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Defínició  

                                                                     Felügyeleti kapitalizmus 

 
1. Egy új gazdasági rend, amely az emberi tapasztalatot ingyenes nyersanyagként követeli a kitermelés, előrejelzés és értékesítés rejtett 

kereskedelmi gyakorlataihoz; 2. Egy parazita gazdasági logika, amelyben az áruk és szolgáltatások előállítása a viselkedésmódosítás új 

globális architektúrájának van alárendelve; 3. A kapitalizmus gazemberi mutációja, amelyet a gazdagság, a tudás és a hatalom olyan 

koncentrációja jellemez, amelyre még nem volt példa az emberiség történetében; 4. A felügyeleti gazdaság alapvető keretei; 5. A 

megfigyelés gazdaságának alapjai. A XXI. században az emberi természetre olyan jelentős fenyegetés, mint amilyen az ipari kapitalizmus 

volt a természetre a XIX. és XX. században; 6. Egy új instrumentális hatalom eredete, amely a társadalom feletti uralmat érvényesíti, és 

megdöbbentő kihívások elé állítja a piaci demokráciát; 7. Egy mozgalom, amely a teljes bizonyosságon alapuló új kollektív rend 

bevezetését célozza; A kritikus emberi jogok 8.kisajátítása, amely leginkább felülről jövő puccsként értelmezhető: az emberek 

szuverenitásának megdöntése. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Első fejezet 

                                    Otthon vagy számüzetés a jövőben 
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I. A legrégebbi kérdések 

 

"Mindannyian egy okos gépnek fogunk dolgozni, vagy a gép körül lesznek okos emberek?" A kérdést egy fiatal papírgyárigazgató tette 

fel nekem 1981-ben, valamikor a sült harcsa és a pekándiós pite között, az első estémen abban a déli kisvárosban, ahol a mamutgyára 

működött, és amely a következő hat évben időszakosan az otthonom lett. Azon az esős éjszakán a szavai elárasztották az agyamat, 

elnyomva az esőcseppek gyorsuló kopogását az asztalunk feletti napellenzőn. Felismertem a legősibb politikai kérdéseket: Otthon vagy 

száműzetés? Úr vagy alattvaló? Úr vagy rabszolga? Ezek a tudás, a hatalom és a hatalom örök témái, amelyeket soha nem lehet örökre 

eldönteni. A történelemnek nincs vége; minden nemzedéknek érvényesítenie kell akaratát és képzeletét, mivel az új fenyegetések 

minden korban újratárgyalást követelnek. 

Talán azért, mert nem volt senki más, akitől megkérdezhette volna, az üzemvezető hangjában a sürgetés és a frusztráció volt a 

súlya: "Mi lesz? Merre menjünk? Most már tudnom kell. Nincs több időnk." Én is válaszokat akartam, és így kezdtem bele abba a 

projektbe, amely harminc évvel ezelőtt az első könyvemmé vált: Az okosgépek korában: A munka és a hatalom jövője. Ez a mű lett a 

nyitó fejezete annak az élethosszig tartó kutatásnak, amely arra a kérdésre kereste a választ, hogy "Lehet-e a digitális jövő az 

otthonunk?". 

Sok év telt el azóta a meleg déli este óta, de a legrégebbi kérdések újra és újra felbukkantak. A digitális birodalom minden 

megszokott dolgot felülmúl és újradefiniál, még mielőtt még lehetőségünk lett volna elgondolkodni és dönteni. A hálózatba kapcsolt 

világot azért ünnepeljük, mert sokféleképpen gazdagítja képességeinket és kilátásainkat, de a szorongás, a veszély és az erőszak teljesen 
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új területeit szülte, mivel a kiszámítható jövő érzése elillan. 

Amikor most feltesszük a legősibb kérdéseket, akkor minden társadalmi rétegből, generációból és társadalomból emberek 

milliárdjainak kell válaszolniuk. Az információs és kommunikációs technológiák elterjedtebbek, mint az elektromosság, és a világ 

hétmilliárd emberéből hárommilliárdot érnek el.1 A tudás, a tekintély és a hatalom összefonódó dilemmái már nem korlátozódnak a 

munkahelyekre, mint az 1980-as években. Gyökereik most már mélyen áthatja a mindennapi élet szükségleteit, közvetítve a társadalmi 

részvétel szinte minden formáját.2 

Az imént még ésszerűnek tűnt, hogy aggodalmainkat az információs munkahely vagy az információs társadalom kihívásaira 

összpontosítsuk. Most a legrégebbi kérdéseket a lehető legszélesebb kerethez kell intézni, amelyet leginkább "civilizációként", 

pontosabban információs civilizációként lehet meghatározni. Vajon ez a kialakulóban lévő civilizáció olyan hely lesz-e, amelyet 

otthonunknak nevezhetünk? 

Minden teremtmény hazaorientálódik. Ez az a kiindulópont, ahonnan minden faj tájékozódik. A tájékozódás nélkül nem tudunk 

ismeretlen területen tájékozódni; tájékozódás nélkül elveszünk. Erre minden tavasszal emlékeztetnek, amikor ugyanaz a pacsirtapár 

visszatér távoli útjáról az ablakunk alatti öbölbe. Kísérteties kiáltásaik a hazatérésről, a megújulásról, a kapcsolatról és a biztonságról 

altatnak el minket éjszaka, tudva, hogy mi is a helyünkön vagyunk. A zöld teknősök kikelnek és lemennek a tengerbe, ahol sok ezer 

mérföldet tesznek meg, néha tíz vagy húsz évig. Amikor készen állnak a tojásrakásra, visszamennek arra a partszakaszra, ahol 

megszülettek. Egyes madarak évente több ezer mérföldet repülnek, testsúlyuk felét is elveszítve, hogy szülőhelyükön párosodjanak. 

Madarak, méhek, pillangók... fészkek, lyukak, fák, tavak, kaptárak, dombok, partok és üregek... szinte minden élőlény osztozik 

valamilyen formában ebben a mély kötődésben egy olyan helyhez, ahol az élet virágzott, egy olyan helyhez, amelyet mi otthonunknak 

nevezünk. Az emberi kötődés természetéből fakad, hogy minden utazás és elűzés az otthon keresését indítja el. Hogy a nosztosz, az 

otthon megtalálása, a legmélyebb szükségleteink közé tartozik, azt az ár mutatja, amelyet hajlandóak vagyunk érte fizetni. Mindannyian 

osztozunk abban a vágyban, hogy visszatérjünk a hátrahagyott helyre, vagy hogy új otthont alapítsunk, amelyben a jövőre vonatkozó 

reményeink befészkelhetik magukat és növekedhetnek. Még mindig elmeséljük Odüsszeusz megpróbáltatásait, és felidézzük, hogy az 

emberek mit képesek elviselni azért, hogy elérjük saját partjainkat és belépjünk saját kapuinkon. Mivel agyunk nagyobb, mint a 

madaraké és a tengeri teknősöké, tudjuk, hogy nem mindig lehetséges, sőt nem is kívánatos visszatérni ugyanarra a földdarabra. Az 

otthonnak nem kell mindig egyetlen lakásnak vagy helynek megfelelnie. Megválaszthatjuk a formáját és a helyét, de a jelentését nem. 

Az otthon az, ahol ismerünk és ahol ismernek minket, ahol szeretünk és szeretve vagyunk. Az otthon az uralom, a hang, a kapcsolat, 

és menedék: részben szabadság, részben virágzás... részben menedék, részben kilátás. 

Az otthon elillanásának érzése elviselhetetlen vágyakozást vált ki. A portugáloknak van egy elnevezése erre az érzésre: saudade, 

egy szó, amely állítólag a kivándorlók körében évszázadokon keresztül a honvágyat és a szülőföldtől való elszakadás utáni vágyakozást 

fejezi ki. A huszonegyedik század zavarai mostanra a kitelepülés eme gyönyörűséges szorongását és vágyakozását olyan egyetemes 

történetté változtatták, amely mindannyiunkat magával ragad.3 

 

 

II. Rekviem egy otthonért 

 

2000-ben a Georgia Tech informatikusainak és mérnökeinek egy csoportja együttműködött az "Aware Home. "4A projektet "élő 

laboratóriumnak" szánták a "mindenütt jelenlévő számítástechnika" tanulmányozására. Elképzelésük szerint az "ember és az otthon 

szimbiózisa", amelyben számos élő és élettelen folyamatot a házba ágyazott "kontextustudatos érzékelők" bonyolult hálózata és az 

otthon lakói által viselt hordozható számítógépek rögzítenének. A tervezet "automatizált vezeték nélküli együttműködést" irányzott elő a 

lakók viselhető eszközeinek személyes információit tároló platform és egy másik, az érzékelők környezeti információit tároló platform 

között. 

Három munkafeltevés volt: először is, a tudósok és mérnökök megértették, hogy az új adatrendszerek egy teljesen új tudásterületet 

fognak létrehozni. Másodszor, feltételezték, hogy az új tudás és az életünk javítására való felhasználás jogai kizárólag azokat az 

embereket illetik meg, akik az új ismeretekkel rendelkeznek a házban élnek. Harmadszor, a csapat feltételezte, hogy minden digitális 

varázslata ellenére az Aware Home az ősi konvenciók modern megtestesítőjeként foglalja el helyét, amely az "otthont" a falai között 

lakók privát menedékhelyeként értelmezi. 

Mindezt a mérnöki tervben fejezték ki. Hangsúlyozta a bizalmat, az egyszerűséget, az egyén szuverenitását és az otthon mint 

magánterület sérthetetlenségét. Az Aware Home információs rendszert egyszerű "zárt hurokként" képzelték el, mindössze két 

csomóponttal, amelyet teljes egészében az otthon lakói irányítanak. Mivel a ház "folyamatosan nyomon követi a lakók tartózkodási 

helyét és tevékenységét... még a lakók egészségügyi állapotát is nyomon követi", a csoport arra a következtetésre jutott, hogy 

"egyértelműen szükség van arra, hogy a lakók ismerjék és ellenőrizzék ezen információk terjesztését". Az összes információt a lakók 

viselhető számítógépein kellett volna tárolni, "hogy biztosítsuk az egyéni adatok védelmét". 

2018-ban az "okosotthonok" globális piacának értéke 36 milliárd dollár volt, és 2023-ra várhatóan eléri a 151 milliárd dollárt.5 A 
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számok a felszínük alatt földrengésről árulkodnak. Vegyünk csak egyetlen okosotthon-eszközt: a Nest termosztátot, amelyet egy olyan 

vállalat gyártott, amely a Google holdingjának, az Alphabetnek a tulajdonában volt, majd a Google-lel fuzionált a következő években 

2018.6 A Nest termosztát sok mindent csinál, amit az Aware Home-ban elképzeltek. Adatokat gyűjt a használatáról és a környezetéről. 

Mozgásérzékelők és számítások segítségével "megtanulja" az otthon lakóinak viselkedését. A Nest alkalmazásai képesek adatokat 

gyűjteni más csatlakoztatott termékekről, például autókról, sütőkről, fitneszkövetőkről és ágyakról.7 Az ilyen rendszerek például 

rendellenes mozgás észlelése esetén világítást kapcsolhatnak be, jelezhetik a videó- és hangfelvételt, sőt értesítéseket is küldhetnek a 

lakástulajdonosoknak vagy másoknak. A Google-lal való egyesülés eredményeként a termosztát, a többi Nest termékhez hasonlóan, a 

Google mesterséges intelligencia képességeivel, többek között a személyes digitális "asszisztensével" épül majd fel.8 Az Aware Home-

hoz hasonlóan a termosztát és testvéreinek eszközei hatalmas új tudástárakat és ezáltal új hatalmat teremtenek - de kinek? 

A Wi-Fi-képes és hálózatba kapcsolt termosztát bonyolult, személyre szabott adattárolói a Google szervereire töltődnek fel. Minden 

termosztáthoz tartozik egy "adatvédelmi szabályzat", egy "szolgáltatási szerződés" és egy "végfelhasználói licencszerződés". Ezek 

nyomasztó adatvédelmi és biztonsági következményekről árulkodnak, amelyekben érzékeny háztartási és személyes adatokat osztanak 

meg más intelligens eszközökkel, meg nem nevezett személyzettel és harmadik felekkel előrejelző elemzések és más, meg nem nevezett 

felek számára történő értékesítés céljából. A Nest kevés felelősséget vállal az általa gyűjtött információk biztonságáért, és semmit sem 

azért, hogy az ökoszisztémájába tartozó más vállalatok hogyan használják fel ezeket az adatokat.9 A Nest szabályzatainak részletes 

elemzése, amelyet a Londoni Egyetem két tudósa végzett, arra a következtetésre jutott, hogy ha valaki belépne a Nest csatlakoztatott 

eszközök és alkalmazások ökoszisztémájába, amelyek mindegyike a maga hasonlóan terhes és merész feltételeivel rendelkezik, egyetlen 

otthoni termosztát megvásárlása közel ezer úgynevezett szerződés felülvizsgálatát vonná maga után.10 

Amennyiben az ügyfél nem hajlandó elfogadni a Nest kikötéseit, a szolgáltatási feltételek szerint a termosztát funkcionalitása és 

biztonsága mélyen sérül, és a továbbiakban nem támogatják a megbízhatóság és biztonság biztosításához szükséges frissítések. A 

következmények a megfagyott csövektől a meghibásodott füstjelzőkön át a könnyen feltörhető otthoni belső rendszerig terjedhetnek.11 

2018-ra az Aware Home feltételezései elszálltak a széllel. Hová tűntek? Mi volt az a szél? Az Aware Home, sok más látomásos 

projekthez hasonlóan, olyan digitális jövőt képzelt el, amely lehetővé teszi az egyének számára, hogy hatékonyabb életet éljenek. Ami a 

legkritikusabb, hogy 2000-ben ez a jövőkép természetesen feltételezte az egyéni tapasztalatok magánéletének védelme iránti 

megingathatatlan elkötelezettséget. Ha az egyén úgy dönt, hogy tapasztalatait digitálisan adja át, akkor kizárólagos jogokat gyakorolhat 

az ilyen adatokból nyert ismeretekre, valamint kizárólagos jogokat arra, hogy eldöntse, hogyan használja fel ezeket az ismereteket. Ma 

ezeket a magánélethez, a tudáshoz és az alkalmazáshoz való jogokat egy merész piaci vállalkozás bitorolja, amely egyoldalú igényeket 

támaszt mások tapasztalataira és az azokból származó tudásra. Mit jelent ez a tengernyi változás 

mit jelent ez számunkra, gyermekeink számára, demokráciáink számára, és az emberi jövő lehetőségére nézve a digitális világban? Ez a 

könyv ezekre a kérdésekre keresi a választ. A digitális álom elsötétüléséről és gyors mutációjáról szól, amely egy mohó és teljesen 

újszerű kereskedelmi projektté változott, amit én felügyeleti kapitalizmusnak nevezek. 

 

III. Mi a felügyeleti kapitalizmus? 

 

A megfigyelési kapitalizmus egyoldalúan igényt tart az emberi tapasztalatokra, mint ingyenes nyersanyagra, amelyet viselkedési 

adatokká kell alakítani. Bár ezen adatok egy részét a termék vagy szolgáltatás fejlesztésére alkalmazzák, a többit saját viselkedési 

többletnek nyilvánítják, "gépi intelligencia" néven ismert fejlett gyártási folyamatokba táplálják, és olyan előrejelző termékekké állítják 

elő, amelyek előre jelzik, hogy mit fogsz tenni most, hamarosan és később. Végül ezeket az előrejelzési termékeket a viselkedési 

előrejelzések újfajta piacán forgalmazzák, amelyet én viselkedési határidős piacoknak nevezek. A megfigyelési kapitalisták hatalmas 

vagyonra tettek szert ezekből a kereskedelmi műveletekből, mivel sok vállalat szívesen fogadásokat köt a jövőbeli viselkedésünkre. 

Amint azt a következő fejezetekben látni fogjuk, ezen új piacok versenydinamikája arra készteti a megfigyelési kapitalistákat, hogy 

egyre több és több viselkedési többletet előrejelző forrást szerezzenek: a hangunkat, a személyiségünket és az érzelmeinket. Végül a 

felügyeleti kapitalisták felfedezték, hogy a legjóslóbb viselkedési adatok a játék állapotába való beavatkozásból származnak, hogy a 

viselkedést a nyereséges eredmények felé terelgessék, rábeszéljék, hangolják és terelgessék. A versenynyomás hozta létre ezt a 

változást, amelyben az automatizált gépi folyamatok nemcsak ismerik a viselkedésünket, hanem méretarányosan alakítják is a 

viselkedésünket. A tudásról a hatalomra való átállással már nem elég a rólunk szóló információáramlást automatizálni; a cél most már 

az, hogy minket automatizáljanak. A felügyeleti kapitalizmus fejlődésének ebben a szakaszában a termelési eszközöket egy egyre 

összetettebb és átfogóbb "viselkedésmódosító eszköznek" rendelik alá. Ily módon a megfigyelési kapitalizmus a hatalom egy új fajtáját 

szüli, amelyet én instrumentarizmusnak nevezek. Az instrumentális hatalom ismeri és formálja az emberi viselkedést mások céljai felé. 

Fegyverek és hadseregek helyett az "intelligens" hálózatba kapcsolt eszközök, dolgok és terek egyre inkább mindenütt jelenlévő 

számítógépes architektúrájának automatizált közegén keresztül érvényesíti akaratát. 

Az elkövetkező fejezetekben nyomon követjük e műveletek növekedését és elterjedését, valamint az őket fenntartó instrumentális 
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erőt. Valóban, nehéz lett elmenekülni ettől a merész piaci projekttől, amelynek csápjai az ártatlan Pokémon Go játékosok szelíd 

terelésétől kezdve az éttermekben, bárokban, gyorséttermekben és üzletekben való evés, ivás és vásárlásig, amelyek fizetnek azért, hogy 

a viselkedési határidős piacokon játszhassanak, egészen a Facebook-profilok többletének kíméletlen kisajátításáig, az egyéni viselkedés 

alakítása céljából, legyen az pattanásos krém vásárlása délután 5:45-kor.péntek délután, az "igen" gombra kattintás egy új futócipő 

ajánlatra, miközben az endorfinok átjárják az agyadat a hosszú vasárnap reggeli futás után, vagy a jövő heti szavazás. Ahogyan az ipari 

kapitalizmus a termelési eszközök folyamatos fokozására kényszerült, úgy a felügyeleti kapitalisták és piaci szereplőik most a 

viselkedésmódosítás eszközeinek folyamatos fokozására és az instrumentális hatalom összegyűlő erejére vannak bezárva. 

A felügyeleti kapitalizmus ellentétben áll a korai digitális álommal, és a tudatos otthont a régmúltba taszítja. Ehelyett eloszlatja azt 

az illúziót, hogy a hálózatos forma valamiféle őshonos erkölcsi tartalommal bír, hogy a "kapcsolódás" valahogy eredendően 

társadalompárti, eredendően befogadó, vagy természetes módon a tudás demokratizálására törekszik. A digitális kapcsolat ma már 

mások kereskedelmi céljainak eszköze. A megfigyelési kapitalizmus alapvetően parazita és önreferenciális. Feleleveníti Karl Marx régi 

képét a kapitalizmusról, mint a munkával táplálkozó vámpírról, de egy váratlan fordulattal. A munka helyett a megfigyelési 

kapitalizmus minden emberi tapasztalat minden aspektusából táplálkozik. 

A Google ugyanúgy feltalálta és tökéletesítette a felügyeleti kapitalizmust, ahogyan egy évszázaddal ezelőtt a General Motors 

feltalálta és tökéletesítette a menedzserkapitalizmust. A Google volt a felügyeleti kapitalizmus úttörője gondolatban és gyakorlatban, a 

kutatás és fejlesztés mély zsebében, valamint a kísérletezés és a megvalósítás úttörője, de már nem az egyetlen szereplő ezen az úton. A 

megfigyelési kapitalizmus gyorsan átterjedt a Facebookra és később a Microsoftra. A jelek arra utalnak, hogy az Amazon is ebbe az 

irányba tért át, és ez az Apple számára is állandó kihívást jelent, mind külső fenyegetésként, mind pedig belső viták és konfliktusok 

forrásaként. 

A felügyeleti kapitalizmus úttörőjeként a Google példátlan piaci műveletet indított el az internet feltérképezetlen területein, ahol 

kevés jogi vagy versenytársi akadállyal kellett szembenéznie, mint egy inváziós fajnak a természetes ragadozóktól mentes tájban. 

Vezetői olyan gyors ütemben hajtották végre vállalkozásuk rendszerszintű koherenciáját, amelyet sem a közintézmények, sem az 

egyének nem tudtak követni. A Google a történelmi eseményekből is profitált, amikor a 9/11-es támadások által felpörgetett 

nemzetbiztonsági apparátus hajlott arra, hogy a totális tudás és a biztonság ígérete érdekében táplálja, utánozza, menedéket nyújtson és 

magáévá tegye a felügyeleti kapitalizmus kialakulóban lévő képességeit. 

A megfigyeléssel foglalkozó kapitalisták hamar rájöttek, hogy bármit megtehetnek, amit csak akarnak, és meg is tették. Az 

érdekérvényesítés és az emancipáció divatjába öltöztek, a kortárs szorongásokra apellálva és azokat kihasználva, miközben a valódi 

akciót a színfalak mögött rejtegették. Az ő láthatatlansági köpenyük a hatalmat adó háló retorikájával, a gyors mozgás képességével, a 

hatalmas bevételi források magabiztosságával, valamint a meghódítandó és birtokba vehető terület vad, védtelen természetével azonos 

mértékben szövődött. Az általuk uralt automatizált folyamatok eredendő olvashatatlansága, az e folyamatok által keltett tudatlanság és 

az általuk táplált elkerülhetetlenség érzése védte őket. 

A megfigyelési kapitalizmus már nem korlátozódik a nagy internetes cégek versenydrámáira, ahol a viselkedési határidős piacok 

először az online hirdetésekre irányultak. Mechanizmusai és gazdasági kényszerei a legtöbb internetalapú vállalkozás alapértelmezett 

modelljévé váltak. Végül a versenykényszer az offline világba is átterjedt, ahol ugyanazok az alapmechanizmusok, amelyek az online 

böngészést, a kedveléseket és a kattintásokat kisajátítják, a parkban való futáson, a reggeli beszélgetésen vagy a parkolóhely keresésén 

is alkalmazzák. A mai előrejelzési termékekkel a viselkedési határidős piacokon kereskednek, amelyek a célzott online hirdetéseken túl 

számos más ágazatra is kiterjednek, beleértve a biztosítást, a kiskereskedelmet, a pénzügyeket és az áruk és szolgáltatások egyre 

szélesebb körét, valamint az új és jövedelmező piacokon való részvételre elszánt vállalatok egyre szélesebb körét. Legyen szó akár egy 

"okos" otthoni eszközről, akár arról, amit a biztosítótársaságok "viselkedésalapú kockázatvállalásnak" neveznek, vagy ezernyi más 

tranzakció bármelyikéről, most már mi fizetünk a saját uralmunkért. 

A felügyeleti kapitalizmus termékei és szolgáltatásai nem értékcsere tárgyai. Nem teremtenek konstruktív termelő-fogyasztó 

kölcsönösséget. Ehelyett ezek a "horgok", amelyek a felhasználókat a kivonási műveletekbe csábítják, amelyek során személyes 

tapasztalatainkat mások céljainak eszközeként kaparják ki és csomagolják be. Nem mi vagyunk a felügyeleti kapitalizmus "vásárlói". 

Bár a mondás szerint "Ha ingyen van, akkor te vagy a termék", ez sem helytálló. Mi vagyunk a megfigyelési kapitalizmus döntő 

többletének forrásai: a technológiailag fejlett és egyre inkább elkerülhetetlen nyersanyag-kitermelési művelet tárgyai. A megfigyelési 

kapitalizmus tényleges vásárlói azok a vállalkozások, amelyek a jövőbeni viselkedés piacain kereskednek. 

Ez a logika a hétköznapi életet egy huszonegyedik századi fausti szerződés mindennapi megújításává teszi. "Fausti", mert szinte 

lehetetlen elszakadni tőle, annak ellenére, hogy amit cserébe adnunk kell, az elpusztítja az életet, ahogyan eddig ismertük. Gondoljunk 

csak arra, hogy az internet nélkülözhetetlenné vált a társadalmi részvételhez, hogy az internet mára telítődött kereskedelemmel, és hogy 

a kereskedelem mára alárendelődött a megfigyelési kapitalizmusnak. Függőségünk áll a kereskedelmi megfigyelési projekt 

középpontjában, amelyben a hatékony életre vonatkozó szükségleteink versengenek azzal a hajlandósággal, hogy ellenálljunk a merész 

behatolásainak. Ez a konfliktus olyan pszichés zsibbadást eredményez, amely hozzászoktat bennünket ahhoz a valósághoz, hogy 

nyomon követnek, elemeznek, bányásznak és módosítanak minket. Ez arra késztet bennünket, hogy a helyzetet lemondó cinizmussal 
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racionalizáljuk, védekezési mechanizmusként működő kifogásokat találjunk ki ("nincs mit rejtegetnem"), vagy más módot találjunk 

arra, hogy homokba dugjuk a fejünket, és frusztrációból és tehetetlenségből a tudatlanságot válasszuk.12 Ily módon a megfigyelési 

kapitalizmus olyan alapvetően illegitim választást kényszerít ránk, amelyet a huszonegyedik századi embernek nem kellene meghoznia, 

és normalizálódása láncra verve hagy minket énekelni.13 

A megfigyelési kapitalizmus a tudás és a tudásból fakadó hatalom soha nem látott aszimmetriáján keresztül működik. A megfigyelő 

kapitalisták mindent tudnak rólunk, miközben működésüket úgy tervezték, hogy számunkra ismeretlenek legyenek. Új tudás hatalmas 

területeit halmozzák fel tőlünk, de nem nekünk. A jövőnket mások haszna érdekében jósolják meg, nem a miénkért. Amíg a megfigyelési 

kapitalizmus és a viselkedési jövőpiacok virágzását engedélyezik, addig a viselkedésmódosítás új eszközeinek tulajdonjoga háttérbe 

szorítja a termelési eszközök tulajdonjogát, mint a XXI. századi kapitalista gazdagság és hatalom forrását. 

Ezeket a tényeket és az egyéni életünkre, társadalmainkra, demokráciáinkra és a kialakulóban lévő információs civilizációra 

gyakorolt következményeiket a következő fejezetekben részletesen megvizsgáljuk. Az itt alkalmazott bizonyítékok és érvelés azt 

sugallják, hogy a megfigyelési kapitalizmus olyan újszerű gazdasági kényszerektől vezérelt gazember erő, amely figyelmen kívül hagyja 

a társadalmi normákat, és semmissé teszi az egyéni autonómiához kapcsolódó elemi jogokat, amelyek a demokratikus társadalom 

lehetőségéhez nélkülözhetetlenek. 

Ahogyan az ipari civilizáció a természet kárára virágzott, és most azzal fenyeget, hogy a Földünkbe kerül, úgy a felügyeleti 

kapitalizmus és annak új eszköztára által formált információs civilizáció is az emberi természet kárára fog virágozni, és azzal fenyeget, 

hogy az emberiségünkbe kerül. Az éghajlati káosz ipari öröksége megdöbbenéssel, bűntudattal és félelemmel tölt el bennünket. Ahogy a 

megfigyelési kapitalizmus az információs kapitalizmus uralkodó formájává válik korunkban, milyen újabb kár és megbánás örökségét 

fogják gyászolni a jövő nemzedékek? Mire ezeket a szavakat olvassa, ennek az új formának a hatósugara már megnövekedett, ahogy 

egyre több ágazat, cég, startup, alkalmazásfejlesztő és befektető mozgósít az információs kapitalizmus eme egyetlen hihető változata 

körül. Ez a mozgósítás és az általa kiváltott ellenállás fogja meghatározni azt a kulcsfontosságú csatateret, amelyen a hatalom új határán 

az emberi jövő lehetőségét vitatják majd. 

 

IV. A példátlan 

 

A felügyeleti kapitalizmus számos győzelmének egyetlen magyarázata lebeg mindezek felett: ez példa nélküli. A példátlan 

szükségszerűen felismerhetetlen. Amikor valami példátlan dologgal találkozunk, azt automatikusan a megszokott kategóriák 

szemüvegén keresztül értelmezzük, és ezzel éppen azt tesszük láthatatlanná, ami példátlan. Klasszikus példa erre a "ló nélküli kocsi" 

fogalma, amelyhez az emberek visszatértek, amikor szembesültek az automobil példátlan tényeivel. Tragikus illusztráció az őslakosok 

és az első spanyol hódítók találkozása. Amikor a Kolumbia előtti karibi szigetek taínói először pillantották meg a homokon átvonuló, 

brokátban és páncélban vonuló, izzadó, szakállas spanyol katonákat, hogyan is ismerhették volna fel a pillanat jelentőségét és előjelét? 

Mivel képtelenek voltak elképzelni saját pusztulásukat, úgy vélték, hogy ezek a furcsa teremtmények istenek, és a vendégszeretet 

bonyolult rituáléival fogadták őket. A példátlan megbízhatóan megzavarja a megértést; a létező lencsék megvilágítják az ismerőset, és 

így elhomályosítják az eredetit azáltal, hogy a példátlan a múlt kiterjesztésévé válik. Ez hozzájárul az abnormális normalizálásához, ami 

még nehezebbé teszi a példátlan elleni küzdelmet. 

    Néhány évvel ezelőtt egy viharos éjszakán villámcsapás érte az otthonunkat, és én megtanultam egy fontos leckét.a példátlan megértést 

megdöntő erejében. A csapást követő pillanatokon belül sűrű fekete füst szállt fel a lépcsőn a ház alsó szintjéről a nappali felé. Miközben 

mozgósítottunk és hívtuk a tűzoltókat, azt hittem, hogy csak egy-két percem van arra, hogy valami hasznosat tegyek, mielőtt kirohannék 

a családomhoz. Először is felszaladtam az emeletre, és becsuktam az összes hálószobaajtót, hogy megvédjem őket a füstkároktól. Ezután 

visszarohantam a nappaliba, ahol összeszedtem annyi családi fotóalbumot, amennyit csak tudtam, és biztonságba helyeztem őket a fedett 

verandán. A füst már éppen elért, amikor megérkezett a tűzoltóparancsnok, hogy megragadjon a vállamnál fogva, és kirángasson az 

ajtón. Ott álltunk a zuhogó esőben, ahol döbbenten néztük, ahogy a ház lángokba borul. 

Sok mindent megtanultam a tűzből, de a legfontosabbak között volt a felismerhetetlenség, a példátlan. A válságnak abban a korai 

szakaszában el tudtam képzelni, hogy otthonunk füstkárokat szenvedett, de nem tudtam elképzelni az eltűnését. A történéseket a 

múltbeli tapasztalatok szemüvegén keresztül fogtam fel, és egy nyomasztó, de végül is kezelhető kerülőutat képzeltem el, amely 

visszavezet a status quo-hoz. Mivel nem tudtam megkülönböztetni a példátlan dolgokat, csak annyit tehettem, hogy bezártam az ajtókat 

olyan szobákba, amelyek többé nem léteznek, és biztonságot kerestem a tornácon, amelynek az volt a sorsa, hogy eltűnjön. Vak voltam 

azokra a körülményekre, amelyek példátlanok voltak a tapasztalataimban. 

2006-ban kezdtem el tanulmányozni az általam végül felügyeleti kapitalizmusnak nevezett jelenség kialakulását, interjúkat 

készítettem vállalkozókkal és alkalmazottakkal az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság számos technológiai vállalatánál. Néhány 

évig úgy gondoltam, hogy az általam dokumentált váratlan és zavaró gyakorlatok a főútról való letérések: a menedzsment mulasztásai 

vagy az ítélőképesség és a kontextus megértésének hibái. 

A terepi adataim megsemmisültek a tűzben azon az éjszakán, és mire 2011 elején újra felvettem a fonalat, világossá vált számomra, 
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hogy a régi, ló nélküli kocsis szemüvegeim nem tudták megmagyarázni vagy megmagyarázni azt, ami alakot öltött. Sok, a bozótosban 

rejtőző részletet elvesztettem, de a fák profiljai a korábbinál is világosabban kirajzolódtak: az információs kapitalizmus döntő fordulatot 

vett a felhalmozás új logikája felé, a maga eredeti működési mechanizmusaival, gazdasági kényszereivel és piacaival. Láttam, hogy ez 

az új forma elszakadt a kapitalizmus történetét meghatározó normáktól és gyakorlatoktól, és ebben a folyamatban valami meglepő és 

példátlan dolog jött létre. 

Természetesen a gazdaságtörténetben példátlan jelenségek kialakulása nem hasonlítható egy lakástűzhöz. A katasztrofális tűz 

előjelei az én tapasztalatom szerint példátlanok voltak, de nem voltak eredetiek. Ezzel szemben a felügyeleti kapitalizmus új szereplője a 

történelemnek, eredeti és sui generis. A maga nemében és semmi máshoz nem hasonlítható: egy különálló új bolygó, saját idő- és 

térfizikával, hatvanhét órás nappalokkal, smaragdzöld égboltjával, fordított hegyvonulataival és száraz vizével. 

Ennek ellenére nagyon is valós a veszélye annak, hogy olyan helyiségek ajtaját zárjuk be, amelyek többé már nem léteznek. A 

felügyeleti kapitalizmus példátlan jellege lehetővé tette, hogy elkerülje a szisztematikus vitát, mert nem lehet megfelelően megragadni a 

meglévő fogalmainkkal. Olyan kategóriákra támaszkodunk, mint a "monopólium" vagy a "magánélet", hogy megkérdőjelezzük a 

felügyeleti kapitalista gyakorlatokat. És bár ezek a kérdések létfontosságúak, és még akkor is, ha a megfigyelési kapitalista műveletek 

szintén monopolisztikusak és fenyegetést jelentenek a magánéletre, a meglévő kategóriák mindazonáltal nem képesek azonosítani és 

vitatni ennek az új rendszernek a legfontosabb és példátlan tényeit. 

Vajon a felügyeleti kapitalizmus folytatja-e jelenlegi pályáját, hogy korunk uralkodó felhalmozási logikájává váljon, vagy az idők 

teljességében úgy ítéljük majd meg, hogy foghíjas madár volt: Félelmetes, de végül is halálra ítélt zsákutca a kapitalizmus hosszabb 

útján? Ha halálra van ítélve, akkor mitől lesz az? Mit jelent majd egy hatékony vakcina? 

Minden vakcina az ellenséges betegség alapos ismeretében kezdődik. Ez a könyv egy utazás, hogy találkozzunk azzal, ami a 

felügyeleti kapitalizmusban különös, eredeti, sőt elképzelhetetlen. Az a meggyőződés élteti, hogy friss megfigyelésre, elemzésre és új 

elnevezésekre van szükség, ha meg akarjuk érteni a példátlant, mint a hatékony verseny szükséges előzménye. A következő fejezetek 

azokat a sajátos feltételeket vizsgálják, amelyek lehetővé tették a megfigyelési kapitalizmus meggyökerezését és virágzását, valamint 

azokat a "mozgástörvényeket", amelyek e piaci forma működését és terjeszkedését mozgatják: az alapmechanizmusokat, a gazdasági 

kényszereket, a kínálati gazdaságokat, a hatalom felépítését és a társadalmi rendezés elveit. Zárjuk be az ajtókat, de ügyeljünk arra, hogy 

azok a megfelelőek legyenek. 

 

V. A bábjátékos, nem a bábu 

 

A példátlanokkal való szembenézésre irányuló erőfeszítéseink azzal a felismeréssel kezdődnek, hogy mi vadászunk a bábjátékosra, nem 

pedig a bábura. A megértés első kihívása a felügyeleti kapitalizmus és az általa alkalmazott technológiák összekeverése. A megfigyelési 

kapitalizmus nem technológia; ez egy olyan logika, amely a technológiát átitatja és cselekvésre utasítja. A megfigyelési kapitalizmus 

olyan piaci forma, amely elképzelhetetlen a digitális miliőn kívül, de nem azonos a "digitális". Amint azt a Tudatos Otthon történetében 

láttuk, és amint azt a 2. fejezetben újra látni fogjuk, a digitális sokféle formát ölthet, attól függően, hogy milyen társadalmi és gazdasági 

logikák hívják életre. A kapitalizmus az, amely az alávetettség és a kiszolgáltatottság árcímkéjét hozzárendeli, nem pedig a technológia. 

Az, hogy a megfigyelési kapitalizmus egy működő logika, és nem egy technológia, létfontosságú pont, mert a megfigyelési 

kapitalisták azt akarják, hogy azt higgyük, hogy gyakorlatuk az általuk alkalmazott technológiák elkerülhetetlen kifejeződése. Például 

2009-ben tudatosult először a nyilvánosságban, hogy a Google korlátlan ideig megőrzi keresési előzményeinket: a nyersanyagként 

rendelkezésre álló adatok a hírszerző és bűnüldöző szervek számára is elérhetőek. Amikor megkérdezték erről a gyakorlatról, a vállalat 

korábbi vezérigazgatója, Eric Schmidt így elmélkedett: "A valóság az, hogy a keresőmotorok, köztük a Google is, egy ideig megőrzik 

ezeket az információkat".14 

Az igazság az, hogy a keresőmotorok nem tartják meg, hanem a felügyeleti kapitalizmus. Schmidt kijelentése a félrevezetés 

klasszikus példája, amely a kereskedelmi kényszerek és a technológiai szükségszerűség összekeverésével zavarba hozza a 

nyilvánosságot. Álcázza a megfigyelési kapitalizmus konkrét gyakorlatait és azokat a konkrét döntéseket, amelyek a Google 

keresőmárkáját cselekvésre késztetik. A legjelentősebb, hogy a megfigyelési kapitalizmus gyakorlatait elkerülhetetlennek tünteti fel, 

miközben valójában aprólékosan kiszámított és bőségesen finanszírozott eszközök, amelyek öncélú kereskedelmi célokat szolgálnak. Az 

"elkerülhetetlenség" e fogalmát a 7. fejezetben fogjuk alaposan megvizsgálni. Egyelőre elég, ha annyit mondunk, hogy a digitális 

innováció minden futurisztikus kifinomultsága ellenére a felügyeleti kapitalista vállalatok üzenete alig különbözik azoktól a témáktól, 

amelyeket egykor az 1933-as chicagói világkiállítás mottója dicsőített: "A tudomány talál - az ipar alkalmaz - az ember alkalmazkodik". 

Ahhoz, hogy megkérdőjelezzük a technológiai elkerülhetetlenségre vonatkozó ilyen állításokat, meg kell határozni a helyzetünket. 

Nem értékelhetjük az információs civilizáció jelenlegi pályáját anélkül, hogy tisztában lennénk azzal, hogy a technológia nem 

önmagában álló, a gazdaságtól és a társadalomtól elszigetelt dolog, és soha nem is lehet az. Ez azt jelenti, hogy a technológiai 

elkerülhetetlenség nem létezik. A technológiák mindig gazdasági eszközök, nem pedig öncélúak: a modern időkben a technológia DNS-
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ét már az a minta jellemzi, amit a szociológus Max Weber "gazdasági orientációnak" nevezett. 

A gazdasági célok - állapította meg Weber - mindig a technológia fejlesztésének és alkalmazásának velejárói. A "gazdasági 

cselekvés" határozza meg a célokat, míg a technológia biztosítja a "megfelelő eszközöket". " Weber megfogalmazásában: "Az a tény, 

hogy amit a modern idők technológiai fejlődésének nevezünk, gazdasági szempontból oly nagymértékben a profitszerzésre irányult, a 

technikatörténet egyik alapvető ténye".15 A modern kapitalista társadalomban a technológia az azt cselekvésre irányító gazdasági célok 

kifejezője volt, van és mindig is lesz. Érdemes lenne a "technológia" szót törölni. szókincsünkből, hogy lássuk, milyen gyorsan 

lelepleződnek a kapitalizmus céljai. 

A megfigyelési kapitalizmus számos technológiát alkalmaz, de nem lehet egyetlen technológiával sem egyenlővé tenni. Műveletei 

használhatnak platformokat, de ezek a műveletek nem azonosak a platformokkal. Gépi intelligenciát alkalmaz, de nem redukálható 

ezekre a gépekre. Algoritmusokat állít elő és algoritmusokra támaszkodik, de nem azonos az algoritmusokkal. A megfigyelési 

kapitalizmus egyedi gazdasági szükségletei a bábjátékosok, akik a függöny mögött rejtőznek, és irányítják a gépeket, és cselekvésre 

hívják őket. Ezek az imperatívuszok, hogy egy másik metaforával éljek, olyanok, mint a test lágy szövetei, amelyek nem láthatók a 

röntgenfelvételen, de az izmok és csontok összekötésének valódi munkáját végzik. Nem vagyunk egyedül azzal, hogy a technológiai 

illúzió áldozatai vagyunk. Ez a társadalmi gondolkodás örök témája, olyan régi, mint a trójai faló. Ennek ellenére minden generáció 

belebotlik abba a futóhomokba, hogy elfelejti, hogy a technológia más érdekek kifejeződése. A modern időkben ez a tőke érdekeit 

jelenti, és napjainkban a felügyeleti tőke az, amely a digitális környezetet uralja és irányítja a jövő felé vezető pályánkat. Ebben a 

könyvben az a célunk, hogy felismerjük a megfigyelési kapitalizmus törvényeit, amelyek napjaink egzotikus trójai falovait éltetik, és 

visszavezetnek bennünket az ősi kérdésekhez, ahogy azok életünkre, társadalmainkra és civilizációnkra nehezednek. 

Korábban is álltunk már ilyen szakadék szélén. "Egy darabig botladoztunk, próbáltunk egy új civilizációt működtetni a régi módon, 

de el kell kezdenünk átformálni ezt a világot." Ez volt az, amikor 1912Thomas Edison Henry Fordnak írt levelében kifejtette az új ipari 

civilizációról alkotott elképzelését. Edison aggódott, hogy az iparosságnak az emberiség fejlődését szolgáló potenciálját meghiúsítja a 

rablóbárók makacs hatalma és a birodalmukat uraló monopolista gazdaságtan. Elítélte az amerikai kapitalizmus "pazarlását" és 

"kegyetlenségét": "A termelésünk, a gyári törvényeink, a jótékonykodásunk, a tőke és a munka közötti kapcsolataink, az elosztásunk - 

mind rossz, elhibázott". Edison és Ford egyaránt megértette, hogy a modern ipari civilizáció, amelyhez olyan nagy reményeket fűztek, 

egy olyan sötétség felé tart, amelyet a sokak nyomora és a kevesek jóléte jellemez. 

Beszélgetésünk szempontjából a legfontosabb, hogy Edison és Ford megértette, hogy az ipari civilizáció erkölcsi életét a 

kapitalizmusnak a korukban uralkodóvá váló gyakorlata fogja alakítani. Úgy vélték, hogy Amerikának és végül a világnak egy új, 

racionálisabb kapitalizmust kell kialakítania, hogy elkerülje a nyomorúsággal és konfliktusokkal teli jövőt. Edison szerint mindent újra 

kell találni: új technológiákat, igen, de ezeknek az emberek szükségleteinek megértésének és kielégítésének új módjait kell tükrözniük; 

egy új gazdasági modellt, amely ezeket az új gyakorlatokat profitra tudja váltani; és egy új társadalmi szerződést, amely mindezt 

fenntartja. Új évszázad kezdődött, de a kapitalizmus fejlődése, akárcsak a civilizációk fejlődése, nem a naptárnak vagy az órának 

engedelmeskedett. 1912-ben jártunk, és a tizenkilencedik század még mindig nem volt hajlandó lemondani a huszadikról. 

Ugyanez elmondható a mi korunkról is. Amikor ezeket a szavakat írom, a huszonegyedik század második évtizedének végéhez 

közeledünk, de a huszadik század gazdasági és társadalmi küzdelmei továbbra is szétszakítanak bennünket. Ezek a versenyek jelentik 

azt a színpadot, amelyen a felügyeleti kapitalizmus debütált, és a kapitalizmus evolúciójának hosszú történetében egy új fejezet 

szerzőjeként emelkedett sztárrá. Ez az a drámai kontextus, amelyhez az I. rész első oldalain fordulunk: az a hely, amelyen meg kell 

állnunk ahhoz, hogy témánkat a megfelelő kontextusban értékeljük. A megfigyelési kapitalizmus nem a túlbuzgó technológusok 

véletlenje, hanem inkább egy gaz kapitalizmus, amely megtanulta, hogyan használja ki ravaszul a történelmi körülményeket, hogy 

biztosítsa és megvédje sikerét. 

 

VI. A könyv vázlata, témái és forrásai 

 

Ezt a könyvet egy terra incognita első feltérképezésének szánom, egy első kitérőnek, amely reményeim szerint megnyitja az utat a 

következő utakra több felfedező számára. A megfigyelési kapitalizmus és következményeinek megértésére irányuló törekvés számos 

tudományágon és történelmi korszakon átívelő felfedező utat diktált. Célom az volt, hogy kidolgozzam azokat a fogalmakat és kereteket, 

amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy meglássuk a mintát az eddig szétszórtnak tűnő fogalmakban, jelenségekben, valamint a retorika 

és a gyakorlat töredékeiben, ahogy a térkép minden egyes új pontja hozzájárul a bábjátékos hús-vér materializálásához. 

A térkép számos pontja szükségszerűen a viharos időkben gyorsan mozgó áramlatokból származik. A kortárs fejlemények 

értelmezése során módszerem az volt, hogy a technológiai részletek és a vállalati retorika sűrűjében elkülönítsem a mélyebb mintázatot. 

Hatékonyságom próbája az lesz, hogy ez a térkép és a benne foglalt fogalmak mennyire világítják meg a példátlan dolgokat, és 

mennyire adnak lehetőséget arra, hogy jobban megértsük az események gyors áramlását, amelyek körülöttünk forronganak, miközben a 

felügyeleti kapitalizmus a gazdasági és társadalmi uralomra irányuló hosszú távú játékát folytatja. 

A megfigyelt kapitalizmus kora négy részből áll. Mindegyik négy-öt fejezetet, valamint egy zárófejezetet tartalmaz, amely az előző 
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részekre reflektál, és az előzőek értelmét fogalmazza meg. Az I. rész a megfigyelési kapitalizmus alapjaival foglalkozik: a kapitalizmus 

eredetével és korai kialakulásával. A 2. fejezetben azzal kezdjük, hogy kijelöljük azt a színpadot, amelyen a megfigyelési kapitalizmus 

debütált és sikereket ért el. Ez a színpadra állítás azért fontos, m e r t  attól tartok, hogy túl sokáig megelégedtünk a megfigyelési 

kapitalizmushoz kapcsolódó gyakorlatok gyors terjedésének és általános elfogadásának felszínes magyarázataival. Például olyan 

fogalmaknak tulajdonítottunk hitelt, mint a "kényelem" vagy az a tény, hogy számos szolgáltatása "ingyenes". Ehelyett a fejezet azokat 

a társadalmi körülményeket vizsgálja2, amelyek behívták a digitális világot a mindennapi életünkbe, és lehetővé tették, hogy a 

megfigyelési kapitalizmus meggyökerezhessen és virágozhasson. Leírom az "összeütközést" az individualizáció évszázados történelmi 

folyamatai között, amelyek önmeghatározó egyénként formálják tapasztalatainkat, és a neoliberális piacgazdaság évtizedes rendszere 

által létrehozott durva társadalmi élőhely között, amelyben önértékelésünk és önrendelkezési igényeink rutinszerűen meghiúsulnak. 

Ennek az ellentmondásnak a fájdalma és frusztrációja az a körülmény, amely a táplálékszerzés érdekében az internet felé sodort 

bennünket, és végül a felügyeleti kapitalizmus drákói ellenszolgáltatásaihoz hajlított minket. 

Az I. rész a felügyeleti kapitalizmus feltalálásának és korai kidolgozásának alapos vizsgálatára tér át a Google-nál, kezdve annak 

felfedezésével és korai kidolgozásával, ami később a kapitalizmus alapmechanizmusai, gazdasági szükségszerűségei és 

"mozgástörvényei" lettek. A Google minden technológiai bravúrja és számítási tehetsége ellenére a siker valódi érdeme a radikális 

társadalmi viszonyoknak köszönhető, amelyeket a vállalat tényként deklarált, kezdve azzal, hogy figyelmen kívül hagyta a privát emberi 

tapasztalat határait és az autonóm egyén erkölcsi integritását. Ehelyett a megfigyelési kapitalisták érvényesítették jogukat a tetszés 

szerinti behatolásra, bitorolva az egyéni döntési jogokat az egyoldalú megfigyelés és az emberi tapasztalatok mások profitja érdekében 

történő, önhatalmúlag engedélyezett kitermelése javára. Ezeket az invazív követeléseket táplálta a fejlődésüket akadályozó törvények 

hiánya, az érdekek kölcsönössége a kezdő felügyeleti kapitalisták és az állami hírszerző ügynökségek között, valamint az a szívósság, 

amellyel a vállalat megvédte új területeit. Végül a Google kodifikált egy taktikai játékkönyvet, amelynek alapján felügyeleti kapitalista 

műveletei sikeresen intézményesültek az információs kapitalizmus domináns formájaként, és új versenytársakat vonzottak, akik szívesen 

részt vettek a felügyeleti bevételekért folytatott versenyben. Ezeknek az eredményeknek köszönhetően a Google és versenytársainak 

egyre bővülő univerzuma a tudás és a hatalom rendkívüli új aszimmetriáját élvezi, amelyre az emberi történelemben még nem volt 

példa. Amellett érvelek, hogy e fejlemények jelentőségét leginkább a tanulás társadalmi megosztásának privatizációjaként, a XXI. 

századi társadalmi rend kritikus tengelyeként lehet értelmezni. 

A II. rész a megfigyelési kapitalizmusnak az online környezetből a való világba való átvándorlását követi nyomon, ami a 

bizonyosságot megközelítő előrejelzési termékekért folytatott verseny következménye. Itt vizsgáljuk meg ezt az új valóságüzletet, mivel 

az emberi tapasztalat minden aspektusát nyersanyag-ellátásként követelik, és célzottan viselkedési adatokká alakítják. Ennek az új 

munkának nagy része a "személyre szabás" zászlaja alatt zajlik, amely a mindennapi élet intim mélységeibe hatoló agresszív 

adatszerzési műveletek álcája. A verseny fokozódásával a megfigyelési kapitalisták megtanulják, hogy az emberi tapasztalatok 

kinyerése nem elég. A legelőrejelzőbb nyersanyag-ellátás a tapasztalatainkba való beavatkozásból származik, hogy viselkedésünket 

olyan módon alakítsák, amely a megfigyelési kapitalisták kereskedelmi eredményeinek kedvez. Az új automatizált protokollokat úgy 

tervezték, hogy az emberi viselkedést nagy léptékben befolyásolják és módosítsák, ahogy a termelési eszközöket alárendelik a 

viselkedésmódosítás új és összetettebb eszközeinek. Ezeket az új protokollokat a Facebook fertőzési kísérleteiben és a Google által 

keltett kiterjesztett valóság "játékban", a Pokémon Go-ban láthatjuk. Pszichés elzsibbadásunk bizonyítéka, hogy alig néhány évtizeddel 

ezelőtt az amerikai társadalom még elítélte a tömeges viselkedésmódosító technikákat, mint az egyéni autonómia és a demokratikus 

rend elfogadhatatlan fenyegetését. Ma ugyanezek a gyakorlatok kevés ellenállásba vagy akár vitába ütköznek, mivel rutinszerűen és 

mindenütt alkalmazzák őket a felügyeleti bevételek felé tartó menetelés során. Végezetül a megfigyelési kapitalizmus műveleteit a jövő 

időhöz való elemi jog elleni kihívásnak tekintem, amely az egyén azon képességét jelenti, hogy elképzeljen, szándékozzon, ígérjen és 

megkonstruáljon egy jövőt. Ez a szabad akarat alapvető feltétele, és ami még fájdalmasabb, a belső erőforrásoké, amelyekből az akarás 

akaratát merítjük. Felteszem és megválaszolom a kérdést: Hogyan úszták meg? A II. rész egykori és jövőbeli történelmünkről szóló 

elmélkedéssel zárul. Ha az ipari kapitalizmus veszélyesen megzavarta a természetet, milyen pusztítást végezhet a felügyeleti 

kapitalizmus az emberi természetben? 

A III. rész az instrumentális hatalom felemelkedését vizsgálja; annak kifejeződését egy mindenütt jelenlévő érzékelő, hálózatos, 

számítógépes infrastruktúrában, amelyet én Nagy Másiknak nevezek; valamint a társadalom és a társadalmi kapcsolatok újszerű és 

mélyen antidemokratikus vízióját, amelyet ezek létrehoznak. Amellett érvelek, hogy az instrumentarizmus a hatalom olyan példátlan 

fajtája, amely részben azért nem volt érthető, mert a "ló nélküli kocsi" szindrómának volt kitéve. Az instrumentális hatalmat a 

totalitarizmus régi lencséjén keresztül szemlélték, elfedve azt, ami más és veszélyes. A totalitarizmus az államnak a totális birtoklás 

projektjévé való átalakulása volt. Az instrumentarizmus és annak a Nagy Másikban való materializálódása a piacnak a teljes 

bizonyosság projektjévé való átalakulását jelzi, egy olyan vállalkozást, amely elképzelhetetlen a digitális miliőn és a felügyeleti 

kapitalizmus logikáján kívül. Az instrumentális hatalom megnevezésében és elemzésében feltárom annak intellektuális eredetét a korai 

elméleti fizikában és későbbi kifejeződését a radikális viselkedéskutató B. F. Skinner munkásságában. 

A III. rész a felügyeleti kapitalizmust követi a második fázisváltásig. Az első a virtuális világból a valós világba való átmenet volt. 
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A második a hangsúly áthelyeződése a valós világról a társadalmi világra, mivel maga a társadalom válik a kitermelés és az ellenőrzés új 

tárgyává. Ahogyan az ipari társadalmat jól működő gépként képzelték el, az instrumentális társadalmat a gépi tanuló rendszerek emberi 

szimulációjaként képzelik el: egy összefolyó kaptár elme, amelyben minden egyes elem tanul és minden más elemmel együtt működik. 

A gépi összefolyás modelljében az egyes gépek "szabadsága" alárendelődik a rendszer egészének tudásának. Az instrumentális hatalom 

célja a társadalom megszervezése, terelése és hangolása egy hasonló társadalmi összefolyás elérése érdekében, amelyben a 

csoportnyomás és a számítási bizonyosság lép a politika és a demokrácia helyébe, kioltva az egyénre szabott létezés érzékelt valóságát 

és társadalmi funkcióját. Társadalmaink legfiatalabb tagjai már most is sok ilyen romboló dinamikát tapasztalnak a közösségi médiához, 

az emberi kaptár első globális kísérletéhez való kötődésükben. Megvizsgálom e fejlemények következményeit egy második elemi jogra: 

a menedékhez való jogra. A civilizált társadalmakban ősidők óta fennáll a sérthetetlen menedékhely iránti emberi igény, de most 

támadás alatt áll, mivel a megfigyelő tőke a "kijárat nélküli" világot teremti meg, ami mélyreható következményekkel jár az emberi 

jövőre nézve a hatalom ezen új határán. 

Az utolsó f e j e z e t b e n  arra a következtetésre jutok, hogy a megfigyelési kapitalizmus meglepő módon eltér a piaci kapitalizmus 

történetétől: egyszerre követel korlátlan szabadságot és teljes tudást, elhagyja a kapitalizmus kölcsönösségét az emberekkel és a 

társadalommal, és a kaptárban az élet totalizáló kollektivista vízióját erőlteti, amelyben a megfigyelési kapitalisták és adatpapságuk a 

felügyeletért és ellenőrzésért felelős. A megfigyelési kapitalizmus és annak gyorsan felhalmozódó instrumentális hatalma meghaladja a 

kapitalista törekvések történelmi normáit, és olyan emberi, társadalmi és politikai területek feletti uralmat követel magának, amelyek 

messze túlmutatnak a magánvállalat vagy a piac hagyományos intézményi terepén. Ennek eredményeképpen a megfigyelési 

kapitalizmus leginkább úgy írható le, mint egy felülről jövő puccs, nem az állam megdöntése, hanem inkább az emberek 

szuverenitásának megdöntése, és a nyugati liberális demokráciákat fenyegető, a demokratikus dekonszolidáció felé tartó veszélyes 

sodródás egyik kiemelkedő ereje. Csak "mi, a nép" fordíthatjuk meg ezt az irányt, először a példátlanok megnevezésével, majd az 

együttműködés új formáinak mozgósításával: a döntő súrlódás, amely újra megerősíti a virágzó emberi jövő elsőbbségét, mint 

információs civilizációnk alapját. Ha a digitális jövő a mi otthonunk lesz, akkor nekünk kell azzá tennünk. 

Módszereim az elmélet, a történelem, a filozófia és a kvalitatív kutatás felé hajló társadalomtudós és az esszéista módszereit 

ötvözik: szokatlan, de szándékos megközelítés. Esszéíróként alkalmanként saját tapasztalataimra támaszkodom. Azért teszem ezt, mert a 

pszichés elzsibbadásra való hajlam fokozódik, ha az itt vizsgált kritikus kérdéseket csak a számunkra elérhetetlen technológiai és 

gazdasági erőkhöz kapcsolódó elvont fogalmaknak tekintjük. Nem tudunk teljes mértékben számot vetni a megfigyelési kapitalizmus 

súlyával és következményeivel, hacsak nem tudjuk nyomon követni a sebeket, amelyeket mindennapi életünk húsába vájnak. 

Társadalomtudósként vonzódtam a korábbi teoretikusokhoz, akik a maguk idejében találkoztak a példátlan dolgokkal. Ebből a 

perspektívából olvasva újból megbecsültem a klasszikus szövegek intellektuális bátorságát és úttörő meglátásait, amelyekben olyan 

szerzők, mint Durkheim, Marx és Weber bátran elméletet alkottak az ipari kapitalizmusról és az ipari társadalomról, ahogy az a 

tizenkilencedik és a huszadik század elején gyorsan felépült a környezetükben. Munkámat itt olyan huszadik század közepi 

gondolkodók is inspirálták, mint Hannah Arendt, Theodor Adorno, Karl Polanyi, Jean-Paul Sartre és Stanley Milgram, akik a korukban 

példátlan dolgok megnevezéséért küzdöttek, miközben szembesültek a totalitarizmus megértést megcáfoló jelenségeivel, és azon 

fáradoztak, hogy megragadják az emberiség kilátásaihoz vezető következményeik nyomát. Munkámat mélyen befolyásolta a látnok 

tudósok, a technológiai kritikusok és az elkötelezett oknyomozó újságírók számos meglátása is, akik sokat tettek az itt látható térkép 

kulcsfontosságú pontjainak megvilágításáért. 

Az elmúlt hét év során szorosan figyeltem a vezető felügyeleti tőkés cégekre és az ügyfelek, tanácsadók és versenytársak egyre 

növekvő ökoszisztémáira, mindezt a Szilícium-völgyi korszellemet meghatározó technológia és adattudomány tágabb összefüggései 

alapján. Ez egy másik fontos megkülönböztetést is felvet. Ahogy a felügyeleti kapitalizmus nem azonos a technológiával, úgy a 

felhalmozás új logikája sem korlátozható egyetlen vállalatra vagy vállalatcsoportra. Az öt legnagyobb internetes vállalatot - Apple, 

Google, Amazon, Microsoft és Facebook - gyakran tekintik egyetlen egységnek, hasonló stratégiákkal és érdekekkel, de a felügyeleti 

kapitalizmus esetében ez nem így van. 

Először is különbséget kell tenni a kapitalizmus és a felügyeleti kapitalizmus között. Amint azt a  3. fejezetben részletesebben 

kifejtem, ezt a határvonalat részben az adatgyűjtés céljai és módszerei határozzák meg. Ha egy cég engedélyével és kizárólag a termék 

vagy szolgáltatás fejlesztésének eszközeként gyűjti a viselkedési adatokat, akkor az kapitalizmus, de nem megfigyelési kapitalizmus. Az 

öt legnagyobb technológiai vállalat mindegyike kapitalizmust gyakorol, de nem mindegyikük tiszta megfigyelési kapitalista, legalábbis 

most még nem. 

Az Apple például eddig meghúzta a határt, és ígéretet tett arra, hogy tartózkodik számos olyan gyakorlattól, amelyet én a felügyeleti 

kapitalista rendszerben találok. Viselkedése e tekintetben nem tökéletes, a határvonal néha elmosódott, és az Apple megváltoztathatja 

vagy megcáfolhatja irányultságát. Az Amazon egykor büszke volt az ügyfélközpontúságára és az adatgyűjtés és a szolgáltatásfejlesztés 

közötti örvendetes körre. Mindkét cég fizikai és digitális termékekből származó bevételekből származik, ezért kisebb pénzügyi nyomás 

nehezedik rájuk a felügyeleti bevételek hajszolására, mint a tisztán adatszolgáltató cégekre. Amint azonban a 9. fejezetben látjuk, az 

Amazon a jelek szerint a felügyeleti kapitalizmus irányába mozdul el, a "személyre szabott" szolgáltatásokra és a harmadik féltől 
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származó bevételekre helyezett új hangsúlyt. 

Az, hogy egy vállalat teljes mértékben átállt-e a felügyeleti kapitalizmusra vagy sem, semmit sem mond a működése által felvetett 

egyéb létfontosságú kérdésekről, a monopolisztikus és versenyellenes gyakorlatoktól kezdve az Amazon esetében az árképzésen, az 

adóstratégiákon és az Apple foglalkoztatáspolitikáján át. A jövőre nézve sincsenek garanciák. Az idő fogja megmutatni, hogy az Apple 

behódol-e a megfigyelési kapitalizmusnak, tartja-e a frontvonalat, vagy talán még ki is terjeszti ambícióit, hogy egy olyan emberi jövő 

felé vezető hatékony alternatív útvonalat rögzítsen, amely összhangban van az egyéni autonómia eszméivel és a demokratikus 

társadalom legmélyebb értékeivel. 

E megkülönböztetések egyik fontos következménye, hogy még ha társadalmaink foglalkoznak is a technológiai vállalatok által 

okozott kapitalista károkkal, például a monopóliummal vagy a magánélet védelmével, ezek az intézkedések nem szakítják meg ipso 

facto a cégek elkötelezettségét a megfigyelési kapitalizmus mellett és annak további fejlesztését. Például a Google vagy a Facebook 

monopolhelyzetre hivatkozva történő feloszlatására irányuló felhívások könnyen eredményezhetik több felügyeleti kapitalista cég 

létrehozását, bár csökkentett léptékben, és így szabaddá teszik az utat több felügyeleti kapitalista versenytárs számára. Hasonlóképpen, a 

Google és a Facebook online hirdetési duopóliumának csökkentése nem csökkenti a felügyeleti kapitalizmus hatókörét, ha az online 

hirdetési piaci részesedés egyszerűen kettő helyett öt vagy ötven felügyeleti kapitalista cég között oszlik meg. Ebben a könyvben a 

megfigyelési kapitalista működés eddig példátlan aspektusaira összpontosítok, amelyeket meg kell támadni és meg kell szakítani, ha ezt 

a piaci formát meg akarjuk fékezni és le akarjuk győzni. 

Ezeken az oldalakon a Google, a Facebook és a Microsoft felé fordulok. A célom nem e vállalatok átfogó kritikája, mint olyanoké. 

Ehelyett inkább úgy tekintek rájuk, mint a petri-csészékre, amelyekben a megfigyelési kapitalizmus DNS-e a legjobban vizsgálható. 

Amint azt korábban már említettem, célom egy új logika és annak működésének feltérképezése, nem pedig egy vállalat vagy annak 

technológiája. Átlépem ezeknek és más vállalatoknak a határait, hogy összegyűjtsem a térképet kiteljesítő felismeréseket, ahogyan a 

korábbi megfigyelők is számos példán keresztül mozogtak, hogy megragadják a menedzserkapitalizmus és a tömegtermelés egykor új 

logikáját. Az is igaz, hogy a felügyeleti kapitalizmust az Egyesült Államokban találták fel: a Szilícium-völgyben és a Google-nál. 

Ezáltal amerikai találmány, amely a tömegtermeléshez hasonlóan globális valósággá vált. Emiatt a szöveg nagy része az amerikai 

fejleményekre összpontosít, noha e fejlemények következményei a világhoz tartoznak. 

A Google, a Facebook, a Microsoft és más vállalatok felügyeleti kapitalista gyakorlatának tanulmányozása során nagy figyelmet 

fordítottam interjúkra, szabadalmakra, eredménybeszámolókra, beszédekre, konferenciákra, videókra, valamint a vállalatok 

programjaira és politikáira. Ezenkívül 2012 és 2015 között 19 különböző vállalat 52 adattudósával készítettem interjút, akik összesen 

586 évnyi tapasztalattal rendelkeznek a csúcstechnológiai vállalatoknál és startupoknál, elsősorban a Szilícium-völgyben. Ezek az 

interjúk akkor készültek, a m i k o r  a  felügyeleti kapitalizmusról és annak anyagi infrastruktúrájáról kialakítottam a "földi igazság" 

megértését. Korán megkerestem néhány nagy tekintélyű adattudóst, vezető szoftverfejlesztőt és a "dolgok internetének" szakembereit. 

Interjúm mintája egyre bővült, ahogy a tudósok bemutattak kollégáiknak. Az olykor több órán át tartó interjúkat a titoktartás és az 

anonimitás ígéretével folytattam le, de az irántuk érzett hálám személyes, és ezt itt nyilvánosan kinyilvánítom. 

Végül, a könyvben részleteket olvashat W. H. Auden Szonettek Kínából című művéből, valamint a XVIII. szonett teljes 

terjedelmében. Auden verseinek ez a ciklusa kedves számomra, az emberiség mitikus történetének, az erőszak és az uralom elleni 

örökös küzdelemnek és a transzcendensnek megrendítő feltárása az emberi szellem ereje és a jövő iránti kérlelhetetlen igénye. 
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A veszélyek és a büntetések egyre nőttek, és a visszaút 

angyalok által védett a költő és a törvényhozó ellen. 

-W. H. AUDEN 

SZONETTEK KÍNÁBÓL, II 

 

2011. augusztus 9-én három, egymástól több ezer mérföldre lévő esemény mutatta meg a kialakulóban lévő információs civilizációnk 

bőséges kilátásait és egyre növekvő veszélyeit. Először is, a Szilícium-völgy úttörője, az Apple a régi gazdasági és társadalmi 

problémákra új megoldások digitális álmát ígérte, és végül megelőzte az Exxon Mobilt, mint a világ legnagyobb tőkével rendelkező 

vállalata. Másodszor, egy halálos kimenetelű lövöldözés a londoni rendőrségen kiterjedt zavargásokat váltott ki az egész városban, és az 

országot erőszakos tiltakozások hulláma öntötte el. A robbanásszerű digitális növekedés évtizede nem tudta enyhíteni a neoliberális 

gazdaság büntető megszorításait és az általa okozott szélsőséges egyenlőtlenséget. Túl sokan érezték úgy, hogy kirekesztették őket a 

jövőből, és a düh és az erőszak volt az egyetlen megoldás. Harmadszor, a spanyol állampolgárok érvényesítették az emberi jövőhöz való 

jogukat, amikor a Google ellen fordultak a "feledésbe merülés jogát" követelve. Ez a mérföldkő felhívta a világ figyelmét arra, hogy az 

igazságosabb és demokratikusabb digitális jövő dédelgetett álmai milyen gyorsan váltak rémálommá, és előrevetítette a digitális 

képességek és a kapitalista ambíciók összeolvadásával kapcsolatos globális politikai versenyt. Minden nap újraéljük azt az augusztusi 

napot, mint valami ősi mesében, arra kárhoztatva, hogy végigjárjuk ezt a hurokszerű utat, amíg információs civilizációnk lelkét végül a 

demokratikus cselekvés, a magánhatalom, a tudatlanság vagy a sodródás alakítja. 

 

I. Az Apple Hack 

 

Az Apple a kereslet és a kínálat közötti éles harc közepette robbant be a zenei színtérre. Az egyik oldalon a fiatalok álltak, akiknek a 

Napster és a zenei fájlmegosztás más formái iránti lelkesedése a kereslet új minőségét fejezte ki: a fogyasztás az én módszereim szerint, 

amit akarok, amikor akarom, ahol akarom. A másik oldalon a zeneipar vezetői álltak, akik félelmet keltettek, és a Napster legádázabb 

felhasználóinak levadászásával és büntetőeljárás alá vonásával igyekeztek eltiporni ezt a keresletet. Az Apple áthidalta ezt a szakadékot 

egy kereskedelmi és jogilag életképes megoldás, amely a vállalatot az egyének változó igényeihez igazította, miközben együttműködött 

az iparági inkumbensekkel. A Napster feltörte a zeneipart, de úgy tűnt, hogy az Apple a kapitalizmust törte fel. 

Könnyű elfelejteni, hogy az Apple hackelése valójában mennyire drámai volt. A vállalat profitja nagyrészt az iPod/iTunes/iPhone 

eladásoknak köszönhetően ugrott meg. A Bloomberg Businessweek a Wall Street elemzőit "zavarba ejtőnek" írta le az Apple rejtélyes 

"csodája" miatt. Ahogy az egyikük áradozott: "Még csak modellezni sem tudjuk a lehetőségek egy részét.... Ez olyan, mint egy vallás".1 

A számok még ma is megdöbbentőek: három nappal a Windows-kompatibilis iTunes platform 2003. októberi elindítása után a hallgatók 

egymillió példányt töltöttek le az ingyenes iTunes szoftverből, és egymillió dalért fizettek, ami Steve Jobsot arra késztette, hogy 

bejelentse: "Kevesebb mint egy hét alatt minden rekordot megdöntöttünk, és a világ legnagyobb online zenei cégévé váltunk". " Egy 

hónapon 2belül ötmillió letöltés történt, három hónappal később tízmillió, majd három hónappal később huszonötmillió. Négy és fél 

évvel később, 2007 januárjában ez a szám kétmilliárdra emelkedett, hat évvel később, 2013-ban pedig már 25 milliárdra. 2008-ban az 

Apple megelőzte a Walmartot, mint a világ legnagyobb zenei kiskereskedője. Az iPod-eladások hasonlóan látványosan alakultak, a 

zenebolt elindulása utáni havi egymillió darabról kevesebb mint négy évvel később 100 millióra robbantak, amikor az Apple az iPod 

funkcióit beolvasztotta a forradalmi iPhone-ba, ami újabb lépcsőfoknyi növekedést eredményezett. Egy 2017-es, a tőzsdei hozamokat 

vizsgáló tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy az Apple több profitot termelt a befektetőknek, mint bármely más amerikai 
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vállalat az előző évszázadban.3 

Száz évvel az iPod előtt a tömegtermelés egy új korszak kapuját jelentette, amikor feltárta a gazdasági érték párhuzamos 

univerzumát, amely az új és még mindig kevéssé ismert tömegfogyasztókban rejtőzött, akik árut akartak, de olyan áron, amit 

megengedhettek maguknak. Henry Ford 60 százalékkal csökkentette az autó árát egy forradalmi ipari logikával, amely a nagy 

mennyiséget és az alacsony fajlagos költséget ötvözte. Ezt "tömegtermelésnek" nevezte, amit híres mondásában foglalt össze: 

"Bármilyen színű autót kaphatsz, ameddig fekete". 

Később Alfred Sloan, a GM igazgatója kifejtette ezt az elvet: "Mire egy terméket mutatunk nekik [a fogyasztóknak], addigra 

szükségszerűen elkötelezzük magunkat a termék értékesítése mellett, mert a piacra dobás hatalmas beruházással jár. "4 A zeneipar üzleti 

modellje arra épült, hogy megmondja a fogyasztóknak, hogy mit fognak vásárolni, akárcsak a Ford és Sloan. A vezetők a CD-k 

gyártásába és terjesztésébe fektettek be, és a CD volt az, amit a vásárlóknak meg kellett venniük. 

Henry Ford az elsők között volt, aki a T-modellel az új tömegfogyasztást kihasználva aranyat talált. Ahogy az iPod esetében, a Ford 

T-modell gyárát is szorongatták, hogy kielégítse az azonnal robbanásszerűen megnövekedett keresletet. A tömegtermelés bármire 

alkalmazható volt, és ez így is volt. Megváltoztatta a termelés kereteit, ahogyan elterjedt a gazdaságban és az egész világon, és 

megalapozta az új tömegtermelő kapitalizmus dominanciáját, mint a huszadik századi jólétteremtés alapját. 

Az iPod/iTunes innovációk megfordították ezt az évszázados ipari logikát, kihasználva a digitális technológiák új képességeit a 

fogyasztási élmény megfordítására. Az Apple a hallgatók és a zenehallgatók közötti kapcsolatot olyan sajátos kereskedelmi logikával 

írta át, amely bár ma már ismerős, a bevezetéskor forradalminak tűnt. 

Az Apple inverziója néhány kulcsfontosságú elemtől függött. A digitalizáció lehetővé tette, hogy az értékes értékeket - ebben az 

esetben a dalokat - kimenekítsék az intézményi terekből, amelyekben rekedtek. A Sloan által leírt költséges intézményi eljárások 

megszűntek a hallgatókhoz vezető közvetlen út javára. A CD esetében például az Apple megkerülte a termék fizikai előállítását, a 

csomagolással, a raktározással, a raktározással, a marketinggel, a szállítással, a terjesztéssel és a fizikai kiskereskedelemmel együtt. Az 

iTunes platform és az iPod készülék kombinációja lehetővé tette a hallgatók számára, hogy folyamatosan, tetszés szerint 

újrakonfigurálhassák a zeneszámaikat. Nem volt két egyforma iPod, és egy iPod egy héten más volt, mint egy héten ugyanazt az iPodot 

még egy hétig, ahogy a hallgatók döntöttek és újra döntöttek a dinamikus mintáról. Ez kínzó fejlemény volt a zeneipar és szatellitjei - 

kiskereskedők, marketingesek stb. - számára, de az új hallgatók pontosan ezt akarták. 

Hogyan kell értelmeznünk ezt a sikert? Az Apple "csodáját" általában a formatervezési és marketingzsenialitásnak tulajdonítják. A 

fogyasztók buzgóságát, hogy "azt kapjam, amit akarok, akkor, ott és úgy,  amikor és ahogy akarom", a "kényelem" iránti igény 

bizonyítékának tekintik, és néha még nárcizmusnak vagy ingerlékenységnek is elkönyvelik. Véleményem szerint ezek a magyarázatok 

elhalványulnak az Apple példátlan méretű teljesítménye mellett. Túl sokáig elégedettek voltunk a kapitalizmus és a digitális világ 

példátlan fúziójának felszínes magyarázatával, ahelyett, hogy mélyebbre ásnánk azokban a történelmi erőkben, amelyek ezt az új formát 

életre hívták. 

Ahogyan a Ford egy új tömegfogyasztást, úgy az Apple is az elsők között volt, akik robbanásszerű kereskedelmi sikert értek el az 

egyének új társadalmát és az egyénre szabott fogyasztás iránti igényüket kihasználva. Ez a fordulat egy nagyobb kereskedelmi 

reformáció történetét sejtette, amelyben a digitális korszak végre olyan eszközöket kínált, amelyekkel a fogyasztás fókuszát a tömegről 

az egyénre lehetett áthelyezni, felszabadítva és átalakítva a kapitalizmus működését és eszközeit. Valami teljesen újat, sürgősen 

szükségeset és a digitális hálózatos tereken kívül működésileg lehetetlent ígért. Az új szükségleteinkkel és értékeinkkel való 

érdekérvényesítő összehangolásra vonatkozó hallgatólagos ígérete megerősítette belső méltóság- és értéktudatunkat, megerősítette azt az 

érzést, hogy számítunk. Azzal, hogy a fogyasztóknak felszabadulást kínált egy olyan intézményes világból, amely közömbös volt egyéni 

szükségleteik iránt, megnyitotta az ajtót egy új racionális kapitalizmus lehetősége előtt, amely képes újraegyesíteni a keresletet és a 

kínálatot azáltal, hogy pontosan az általunk választott módon összeköt bennünket azzal, amit valóban akarunk. 

Ahogy a  következő fejezetekben érvelni fogok, ugyanazok a történelmi körülmények, amelyek az iPodot vad hullámvasútra 

küldték, az internet emancipációs ígéretét is beidézték mindennapi életünkbe, amikor az egyenlőtlenség és a kirekesztés ellenszerét 

kerestük. Történetünk szempontjából a legfontosabb, hogy ugyanezek a körülmények fontos menedéket biztosítanak a felügyeleti 

kapitalizmus gyökerezésének és virágzásának. Pontosabban, az Apple-csoda és a megfigyelési kapitalizmus egyaránt két ellentétes 

történelmi erő pusztító összeütközésének köszönheti sikerét. Az egyik vektor a modernizáció hosszabb történetéhez és a tömegről az 

egyénre való évszázados társadalmi átálláshoz tartozik. Az ellentétes vektor a neoliberális gazdasági paradigma évtizedek óta tartó 

kidolgozásához és megvalósításához tartozik: a politikai gazdaságtanhoz, a társadalom átalakításához, és különösen ahhoz a céljához, 

hogy visszafordítsa, leigázza, akadályozza, sőt elpusztítsa a pszichológiai önrendelkezés és az erkölcsi cselekvőképesség iránti egyéni 

késztetést. A következő fejezetekben röviden felvázoljuk ennek az ütközésnek az alapvető körvonalait, megteremtve azokat a 

viszonyítási pontokat, amelyekre a következő fejezetekben visszatérünk, amikor a felügyeleti kapitalizmus gyors uralomra jutását 

vizsgáljuk. 
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II. A két modernitás 

 

A kapitalizmus az emberek szükségleteire reagálva fejlődik egy adott időben és helyen. Henry Ford világosan fogalmazott: "A 

tömegtermelés a közszükséglet érzékelésével kezdődik".5 Abban az időben, amikor a detroiti autógyártók luxusjárművekkel voltak 

elfoglalva, Ford egyedül állt azzal, hogy felismerte az újonnan modernizálódó egyének - földművesek, bérmunkások és boltosok - 

nemzetét, akiknek kevés volt, de sokat akartak, de olyan áron, amit megengedhettek maguknak. Az ő "igényük" ugyanabból a 

létfeltételből fakadt, amely Fordot és embereit is megidézte, amikor felfedezték a szabványosított, nagy volumenű, alacsony 

egységköltségű termelés új logikájának átalakító erejét. Ford híres "ötdolláros napja" a kölcsönösség rendszerszintű logikájának jelképe 

volt. Azzal, hogy a futószalag munkásoknak magasabb béreket fizetett, mint bárki korábban. képzeletben felismerte, hogy a 

tömegtermelés egész vállalkozása a tömegfogyasztók virágzó népességén nyugszik. 

Bár a piaci formának és főnökeinek sok hibája volt, és sok erőszakos tényt produkált, az újonnan modernizálódó egyénekből álló 

lakosságot a vásárlók és alkalmazottak szükséges forrásaként értékelték. Olyan módon függött a közösségeitől, amely végül egy sor 

intézményesített kölcsönösséghez vezetett. Kívülről a megfizethető árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés drámáját demokratikus 

intézkedések és felügyeleti módszerek kötötték, amelyek a munkavállalók és fogyasztók jogait és biztonságát érvényesítették és védték. 

Belül tartós foglalkoztatási rendszerek, karrierlétrák, valamint a bérek és juttatások folyamatos növekedése jellemezte.6 Az elmúlt 

negyven év szemszögéből nézve, amikor ezt a piaci formát szisztematikusan lebontották, úgy tűnik, hogy a társadalmi renddel való 

kölcsönösség - bármennyire is zavaros és tökéletlen - az egyik legértékesebb jellemzője volt. 

Ebből az következik, hogy az új piaci formák akkor a legtermékenyebbek, ha az emberek tényleges igényeihez és mentalitásához 

való hűség alakítja őket. A nagy szociológus, Emile Durkheim a huszadik század hajnalán fogalmazta meg ezt a megállapítást, és az ő 

meglátása lesz számunkra a könyv során a próbakő. Az iparosodás drámai felfordulásait megfigyelve az ő korában - gyárak, 

specializáció, bonyolult munkamegosztás - Durkheim megértette, hogy bár a közgazdászok le tudják írni ezeket a fejleményeket, nem 

tudják megragadni az okaikat. Azt állította, hogy ezeket az átütő változásokat az emberek változó szükségletei "okozták", és hogy a 

közgazdászok szisztematikusan vakok voltak (és maradtak) ezekkel a társadalmi tényekkel szemben: “A munkamegosztás 

számunkra másként jelenik meg, mint a közgazdászok számára. Számukra lényegében a nagyobb 

termelésben áll. Számunkra ez a nagyobb termelékenység csak a jelenség szükségszerű következménye, 

visszahatása. Ha specializálódunk, az nem azért történik, hogy többet termeljünk, hanem azért, hogy a 

számunkra teremtett új létfeltételek között élhessünk.7 A szociológus a "létfeltételeinkben" való hatékony életre való 

örökös emberi törekvést azonosította azzal a láthatatlan ok-okozati erővel, amely a munkamegosztást, a technológiákat, a 

munkaszervezést, a kapitalizmust és végső soron magát a civilizációt idézi elő. Mindegyik az emberi szükségletek ugyanazon 

olvasztótégelyében kovácsolódik, amelyet a Durkheim által a hatékony életért folytatott küzdelem mindig fokozódó "erőszakosságának" 

nevezett: "Ha a munka egyre megosztottabbá válik", az azért van, mert "a létért folytatott küzdelem egyre élesebb".8 A kapitalizmus 

racionalitása tükrözi ezt a - bár tökéletlen - igazodást azokhoz a szükségletekhez, amelyeket az emberek tapasztalnak, amikor 

megpróbálják hatékonyan élni az életüket, küzdve a létfeltételekkel, amelyekkel a saját korukban és helyükön találkoznak. 

Ha ezen a szemüvegen keresztül nézzük, láthatjuk, hogy a Ford hihetetlen T-modelljének lelkes vásárlói és az iPod és iPhone új 

fogyasztói a korszakukat jellemző létfeltételek kifejezői. Valójában mindkettő az "individualizáció" néven ismert évszázados folyamat 

különböző fázisainak gyümölcse, amely a modern kor emberi kézjegye. A Ford tömegfogyasztói az "első modernitásnak" nevezett 

korszak tagjai voltak.9 de a "második modernitás" új körülményei egy új típusú egyént hoztak létre, akinek az Apple inverziója és az azt 

követő számos digitális innováció nélkülözhetetlenné vált. Ez a második modernitás hívta be az életünkbe a Google-t és a Facebookot, 

és egy váratlan fordulattal hozzájárult az ezt követő felügyeleti kapitalizmus kialakulásához. 

Mik ezek a modernitások, és mit jelentenek a történetünk szempontjából? Az egyén mint az erkölcsi cselekvés és választás 

helyszíne kezdetben Nyugaton jelent meg, ahol először érvényesültek ennek a megjelenésnek a feltételei. Először is szögezzük le, hogy 

az "individualizáció" fogalmát nem szabad összekeverni az "individualizmus" neoliberális ideológiájával, amely a siker vagy kudarc 

minden felelősségét egy mitikus, atomizált, elszigetelt egyénre hárítja, aki örökös versengésre van ítélve, és elszakad a kapcsolatoktól, a 

közösségtől és a társadalomtól.  Nem is utal a pszichológiai folyamatra, amely az "individuáció", amely az önfejlesztés élethosszig tartó 

felfedezésével jár együtt. Ehelyett az individualizáció a modernizáció hosszú távú folyamatainak következménye.10 

Az emberi történelem utolsó perceiig minden életet vér és földrajz, nem és rokonság, rang és vallás jelzett előre. Anyám lánya 

vagyok. Apám fia vagyok. Az ember mint egyéniség érzete évszázadok alatt fokozatosan alakult ki, kikapaszkodva ebből az ősi 

szorítóból. Körülbelül kétszáz évvel ezelőtt léptünk az első modern útra, ahol az élet már nem a falu és a klán hagyományai szerint 

öröklődött nemzedékről nemzedékre. Ez az "első modernitás" jelzi azt az időszakot, amikor az élet "egyénivé" vált az emberek nagy 

számban, mivel elszakadtak a hagyományos normáktól, jelentéstartalmaktól és szabályoktól.11 Ez azt jelentette, hogy minden egyes élet 

inkább egy felfedezésre váró, nyitott valósággá vált, mintsem egy beiktatandó bizonyossággá. Még ott is, ahol a hagyományos világ sok 

ember számára ma is megmaradt, többé már nem élhető meg az egyetlen lehetséges történetként. 
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Gyakran gondolok dédszüleim bátorságára. A szomorúság, a rettegés és a felemelkedés milyen keverékét érezték, amikor 1908-ban, 

elszántan menekülve a kozákok kínjai elől a Kijev melletti kis falujukban, öt gyermeküket, köztük a négyéves Max nagyapámat, és 

minden holmijukat egy szekérre pakolták, és a lovakat egy Amerikába tartó gőzhajó felé irányították? Az első modernitás több millió 

más úttörőjéhez hasonlóan ők is elmenekültek egy még mindig feudális világból, és egy gyökeresen újfajta életet találtak maguknak. 

Max később feleségül vette Sophie-t, és családot alapított, távol az őket szülő falvak ritmusától. A spanyol költő, Antonio Machado 

híres dalában megragadta ezeknek az első modernségben élő embereknek a mámorát és merészségét: "Utazó, nincs út, az utat úgy 

csinálod, ahogy mész." Ezt jelentette a "keresés": a felfedezés és az önteremtés útját, nem pedig a már megkomponált válaszokhoz való 

azonnali csapást. 

Az új ipari társadalom mégis megtartotta a régebbi feudális világ hierarchikus motívumait az osztály, faj, foglalkozás, vallás, 

etnikum, nem és a tömegtársadalom leviatánjai: a vállalatok, munkahelyek, szakszervezetek, egyházak, politikai pártok, polgári 

csoportok és iskolarendszerek alapján kialakult hovatartozás mintáiban. A tömegek ezen új világrendje és a koncentráció, centralizáció, 

szabványosítás és adminisztráció bürokratikus logikája még mindig szilárd horgonyokat, iránymutatásokat és célokat biztosított minden 

egyes élet számára. 

A szüleikhez és az összes korábbi generációhoz képest Sophie-nak és Maxnak magának kellett kitalálnia dolgokat, de nem mindent. 

Sophie tudta, hogy ő fogja felnevelni a családot. Max tudta, hogy ő fogja megkeresni a megélhetésüket. Alkalmazkodtak ahhoz, amit a 

világ kínált, és követték a szabályokat. Senki sem kérdezte meg a véleményét, és senki sem hallgatta meg, ha megszólalt. Elvárták tőled, 

hogy azt tedd, amit tenned kell, és apránként haladtál a saját utadon. Szép családot neveltél, és végül házad, autód, mosógéped és 

hűtőszekrényed lett. A tömegtermelés úttörői, mint Henry Ford és Alfred Sloan, megtalálták a módját, hogy ezeket a dolgokat olyan 

áron szerezze be, amit megengedhetett magának. 

Ha volt is szorongás, az a szerepek követelményeinek való megfelelés szükségességét tükrözte. Elvárták, hogy az ember elnyomjon 

minden olyan önérzetet, amely túlnyúlik az adott társadalmi szerep határán, még ha ez jelentős pszichés költségekkel is jár. A 

szocializáció és az alkalmazkodás volt az anyaga annak a pszichológiának és szociológiának, amely a nukleáris családot a 

tömegtársadalom társadalmi normáinak való megfelelésre kész "személyiségek gyártásának" "gyárának" tekintette.12 Ezek a "gyárak" 

rengeteg fájdalmat is termeltek: a női misztikumot, a zárt homoszexuálisokat, a templomba járó ateistákat és a hátsó utcai abortuszokat. 

Végül azonban még olyan embereket is előállítottak, mint te és én. 

Amikor elindultam a nyílt úton, kevés válasz volt, nem volt mit követni, nem volt iránytű, amit követni lehetett volna, kivéve az 

értékeket és az álmokat, amelyeket magamban hordoztam. Nem voltam egyedül; az út tele volt sokakkal, akik ugyanilyen úton voltak. 

Az első modernitás szült minket, de mi egy új mentalitást hívtunk életre: egy "második modernitást". "13 Ami a hagyományos 

életmódból való modern kivándorlásként kezdődött, az a pszichológiai egyéniség érzésével született emberek új társadalmává virágzott, 

amelynek kétélű születési joga a felszabadulás és szükségszerűség. Egyszerre tapasztaljuk meg a jogot és a követelményt, hogy saját 

életünkről döntsünk. Már nem elégszünk meg azzal, hogy a tömeg névtelen tagjai legyünk, érezzük, hogy jogunk van az 

önrendelkezésre, ami számunkra nyilvánvaló igazság, Sophie és Max számára pedig lehetetlen önteltség lett volna. Ez a mentalitás az 

emberi szellem rendkívüli teljesítménye, még akkor is, ha életre szóló ítélet lehet a bizonytalanságra, szorongásra és stresszre. 

A huszadik század második felétől az individualizáció története egy "második modernitás" felé vette az új fordulatot. Az iparosodási 

modernitás és a tömegtermelő kapitalizmus gyakorlatai a középpontjában több jólétet termeltek, mint amennyit valaha is lehetségesnek 

gondoltak. Ahol a demokratikus politika, az elosztási politikák, az oktatáshoz és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés és az erős 

civil társadalmi intézmények kiegészítették ezt a gazdagságot, ott kezdett először kialakulni egy új "egyének társadalma". Emberek 

százmilliói jutottak hozzá olyan élményekhez, amelyek korábban csak egy szűk elit számára voltak elérhetőek: egyetemi oktatás, utazás, 

javuló várható élettartam, rendelkezésre álló jövedelem, emelkedő életszínvonal, széles körű hozzáférés a fogyasztási cikkekhez, 

változatos kommunikáció és információáramlás, valamint speciális, intellektuálisan igényes munka. 

Az első modernitás hierarchikus társadalmi tömörülése és tömegtársadalma kiszámítható jutalmakat ígért, de éppen ezek sikere volt 

az a kés, amely elvágott minket, és a második modernitás partjaira taszított minket, a bonyolultabb és gazdagabb mintázatú életek felé 

sodorva minket. Az oktatás és a tudásmunka növelte a nyelv és a gondolkodás elsajátítását, azokat az eszközöket, amelyekkel személyes 

értelmet teremtünk és saját véleményt formálunk. A kommunikáció, az információ, a fogyasztás és az utazás serkentette az egyéni 

öntudatot és a képzeletbeli képességeket, olyan módon informálva a perspektívákat, értékeket és attitűdöket, amelyeket már nem tudtak 

az előre meghatározott szerepek vagy a csoportidentitás korlátozni. A javuló egészség és a hosszabb élettartam időt biztosított az önélet 

elmélyülésére és érlelésére, megerősítve a személyes identitás legitimitását az a priori társadalmi normákkal szemben. 

Még ha vissza is térünk a hagyományos szerepekhez, ezek már inkább választási lehetőségek, mint születésünkkor megszabott 

abszolút igazságok. Ahogy az identitás nagy klinikusa, Erik Erikson egyszer leírta: "A mai páciens leginkább annak problémájától 

szenved, hogy mit kellene hinnie, és hogy kinek kellene - vagy... lehetne - lennie vagy válnia; míg a korai pszichoanalízis páciense 

leginkább azoktól a gátlásoktól szenvedett, amelyek megakadályozták abban, hogy az legyen, akiről és amiről azt hitte, hogy tudja, hogy 

ő az".14 Ez az új mentalitás a gazdagabb országokban volt a legmarkánsabb, de a kutatások a világ szinte minden régiójában jelentős 

pluralitást mutatnak a második modernségben élő egyének között.15 
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Az első modernitás elnyomta az én növekedését és kifejeződését a kollektív megoldások javára, de a második modernitásban már 

csak az énünk van. A pszichológiai szuverenitás új érzése már jóval azelőtt betört a világba, hogy az internet megjelent volna, hogy 

felerősítse igényeit. Kipróbálás és tévedés útján tanuljuk meg, hogyan varrjuk össze az életünket. Semmi sem adott. Mindent felül kell 

vizsgálni, újra kell tárgyalni és újra kell építeni a számunkra értelmes feltételek szerint: család, vallás, szex, nem, nemek, erkölcs, 

házasság, közösség, szerelem, természet, társadalmi kapcsolatok, politikai részvétel, karrier, táplálkozás... 

Valójában ez az új mentalitás és annak igényei hívták be az internetet és az információs apparátust a mindennapi életünkbe. A kötött 

sors nélküli élet terhei az új digitális környezet felhatalmazó, információban gazdag erőforrásai felé fordítottak bennünket, mivel ez új 

lehetőségeket kínált arra, hogy felerősítsük hangunkat és kialakítsuk a saját magunk által választott kapcsolati mintákat. Ez a jelenség 

olyan mélyreható, hogy túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az egyén mint saját életének szerzője korunk főszereplője, akár emancipációként, 

akár nyomorúságként éljük meg ezt a tényt.16 

A nyugati modernitás olyan elvek és törvények kánonja körül alakult ki, amelyek sérthetetlen egyéni jogokat biztosítanak, és 

elismerik minden egyes élet szentségét.17 Azonban csak a második modernitásban kezdett felzárkózni az érzett tapasztalat a formális 

joghoz. Ez az érzett igazság új követelésekben fejeződött ki, hogy a mindennapi életben is megvalósuljon az, ami a jogban már rögzítve 

van.18 

Felszabadító potenciálja ellenére a második modernitásnak az volt a sorsa, hogy nehéz hellyé váljon, és mai létfeltételeink ezt a bajt 

tükrözik. A második modernitás kihívásainak egy része a saját élet megteremtésével és fenntartásával járó elkerülhetetlen költségekből 

fakad, de a második modernitás instabilitása a neoliberális paradigmához és annak uralomra jutásához kapcsolódó gazdasági és 

társadalmi politikák és gyakorlatok intézményesített változásainak eredménye is. Ennek a messzemenő paradigmának az volt a célja, 

hogy megfékezze, átcsatornázza és visszafordítsa a második modernitás önrendelkezési igényeinek szekuláris hullámát és azokat az 

élőhelyeket, amelyekben ezek az igények virágozhatnak. A modernizáció évszázados története és a hatékony életre való törekvésünket 

meghiúsító gazdasági erőszak évtizedes története közötti ütközésben élünk. 

A gazdaságtörténet e fordulópontját gazdag és meggyőző irodalom dokumentálja, és az én célom itt csupán az, hogy felhívjam a 

figyelmet e nagyobb narratíva néhány olyan témájára, amelyek létfontosságúak az ütközés megértéséhez: a létfeltételekre, amelyek mind 

az almás "csodát", mind a felügyeleti kapitalizmus későbbi kialakulását és növekedését előidézték.19 

 

 

III. A neoliberális élőhely 

 

Az 1970-es évek közepén a háború utáni gazdasági rendet a stagnálás, az infláció és az erőteljesen csökkenő növekedés ostromolta, 

leginkább az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban. A politikai rendre is új nyomás nehezedett, mivel a második 

modernitás egyedei - különösen a diákok, fiatal munkások, afroamerikaiak, nők, latinok és más marginalizált csoportok - az egyenlő 

jogok, a hang és a részvétel követelései körül mozgósítottak. Az Egyesült Államokban a vietnami háború a társadalmi nyugtalanság 

középpontjába került, a Watergate-botrány által feltárt korrupció pedig politikai reformok iránti nyilvános igényt váltott ki. Az Egyesült 

Királyságban az infláció a végletekig feszítette az ipari kapcsolatokat. Mindkét országban a látszólag megoldhatatlannak tűnő gazdasági 

hanyatlás kísértete a demokratikus társadalmi szerződéssel szemben támasztott új, hangzatos igényekkel párosulva zavart, aggodalmat 

és kétségbeesést keltett a választott tisztviselők körében, akik nem voltak felkészülve annak megítélésére, hogy az egykor megbízható 

keynesi politika miért nem tudta megfordítani a helyzetet. 

A neoliberális közgazdászok a szárnyakban vártak erre a lehetőségre, és ötleteik beáramlottak a "politikai vákuumba", amely most 

mindkét kormányt sújtotta.20 Friedrich Hayek osztrák közgazdász, aki frissen kapta meg Nobel-díját1974, és amerikai kollégája, Milton 

Friedman, aki két évvel később kapta meg a Nobelt, vezetésével a háború utáni időszakban szakmájuk peremén, a keynesi uralom 

árnyékában csiszolták radikális szabadpiaci gazdasági elméletüket, politikai ideológiájukat és pragmatikus programjukat, és most eljött 

az ő idejük.21 

A szabad piac hitvallása Európában alakult ki, mint a totalitárius és kommunista kollektivista ideológiák fenyegetésével szembeni 

átfogó védelem. Célja az önszabályozó piac mint olyan összetett és tökéletes természeti erő elfogadottságának felélesztése volt, amely 

radikális szabadságot követel az állami felügyelet minden formájától. Hayek a piac szigorú fegyelmének való abszolút egyéni és 

kollektív alávetettség szükségességét olyan kiismerhetetlen "kiterjesztett rend"-ként magyarázta, amely felülírja az államra ruházott 

legitim politikai hatalmat: "A modern közgazdaságtan megmagyarázza, hogy egy ilyen kiterjesztett rend... olyan információgyűjtő 

folyamatot alkot... amelyet egyetlen központi tervező szerv, nemhogy bármely egyén, sem tudna egészében ismerni, birtokolni vagy 

ellenőrizni...."22 Hayek és ideológiai testvérei ragaszkodtak a nyers magjáig lecsupaszított kapitalizmushoz, amelyet semmilyen más erő 

nem akadályoz, és amely minden külső hatalomtól áthatolhatatlan. A vagyon és a jogok egyenlőtlenségét elfogadták, sőt ünnepelték, 

mint egy sikeres piaci rendszer szükséges jellemzőjét és mint a  haladás erejét.23 Hayek ideológiája biztosította a szellemi felépítményt 

és a legitimációt a vállalat új elméletéhez, amely a tőkés felügyelet másik kulcsfontosságú előzménye lett. a vállalat: felépítése, erkölcsi 

tartalma és a társadalomhoz való viszonya. 
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Az új koncepciót Michael Jensen és William Meckling közgazdászok operacionalizálták. A két tudós nagymértékben támaszkodva 

Hayek munkásságára, a huszadik századi vállalatok társadalombarát elveire vetett fejszét, amely fejsze a "részvényesi érték mozgalom" 

néven vált ismertté. Jensen és Meckling 1976-ban egy mérföldkőnek számító cikket publikált, amelyben a menedzsert egyfajta 

parazitaként értelmezték újra, amely a tulajdonosi gazdálkodásból táplálkozik: talán elkerülhetetlen, de mégis akadálya a részvényesi 

jólétnek. Bátran érveltek amellett, hogy a tulajdonosok és a menedzserek közötti strukturális szétválasztás "azt eredményezheti, hogy a 

cég értéke lényegesen alacsonyabb, mint amilyen egyébként lehetne. "24 Ha a vezetők a saját preferenciáik és kényelmük javára 

aluloptimalizálták a cég értékét a tulajdonosok számára, akkor ez csakis racionális volt számukra. A megoldás - érveltek ezek a 

közgazdászok - az volt, hogy a piac értéket jelző jelét, a részvényárfolyamot egy új ösztönző struktúra alapjaként érvényesítsék, 

amelynek célja, hogy a menedzseri magatartást végre és határozottan a tulajdonosok érdekeihez igazítsák. Azok a menedzserek, akik 

nem hajlanak a Hayek-féle "kiterjesztett rend" kifejezhetetlen jelzéseihez, hamarosan a "barbárok prédájává válnak a kapu előtt" a meg 

nem valósult piaci értékre irányuló új és kegyetlen vadászatban. 

A "demokrácia válsága" korszellemében a neoliberális vízió és a piaci mérőszámokhoz való visszatérés mélyen vonzó volt a 

politikusok és a politikai döntéshozók számára, egyrészt azért, mert így elkerülhető volt a nehéz gazdasági döntések politikai 

felelősségvállalása, másrészt azért, mert újfajta rendet ígért ott, ahol a rendetlenségtől tartottak.25 A piaci erők abszolút tekintélyét a 

parancsoló ellenőrzés végső forrásaként rögzítenék, a demokratikus versenyt és tanácskozást kiszorítva a szűkös erőforrásokért 

folytatott örökös versenyre ítélt, atomizált egyének ideológiájával. A versenypiacok fegyelme azt ígérte, hogy lecsendesíti a 

fegyelmezetlen egyéneket, sőt visszaváltoztatja őket olyan alanyokká, akiket túlságosan lefoglal a túlélés ahhoz, hogy panaszkodjanak. 

Ahogy a régi kollektivista ellenségek visszaszorultak, újak léptek a helyükre: az állami szabályozás és felügyelet, a szociális 

törvényhozás és a jóléti politika, a szakszervezetek és a kollektív tárgyalások intézményei, valamint a demokratikus politika elvei. 

Valójában mindezek helyébe az igazság piaci változatának kellett lépnie, és a növekedés megoldását a verseny jelentette volna. Az új 

célokat a kínálati oldali reformok révén érnék el, beleértve a deregulációt, a privatizációt és az alacsonyabb adókat. 

Harmincöt évvel Hayek és Friedman felemelkedése előtt a nagy történész, Karl Polanyi ékesszólóan írt a piacgazdaság 

kialakulásáról. Polanyi tanulmányai alapján arra a következtetésre jutott, hogy az önszabályozó piac működése mélységesen romboló 

hatású, ha hagyják, hogy szabadon működhessen az ellensúlyozó törvényektől és politikáktól mentesen. Leírta a kettős mozgalmat: 

"intézkedések és politikák hálózata... erőteljes intézményekbe integrálva, amelyek célja a piac tevékenységének ellenőrzése a munkaerő, 

a föld és a pénz vonatkozásában".26 

Polanyi szerint a kettős mozgalom támogatja a piaci formát, miközben a társadalomhoz köti: kiegyensúlyozza, mérsékli és enyhíti 

annak romboló túlkapásait. Polanyi megfigyelte, hogy a tizenkilencedik század második felében minden európai társadalomban spontán 

módon alakultak ki ilyen ellenintézkedések. Mindegyik törvényhozási, szabályozási és intézményi megoldásokat hozott létre a vitatott új 

területek - például a munkáskártérítés, a gyári ellenőrzés, a városi kereskedelem, a közművek, az élelmiszerbiztonság, a gyermekmunka 

és a közbiztonság - felügyeletére. 

Az Egyesült Államokban a kettős mozgalom évtizedekig tartó társadalmi versenyen keresztül valósult meg, amely az ipari 

termelést, ha tökéletlenül is, de a társadalom igényeihez igazította. Ez a progresszív korszak trösztmegszüntetésében, a civil 

társadalomban és a törvényhozási reformokban jelent meg. Később a New Deal jogalkotási, jogi, szociális és adóügyi 

kezdeményezéseiben, valamint a keynesi közgazdaságtan intézményesítésében a második világháború utáni korszakban dolgozták ki: a 

munkaerő-piaci, adó- és szociális jóléti politikában, amely végül növelte a gazdasági és társadalmi egyenlőséget.27 A kettős mozgalom 

továbbfejlődött a Nagy Társadalom törvényhozási kezdeményezéseiben, különösen a polgárjogi törvényekben és a mérföldkőnek 

számító környezetvédelmi jogszabályokban. Sok tudós az ilyen ellenintézkedéseknek tulajdonítják a piaci demokrácia sikerét az 

Egyesült Államokban és Európában, egy olyan politikai közgazdaságtant, amely sokkal alkalmazkodóbbnak bizonyult a kereslet és 

kínálat kölcsönösségének megteremtésében, mint azt a baloldali teoretikusok vagy akár Polanyi elképzelte, és a század közepére a 

nagyvállalat mélyen gyökerező és tartós modern társadalmi intézménynek tűnt.28 

A kettős mozgalmat a neoliberális zászló alatt bontásra szánták, és a végrehajtás azonnal megkezdődött. 1976-ban, ugyanabban az 

évben, amikor Jensen és Meckling közzétették úttörő elemzésüket, Jimmy Carter elnök kezdeményezte az első jelentős erőfeszítéseket a 

vállalatok Wall Street piaci mércéjéhez való radikális igazítására, a légitársasági, közlekedési és pénzügyi szektorokat célozva meg egy 

merész deregulációs programmal. Ami "hullámzásnak" indult, az "szökőárrá vált, amely a huszadik század utolsó két évtizedében 

elmosta a gazdaság nagy szegmenseinek ellenőrzését".29 A Carterrel kezdődött végrehajtás meghatározta a Reagan- és a Thatcher-

korszakot, gyakorlatilag minden későbbi amerikai elnökséget és a világ nagy részét, mivel az új költségvetési és szociálpolitika 

különböző mértékben terjedt át Európába és más régiókba.30 

Így kezdődött az amerikai állami cégek széttagolódása és leépülése.31 Az állami vállalatot mint társadalmi intézményt költséges 

hibaként értelmezték újra, és az ügyfelekkel és alkalmazottakkal régóta fennálló kölcsönösségét a piaci hatékonyság destruktív 

megsértésének minősítették. A pénzügyi répa és a pénzügyi eszközök rávették a vezetőket, hogy feldarabolják és zsugorítsák 

vállalataikat, és a kapitalizmus logikája az áruk és szolgáltatások jövedelmező termeléséről a pénzügyi spekuláció egyre egzotikusabb 

formáira változott. Az új piaci műveletek által előírt fegyelmek a kapitalizmust nyers magjáig lecsupaszították, és 1989-re Jensen 
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magabiztosan hirdette "az állami vállalat fogyatkozását".32 

A századfordulóra, amikor a felügyeleti kapitalizmus alapmechanizmusai még csak kezdtek kialakulni, a "részvényesi 

értékmaximalizálás" széles körben elfogadott volt a vállalat "célfüggvényeként".33 Ezek az egykor szélsőséges filozófiából merített 

elvek a kereskedelmi, pénzügyi és jogi területeken szabványos gyakorlatként kanonizálódtak.34 2000-re az amerikai állami vállalatok 

kevesebb mint feleannyi amerikait foglalkoztattak, mint 2000-ben. 1970.35 2009-ben már csak feleannyi állami vállalat volt, mint 1997-

ben. Az állami vállalat "szükségtelenné vált a termelés számára, alkalmatlanná vált a stabil foglalkoztatásra és a szociális jóléti 

szolgáltatások nyújtására, és képtelen volt megbízható hosszú távú megtérülést igazolni".36 Ebben a folyamatban a "vállalkozó" kultusza 

mint a tulajdon és a menedzsment tökéletes egyesülése szinte mitikus jelentőségűvé emelkedik, és a második modernitás gazdag 

egzisztenciális lehetőségeit a vakmerőség, a versenyképes ravaszság, a dominancia és a gazdagság egyetlen dicsőített sablonjával 

helyettesíti. 

 

IV. A második modernitás instabilitása 

 

2011. augusztus 9-én, nagyjából ugyanabban az időben, amikor az Apple konferenciatermében kitört az éljenzés, 16 000 rendőr 

özönlötte el London utcáit, hogy megfékezze "London történelmének legelterjedtebb és leghosszabb rendbontását az 1780-as gordoni 

lázadás óta".37 A zavargások négy nappal korábban kezdődtek, amikor egy békés virrasztás, amelyet egy fiatalember rendőrségi lelövése 

váltott ki, hirtelen erőszakba torkollott. Az ezt követő napokban a zavargók száma egyre nőtt, amikor a fosztogatások és gyújtogatások 

London harminckét kerületéből huszonkettőre, valamint Nagy-Britannia más nagyvárosaira is kiterjedtek.38 Az utcai akciók négy napja 

alatt több ezer ember több mint 50 millió dollár vagyoni kárt okozott, és embereket3,000 tartóztattak le. 

Még akkor is, amikor az Apple felemelkedése megerősíteni látszott a második modernitásban élő egyének állításait, London utcáin 

a kirekesztésen keresztül történő gazdasági növekedés három évtizedes kísérletének komor örökségét láthattuk. Egy héttel a zavargások 

után Saskia Sassen szociológus cikke a Daily Beastben megjegyezte, hogy "ha van egy alapfeltétel, a munkanélküliséghez és a keserű 

szegénységhez kapcsolódik azok körében, akik a középosztályhoz szeretnének tartozni, és akik nagyon is tudatában vannak a köztük és 

az ország gazdag elitje között fennálló éles egyenlőtlenségnek. Ezek sok szempontból társadalmi forradalmak kis "r"-rel, tiltakozások az 

elviselhetetlenné vált társadalmi viszonyok ellen."39 

Mik voltak azok a társadalmi viszonyok, amelyek annyira elviselhetetlenné váltak? Sok elemző egyetértett abban, hogy a brit 

zavargások tragédiáját a neoliberalizmus sikeres társadalmi átalakítása indította el: ez a program az Egyesült Királyságban és az 

Egyesült Államokban valósult meg a legátfogóbban. A London School of Economics 270, a zavargásokban részt vevő emberrel készített 

interjúkon alapuló kutatása valóban az egyenlőtlenség uralkodó témájáról számolt be: "nincs munka, nincs pénz".40 Szinte minden 

tanulmányban ugyanazokat a szavakat használták: a lehetőségek hiánya, az oktatáshoz való hozzáférés hiánya, marginalizáció, 

nélkülözés, sérelem, kilátástalanság.41 És bár a londoni zavargások lényegesen különböztek az őket megelőző és követő tüntetésektől, 

különösen a 2011 májusában Madridban nagyszabású nyilvános mozgósítással kezdődő Indignados mozgalomtól és a szeptember 17-én 

a Wall Street-i Zuccotti Parkban kibontakozó Occupy mozgalomtól, a gazdasági egyenlőtlenség és a kirekesztés témája közös 

kiindulópontjuk volt.42 

Az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Európa nagy része a XXI. század második évtizedébe lépve olyan gazdasági és 

társadalmi egyenlőtlenségekkel szembesült, amelyek az aranykor óta nem tapasztaltak hasonlóan szélsőségesek, és a világ 

legszegényebb országaihoz hasonlíthatók.43 A robbanásszerű digitális növekedés évtizede ellenére, amely magában foglalta az Apple-

csodát és az internet mindennapi életbe való behatolását, a veszélyes társadalmi megosztottság még inkább rétegzett és antidemokratikus 

jövőt sejtetett. "Az új konszenzusos pénzügyi politikai stabilizáció korában" - írta egy amerikai közgazdász - "a gazdaság a történelem 

legnagyobb jövedelemátcsoportosításának volt tanúja a csúcsra".44 A Nemzetközi Valutaalap kijózanító 2016-os jelentése instabilitásra 

figyelmeztetett, és arra a következtetésre jutott, hogy a neoliberalizmus felé mutató globális tendenciák "nem a várt módon váltak be". 

Ehelyett az egyenlőtlenség jelentősen csökkentette "a növekedés szintjét és tartósságát", miközben növelte a volatilitást és állandóan 

sebezhetővé tette a gazdasági válsággal szemben.45 

A hatékony életre való törekvés a piaci szabadság égisze alatt a végsőkig fokozódott. Két évvel az észak-londoni zavargások 

után az Egyesült Királyságban végzett kutatások kimutatták, hogy az oktatás hiánya és a munkanélküliség okozta 

szegénység2013, már a lakosság közel egyharmadát kizárta a társadalmi életből.46 Egy másik brit jelentés arra a következtetésre 

jutott, hogy "az alacsony és közepes jövedelmű munkavállalók életszínvonalukban a legnagyobb visszaesést tapasztalják azóta, hogy 

a megbízható feljegyzések a 19. század közepén kezdődtek".47 2015-re a megszorító intézkedések százalékot19, azaz milliárd 

18fontot töröltek a helyi hatóságok költségvetéséből, százalékos 8csökkentésre kényszerítették a gyermekvédelmi kiadásokat, és 

azt eredményezték, hogy a nyugdíjasok150,000 már nem jutnak hozzá létfontosságú szolgáltatásokhoz.48 Vásárlás 2014-ben az 

Egyesült Államok lakosságának közel fele élt funkcionális szegénységben, a legmagasabb bér a keresők alsó felében volt, 

körülbelül 34 000 dollár.49 Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának 2012-es felmérése szerint közel  49 millió 
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ember élt "élelmiszerhiányos" háztartásban.50 

Thomas Piketty francia közgazdász a Capital in the Twenty-First Century (A tőke a XXI. században) című könyvében több évnyi 

jövedelmi adatot integrált, hogy levezesse a felhalmozás általános törvényét: a tőke megtérülési rátája általában meghaladja a gazdasági 

növekedés ütemét. Ez a tendencia, amelyet összefoglalóan r > g-nek nevezhetünk, olyan dinamika, amely egyre nagyobb 

jövedelemkülönbségeket eredményez, és ezzel együtt egy sor antidemokratikus társadalmi következményt, amelyeket régóta a 

kapitalizmus végső válságának előhírnökeként jósolnak. Ebben az összefüggésben Piketty megemlíti, hogy a pénzügyi elit milyen 

módon használja fel a túlméretezett jövedelmét arra, hogy finanszírozza a politikai foglyul ejtés körforgását, amely megvédi érdekeit a 

politikai kihívásoktól.51 A New York Times 2015-ös jelentése valóban arra a következtetésre jutott, hogy 158 amerikai család és 

vállalataik adták az összes pénz majdnem felét (176 millió dollárt), amelyet 2016-ban mindkét politikai párt az elnökjelöltek 

támogatására gyűjtött, elsősorban "a republikánus jelöltek támogatására, akik ígéretet tettek a szabályozás csökkentésére, 

adócsökkentésre... és a jogosultságok szűkítésére".52 Történészek, oknyomozó újságírók, közgazdászok és politológusok elemezték az 

oligarchia felé fordulás bonyolult tényeit, rávilágítva az állami befolyás és a politikai foglyul ejtés szisztematikus kampányaira, amelyek 

segítettek a szélsőséges szabadpiaci menetrendet a demokrácia rovására irányítani és fenntartani.53 

Piketty kiterjedt kutatásainak összefoglalása egyszerűen megfogalmazható: a kapitalizmust nem szabad nyersen megenni. A 

kapitalizmust, akárcsak a kolbászt, a demokratikus társadalomnak és intézményeinek kell megfőznie, mert a nyers kapitalizmus 

antiszociális. Ahogy Piketty figyelmeztet: "A piacgazdaság... ha magára hagyják... erőteljes divergenciaerőket tartalmaz, amelyek 

potenciálisan veszélyeztetik a demokratikus társadalmakat és a társadalmi igazságosság értékeit, amelyekre ezek épülnek. "54 Sok tudós 

ezeket az új körülményeket neofeudalizmusként írja le, amelyet az elit vagyonának és hatalmának megszilárdulása jellemez, messze az 

átlagemberek és a demokratikus egyetértés mechanizmusainak ellenőrzésén kívül.55 Piketty ezt a "patrimoniális kapitalizmushoz" való 

visszatérésnek nevezi, egy olyan premodern társadalomhoz való visszatérésnek, amelyben az életesélyek inkább az örökölt vagyontól, 

mintsem az érdemek alapján elért eredményektől függenek.56 

Most már megvannak az eszközeink ahhoz, hogy felfogjuk az összeütközést annak teljes pusztító összetettségében: az 

elviselhetetlen, hogy a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek visszatértek az iparosodás előtti "feudális" mintához, de mi, az 

emberek nem. Nem vagyunk írástudatlan parasztok, jobbágyok vagy rabszolgák. Akár "középosztálybeliek", akár "marginalizáltak" 

vagyunk, osztozunk a komplex társadalmi tapasztalatokkal és véleményekkel rendelkező individualizált személyek kollektív történelmi 

állapotában. Százmilliók vagy akár milliárdok vagyunk a második modernitás emberei, akiket a történelem megszabadított mind a 

születéskor megmondott sors egykor megmásíthatatlan tényeitől, mind a tömegtársadalom feltételeitől. Tudjuk, hogy méltóak vagyunk a 

méltóságra és a hatékony élet lehetőségére. Ez egzisztenciális fogkrém, amelyet, ha egyszer felszabadultunk, nem lehet visszanyomni a 

tubusba. Mint egy detonáció pusztító hanghullámai, a fájdalom és a düh visszhangja, amely meghatározta korunkat, az egyenlőtlenség 

tényei és az egyenlőtlenség érzései közötti mérgező ütközésből ered.57 

Azokban a londoni 2011,interjúkban270 a zavargások résztvevői is tükrözték ennek az ütközésnek a sebeit. "Különböző 

módon fejezték ki ezt" - zárul a jelentés - "de a lázadók alapvetően az igazságtalanság átható érzéséről beszéltek. Egyesek számára 

ez gazdasági volt - a munka, a pénz vagy a lehetőségek hiánya. Mások számára ez tágabb értelemben társadalmi volt, nem csak az 

anyagiak hiánya, hanem az is, hogy másokhoz képest hogyan érezték, hogy bánnak velük....". A "láthatatlanság érzése" "széles 

körben elterjedt". Ahogy egy nő kifejtette: "A fiataloknak manapság szükségük van arra, hogy meghallgassák őket. Igazságot kell 

szolgáltatni számukra". Egy fiatalember pedig így elmélkedett: "Ha senki sem törődik veled, akkor előbb-utóbb ráveszed őket, 

hogy törődjenek veled, akkor zavart okozol. " 58Más elemzések "a méltóság megtagadását" idézik, amely az észak-londoni 

ámokfutás szavak nélküli dühében fejeződött ki.59 

Amikor az Occupy mozgalom egy másik kontinensen, London ostromlott negyedeitől távol kitört, úgy tűnt, hogy kevés közös 

vonása van az augusztusi erőszakos kitörésekkel. Az a 99 százalék, amelyet az Occupy képviselni kívánt, nem marginalizálódott; éppen 

ellenkezőleg, az Occupy legitimitása éppen a szupertöbbségi státuszra való igénye volt. Mindazonáltal az Occupy hasonló konfliktust 

tárt fel az egyenlőtlenség tényei és az egyenlőtlenség érzései között, amely egy kreatívan individualizált politikai kultúrában fejeződött 

ki, amely ragaszkodott a "közvetlen demokráciához" és a "horizontális vezetéshez". " 60Egyes elemzők arra a következtetésre jutottak, 

hogy ez a konfliktus volt az, ami végül megbénította a mozgalmat, mivel a vezetők "belső magja" nem volt hajlandó kompromisszumot 

kötni erősen individualizált megközelítésükkel a tartós tömegmozgalomhoz szükséges stratégiák és taktikák javára.61 Egy dolog azonban 

biztos: a Zuccotti Parkban nem voltak jobbágyok. Éppen ellenkezőleg, ahogy a mozgalom egyik közeli megfigyelője elmélkedett: "Ami 

más, az az, hogy mi, a nép nagyon nagy részei kezdettől fogva bölcsebbnek bizonyultunk, mint az uralkodóink. Tovább láttunk, és 

bebizonyosodott, hogy jobb ítélőképességgel rendelkezünk, ezzel megfordítva elit kormányzásunk hagyományos legitimitását, miszerint 

az illetékesek jobban tudják, mint a mosdatlanok".62 Ez a második modernitás egzisztenciális ellentmondása, amely meghatározza 

létfeltételeinket: “Szeretnénk irányítani a saját életünket, de mindenhol meghiúsítják ezt az irányítást. Az individualizáció 

mindannyiunkat a hatékony élet biztosításához szükséges erőforrások keresésére küldött, de minden egyes fordulóban olyan gazdasággal 

és politikával kell megküzdenünk, amelynek szemszögéből nézve csak rejtjelek vagyunk. Abban a tudatban élünk, hogy életünk egyedi 

értékkel bír, de láthatatlanokként kezelnek bennünket. Miközben a pénzügyi kapitalizmus kései szakaszának jutalmai kicsúsznak a 

kezünkből, a jövőnkről egyre gyakrabban erőszakba torkolló zavarodottságban kell gondolkodnunk. A pszichológiai önrendelkezéssel 
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kapcsolatos elvárásaink azok az alapok, amelyeken álmaink kibontakoznak, így a növekvő egyenlőtlenség, a kirekesztés, a mindent 

átható verseny és a lealacsonyító rétegződés lassú égése során elszenvedett veszteségeink nem csak gazdaságiak. Megdöbbenéssel és 

keserűséggel hasítanak belénk, mert tudjuk, hogy méltók vagyunk az egyéni méltóságra és a saját feltételeink szerinti élethez való jogra. 

Korunk legmélyebb ellentmondása - írta Zygmunt Bauman társadalomfilozófus - "az a tátongó szakadék, amely az önérvényesítés 

joga és az önérvényesítést lehetővé tevő társadalmi viszonyok ellenőrzésének képessége között tátong". Ebből a mélységes szakadékból 

erednek a legmérgezőbb szennyeződések, amelyek a mai emberek életét megfertőzik". Az emberi emancipáció évszázados történetének 

minden új fejezetét itt kell kezdeni, hangsúlyozta. Vajon a második modernitás instabilitása utat tud-e engedni egy új szintézisnek: egy 

harmadik modernitásnak, amely túllép az ütközésen, és valódi utat kínál a virágzó és hatékony élethez sokak számára, nem csak 

kevesek számára? Milyen szerepet fog játszani az információs kapitalizmus? 

 

V. Egy harmadik modernitás 

 

Az Apple egyszer már belevágott ebbe a "mélységes szakadékba", és egy ideig úgy tűnt, hogy a vállalat a kapitalizmus és a digitális 

világ fúziója új irányt mutat egy harmadik modernitás felé. A századunk első évtizedében az érdekérvényesítő digitális kapitalizmus 

ígérete világszerte mozgósította a második modernitás népeit. Az olyan új vállalatok, mint a Google és a Facebook, úgy tűnt, hogy az 

inverzió ígéretét új, kritikus fontosságú területeken keltik életre, megmentve az információt és az embereket a régi intézményi 

korlátoktól, lehetővé téve számunkra, hogy megtaláljuk, amit és akit akarunk, amikor és ahogyan keresni vagy kapcsolatot teremteni 

akarunk. 

Az Apple inverziója a kereskedelmi műveleteknek a fogyasztók valódi érdekeivel való összehangolásába ágyazott, megbízható 

érdekérvényesítő és kölcsönösségi kapcsolatokat feltételezett. Ez egy új digitális piaci forma ígéretét hordozta magában, amely túlléphet 

az összeütközéseken: a harmadik modernitás kapitalizmusának korai jelzése, amelyet az egyének önrendelkezési törekvései hívnak 

életre, és amely a digitális környezetben honos. Az "én életem, a magam módján, megfizethető áron" lehetősége volt az az emberi ígéret, 

amely hamarosan a kereskedelmi digitális projekt középpontjába került, az iPhone-októl kezdve az egy kattintással történő rendelésen át 

a tömeges nyílt online kurzusokig, a lekérhető szolgáltatásokig, a webalapú vállalkozások, alkalmazások és eszközök százezreiig. 

Voltak hibák, hiányosságok és gyenge pontok, az biztos. Az Apple hallgatólagos új logikájának potenciális jelentőségét még maga a 

vállalat sem fogta fel teljesen. Ehelyett a vállalat ellentmondások folyamatos áradatát produkálta, ami a szokásos üzletmenetet jelezte. 

Az Apple-t kritizálták a kitermelő árpolitikáért, a munkahelyek áthelyezéséért, a kiskereskedelmi alkalmazottak kizsákmányolásáért, a 

gyárak körülményeiért való felelősség elhárításáért, a bérek lenyomására irányuló összejátszásért az alkalmazottak toborzása során 

kötött tiltott versenytilalmi megállapodások révén, az intézményesített adóelkerülésért és a környezetvédelemmel való törődés hiányáért 

- hogy csak néhányat említsünk azok közül a jogsértések közül, amelyek a vállalat saját egyedi logikájának implicit társadalmi 

szerződését látszottak semmissé tenni. 

Amikor valódi gazdasági mutációról van szó, mindig feszültség van a forma új jellemzői és az anyahajó között. A régi és az új 

kombinációja példátlan mintázatban újrakonfigurálódik. Előfordul, hogy egy mutáció elemei megtalálják a megfelelő környezetet, 

amelyben "kiválasztódnak" a szaporodáshoz. Ekkor az új formának esélye van arra, hogy teljesen intézményesüljön, és kialakítsa egyedi 

vándorlási útvonalát a jövő felé. De még valószínűbb, hogy a potenciális mutációk "átmeneti kudarcban" jutnak sorsukra, visszahúzva 

őket a bevett gyakorlatok gravitációs vonzása által.63 

Vajon az Apple inverziója egy erőteljes új gazdasági mutáció volt, amely a próbálkozások és hibák kesztyűjét futotta végig az új kor 

igényeinek kielégítése felé vezető úton, vagy az átmenet kudarca volt? A technológiától való lelkesedésünkben és növekvő 

függőségünkben hajlamosak voltunk megfeledkezni arról, hogy ugyanazok a tőkeerők, amelyek elől a "valódi" világban menekültünk, 

gyorsan birtokba vették a tágabb digitális szférát. Ez sebezhetővé és váratlanul ért bennünket, amikor az információs kapitalizmus korai 

ígérete sötét fordulatot vett. Ünnepeltük a "segítség már úton van" ígéretét, miközben egyre gyakrabban törtek át a ködön nyugtalanító 

kérdések, amelyek mindegyikét a döbbenet és a düh előre látható kitörése követte. 

Miért szkennelte a Google 2004-ben indított Gmailje a magánlevelezést, hogy reklámokat generáljon? Amint az első Gmail-

felhasználó meglátta az első, a magánlevelezésének tartalmát célzó hirdetést, a közvélemény gyorsan reagált. Sokan visszautasították és 

felháborodtak, mások zavarba jöttek. Ahogy Steven Levy, a Google krónikása fogalmazott: "A Google a tartalomhoz kapcsolódó 

hirdetések kiszolgálásával úgy tűnt, hogy a felhasználók magánéletét a szervereket birtokló vállalat politikájának és megbízhatóságának 

kiszolgáltatja. És mivel ezek a hirdetések nyereséget hoztak, a Google egyértelművé tette, hogy kihasználja a helyzetet. "64 

2007-ben a Facebook elindította a Beacon-t, és úgy hirdette, hogy "az információ közösségi terjesztésének új módja". A Beacon 

lehetővé tette a Facebook hirdetői számára, hogy a felhasználókat az interneten keresztül nyomon kövessék, és a felhasználók vásárlásait 

engedély nélkül továbbítsák személyes hálózataiknak. A legtöbb embert felháborította a vállalat arcátlansága, mind az online követésük, 

mind pedig az, hogy bitorolta a saját tényeik nyilvánosságra hozatalának ellenőrzésére vonatkozó képességüket. A Facebook alapítója, 

Mark Zuckerberg kényszer hatására leállította a programot, de 2010-ben már kijelentette, hogy a magánélet védelme többé nem 
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társadalmi norma, majd gratulált magának, amiért lazította a vállalat "adatvédelmi irányelveit", hogy azok tükrözzék az új társadalmi 

állapot önérdekű állítását.65 Zuckerberg nyilvánvalóan soha nem olvasta Jonathan Trenn felhasználó Beacon-tapasztalatáról szóló 

beszámolóját: “Vásároltam egy gyémánt eljegyzési gyűrűkészletet az overstocktól, hogy újévi meglepetést 

készítsek a barátnőmnek.... Órákon belül kaptam egy megdöbbentő hívást az egyik legjobb barátomtól, 

hogy meglepett és "gratulálok" az eljegyzéshez(!!!!) Képzelje el a rémületemet, amikor megtudtam, hogy 

az overstock közzétette a vásárlásom részleteit (beleértve a termék linkjét és az árát) a nyilvános Facebook 

hírfolyamomon, valamint értesítést küldött az összes barátomnak. MINDEN BARÁTOM, beleértve a 

barátnőmet és az összes barátját is, stb.... MINDEN EZ AZ ÉN TUDATOM ÉS BELEJEGYEZÉSEM 

NÉLKÜL történt. Teljesen elkeserít, hogy a meglepetésemet tönkretették, és amit valami különlegesnek és 

életre szóló emléknek szántak a barátnőmnek és nekem, azt tönkretették egy teljesen alattomos és dühítő 

magánélet megsértésével. Szeretném kitekerni a nyakát az overstock és a facebook embereinek, akik úgy 

gondolták, hogy ez jó ötlet volt. Szörnyű precedenst teremt a neten, és úgy érzem, hogy tönkretette az 

életem egy részét.66 Az érdekérvényesítő elvárások számos megsértése közül a mindenütt jelenlévő "szolgáltatási feltételek" a 

legártalmasabbak közé tartoztak.67 A jogi szakértők ezeket "ragaszkodási szerződéseknek" nevezik, mivel olyan "fogadd el vagy hagyd 

el" feltételeket szabnak a felhasználóknak, amelyekhez azok ragaszkodnak, akár tetszik nekik, akár nem. Az olyan online 

"szerződéseket", mint a szolgáltatási feltételek vagy a felhasználási feltételek, "kattintás-csomagolásnak" is nevezik, mivel - amint azt 

számos kutatás kimutatta - a legtöbb ember úgy kerül bele ezekbe a nyomasztó szerződési feltételekbe, hogy egyszerűen rákattint a 

"beleegyezem" feliratú négyzetre anélkül, hogy valaha is elolvasná a megállapodást.68 Sok esetben már a weboldal böngészése is 

kötelezi Önt a weboldal szolgáltatási feltételeinek betartására, még akkor is, ha nem tud róla. A tudósok rámutatnak, hogy ezek a 

digitális dokumentumok részben azért túl hosszúak és bonyolultak, hogy a felhasználókat elriasszák a feltételek tényleges elolvasásától, 

annak tudatában, hogy a legtöbb bíróság a kattintás-csomagolásos megállapodások jogszerűségét annak ellenére is elismeri, hogy az 

érdemi beleegyezés nyilvánvaló hiánya.69 John Roberts, az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának elnöke elismerte, hogy "nem 

olvassa el a számítógép apró betűs részét".70 A sérelmet tetézi, hogy a szolgáltatási feltételeket a cég bármikor egyoldalúan, a 

felhasználó tudta vagy beleegyezése nélkül módosíthatja, és a feltételek jellemzően más cégeket (partnereket, beszállítókat, 

marketingeseket, reklámközvetítőket stb.) is bevonnak anélkül, hogy a szolgáltatási feltételekről nyilatkoznának vagy vállalnák a 

felelősséget. Ezek a "szerződések" egy megnyerhetetlen végtelen regressziót rónak a felhasználóra, amelyet Nancy Kim 

jogászprofesszor "szadistának" nevez. 

Margaret Radin jogtudós megjegyzi, hogy az ilyen "szerződések" "Alice Csodaországban" jellegűek. A "megállapodás" és az 

"ígéret" szent fogalmai, amelyek a római idők óta oly fontosak voltak a szerződés intézményének fejlődése szempontjából, 

"talizmánszerű" jelzéssé váltak, "amely csupán azt jelzi, hogy a formanyomtatványt alkalmazó cég azt akarja, hogy a címzettet 

kötelezzék. "71Radin ezt "magán kisajátításnak" nevezi, a jogok egyoldalú, beleegyezés nélküli elkobzásának. Az ilyen "szerződéseket" 

a jogállamiság és a szerződés intézményének erkölcsi és demokratikus "leépülésének" tartja, olyan perverziónak, amely átstrukturálja a 

felhasználók demokratikus folyamatok által biztosított jogait, és "a cég által bevezetni kívánt rendszerrel helyettesíti őket..... A 

címzetteknek a cég által kitalált jogi univerzumba kell belépniük ahhoz, hogy a céggel tranzakciókat kössenek." Az ilyen 

"szerződéseket" a jogállamiság és a szerződés intézményének erkölcsi és demokratikus "leépülésének" tartja.72 

A digitális környezet alapvető szerepet játszott ezekben a leépülésekben. Kim rámutat, hogy a papíralapú dokumentumok egykor 

természetes korlátokat szabtak a szerződéskötési magatartásnak pusztán az előállítási, terjesztési és archiválási költségeik miatt. A 

papíralapú szerződések fizikai aláírást igényelnek, ami korlátozza a cég által az ügyfélre rótt terhet, ha több oldalnyi apró betűs rész 

elolvasására kényszeríti. A digitális feltételek ezzel szemben "súlytalanok". További költségek nélkül bővíthetők, sokszorosíthatók, 

terjeszthetők és archiválhatók. Amint a cégek megértették, hogy a bíróságok hajlandóak érvényesíteni a kattintásra és böngészésre 

vonatkozó megállapodásaikat, semmi sem akadályozta meg őket abban, hogy kiterjesszék ezeknek a lealacsonyított szerződéseknek a 

hatókörét, "hogy a fogyasztókból további, a tranzakcióhoz nem kapcsolódó előnyöket vonjanak ki. "73 Ez egybeesett a viselkedési 

többlet felfedezésével, amelyet a fejezetben vizsgálunk3, mivel a szolgáltatási feltételeket kiterjesztették a barokk és perverz 

"adatvédelmi irányelvekre", létrehozva a kisajátítás e feltételeinek újabb végtelen regresszióját. Még a Szövetségi Kereskedelmi 

Bizottság korábbi elnöke, Jon Leibowitz is nyilvánosan kijelentette: "Mindannyian egyetértünk abban, hogy a fogyasztók nem olvassák 

el az adatvédelmi irányelveket. "74 2008-ban két Carnegie Mellon professzor kiszámította, hogy az összes adatvédelmi szabályzat 

ésszerű elolvasása, amellyel egy év alatt találkozunk, 76 teljes munkanapot igényelne, ami 781 milliárd dollár nemzeti alternatív 

költséget jelentene.75 A számok ma már sokkal magasabbak. A legtöbb felhasználó mégsem tud ezekről a "rabló" feltételekről, amelyek 

- ahogy Kim fogalmaz - lehetővé teszik a cégek számára, hogy "alkudozás nélkül szerezzenek jogokat, és lopakodva alakítsanak ki és 

építsenek be gyakorlatokat, mielőtt a felhasználók és a szabályozó hatóságok észrevennék, mi történt".76 
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Eleinte úgy tűnt, hogy az új internetes vállalatok egyszerűen nem értették meg saját gazdasági logikájuk erkölcsi, társadalmi és 

intézményi követelményeit. De minden egyes vállalati szabálysértéssel egyre nehezebb volt figyelmen kívül hagyni azt a lehetőséget, 

hogy a jogsértések mintázata nem hibát, hanem jellemzőt jelez. Bár az Apple-csoda magában hordozta a gazdasági reform magvait, 

kevéssé volt érthető: még saját maga számára is rejtély volt. Már jóval a legendás alapító, Steve Jobs halála előtt a felhasználói 

elvárásokkal való gyakori visszaélések kérdéseket vetettek fel azzal kapcsolatban, hogy a vállalat mennyire értette meg saját 

alkotásainak mély szerkezetét és történelmi potenciálját. Az Apple iPod és az iTunes drámai sikere optimizmussal töltötte el az 

internetfelhasználókat az új digitális kapitalizmus iránt, de az Apple soha nem ragadta meg a gyeplőt a következetes, átfogó társadalmi 

és intézményi folyamatok kidolgozásában, amelyek az iPod ígéretét explicit piaci formává emelték volna, ahogyan azt egykor Henry 

Ford és Alfred Sloan tette. 

Ezek a fejlemények azt az egyszerű igazságot tükrözik, hogy a valódi gazdasági reform időbe telik, és hogy az internetes világ, a 

befektetők és a részvényesek sietnek és sietnek is. A digitális innováció hitvallása gyorsan átváltott a bomlasztás nyelvére és a sebesség 

megszállottságára, a kampányok pedig a "kreatív pusztítás" zászlaja. A Joseph Schumpeter evolucionista közgazdász által kitalált híres, 

végzetes kifejezést a Szilícium-völgyben eufemisztikusan "engedély nélküli innovációnak" nevezett tevékenység legitimálására 

használták fel.77 A pusztítás retorikája azt támogatta, amit én a "fiúk és a játékaik" történelemelméletének tartok, mintha a 

kapitalizmusban a győztes kéz az új technológiák felrobbantásáról szólna. Schumpeter elemzése valójában sokkal árnyaltabb és 

összetettebb volt, mint azt a modern romboló retorika sugallja. 

Bár Schumpeter a kapitalizmust "evolúciós" folyamatnak tekintette, úgy vélte, hogy folyamatos újításai közül viszonylag kevés 

emelkedik ténylegesen az evolúciós jelentőség szintjére. Ezeket a ritka eseményeket nevezte "mutációknak". Ezek tartós, fenntartható, 

minőségi elmozdulások a kapitalista felhalmozás logikájában, megértésében és gyakorlatában, nem pedig véletlenszerű, átmeneti vagy 

opportunista reakciók a körülményekre. Schumpeter ragaszkodott ahhoz, hogy ezt az evolúciós mechanizmust az új fogyasztói igények 

indítják el, és az ezen igényekhez való igazodás az a fegyelem, amely a fenntartható mutációt hajtja: "A kapitalista folyamat nem 

véletlenül, hanem mechanizmusa révén fokozatosan emeli a tömegek életszínvonalát. "78 

Ahhoz, hogy egy mutáció megbízhatóan fennmaradjon, az új célokat és gyakorlatokat új intézményi formákba kell átültetni: "Az 

alapvető impulzus, amely a kapitalista motort mozgásba hozza és mozgásban tartja, az új fogyasztói javakból, az új termelési vagy 

szállítási módszerekből, az új piacokból, az ipari szervezet új formáiból származik, amelyeket a kapitalista vállalkozás hoz létre." 

Figyeljük meg, hogy Schumpeter azt mondja, hogy "létrehozza", nem pedig azt, hogy "elpusztítja". A mutáció példájaként Schumpeter 

"a szervezeti fejlődés szakaszait idézi a kézműves műhelytől a gyáron át az olyan komplex vállalatig, mint a U.S. Steel....".79 

Schumpeter a kreatív pusztítást a kreatív fenntartható változás hosszú és összetett folyamatának egyik szerencsétlen 

melléktermékeként értelmezte. "A kapitalizmus" - írta - "teremt és pusztít". Schumpeter hajthatatlan volt ebben a kérdésben: "A kreatív 

válasz alakítja a későbbi események egész menetét és azok "hosszú távú" kimenetelét.... A kreatív válasz a társadalmi és gazdasági 

helyzetet végérvényesen megváltoztatja.... Ezért a kreatív válasz a történelmi folyamat lényeges eleme: Ezzel szemben semmilyen 

determinista hitvallás nem ér semmit. " 80Végül, és a Szilícium-völgy retorikájával és a sebesség imádatával ellentétben Schumpeter azt 

állította, hogy a valódi mutáció türelmet igényel: "Olyan folyamattal állunk szemben, amelynek minden egyes eleme csak jelentős idő 

elteltével tárja fel valódi vonásait és végső hatásait.... Teljesítményét idővel kell megítélnünk, ahogyan évtizedeken vagy évszázadokon 

keresztül kibontakozik."81 

A "mutáció" jelentősége Schumpeter számításában magas küszöböt jelent, amelyet az új emberek új szükségleteibe ágyazott új 

intézményi formák kitalálásának komoly munkájával lépnek át időben. Viszonylag kevés a kreatív rombolás, különösen egy erőteljes 

kettős mozgalom hiányában. Ezt jól szemlélteti Schumpeter példája, a US Steel, amelyet az aranykor leghírhedtebb "rablóbárói", köztük 

Andrew Carnegie és J. P. Morgan alapítottak. Az egyre kitartóbb kettős mozgalom nyomására a US Steel végül a szakszervezetek és a 

kollektív tárgyalások, valamint a belső munkaerőpiacok, a karrierlétrák, a szakmai hierarchia, a foglalkoztatás biztonsága, a képzés és a 

fejlesztés révén intézményesítette a tisztességes munkaügyi gyakorlatot, miközben a tömegtermelésben megvalósította technológiai 

fejlesztéseit. 

A mutáció nem tündérmese; ez a racionális kapitalizmus, amely demokratikus intézményeken keresztül kölcsönösségi viszonyban 

áll a lakossággal. A mutáció alapvetően megváltoztatja a kapitalizmus természetét, mivel azok irányába tolja el, akiket szolgálnia 

kellene. Ez a fajta gondolkodás közel sem olyan szexi vagy izgalmas, mint ahogyan azt a "fiúk és játékaik" gambit elhiteti velünk, de ez 

az, ami ahhoz kell, hogy a gazdaságtörténet tárcsáját az ütközésen túlra, a modernitás felé mozdítsuk. 

 

VI. A felügyeleti kapitalizmus kitölti az űrt 

 

A gazdasági hatalom új fajtája gyorsan betöltötte az űrt, amelyben minden egyes alkalmi keresés, like és kattintás olyan eszköznek 

számított, amelyet egy vállalat nyomon követhet, elemezhet és pénzzé tehet, mindezt az iPod debütálását követő egy évtizeden belül. 

Olyan volt, mintha egy cápa mindvégig csendben körözött volna a mélyben, közvetlenül az akció felszíne alatt, hogy időnként 

felugorjon a vízből, és friss húsra vadászva, csillogó szemmel ugorjon ki. Végül a vállalatok ezeket a jogsértéseket az "ingyenes" 
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internetszolgáltatásokért járó szükséges ellenszolgáltatással kezdték magyarázni. Azt mondták, hogy az adatvédelem az az ár, amit meg 

kell fizetni az információ, a kapcsolat és más digitális javak bőséges jutalmáért, amikor, ahol és ahogyan csak akarjuk. Ezek a 

magyarázatok elterelték a figyelmünket a kapitalizmus és a digitális világ szabályait átíró változásokról. 

Visszatekintve láthatjuk, hogy a felhasználók elvárásainak számos ellentmondásos kihívása valójában apró betekintést jelentett egy 

gyorsan kialakulóban lévő intézményi formába, amely megtanulta kihasználni a második modernitás igényeit és a "kirekesztésen 

keresztüli növekedés" bevett normáit, mint egy teljesen újszerű piaci projekt eszközét. Idővel a cápa az információs kapitalizmus 

gyorsan szaporodó, rendszerszintű, belsőleg konzisztens új változataként mutatkozott meg, amely az uralmat tűzte ki célul. A 

kapitalizmus egy eddig nem látott formulája könyökölt be a történelembe: a felügyeleti kapitalizmus. 

Ez az új piaci forma a felhalmozás egyedülálló logikája, amelyben a felügyelet az egyik alapvető mechanizmus a beruházások 

nyereséggé alakításában. Gyors felemelkedése, intézményi kidolgozottsága és jelentős terjeszkedése megkérdőjelezte az inverzió tétova 

ígéretét és érdekérvényesítő értékeit. Általánosabban szólva, a megfigyelési kapitalizmus felemelkedése elárulta sok "netpolgár" 

reményeit és várakozásait, akik a hálózatos miliő emancipációs ígéretét dédelgették.82 

A felügyeleti kapitalizmus a digitális világ csodáira támaszkodott, hogy kielégítse a hatékony élet iránti igényeinket, a korlátlan 

információ varázsát ígérve, valamint ezernyi lehetőséget, hogy előre lássuk szükségleteinket és megkönnyítsük zaklatott életünk 

bonyolultságát. A vendégszeretet rituáléival fogadtuk szívünkbe és otthonunkba. Amint azt az elkövetkező fejezetekben részletesen meg 

fogjuk vizsgálni, a felügyeleti kapitalizmusnak köszönhetően a hatékony élethez szükséges erőforrások, amelyeket a digitális világban 

keresünk, most egy újfajta fenyegetéssel terheltek. Ebben az új rendszerben pontosan az a pillanat, amikor szükségleteinket kielégítik, 

egyben az a pillanat is, amikor életünket kifosztják viselkedési adatokért, és mindezt mások haszna érdekében. Az eredmény a 

felhatalmazás perverz keveréke, amely elválaszthatatlanul keveredik a lealacsonyítással. A felhalmozás e logikáját korlátozó vagy 

betiltó határozott társadalmi válasz hiányában úgy tűnik, hogy a megfigyelési kapitalizmus készen áll arra, hogy korunkban a 

kapitalizmus uralkodó formájává váljon. 

Hogyan történhetett ez? Erre a  kérdésre a könyv során visszatérünk, ahogy új felismeréseket és válaszokat gyűjtünk. Egyelőre 

felismerhetjük, hogy az évszázadok során a fenyegetést az államhatalom formájában képzeltük el. Ez teljesen felkészületlenül hagyott 

bennünket arra, hogy megvédjük magunkat az új, fantáziadús nevű, fiatal zsenik által vezetett vállalatoktól, amelyek úgy tűntek, hogy 

pontosan azt tudják biztosítani számunkra, amire vágyunk, kevés vagy semmi költséggel. Ennek az új rendszernek a legmarkánsabb 

károkat, most és később is, nehéz volt felfogni vagy elméletben megfogalmazni, elmosódtak a rendkívüli sebesség miatt, és drága és 

olvashatatlan gépi műveletek, titkos vállalati gyakorlatok, mesteri retorikai félrevezetés és céltudatos kulturális eltulajdonítás álcázta 

őket. Ezen az úton az általunk pozitívnak vagy legalábbis banálisnak tekintett kifejezések - "nyílt internet", "interoperabilitás" és 

"összekapcsolhatóság" - csendben egy olyan piaci folyamathoz kapcsolódtak, amelyben az egyéneket véglegesen mások piaci céljainak 

eszközévé tették. 

A megfigyelési kapitalizmus olyan gyorsan gyökeret vert, hogy - a jogtudósok és a technológiában jártas aktivisták bátor káderének 

kivételével - ravaszul sikerült elkerülnie a megértésünket és egyetértésünket. Amint azt a fejezetben4 részletesebben tárgyaljuk, a 

megfigyelési kapitalizmus elképzelhetetlen a digitális miliőn kívül, de a neoliberális ideológia és politika biztosította azt az élőhelyet is, 

amelyben a megfigyelés és a megfigyelési kapitalizmus kialakulhatott és a felügyeleti kapitalizmus virágozhat. Ez az ideológia és annak 

gyakorlati megvalósítása meghajlik a másodlagos modernitás egyedei előtt a felügyeleti kapitalizmus felhalmozási logikájának 

középpontjában álló drákói quid pro quo-hoz, amelyben az információ és a kapcsolat váltságdíjat kap a jövedelmező viselkedési 

adatokért, amelyek a hatalmas növekedést és profitot finanszírozzák. A megfigyelési kapitalizmus megszakítására vagy lebontására 

irányuló minden erőfeszítésnek meg kell küzdenie ezzel a nagyobb intézményi környezettel, amely védi és fenntartja működését. 

A történelem nem kínál kontrollcsoportokat, és nem tudjuk megmondani, hogy más vezetéssel, több idővel vagy más megváltozott 

körülmények között az Apple felismerte, kidolgozta és intézményesítette volna-e a koronaékszert, ahogyan Henry Ford és Alfred Sloan 

tette egy másik korszakban. Ez a lehetőség sem veszett el örökre - távolról sem. Még láthatjuk egy új szintézis megalapozását egy 

harmadik modernitás számára, amelyben a valódi inverzió és annak társadalmi megállapodása intézményesül egy új, racionális digitális 

kapitalizmus alapelveiként, amely az egyének társadalmához igazodik, és amelyet demokratikus intézmények támogatnak. Az a tény, 

hogy Schumpeter évtizedekben vagy akár évszázadokban határozta meg az ilyen intézményesülés idővonalát, kritikus megjegyzésként 

marad meg a nagyobb történetünkhöz. 

Ezek a fejlemények annál is veszélyesebbek, mert nem vezethetők vissza az ismert ártalmakra - monopólium, magánélet -, és ezért 

nem engednek könnyen a küzdelem ismert formáinak. Az új ártalmak, amelyekkel szembe kell néznünk, az egyén szentségét érintő 

kihívásokkal járnak, és e kihívások közé sorolom elsősorban az egyéni szuverenitást érintő elemi jogokat, köztük a jövő időhöz való 

jogot és a menedékhez való jogot. E jogok mindegyike az egyéni cselekvőképességre és a személyes autonómiára mint az 

akaratszabadság és a demokratikus rend fogalmának alapvető előfeltételeire hivatkozik. 

Jelenleg azonban a tudás és a hatalom szélsőséges aszimmetriái, amelyek a megfigyelési kapitalizmusban felhalmozódtak, hatályon 

kívül helyezik ezeket az alapvető jogokat, mivel az életünket egyoldalúan adattá teszik, kisajátítják és a társadalmi ellenőrzés új 

formáiban újra felhasználják, mindezt mások érdekeinek szolgálatában, a mi tudatosságunk vagy harci eszközeink hiányában. Még fel 
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kell találnunk a politikát és az együttműködő cselekvés új formáit - a XIX. század végi és XX. századi társadalmi mozgalmak e 

századbeli megfelelőjét, amelyek a nyers kapitalizmust a társadalomhoz akarták kötni -, amelyek hatékonyan érvényesítik az emberek 

emberi jövőhöz való jogát. És miközben ezeknek a találmányoknak a munkája még ránk vár, ez a mozgósítás és az általa kiváltott 

ellenállás fogja meghatározni azt a kulcsfontosságú csatateret, amelyen az emberi jövőért folytatott küzdelem kibontakozik. 

2011. augusztus 9-én az események a harmadik modernitás két, egymástól merőben eltérő víziója között zajlottak. Az egyik az 

individualizált gazdasági és társadalmi viszonyok összefüggésében a demokratizált információ digitális ígéretén alapult. A másik a 

tömegek kirekesztésének és az elit uralmának kemény igazságát tükrözte. De annak a napnak a tanulságait még nem számolták össze 

teljesen, amikor a világ figyelmének felszínére új válaszok - vagy szerényebben szólva, a válaszok olyan törékeny, gyenge villanásai, 

mint egy újszülött áttetsző bőre - kerültek, amelyek spanyol levendula és vanília illatú szalagokon siklanak. 

 

VII. Az emberi jövőért 

 

2011. augusztus 9-én, a hajnali órákban a tizennyolc éves Maria Elena Montes a családja évszázados cukrászdájának hűvös 

márványpadlóján ült Barcelona El Raval városrészében, és egy csésze édes café con leche-t kortyolgatott, miközben a téren a galambok 

napfelkeltekor hallatszó csivitelésétől elcsendesedve várta, hogy a rummal átitatott cigánytorták tálcáin megdermedjenek. 

A Pasteleria La Dulce egy szűkös középkori épületben volt, amely egy apró téren, azon kevés utcák egyikén helyezkedett el, 

amelyek megmenekültek mind a romboló golyótól, mind a yuppie sikk beáramlásától. A Montes család gondoskodott arról, hogy a múló 

évtizedek ne legyenek látható hatással a nagyra becsült pékségükre. Minden reggel szeretettel töltötték meg a csillogó üvegvitrineket 

ropogós, cukros churrosokkal, finom, vaníliás pudinggal hízott buñuelókkal, aprócska papírformájú epres flan, vajas mantecados, 

porcukorral átitatott ensaimadas, pehelykönnyű magdalenas, ropogós pestiños, és Montes dédnagymama különleges flaó-ja, a friss 

tejsajtból készült sütemény, amelyet spanyol levendulával, édesköménnyel és mentával ízesítettek. Volt mandula- és vérnarancsos torta, 

amelyet Montes asszony szerint pontosan úgy készítettek, ahogyan egykor Izabella királynőnek tálalták. A fal mentén álló, csillogó 

fehér fagyasztószekrényben ánizzsal ízesített olívaolajos fagylalt töltötte meg a kádakat. Egy régi mennyezeti ventilátor lassan járt, méz 

és élesztő illatát lökdösve a kortalan szoba minden szegletébe. 

Csak egy dolog változott. Bármely más augusztusban Maria Elena és családja a Palafrugell tengerparti város közelében lévő 

fenyőerdőben fekvő nyaralójukban találták volna magukat, amely generációk óta a család menedéke volt. 2011-ben azonban sem 

Monték, sem ügyfeleik és barátaik nem nyaraltak augusztusban. A gazdasági válság fekete pestisként söpört végig az országon, 

csökkentette a fogyasztást, és 21 százalékos munkanélküliséget eredményezett, ami a legmagasabb az EU-ban, a huszonnégy év alattiak 

körében pedig megdöbbentő, 46 százalékos volt a munkanélküliség. A Barcelonát is magában foglaló Katalóniában a 7,5 millió lakos 18 

százaléka a szegénységi küszöb alá süllyedt.83 2011 nyarán kevesen engedhették meg maguknak a tengerparton vagy a hegyekben töltött 

augusztus egyszerű örömét. 

Újabb nyomás nehezedett az épület eladására, hogy a jövő végleg elnyelje a La Dulce-t. A család kényelmesen meg tudott volna 

élni az eladásból származó bevételből, még azokon az akciós árakon is, amelyeket kénytelenek lettek volna elfogadni. Az üzlet lassan 

haladt, de Señor Fito Montes nem volt hajlandó elbocsátani egyetlen alkalmazottat sem a személyzetből, amely évekig tartó folyamatos 

foglalkoztatás után olyan volt, mint egy nagy család. Szinte mindenki, akit ismertek, azt mondta, hogy a vég elkerülhetetlen, és hogy 

Monteséknek meg kellene ragadniuk a lehetőséget a méltóságteljes kilépésre. A család azonban elhatározta, hogy minden áldozatot 

meghoz, hogy a Pasteleria La Dulce-t megőrizze a jövő számára. 

Alig három hónappal korábban Juan Pablo és Maria elzarándokolt Madridba, hogy csatlakozzanak a Puerta del Solon tüntetők 

ezreihez, ahol egy hónapig tartó táborozással a Los Indignados, a 15M egy olyan nép új hangja lett, amelyet a megvetés gazdasága 

végleg a végsőkig nyomott. Már csak annyit kellett mondani, hogy "Ya. No mas! " Elég volt! A sok polgár összefogása Madridban 

országszerte tüntetéshullámhoz vezetett, és végül ezek a tüntetések új politikai pártoknak, köztük a Podemosnak adtak teret. Sok 

városban elkezdtek összejönni a szomszédsági gyűlések, és Montesék éppen előző este vettek részt egy ilyen gyűlésen El Ravalban. 

Az esti beszélgetések még frissek voltak, ezért augusztus 9-én kora délután összegyűltek a bolt feletti lakásban, hogy megosszák a 

déli ételt, és megvitassák La Dulce sorsát, nem egészen biztosak abban, hogy Montes papa mit gondol. 

"A bankárok talán nem tudják" - gondolkodott el Fito Montes - "de a jövőnek szüksége lesz a múltra. Szüksége lesz ezekre a 

márványpadlókra és a cigány süteményeim édes ízére. Úgy bánnak velünk, mint egy főkönyvben szereplő számokkal, mintha egy 

repülőgép-szerencsétlenség áldozatainak számát olvasnák. Azt hiszik, hogy a jövő csak az övék. De mindannyiunknak megvan a maga 

története. Mindannyiunknak megvan az életünk. Rajtunk múlik, hogy kihirdessük a jövőhöz való jogunkat. A jövő a mi otthonunk is." 

Maria és Juan Pablo megkönnyebbülten felsóhajtott, miközben felvázolták a tervüket. Juan Pablo ideiglenesen visszalép az 

egyetemi tanulmányaitól, Maria Elena pedig elhalasztja az érettségit. A La Dulce eladásainak bővítésén fognak dolgozni, új 

házhozszállítási és vendéglátóipari lehetőségekkel. Mindenkinek csökkentenék a fizetését, de senkinek sem kellene elmennie. Mindenki 

meghúzná a nadrágszíjat, kivéve a kövér buñuelókat és tökéletes társaikat, akik rendezett, ízletes sorokban állnak. 
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Tudjuk, hogyan kell kihívni az elkerülhetetlent - mondták. Túléltük a háborúkat, túléltük a fasisztákat. Túl fogjuk élni újra. Fito 

Montes számára a családjának az a joga, hogy a jövőt mint otthonukat előre lássa, megkövetelte a folytonosságot néhány olyan dolog 

számára, amelyek megfoghatatlanok, gyönyörűek, meglepőek, titokzatosak, kifejezhetetlenek és anyagtalanok, de amelyek nélkül - 

ebben mindannyian egyetértettek - az élet mechanikus és lélektelen lenne. Ő volt, aki elhatározta például, hogy a spanyol gyermekek 

újabb generációja ismeri fel az ő rózsaszirmokkal tarkított vérnarancsszínű tortáinak csokrát, és így az Alhambra illatos kertjeiben ébred 

fel a középkori élet misztériumára. 

Augusztus 9-én az árnyas téren folyamatosan emelkedett a hőség, és a nap kiürítette a sugárutakat, ahol hunok, mórok, kasztíliaiak 

és Bourbonok vonultak diadalmenetben. A csendes utcákon kevés nyoma volt a madridi történelmi tanácskozásoknak, amelyekről még 

aznap a New York Times is beszámolt.84 De elképzelem, ahogy a két várost láthatatlan illatszalagok kötik össze, amelyek a La Dulce-ból 

magasan a barcelonai égboltra emelkednek, és lassan délre és nyugatra sodródnak, hogy megtelepedjenek az Agencia Española de 

Protección de Datosnak otthont adó épület szigorú homlokzatán, ahol éppen egy másik küzdelem zajlott a jövő időhöz való jogért. 

A Spanyol Adatvédelmi Ügynökség úgy döntött, hogy kilencven olyan egyszerű polgár követelését támogatja, akik a Montes 

családhoz hasonlóan eltökéltek abban, hogy megőrizzék az örökölt jelentést egy olyan világ számára, amely a fénysebességgel történő 

változásra törekszik.85 A "feledésbe merüléshez való jog" nevében a spanyolok vörös köpenyekkel a fejükön léptek a bikaviadal-

arénába, és elhatározták, hogy a legvadabb bikán is úrrá lesznek: A Google-t, a megfigyelő kapitalizmus óriásbikáját. Amikor az 

ügynökség felszólította az internetes céget, hogy hagyja abba a kilencven személy vitatott linkjeinek indexelését, a bika megkapta az 

egyik első és legjelentősebb csapást. 

Ez a hivatalos konfrontáció ugyanazt a szívósságot, elszántságot és érzelmeket hívta segítségül, amelyek a Montes családot és más 

spanyolok millióit is arra kényszerítették, hogy visszaszerezzék a jövőt a közömbös tőke magától értetődő elkerülhetetlenségétől. A 

feledésbe merüléshez való jog érvényesítésében az emberi létezés összetettsége, a szürke ezernyi millió árnyalatával, szembe került a 

felügyeleti kapitalizmus gazdasági kényszereivel, amelyek az információk kinyerésére és megőrzésére irányuló könyörtelen törekvést 

eredményezték. Ott, Spanyolországban, a jövő időhöz való jog mozgásba lendült, ragaszkodva ahhoz, hogy a felügyeleti kapitalizmus és 

annak digitális architektúrája nem elkerülhetetlen, soha nem volt és nem is lesz elkerülhetetlen. Ehelyett az ellenzék azt állította, hogy 

még a Google kapitalizmusát is az emberek teremtették, hogy demokratikus folyamatok, nem pedig kereskedelmi rendeletek által 

feloldják és újraalkossák. A Google-é nem lehetett az utolsó szó az emberi vagy a digitális jövőről. 

Mind a kilencven polgárnak egyedi igénye volt. Az egyiket a volt férje terrorizálta, és nem akarta, hogy az interneten megtalálja a 

címét. Az információs adatvédelem alapvető fontosságú volt a lelki békéje és a fizikai biztonsága szempontjából. Egy középkorú nőnek 

kínos volt egy régi letartóztatás egyetemi diákkorából. A magánélethez fűződő információs jogok alapvető fontosságúak voltak a 

személyazonossága és méltóságérzete szempontjából. Egyikük Mario Costeja González ügyvéd volt, aki évekkel korábban elszenvedte 

otthona elárverezését. Bár az ügyet már régen megoldották, a Google-keresés a nevére továbbra is az elárverezési értesítésre mutató 

linkeket mutatott, ami szerinte ártott a hírnevének. Míg a spanyol adatvédelmi ügynökség elutasította azt az elképzelést, hogy az újságok 

és más, a jogszerű információk eltávolítására kötelezzék az újságokat és más oldalakat - az ilyen információk minden körülmények 

között léteznének valahol -, a Google felelősségét és felelősségre vonhatóságát támogatta. Végül is a Google egyoldalúan vállalta, hogy 

megváltoztatja az információ életciklusának szabályait, amikor úgy döntött, hogy a világhálón keresztül feltérképezi, indexeli és 

hozzáférhetővé teszi a személyes adatokat anélkül, hogy bárki engedélyét kérné. Az ügynökség arra a következtetésre jutott, hogy a 

polgároknak joguk van kérni a hivatkozások eltávolítását, és kötelezte a Google-t, hogy hagyjon fel az információk indexelésével, és 

távolítsa el az eredeti forrásokra mutató meglévő hivatkozásokat. 

A Google küldetése, hogy "rendszerezze a világ információit, és általánosan hozzáférhetővé és hasznossá tegye azokat" - a web 

létrehozásával kezdődően - mindannyiunk életét megváltoztatta. Az biztos, hogy ennek óriási előnyei voltak. De az egyének számára ez 

azt jelentette, hogy a normális esetben öregedő és feledésbe merülő információk most örökké fiatalok maradnak, és minden egyes 

személy digitális identitásának előterében jelennek meg. A Spanyol Adatvédelmi Ügynökség felismerte, hogy nem minden információ 

méltó a halhatatlanságra. Néhány információt el kell felejteni, mert ez csak emberi dolog. Nem meglepő módon a Google megtámadta 

az ügynökség rendeletét a spanyol legfelsőbb bíróságon, amely a kilencven ügy közül egyet, Mario Costeja González ügyvéd ügyét, az 

Európai Unió Bírósága elé terjesztette. Ott hosszas és drámai tanácskozások után a Bíróság 2014 májusában bejelentette döntését, amely 

szerint a feledésbe merüléshez való jogot az uniós jog alapelveként érvényesíti.86 

A Bíróság döntése, amelyet oly gyakran a személyes adatok törlésével vagy összekapcsolásának megszüntetésével kapcsolatos jogi 

és technikai megfontolásokra korlátoznak, valójában egy kulcsfontosságú fordulópont volt, amelyen a demokrácia elkezdte 

visszaszerezni a jövő időhöz való jogokat az új felügyeleti kapitalizmus hatalmas erőitől, amelyek eltökéltek abban, hogy egyoldalú 

hatalmat követeljenek maguknak a digitális jövő felett. Ehelyett a bíróság elemzése a jövőt emberi módon követelte, elutasítva a Google 

keresőmotor-technológiájának elkerülhetetlenségét, és ehelyett felismerve, hogy a keresési eredmények a gép gyomrából irányító 

konkrét gazdasági érdekek függő termékei: "A keresőmotor üzemeltetője jelentős mértékben érintheti a magánélethez és a személyes 

adatok védelméhez fűződő alapvető jogokat. Tekintettel az ezen érdekekbe való beavatkozás lehetséges súlyosságára", "azt nem lehet 

pusztán azzal a gazdasági érdekkel igazolni, amely az ilyen motor üzemeltetőjének az említett feldolgozáshoz fűződik. "87 Ahogy Paul 

M. Schwartz és Karl-Nikolaus Peifer jogtudósok összefoglalták: "A luxemburgi bíróság úgy érezte, hogy az információ szabad áramlása 
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számít, de végső soron nem annyira, mint a méltóság, a magánélet és az adatvédelem védelme az európai jogrendszerben. " 88A bíróság 

az uniós polgárokat felruházta a küzdelemhez való joggal, kötelezte a Google-t, hogy hozzon létre egy folyamatot a felhasználók 

leválasztási kérelmeinek végrehajtására, és felhatalmazta a polgárokat arra, hogy demokratikus intézményekhez forduljanak, beleértve 

"a felügyeleti hatóságot vagy az igazságügyi hatóságot, hogy az elvégezze a szükséges ellenőrzéseket, és utasítsa az adatkezelőt, hogy 

ennek megfelelően hozzon konkrét intézkedéseket". "89 

Az elfeledtetéshez való jog megerősítésével a bíróság kijelentette, hogy a digitális jövő feletti döntő hatalom az emberek, törvényeik 

és demokratikus intézményeik kezében van. Megerősítette, hogy az egyének és a demokratikus társadalmak harcolhatnak a jövő időhöz 

fűződő jogaikért, és győzni is tudnak, még egy nagy magánhatalommal szemben is. Ahogyan Federico Fabbrini emberi jogi kutató 

megjegyezte, ezzel a létfontosságú esettel az Európai Bíróság határozottabban fejlődött az emberi jogi bíróság szerepébe, belépve "az 

emberi jogok bányamezejére a digitális korszakban....".90 

Amikor a Bíróság döntését bejelentették, az "okos pénz" azt mondta, hogy ez soha nem történhet meg az Egyesült Államokban, ahol 

az internetes cégek jellemzően az Első Alkotmánymódosítás mögé bújva próbálják igazolni "engedély nélküli innovációjukat".91 Egyes 

technológiai megfigyelők "őrültségnek" nevezték a döntést.92 A Google vezetői gúnyolódtak a döntésen. A riporterek a Google 

társalapítóját, Sergey Brint "viccelődőnek" és "elutasítónak" jellemezték. Amikor egy neves technológiai konferencián egy kérdés-

felelet során a döntésről kérdezték, azt mondta: "Bárcsak elfelejthetnénk a döntést".93 

A döntésre reagálva a Google vezérigazgatója és társalapítója, Larry Page a cég küldetésnyilatkozatának katekizmusát idézte, és a 

Financial Timesnak azt bizonygatta, hogy a vállalat "továbbra is azt a célt tűzte ki maga elé, hogy "rendszerezni kívánja a világ 

információit, és általánosan hozzáférhetővé és hasznossá teszi azokat"." Page a Google példátlan információs hatalmát egy rendkívüli 

kijelentéssel védte, amely szerint az embereknek jobban kellene bízniuk a Google-ben, mint a demokratikus intézményekben: 

"Általánosságban elmondható, hogy jobb, ha az adatok a Google-hoz hasonló vállalatoknál vannak jelen, mintha a kormánynál 

lennének, ahol nincs megfelelő eljárás az adatok megszerzésére, mert nyilvánvalóan törődünk a hírnevünkkel. Nem vagyok benne 

biztos, hogy a kormányt ez annyira érdekli. "94 Eric Schmidt a bírósági döntést követő napon a vállalat részvényeseihez szólva úgy 

jellemezte a döntést, mint "rosszul eltalált egyensúlyt" a "feledésbe merülés joga és a megismeréshez való jog ütközésében".95 

A Google vezetőinek megjegyzései tükrözték elszántságukat, hogy meg akarják tartani a jövő feletti kiváltságos irányítást, és 

felháborodásukat a kihívás miatt. Ugyanakkor bőséges bizonyíték volt arra, hogy az amerikai nyilvánosság nem ismerte el a vállalat 

egyoldalú hatalmát. Sőt, úgy tűnt, hogy az okos pénz nem is olyan okos. Az uniós döntést követő évben egy amerikai felnőttek körében 

végzett országos felmérés szerint 88 százalékuk támogatta a feledésbe merüléshez való joghoz hasonló törvényt. Abban az évben a Pew 

Research azt találta, hogy az amerikaiak 93 százaléka úgy vélte, fontos, hogy rendelkezzenek azzal kapcsolatban, hogy "ki szerezhet 

meg rólunk információkat". Ezeket az eredményeket egy sor közvélemény-kutatás is alátámasztotta.96 

2015. január 1-jén hatályba lépett Kalifornia "online törlésre" vonatkozó törvénye, amely előírja, hogy egy weboldal, online 

szolgáltatás, online alkalmazás vagy mobilalkalmazás üzemeltetőjének lehetővé kell tennie a kiskorúak számára, akik az üzemeltető 

szolgáltatásának regisztrált felhasználói, hogy eltávolítsák, vagy kérjék és elérjék a kiskorúak által közzétett tartalmak vagy információk 

eltávolítását. A kaliforniai törvény egy kritikus felügyeleti korlátot sértett meg, enyhítve a Google szerepét a korlátlan megismeréshez 

való jog önjelölt bajnokaként, és azt sugallva, hogy még mindig egy hosszú és bizonytalan dráma elején, nem pedig a végén járunk. 

A Spanyol Adatvédelmi Ügynökség, majd később az Európai Bíróság demonstrálta az elkerülhetetlen elviselhetetlen könnyedségét, 

mivel mindkét intézmény kijelentette, hogy mi forog kockán az emberi jövő szempontjából, kezdve a demokratikus intézmények 

elsőbbségével egy egészséges és igazságos digitális jövő kialakításában. Az okos pénzek szerint az amerikai jog soha nem fogja feladni 

a megfigyelő kapitalistáknak való hűségét az emberekkel szemben. A következő évtizedek azonban ismét bebizonyíthatják, hogy az 

okos pénz tévedhet. Ami a spanyol népet, az adatvédelmi ügynökséget és az Európai Bíróságot illeti, az idő múlása valószínűleg azt 

mutatja majd, hogy az általuk elért eredmények csak egy felkavaró korai fejezetet jelentenek egy olyan harmadik modern jövőért 

folytatott harcunk hosszabb történetében, amely mindenekelőtt egy olyan emberi jövő, amely a befogadó demokráciában gyökerezik, és 

elkötelezett az egyén hatékony élethez való joga mellett. Üzenetük gondosan fel van írva gyermekeink számára, hogy elgondolkodjanak 

rajta: a technológiai elkerülhetetlenség olyan könnyű, mint amilyen nehéz a demokrácia, olyan átmeneti, mint amilyen tartós a 

rózsaszirmok illata és a méz íze. 

 

VIII. Elnevezés és szelídítés 

 

A felügyeleti kapitalizmus megszelídítését a gondos elnevezésekkel kell kezdeni, ezt a szimbiózist a HIV-kutatás közelmúltbeli 

története szemléletesen illusztrálta, és ezt ajánlom analógiaként. A tudósok három évtizeden át olyan vakcina létrehozására törekedtek, 

amely a korábbi gyógymódok logikáját követi, az immunrendszert semlegesítő antitestek termelésére képezve, de a növekvő adatok a 

HIV-vírus váratlan viselkedését mutatták, amely ellentmond más fertőző betegségek mintáinak.97 

A 2012-es Nemzetközi AIDS-konferencián fordulat állt be, amikor olyan új stratégiákat mutattak be, amelyek a ritka HIV-hordozók 
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biológiájának alapos ismeretén alapulnak, akiknek a vére természetes antitesteket termel. A kutatások kezdtek olyan módszerek irányába 

elmozdulni, amelyek reprodukálják ezt az önvakcináló választ.98 Ahogy az egyik vezető kutató bejelentette: "Most már ismerjük az 

ellenség arcát, és így valódi támpontjaink vannak arra vonatkozóan, hogyan közelítsük meg a problémát. "99 

Számunkra az a lényeg, hogy minden sikeres vakcina az ellenséges betegség alapos megértésével kezdődik. A múltbeli 

katasztrófákból származó mentális modellek, szókincs és eszközök akadályozzák a fejlődést. Füstszagot érzünk, és sietünk bezárni az 

ajtókat olyan helyiségekbe, amelyeknek már eleve az a sorsuk, hogy eltűnjenek. Az eredmény olyan, mintha hógolyókat dobálnánk egy 

sima márványfalra, hogy aztán végignézzük, ahogy lecsúsznak a homlokzatról, és nem marad más, mint egy nedves maszat: itt egy 

fizetett bírság, ott egy működési kitérő, ott egy új titkosítási csomag. 

Most az a döntő, hogy a kapitalizmusnak ezt az új formáját a saját feltételeivel és szavaival azonosítjuk. Ez a törekvés 

szükségszerűen visszavisz minket a Szilícium-völgybe, ahol a dolgok olyan gyorsan mozognak, hogy kevesen tudják, mi történt. Ez az 

"álmok sebességével" történő haladás élőhelye, ahogyan azt a Google egyik mérnöke szemléletesen leírja.100 Az én célom itt az, hogy 

lelassítsam az akciót, hogy megnöveljem a teret az efféle megvitatni és leleplezni ezeknek az új alkotásoknak a tendenciáit, mivel 

felerősítik az egyenlőtlenséget, fokozzák a társadalmi hierarchiát, súlyosbítják a kirekesztést, bitorolják a jogokat, és megfosztják a 

személyes életet mindattól, ami az Ön vagy az én személyes életemet teszi. Ha a digitális jövő a mi otthonunk lesz, akkor nekünk kell 

azzá tennünk. Tudnunk kell. Nekünk kell döntenünk. Nekünk kell eldöntenünk, hogy ki dönt. Ez a mi harcunk az emberi jövőért. 
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CHAPTER THREE 

 

A VISELKEDÉSI TÖBBLET FELFEDEZÉSE 

 

 

 

 

Figyelte a csillagokat és figyelte a madarak röptét; Egy folyó 

megáradt vagy egy vár elesett: 

Előrejelzéseket tett, amelyek néha helyesek voltak; szerencsés 

tippjeit jól jutalmazta. 

-W. H. AUDEN 

SZONETTEK KÍNÁBÓL, VI 

 

 

I. Google: Google: A felügyeleti kapitalizmus úttörője 

 

A Google az a felügyeleti kapitalizmus számára, ami a Ford Motor Company és a General Motors volt a tömegtermelésen alapuló 

menedzserkapitalizmus számára. Az új gazdasági logikákat és kereskedelmi modelljeiket az emberek egy adott időben és helyen fedezik 

fel, majd próbálgatással és hibákkal tökéletesítik. Korunkban a Google lett a felügyeleti kapitalizmus úttörője, felfedezője, kidolgozója, 

kísérletezője, vezető gyakorlati alkalmazója, példaképe és elterjedési központja. A GM és a Ford a huszadik századi kapitalizmus 

úttörőinek ikonikus státusza a tudományos kutatás és a közvélemény érdeklődésének tartós tárgyává tette őket, mivel a tanulságok, 

amelyeket tanítaniuk kellett, messze túlmutattak az egyes vállalatokon. A Google gyakorlata ugyanilyen vizsgálatot érdemel, nem 

pusztán egyetlen vállalat kritikájaként, hanem inkább a kapitalizmus egy erőteljes új formájának kodifikációjának kiindulópontjaként. 

A Ford tömegtermelésének diadalával és az azt követő évtizedekben kutatók, üzletemberek, mérnökök, újságírók és tudósok százai 

kutatták a tömegtermelés feltalálásának körülményeit, eredetét és következményeit.1 Évtizedekkel később a tudósok továbbra is sokat 

írtak Fordról, az emberről és a vállalatról.2 A GM is intenzív vizsgálat tárgya volt. A GM volt a helyszíne Peter Drucker 

terepkutatásainak, amelyeket a korszakalkotó Concept of the Corporation (A vállalat koncepciója) című 1946-os könyvéhez készített, 

amely kodifikálta a huszadik századi üzleti szervezet gyakorlatát, és megalapozta Drucker mint menedzsment bölcs hírnevét. A két 

cégről szóló számos tudományos és elemző mű mellett saját vezetőik is lelkesen fogalmazták meg felfedezéseiket és gyakorlataikat. 

Henry Ford és vezérigazgatója, James Couzens, valamint Alfred Sloan és marketingese, Henry "Buck" Weaver reflektáltak 

eredményeikre, fogalmazták meg és hirdették azokat, kifejezetten az amerikai kapitalizmus evolúciós drámájában helyezve el őket.3 

       A Google egy hírhedten titokzatos vállalat, és nehéz elképzelni egy Drucker-egyenértékest. szabadon bolyongva a helyszínen és 

firkálgatva a folyosókon. Vezetői gondosan kidolgozzák a digitális evangelizálásról szóló üzeneteiket könyvekben és 

blogbejegyzésekben, de működéséhez külső kutatók vagy újságírók számára nem könnyű hozzáférni.4 2016-ban egy termékmenedzser 

által a vállalat ellen indított perben egy belső kémkedési programot állítottak, amelyben az alkalmazottaknak azonosítaniuk kell azokat a 

munkatársakat, akik megsértik a cég titoktartási megállapodását: egy széleskörű tilalmat, amely megtiltja, hogy bárkinek bármit is 

eláruljanak a vállalatról.5 A Google gyakorlatát és céljait kodifikáló Buck Weaverhez vagy James Couzenshez legközelebb a vállalat 

régóta vezető közgazdásza, Hal Varian áll, aki fontos témákat boncolgató tudományos cikkekkel segíti a megértés ügyét. Varian-t "a 

Googlenomics tudományág Adam Smith-jeként" és a hirdetési modell "keresztapjaként" jellemezték.6 Varian munkásságában találunk 

rejtett, a hétköznapi szemmel nézve fontos nyomokat a felügyeleti kapitalizmus logikájához és hatalmi igényeihez. 

A tudományos folyóiratokban megjelent két rendkívüli cikkében Varian a "számítógépes közvetítés" témáját vizsgálta. 

tranzakciók" és azok átalakító hatása a modern gazdaságra.7 Mindkét mű barátságos, földhözragadt prózában íródott, de Varian laza 

visszafogottsága ellenpontozza a gyakran meghökkentő kijelentéseit: "Manapság gyakorlatilag minden tranzakció közepén ott van egy 

számítógép... most, hogy rendelkezésre állnak, ezek a számítógépek számos más felhasználási módot is kínálnak. "8 Ezután négy ilyen 

új felhasználási módot határoz meg: "adatkivonás és -elemzés", "új szerződési formák a jobb megfigyelésnek köszönhetően", 

"személyre szabás és testreszabás", valamint "folyamatos kísérletek". 

Varian ezen új "felhasználási módokról" szóló vitái váratlanul eligazítanak a felügyeleti kapitalizmus különös logikájában, a 

tanulásnak az általa kialakított megosztottságában és az információs civilizáció jellegében, amely felé ez vezet. A megfigyelési 

kapitalizmus alapjainak vizsgálata során időről időre visszatérünk Varian megfigyeléseihez, állításainak egyfajta "visszafejtésével" 

segítve, hogy ezen a szemüvegen keresztül megragadhassuk a megfigyelési kapitalizmus világképét és módszereit. "Az adatok kinyerése 
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és elemzése" - írja Varian - "az, amiről mindenki beszél, amikor a big data-ról beszél". Az "adatok" a felügyeleti kapitalizmus újszerű 

gyártási folyamataihoz szükséges nyersanyag. A "kitermelés" azokat a társadalmi kapcsolatokat és anyagi infrastruktúrát írja le, 

amelyekkel a vállalat hatalmat gyakorol e nyersanyagok felett, hogy méretgazdaságosságot érjen el nyersanyag-ellátási műveleteiben. 

Az "elemzés" a magasan specializált számítógépes rendszerek komplexumára utal, amelyet ezekben a fejezetekben általában "gépi 

intelligenciaként" fogok emlegetni. Szeretem ezt az ernyő kifejezést, mert inkább az erdőre, mint a fákra irányítja a figyelmünket, segít a 

technológiától a céljaira való összpontosításban. De e kifejezés kiválasztásában a Google példáját is követem. A vállalat úgy jellemzi 

magát, hogy "a gépi intelligencia területén az innováció élvonalában" van, és ebbe a kifejezésbe a gépi tanulás mellett a "klasszikus" 

algoritmikus előállítás is beletartozik, számos olyan számítási művelettel együtt, amelyekre gyakran más kifejezésekkel utalnak, mint 

például "prediktív analitika" vagy "mesterséges intelligencia". E műveletek között említi a Google a nyelvi fordítással, 

beszédfelismeréssel, vizuális feldolgozással, rangsorolással, statisztikai modellezéssel és előrejelzéssel kapcsolatos munkáját: 

"Mindezen és sok más feladat során nagy mennyiségű közvetlen vagy közvetett bizonyítékot gyűjtünk az érdekes összefüggésekről, és 

tanulási algoritmusokat alkalmazunk a megértéshez és az általánosításhoz."9 Ezek a gépi intelligencia műveletek a nyersanyagot a cég 

rendkívül jövedelmező algoritmikus termékeivé alakítják, amelyek célja a felhasználók viselkedésének előrejelzése. E technikák és 

műveletek kifürkészhetetlensége és kizárólagossága az a várárok, amely körülveszi a várat és biztosítja a benne zajló tevékenységet. 

A Google célzott hirdetésekkel kapcsolatos találmánya megnyitotta az utat a pénzügyi sikerhez, de egy sokkal messzebbre mutató 

fejlődés alapkövét is lefektette: a megfigyelési kapitalizmus felfedezése és kidolgozása. Üzleti tevékenységét reklámmodellként 

jellemzik, és sokat írtak a Google automatizált aukciós módszereiről és az online reklámozás területén tett találmányainak egyéb 

aspektusairól. A sok szóvirág miatt ezek a fejlemények egyszerre túlságosan leírtak és alulelméletezettek. Célunk ebben a fejezetben és 

az I. részben következő fejezetek célja, hogy feltárjuk a megfigyelési versenyt mozgató "mozgástörvényeket", és ennek érdekében 

először a kiindulópontra tekintünk, amikor a megfigyelési kapitalizmus alapmechanizmusait először fedezték fel. 

Mielőtt elkezdenénk, szeretnék néhány szót szólni a szókincsről. A példátlanokkal való szembesülés új nyelvezetet igényel, és én 

akkor vezetek be új kifejezéseket, amikor a meglévő nyelvezet nem képes megragadni egy új jelenséget. Néha azonban szándékosan 

használom újra az ismert nyelvezetet, mert hangsúlyozni akarok bizonyos folytonosságokat egy elem vagy folyamat működésében. Ez a 

helyzet a "mozgástörvények" esetében, amelyeket Newton tehetetlenségi, erő- és ellentétes hatású törvényeiből kölcsönöztem. 

Az évek során a történészek átvették ezt a kifejezést az ipari kapitalizmus "törvényeinek" leírására. Ellen Meiksins Wood 

gazdaságtörténész például a kapitalizmus eredetét az angol földbirtokosok és a bérlő földművesek közötti változó viszonyban 

dokumentálja, amikor a tulajdonosok a termelékenységet kezdték előnyben részesíteni a kényszerrel szemben: "Az új történelmi 

dinamika lehetővé teszi, hogy a kora újkori Angliában "agrárkapitalizmusról" beszéljünk, egy olyan társadalmi formáról, amelynek 

jellegzetes "mozgástörvényei" voltak, amelyek végül a kapitalizmus érett, ipari formáját hozták létre".10 Wood leírja, hogy az új 

"mozgástörvények" végül hogyan nyilvánultak meg az ipari termelésben: “A kapitalizmusnak a "kereskedelmi társadalom" 

minden más formájától való eltérésének kritikus tényezője bizonyos társadalmi tulajdonviszonyok 

kialakulása volt, amelyek a piaci imperatívuszokat és a kapitalista "mozgástörvényeket" generálták... a 

versenyképes termelés és a profitmaximalizálás, a többlet újrabefektetésének kényszere és a 

kapitalizmushoz kapcsolódó, a munka termelékenységének javítására irányuló kérlelhetetlen igény. A 

mozgás e törvényei hatalmas társadalmi átalakulásokat és felfordulásokat igényeltek ahhoz, hogy 

működésbe lépjenek. Az emberi anyagcsere átalakulását követelték meg a természettel, az élet alapvető 

szükségleteinek biztosításában.11 

      Az én érvem az, hogy bár a felügyeleti kapitalizmus nem hagyja el az olyan bevett kapitalista "törvényszerűségeket", mint a 

versenyképes termelés, a profitmaximalizálás, a termelékenység és a növekedés, ezek a korábbi dinamikák most a felhalmozás új 

logikájának kontextusában működnek, amely sajátos mozgástörvényeket is bevezet. Itt és a következő fejezetekben ezeket az alapvető 

dinamikákat fogjuk megvizsgálni, beleértve a megfigyelési kapitalizmus sajátos, a kitermelés és előrejelzés által meghatározott gazdasági 

szükségszerűségeit, a nyersanyagellátás méretgazdaságosságának és hatókörének egyedi megközelítését, a viselkedésmódosítás 

eszközeinek szükséges felépítését és kidolgozását, amelyek a gépi intelligencián alapuló "termelési eszközöket" egy összetettebb 

cselekvési rendszerbe foglalják, valamint azt, hogy a viselkedésmódosítás követelményei hogyan irányítják az összes műveletet az 

információ és az ellenőrzés totalitásai felé, megteremtve a keretet egy példátlan instrumentális hatalomhoz és annak társadalmi 

következményeihez. Egyelőre az a célom, hogy új szemüvegen keresztül újraértelmezzük az ismerős terepet: A Google optimizmusának, 

válságának és feltalálásának első napjai. 
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II. A hatalmi egyensúly 

 

 

A Google-t 1998-ban alapították a Stanfordon végzett diákok, Larry Page és Sergey Brin, alig két évvel azután, hogy a Mosaic böngésző 

megnyitotta a világháló kapuit a számítógép-használó közönség előtt. A vállalat kezdettől fogva megtestesítette az információs 

kapitalizmus mint felszabadító és demokratikus társadalmi erő ígéretét, amely a második modernitás népességét világszerte 

megmozgatta és megörvendeztette. 

Ennek a széles körű befogadásnak köszönhetően a Google sikeresen alkalmazta a számítógépes közvetítést az emberi viselkedés 

széleskörű, új területein, ahogy az emberek online kerestek és a Google-szolgáltatások egyre bővülő listáján keresztül kapcsolatba 

léptek a világhálóval. Mivel ezek az új tevékenységek először kaptak információt, teljesen új, a Google által létrehozott adatforrások. 

Például a kulcsszavakon kívül minden egyes Google-keresés olyan járulékos adatokat eredményez, mint a keresőkifejezések száma és 

mintázata, a lekérdezés megfogalmazása, a helyesírás, az írásjelek, a tartózkodási idő, a kattintási minták és a hely. 

Korábban ezeket a viselkedésbeli melléktermékeket véletlenszerűen tárolták és működésükben figyelmen kívül hagyták. Amit Patel, 

a Stanford egyik fiatal, az "adatbányászat" iránt érdeklődő végzős hallgatójának gyakran tulajdonítják azt az úttörő felismerést, amely a 

Google véletlenszerű adattárolóinak jelentőségét feltárta. Az ezekkel az adattárolókkal végzett munkája meggyőzte arról, hogy a minden 

egyes online művelethez kapcsolódó strukturálatlan jelek nyomán részletes történetek - gondolatok, érzések, érdeklődési körök - 

készíthetők az egyes felhasználókról. Ezek az adatok, állapította meg, valójában "az emberi viselkedés széleskörű érzékelőjét" 

szolgáltatják, és azonnal felhasználhatók Larry Page társalapító álmának megvalósításában, hogy a keresés átfogó mesterséges 

intelligenciává váljon.12 

A Google mérnökei hamarosan felismerték, hogy a járulékos viselkedési adatok folyamatos áramlása a keresőmotort egy rekurzív 

tanulási rendszerré alakíthatja, amely folyamatosan javítja a keresési eredményeket, és olyan termékinnovációkat ösztönöz, mint a 

helyesírás-ellenőrzés, a fordítás és a hangfelismerés. Ahogy Kenneth Cukier akkoriban megfigyelte, az 1990-es években más 

keresőmotoroknak is megvolt a lehetőségük ugyanerre, de nem tették meg. 2000 körül a Yahoo! is 

meglátta a lehetőséget, de az ötletből nem lett semmi. A Google volt az, amely felismerte a felhasználókkal 

való interakciók szemétben rejlő aranyport, és vette a fáradtságot, hogy összegyűjtse azt.... A Google a 

felhasználói interakciók melléktermékeként keletkező információkat, vagyis az adatkimerítést használja ki, 

amely automatikusan újrahasznosított, hogy javítsa a szolgáltatást vagy hozzon létre egy teljesen új 

terméket.13 Amit korábban hulladékanyagnak tekintettek - a Google szervereire a keresés égető tevékenysége során felszabaduló 

"adatkiáramlás" -, azt hamarosan a Google keresőmotorjának a folyamatos tanulás és fejlesztés reflexív folyamatává történő 

átalakításának kritikus elemeként képzelték el. 

A Google fejlődésének e korai szakaszában a keresési funkciók fejlesztésével járó visszacsatolási körök erőviszonyokat 

eredményeztek: a keresésnek szüksége volt emberekre, akiktől tanulhatott, és az embereknek szükségük volt a keresésre, hogy 

tanulhassanak tőlük. Ez a szimbiózis tette lehetővé, hogy a Google algoritmusai tanuljanak, és egyre relevánsabb és átfogóbb keresési 

eredményeket produkáljanak. A több lekérdezés több tanulást jelentett, a több tanulás pedig több relevanciát eredményezett. A nagyobb 

relevancia több keresést és több felhasználót jelentett.14 Mire a fiatal vállalat 1999-ben megtartotta első sajtótájékoztatóját, amelyen 

bejelentette, hogy a Szilícium-völgy két legelismertebb kockázati tőkecége, a Sequoia Capital és a Kleiner Perkins 25 millió dolláros 

tőkebefektetést eszközölt, a Google Search már napi hétmillió keresést fogadott.15 Néhány évvel később Hal Varian, aki 2002-ben a 

Google vezető közgazdászaként csatlakozott a vállalathoz, megjegyezte: "A felhasználó minden egyes műveletét jelnek tekintik, 

amelyet elemezni kell, és vissza kell táplálni a rendszerbe. " 16Az alapítójáról elnevezett Page Rank algoritmus már akkor jelentős 

előnyhöz juttatta a Google-t a lekérdezések legnépszerűbb találatainak azonosításában. A következő néhány év során a keresési 

lekérdezések melléktermékeinek rögzítése, tárolása, elemzése és a belőlük való tanulás tette volna a Google-t a webes keresés 

aranystandardjává. 

A kulcspont számunkra egy kritikus különbségtételen alapul. Ebben a korai időszakban a viselkedési adatokat teljes mértékben a 

felhasználó érdekében alkalmazták. A felhasználói adatok ingyenesen szolgáltattak értéket, és ezt az értéket a felhasználói élménybe 

fektették vissza, javított szolgáltatások formájában: olyan fejlesztések formájában, amelyeket szintén ingyenesen kínáltak a 

felhasználóknak. A felhasználók szolgáltatták a nyersanyagot viselkedési adatok formájában, és ezeket az adatokat a sebesség, a 

pontosság és a relevancia javítása, valamint a kiegészítő termékek, például a fordítás fejlesztése érdekében gyűjtötték be. Ezt a 

viselkedési érték újrabefektetési ciklusnak nevezem, amelyben minden viselkedési adatot újra befektetnek a termék vagy szolgáltatás 

javításába (lásd az 1. ábrát). 

A ciklus az iPod logikáját követi; a Google-nál is remekül működött, de egy kritikus különbséggel: a fenntartható piaci tranzakció 

hiánya miatt. Az iPod esetében a ciklus a következő módon indult be egy magas árrésű fizikai termék megvásárlásával. Az ezt követő 
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kölcsönösségek javították az iPod terméket, és az eladások növekedéséhez vezettek. Az ügyfelek voltak a kereskedelmi folyamat 

alanyai, amely a "mit akarok, mikor akarom, hol akarom" igényeiknek való megfelelést ígérte. A Google-nál a ciklus hasonlóan az 

egyénre mint alanyra irányult, de mivel nem volt fizikai termék, amit eladhattak volna, a ciklus a piacon kívül lebegett, inkább a 

"felhasználókkal" való interakció, mint a vevőkkel való piaci tranzakció. 

Ez segít megmagyarázni, miért pontatlan a Google felhasználóit a Google ügyfeleinek tekinteni: nincs gazdasági csere, nincs ár és 

nincs nyereség. A felhasználók sem dolgoznak a munkavállalók szerepében. Amikor egy tőkés munkásokat alkalmaz, és biztosítja 

számukra a béreket és a termelési eszközöket, az általuk előállított termékek a tőkés tulajdonát képezik, hogy azt nyereséggel 

értékesítse. Itt nem így van. A felhasználók nem kapnak fizetést a munkájukért, és nem működtetik a termelőeszközöket sem, amint azt 

a fejezet későbbi részében részletesebben is tárgyaljuk. Végül, az emberek gyakran mondják, hogy a felhasználó a "termék". Ez szintén 

félrevezető, és erre a pontra még többször vissza fogunk térni. Egyelőre mondjuk azt, hogy a felhasználók nem termékek, hanem mi 

vagyunk a nyersanyag-ellátás forrásai. Amint látni fogjuk, a felügyeleti kapitalizmus szokatlan termékei a mi viselkedésünkből 

származnak, miközben közömbösek maradnak a viselkedésünkkel szemben. Termékei arról szólnak, hogy megjósolnak minket, anélkül, 

hogy ténylegesen érdekelné, mit teszünk vagy mit tesznek velünk. 

Összefoglalva, a Google fejlődésének ebben a korai szakaszában a kereső felhasználók akaratlanul is lemondtak arról, ami a vállalat 

számára értékes volt, és amit a továbbfejlesztett szolgáltatások formájában fel is használtak. Ebben az újrabefektetési ciklusban a 

felhasználók csodálatos keresési eredményekkel való kiszolgálása "felemésztette" mindazt az értéket, amelyet a felhasználók 

teremtettek, amikor extra viselkedési adatokat szolgáltattak. Az a tény, hogy a felhasználóknak körülbelül annyira volt szükségük a 

Keresésre, mint amennyire a Keresésnek volt szüksége a felhasználókra, erőegyensúlyt teremtett a Google és a lakosság között. Az 

embereket öncélú célként kezelték, egy nem piaci, önálló körforgás alanyaiként, amely tökéletesen illeszkedett a Google kinyilvánított 

küldetéséhez: "a világ információinak rendszerezése, általánosan hozzáférhetővé és hasznossá tétele". 

 

 

1. ábra: A viselkedési érték újrabefektetési ciklusa 

 

 

 

III. A kapitalizmus keresése: A türelmetlen pénz és a kivételes állapot 

 

1999-re a Google új, kereshető weboldalakkal teli világának pompája, növekvő számítástechnikai képességei és elbűvölő kockázati 

támogatói ellenére nem volt megbízható módja annak, hogy a befektetők pénzét bevételre váltsa. A viselkedési értékek újrabefektetési 

ciklusa egy nagyon klassz keresési funkciót eredményezett, de ez még nem volt kapitalizmus. Az erőviszonyok miatt pénzügyileg 

kockázatos és esetleg kontraproduktív volt a felhasználóknak a keresési szolgáltatásokért díjat kérni. A keresési eredmények értékesítése 
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veszélyes precedenst teremtett volna a cég számára, mivel árat szabott volna az indexelt információknak, amelyeket a Google 

webkúszója már korábban is fizetés nélkül vett el másoktól. Az Apple iPodhoz vagy a digitális zeneszámokhoz hasonló eszközök nélkül 

nem volt árrés, nem volt többlet, nem maradt semmi, amit el lehetett volna adni és bevétellé lehetett volna alakítani. 

A Google a hirdetéseket a kormányos osztályba sorolta: az AdWords-csapat hét emberből állt, akiknek többsége osztotta az alapítók 

általános ellenszenvét a hirdetésekkel szemben. Az alaphangot Sergey Brin és Larry Page mérföldkőnek számító, a keresőmotor 

koncepcióját bemutató tanulmánya, az 1998-as World Wide Web Konferencián bemutatott "The Anatomy of a Large- Scale 

Hypertextual Web Search Engine" (Egy nagyméretű hipertextuális webes keresőmotor anatómiája) adta meg: "Arra számítunk, hogy a 

reklámok által finanszírozott keresőmotorok eleve a hirdetők felé, és a fogyasztók igényeitől távolabb fognak állni. Ezt a fajta 

elfogultságot nagyon nehéz kimutatni, de mégis jelentős hatással lehet a piacra... úgy gondoljuk, hogy a reklámozás kérdése eléggé 

vegyes ösztönzőket okoz ahhoz, hogy létfontosságú legyen egy versenyképes keresőmotor, amely átlátható és a tudományos életben. "17 

A Google első bevételei ehelyett a Yahoo! és a japán BIGLOBE portáloknak nyújtott webes szolgáltatásokról szóló exkluzív 

licencszerződésektől függtek.18 Szerény bevételt termelt a keresési kulcsszavakhoz kapcsolódó szponzorált hirdetésekből is.19 Más 

modellek is szóba jöhettek. Az olyan rivális keresőmotorok, mint az Overture, amelyet kizárólag az akkori óriás portál, az AOL 

használt, vagy az Inktomi, a Microsoft által átvett keresőmotor, bevételeket szedtek azoktól a webhelyektől, amelyek oldalait indexelték. 

Az Overture az online hirdetések vonzásában is sikeres volt azzal a politikájával, hogy a hirdetők fizetni tudtak a magasan rangsorolt 

keresési listákért, éppen azért a formátumért, amelyet Brin és Page megvetett.20 

Neves elemzők nyilvánosan kételkedtek abban, hogy a Google fel tudja-e venni a versenyt a nagyobb múltú riválisokkal. A New 

York Times feltette a kérdést: "Tud-e a Google olyan üzleti modellt létrehozni, amely távolról is olyan jó, mint a technológiája? " 

A Forrester Research 21egyik ismert elemzője kijelentette, hogy a Google számára csak néhány lehetőség van arra, hogy pénzt 

keressen a kereséssel: "... partner egy portállal... licencelheti a technológiát... megvárhatja, hogy egy nagyvállalat megvásárolja 

őket."22 

A Google életképességével kapcsolatos általános kételyek ellenére a cég tekintélyes kockázati támogatása bizalmat adott az 

alapítóknak a pénzszerzési képességükben. Ez 2000 áprilisában hirtelen megváltozott, amikor a legendás dot-com gazdaság meredeken 

zuhanni kezdett a recesszióba, és a Szilícium-völgy édenkertje váratlanul egy pénzügyi földrengés epicentrumává vált. 

Április közepére a Szilícium-völgy kiváltságos, gyors pénzzel működő kultúrája a "dotcom-buborék" néven ismert buborék 

összeomlásával ostrom alá került. Könnyű elfelejteni, hogy a völgy ambiciózus fiataljai és valamivel idősebb befektetőik számára 

milyen félelmetesek voltak a dolgok. Az alig néhány hónappal korábban még túlértékelt startupok hirtelen kénytelenek voltak bezárni. 

Az olyan kiemelkedő cikkek, mint a "Doom Stalks the Dotcoms" (A végzet a Dotcomok nyomában) megjegyezték, hogy a Wall Street 

legelismertebb internetes "nagymenőinek" részvényárai "lezuhantak", és sokukkal az eredeti kibocsátási ár alatt kereskedtek: "Mivel sok 

dotcom cég hanyatlik, sem a kockázati tőkebefektetők, sem a Wall Street nem akarja őket feldobni....".23 A hírek tele voltak a sokkos 

állapotban lévő befektetők leírásaival. Az április 10-i héten a NASDAQ történetében a legsúlyosabb visszaesés következett be, ahol sok 

internetes cég tőzsdére lépett, és egyre inkább az a vélemény alakult ki, hogy a "játék" visszafordíthatatlanul megváltozott.24 

Ahogy a Szilícium-völgy üzleti környezete felbomlott, a befektetők kilátásai arra, hogy a Google-t egy nagyvállalatnak eladva 

pénzhez jussanak, sokkal kevésbé tűntek valószínűnek, és a pánikhullámmal szemben ők sem voltak immunisak. Sok Google-befektető 

kezdett kétségeket megfogalmazni a vállalat kilátásaival kapcsolatban, és néhányan a támogatás megvonásával fenyegetőzött. A 

profitszerzésre irányuló nyomás erősen fokozódott, annak ellenére, hogy a Google keresőt széles körben a legjobbnak tartották a 

keresőmotorok közül, a weboldal forgalma megugrott, és naponta ezernyi önéletrajz özönlött a cég Mountain View-i irodájába. Page és 

Brin túl lassúnak tűntek, és vezető kockázati tőkebefektetőik, John Doerr a Kleiner Perkins és Michael Moritz a Sequoia cégtől 

frusztráltak voltak.25 Steven Levy, a Google krónikása szerint, 

"A vietkongok véres gyilkosságot kiabáltak. A technológia saláta napjai véget értek, és nem volt biztos, hogy a Google elkerülheti, 

hogy egy újabb zúzott retek legyen."26 

A Szilícium-völgy kockázati finanszírozásának sajátos jellege, különösen a veszélyes mértékű startup-inflációhoz vezető években, 

szintén hozzájárult ahhoz, hogy a Google-nál egyre inkább kialakult a vészhelyzet érzése. Ahogy Mark Granovetter stanfordi 

szociológus és kollégája, Michel Ferrary a völgyi kockázati cégekről készített tanulmányukban megállapította: "Egy magas státuszú 

kockázati tőkebefektető céggel való kapcsolat jelzi a startup magas státuszát, és arra ösztönzi a többi szereplőt, hogy kapcsolódjon 

hozzá".27 Ezek a témák most talán nyilvánvalónak tűnnek, de hasznos, ha a hirtelen válság hónapjainak szorongását jelöljük meg. A 

tekintélyes kockázatú befektetés egyfajta átvilágításként működött - hasonlóan ahhoz, ahogyan a legjobb egyetemre való felvétel 

szortírozza és legitimálja a diákokat, felemelve néhányakat a sokakkal szemben -, különösen a csúcstechnológiai befektetésekre 

jellemző "bizonytalan" környezetben. Ennek a magas státuszú jelzőerőnek az elvesztése egy fiatal vállalatot a Szilícium-völgy gyorsan 

változó ságában a szintén esélytelenek hosszú listájára sorolt. 

Más kutatási eredmények rámutatnak a völgyet elárasztó türelmetlen pénz következményeire, mivel az inflációs hype vonzotta a 

spekulánsokat és növelte a kockázati finanszírozás volatilitását.28 A buborék előtti befektetési szokások tanulmányozása a "nagy 

eredmény" mentalitást mutatta, amelyben a rossz eredmények általában a befektetések növekedését ösztönözték, mivel a finanszírozók 
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azt a hitet kergették, hogy valamelyik fiatal vállalat hirtelen felfedezi a megfoghatatlan üzleti modellt, amely arra hivatott, hogy minden 

tétjüket aranyfolyamokká változtassa.29 A Szilícium-völgyben az induló vállalkozások halálozási aránya meghaladta más kockázati tőke 

központok, például Boston és Washington, D.C. halálozási arányát, a türelmetlen pénz néhány nagy győzelmet és sok veszteséget 

eredményezett.30 A türelmetlen pénz a Szilícium-völgyi startupok méretében is tükröződik, amelyek ebben az időszakban lényegesen 

kisebbek voltak, mint más régiókban: átlagosan 68 alkalmazottat foglalkoztattak, míg az ország többi részén átlagosan 112 főt.31 Ez a 

gyors megtérülés iránti érdeklődést tükrözi, anélkül, hogy sok időt fordítottak volna a vállalkozás növekedésére vagy a tehetségbázis 

elmélyítésére, nem is beszélve az intézményi képességek fejlesztéséről, amit Joseph Schumpeter tanácsolt volna. Ezeket a hajlamokat 

súlyosbította a Szilícium-völgy kultúrája, ahol a nettó vagyont a siker egyetlen mércéjeként ünnepelték a völgyi szülők és gyermekeik 

számára.32 

Minden zsenialitásuk és elvi éleslátásuk ellenére Brin és Page nem hagyhatta figyelmen kívül a növekvő vészhelyzetet. 2000 

decemberében a Wall Street Journal már a Szilícium-völgy befektetési közösségének új "mantrájáról" számolt be: "Pusztán a 

pénzkeresés képességének bemutatása nem lesz elég ahhoz, hogy az elkövetkező években is jelentős szereplő maradjon. Amire szükség 

lesz, az a tartós és exponenciális nyereség felmutatásának képessége lesz. "33 

 

 

IV. A viselkedési többlet felfedezése 

 

A kivételes állapot kihirdetése a politikában a jogállamiság felfüggesztésének és a válsággal indokolt új végrehajtó hatalom 

bevezetésének fedezetéül szolgál.34 A Google-nál 2000 végén ez lett az indoklás a Google és a felhasználók között fennálló kölcsönös 

kapcsolat megszüntetésére, ami arra késztette az alapítókat, hogy felhagyjanak a reklámokkal szembeni szenvedélyes és nyilvános 

ellenállásukkal. A befektetők aggodalmára adott konkrét válaszként az alapítók az aprócska AdWords-csapatot azzal a céllal bízták 

meg, hogy keressenek módot arra, hogy több pénzt keressenek.35 Page azt követelte, hogy az egész folyamatot egyszerűsítsék le a 

hirdetők számára. Ebben az új megközelítéssel kapcsolatban ragaszkodott ahhoz, hogy a hirdetőknek "nem is 

kellene részt venniük a kulcsszavak kiválasztásában - a Google választja ki őket. "36
 

Operatív szempontból ez azt jelentette, hogy a Google a saját, egyre növekvő viselkedési adathalmazát, valamint számítási erejét és 

szakértelmét arra az egyetlen feladatra fordítja, hogy a hirdetéseket a lekérdezésekhez illessze. Új retorika vette kezdetét, hogy 

legitimálja ezt a szokatlan lépést. Ha már reklám, akkor annak "relevánsnak" kellett lennie a felhasználók számára. A hirdetések többé 

nem a keresési lekérdezésben szereplő kulcsszavakhoz kapcsolódnak, hanem egy adott hirdetés "célzottan" egy adott személyre irányul. 

A hirdetések eme szent gráljának biztosítása biztosítaná a felhasználók számára a relevanciát, a hirdetők számára pedig az értéket. 

Az új retorikából hiányzott az a tény, hogy ennek az új célnak a megvalósítása során a Google szűz területre lépne át, kihasználva 

olyan érzékenységeket, amelyeket csak a felhasználók millióiról, később milliárdjairól szóló exkluzív és részletes, járulékos viselkedési 

adatok fedhetnek fel. Az új cél elérése érdekében a viselkedési értékek újrabefektetési ciklusa gyorsan és titokban egy nagyobb és 

összetettebb vállalkozásnak lett alárendelve. Azokat a nyersanyagokat, amelyeket eddig kizárólag a keresési eredmények minőségének 

javítására használtak fel, mostantól a hirdetések egyéni felhasználókra történő célzásának szolgálatába is állították. Egyes adatokat 

továbbra is a szolgáltatás javítására használnának, de a járulékos jelek egyre növekvő tárházát a Google és a hirdetők számára egyaránt a 

hirdetések jövedelmezőségének javítására használnák fel. Ezek a viselkedési adatok, amelyek a szolgáltatás javításán túlmenően is 

felhasználhatók, többletet jelentenek, és a fiatal vállalat e viselkedési többlet erejével találja meg az utat a túléléshez szükséges "tartós és 

exponenciális nyereséghez". Egy vélt vészhelyzetnek köszönhetően egy új mutáció kezdett formát ölteni, és csendben lecsúszott a cég 

és a felhasználók közötti eredeti kapcsolatának implicit, érdekérvényesítés-orientált társadalmi szerződéséről. 

A Google által deklarált kivételes állapot volt a háttere 2002-nek, a megfigyelési kapitalizmus vízválasztó évének. A cég viselkedési 

többletének megbecsülése abban az áprilisban átlépett egy újabb küszöböt, amikor az adatnaplókkal foglalkozó csapat egy reggel az 

irodájukba érkezve azt tapasztalta, hogy egy különös kifejezés a keresési lekérdezések élére ugrott: "Carol Brady leánykori neve". Miért 

a hirtelen érdeklődés egy 1970-es évekbeli televíziós szereplő iránt? Amit Patel adattudós és a naplózó csapat tagja volt az, aki elmesélte 

az eseményt a New York Timesnak, megjegyezve: "Nem lehet értelmezni, ha nem tudod, mi más történik a világban".37 

A csapat munkához látott, hogy megoldja a rejtélyt. Először is megállapították, hogy a lekérdezések mintája öt különálló csúcsot 

eredményezett, amelyek mindegyike negyvennyolc perccel az óra után kezdődött. Ezután megtudták, hogy a lekérdezési minta a 

népszerű televíziós műsor, a Ki lesz a milliomos? A tüskék az egymást követő időzónákat tükrözték, amelyekben a műsort sugározták, 

és amelyek Hawaiin végződtek. Minden egyes időzónában a műsorvezető feltette a Carol Brady lánykori nevére vonatkozó kérdést, és 

minden egyes zónában a lekérdezések azonnal elárasztották a Google szervereit. 

Ahogy a New York Times beszámolt róla: "A Carol Brady-adatok pontossága egyesek számára szemet szúrt". Még Brint is 

megdöbbentette a Search előrejelző erejének tisztasága, amely még azelőtt feltárja az eseményeket és a trendeket, mielőtt azok a 

hagyományos média "radarjára" kerülnének. Ahogy a Timesnak mondta: "Olyan volt, mintha először próbáltam volna ki egy 
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elektronmikroszkópot. Olyan volt, mint egy pillanatnyi barométer".38 A Times leírása szerint a Google vezetői vonakodtak megosztani 

gondolataikat arról, hogy a lekérdezési adatok hatalmas tárházát hogyan lehetne kereskedelmi forgalomba hozni. "Ezekben az adatokban 

óriási lehetőségek rejlenek" - vallotta be az egyik vezető.39 

Alig egy hónappal a Carol Brady-pillanat előtt, miközben az AdWords-csapat már az új megközelítéseken dolgozott, Brin és Page 

felvette Eric Schmidtet, egy tapasztalt vezetőt, mérnököt és informatikai doktorátust elnöknek. Augusztusra kinevezték őt a 

vezérigazgatói posztra. Doerr és Moritz sürgette az alapítókat, hogy vegyenek fel egy olyan profi menedzsert, aki tudja, hogyan kell a 

céget a profit felé fordítani.40 Schmidt azonnal végrehajtotta a "nadrágszíj megszorító" programot, megragadta a költségvetési gyeplőt, 

és fokozta az általános pénzügyi riadalmat, mivel az adománygyűjtési kilátások veszélybe kerültek. A munkaterület szűkössége miatt 

váratlanul nem mással, mint Amit Patellel osztotta meg az irodáját. 

Schmidt később azzal dicsekedett, hogy a több hónapos szoros együttműködésük eredményeként azonnal jobb bevételi adatokhoz 

jutott hozzá, mint a saját pénzügyi tervezői.41 Nem tudjuk (és talán soha nem is fogjuk megtudni), hogy Schmidt milyen egyéb 

felismeréseket gyűjthetett Pateltől a Google viselkedési adattárolóinak előrejelző erejéről, de kétségtelen, hogy az adatok előrejelző 

erejének mélyebb megértése gyorsan alakította a Google pénzügyi vészhelyzetre adott konkrét válaszát, és elindította azt a döntő 

mutációt, amely végül az AdWords, a Google, az internet és maga az információs kapitalizmus természete egy elképesztően 

jövedelmező felügyeleti projekt felé fordította. 

A Google legkorábbi hirdetései hatékonyabbnak számítottak, mint a legtöbb online hirdetés abban az időben, mivel keresési 

lekérdezésekhez kapcsolódtak, és a Google nyomon tudta követni, hogy a felhasználók mikor kattintottak rá a hirdetésre, amit 

"átkattintási aránynak" neveztek. Ennek ellenére a hirdetőknek a hagyományos módon, aszerint számláztak, hogy hányan nézték meg a 

hirdetést. A keresés bővülésével a Google létrehozta az AdWords nevű önkiszolgáló rendszert, amelyben a hirdető kulcsszavát használó 

keresés a hirdető szövegdobozát és a céloldalára mutató linket tartalmazta. A hirdetések árazása a hirdetésnek a keresési találati oldalon 

elfoglalt helyétől függött. 

A rivális kereső startup, az Overture kifejlesztett egy online aukciós rendszert a weboldalak elhelyezésére, amely lehetővé tette a 

kulcsszavakra irányuló online hirdetések skálázását. A Google ezt a modellt átalakító fejlesztéssel egészítette ki, amely a sors fintora 

szerint megváltoztatta volna az információs kapitalizmus menetét. Ahogy a Bloomberg újságírója 2006-ban kifejtette: "A Google úgy 

maximalizálja az értékes ingatlanokból származó bevételt, hogy a legjobb pozíciót annak a hirdetőnek adja, aki valószínűleg a legtöbbet 

fizet a Google-nek, a kattintásonkénti ár és a Google által becsült valószínűség alapján, hogy valaki valóban rákattint a hirdetésre. "42 

Ez a kulcsfontosságú szorzó a Google legjelentősebb és legtitkosabb felfedezésén, a viselkedési többleten kiképzett fejlett számítási 

képességeinek eredménye volt. Ettől kezdve az egyre növekvő gépi intelligencia és a viselkedési többlet egyre nagyobb készleteinek 

kombinációja egy példátlan felhalmozási logika alapjává válik. A Google újbóli beruházási prioritásai a felhasználói ajánlatok puszta 

javításáról a világ eddigi legmesszebbmenő és technológiailag legfejlettebb nyersanyag-ellátási műveleteinek feltalálására és 

intézményesítésére tevődnének át. Ezentúl a bevételek és a növekedés több viselkedési többleten múlna. 

A Google e korai években benyújtott számos szabadalma jól szemlélteti a felfedezés, a találékonyság és a komplexitás robbanását, 

amelyet a kivételes helyzet robbantott ki, és amely ezekhez a kulcsfontosságú innovációkhoz vezetett, valamint a cég eltökéltségét a 

viselkedési többlet megragadásának előmozdítására.43 Ezen erőfeszítések közül itt a cég három vezető informatikusa által 2003-ban 

benyújtott szabadalomra összpontosítok, amelynek címe "Felhasználói információk generálása célzott reklámozásban való 

felhasználásra".44 A szabadalom emblematikusan jelképezi azt az új mutációt és a felhalmozás kialakulóban lévő logikáját, amely 

meghatározta a Google sikerét. Még nagyobb érdeklődésre tarthat számot, hogy szokatlan bepillantást enged a technológiai tortába 

mélyen beleégetett "gazdasági orientációba", mivel tükrözi a Google kiváló tudósainak gondolkodásmódját, ahogyan tudásukat a cég új 

céljainak szolgálatába állították.45 Ily módon a szabadalom a kattintások új politikai közgazdaságtanáról és annak morális univerzumáról 

szóló értekezésként áll, mielőtt a vállalat megtanulta volna e projektet az eufemizmus ködébe burkolni. 

A szabadalom a színfalak mögötti működésnek a Google új, valódi ügyfelekből álló közönsége felé történő elmozdításáról 

árulkodik. "A jelen találmány a reklámozásra vonatkozik" - jelentik be a feltalálók. Annak ellenére, hogy a hirdetők számára hatalmas 

mennyiségű demográfiai adat áll rendelkezésre, a tudósok megjegyzik, hogy a hirdetési költségvetés nagy része "egyszerűen 

elpazarolt... nagyon nehéz azonosítani és kiküszöbölni az ilyen pazarlást. "46 

A reklám mindig is találgatás volt: művészet, kapcsolatok, hagyományos bölcsesség, bevett gyakorlat, de soha nem "tudomány". A 

reklám szent grálja mindig is az volt, és az is volt, hogy egy adott üzenetet éppen abban a pillanatban tudjunk eljuttatni egy adott 

személyhez, amikor az nagy valószínűséggel valóban befolyásolja a viselkedését. A feltalálók rámutatnak arra, hogy az online hirdetési 

rendszereknek szintén nem sikerült elérnie ezt a megfoghatatlan célt. A Google versenytársai által akkoriban uralkodó megközelítések, 

amelyekben a hirdetéseket kulcsszavakhoz vagy tartalomhoz igazították, nem voltak képesek azonosítani "egy adott felhasználó 

számára releváns hirdetéseket". Most a feltalálók olyan tudományos megoldást kínáltak, amely minden reklámszakember 

legambiciózusabb álmait is felülmúlta:  

Szükség van arra, hogy növeljük a hirdetések relevanciáját, amelyeket valamilyen felhasználói kérésre, például egy keresési 

lekérdezésre vagy egy dokumentumkérésre... a kérést benyújtó felhasználó számára szolgáltatnak.... A jelen találmány új módszereket, 
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készülékeket, üzenetformátumokat és/vagy adatstruktúrákat tartalmazhat a felhasználói profilinformációk meghatározására és az ilyen 

meghatározott felhasználói profilinformációk felhasználására a hirdetéskiszolgáláshoz.47 

 

Más szóval, a Google már nem szigorúan a felhasználók számára nyújtott szolgáltatások javítása érdekében bányászná a viselkedési 

adatokat, hanem inkább a felhasználók gondolataiban olvasna, hogy a hirdetéseket az érdeklődési körükhöz igazítsa, mivel ezek az 

érdeklődési körök az online viselkedés járulékos nyomaiból származnak. A Google viselkedési adatokhoz való egyedülálló 

hozzáférésével mostantól kezdve lehetséges lenne tudni, hogy egy adott személy egy adott időben és helyen mit gondol, mit érez és mit 

tesz. Az, hogy ez már nem tűnik számunkra meglepőnek, vagy talán még csak említésre méltónak sem, annak a mély pszichés 

zsibbadásnak a bizonyítéka, amely hozzászoktatott bennünket a kapitalista módszerek merész és példátlan váltásához. 

A szabadalomban leírt technikák azt jelentették, hogy minden egyes alkalommal, amikor a felhasználó lekérdezi a Google 

keresőmotorját, a rendszer egyidejűleg egy adott hirdetés meghatározott konfigurációját mutatja be, mindezt a pillanat töredéke alatt, 

amely a keresési lekérdezés teljesítéséhez szükséges. A lekérdezés és a hirdetés közötti azonnali fordításhoz használt adatok, a 

"megfeleltetésnek" nevezett prediktív elemzés messze túlmutatott a keresőkifejezések puszta jelölésén. Olyan új adatkészleteket 

állítottak össze, amelyek drámaian megnövelik ezen előrejelzések pontosságát. Ezeket az adatkészleteket "felhasználói 

profilinformációnak" vagy "UPI"-nek nevezték. Ezek az új adatok azt jelentették, hogy nem lesz többé találgatás, és sokkal kevesebb 

pazarlás a hirdetési költségvetésben. A matematikai bizonyosság mindezt felváltaná. 

Honnan jönne az UPI? A tudósok áttörést jelentenek be. Először is elmagyarázzák, hogy az új adatok egy része a cég meglévő 

rendszereiből nyerhető ki a Keresésből folyamatosan felhalmozott viselkedési adatokkal. Aztán hangsúlyozzák, hogy még több 

viselkedési adatot lehet levadászni és összeterelni az online világ bármely pontjáról. Az UPI, írják, "kikövetkeztethető", "feltételezhető" 

és "levezethető". " Új módszereik és számítási eszközeik a felhasználó keresési mintáinak, dokumentumlekérdezéseinek és számtalan 

más online viselkedési jelnek az integrálásából és elemzéséből létrehozhatják az UPI-t, még akkor is, ha a felhasználók közvetlenül nem 

adják meg ezeket a személyes adatokat: "A felhasználói profilinformáció tartalmazhat bármilyen információt egy egyéni felhasználóról 

vagy egy felhasználói csoportról. Ezeket az információkat megadhatja a felhasználó, megadhatja a felhasználói információk kiadására 

jogosult harmadik fél, és/vagy származtathatja a felhasználói műveletekből. Bizonyos felhasználói információk levezethetők vagy 

feltételezhetők ugyanazon felhasználó más felhasználói adatai és/vagy más felhasználók felhasználói adatai alapján. Az UPI különböző 

entitásokhoz társítható."48 

A feltalálók kifejtik, hogy az UPI közvetlenül levezethető a felhasználó vagy a csoport tevékenységeiből, a felhasználó által 

megtekintett bármilyen dokumentumból vagy egy hirdetési céloldalról: "Például egy prosztatarákszűrésre vonatkozó hirdetés 

korlátozódhat a "férfi" és a "45 éves vagy annál idősebb" attribútummal rendelkező felhasználói profilokra."49 Leírják az UPI 

megszerzésének különböző módjait. Az egyik a "gépi tanulási osztályozókra" támaszkodik, amelyek számos attribútumra vonatkozóan 

jósolnak értékeket. "Asszociációs gráfokat" dolgoznak ki, hogy feltárják a felhasználók, dokumentumok, keresőkérdések és weboldalak 

közötti kapcsolatokat: "felhasználók közötti asszociációk is létrehozhatók".50 A feltalálók azt is megjegyzik, hogy módszereiket csak az 

új online univerzum elemzési kihívásaihoz vonzódó informatikusok papsága értheti meg: "Az alábbi leírás azért kerül bemutatásra, hogy 

a szakmában jártasak számára lehetővé tegye a találmány elkészítését és használatát.... A felfedezett megvalósítások különböző 

módosításai nyilvánvalóak lesznek a szakmában jártasak számára...."51 

Történetünk szempontjából döntő jelentőségű a tudósok azon megfigyelése, hogy a súrlódások legnagyobb kihívást jelentő forrásai 

társadalmi, nem pedig technikai jellegűek. Súrlódások akkor keletkeznek, amikor a felhasználók szándékosan nem adnak információt, 

csak azért, mert úgy döntenek, hogy nem adnak. "Sajnos a felhasználói profilinformációk nem mindig állnak rendelkezésre" - 

figyelmeztetnek a tudósok. A felhasználók nem mindig "önként" adnak meg információkat, vagy "a felhasználói profil lehet, hogy nem 

teljes... és ezért nem teljes körű, adatvédelmi megfontolások miatt stb.".52 

A szabadalom egyértelmű célja, hogy biztosítsa közönségét arról, hogy a Google tudósait nem fogja visszatartani a felhasználók 

személyes adataik feletti döntési jogainak gyakorlása, annak ellenére, hogy ezek a jogok a vállalat és a felhasználók közötti eredeti 

társadalmi szerződés szerves részét képezték.53 Még ha a felhasználók meg is adnak UPI-t, a feltalálók figyelmeztetnek, "az lehet 

szándékosan vagy akaratlanul pontatlan, lehet, hogy elhalványul.... Egy felhasználó UPI-ja... akkor is meghatározható (vagy frissíthető 

vagy bővíthető), ha a rendszer nem kap kifejezett információt.... A kezdeti UPI tartalmazhat néhány kifejezetten megadott UPI-

információt, bár nem feltétlenül szükséges. "54 

A tudósok így világossá teszik, hogy hajlandóak - és találmányaik képesek - leküzdeni a felhasználók döntési jogaiból fakadó 

súrlódásokat. A Google szabadalmaztatott módszerei lehetővé teszik a viselkedési többlet megfigyelését, rögzítését, bővítését, 

felépítését és igénybevételét, beleértve olyan adatokat is, amelyeket a felhasználók szándékosan nem osztanak meg. Az ellenszegülő 

felhasználók nem jelentenek akadályt az adatok kisajátítása előtt. Sem erkölcsi, jogi vagy társadalmi korlátok nem állnak majd az útjába 

annak, hogy kereskedelmi célokra megtalálják, igényeljék és elemezzék mások viselkedését. 

A feltalálók példákat mutatnak be azokra a tulajdonságokra, amelyeket a Google az UPI-adathalmazok összeállítása során 

értékelhet, miközben a felhasználók tudását, szándékait és hozzájárulását megkerüli. Ezek közé tartoznak a meglátogatott weboldalak, 
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pszichográfiai adatok, böngészési tevékenység, valamint a felhasználónak korábban mutatott, kiválasztott és/vagy megtekintése után 

vásárolt hirdetésekre vonatkozó információk.55 Ez egy hosszú lista, amely ma már minden bizonnyal sokkal hosszabb. 

Végül a feltalálók a hatékony célzás egy másik akadályát is észrevették. Még ha léteznek is felhasználói információk, azt mondják: 

"A hirdetők nem biztos, hogy képesek felhasználni ezeket az információkat a hirdetések hatékony célzására. "56 Az ebben a 

szabadalomban bemutatott találmány és a hozzá kapcsolódó egyéb találmányok alapján a feltalálók nyilvánosan kijelentik, hogy a 

Google egyedülálló módon képes a többletet vadászni, rögzíteni és előrejelzésekké alakítani a pontos célzás érdekében. Egyetlen más 

cég sem érhet fel a viselkedési többlethez való hozzáférési körével, a tudományos ismeretek és a technika erősségével, a számítási 

teljesítményével vagy a tárolási infrastruktúrájával. 2003-ban csak a Google volt képes arra, hogy a többletet több tevékenységi 

helyszínről összegyűjtse, és az adatok minden egyes növekményét átfogó "adatstruktúrákba" integrálja. A Google egyedülálló módon 

rendelkezett a legmodernebb számítástechnikai ismeretekkel ahhoz, hogy ezeket az adatokat előrejelzésekké alakítsa át arra 

vonatkozóan, hogy ki melyik hirdetés melyik konfigurációjára fog kattintani, ami a végső "megfelelő" eredmény alapja, és mindezt a 

másodperc mikro-töredékei alatt számította ki. 

Mindezt egyszerűbben fogalmazva, a Google találmánya új képességeket fedezett fel az egyének és csoportok gondolatainak, 

érzéseinek, szándékainak és érdekeinek kikövetkeztetésére és kikövetkeztetésére egy olyan automatizált architektúra segítségével, 

amely egyirányú tükörként működik, függetlenül az adott személy tudatosságától, tudásától és beleegyezésétől, lehetővé téve ezzel a 

kiváltságos titkos hozzáférést a viselkedési adatokhoz. 

Az egyirányú tükör a megfigyelés sajátos társadalmi viszonyait testesíti meg, amelyek a tudás és a hatalom aszimmetriáján 

alapulnak. A Google által kitalált új felhalmozási mód mindenekelőtt abból ered, hogy a cég hajlandó és képes ezeket a társadalmi 

viszonyokat a felhasználókra kényszeríteni. A hajlandóságot az alapítók által kivételes állapotnak tekintett állapot mozgósította; a 

képességet pedig az a tényleges siker hozta, hogy a viselkedési többlethez való kiváltságos hozzáférést kihasználva megjósolta az 

egyének viselkedését most, hamarosan és később. Az így megszerzett előrejelző ismeretek világtörténelmi versenyelőnyt jelentenek egy 

új piacon, ahol az egyének viselkedésére vonatkozó alacsony kockázatú fogadásokat értékelik, vásárolják és értékesítik. 

A Google többé nem lenne passzív címzettje a véletlenszerű adatoknak, amelyeket a felhasználók javára újrahasznosíthatna. A 

célzott hirdetési szabadalom megvilágítja azt a felfedező utat, amelyet a Google az érdekérvényesítésre irányuló alapításától a 

viselkedésalapú megfigyelés mint a felhalmozás teljes körű logikájának kidolgozása felé vezető úton járt be. Maga a találmány feltárja 

azt az érvelést, amellyel a viselkedési értékek újrabefektetési ciklusát egy új kereskedelmi számítás szolgálatába állították. A viselkedési 

adatok, amelyek értékét korábban a felhasználók számára a keresés minőségének javítására "használták fel", most a dinamikus online 

hirdetési piac felépítésének kulcsfontosságú - és kizárólag a Google számára kizárólagos - nyersanyagává váltak. A Google mostantól 

több viselkedési adatot biztosítana, mint amennyire a felhasználók kiszolgálásához szüksége van. Ez a többlet, a viselkedési többlet volt 

az a játékváltozást hozó, nulla költségű eszköz, amelyet a szolgáltatás javításától egy valódi és rendkívül jövedelmező piaci csere felé 

irányítottak át. 

Ezek a képességek kifürkészhetetlenek voltak és maradnak mindenki számára, kivéve egy exkluzív adatpapságot, akik között a 

Google az übermensch. A társadalmi normák vagy az önrendelkezési jogokra vonatkozó egyéni igényekkel szemben közömbösen, 

homályban működnek. Ezek a lépések megteremtették a megfigyelési kapitalizmus alapmechanizmusait. 

A Google alapítói által meghirdetett kivételes állapot a fiatalkori Dr. Jekyllből egy kegyetlen, izmos Mr. Hyde-dá változott, aki 

elhatározta, hogy bárhol és bármikor vadászik a prédájára, függetlenül mások önmeghatározó céljaitól. Az új Google figyelmen kívül 

hagyta az önrendelkezésre vonatkozó igényeket, és nem ismerte el az a priori korlátokat arra vonatkozóan, hogy mit találhat és mit vehet 

el. Elutasította az egyéni döntési jogok erkölcsi és jogi tartalmát, és a helyzetet a technológiai opportunizmus és az egyoldalú hatalom 

egyikének állította be. Ez az új Google biztosítja tényleges ügyfeleit arról, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy az emberi 

vágyak természetes homályosságát tudományos ténnyé alakítsa át. Ez a Google az a szuperhatalom, amely saját értékeket határoz meg, 

és saját céljait követi a mások által kötött társadalmi szerződéseken felül. 

 

V. Méretarányos többlet 

 

Voltak más új elemek is, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy a viselkedési többlet központi szerepet kapjon a Google kereskedelmi 

tevékenységében, kezdve az árazási újításokkal. Az első új árképzési mérőszám a "kattintási arányon" alapult, vagyis azon, hogy egy 

felhasználó hányszor kattint egy hirdetésre a hirdető weboldalára, ahelyett, hogy a hirdetés megtekintésének száma alapján árazott volna. 

Az átkattintást a relevancia jeleként értelmezték, és így a sikeres célzás, a viselkedési többletből származó és annak értékét tükröző 

működési eredmények mérőszámaként. 

Ez az új árképzési fegyelem folyamatosan növekvő ösztönzést teremtett a viselkedési többlet növelésére, hogy folyamatosan 

fejlessze az előrejelzések hatékonyságát. A jobb előrejelzések közvetlenül több kattintáshoz és ezáltal bevételhez vezetnek. A Google új 

módszereket tanult meg a hirdetések célzásához szükséges automatizált aukciók lebonyolítására, amelyek lehetővé tették az új találmány 
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gyors skálázását, több százezer hirdető és több milliárd (később trillió) aukció egyidejű lebonyolítását. A Google egyedülálló aukciós 

módszerei és képességei nagy figyelmet kaptak, ami elterelte a megfigyelők figyelmét arról, hogy pontosan mit is árvereztek el: a 

viselkedési többlet származékait. Az átkattintási mérőszámok intézményesítették a "vásárlói" keresletet ezen előrejelzési termékek iránt, 

és ezzel megalapozták a méretgazdaságosság központi jelentőségét a többletkínálati műveletekben. A többlet elnyerésének 

automatikussá és mindenütt jelenlévővé kellett válnia, ha az új logika sikeres akart lenni, amit a viselkedési határidős ügyletek sikeres 

kereskedelmével mértek. 

Egy másik kulcsfontosságú mérőszám, a "minőségi pontszám" segített meghatározni a hirdetés árát és az oldalon elfoglalt konkrét 

pozícióját, a hirdetők saját aukciós ajánlatai mellett. A minőségi pontszámot a következőkben határozták meg részben az átkattintási 

arányok, részben pedig a cég viselkedési többletelemzései alapján. "Az átkattintási aránynak egy előrejelző dolognak kellett lennie" - 

hangsúlyozta egy felsővezető, és ehhez "minden információra szükségünk volt a lekérdezésről, amivel akkor rendelkeztünk".57 Hatalmas 

számítási teljesítményre és élvonalbeli algoritmikus programokra lett volna szükség ahhoz, hogy a felhasználói viselkedésről olyan 

erőteljes előrejelzéseket lehessen készíteni, amelyek a hirdetés relevanciájának becslésére szolgáló kritériumokká váltak. A magas 

pontszámot elért hirdetések alacsonyabb áron értékesíthetők, mint a rosszul értékeltek. A Google ügyfelei, a hirdetők panaszkodtak, 

hogy a minőségi pontszám egy fekete doboz, és a Google eltökélte, hogy ez így is marad. Ennek ellenére, amikor az ügyfelek követték a 

fegyelmet, és magas pontszámú hirdetéseket készítettek, az átkattintási arányok az egekbe szöktek. 

Az AdWords gyorsan olyan sikeres lett, hogy a felügyeleti logika jelentős kiterjesztésére ösztönzött. A hirdetők több kattintást 

követeltek.58 A válasz az volt, hogy a modellt a Google keresőoldalain túlra is ki kell terjeszteni, és az egész internetet a Google célzott 

hirdetései számára vászonná kell alakítani. Ehhez a Google újonnan felfedezett "adatkivonási és -elemzési" képességeit - ahogy Hal 

Varian fogalmazott - a Google gyorsan bővülő szemantikai elemzési és mesterséges intelligencia-képességeinek alkalmazásával bármely 

weboldal vagy felhasználói művelet tartalma felé kellett fordítani, hogy hatékonyan "kipréseljék" belőlük a jelentést. A Google csak így 

tudta pontosan felmérni egy oldal tartalmát és azt, hogy a felhasználók hogyan lépnek kapcsolatba ezzel a tartalommal. Ez a Google 

szabadalmaztatott módszerein alapuló "tartalomra szabott reklám" végül az AdSense nevet kapta. 2004-re az AdSense napi egymillió 

dolláros forgalmat ért el, 2010-re pedig már több mint 10 milliárd dolláros éves bevételt termelt. 

Itt volt tehát egy példátlan és jövedelmező főzet: viselkedési többlet, adattudomány, anyagi infrastruktúra, számítási teljesítmény, 

algoritmikus rendszerek és automatizált platformok. Ez a konvergencia példátlan "relevanciát" és milliárdnyi aukciót eredményezett. Az 

átkattintási arányok az egekbe szöktek. Az AdWords és az AdSense munkája ugyanolyan fontos lett, mint a keresésé. 

Az elért relevancia mércéjeként az átkattintási arányokkal a viselkedési többlet egy újfajta kereskedelem sarokköveként 

intézményesült, amely az online megfigyeléstől függött. Bennfentesek a Google új tudományát, a viselkedési előrejelzést a "kattintások 

fizikájaként" emlegették.59 Ennek az új területnek az elsajátításához a kattintásfizikusok egy speciális fajtájára volt szükség, akik 

biztosíthatják a Google elsőségét a viselkedési előrejelzés születőben lévő papságában. A cég jelentős bevételei korunk legnagyobb 

elméit hívták össze a mesterséges intelligencia, a statisztika, a gépi tanulás, az adattudomány és a prediktív analitika olyan területeiről, 

mint a kattintási arányok által mért emberi viselkedés előrejelzése: a számítógépes jóslás és eladás. A cég az információs 

közgazdaságtan egyik szaktekintélyét, aki 2001 óta a Google tanácsadója, e szerencsés csoport és a még mindig fiatal tudományág 

patriarchájaként alkalmazná: Hal Varian volt a nyáj kiválasztott pásztora. 

Page és Brin korábban vonakodtak a reklámoktól, de ahogy egyre több bizonyíték gyűlt arra, hogy a reklámok megmenthetik a 

vállalatot a válságtól, megváltozott a hozzáállásuk.60 A vállalat megmentése azt is jelentette, hogy megmentették magukat attól, hogy 

csak egy újabb okos srácok legyenek, akik nem tudták kitalálni, hogyan lehet valódi pénzt keresni, akik jelentéktelen szereplők a 

Szilícium-völgy intenzíven anyagi és versengő kultúrájában. Page-t a zseniális, de elszegényedett tudós, Nikola Tesla példája kísértette, 

aki úgy halt meg, hogy találmányaiból soha nem származott anyagi haszna. "Többet kell tenned annál, hogy feltalálj dolgokat" - 

elmélkedett Page.61 Brin is így vélekedett: "Őszintén szólva, amikor még a dot-com boom idején voltunk, úgy éreztem magam, mint egy 

idióta. Volt egy internetes startupom - ahogy mindenki másnak is. Ez is veszteséges volt, mint mindenki másé."62 A pénzügyi és 

társadalmi státuszukat fenyegető rendkívüli veszélyek a jelek szerint olyan túlélési ösztönt ébresztettek Page-ben és Brinben, amely 

rendkívüli alkalmazkodási intézkedéseket igényelt.63 A Google alapítóinak a közösségüket fenyegető félelemre adott válasza 

gyakorlatilag "kivételes állapotot" hirdetett, amelyben szükségesnek tartották felfüggeszteni azokat az értékeket és elveket, amelyek a 

Google alapítását és korai gyakorlatát vezérelték. 

Később Moritz Moritz a Sequoia részéről felidézte a válság körülményeit, amelyek a cég "zseniális" önfeltalálását idézték elő, 

amikor a válság egy útelágazást nyitott, és teljesen új irányba terelte a vállalatot. Hangsúlyozta a Google találmányainak sajátosságait, a 

vészhelyzetből eredő eredetüket, és a 180 fokos fordulatot a felhasználók kiszolgálásáról a megfigyelésükre. Legfőképpen a viselkedési 

többlet felfedezését tartotta a Google-nek, mint azt a játékmegváltoztató eszközt, amely a Google-t jövendőmondó óriássá tette, 

kiemelve a Google áttörő átalakítását az Overture modellben, amikor a fiatal vállalat először alkalmazta a viselkedési többlet analitikáját 

a kattintás valószínűségének megjóslására: “A Google első 12 hónapja nem volt sétagalopp, mert a vállalat nem abban az üzletágban 

kezdte, amelyet végül megcsapolt. Eleinte más irányba indult el, ami a technológiája eladása volt - keresőmotorjainak licenceit adta el 

nagyobb internetes ingatlanoknak és vállalatoknak.... A készpénz az első hat, hét hónapban vadul ment ki az ablakon. Aztán Larry, 
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Sergey és a többiek zseniális módon rátaláltak egy modellre, amelyet egy másik cég, az Overture fejlesztett ki, és amely a hirdetések 

rangsorolását jelentette. Meglátták, hogyan lehetne ezt továbbfejleszteni és fejleszteni, és a magukévá tették, és ez átalakította az egész 

üzletet.64 

 

Moritz gondolatai arra utalnak, hogy a viselkedési többlet felfedezése és a felügyeleti műveletek felé fordulás nélkül a Google 

"elvadult" költekezési üteme nem volt fenntartható, és a cég túlélése veszélybe került. Soha nem fogjuk megtudni, hogy a Google mit 

alkothatott volna a türelmetlen pénz vészhelyzete által táplált kivételes állapot nélkül, amely a fejlődésnek azokat a döntő jelentőségű 

éveit alakította. Milyen más utakat fedezhettek volna fel vagy találhattak volna fel a fenntartható bevételhez? Milyen alternatív 

jövőképeket idéztek volna fel, hogy megőrizzék az alapítók elveinek és a felhasználók önrendelkezési jogának hűségét? Ehelyett a 

Google a kapitalizmus új inkarnációját szabadította a világra, Pandora szelencéjét, amelynek tartalmát csak most kezdjük megérteni. 

 

VI. Egy emberi találmány 

 

Beszélgetésünk kulcsa ez a tény: a megfigyelési kapitalizmust az emberek egy meghatározott csoportja találta ki egy meghatározott 

időben és helyen. Nem a digitális technológia velejárója, és nem is az információs kapitalizmus szükségszerű kifejeződése. Szándékosan 

hozták létre a történelem egy adott pillanatában, hasonlóan ahhoz, ahogyan a Ford Motor Company mérnökei és barkácsolói feltalálták a 

tömegtermelést 1913-ban Detroitban. 

Henry Ford be akarta bizonyítani, hogy a volumen növelésével, a költségek radikális csökkentésével és a kereslet kiszélesítésével 

maximalizálni tudja a nyereséget. Ez egy olyan bizonyítatlan kereskedelmi egyenlet volt, amelyhez nem létezett sem gazdasági elmélet, 

sem gyakorlat. A képlet töredékei már korábban is felbukkantak - húsfeldolgozó üzemekben, lisztőrlő üzemekben, varrógép- és 

kerékpárgyárakban, fegyvergyárakban, konzervgyárakban és sörfőzdékben. Egyre több gyakorlati ismeret állt rendelkezésre az 

alkatrészek felcserélhetőségéről, az abszolút szabványosításról, a precíziós gépekről és a folyamatos termelésről. De senki sem érte el 

azt a nagy szimfóniát, amelyet Ford képzeletében hallott. 

Ahogy David Hounshell történész meséli, volt egy idő, április és 1,1913,egy hely, Detroit, amikor az első mozgó futószalag 

úgy tűnt, hogy "csak egy újabb lépés a Ford évekig tartó fejlesztésében, de valahogy mégis hirtelen az égből pottyant". A 

mérnökök egy része még a nap vége előtt megérezte, hogy alapvető áttörést értek el. "65 Egy éven belül a termelékenység 

növekedése az egész üzemben a régi, rögzített összeszerelési módszerekhez képest a százaléktól50 a tízszereséig terjedt.66 A 825 

dollárért eladott T-modell 1908ára rekordalacsony volt egy négyhengeres autóhoz képest, mindössze1924, 

$260.67 

    Akárcsak a Ford esetében, a gazdasági felügyeleti logika egyes elemei az online környezetben is már évek óta működött, és csak a 

korai számítógépes szakértők egy ritka csoportja ismerte. Például a "süti" néven ismert szoftvermechanizmust - olyan kódrészleteket, 

amelyek lehetővé teszik az információk továbbítását a kiszolgáló és az ügyfélszámítógép között - 1994-ben fejlesztette ki a Netscape, az 

első kereskedelmi webböngésző cég.68 Hasonlóképpen, a "webbogarak" - a weboldalakba és e-mailekbe ágyazott apró (gyakran 

láthatatlan) grafikák, amelyek célja a felhasználói tevékenység nyomon követése és személyes adatok gyűjtése - a szakértők számára az 

1990-es évek végén váltak ismertté.69 

Ezeket a szakértőket mélyen aggasztották az ilyen megfigyelési mechanizmusok adatvédelmi hatásai, és legalábbis a cookie-k 

esetében intézményi erőfeszítések történtek olyan internetpolitikák kialakítására, amelyek megtiltják a felhasználók megfigyelésére és 

profilalkotására irányuló invazív képességüket.70 1996-ra a sütik funkciója vitatott közpolitikai kérdéssé vált. A Szövetségi 

Kereskedelmi Bizottság 1996-ban és 1997-ben tartott munkaértekezletein olyan javaslatokat vitattak meg, amelyek egy egyszerű 

automatizált protokoll segítségével alapértelmezés szerint a felhasználókra ruháznák az összes személyes információ feletti ellenőrzést. 

A hirdetők elkeseredetten vitatták ezt a tervet, és ehelyett a kormányzati szabályozás elkerülése érdekében együttműködtek egy 

"önszabályozó" szövetség, a Network Advertising Initiative (Hálózati Reklámkezdeményezés) megalakításával. Ennek ellenére 2000 

júniusában a Clinton-kormányzat betiltotta a sütiket minden szövetségi weboldalon, és áprilisban a Kongresszus előtt három 

2001,törvényjavaslat is tartalmazott a sütik szabályozására vonatkozó rendelkezéseket.71 

A Google új életre keltette ezeket a gyakorlatokat. Ahogy egy évszázaddal korábban a Fordnál is történt, a vállalat mérnökei és 

tudósai voltak az elsők, akik a teljes kereskedelmi felügyeleti szimfóniát végrehajtották, a sütiktől a saját analitikai és algoritmikus 

szoftveres képességekig a mechanizmusok széles skáláját integrálva egy olyan átfogó új logikába, amely a felügyeletet és a viselkedési 

adatok egyoldalú kisajátítását egy új piaci forma alapjaként rögzítette. Ennek a találmánynak a hatása ugyanolyan drámai volt, mint a 

Fordé. 2001-ben, amikor a Google a viselkedési többlet felfedezését kihasználó új rendszereit tesztelték, a nettó bevételek 86 millió 

dollárra ugrottak (több mint 400 százalékos növekedés 2000-hez képest), és a vállalat először termelt nyereséget. 2002-re a pénz 

elkezdett folyni, és azóta sem állt meg, ami egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a viselkedési többlet a Google saját fejlesztésű 

analitikájával kombinálva a nyilakat a célpontok felé irányította. A bevételek megugrottak 
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347 millió dollár 2002-ben, majd 1,5 milliárd dollár 2003-ban, és 3,5 milliárd dollár 2004-ben, a vállalat tőzsdére lépésének évében.72 A 

viselkedési többlet felfedezése kevesebb mint négy év alatt a bevételek elképesztő, 3590 százalékos növekedését eredményezte. 

 

VII. Az extrakció titkai 

 

Fontos megjegyezni, hogy a kapitalizmus szempontjából alapvető különbségek vannak az eredetiség e két pillanatában a Fordnál és a 

Google-nál. Ford találmányai forradalmasították a termelést. A Google találmányai forradalmasították a kitermelést, és létrehozták a 

felügyeleti kapitalizmus első gazdasági imperatívuszát: a kitermelési imperatívuszt. A kitermelési imperatívusz azt jelentette, hogy a 

nyersanyagkészleteket egyre nagyobb mértékben kell beszerezni. Az ipari kapitalizmus a termelésben méretgazdaságosságot követelt 

meg, hogy alacsony fajlagos költséggel kombinált nagy áteresztőképességet érjen el. Ezzel szemben a felügyeleti kapitalizmus 

méretgazdaságosságot követel a viselkedési többlet kitermelésében. 

A tömegtermelés a huszadik század eleji első tömegfogyasztók új keresletforrásait célozta meg. Ford világosan fogalmazott ebben a 

kérdésben: "A tömegtermelés a közszükséglet érzékelésével kezdődik".73 A kínálat és a kereslet az új "létfeltételek" összekapcsolódó 

hatásai voltak, amelyek meghatározták dédszüleim, Sophie és Max és más utazók életét az első modernitásban. Ford találmánya 

elmélyítette a kapitalizmus és e népek közötti kölcsönösséget. 

Ezzel szemben a Google találmányai megsemmisítették a felhasználókkal kötött eredeti társadalmi szerződés kölcsönösségét. A 

viselkedési értékek újrabefektetési ciklusának szerepe, amely egykor a Google-t és a felhasználóit összehangolta, megváltozott 

drámaian. Ahelyett, hogy elmélyítette volna a kereslet és a kínálat egységét a lakossággal, a Google úgy döntött, hogy újra feltalálja 

üzletét a hirdetők növekvő kereslete körül, akik a piaci előnyökért folytatott versenyben minden lehetséges eszközzel ki akarják 

szorítani és le akarják kaparni az online viselkedést. Az új működésben a felhasználók már nem öncélúak voltak, hanem inkább mások 

céljainak eszközeivé váltak. 

A felhasználói szolgáltatásokba történő újrabefektetés lett a viselkedési többlet vonzásának módszere, és a felhasználók a bevételek 

nagyobb körforgásának akaratlan nyersanyagszállítóivá váltak. A többlet kisajátításának mértéke, amely a Google-nál lehetséges volt, 

hamarosan kiiktatta volna az alapvető keresési üzletágának minden komoly versenytársát, mivel a viselkedési többlet kihasználásából 

származó váratlan bevételeket arra használta fel, hogy folyamatosan több felhasználót vonzzon a hálójába, és így megalapozta a keresés 

területén a de facto monopóliumát. A Google találmányai, felfedezései és stratégiái alapján a Google a jövendőmondáson és eladáson 

alapuló új gazdasági logika anyahajójává és ideáltípusává vált - egy ősi és örökké jövedelmező mesterség, amely az emberiség 

bizonytalansággal való szembesüléséből táplálkozik az emberi történelem kezdete óta. 

Egy dolog volt a termelésben elért eredményeket hirdetni, ahogy Henry Ford tette, de egészen más dolog a viselkedési adatok és 

személyes információk kinyerésére irányuló rejtett folyamatok folyamatos fokozásával dicsekedni. A legutolsó dolog, amit a Google 

akart, hogy felfedje annak titkait, hogyan írta át saját szabályait, és hogyan tette magát a kinyerés imperatívuszának rabszolgájává. A 

viselkedési többlet szükséges volt a bevételhez, és a titoktartás szükséges volt a viselkedési többlet tartós felhalmozásához. 

Így vált intézményesítetté a titkolózás a Google színpadi és színfalak mögötti viselkedésének minden aspektusát szabályozó 

irányelvekben és gyakorlatban. Miután a Google vezetése megértette a viselkedési többlet kereskedelmi erejét, Schmidt bevezette az 

általa "rejtőzködési stratégiának" nevezett módszert. " A 74Google alkalmazottai azt az utasítást kapták, hogy ne beszéljenek arról, amit a 

szabadalom "újszerű módszereknek, készülékeknek, üzenetformátumoknak és/vagy adatstruktúráknak" nevezett, és ne erősítsék meg a 

pénzáramlásról szóló pletykákat. A rejtőzködés nem egy utólagos stratégia volt; ez már benne volt a tortában, amelyből a felügyeleti 

kapitalizmus lett. 

Douglas Edwards, a Google egykori vezetője meggyőzően ír erről a kényszerhelyzetről és az általa kialakított titkolózási kultúráról. 

Elmondása szerint Page és Brin "sólymok" voltak, ragaszkodtak az agresszív adatgyűjtéshez és -megőrzéshez: "Larry ellenzett minden 

olyan utat, amely felfedné technológiai titkainkat, vagy megkavarná a magánélet védelmét, és veszélyeztetné adatgyűjtési 

képességünket". Page el akarta kerülni a felhasználók kíváncsiságának felkeltését azáltal, hogy minimalizálta a cég adatműveleteinek 

hatókörére vonatkozó nyomokat. Megkérdőjelezte a recepció előcsarnokában elhelyezett elektronikus görgeteg ésszerűségét, amely a 

keresési lekérdezések folyamatos áramlását jeleníti meg, és "megpróbálta megölni" a Google Zeitgeist éves konferenciáját, amely az év 

keresőkifejezések trendjeit foglalja össze.75 

John Battelle újságíró, aki a 2002-2004 közötti időszakban a Google krónikáját készítette, leírta a vállalat "távolságtartását", 

"korlátozott információmegosztását" és "elidegenítő és szükségtelen titkolózását és elszigeteltségét".76 Egy másik korai vállalati 

életrajzíró megjegyzi: "Az információk megtartását megkönnyítette, hogy az internet üzletét nyomon követő szakértők közül szinte 

senki sem hitte el, hogy a Google titka egyáltalán lehetséges. "77 Ahogy Schmidt a New York Timesnak mondta: "Győzni kell, de 

jobb, ha puhán győzöl".78 A tudományos és anyagi komplexitás, amely támogatta a viselkedési többlet rögzítését és elemzését, 

lehetővé tette a rejtőzködési stratégiát is, egy láthatatlan köpenyt az egész művelet fölé. "A keresés menedzselése a mi léptékünkben 

nagyon komoly belépési korlátot jelent" - figyelmeztette Schmidt a leendő versenytársakat.79 
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Az biztos, hogy mindig vannak ésszerű üzleti okok arra, hogy elrejtsék az aranybánya helyét. A Google esetében az elrejtési 

stratégia a versenyelőnyét növelte, de az elrejtésnek és a ködösítésnek más okai is voltak. Mi lett volna a reakció akkoriban, ha a 

nyilvánosságnak elmondják, hogy a Google varázsereje az online viselkedés egyoldalú felügyeletére vonatkozó kizárólagos 

képességeiből és a kifejezetten az egyéni döntési jogok felülbírálására szolgáló módszereiből ered? A Google politikájának érvényre 

kellett juttatnia titoktartást annak érdekében, hogy megvédjék azokat a műveleteket, amelyeket úgy terveztek, hogy ne lehessen 

észrevenni, mivel a felhasználóktól kérés nélkül elvettek dolgokat, és ezeket az egyoldalúan igényelt erőforrásokat mások céljainak 

szolgálatába állították. 

Az, hogy a Google-nek volt hatalma a titkolózás mellett dönteni, önmagában is bizonyítja saját állításainak sikerét. Ez a hatalom 

döntően illusztrálja a "döntési jogok" és a "magánélet" közötti különbséget. A döntési jogok azt a hatalmat biztosítják, hogy 

eldönthessük, hogy valamit titokban tartunk-e vagy megosztunk. Az ember minden helyzetben megválaszthatja a magánélet vagy az 

átláthatóság mértékét. William O. Douglas, az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának bírája 1967-ben fogalmazta meg a 

magánéletnek ezt a felfogását: "A magánélet magában foglalja az egyén választását, hogy felfedje vagy felfedje azt, amit hisz, amit 

gondol, amit birtokol....".80 

A felügyeleti kapitalizmus igényt tart ezekre a döntési jogokra. A tipikus panasz az, hogy a magánélet sérül, de ez félrevezető. A 

nagyobb társadalmi mintázatban a magánélet nem csorbul, hanem újraelosztásra kerül, mivel a magánélet feletti döntési jogokat a 

felügyeleti tőke követeli magának. Ahelyett, hogy az embereknek joguk lenne eldönteni, hogyan és mit fednek fel, ezek a jogok a 

felügyeleti kapitalizmus területén összpontosulnak. A Google felfedezte a felhalmozás új logikájának ezt a szükséges elemét: 

érvényesítenie kell a jogokat, hogy megszerezze azokat az információkat, amelyeken a sikere múlik. 

Az, hogy a vállalat képes-e elrejteni ezt a jogszerzést, ugyanúgy függ a nyelvtől, mint a technikai módszerektől vagy a vállalati 

titoktartási politikától. George Orwell egyszer megjegyezte, hogy az eufemizmusokat a politikában, a háborúban és az üzleti életben 

olyan eszközökként használják, amelyek "a hazugságot igaznak, a gyilkosságot pedig tiszteletreméltónak hangoztatják".81 A Google 

gondosan ügyelt arra, hogy viselkedési többletműveleteinek jelentőségét ipari zsargonnal álcázza. Két népszerű kifejezés - a "digitális 

kipufogógáz" és a "digitális kenyérmorzsák" - értéktelen hulladékot jelent: a maradékot, amely a szedésre vár.82 Miért hagyjuk, hogy a 

kipufogógáz a légkörben sodródjon, amikor hasznos adatokká lehet újrahasznosítani? Kinek jutna eszébe, hogy az ilyen újrahasznosítást 

kizsákmányolásnak, kisajátításnak vagy fosztogatásnak nevezze? Ki merné a "digitális kipufogógázt" zsákmánynak vagy 

csempészárunak átdefiniálni, vagy azt képzelni, hogy a Google megtanulta, hogyan lehet az úgynevezett "kipufogógázt" módszerekkel, 

készülékekkel és adatstruktúrákkal célzottan megalkotni? 

A "célzott" szó egy másik eufemizmus. A pontosság, a hatékonyság és a szakértelem fogalmát idézi. Ki gondolná, hogy a célzás 

egy új politikai egyenletet takar, amelyben a Google számítási erejének koncentrációja olyan könnyedén félresöpri a felhasználók 

döntési jogait, mint King Kong a hangyákat, és mindezt a színpadon kívül, ahol senki sem látja? 

Ezek az eufemizmusok pontosan ugyanúgy működnek, mint az észak-amerikai kontinens legkorábbi térképein találhatóak, ahol 

egész régiókat jelöltek meg olyan kifejezésekkel, mint "pogányok", "hitetlenek", "bálványimádók", "primitívek", "vazallusok" és 

"lázadók". Ezen eufemizmusok alapján az őslakos népeket - helyüket és igényeiket - törölték a megszállók erkölcsi és jogi egyenletéből, 

legitimálva az elvétel és a törés aktusait, amelyek előkészítették az utat az egyház és a monarchia számára. 

A meztelen tények retorikába, elhallgatásba, komplexitásba, kizárólagosságba, méretarányba, visszaélésszerű szerződésekbe, 

tervezésbe és eufemizmusba való szándékos elrejtése egy másik tényező, amely segít megmagyarázni, hogy a Google nyereségessé 

válása során kevesen vették észre a siker alapmechanizmusait és azok nagyobb jelentőségét. Ebben a képben a kereskedelmi felügyelet 

nem pusztán szerencsétlen baleset vagy alkalmi botlás. Nem az információs kapitalizmus szükségszerű fejlődése, sem pedig a digitális 

technológia vagy az internet szükségszerű terméke. Ez egy kifejezetten emberi döntés, egy példátlan piaci forma, egy eredeti megoldás a 

vészhelyzetre, és a mögöttes mechanizmus, amelyen keresztül egy új eszközosztály jön létre olcsón és alakul át bevétellé. A felügyelet a 

profithoz vezető út, amely felülírja "minket, az embereket", és engedély nélkül elveszi a döntési jogainkat, még akkor is, ha azt 

mondjuk, hogy "nem". A viselkedési többlet felfedezése kritikus fordulópontot jelent nemcsak a Google életrajzában, hanem a 

kapitalizmus történetében is. 

     A Google2004, látványos pénzügyi áttörése a tőzsdei bevezetését követő években először meghökkentette majd megmágnesezte az 

online világot. A Szilícium-völgyi befektetők éveken keresztül megduplázták a kockázatot, hogy megtalálják azt a megfoghatatlan üzleti 

modellt, amiért érdemes lenne mindent megtenni. Amikor a Google pénzügyi eredményei nyilvánosságra kerültek, a mítikus 

kincsvadászat hivatalosan is véget ért.83 

A felhalmozás új logikája először a Facebookon terjedt el, amely ugyanabban az évben indult, amikor a Google tőzsdére ment. 

Mark Zuckerberg vezérigazgató elutasította azt a stratégiát, hogy a felhasználóknak díjat számítsanak fel a szolgáltatásért, ahogyan azt a 

telefontársaságok tették egy korábbi évszázadban. "A mi küldetésünk az, hogy a világ minden emberét összekapcsoljuk. Ezt nem lehet 

úgy elérni, hogy az emberek fizetnek a szolgáltatásért" - hangsúlyozta.84 2007 májusában bevezette a Facebook platformot, megnyitva a 

közösségi hálózatot mindenki előtt, nem csak az egyetemi e-mail címmel rendelkezők előtt. Hat hónappal később, novemberben 

bevezette nagy reklámtermékét, a Beacon-t, amely automatikusan megosztja a partneroldalak tranzakcióit a felhasználó összes 

"barátjával". Ezek a bejegyzések akkor is megjelennének, ha a felhasználó éppen nem lenne bejelentkezve a Facebookra, a felhasználó 
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tudta vagy opt-in funkció nélkül. A felhasználók, de a Facebook néhány partnere, például a Coca-Cola is tiltakozását fejezte ki. 

-kényszerítette Zuckerberget, hogy gyorsan visszavonuljon. Decemberre a Beacon opt-in program lett. A huszonhárom éves 

vezérigazgató megértette a megfigyelési kapitalizmusban rejlő lehetőségeket, de még nem ismerte a Google képességét, hogy elfedje 

működését és szándékait. 

A Facebook főhadiszállásán a sürgető kérdésre - "Hogyan változtassuk pénzzé a Facebook-felhasználókat?" - még mindig választ 

kellett találni.85 2008 márciusában, mindössze három hónappal azután, hogy a Google felhalmozási logikájának első próbálkozását el 

kellett vetnie, Zuckerberg felvette a Google vezetőjét, Sheryl Sandberget a Facebook operatív igazgatójának. Az amerikai 

pénzügyminiszter, Larry Summers egykori kabinetfőnöke, Sandberg 2001-ben csatlakozott a Google-hoz, ahol végül a globális online 

értékesítés és működés alelnökévé emelkedett. A Google-nál ő vezette a felügyeleti kapitalizmus fejlesztését az AdWords és az online 

értékesítési műveletek más aspektusainak kiterjesztésén keresztül.86 Egy befektető, aki ebben az időszakban figyelte a vállalat 

növekedését, a következőket állapította meg: "Sheryl hozta létre az AdWordsot. "87 

A Facebookhoz szerződve a tehetséges Sandberg a felügyeleti kapitalizmus "Tífusz Máriájává" vált, amikor a Facebook közösségi 

oldalból hirdetési óriássá alakítását vezette. Sandberg megértette, hogy a Facebook közösségi gráfja a viselkedési többlet félelmetes 

forrását jelenti: a kitermelő megfelelője egy XIX. századi aranyásónak, aki egy olyan völgybe botlik, amely a valaha felfedezett 

legnagyobb gyémántbányát és legmélyebb aranybányát rejti. "Jobb információval rendelkezünk, mint bárki más. Ismerjük a nemet, az 

életkort, a tartózkodási helyet, és ezek valós adatok, szemben azzal, amit mások kikövetkeztetnek" - mondta Sandberg. A Facebook 

megtanulná nyomon követni, lekaparni, tárolni és elemezni az UPI-t, hogy saját célzási algoritmusokat fabrikáljon, és a Google-hoz 

hasonlóan nem korlátozná a kitermelési műveleteket arra, amit az emberek önként megosztottak a céggel. Sandberg megértette, hogy a 

Facebook intimitási és megosztási kultúrájának ügyes manipulálásával a viselkedési többletet nemcsak a kereslet kielégítésére, hanem a 

kereslet megteremtésére is fel lehetne használni. Kezdetben ez azt jelentette, hogy a hirdetőket be kellett illeszteni a Facebook online 

kultúrájának szövetébe, ahol "meghívhatták" a felhasználókat egy "beszélgetésre".88 

 

 

VIII. A felügyeleti kapitalizmus logikájának és működésének összefoglalása 

 

A Google vezetésével a felügyeleti kapitalizmus gyorsan az internetes információs kapitalizmus alapértelmezett modelljévé vált, és - 

amint azt a következő fejezetekben látni fogjuk - fokozatosan minden ágazatból magához vonzotta a versenytársakat. Ez az új piaci 

forma kijelenti, hogy az emberek valódi szükségleteinek kiszolgálása kevésbé jövedelmező, és ezért kevésbé fontos, mint a 

viselkedésükre vonatkozó előrejelzések értékesítése. A Google felfedezte, hogy mi kevésbé vagyunk értékesek, mint mások fogadásai a 

jövőbeli viselkedésünkre. Ez mindent megváltoztatott. 

     A viselkedési többlet határozza meg a Google bevételi sikerét. A bevételek százalékában2016,89 a anyavállalata, az Alphabet, a 

Google célzott hirdetési programjaiból származó bevételeket.89 A nyersanyagáramlás mértékét tükrözi a Google uralma az interneten, 

amely átlagosan másodpercenként több mint 40 000 keresési lekérdezést dolgoz fel: 2017-ben világszerte naponta több mint 3,5 milliárd 

keresést és évente 1,2 billió keresést bonyolított le.90 

Példa nélküli találmányainak köszönhetően a Google 400 milliárd dolláros piaci értékével 2014-ben, mindössze tizenhat évvel az 

alapítása után, az ExxonMobilt előzte meg a második helyen a piaci kapitalizációban, és ezzel a világ második leggazdagabb vállalatává 

vált az Apple mögött.91 2016-ra az Alphabet/Google időnként elvette az első helyet az Apple-től, és 2017. szeptember 20-án globálisan a 

második helyen állt.92 

Hasznos hátrébb állni ettől a komplexitástól, hogy felfogjuk az általános mintát és azt, hogy a kirakós darabjai hogyan illeszkednek 

egymáshoz: 

1. A logika: A Google-t és más felügyeleti platformokat néha "kétoldalú" vagy "többoldalú" piacoknak nevezik, de a felügyeleti 

kapitalizmus mechanizmusai mást sugallnak.93 A Google megtalálta a módját annak, hogy a felhasználókkal való nem piaci interakcióit 

többlet nyersanyaggá alakítsa át olyan termékek előállításához, amelyek valódi piaci tranzakciókat céloznak meg valódi ügyfeleivel: a 

hirdetőkkel.94 A viselkedési többletnek a piacon kívülről a piacon belülre való átfordítása végül lehetővé tette a Google számára, hogy a 

befektetéseket bevételekké alakítsa. A vállalat így a semmiből és nulla határköltséggel létrehozta a felhasználók nem piaci online 

viselkedéséből származó létfontosságú nyersanyagok eszközosztályát. Eleinte ezek a nyersanyagok egyszerűen "találtak" voltak, a 

felhasználók keresési műveleteinek melléktermékeként. Később ezeket a nyersanyagokat agresszívan vadászták és nagyrészt 

megfigyeléssel szerezték be. A vállalat ezzel egyidejűleg egy újfajta piacot hozott létre, ahol az ezekből a nyersanyagokból előállított, 

saját tulajdonú "előrejelzési termékeket" lehetett vásárolni és értékesíteni. 

E fejlemények összegzése az, hogy a viselkedési többlet, amelyen a Google vagyona nyugszik, felügyeleti vagyonnak tekinthető. 

Ezek az eszközök kritikus nyersanyagok a felügyeleti bevételek megszerzésében és felügyeleti tőkévé alakításában. E tőkefelhalmozás 

teljes logikáját legpontosabban felügyeleti kapitalizmusként értelmezhetjük, amely a felügyeleti alapú gazdasági rend: a felügyeleti 

gazdaság alapkerete. A nagy minta itt az alárendeltség és a hierarchia, amelyben a cég és a felhasználók közötti korábbi kölcsönösségek 
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alárendelődnek a mások céljai érdekében megragadott viselkedési többletünk származékos projektjének. Már nem mi vagyunk az 

értékmegvalósítás alanyai. Nem vagyunk mi sem, ahogyan azt egyesek állítják, a Google eladásainak "termékei". Ehelyett mi vagyunk 

azok a tárgyak, amelyekből nyersanyagokat vonnak ki és kisajátítanak a Google előrejelző gyárai számára. A viselkedésünkre 

vonatkozó előrejelzések a Google termékei, és ezeket a Google tényleges ügyfeleinek adja el, de nekünk nem. Mi mások céljainak 

eszközei vagyunk. 

Az ipari kapitalizmus a természet nyersanyagait árucikké alakította át, és a felügyeleti kapitalizmus az emberi természet anyagaira 

támaszt igényt egy új árucikk feltalálása érdekében. Most az emberi természetet kapargatják, tépik és veszik el egy újabb évszázad piaci 

projektje számára. Obszcén dolog azt feltételezni, hogy ez a kár lecsökkenthető arra a nyilvánvaló tényre, hogy a felhasználók nem 

kapnak díjat az általuk szolgáltatott nyersanyagért. Ez a kritika a félrevezetés bravúrja, amely egy árképzési mechanizmust használna 

arra, hogy intézményesítse és ezáltal legitimálja az emberi viselkedésből való kivonást a gyártás és az értékesítés céljából. Figyelmen 

kívül hagyja azt a kulcsfontosságú pontot, hogy a kizsákmányolás lényege itt az életünk viselkedési adatként való felhasználása annak 

érdekében, hogy mások jobban irányíthassanak minket. A figyelemre méltó kérdések itt azokra a tényekre vonatkoznak, hogy az 

életünket egyáltalán viselkedési adatként kezelik; hogy a tudatlanság ennek a mindenütt jelenlévő kezelésnek a feltétele; hogy a döntési 

jogok eltűnnek, mielőtt még tudnánk, hogy döntést kell hoznunk; hogy a jogok e csökkenésének olyan következményei vannak, 

amelyeket sem látni, sem előre nem látunk; hogy nincs kiút, nincs hang és nincs lojalitás, csak tehetetlenség, lemondás és pszichés 

zsibbadás; és hogy a titkosítás az egyetlen pozitív cselekvés, ami még megmaradt, megvitatjuk, amikor a vacsoraasztal körül ülünk, és 

lazán elgondolkodunk azon, hogyan bújjunk el az előlünk rejtőzködő erők elől. 

2. A termelési eszközök: A Google internet-korabeli gyártási folyamata a példátlanul fontos összetevője. Speciális technológiái és 

technikái, amelyeket "gépi intelligenciaként" foglalok össze, folyamatosan fejlődnek, és könnyű megfélemlíteni magunkat 

összetettségük miatt. Ugyanaz a kifejezés ma még jelenthet valamit, egy év múlva vagy öt év múlva pedig egészen mást. A Google-t 

például legalább 2003 óta úgy írják le, hogy "mesterséges intelligenciát" fejleszt és alkalmaz, de maga a kifejezés is mozgó célpont, 

mivel a képességek a primitív, tik-tak-takot játszani képes programoktól a teljes flottányi vezető nélküli autókat működtetni képes 

rendszerekig fejlődtek. 

A Google gépi intelligencia képességei a viselkedési többletből táplálkoznak, és minél több többletet fogyasztanak, annál 

pontosabbak az így kapott előrejelző termékek. A Wired magazin alapító szerkesztője, Kevin Kelly egyszer felvetette, hogy bár úgy 

tűnik, hogy a Google elkötelezett a mesterséges intelligencia képességeinek fejlesztése mellett, hogy javítsa a keresést, valószínűbb, 

hogy a Google a keresést a fejlődő mesterséges intelligencia képességeinek folyamatos képzésének eszközeként fejleszti.95 Ez a gépi 

intelligencia projekt lényege. Mint a végső galandféreg, a gép intelligenciája attól függ, hogy mennyi adatot eszik. Ebben a fontos 

tekintetben az új termelési eszköz alapvetően különbözik az ipari modelltől, amelyben feszültség van a mennyiség és a minőség között. 

A gépi intelligencia ennek a feszültségnek a szintézise, mivel csak akkor éri el teljes minőségi potenciálját, ha a teljességhez közelít. 

Mivel egyre több vállalat üldözi a Google-féle felügyeleti profitot, az adattudomány és a kapcsolódó területek globális 

zsenialitásának jelentős részét olyan előrejelző termékek gyártására fordítják, amelyek növelik a célzott reklámok kattintási arányát. A 

Microsoft Bing pekingi kutatóegységének alkalmazásában álló kínai kutatók például 2017-ben áttörő eredményeket tettek közzé. "A 

hirdetések átkattintási arányának (CTR) pontos becslése létfontosságú hatással van a keresőcégek bevételeire; már a gyártásunkban elért 

0,1%-os pontosságjavulás is több százmillió dolláros többletbevételt eredményezne" - kezdik. A továbbiakban bemutatják a fejlett 

neurális hálózatok egy új alkalmazását, amely 0,9 százalékos javulást ígér az azonosítás egyik mérőszámánál, és "jelentős kattintási 

hozamnövekedést az online forgalomban".96 Hasonlóképpen, a Google kutatócsoportja egy új mélyneurális hálózati modellt mutatott be, 

mindezt a "prediktív jellemző kölcsönhatások" megragadása és a "legmodernebb teljesítmény" érdekében, az átkattintási arányok 

javítása érdekében.97 Az ehhez hasonló, több ezer, részben inkrementális, részben drámai hozzájárulás egy drága, kifinomult, 

átláthatatlan és exkluzív huszonegyedik századi "termelési eszközzel" egyenlő. 

3. A termékek: A gépi intelligencia a viselkedési többletet olyan előrejelző termékekké dolgozza fel, amelyek célja, hogy 

megjósolják, mit fogunk érezni, gondolni és tenni: most, hamarosan és később. Ezek a módszerek a Google legjobban őrzött titkai közé 

tartoznak. Termékeinek jellege megmagyarázza, hogy a Google miért állítja többször is, hogy nem ad el személyes adatokat. Mi az? 

Soha! A Google vezetői szeretik azt állítani, hogy a magánéletük tisztasága azért van, mert nem adják el az alapanyagukat. Ehelyett a 

vállalat azokat a jóslatokat adja el, amelyeket csak ő tud gyártani a viselkedési többlet világtörténelmi magánkincséből. 

Az előrejelzési termékek csökkentik az ügyfelek kockázatát, és tanácsot adnak nekik, hogy hol és mikor tegyék meg tétjeiket. A 

termék minősége és versenyképessége a bizonyossághoz való közelítés függvénye: minél előrejelzőbb a termék, annál kisebb a vásárlók 

kockázata és annál nagyobb az értékesítés volumene. A Google megtanult adatalapú jövendőmondóvá válni, amely az intuíciót a 

tudományra cseréli fel, hogy a mi jövendőmondásunkat megmondja és nyereségért eladja ügyfeleinek, de nem nekünk. A Google 

előrejelző termékei kezdetben nagyrészt a célzott hirdetések értékesítését célozták, de mint látni fogjuk, a reklám a felügyeleti projekt 

kezdete volt, nem pedig a vége. 

4. A piac: Az előrejelzési termékeket egy újfajta piacon értékesítik, amely kizárólag a következő termékekkel kereskedik jövőbeli 

viselkedés. A felügyeleti kapitalizmus profitja elsősorban ezekből a viselkedési határidős piacokból származik. Bár a hirdetők 
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voltak a domináns szereplők az újfajta piac korai történetében, nincs ok arra, hogy az ilyen piacok miért korlátozódnak erre a 

csoportra. Az új előrejelző rendszerek csak mellékesen szólnak a hirdetésekről, ugyanúgy, ahogyan Ford új tömeggyártási 

rendszere is csak mellékesen szólt az autókról. Mindkét esetben a rendszerek számos más területen is alkalmazhatók. A már most 

is látható tendencia az, ahogyan azt a következő fejezetekben látni fogjuk, hogy minden olyan szereplő, akinek érdeke, hogy 

valószínűségi információt vásároljon a viselkedésünkről és/vagy befolyásolja a jövőbeli viselkedésünket, fizethet azért, hogy 

részt vehessen azokon a piacokon, ahol egyének, csoportok, testek és dolgok viselkedési sorsát mondják meg és adják el (lásd a 2. 

ábrát). 
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2. ábra: A viselkedési többlet felfedezése 
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CHAPTER FOUR 

 

A VÁRAT KÖRÜLVEVŐ VIZESÁROK 

 

 

 

 

A születés órája az egyetlen idejük a főiskolán, Elégedettek 

voltak koraérett tudásukkal, 

Hogy ismerjék a helyüket, és örökre igazuk legyen. 

-W. H. AUDEN 

SZONETTEK KÍNÁBÓL, I 

 

 

I. Emberi természeti erőforrások 

 

Eric Schmidt, a Google korábbi vezérigazgatója Hal Varian korai vizsgálatának tulajdonítja, hogy a cég hirdetési aukcióinak vizsgálata 

adta meg azt a heuréka pillanatot, amely tisztázta a Google üzletének valódi természetét: "Hirtelen rájöttünk, hogy az aukciós üzletágban 

vagyunk."1 Larry Page-nek egy egészen más és sokkal mélyebb választ tulajdonítanak a "Mi a Google?" kérdésre. Douglas Edwards 

elmesél egy 2001-es beszélgetést az alapítókkal, amely az alapítók válaszait vizsgálta erre a kérdésre. Page volt az, aki így 

gondolkodott: "Ha lenne egy kategóriánk, az a személyes információ lenne.... A helyek, amelyeket láttál. Kommunikáció.... Az 

érzékelők nagyon olcsók.... A tárolás olcsó. A kamerák olcsók. Az emberek hatalmas mennyiségű adatot fognak generálni.... Minden, 

amit valaha hallottál, láttál vagy tapasztaltál, kereshetővé válik. Az egész életed kereshető lesz."2 

Page víziója tökéletesen tükrözi a kapitalizmus történetét, amelyet az jellemez, hogy a piaci szférán kívül élő dolgokat piaci 

árucikké nyilvánítja új életre. Karl Polanyi történész 1944-es nagy elbeszélésében az önszabályozó piacgazdaságba való "nagy 

átalakulásról" e fordítási folyamat eredetét három meghökkentő és döntő fontosságú szellemi találmányban írta le, amelyeket 

"árufikcióknak" nevezett. Az első az volt, hogy az emberi életet alá lehet rendelni a piaci dinamikának, és "munkaként" újjászületve 

megvásárolható és eladható. A második az volt, hogy a természetet le lehet fordítani a piacra, és "földként" vagy "ingatlanként" lehet 

újjászülni. A harmadik, hogy a csere "pénzként" születhet újjá.3 Közel nyolcvan évvel korábban Karl Marx a földek és természeti 

erőforrások elvételét a modern tőkeképzést beindító eredeti "ősrobbanásként" írta le, "primitív felhalmozásnak" nevezve azt.4 

Hannah Arendt filozófus bonyolította mind Polanyi, mind Marx felfogását. Megfigyelte, hogy a primitív felhalmozás nem csak egy 

egyszeri ősrobbanás volt, amely megszülte a kapitalizmust. Sokkal inkább egy ismétlődő ciklus visszatérő szakasza, ahogy a társadalmi 

és természeti világ egyre több aspektusát rendelik alá a piaci dinamikának. Marx "az egyszerű rablás ősbűnének" - írta - "végül meg 

kellett ismétlődnie", nehogy a tőkefelhalmozás motorja hirtelen leálljon."5 

A piacpárti ideológia és gyakorlat korában ez a körforgás olyannyira elterjedt, hogy végül nem vesszük észre a merészségét, vagy 

nem vitatjuk az állításait. Például ma már "megvehetünk" emberi vért és szerveket, valakit, aki megszüli a gyermekünket, vagy beáll a 

sorba helyettünk, vagy aki megtartja a nyilvános parkolóhelyet, valakit, aki megvigasztalja a gyászunkban, és a jogot, hogy megöljünk 

egy veszélyeztetett állatot. A lista napról napra hosszabb.6 

David Harvey társadalomelméletíró Arendt meglátására épít a "birtokbavétel általi felhalmozás" fogalmával: "A kisajátítással 

történő felhalmozás azt teszi, hogy felszabadít egy vagyonkészletet... nagyon alacsony (és bizonyos esetekben nulla) költséggel. A 

túlfelhalmozott tőke megragadhatja az ilyen eszközöket, és azonnal jövedelmező használatba veheti őket". Hozzáteszi, hogy gyakran 

azok a vállalkozók, akik eltökélten "csatlakozni akarnak a rendszerhez", és élvezni akarják "a tőkefelhalmozás előnyeit", azok, akik a 

kisajátítás e folyamatát új, védtelen területekre terelik.7 

Page felfogta, hogy az emberi tapasztalat lehet a Google szűz fája, hogy azt online különösebb költség nélkül, a való világban pedig 

nagyon alacsony költséggel lehet kinyerni, ahol "az érzékelők nagyon olcsók". Ha már egyszer kinyerték, viselkedési adatokként jelenik 

meg, és olyan többletet termel, amely a piaci csere egy teljesen új osztályának alapját képezi. A felügyeleti kapitalizmus a digitális 

kisajátítás eme aktusából ered, amelyet a túlságosan felhalmozott befektetések türelmetlensége és két vállalkozó hívott életre, akik 

csatlakozni akartak a rendszerhez. Ez az a kar, amely megmozgatta a Google világát, és a profit irányába tolta el. 

A felügyeleti tőke mai tulajdonosai egy negyedik fiktív árucikket hirdettek, amelyet az emberi lények tapasztalati valóságától 

kisajátítottak, akiknek teste, gondolatai és érzései ugyanolyan szűzek és feddhetetlenek, mint a természet egykor bőséges rétjei és erdei, 
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mielőtt a piaci dinamika alá kerültek volna. Ebben az új logikában az emberi tapasztalatot alárendelik a felügyeleti kapitalizmus piaci 

mechanizmusainak, és "viselkedésként" születik újjá. Ezeket a viselkedéseket adatokká alakítják, készen arra, hogy helyet foglaljanak 

egy számtalan sorban, amely a gépeket táplálja, hogy előrejelzésekké alakítsák őket, és végül az új viselkedési határidős piacokon 

cseréljék ki őket. 

A viselkedés árucikké válása a megfigyelési kapitalizmusban egy olyan társadalmi jövő felé terel minket, amelyben a piaci hatalmat 

a titoktartás, a megfejthetetlenség és a szakértelem árka védi. Még akkor is, ha a viselkedésünkből származó tudást a részvétel 

ellenértékeként visszajuttatják hozzánk, mint az úgynevezett "személyre szabás" esetében, a párhuzamos titkos műveletek a többletnek 

az érdekeinket messze meghaladó eladásokká való átalakítására törekszenek. Nincs formális ellenőrzésünk, mert nem vagyunk alapvető 

fontosságúak e piaci cselekvés szempontjából. 

Ebben a jövőben száműzöttek vagyunk a saját viselkedésünkből, megtagadva a hozzáférést vagy az ellenőrzést a tudás felett, amely 

abból származik, hogy mások másoktól mások számára kisajátították azt. A tudás, a tekintély és a hatalom a felügyeleti tőke kezében 

van, amely számára mi csupán "emberi természeti erőforrások" vagyunk. Mi vagyunk most az őslakosok, akiknek az önrendelkezésre 

vonatkozó hallgatólagos igényei eltűntek saját tapasztalataink térképéről. 

A digitális kisajátítás nem egy epizód, hanem a cselekvés, az anyag és a technika folyamatos összehangolása, nem egy hullám, 

hanem maga az ár. A Google vezetői kezdettől fogva megértették, hogy sikerükhöz folyamatos és mindenre kiterjedő erődítésekre lesz 

szükség, amelyek célja, hogy megvédjék "ismétlődő bűnüket" a vitákkal és a korlátozásokkal szemben. Nem akarták, hogy a 

vállalatirányítás magánpiaci birodalma vagy a jog demokratikus birodalma által jellemzően előírt fegyelmek kössék őket. Ahhoz, hogy 

érvényesíteni és kihasználni tudják szabadságukat, a demokráciát sakkban kellett tartaniuk. 

"Hogy úszták meg?" Ez egy fontos kérdés, amelyre a könyv során még visszatérünk. A válaszok egyik csoportja azon létfeltételek 

megértésétől függ, amelyek megteremtik és fenntartják a felügyeleti kapitalizmus szolgáltatásai iránti keresletet. Ezt a témát a 2. 

fejezetben az "összeütközés" tárgyalásában foglaltuk össze. A válaszok másik csoportja a megfigyelési kapitalizmus alapelveinek 

világos megértésétől függ, mechanizmusoktól és mozgástörvényektől. Ez a felfedezés megkezdődött és folytatódik a II. részben. 

A válaszok harmadik csoportja megköveteli azoknak a politikai és kulturális körülményeknek és stratégiáknak az értékelését, 

amelyek elősegítették a felügyeleti kapitalizmus követeléseit, és megvédték azokat a végzetes kihívástól. A következő fejezetekben ezt a 

harmadik területet vizsgáljuk. Valószínűleg egyetlen elem sem végezte el a munkát, de a politikai körülmények és a proaktív stratégiák 

konvergenciája együttesen hozzájárult ahhoz, hogy gazdagodjon az az élőhely, amelyben ez a mutáció gyökeret vert és virágozni tudott. 

Ezek közé tartozik (1) az alapítók "szabadságának" kérlelhetetlen követése és védelme a vállalati ellenőrzés és a törvénytelen térhez 

való joghoz való ragaszkodás révén; (2) a konkrét történelmi körülmények menedéke, beleértve a neoliberális paradigma politikáit és 

jogi irányultságát, valamint az államnak a 2001. szeptemberi terrortámadások után a viselkedési többletelemzés és előrejelzés 

kialakulóban lévő képességei iránti sürgető érdeklődését; és (3) a politika és a kultúra világában szándékos erődítmények építése, 

amelyek célja a királyság védelme és a gyakorlatok közelebbi vizsgálatának elterelése. 

 

II. A Cry Freedom stratégia 

 

A Google alapítói szabadságukat többek között a vállalatirányítás szokatlan struktúrájával intézményesítették, amely abszolút 

ellenőrzést biztosított számukra a vállalat felett. Page és Brin voltak az elsők, akik a Google nyilvános2004 részvénykibocsátásával 

bevezették a kétosztályos részvénystruktúrát a technológiai szektorban. Ők ketten ellenőrizték volna a szuperosztályú "B" szavazati 

részvényeket, vagyis olyan részvényeket, amelyek egyenként tíz szavazattal rendelkeztek, szemben az "A" osztályú részvényekkel, 

amelyek egyenként csak egy szavazattal rendelkeztek. Ez a megállapodás beoltotta Page-t és Brint a piaci és befektetői nyomással 

szemben, ahogy Page írta a tőzsdei bevezetéskor kiadott "alapítói levélben": "Az állami tulajdonba való átmenet során olyan vállalati 

struktúrát hoztunk létre, amely megnehezíti a külső felek számára a Google átvételét vagy befolyásolását..... E struktúra fő hatása 

valószínűleg az, hogy a Google-részvények tulajdonosváltásakor csapatunk, különösen Sergey és én, egyre jelentősebb befolyással 

rendelkezünk a vállalat döntései és sorsa felett." A Google-részvények tulajdonosváltásakor.8 

A szokásos fékek és ellensúlyok hiányában a nyilvánosságot arra kérték, hogy egyszerűen "bízzon" az alapítókban. Schmidt ezt a 

témát az ő nevükben hangoztatta, amikor a témával kapcsolatban kérdőre vonták. Például a Cato Institute decemberi rendezvényén 

Schmidtet2014, a Google-nál a hatalommal való visszaélés lehetőségéről kérdezték. Ő egyszerűen biztosította a hallgatóságot a cég 

dinasztikus vonalának folytonosságáról. Page 2011-ben követte Schmidtet a vezérigazgatói poszton, és a jelenlegi vezetők kézzel 

választják ki a jövőbeli vezetőket: "Larryvel jól megvagyunk... ugyanaz a cirkusz, ugyanazok a bohócok... ugyanazok az emberek... 

mindannyian, akik felépítettük a Google-t, ugyanarra a nézetre vallunk, és biztos vagyok benne, hogy az utódaink is ugyanarra fognak 

tekinteni".9 

Abban az évben Page és Brin 56 százalékos szavazattöbbséggel rendelkezett, amelyet arra használtak fel, hogy új, háromosztályos 

részvénystruktúrát vezessenek be, és egy "C" osztályú, szavazati jog nélküli részvényt adjanak hozzá.10 Ahogy a Bloomberg 
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Businessweek megjegyezte: "A kiherélt "C" részvények biztosítják, hogy Page és Brin messze a jövőben is megtartja az irányítást....".11 

2017-re Brin és Page a szuper szavazati osztályú "B" részvények 83 százaléka felett rendelkezett, ami a szavazati jog 51 százalékát 

jelentette.12 

A Szilícium-völgy számos alapítója követte a Google példáját. 2015-re az IPO-k 15 százalékát vezették be kétosztályú struktúrával, 

szemben a 2005-ös 1 százalékkal, és ezeknek több mint a fele technológiai vállalatokat érintett.13 A legjelentősebb, hogy a Facebook 

2012-es tőzsdei bevezetése olyan kétszintű részvénystruktúrát tartalmazott, amely az alapító Mark Zuckerbergnek hagyta a szavazati 

jogok feletti ellenőrzést. A vállalat aztán 2016-ban szavazati jogot nem biztosító "C" osztályú részvényeket bocsátott ki, megszilárdítva 

Zuckerberg személyes ellenőrzését minden döntés felett.14 

Miközben a pénzügyi tudósok és a befektetők vitatták e részvénystruktúrák következményeit, az abszolút vállalati ellenőrzés 

lehetővé tette a Google és a Facebook alapítói számára, hogy agresszívan folytassák a felvásárlásokat, fegyverkezési verseny indítása 

két kritikus területen.15 A korszerű gyártás a gépi intelligenciától függött, ami arra késztette a Google-t, majd később a Facebookot, 

hogy felvásárolja a szakterületeit képviselő vállalatokat és tehetségeket: arcfelismerés, "mélytanulás", kiterjesztett valóság és így 

tovább.16 A gépek azonban csak annyira okosak, amennyire a táplálkozásuk mennyisége lehetővé teszi. Így a Google és a Facebook 

versengett azért, hogy a mindenütt jelenlévő hálóvá váljon, amely pozícióban van, hogy megragadja a számítógépes közvetítés minden 

irányából áradó viselkedési többlet nyüzsgő iskoláit. Ennek érdekében az alapítók hatalmas prémiumot fizettek azért a lehetőségért, 

hogy a viselkedési többletet a kulcsfontosságú ellátási útvonalak egyre bővülő listájának felvásárlásával sarokba szorítsák. 

2006-ban például, alig két évvel a tőzsdei bevezetés után a Google 1,65 milliárd dollárt fizetett egy másfél éves startup cégért, 

amely soha nem hozott pénzt, és amelyet szerzői jogok megsértése miatt indított perek ostromoltak: A YouTube. Miközben a lépést 

"őrültségnek" nevezték, és a vállalatot kritizálták a túlzó árcédula miatt, Schmidt támadásba lendült, és szabadon elismerte, hogy a 

Google 1 milliárd dolláros prémiumot fizetett a videómegosztó oldalért, bár nem sokat mondott arról, hogy miért. 2009-re a Forrester 

Research médiaelemzője megfejtette a rejtélyt: "Valójában azért éri meg a többletértéket, mert a Google minden hirdetési szakértelmét 

és keresési forgalmát a YouTube-hoz tudja kötni... biztosítja, hogy ezek a nézők milliói és milliói a Google tulajdonában lévő oldalra 

érkeznek, nem pedig valaki más oldalára....." Ahogy egy veszteséges oldal, ha soha nem hozza vissza a pénzét, akkor is megéri".17 

A Facebook Zuckerberg ugyanezt a stratégiát követte, "csillagászati" árakat fizetett a jellemzően veszteséges startupok, például az 

Oculus virtuális valóság cég (2 milliárd dollár) és a WhatsApp üzenetküldő alkalmazás (19 milliárd dollár) "gyors és vad" 

felvonulásáért, így biztosítva a Facebook tulajdonjogát az emberi viselkedés gigantikus áramlásai felett, amelyek ezeken a csöveken 

keresztül áramlanak majd. A kitermelés imperatívuszával összhangban Zuckerberg azt mondta a befektetőknek, hogy addig nem 

fontolgatja a bevételek növelését, amíg a szolgáltatás el nem éri a "milliárdos" felhasználószámot.18 Ahogy egy technológiai újságíró 

fogalmazott: "Nincs igazi szükség arra, hogy Zuckerberg beszélgessen az igazgatótanáccsal... a részvényesek nem tudják ellenőrizni 

Zuckerberg antikvitását....".19 

Érdemes megjegyezni, hogy a felhalmozási logika megértése hasznos lett volna az EU Bizottságának a WhatsApp felvásárlásával 

kapcsolatos tanácskozásaihoz, amelyet a két vállalkozás adatforgalmának elkülönítésére vonatkozó biztosítékok alapján engedélyeztek. 

A Bizottság később rájött volna, hogy a kitermelési kényszer és az ellátási műveletekben szükséges méretgazdaságossági 

megtakarítások kényszerítik a többletáramlások integrálását a jobb előrejelzési termékek keresése során.20 

A Google alapítói olyan vállalati formát hoztak létre, amely abszolút ellenőrzést biztosított számukra a piaci szférában, ugyanakkor 

a közszférában is szabadságra törekedtek. A Google szabadságstratégiájának kulcseleme volt, hogy képes volt felismerni, felépíteni és 

igényt tartani olyan példátlan társadalmi területekre, amelyekre még nem vonatkozott törvény. A kibertér fontos szereplője ennek a 

drámának, amelyet Eric Schmidt és Jared Cohen digitális korszakról szóló könyvének első oldalán így ünnepel: "Az online világot nem 

igazán kötik földi törvények... ez a világ legnagyobb kormányozatlan terepe. "21 A politikai intézmények hatókörén kívül eső működési 

terek iránti igényüket ünneplik: a huszonegyedik századi megfelelője a "sötét kontinenseknek", amelyek a tizenkilencedik századi 

európai spekulánsokat vonzották partjaikra. 

Hannah Arendt vizsgálata a brit kapitalistáknak a 19. század közepén Ázsiába és Afrikába irányuló, túlhalmozott tőkekiviteléről 

segít ennek az analógiának a kidolgozásában: "Itt, az elmaradott, ipar és politikai szervezetek nélküli régiókban, ahol az erőszaknak 

nagyobb mozgásteret adtak, mint bármely nyugati országban, a kapitalizmus úgynevezett törvényei valójában valóságot teremthettek.... 

Az új boldog beteljesülés titka éppen az volt, hogy a gazdasági törvények többé nem álltak a birtokló osztályok kapzsiságának útjába. "22 

Ez a fajta törvénytelenség kritikus sikertényező volt a megfigyelési kapitalizmus rövid történetében. Schmidt, Brin és Page lelkesen 

védték a törvényektől való mentességhez való jogukat még akkor is, amikor a Google a világ vitathatatlanul legerősebb vállalatává nőtte 

ki magát.23 Erőfeszítéseik néhány következetes téma jellemezte: a Google-hoz hasonló technológiai vállalatok gyorsabban mozognak, 

mint ahogy az állam képes megérteni vagy követni őket, a beavatkozási vagy korlátozási kísérletek ezért rosszul átgondoltak és ostobák, 

a szabályozás mindig negatív erő, amely akadályozza az innovációt és a fejlődést, és a törvénytelenség a "technológiai innováció" 

szükséges háttere. 

Schmidt, Page és Brin mindannyian nyíltan beszéltek ezekről a témákról. A Wall Street Journalnak adott 2010-es interjújában 

Schmidt ragaszkodott ahhoz, hogy a Google-nak nincs szüksége szabályozásra, mivel erős ösztönzőkkel rendelkezik arra, hogy "jól 
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bánjon a felhasználóival".24 Schmidt 2011-ben a Washington Post riporterének az Intel korábbi vezérigazgatója, Andy Grove 

antidemokratikus képletét idézte, és megjegyezte, hogy Grove ötlete "nekem bevált". A Google eltökélte, hogy megvédi magát a 

demokratikus intézmények lassúságától: “Ez egy Andy Grove formula.... "A csúcstechnológia háromszor gyorsabban működik, mint a 

normál vállalkozások. A kormányzat pedig háromszor lassabban működik, mint a normál vállalkozások. Tehát kilencszeres a 

különbség.... És ezért azt akarjuk elérni, hogy a kormány ne álljon az utunkba, és ne lassítsa le a dolgokat. "25 

 

A Business Insider még ugyanebben az évben beszámolt Schmidtnek a Mobile World Congress-en tett megjegyzéseiről, és a 

következőket írta: "Amikor a kormányzati szabályozásról kérdezték, Schmidt azt mondta, hogy a technológia olyan gyorsan fejlődik, 

hogy a kormányoknak nem kellene megpróbálniuk szabályozni, mert túl gyorsan változik, és minden problémát megold a technológia. 

'Sokkal gyorsabban fogunk haladni, mint bármely kormányzat'.""26 

Brin és Page még őszintébben megveti a törvényeket és a szabályozást. Page vezérigazgató 2013-ban meglepett egy fejlesztőkből 

álló kongresszust, amikor a közönség kérdéseire válaszolva megjegyezte, hogy a "negativitás" akadályozza a cég szabadságát abban, 

hogy "igazán nagyszerű dolgokat" építsen, és "interoperábilis" technológiákat hozzon létre más vállalatokkal: "A régi intézmények, mint 

például a törvényhozás és így tovább, nem tartanak lépést a változások ütemével, amelyeket a technológián keresztül idéztünk elő. .... A 

törvények, amikor tőzsdére mentünk, évekkel50 ezelőttiek voltak. Egy törvény nem lehet helyes, ha több 50éves, mint az internet előtt". 

Amikor arról kérdezték, hogyan lehetne korlátozni a "negativitást" és növelni a "pozitivitást", Page így reflektált: "Talán félre kellene 

tennünk a világ egy kis részét... technológusként kellene néhány biztonságos hely, ahol kipróbálhatunk néhány új dolgot, és 

kitalálhatjuk, milyen hatással van a társadalomra, milyen hatással van az emberekre, anélkül, hogy be kellene vetnünk magunkat a 

normális világba. "27 

Fontos megérteni, hogy a felügyeleti kapitalistákat a saját maguk által teremtett logika készteti a törvénytelenségre. A Google és a 

Facebook erőteljesen lobbizik az online adatvédelem kiiktatásáért, a szabályozás korlátozásáért, a magánélet védelmét elősegítő 

jogszabályok gyengítéséért vagy megakadályozásáért, és minden olyan kísérletet meghiúsít, amely a gyakorlatuk korlátozására irányul, 

mivel az ilyen törvények egzisztenciális fenyegetést jelentenek a viselkedési többlet súrlódásmentes áramlására.28 

Ahhoz, hogy a felhalmozási logika sikeres legyen, a kitermelésnek egyszerre kell védtelennek és nulla költséggel elérhetőnek 

lennie. Ezek a követelmények egyben Achilles-sarkát is jelentik. A Google számára most a törvénykönyv a törvény, de az új törvények 

kockázata a már kialakult és várható területein továbbra is állandó veszélyt jelent a felügyeleti kapitalizmusra. Ha az új törvények 

betiltanák a kitermelési műveleteket, a felügyeleti modell összeomlana. Ennek a piaci formának vagy fel kell készülnie a demokratikus 

folyamatokkal való örökös konfliktusra, vagy új utakat kell találnia a demokráciába való beszivárgásra, csábításra és a demokrácia saját 

céljai felé hajlítására, ha saját belső logikáját akarja megvalósítani. A megfigyelési kapitalizmus túlélése és sikere attól függ, hogy 

minden rendelkezésre álló eszközzel megtervezze a kollektív megállapodást, miközben egyidejűleg figyelmen kívül hagyja, megkerüli, 

vitatja, átformálja vagy más módon legyőzi a szabad viselkedési többletet fenyegető törvényeket. 

Ezek a törvénytelen területre vonatkozó igények figyelemre méltóan hasonlítanak a korábbi századok rablóbáróinak igényeihez. A 

Google embereihez hasonlóan a tizenkilencedik század végi titánok is védtelen területet követeltek saját érdekeiknek, önhatalmú 

előjogaik igazságosságát hirdették, és új kapitalizmusukat mindenáron megvédték a demokráciától. Legalábbis az Egyesült Államok 

esetében már jártunk itt korábban. 

A gazdaságtörténészek a törvénytelenség iránti elkötelezettséget az aranykor "rablóbárói" körében írják le, akik számára Herbert 

Spencer társadalmi darwinizmusa ugyanazt a szerepet játszotta, mint Hayek, Jensen vagy akár Ayn Rand a mai digitális bárók számára. 

Ugyanúgy, ahogy a felügyeleti kapitalisták az információ és a vagyon példátlan koncentrációját a "hálózati hatások" és a "győztes 

mindent visz" piacok elkerülhetetlen eredményeként mentegetik, az aranykor iparosai Spencer álságos, áltudományos "a legerősebbek 

túlélését" idézték egy isteni terv bizonyítékaként, amelynek célja, hogy a társadalom vagyona a legagresszívebben versengő egyének 

kezébe kerüljön.29 

Az aranykor milliomosai, akárcsak a mai megfigyelő kapitalisták, a termelési eszközökben bekövetkezett hatalmas szakadás határán 

álltak, és nem volt másuk, mint üres terület, ahol feltalálhattak egy új ipari kapitalizmust, amely mentes volt a munkaerő felhasználására, 

a munkakörülmények jellegére, a környezetpusztítás mértékére, a nyersanyagok beszerzésére vagy akár saját termékeik minőségére 

vonatkozó korlátozásoktól. És huszonegyedik századi társaikhoz hasonlóan ők sem haboztak kihasználni azt a törvényt, amelyet 

megvetettek, a "magántulajdon" és a "szerződési szabadság" zászlaja alatt, ahogy a felügyeleti kapitalisták is a szólásszabadság zászlaja 

alatt menetelnek, amely a zavartalan technológiai "fejlődés" igazolásaként szolgál - erre a témára még visszatérünk. 

Az aranykor milliomosai, akiket áthatott az a meggyőződés, hogy "az államnak sem joga, sem oka nincs beavatkozni a gazdaság 

működésébe", összefogtak, hogy megvédjék a "tőke jogait", és korlátozzák a választott képviselők szerepét a politika meghatározásában 

vagy a jogszabályok kidolgozásában.30 Érvelésük szerint nem volt szükség törvényre, amikor az embernek megvolt az "evolúció 

törvénye", a "tőke törvényei" és az "ipari társadalom törvényei". John Rockefeller ragaszkodott ahhoz, hogy az ő hatalmas olajvagyona 

"a kereskedelem fejlődésének természeti törvénye" eredménye. Jay Gould, amikor a Kongresszus a vasúti díjak szövetségi 

szabályozásának szükségességéről kérdezte, azt válaszolta, hogy a díjakat már most is "a kereslet és a kínálat, a termelés és a fogyasztás 
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törvényei" szabályozzák. "31 A milliomosok 1896-ban mozgósítottak, hogy legyőzzék a populista demokrata William Jennings Bryant, 

aki megfogadta, hogy a gazdaságpolitikát a politika területéhez köti, beleértve a vasút szabályozását és az emberek védelmét a "rablástól 

és elnyomástól". "32 

Az aranykor üzleti elitje számára az volt a lényeg, hogy a gazdasági korszak eredendő bűnének védelmére a leghatékonyabb 

módszer az volt, ahogy David Nasaw fogalmazott: "a demokrácia körülírása". Ezt saját politikai jelöltjeik bőkezű finanszírozásával, 

valamint a demokrácia gazdasági beavatkozási jogának fogalma elleni ideológiai támadás gondos kidolgozásával és agresszív 

terjesztésével tették.33 Iparágaiknak "önszabályozónak" kellett lenniük: szabadon követhették saját evolúciós törvényeiket. "A 

demokráciának" - hirdették - "megvannak a maga határai, amelyeken túl a választók és választott képviselőik nem merik átlépni azokat, 

nehogy gazdasági csapás érje a nemzetet".34 Az "erődítésekről" szóló beszélgetésünkben látni fogjuk, hogy a Google mindezen 

stratégiákat és még többet is felelevenített. De előbb megvizsgáljuk azokat az egyedülálló körülményeket, amelyek védelmet nyújtottak 

a fiatal vállalatnak, és megóvták attól, hogy az emberi tapasztalatot korlátlan, kihasználásra érett erőforrásként fedezze fel. 

 

III. Menedék: A neoliberális örökség 

 

A Google vezetőinek a történelmi körülmények is kedveztek. Mind a Google, mind a tágabb értelemben vett felügyeleti kapitalista 

projekt két olyan fejlemény kedvezményezettje volt, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy a felügyeleti mutációnak egyedülállóan védett 

élőhelyet biztosítsanak. Az első az amerikai gazdaság felügyeletét és szabályozását végző kormányzati gépezet neoliberális elfoglalása, 

amelynek kereteit a 2. fejezetben tárgyaltuk.35 

A Kaliforniai Egyetem jogászprofesszorának, Jodi Shortnak egy lenyűgöző tanulmánya empirikusan mutatja be a neoliberális 

ideológia szerepét, mint a Google törekvéseinek és sikeres védelmének egyik fontos magyarázatát a törvénytelen területnek.36 Short 

1400 jogi folyóiratcikket elemzett a szabályozás témájában, amelyek mindegyike 1980 és 2005 között jelent meg. Ahogy Hayek és 

Friedman hatása előrevetíti, ennek a szakirodalomnak a domináns témája "a közigazgatási kormányzat kényszerítő jellege" volt, 

valamint az ipari szabályozás szisztematikus összemosása a "zsarnoksággal" és a "tekintélyelvűséggel". E világnézet szerint minden 

szabályozás terhes, és a bürokráciát mint az emberi uralom egyik formáját el kell utasítani. Short megjegyzi, hogy a minta évtizedeiben 

ezek a félelmek még a költségekkel és hatékonysággal kapcsolatos racionális érveknél is nagyobb befolyással voltak a szabályozási 

megközelítések kialakítására, és két kiindulópontját azonosítja ezeknek a szorongásoknak. 

Az első forrás az amerikai üzleti közösség New Deal reformokkal szembeni ellenállásában rejlett, amely - nem eltérően az aranykor 

milliomosainak propagandájától - a szabályozással szembeni ellenállást "a demokrácia diktatúrától való megvédéséért folytatott igaz 

harcnak" állította be. "37 A második forrás a totalitarizmustól és a kollektivizmustól való rettegés volt, amelyet a második világháború és 

a hidegháború szított, és amely Hayek közvetlen öröksége. Ezek a védelmi témák beszivárogtak és átformálták az amerikai politikai 

gondolkodást, és fokozatosan átalakították a politikai döntéshozók feltételezéseit az állam szabályozó szerepéről.38 

Short a szakirodalomban számos javasolt megoldást talált a "kényszerítő" kormányzati szabályozásra, de a legmarkánsabb, 

különösen 1996 után - amikor a digitális technológia és az internet kezdett általánossá válni - az "önszabályozás" volt. Ennek lényege, 

hogy a cégek maguk határozzák meg a saját normáikat, figyelemmel kísérik a normáknak való megfelelésüket, és még saját 

magatartásukat is megítélik annak érdekében, hogy "önként jelentik és orvosolják a jogsértéseket".39 A Google 2004-es tőzsdei 

bevezetésének idejére az önszabályozás a kormányzaton belül és az üzleti életben is teljesen elfogadottá vált, mint a kényszer nélküli 

szabályozás egyetlen leghatékonyabb eszköze, és mint a kollektivizmusra és a hatalom központosítására való hajlam ellenszere.40 

Ez a neoliberális örökség az új felügyeleti kapitalisták számára szerencsét hozott. Ahogy egy másik jogtudós, Frank Pasquale 

megfigyelte, ez egy olyan modellt eredményezett, amely a magánéletet versenyjószágként kezeli, feltételezve, hogy a "fogyasztók" csak 

olyan szolgáltatásokat vesznek igénybe, amelyek az általuk keresett szintű magánéletet kínálják. E nézet szerint a szabályozási 

beavatkozás csak aláásná a verseny sokszínűségét. Az "értesítés és beleegyezés" modelljét - a click-wrap-et és annak "szadista" rokonait 

- az egyéni adatvédelmi döntések pontos jelzéseként írja jóvá.41 

A neoliberális korszellem a Google vezetőinek, majd később a megfigyelési projektben részt vevő társaiknak is kedvezett, mivel 

találmányaiknak a véleménynyilvánítás szabadságára vonatkozó első alkotmánymódosítási jogokra hivatkozva kerestek menedéket. Ez 

egy összetett és vitatott terület, ahol az alkotmányjog és a politikai ideológia alaposan összefonódik, és itt csak néhány elemet emelek ki 

annak érdekében, hogy jobban megértsük azt az élőhelyet, amely az új felügyeleti piaci formát táplálta.42 

A legfontosabb dinamika itt az, hogy az első módosítási joggyakorlat, különösen az elmúlt két évtizedben, az első módosítási jogok 

"konzervatív-liberális" értelmezését tükrözte. Ahogy Steven Heyman alkotmányjogász javasolja: "Az elmúlt évtizedekben az Első 

Kiegészítés az egyik legfontosabb eszközzé vált, amellyel a bírák a konzervatív-libertárius menetrendet igyekeztek előmozdítani".43 Ez 

számos drámai bírói döntést eredményezett, többek között azt, hogy az amerikai Legfelsőbb Bíróság elutasította a pénz választási 

kampányokban betöltött szerepének bármilyen korlátozását, elutasította a gyűlöletbeszéd és a pornográfia korlátozását, és kimondta, 

hogy az egyesülési szabadság joga elsőbbséget élvez a diszkriminációt tiltó állami polgárjogi törvényekkel szemben. 
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Amint azt számos jogtudós megfigyelte, az Első Alkotmánymódosítással kapcsolatos kortárs bírói érvelés ideológiai irányultsága 

szoros kapcsolatot állít a szólásszabadság és a tulajdonjogok között. Az a logika, amely a tulajdonjogot a véleménynyilvánítás 

szabadságának abszolút jogosultságához köti, a vállalati tevékenységnek mint alkotmányos védelmet érdemlő "beszédnek" a 

privilegizálásához vezetett.44 Egyes tudósok ezt veszélyes visszatérésnek tekintik a feudális doktrínákhoz, amelyekből a társasági jog a 

XVII. században fejlődött ki. Ezek a középkori jogelvek korlátozták az uralkodó hatalmát "az arisztokrácia, az egyház, a céhek, az 

egyetemek és a városok testületei felett..., amelyek maguknak az uralkodás jogát érvényesítették". Ennek egyik eredménye, hogy az 

amerikai bíróságok "gyorsan látták a kormányzati túlhatalom lehetőségeit, de sokkal kevésbé voltak hajlandóak meglátni a "magán", 

pláne a vállalati hatalom problémáit".45 

Ebben az összefüggésben a felügyeleti kapitalisták erőteljesen kifejlesztettek egy "kiberlibertárius" ideológiát, amelyet Frank 

Pasquale "szólásszabadság-fundamentalizmusként" ír le. Jogi csapataik agresszívan érvényesítik az Első Alkotmánymódosítás elveit, 

hogy elhárítsanak minden olyan felügyeletet vagy kívülről kiszabott korlátozást, amely korlátozza a platformjaikon megjelenő 

tartalmakat vagy a gépi műveleteik által előállított "algoritmikus információs rendezést".46 Ahogy egy ügyvéd, aki számos vezető 

felügyeleti kapitalistát képviselt, fogalmaz: "Az ezeknek a vállalatoknak dolgozó ügyvédeknek üzleti okuk van arra, hogy támogassák a 

szabad véleménynyilvánítást. Valójában ezek a cégek mindegyike a szólásszabadság nyelvén beszél az üzletéről".47 

Ez az egyik olyan dolog, amiben a felügyeleti kapitalisták nem példa nélküliek. Adam Winkler, a vállalati jogok történésze 

emlékeztet minket: "Az amerikai történelem során a nemzet legerősebb vállalatai kitartóan mozgósítottak, hogy az alkotmányt 

felhasználva harcoljanak a nem kívánt kormányzati szabályozások ellen".48 Bár a mai mozgósítások nem eredetiek, Winkler gondos 

beszámolója bemutatja a múltbeli mozgósítások hatását a hatalom és a vagyon elosztására az amerikai társadalomban, valamint a 

demokratikus értékek és elvek erejét az egyes korszakokban. 

Történetünk szempontjából a felügyeleti kapitalizmus korában az a kulcskérdés, hogy az internethez kapcsolódó szabad 

véleménynyilvánítási lehetőségek bővülése számos létfontosságú szempontból emancipációs erő volt, de ez a tény nem vakíthat el 

minket egy másik körülményről: a szólásszabadság fundamentalizmusa elterelte az új piaci formát alkotó és annak látványos sikeréért 

felelős példátlan műveletek alapos vizsgálatát. Az Alkotmányt kihasználják arra, hogy egy sor olyan újszerű gyakorlatnak adjanak 

menedéket, amelyek céljaikban és következményeikben antidemokratikusak, és alapvetően rombolják az Első Alkotmánykiegészítés 

azon tartós értékeit, amelyek az egyént hivatottak megvédeni a visszaélő hatalommal szemben. 

Az Egyesült Államokban a kongresszusi törvények ugyanilyen, vagy talán még fontosabb szerepet játszottak abban, hogy a 

megfigyelési kapitalizmust megóvták a vizsgálat elől. Ezek közül a leghíresebb az 1996. évi Communications Decency Act 230. 

szakasza, amely megvédi a weboldal-tulajdonosokat a perektől és az állami büntetőeljárásoktól a felhasználók által generált tartalmak 

miatt. "Egyetlen interaktív számítógépes szolgáltatás szolgáltatója vagy felhasználója sem tekinthető egy másik információtartalom-

szolgáltató által nyújtott információ kiadójának vagy előadójának" - áll a jogszabályban.49 Ez az a szabályozási keret, amely lehetővé 

teszi, hogy egy olyan oldal, mint a TripAdvisor, negatív szállodai értékeléseket tartalmazzon, és lehetővé teszi, hogy a Twitter agresszív 

trolljai szabadon kószáljanak anélkül, hogy bármelyik vállalatot is olyan elszámoltathatósági normákhoz kötnék, amelyek jellemzően a 

hírszervezeteket irányítják. A 230. szakasz intézményesítette azt az elképzelést, hogy a weboldalak nem kiadók, hanem "közvetítők". 

Ahogy egy újságíró fogalmazott: "Egy online platformot beperelni egy obszcén blogbejegyzés miatt olyan lenne, mintha a New York-i 

Közkönyvtárat perelnénk be a Lolita egy példánya miatt. "50 Amint látni fogjuk, ez az érvelés összeomlik, amint a felügyeleti 

kapitalizmus belép a színre. 

A 230. szakasznak a vállalatokkal szemben tanúsított, a kezeket nem érintő álláspontja tökéletesen illeszkedett az "önszabályozás" 

uralkodó ideológiájához és gyakorlatához, így az internetes vállalatok, és végül a köztük lévő felügyeleti kapitalisták szabadon azt 

tehettek, amit akartak. A törvényt 1995-ben, a nyilvános internet kezdeti szakaszában alkották meg. Célja az volt, hogy tisztázza a 

közvetítők felelősségét a honlapjaikon található tartalmakért, és megoldja a két ellentmondó bírósági döntés által kiváltott vitát, amelyek 

mindkettő rágalmazó bejegyzésekkel foglalkozott.51 1991-ben egy bíróság úgy ítélte meg, hogy a CompuServe nem felelős a 

rágalmazásért, mivel nem vizsgálta felül a bejegyzés tartalmát, mielőtt az online megjelent volna. A bíróság azzal érvelt, hogy a 

CompuServe egy nyilvános könyvtárhoz, könyvesbolthoz vagy újságárushoz hasonlítható: terjesztő, nem pedig kiadó. 

      Négy évvel később, a Prodigy nevű 1995,korai webes szolgáltatót beperelték egy rágalmazó névtelen bejegyzés az egyik üzenőfalon. 

Ezúttal egy New York állambeli bíróság az ellenkezőjére jutott. A bíróság szerint a fő probléma az volt, hogy a Prodigy szerkesztői 

ellenőrzést gyakorolt azáltal, hogy moderálta az üzenőfalait. A vállalat tartalmi irányelveket állapított meg, és törölte azokat a 

bejegyzéseket, amelyek megsértették ezeket az előírásokat. A bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a Prodigy kiadó volt, nem csupán 

terjesztő, mivel felelősséget vállalt a honlapja tartalmáért. Ha a bíróság döntése helytálló maradna, az internetes vállalatok "paradox 

módon egy olyan helyzetbe kerülnének, amelyben senki sem nyerhet: minél inkább igyekszik egy internetszolgáltató távol tartani a 

felhasználóitól az obszcén vagy káros anyagokat, annál nagyobb felelősséggel tartozik az ilyen anyagokért. "52 Az internetes cégek kétféle 

választás előtt állnának: "a szólásszabadság megmentője vagy a gazemberek pajzsa?".53 

Ron Wyden szenátor szerint a 230. szakasz ezt az ellentmondást hivatott feloldani azáltal, hogy az internetes vállalatokat arra 

ösztönzi, hogy a jogi szankciók kockázata nélkül gyakoroljanak bizonyos mértékű ellenőrzést a tartalom felett. A jogszabály legelső 

mondata említi "a sértő anyagok "jó szamaritánus" blokkolásának és szűrésének védelmét".54 Amit Wyden és kollégái nem láthattak 
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előre, és még mindig nem értik, az az, hogy ennek a korai ellentmondásnak a logikája már nem állja meg a helyét. Sem a CompuServe, 

sem a Prodigy nem volt felügyeleti tőkés, de a mai internetes közvetítők közül sokan elkötelezettek a felügyeleti bevételek hajszolása 

mellett. 

Ez a tény alapvetően megváltoztatja a vállalat és a platformjain található tartalmak közötti viszonyt, és megmagyarázza, hogy miért 

nem hasonlíthatóak a felügyeleti kapitalisták a New York-i Közkönyvtárhoz, mint Nabokov nagyra becsült könyvének semleges 

gondozójához. Távolról sem. A felügyeleti kapitalizmus rendszerében a tartalom a viselkedési többlet forrása, akárcsak a tartalmat 

szolgáltató emberek viselkedése, a kapcsolati, kommunikációs és mobilitási mintáik, gondolataik és érzéseik, valamint a 

hangulatjelekben, felkiáltójelekben, felsorolásokban, rövidítésekben és üdvözlésekben kifejezett metaadatok. Az a könyv a 

könyvespolcon - és mindazok feljegyzései, akik hozzáértek és mikor, a helyük, viselkedésük, hálózataik és így tovább - most már a 

gyémántbánya, amely készen áll az ásatásra és fosztogatásra, hogy viselkedési adatokká alakítsák és a gépekkel táplálják őket a 

termékgyártás és értékesítés felé vezető úton. A 230. szakasz "közvetítők" védelme most egy újabb bástyaként működik, amely megvédi 

ezt a kitermelő, megfigyelő kapitalista műveletet a kritikai vizsgálattól. 

A felügyeleti közvetítővel kapcsolatban ma már semmi sem semleges, mivel a kitermelés kényszere és a többletkínálat 

méretgazdaságosságának igénye azt jelenti, hogy a felügyeleti kapitalistáknak minden eszközt be kell vetniük, hogy a tartalom soha 

véget nem érő áradatát a partjaikra vonzzák. Már nem csupán befogadják a tartalmakat, hanem agresszívan, titokban és egyoldalúan 

értéket vonnak ki belőlük. Amint azt a 18. fejezetben látni fogjuk, a gazdasági szükségszerűségek megkövetelik tőlük, hogy a lehető 

legkevesebb ilyen nyersanyagról mondjanak le. Ez azt jelenti, hogy csak azokat a szélsőségeket kell mérsékelniük, amelyek a 

felhasználók elriasztásával vagy a szabályozói ellenőrzés vonzásával veszélyeztetik a többlet mennyiségét és sebességét. Ez az oka 

annak, hogy az olyan cégek, mint a Facebook, a Google és a Twitter vonakodnak még a legkirívóbb tartalmakat is eltávolítani a 

tájképeikről, és ez segít megmagyarázni, hogy "a technológiai cégek ügyvédei miért pereskednek vadul, hogy megakadályozzák az 

erózió akár csak egy szeletét is" a Section 230.
55

 A jogszabály, amelyet egykor egy fontos új technológiai környezet táplálására alkottak 

meg, most a jogi bástya, amely védi az aszimmetrikus gazdagságot, tudást és hatalmat egy szélhámos kapitalizmusban. 

 

IV. Menedék: Megfigyelési kivételesség 

 

David Lyon, a megfigyeléssel foglalkozó kutató a Surveillance After September 11 című könyvében azt írja, hogy az aznapi 

támadásokat követően a meglévő megfigyelési gyakorlatot fokozták, és feloldották a korábbi korlátozásokat: "Több évtized után, amikor 

az adatvédelmi tisztviselők, a magánélet védelmezői, a polgárjogi csoportok és mások megpróbálták enyhíteni a megfigyelés negatív 

társadalmi hatásait, most éles billenésnek lehetünk tanúi a következők felé a kirekesztő és tolakodó megfigyelési gyakorlatokat."56 A 

kormányzati hatalomnak és politikának a New York Cityt és Washington DC-t ért 9/11-es támadások utáni hirtelen átrendeződése a 

második olyan történelmi körülmény, amely menedéket nyújtott a születőben lévő piaci formának. 

Lyon jellemzése pontos.57 A 9/11 előtti években a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság vált az Egyesült Államokban az internetes 

magánélet védelméről szóló vita meghatározó szereplőjévé. Az FTC a már áttekintett okokból az önszabályozást támogatta, és az 

internetes vállalatokat magatartási kódexek, adatvédelmi irányelvek és végrehajtási módszerek kidolgozására ösztönözte.58 Az FTC 

azonban végül arra a következtetésre jutott, hogy az önszabályozás nem elegendő az egyéni fogyasztók internetes magánéletének 

védelméhez. 2000-ben, még egy évvel a 9/11-es támadások, a Google által a viselkedési többlet felfedezése vagy az AdWords sikere 

előtt az FTC biztosainak többsége jelentést adott ki, amelyben az online adatvédelem szabályozását célzó jogszabályokat javasolt: 

"Mivel az eddigi önszabályozási kezdeményezések messze elmaradnak az önszabályozási programok széles körű megvalósításától" - 

írták - "a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az ilyen erőfeszítések önmagukban nem tudják biztosítani, hogy az online piac 

egésze követni fogja az iparág vezetői által elfogadott szabványokat... az iparág és a kormányzat többéves erőfeszítései ellenére sem". A 

jelentésben megjegyezték, hogy a népszerű weboldalak mindössze 8 százaléka rendelkezik valamelyik iparági adatvédelmi felügyelő 

szervezet jóváhagyó pecsétjével.59 

A biztosok olyan szövetségi jogszabályokat vázoltak fel, amelyek az online fogyasztókat védték volna, annak ellenére, hogy a 

szabályozás ellen és az internetes műveletek szabad véleménynyilvánításként való kezelése mellett volt az uralkodó álláspont. Az 

ajánlások "egyértelmű és szembetűnő" tájékoztatást követeltek az információs gyakorlatokról; a fogyasztóknak választási lehetőséget a 

személyes adatok felhasználása tekintetében; hozzáférést minden személyes adathoz, beleértve a helyesbítéshez vagy törléshez való 

jogot; és a személyes adatok fokozott biztonságát.60 Ha ezeket törvénybe foglalták volna, könnyen lehet, hogy a megfigyelési 

kapitalizmus számos alapeleme vagy egyértelműen törvénytelen lett volna, vagy legalábbis nyilvános vizsgálatnak és vitának lett volna 

kitéve. 

Az FTC erőfeszítése rövid életű volt. Peter Swire, a Clinton-kormányzat adatvédelmi főtanácsadója, majd Obama elnök hírszerzési 

és kommunikációs technológiákkal foglalkozó felülvizsgálati csoportjának tagja szerint "a 2001. szeptember 11-i támadásokkal minden 

megváltozott. Az új hangsúlyt a magánélet védelme helyett a biztonságra helyezték. "61 Az alig néhány hónappal korábban megvitatott 
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adatvédelmi rendelkezések többé-kevésbé egyik napról a másikra eltűntek a beszélgetésből. Mind az amerikai kongresszusban, mind az 

EU-ban gyorsan olyan jogszabályokat hoztak, amelyek döntően kiterjesztették a megfigyelési tevékenységeket. Az amerikai 

kongresszus elfogadta a Hazafias Törvényt, létrehozta a Terrorista Átvilágítási Programot, és egy sor más intézkedést vezetett be, 

amelyek drámaian megnövelték a személyes adatok engedély nélküli gyűjtését. A szeptember 11-i események olyan jogszabályok 

folyamatos áramlását indították el, amelyek Európa-szerte kiterjesztették a hírszerző és bűnüldöző szervek hatáskörét, beleértve 

Németországot (egy olyan országot, amely a náci és a sztálini totalitarizmus idején is nagyon érzékeny volt a megfigyelésre), az 

Egyesült Királyságot és Franciaországot.62 

Az Egyesült Államokban a terrortámadással kapcsolatos "pontok összekapcsolásának" elmulasztása olyan szégyen és megdöbbenés 

forrása volt, amely felülírta az egyéb aggodalmakat. A politikai irányelvek a "szükséges tudni" helyett a "szükséges megosztani" 

irányelvet alkalmazták, mivel az ügynökségeket a falak lebontására és az adatbázisok összekapcsolására ösztönözték az átfogó 

információk és elemzések érdekében.63 Ezzel párhuzamosan Chris Jay Hoofnagle, az adatvédelemmel foglalkozó tudós megjegyzi, hogy 

az átfogó adatvédelmi törvényjavaslat fenyegetése az üzleti közösséget és lobbistáit is mozgósította, hogy "alakítsanak vagy állítsanak 

meg" minden lehetséges törvényjavaslatot. A szeptember 11. utáni politikai környezetben a két erő a könnyű győzelem érdekében 

egyesült.64 

Az internet volt a kritikus célpont. Michael Hayden, a CIA igazgatója 2013-ban elismerte ezt, amikor egy hallgatóság előtt azt 

mondta, hogy a 9/11-et követő években a CIA-t "méltán lehetett volna megvádolni a világháló militarizálásával".65 Az online 

adatvédelem szabályozására vonatkozó jogszabályok azonnali áldozatot követeltek. Marc Rotenberg, az Elektronikus Adatvédelmi 

Információs Központ (EPIC) igazgatója a 9/11-es bizottság előtt tanúvallomást tett a magánélet védelmével kapcsolatos aggodalmak 

hirtelen megfordulásáról, és megjegyezte, hogy 9/11 előtt "alig volt bármilyen pozitív vitát a tömeges megfigyelést lehetővé tevő 

technikák fejlesztéséről, miközben megpróbálják védeni a magánélet védelmét."66 Swire egyetértett ezzel, megjegyezve, hogy az 

információmegosztás új hangsúlyozásának eredményeként "a Kongresszus elvesztette érdeklődését a magánszektorban történő 

információfelhasználás szabályozása iránt.... A törvényhozás fenyegetése nélkül az ipar által létrehozott önszabályozási törekvések 

közül soknak elszállt az energiája".67 Az FTC-nél a hangsúly a magánélethez való joggal kapcsolatos szélesebb körű aggodalmakról a 

politikailag elfogadhatóbb, "káralapú" stratégiára helyeződött át, olyan ügyeket üldözve, amelyekben konkrét fizikai vagy gazdasági 

károkat lehetett meghatározni, mint például az azonosítólopás vagy az adatbázisok biztonsága.68 

Mivel a jogalkotás nem volt napirenden, más erők alakították ki azt a politikai környezetet, amelyben a megfigyelési kapitalizmus 

gyökeret vert és növekedni kezdett. A 9/11-es terrortámadások a hírszerző közösséget egy ismeretlen keresleti görbébe taszították, 

amely a sebesség exponenciális növekedéséhez ragaszkodott. Minden titoktartása ellenére még az NSA is a demokratikus állam időbeli 

és jogi korlátozásainak hatálya alá tartozott. A demokrácia tempója eleve lassú, a redundanciák, ellenőrzések és ellensúlyok, törvények 

és szabályok súlyozzák. Az ügynökségek olyan bevetési módszereket kerestek, amelyekkel gyorsan megkerülhetők a jogi és 

bürokratikus korlátozások. 

Ebben a traumával és szorongással teli környezetben a "kivételes állapotot" hívták életre, hogy legitimáljanak egy új imperatívuszt: 

gyorsaság minden áron. Ahogy Lyon fogalmazott: "Amit 9/11 tett, az az volt, hogy olyan társadalmilag negatív következményeket 

idézett elő, amelyek eddig az elnyomó rezsimek és a disztópikus regények tárgyát képezték.... A normális állapotok felfüggesztését a 

"terrorizmus elleni háborúra" való hivatkozással igazolták."69 Történetünk szempontjából döntő fontosságú az a tény, hogy ez a kivételes 

állapot kedvezett a Google növekedésének és a felügyeletre épülő felhalmozási logikájának sikeres kidolgozásának. 

A Google küldetése az volt, hogy "rendszerezze és hozzáférhetővé tegye a világ információit", és 2001 végére a hírszerző közösség 

a nyilvánosság háza táján megalapozta az "információs dominanciát", amelyet gyorsan intézményesített az államilag támogatott globális 

technológiai infrastruktúra, személyzet és gyakorlat több százmilliárd dollár értékben. Az információs dominancia állami és 

magánszereplői közötti új kölcsönös függőség körvonalai kezdtek kirajzolódni, amely a szociológus Max Weber által egyszer 

"választási affinitásnak" nevezett, a közös jelentésekből, érdekekből és kölcsönösségekből eredő kölcsönös vonzalomból eredő 

vonzalom szemszögéből érthető meg a legjobban.70 

Az állami hírszerző ügynökségek és az ifjú felügyeleti kapitalista Google közötti választási rokonság a vészhelyzet hevében 

virágzott ki, és egy egyedülálló történelmi torzszülöttet hozott létre: a felügyeleti kivételességet. A szeptember 11-i támadások 

megváltoztatták a kormányzat érdeklődését a Google iránt, mivel az alig néhány órával korábban még a jogalkotás felé tartó 

gyakorlatokat gyorsan átminősítették küldetéskritikus szükségszerűséggé. Mindkét intézmény biztonságra vágyott, és eltökélt szándéka 

volt, hogy ezt a vágyat saját területén bármi áron kielégítse. Ezek a választási affinitások fenntartották a felügyeleti kivételességet, és 

hozzájárultak ahhoz a termékeny élőhelyhez, amelyben a felügyeleti kapitalizmus mutációja virágzásig fejlődött. 

A köz- és magánfeladatok közötti választási rokonság már 2002-ben nyilvánvalóvá vált, amikor John Poindexter admirális, az NSA 

korábbi főnöke olyan vízióval javasolta a Total Information Awareness (TIA) programját, amely olyan, mint egy korai útmutató a 

viselkedési többlet rögzítésének és elemzésének alapmechanizmusaihoz: “Ha a terrorista szervezetek támadásokat terveznek és hajtanak 

végre az Egyesült Államok ellen, akkor az embereiknek tranzakciókat kell végrehajtaniuk, és ebben az információs térben aláírásokat 

fognak hagyni.... Képesnek kell lennünk arra, hogy ezt a jelet kiemeljük a zajból... az ezekből az adatokból kinyert releváns 
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információkat nagyméretű tárolókban kell elérhetővé tenni, amelyeknek a szemantikai tartalmát továbbfejlesztett elemzésre kell 

felhasználni ezt a feladatot.71 

      Ahogy George Tenet, a CIA igazgatója kijelentette a "1997,The CIA needs to swim in the Valley" (A CIA-nak úsznia kell a völgyben) 

című cikkében, utalva arra, hogy a Szilícium-völgyből érkező új technológiák elsajátításának szükségességére.72 1999-ben a CIA által 

finanszírozott In-Q-Tel nevű kockázati céget nyitott a völgyben, amely a csúcstechnológiák közvetítője volt. A műveletet ügynökségi 

kísérletnek szánták, de 9/11 után az új képességek és kapcsolatok kritikus forrásává vált, többek között a Google-lal. A Szilícium-völgyi 

Mercury News így számolt be róla: "A CIA-nak most sürgősen olyan technológiát kell találnia, amely értelmet ad az interneten és máshol 

keringő strukturálatlan adatoknak. Az ügynökség nem tudja elég gyorsan kiképezni az elemzőket". Az In-Q-Tel vezérigazgatója a 

kormányzati ügynökségeket "kapkodónak" nevezte, és megjegyezte, hogy "most a hiperaktivitás állapotában vagyunk".73 

Ebben a hiperaktivitásban virágzott a felügyeleti kivételesség. Poindexter Total Information Awareness programja nem kapott 

kongresszusi támogatást, de az MIT Technology Review-ban megjelent elemzés kimutatta, hogy a TIA kezdeményezések közül sokat 

csendben átcsoportosítottak a Pentagon Advanced Research and Development Activity (ARDA) nevű szervezetéhez, amely 2002-ben 64 

millió dollárt kapott a "tömeges adatokból származó újszerű hírszerzés" kutatási programjának finanszírozására. 2004-ben az amerikai 

számvevőszék 199 adatbányászati projektet vizsgált több tucat szövetségi ügynökségnél, és több mint 120 programot fejlesztettek ki 

személyes adatok gyűjtésére és elemzésére az egyéni viselkedés előrejelzése érdekében.74 A New York Times 2006-ban arról számolt be, 

hogy a hírszerző ügynökségek - 40 milliárd dolláros éves költségvetéssel támogatva - rendszeresen titkos bevásárló expedíciókat 

indítanak a Szilícium-völgybe, új adatbányászati és elemzési technológiák keresésére.75 

Az állami biztonsági ügynökségek keresték a módját annak, hogy kihasználják a Google gyorsan fejlődő képességeit, és egyidejűleg 

a Google-t használják a bizonyítottan hírszerzési értékkel bíró biztonsági és megfigyelési technológiák továbbfejlesztésére, 

kereskedelmi forgalomba hozatalára és terjesztésére. Ha a TIA-t nem lehetett teljes mértékben Washingtonban fejleszteni és integrálni, a 

feladat egy részét a Szilícium-völgyre és annak információs dominanciában való kiemelkedésére lehetett bízni: Google. 2003 nyarának 

végére a Google 2,07 millió dolláros szerződést kapott az ügynökség Google keresési technológiával való felszerelésére. A Consumer 

Watchdog által az információszabadságról szóló törvény alapján megszerzett dokumentumok szerint az NSA a Google-nek egy "15 

millió dokumentum huszonnégy nyelven történő keresésére alkalmas keresőberendezésért" fizetett. A Google 2004 áprilisában újabb 

egy évvel meghosszabbította szolgáltatásait ingyenesen.76 

2003-ban a Google is elkezdte keresőmotorjának testreszabását a CIA-val kötött külön szerződés alapján az Intelink Management 

Office számára, amely "felügyeli a CIA és más IC ügynökségek szupertitkos, titkos és érzékeny, de nem titkosított intranetjeit". "77 A 

kulcsfontosságú ügynökségek a Google rendszereit használták az Intellipedia nevű belső wiki támogatására, amely lehetővé tette, hogy 

az ügynökök olyan gyorsan osszák meg az információkat a szervezetek között, ahogyan azokat az új rendszerek felszívták.78 2004-ben a 

Google felvásárolta a John Hanke által alapított Keyhole műholdas térképező céget, amelynek legfontosabb kockázati támogatója a CIA 

kockázati cége, az In-Q-Tel volt. A Keyhole lett a Google Earth gerince, Hanke pedig a Google Maps vezetője, beleértve a vitatott 

Street View projektet is. 2009-ben a Google Ventures és az In-Q-Tel egyaránt befektetett egy bostoni székhelyű startupba, a Recorded 

Future-be, amely valós időben figyeli a web minden aspektusát, hogy előre jelezze a jövőbeli eseményeket. A Wired beszámolója szerint 

ez volt az első alkalom, hogy a CIA által támogatott kockázati cég és a Google ugyanazt a startupot finanszírozta, és mindkét cégnek 

volt helye a Recorded Future igazgatótanácsában.79 

A 9/11-et követő évtizedben a felügyeleti kivételesség az utánzás hízelgésében is megnyilvánult, mivel az NSA megpróbált a 

Google-hoz hasonlóvá válni, és számos területen utánozta és internalizálta a Google képességeit. Keith Alexander tábornok 2006-ban 

felvázolta elképzelését az ICREACH nevű keresőeszközről, amely "lehetővé tenné, hogy a hírszerző közösség számos ügynökségén 

belül soha nem látott mennyiségű... metaadatot meg lehessen osztani és elemezni". 2007 végére a programot kísérleti jelleggel 

bevezették, és a megosztott kommunikációs események számát 50 milliárdról több mint 850 milliárdra növelték. A rendszert egy 

"Google-szerű" keresőfelülettel tervezték, amely lehetővé tette az elemzők számára, hogy kereséseket futtassanak a metaadatok 

"szelektorai" alapján, és olyan elemzésekhez nyerjenek ki létfontosságú viselkedési többletet, amelyek "társadalmi hálózatokat", 

"életmintákat" és "szokásokat" tárhatnak fel, és általánosságban "megjósolhatják a jövőbeli viselkedést".80 Az 2007NSA két elemzője írt 

egy belső képzési kézikönyvet arról, hogyan kell információt találni az interneten. A dokumentum kifejezte az ügynökség élénk 

érdeklődését a Google dolgai iránt, és egy részletes fejezetet szentelt a Google keresés és a Google "hackelésének", amely nem 

nyilvános terjesztésre szánt információkat tárhat fel.81 

Abban az évben a hírszerző közösség Google iránti érdeklődését tápláló választási rokonságra az is rávilágított, hogy Peter 

Norvig, a Google kutatási igazgatója és AI-szakértője előadást tartott a Pentagon Highlands Forum találkozóján: ez egy olyan 

exkluzív hálózati esemény, ahol a katonai és hírszerzési tisztviselők a csúcstechnológiai ipar tagjaival, választott tisztviselőkkel, 

elit akadémikusokkal, felsővezetőkkel és védelmi vállalkozókkal kommunikálnak. 2001-ben a fórum igazgatója, Richard O'Neill 

a Harvardon úgy jellemezte a fórum munkáját, mint "egy ötletmotor, így a találkozókon felmerülő ötleteket a döntéshozók és az  

agytrösztök emberei is felhasználhatják. "82 Hídnak kellett volna lennie a kormány és a kereskedelmi vezetők között, különösen a 

Szilícium-völgyben.83 Nafeez Ahmed oknyomozó újságíró egyik igen részletes beszámolója szerint, amelyet Mary Anne Franks 
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jogtudós idéz, a fórum egyszerre volt a Google növekedésének támogató rendszere és inkubátora, valamint összekötő és összehívó 

erő a Pentagon, a hírszerző ügynökségek és a fiatal vállalat számára: "A Google inkubálása az amerikai hírszerző közösség részéről a 

kezdetektől fogva a közvetlen szponzoráció és a pénzügyi befolyás informális hálózatainak kombinációján keresztül történt, 

amelyek maguk is szorosan illeszkedtek a Pentagon érdekeihez."84 Egy másik jogtudós "példátlannak" nevezte a Google és a 

hírszerző közösség, különösen az NSA közötti "együttműködést".85 

Ezekben az években a tudósok megfigyelték a hírszerző ügynökségek - amelyek neheztelnek az előjogaikat érintő alkotmányos 

korlátozások miatt - és a Szilícium-völgyi cégek közötti növekvő kölcsönös függőséget.86 Az ügynökségek vágytak arra a 

törvénytelenségre, amelyet egy olyan cég, mint a Google élvezhetett. Jack Balkin jogászprofesszor 2008-as, "Az alkotmány a nemzeti 

felügyeleti államban" című esszéjében megjegyezte, hogy az alkotmány meggátolja a kormányzati szereplőket abban, hogy nagy 

sebességgel hajtsák végre felügyeleti programjukat, és ez arra ösztönzi a kormányt, hogy "a magánvállalkozásokra támaszkodva 

gyűjtsön és hozzon létre információkat a számára. " 87Balkin megjegyezte, hogy a Legfelsőbb Bíróság kevés adatvédelmi korlátozást 

vezetett be az üzleti nyilvántartásokra és az emberek által harmadik félnek átadott információkra. Az e-maileket jellemzően privát 

szervereken tárolják, így azok védelme "korlátozott, ha nem is hiányzik". Ez a joghiány vonzó partnerré tette a magáncégeket a 

demokratikus korlátokhoz kötött kormányzati szereplők számára. 

Jon Michaels jogtudós szerint a kormánynak az alkotmányos felügyelet megkerülésére irányuló igénye olyan titkos köz- és 

magánszféra közötti hírszerzési együttműködésekhez vezet, amelyeket "inkább kézfogások, mint jogi formaságok - például házkutatási 

parancsok - köré szerveznek, és amelyeket a felügyelet megkerülése és időnként a törvények semmibe vétele érdekében szerveznek 

meg". "88 Megjegyezte, hogy a hírszerző ügynökségek ellenállhatatlanul vonzódnak a cégek magántulajdonban lévő adatforrásaihoz, "és 

bizonyos tekintetben függnek is tőlük".89 

Mindkét tudós megfigyelései megerősítést nyertek 2010-ben, amikor Mike McConnell, az NSA korábbi igazgatója újabb 

betekintést nyújtott a Google és a hírszerző közösség közötti választási rokonságba. A Washington Postban írt cikkében McConnell 

világossá tette, hogy a Google megfigyelésen alapuló adatgyűjtési, -kivonási és -elemzési műveleteit egyszerre tekintik természetesnek 

és kívánatosnak. Itt a magán- és a közszféra határai felolvadnak az új fenyegetések és azok nagy sebességű, "ezredmásodpercek alatt" 

teljesítendő igényeinek hevében. McConnell jövőjében egyetlen "zökkenőmentes" felügyeleti birodalom létezik, amelyben az 

önfenntartás követelményei nem hagynak lehetőséget a demokrácia kényelmeire, a tisztességes eljárás, a bizonyítékok, a végzések és a 

törvények időpazarló gyakorlatával. Ahogy McConnell ragaszkodott hozzá: “Hatékony partnerséget kell kialakítani a magánszektorral, 

hogy az információk gyorsan tudjanak ide-oda mozogni a közszférából a magánszférába, a minősítettből a nem minősítettbe... a nemzet 

kritikus infrastruktúrájának védelme érdekében. A Google és a kormányzat közötti lehetséges partnerségről szóló közelmúltbeli 

jelentések rámutatnak azokra a közös erőfeszítésekre - és közös kihívásokra -, amelyekkel valószínűleg a jövőben találkozhatunk... 

például a kormányzati és a magánszektor hagyományos szerepei közötti zavaros viszonyok kialakulnak.... A kibertér nem ismer 

határokat, és a védelmi erőfeszítéseinknek is hasonlóan zökkenőmentesnek kell lenniük.90 

      Az Obama-kormányzat utolsó hónapjaiban Ash Carter akkori védelmi miniszter bejárta a Szilícium-völgyet, ahol bejelentette az új 

Védelmi Innovációs Tanácsadó Testületet, amelynek célja, hogy hivatalos csatornát hozzon létre a technológiai vezetők és a Védelmi 

Minisztérium között. Carter Schmidtet nevezte ki az új testületbe, és őt bízta meg a tagok kiválasztásával. Ahogy a Wired megállapította: 

"A kormánynak nagyobb szüksége van a Szilícium-völgyre, mint valaha, mivel a kibertérben lévő biztonsági fenyegetésekkel szemben 

igyekszik védekezni".91 Ezeket a tényeket bőségesen illusztrálja a "tömeges adatgyűjtés" átfogó feldolgozása, amelyet egy nemzetközi 

tudóscsoport készített, és amelyet Fred Cate, az Indiana Egyetem és James Dempsey, a Berkeley professzora szerkesztett. Cate és 

Dempsey megjegyzi, hogy a személyes adatok "kiterjedt gyűjtése" magánvállalatok kezében van: "A kormányok érthető módon 

hozzáférést akarnak ezekhez az adatokhoz..... Lényegében a világ minden kormánya igényt tart arra, hogy a birtokukban lévő cégek 

kötelezzék az adatok közzétételére".92 Ha nem lenne a felügyeleti kivételesség, lehetséges, hogy ezek az adatok nem is léteznének, 

legalábbis nem a jelenlegi mennyiségükben és részletességükben. 

A felügyeleti kivételesség segített az információs kapitalizmus evolúciós pályájának alakításában, mivel olyan környezetet 

teremtett, amelyben a Google bimbózó felügyeleti gyakorlata inkább kívánatos volt, mint vitatott. A történelem ismét nem kínál 

számunkra kontrollcsoportokat, és nem tudhatjuk biztosan, hogy az információs kapitalizmus más irányba fejlődött volna-e, ha nincs 

hirtelen új érdeklődés a megfigyelési képességek iránt. Egyelőre úgy tűnik, hogy ennek a köz- és magánszféra közötti "választási 

rokonságnak" az egyik nem várt következménye az volt, hogy a megfigyelési kapitalizmus kezdődő gyakorlatai gyökeret eresztettek és 

növekedtek, kevés szabályozási vagy jogalkotási kihívás nélkül, felbátorítva a Google fiatal vezetőit, hogy ragaszkodjanak a 

törvénytelenséghez mint természetes joghoz, és - még átláthatatlanabb módon - felbátorítva az államot, hogy megadja nekik ezt a 

szabadságot. 

Az erőteljes választási affinitások a bizonyosság mindenáron való megszerzésének kedveztek, és úgy tűnik, hogy ennek az árnak 

egy része a megfigyelési kapitalizmus menedéke volt. A történészek az idő múlásával kétségtelenül felfedezik majd e kapcsolatok 

sajátosságait, és azt, hogy a Google felfedezéseit a viselkedési többlet megragadásában és felhasználásában legalább részben a 

militarizált kereslet új élőhelye védte a vizsgálat elől. 
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Az új katonai célokkal összefüggésben a viselkedési értékek újrabefektetési ciklusának érdekérvényesítő-központú értékeire 

irányuló digitális képességek akadálytalanul áramlottak a felügyelet felé. A felügyeleti eszközök a szankciók kockázata nélkül 

virágoztak, és vonzották a felügyeleti tőkét. Ezt követte a bevétel. A helyzet az autó-, acél- és szerszámgépiparra emlékeztet a század 

közepén, amikor a katonai megrendelések miatt az üzemek teljes kapacitással működtek. Végül azonban ez inkább átoknak bizonyult, 

mint áldásnak. A katonai kereslet eltorzította és elnyomta az innovációs folyamatot, és éket vert ezen iparágak és polgári ügyfeleik közé, 

kiszolgáltatottá téve őket a külföldi versenytársakkal szemben az 1970-es évek végének és az 1980-as évek elejének globalizálódó 

piacain.93 

Hasonlóképpen, a felügyeleti kivételesség körülményei között a Google vezetői nem voltak kénytelenek arra a fáradságos és 

kockázatos munkára vállalkozni, hogy feltaláljanak egy cserealapú, érdekérvényesítés-orientált piaci formát, amikor a felügyeleti modell 

annyira jövedelmező volt. Miért kockáztatták volna a pénzszerzés szervesebb útjaival való kísérletezést, amikor a megfigyelés és a 

kitermelési műveletek törvénytől védettek és rendkívül jövedelmezőek voltak? Végül nem csak a Google tette fel ezeket a kérdéseket; 

minden más internetes vállalkozás ugyanezekkel a döntésekkel szembesült. Miután a megfigyelésből származó bevételek megszabták a 

kockázatitőke-befektetők és a Wall Street elemzői számára a mércét, az internetes vállalatok számára sokkal könnyebbé vált, hogy 

kövessék az áramlatot. Aztán nehézzé vált, hogy ne tegyék. 

 

 

V. Erődítések 

 

Miért van az, hogy ennyi évvel az információs dominancia mániát kiváltó események után a megfigyelési kapitalizmus még mindig 

viszonylag kevés akadállyal működik, különösen az Egyesült Államokban? Az azóta eltelt évek alatt több ezer olyan intézményi tény 

terjedt el, amelyek normalizálták a megfigyelési kapitalizmus gyakorlatát, és szükségszerűvé és elkerülhetetlenné tették azt: a 

viselkedési többlet felfedezése és az azt követő hatalmas tőke- és anyagfelhalmozás, az eszközök és szolgáltatások elterjedése, az 

adatáramlások integrációja, valamint az emberi viselkedés határidős piacainak intézményesítése. 

Ez nem jelenti azt, hogy engednünk kellene a természetes tévhitnek, és ezt a virágzást a felügyeleti kapitalizmus eredendő értékének 

vagy elkerülhetetlenségének jeleként kellene értelmeznünk. Az elkövetkező fejezetekben számos további tényezőt fogunk feltárni, 

amelyek hozzájárultak ehhez a sikerhez, de itt most a Google proaktív erőfeszítéseire szeretnék összpontosítani, amelyek célja, hogy 

erődítményeket építsen a beszállítói láncai köré annak érdekében, hogy megvédje a többletáramlásokat a kihívástól. 

Bár ennek az erődítési stratégiának számos elemét jól ismertették, történetünk szempontjából jelentőségük abban rejlik, hogy 

mindegyik egy olyan sokoldalú erőfeszítés egyik aspektusa, amely eltereli a vizsgálatot az alapvető műveletekről annak érdekében, hogy 

fenntartsa a szabad, szabályozatlan viselkedési többlet áramlását. Négy kulcsfontosságú területen építettek erődítményeket, hogy 

megvédjék a Google-t és végül más felügyeleti kapitalistákat a politikai beavatkozástól és kritikától: (1) a Google egyedülálló 

képességeinek bemutatása, mint a választási politikában a versenyelőny forrása; (2) a köz- és magánérdekek szándékos összemosása 

kapcsolatok és agresszív lobbitevékenységek révén; (3) a Google és az Obama-kormányzat között vándorló személyzet forgóajtója, 

akiket a Google 2009-2016 közötti döntő növekedési éveiben a választási rokonság egyesített; és (4) a Google szándékos befolyásolási 

kampánya a tudományos munkára és a szélesebb körű kulturális beszélgetésekre, amelyek oly fontosak a politikaformálás, a 

közvélemény és a politikai megítélés szempontjából. E négy védelmi aréna eredményei hozzájárulnak annak megértéséhez, hogy a 

felügyeleti kapitalizmus tényei hogyan álltak meg, és miért virágoznak továbbra is. 

Először is, a Google bebizonyította, hogy ugyanaz a viselkedési többletből származó előrejelző tudás, amely a megfigyelési 

kapitalistákat gazdaggá tette, a jelölteknek is segíthet választásokat nyerni. A Google készen állt arra, hogy a XXI. századi kampányok 

forró magjára is alkalmazza varázslatát, kezdve a 2008-as Obama elnökválasztási kampánnyal. Schmidt vezető szerepet játszott a 

csapatok szervezésében és az élvonalbeli adatstratégiák végrehajtásának irányításában, amelyek a hagyományos politikai művészeteket 

a viselkedési előrejelzés tudományával háttérbe szorították volna.94 Valóban, "Obama chicagói központjában... minden hétvégén 

újramodellezték a választókat minden egyes csatatérállamban... a terepmunkások láthatták az események hatását az országszerte minden 

egyes választó előre jelzett viselkedésére és meggyőződésére".95 

Daniel Kreiss és Philip Howard médiatudósok kutatása szerint az Obama-kampány2008 több mint 250 millió amerikairól gyűjtött 

össze jelentős adatokat, beleértve "a kampány weboldalának és a harmadik féltől származó közösségi oldalak, például a Facebook.... 

használatából származó online viselkedési és kapcsolati adatok széles skáláját".96 Sasha Issenberg újságíró, aki The Victory Lab című 

könyvében dokumentálta ezeket a fejleményeket, idézi Obama egyik politikai2008 tanácsadóját, aki a prediktív modellezést egy jósnő 

eszközeihez hasonlította: "Tudtuk, hogy... az emberek kire fognak szavazni, mielőtt még döntöttek volna".97 

Obama arra használta Schmidthez való közelségét, hogy megerősítse saját identitását, mint az innovációs jelölt, aki képes 

megzavarni a Washingtonban megszokott üzletmenetet.98 Megválasztása után Schmidt csatlakozott az átmeneti gazdasági tanácsadó 

testülethez, és Obama mellett jelent meg a választások utáni első sajtótájékoztatóján.99 A Politico szerint: "Már a kép is elég volt ahhoz, 

hogy a Google versenytársainak hátán végigfutott a hideg. 'Ez megrémíti a Microsoftot' - mondta egy, az iparágat jól ismerő demokrata 
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lobbista. 'Nem véletlenül félnek az emberek halálra a Google-tól.'"100 

Schmidt szerepe Obama elnök megválasztásában csak egy fejezete volt annak a hosszú és mára már legendássá vált kapcsolatnak, 

amelyet egyesek "szerelmi viszonynak" neveztek. "101Nem meglepő, hogy Schmidt még kiemelkedőbb szerepet vállalt a 2012-es 

újraválasztási kampányban. Ő volt a vezető az adománygyűjtésben és a technikai újítások terén, és "személyesen felügyelte a 

választások éjszakáján a választási részvételi rendszert".102 

Jim Rutenberg politikai tudósító New York Times beszámolója az adattudósok 2012-es Obama-győzelemben betöltött meghatározó 

szerepéről szemléletes képet nyújt a viselkedési többlet mint politikai módszertan megragadásáról és elemzéséről. A kampány ismerte 

"az ország minden egyes bizonytalan szavazóját, akit meg kellett győznie, hogy Obamára szavazzon, név, cím, faj, nem és jövedelem 

szerint", és kitalálta, hogyan célozza meg a televíziós hirdetéseket ezekre az egyénekre. Az egyik áttörést a "meggyőzési pontszám" 

jelentette, amely meghatározta, hogy az egyes bizonytalan szavazókat milyen könnyen meg lehet győzni arról, hogy a demokrata jelöltre 

szavazzanak.103 

A viselkedési többlet tényeit és előrejelző erejét az Obama-kampányokban szigorúan titokban tartották, ahogyan a Google, a 

Facebook és az információs dominancia más területein is. Ahogy Rutenberg megfigyelte: "Az, hogy a kampány milyen mértékben 

használta a legújabb technológiai eszközöket az emberek életének megismerésére, és hogy milyen hatalmas szerverei milyen nagy 

mennyiségű személyes adatot dolgoztak fel, nagyrészt homályban maradt. A titkolózás... részben... a versenyelőnyük fenntartása 

érdekében történt. De kétségtelenül azért is, mert aggódtak amiatt, hogy az olyan gyakorlatok, mint az "adatbányászat" és az "analitika" 

kellemetlen helyzetbe hozhatják a szavazókat. "104 

Másodszor, a 2012-es választások közeledtével a Washington Postnak adott 2011-es interjújában Schmidt egy másik megerősítési 

stratégiával dicsekedett: "A munkatársak fiatalok - a munkatársak megkapják.... Szóval ez az, amire támaszkodunk. És persze felvettünk 

volt munkatársakat is. Mindannyian ismerik egymást. Szóval így működik a dolog."105 A Google politikai segédeszközei előkészítették 

az utat a szokatlanul zsúfolt és gyorsan forgó forgóajtónak a keleti és a nyugati parti hatalmi központok között. A Google Transparency 

Project elemezte a munkatársak mozgását a Googlesphere (a vállalat plusz leányvállalatai, valamint jogi és lobbicégei) és a kormányzat 

(beleértve a Fehér Házat, a Kongresszust, a kormányhivatalokat, a szövetségi bizottságokat és az országos politikai kampányokat) között 

az Obama-évek alatt. Megállapította, hogy 2016 áprilisáig 197 személy vándorolt át a kormányzatból a Googlesphere-be, és 61 a másik 

irányba. Közülük 22 fehér házi tisztségviselő ment a Google-hoz dolgozni, 31 googleszférai vezető pedig a Fehér Házba vagy a Google 

üzleti tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó szövetségi tanácsadó testületbe került.106 

Harmadszor, a biztonság kedvéért a Google megosztotta a nagylelkűségét a politikai rendszerben. Schmidt 2014-ben 

megjelent könyvében, amelyet a Google régóta vezető pozícióban lévő vezetőjével, Jonathan Rosenberggel közösen írt, a 

vezérigazgató agresszívan fejlesztette ki a kormányzatot, mint a változás megakadályozására összejátszó, a változás 

megakadályozására törekvő hivatalban lévők kiszolgálóját, a Google pedig kívülről érkezett: a feltörekvő és felbomlasztó. A 

szerzők hangot adtak a politikusok és lobbisták iránti megvetésüknek, és azt írták: "Ez a politikusok természetes útja, mivel a 

hivatalban lévők általában sokkal több pénzzel rendelkeznek, mint a diszruptorok, és meglehetősen szakértő módon tudják ezt 

felhasználni arra, hogy meghajlítsák bármely demokratikus kormány politikai akaratát".107 

Ugyanebben az évben, miközben Schmidt lebecsülte a hivatalban lévőket és politikai befolyásukat, a Google többet költött 

lobbizásra, mint bármely más vállalat - több mint 17 millió dollárt, és majdnem kétszer annyit, mint a felügyeleti rivális 

Facebook. A következő néhány évben, amikor a Fehér Ház váltotta egymást, a Google tartotta a tempót, és több mint 18 millió 

dolláros lobbiköltséggel minden más vállalatot megelőzött, miközben2018 a vállalat elhárította az adatvédelmi törvényeket és 

más kezdeményezéseket, amelyek akadályozhatták volna a viselkedési többlet rögzítésének és feldolgozásának szabadságát. A 

Google az EU-ban bejegyzett lobbisták közül is a leggazdagabbak közé tartozott, a második helyen állt az európai vállalatok 

szövetségét képviselő lobbicsoport után.108 

       A cég megtanult kifinomult lobbitevékenységet is szervezni állami szinten, elsősorban a következők érdekében visszavágni minden 

olyan törvényjavaslatot, amely növelné a magánélet védelmét és korlátozná a viselkedési többletműveleteket. A Google például azután 

nyerte el a jogot, hogy önvezető autóit forgalomba helyezhesse - amelyek fontos ellátási láncok -, hogy Obama tisztviselőit 

megnyerte az állami szabályozó hatóságok lobbizására a kulcsfontosságú jogszabályokért.109 Jelenleg mind a Google, mind a 

Facebook agresszív állami szintű lobbikampányokat vezet, amelyek célja a biometrikus adatok szabályozására és a magánélet 

védelmére vonatkozó jogszabályok visszaszorítása vagy gyengítése. Ahogy egy jelentés fogalmazott: "A testedet akarják. "110 

Az erődítések negyedik területén a vállalat megtanult beszivárogni a tudományos kutatásokba és a civil társadalmi 

érdekérvényesítésbe, és olyan módon befolyásolni azokat, amely enyhítette, vagy egyes esetekben meghiúsította gyakorlatának 

vizsgálatát. A Washington Post a Google-t a "washingtoni befolyásolás mestereként" jellemzi, és megjegyzi, hogy a cég milyen finoman 

ragadja meg és irányítja saját narratíváját. Schmidt ebben a munkában is kitett magáért. Már korábban is igazgatósági tagja volt a New 

America Foundationnek, egy közpolitikai agytrösztnek, amely befolyásos szerepet játszott az Obama-kormányzat gazdasági kérdésekkel 

kapcsolatos megközelítésének alakításában, 2013-ban pedig 1 millió dolláros személyes adománnyal vette át az elnöki posztot, ami 

abban az évben a 12,9 millió dolláros éves költségvetés jelentős részét tette ki. 2016,Schmidt igazgatótanácsból való távozása között 

és1999 után az alapítvány kapott 21 millió dollár a Google, Schmidt és Schmidt családi alapítványának kombinációjából.111 
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A The Washington Post részletes leleplezést közölt a Google e negyedik területen végzett aprólékos munkájáról, amelyet a George 

Mason Egyetem Jogi és Közgazdasági Központjában - egy "szabadpiac-orientált" tudományos központban, amely jelentős támogatást 

kapott a Google-től - az internetes keresési versenyről tartott háromrészes sorozatot kísérő háttérintrikák illusztráltak.112 A találkozókra 

2012 májusában került sor, éppen akkor, amikor az FTC a Google trösztellenes ügyét vizsgálta. A riporterek megállapították, hogy a 

vállalat munkatársai szorosan együttműködtek a központtal, kiválasztva a Google-barát előadókat és résztvevőket, akik közül sokan a 

Google alkalmazottai voltak. Az erőfeszítéseik közé tartozott, hogy "részletes táblázatot küldtek a központ munkatársainak, amelyben a 

kongresszus tagjai, az FTC biztosai, valamint az igazságügyi minisztérium és az állami főügyészi hivatal vezető tisztviselői 

szerepeltek". A tudósítók megjegyezték, hogy a konferencia paneljeit "vezető technológiai és jogi szakértők" uralták, akik határozottan 

elutasították a Google elleni kormányzati fellépés szükségességét, és "éppen azok előtt a szabályozók előtt érveltek, akik segítenek 

meghatározni a Google sorsát". Sok résztvevőnek fogalma sem volt arról, hogy a Google részt vett az ülések előkészítésében, mivel a 

Google és a központ munkatársai megegyeztek abban, hogy a vállalat háttérben való részvételét elhallgatják.113 

Úgy tűnik, hogy az FTC trösztellenes vizsgálata felerősítette a Google félelmét a felügyeleti kapitalizmusra leselkedő szabályozási 

fenyegetéstől. Abban az évben a Google civil társadalmi szervezeteket célzó támogatásnyújtási művelete agresszív fordulatot vett. A 

Center for Media and Democracy "The Googlization of the Far Right" (A szélsőjobboldal guglizálása) című vizsgálati jelentése szerint a 

vállalat 2012-es támogatottjainak listáján a szabályozás és az adók ellenzéséről, valamint az éghajlatváltozás tagadásának támogatásáról 

ismert kormányellenes csoportok új csoportja szerepelt, köztük Grover Norquist Americans for Tax Reform nevű szervezete, a Koch 

testvérek által finanszírozott Heritage Action és más, szabályozásellenes csoportok, mint a Federalist Society és a Cato Institute.114 A 

vállalat csendben elismerte tagságát az ALEC vállalati lobbicsoportban is, amely arról ismert, hogy ellenzi a fegyvertartást és a 

károsanyag-kibocsátás korlátozását, valamint támogatja a választók elnyomását, a dohányipar adókedvezményeit és más 

szélsőjobboldali ügyeket.115 Eközben a Google Policy Fellows 2014-es listáján számos olyan nonprofit szervezet képviselői szerepeltek, 

akiktől azt várnánk, hogy a vállalat információ- és hatalomkoncentrációja elleni harc élére álljanak, köztük a Center for Democracy and 

Technology, az Electronic Frontier Foundation, a Future of Privacy Forum, a National Consumers League, a Citizen Lab és az 

Asociación por los Derechos Civiles.116 

2017 júliusában a Wall Street Journal arról számolt be, hogy a Google 2009 óta aktívan kereste és finanszírozta az egyetemi 

professzorokat olyan kutatások és szakpolitikai tanulmányok elkészítéséhez, amelyek a Google álláspontját támogatják a joggal, 

szabályozással, versennyel, szabadalmakkal stb. kapcsolatos kérdésekben.117 Sok esetben a Google mérlegelte a publikálás előtt, és a 

szerzők közül néhányan nem fedték fel a Google-t mint finanszírozási forrást. Bár a Google nyilvánosan azt állította, hogy "a csekknek 

nem voltak feltételei", egy másik, 2017-es eset megcáfolta ezt az elképzelést. Azon a nyáron a New America Foundation egyik 

legelismertebb tudósa és a digitális monopóliumok szakértője, Barry Lynn közleményben méltatta az EU történelmi jelentőségű 

döntését, miszerint egy többéves trösztellenes vizsgálat eredményeként 2,7 milliárd dolláros bírságot szabott ki a Google-ra. A New 

York Times és Lynn saját beszámolója szerint a New America igazgatója meghajolt Schmidt nyomásának engedve, és kirúgta Lynnt és a 

tíz kutatóból álló Open Markets csapatát. "A Google nagyon agresszívan szórja a pénzét Washingtonban és Brüsszelben, majd húzza a 

szálakat" - mondta Lynn a New York Timesnak. "Az emberek most annyira félnek a Google-től". Az újságírók a Google "izmos és 

kifinomult" befolyásolási műveletét minden más amerikai vállalatét felülmúlónak nevezik.118 

A Google vezetésével a felügyeleti kapitalizmus jelentősen kibővítette a piaci dinamikát, ahogy megtanulta kisajátítani az emberi 

tapasztalatokat, és lefordítani azokat az áhított viselkedési előrejelzésekre. A Google-t és ezt a nagyobb felügyeleti projektet koruk 

történelmi körülményei - a második modernitás igényei, a neoliberális örökség és a felügyeleti kivételesség reálpolitikája -, valamint a 

saját célzottan felépített erődítményeik, amelyek célja az ellátási lánc műveleteinek védelme a politikai és kulturális elfogáson keresztül 

történő vizsgálat ellen. 

A felügyeleti kapitalizmusnak a demokrácia sakkban tartására való képessége hozta létre ezeket a rideg tényeket. A Google-nál két 

ember, akik nem élvezik a szavazás legitimitását, a demokratikus felügyeletet vagy a részvényesi irányítás követelményeit, ellenőrzést 

gyakorolnak a világ információinak megszervezése és bemutatása felett. A Facebooknál egy ember, aki nem élvezi a szavazás 

legitimitását, a demokratikus felügyeletet vagy a részvényesi irányítás követelményeit, ellenőrzést gyakorol a társadalmi kapcsolatok 

egyre univerzálisabbá váló eszköze és a hálózataiban elrejtett információk felett. 
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CHAPTER FIVE 

 

A MEGFIGYELÉSI KAPITALIZMUS KIDOLGOZÁSA: ELRABLÁS, SAROKBA SZORÍTÁS, VERSENGÉS 

 

 

 

 

Minden olyan szó, mint a béke és a 

szeretet, minden épeszű igenlő beszéd, 

beszennyezték, meggyalázták, szörnyű 

mechanikus csikorgásig lealacsonyították. 

-W. H. AUDEN 

"MI IS ISMERTÜK AZ ARANY ÓRÁKAT" 

 

 

I. A kitermelés imperatívusz 

 

"A végső célunk az, hogy átalakítsuk a teljes Google-élményt, gyönyörűen egyszerűvé téve azt" - mondta Larry Page - "szinte 

automatikus, mert megértjük, hogy mit akarsz, és azonnal meg tudjuk adni".1 E törekvés megvalósítása során a kitermelés kényszere az 

ellátási műveletekben a méretarányok könyörtelen növelését eredményezi. A viselkedési többlet utáni hajszában nem lehetnek olyan 

határok, amelyek korlátozzák a mértéket, nincs olyan terület, amely mentesülne a fosztogatás alól. Az emberi tapasztalatok kisajátítása 

feletti döntési jogok érvényesítése, azok adatokká való lefordítása és ezen adatok felhasználása ennek a folyamatnak a járulékos elemei, 

árnyékként elválaszthatatlanok. Ez megmagyarázza, hogy a Google ellátási láncai miért a kereséssel kezdődtek, de folyamatosan 

bővültek, hogy új és még ambiciózusabb területeket foglaljanak magukban, távol a kattintásoktól és lekérdezésektől. A Google 

viselkedési többletraktárai ma már mindent felölelnek az online miliőben: kereséseket, e-maileket, szövegeket, fényképeket, dalokat, 

üzeneteket, videókat, helyeket, kommunikációs szokásokat, attitűdöket, preferenciákat, érdeklődési köröket, arcokat, érzelmeket, 

betegségeket, közösségi hálózatokat, vásárlásokat és így tovább. A viselkedési többlet új kontinense minden pillanatban a mindennapi 

életünk számos virtuális szálából fonódik össze, ahogy azok összeütköznek a Google-lal, a Facebookkal és általában az internet 

számítógépes közvetítésű architektúrájának minden aspektusával. A felügyeleti kapitalizmus irányítása alatt a számítógépes közvetítés 

globális hatókörét valóban újrahasznosítják, mint kivonási architektúrát. 

Ez a folyamat az interneten indult, de a való világban is elterjedt, amit a II. részben fogunk közelebbről megvizsgálni. Ha a Google 

egy keresőcég, miért fektet be az okosotthonokba, a viselhető eszközökbe és az önvezető autókba? Ha a Facebook egy közösségi 

hálózat, miért fejleszt drónokat és kiterjesztett valóságot? Ez a sokféleség néha zavarba hozza a megfigyelőket, de általánosságban 

látnoki befektetésként üdvözlik: messzemenő fogadások a jövőre. Valójában az iparágak és projektek véletlenszerű kiválasztása során 

változatosnak, sőt szétszórtnak tűnő tevékenységek valójában mind ugyanaz a tevékenység, amelyet ugyanaz a cél vezérel: a viselkedési 

többlet rögzítése. Mindegyik egy kissé eltérő hardver-, szoftver-, algoritmus-, érzékelő- és csatlakoztathatósági konfiguráció, amelyet 

úgy terveztek, hogy autót, inget, mobiltelefont, könyvet, videót, robotot, chipet, drónt, kamerát, szaruhártyát, fát, televíziót, órát, 

nanobotot, bélflórát vagy bármilyen online szolgáltatást utánozzon, de mindegyiknek ugyanaz a célja: a viselkedési többlet megszerzése. 

A Google alakváltó, de minden alakja ugyanazt a célt szolgálja: vadászni és nyersanyagot gyűjteni. Baby, nem akarsz felszállni az 

autómra? Beszélni a telefonommal? Az ingemet viselni? Használd a térképemet? Mindezekben az esetekben a kreatív formák változatos 

áradata a fő esemény mellékszála: a kitermelési architektúra folyamatos bővítése a nyersanyag méretarányos megszerzése érdekében, 

hogy tápláljon egy drága termelési folyamatot, amely olyan előrejelző termékeket állít elő, amelyek több ügyfelet vonzanak és 

megtartanak. Amikor 2008-ban azzal a kérdéssel szembesítették, hogy miért van a Google-nek 150 "terméke", Eric Schmidt 

vezérigazgató azt válaszolta: "Ezt lehet kritikaként, de lehet stratégiaként is megfogalmazni. A vállalat célja az ügyfelek elégedettsége. 

A Google-ra úgy kell gondolni, mint egyetlen termékre: a vásárlói elégedettségre".2 Ezek az ügyfelek a világ hirdetői és mások, akik 

fizetnek az előrejelzéseiért. Az "ügyfél-elégedettség" tehát egyenlő a Google domináns piaci részesedésével a jövedelmező új 

viselkedési határidős piacokon, amelyet a folyamatosan bővülő kivonási architektúrája táplál. 

Folyamatosan új ellátási útvonalakat építenek ki és tesztelnek, és csak néhányuk lép működésbe. A megbízhatóan méretarányos 

eredményeket hozó útvonalakat, mint például az Android okostelefon operációs rendszer vagy a Gmail, kidolgozzák és intézményesítik. 
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A sikerteleneket bezárják vagy módosítják. Ha egy útvonal elakad, találnak egy másikat. A sikeres kínálati útvonalak a célzott reklámok 

vásznaként is szolgálnak, kiterjesztve a viselkedési határidős piacok hatókörét, és egyúttal olyan módon vonva be a felhasználókat, hogy 

még több viselkedési többletet eredményezzenek. A kínálati útvonalak mindig változó listája lesz, de minden változatnak ugyanaz a 

működési megbízatása: a viselkedési többlet megragadása és a döntési jogok megszerzése. Mint a tengerbe torkolló folyó, ha az egyik 

útvonal el van zárva, találunk egy másikat. 

Ebben a fejezetben a kitermelési imperatívusz következményeit követjük nyomon, ahogyan az új piaci forma és annak 

versenydinamikája kialakulását irányítja. Az imperatívusz a többletkínálati műveleteket a felügyeleti kapitalista vállalkozás minden 

aspektusában meghatározó szerephez juttatja. Ez a nyersanyagellátás sarokba szorítását célzó innovációk folyamatos felvonulásával 

kezdődik. A sarokba szorítás nem egyszerűen technológiai vívmány. A fenntartható kisajátítás a politikai, kommunikációs, 

adminisztratív, jogi és anyagi stratégiák rendkívül jól megszervezett és gondosan felépített, fáradhatatlanul új területre vonatkozó 

igényeket merészen érvényesítő és fáradhatatlanul védelmező összeolvadását igényli. E stratégiák sikere - először a Google, majd 

később a Facebook esetében - megalapozta megvalósíthatóságukat és jutalmukat, új versenytársakat vonzva az emberi tapasztalatok 

elrablásának egyre kíméletlenebb körforgásába, a felesleges készletek sarokba szorításába és az új viselkedési határidős piacokon való 

versenybe. 

 

II. Sarokba szorítva 

 

A viselkedési többlet felfedezése 2001-2002-ben azt jelentette, hogy a Google kereső lesz az első olyan Google "szolgáltatás", amelyet 

kínálati útvonallá alakítanak át. A Keresés mechanizmusaiban bekövetkezett változást az emberek szinte lehetetlen volt elképzelni, 

nemhogy észlelni. Amikor a Harvard Business School munkatársa, Benjamin Edelman 2010-ben ezeket a rejtett mechanizmusokat 

kutatta, azt találta, hogy a Google Toolbar nevű termék "bővített funkciók" opciója - a Microsoft Internet Explorer webböngészőjének 

plug-inje, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy anélkül keressenek, hogy a google.com oldalra kellene menniük - "minden 

oldalmegtekintés teljes URL-címét továbbítja a vállalatnak, beleértve a konkurens keresőmotoroknál végzett kereséseket is". Az 

Edelman felfedezte, hogy ezt a lehetőséget "feltűnően könnyű" aktiválni, de lehetetlen letiltani. Még akkor is, ha a felhasználó 

kifejezetten utasította, hogy az eszköztár 
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le lehetett tiltani, és még akkor is, amikor úgy tűnt, hogy le van tiltva, mert eltűnt a képernyőről, az eszköztár továbbra is nyomon 

követte a böngészési viselkedést.3 Mivel a Google ma már évente "billió" keresést fogad, a kereséssel kapcsolatos változatos nyomon 

követési mechanizmusai, valamint a robusztus és szinte elkerülhetetlen cookie-k (a számítógépbe helyezett nyomkövető kóddarabok) 

hatalmas méretgazdaságosságot biztosítanak, ami a Google ellátási műveleteinek alapját képezi.4 
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3. ábra: A viselkedési többlet felhalmozásának dinamikája 



63 

 

2015-ben Tim Wu internetjogász csatlakozott a Harvard Business School munkatársához, Michael Lucához és a Yelp 

adattudósokból álló csapatához, hogy a Google Search rejtett mechanizmusait kutassák, amelyek a mi szempontunkból a 

kulcsfontosságú kínálati funkciók bővítésére szolgálnak. Felfedezték, hogy a Google szisztematikusan korrumpálja a keresési 

eredményeket, hogy saját tartalmait és "downstream termékeit" előnyben részesítse: “A Google idővel saját tartalmakat kezdett 

fejleszteni, például saját árkereső találatokat a vásárláshoz és saját értékeléseket a helyi vállalkozásokhoz.... A Google egyszerre 

működik keresőmotorként és tartalomszolgáltatóként. Hogy keresődominanciáját e tartalmak népszerűsítésére használja fel, a Google 

kifejlesztett egy "univerzális keresés" nevű funkciót, amelynek segítségével szándékosan kizárja a tartalomszolgáltató versenytársakat, 

és csak a következő tartalmakat mutatja a Google tartalma.5 

 

A méretarányos többlet iránti szüntelen igény olyan vállalati magatartást vetít előre, amely a kizárólagosságot részesíti előnyben. 

Mivel a keresés a Google ellátási műveleteinek alapja, a vállalatnak minden oka megvan arra, hogy a felhasználókat a keresési 

platformra, a tartalomra és a kiegészítő szolgáltatásokra csábítsa, majd a háttérben lévő "módszereit, berendezéseit és adatstruktúráit" a 

hatékony kitermelés érdekében használja. A kizárólagosságra való hajlam a huszadik századi szabályozási keretek szemszögéből 

"monopolisztikusnak" minősülő gyakorlatok egész sorát eredményezi. Ezek a jellemzések, bár érvényesek, kihagyják az új rend 

leglényegesebb elemeit. A kitermelési imperatívusz azt követeli, hogy mindent birtokolni kell. Ebben az új kontextusban az áruk és 

szolgáltatások csupán felügyelethez kötött ellátási útvonalak. Nem az autóról van szó, hanem az autó vezetéséből származó viselkedési 

adatokról. Nem a térkép, hanem a térképpel való interakcióból származó viselkedési adatok. Az ideál itt a folyamatosan bővülő határok, 

amelyek végső soron a világot és mindent, ami benne van, mindig leírják. 

Az áru- és szolgáltatási monopóliumok hagyományosan úgy torzítják el a piacokat, hogy tisztességtelenül kiiktatják a versenyt, 

hogy tetszés szerint emelhessék az árakat. A felügyeleti kapitalizmusban azonban a monopolisztikusnak definiált gyakorlatok közül sok 

valójában a felhasználók által előállított nyersanyagkészletek sarokba szorításának eszközeként működik. A felhasználónak nem kell 

pénzbeli árat fizetnie, csak a vállalatnak adódik lehetősége az adatok kinyerésére. A sarokgyakorlatok célja nem a termékrések védelme, 

hanem a viselkedési többletet jelentő, szabályozatlan árucikk kritikus ellátási útvonalainak védelme. Egy másik korban a piaci szereplők 

a réz vagy a magnézium piacát sarokba szorítanák, de a mi időnkben ez a viselkedési többlet. A vállalat tisztességtelenül akadályozza a 

versenytársakat a Keresésben, hogy megvédje legfontosabb ellátási útvonalának dominanciáját, nem pedig elsősorban azért, hogy 

rögzítse az árakat. 

Ezek a sarokba szorítási műveletek nem absztrakciók, amelyeknek távoli hatásai vannak az ásványi anyagokra vagy a terményekre, 

és amelyek végül az áruk árában is megjelennek. Ezen a képen mi vagyunk azok, akiket "sarokba szorítanak". Mi vagyunk az áhított áru 

forrása; a mi tapasztalatunk a kitermelés célpontja. Ahogy a megfigyelési kapitalizmus a Szilícium-völgyből más cégek és ágazatok felé 

vándorol, fokozatosan egy olyan világban találjuk magunkat, ahonnan nincs menekvés, "sarokba szorítva" az egymáshoz közeledő, 

egymást átfedő és könyörtelenül terjeszkedő kisajátítási műveletek által. Fontos leszögezni - és erre a témára még többször visszatérünk 

-, hogy a Google monopolhelyzetének korlátozására irányuló szabályozási beavatkozások valószínűleg kevés hatással lesznek ennek a 

piaci formának az alapvető működésére. Folyamatosan új kínálati útvonalakat fedeznek fel, nyitnak meg és biztosítanak. A kisajátítási 

tevékenységek kénytelenek minden akadályt megkerülni, és ez a jövőben is így fog történni, hacsak nem áll fenn valódi egzisztenciális 

fenyegetés. 

A Google Android mobilplatformja példát kínál a többlet befogadásának és védelmének irányító szerepére. Az okostelefonok és a 

táblagépek elterjedésével az internethasználat mobilissá vált, és a Google kénytelen volt új módszereket találni arra, hogy megvédje és 

bővítse elsődleges ellátási láncát a keresésben. Az Android gyorsan a vállalat második kritikus ellátási útvonalává vált a viselkedési 

többlet számára. 2008-ban a Google a technológiai gyártók és a vezeték nélküli szolgáltatók szövetségének élére állt, hogy "nyílt és 

átfogó platformot fejlesszenek ki a mobileszközök számára". Egyes megfigyelők úgy gondolták, hogy az Android telefon a Google 

lehetősége arra, hogy versenybe szálljon az Apple-lel az okostelefonok jövedelmező árréséért, de a Google bennfentesei felismerték a 

viselkedési többleten és annak előrejelző termékekbe való beépítésén keresztül rejlő még nagyobb növekedési és profitlehetőséget. 

A Google azért adta ingyenesen az Androidot a mobiltelefon-gyártóknak, mert az volt a célja, hogy a felhasználókat a Google 

keresőbe és más Google-szolgáltatásokba vonzza, létrehozva egy mindenütt jelenlévő mobil ellátási apparátust, amely fenntartja a 

viselkedési többlet ismert területeit, és újakat nyit meg, beleértve a hirdetők által nagyon áhított geolokációs és mobilfizetési 

rendszereket.6 Ahogy a Google pénzügyi igazgatója 2009-ben pénzügyi elemzőknek nyilatkozta: "Ha a költségek csökkentésével 

előbbre visszük ezeknek a mobiltelefonoknak az elfogadását, mert nyílt forráskódú, gondoljunk csak bele, mennyi keresést [fog ez 

eredményezni]".7 A Szilícium-völgy egyik prominens kockázati tőkebefektetője 2011-ben úgy jellemezte az Android készülékeket, mint 

nem "termékek" a klasszikus üzleti értelemben... nem próbálnak profitot termelni az Androidon.... Minden réteget, ami köztük és a 

fogyasztó között él, el akarnak venni és ingyenessé (vagy még annál is kevésbé ingyenessé) tenni .... Lényegében nem csak egy várárkot 

építenek, hanem a Google 250 mérföldön át felperzseli a földet a vár külső része körül, hogy senki ne tudja megközelíteni.8 

Az ellátási műveletek a védett kincset jelentették az erődített váron belül, és az Android fejlesztési politikája kulcsfontosságú volt 
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az ellátási stratégia sikeréhez. Az iPhone-tól eltérően az Android platform "nyílt forráskódú" volt, ami megkönnyítette az 

alkalmazásfejlesztők számára, hogy világszerte alkalmazásokat készítsenek az Android-felhasználók számára. A Google végül az 

alkalmazásoknak ezt az értékes új univerzumát a Google Play áruházba foglalta. Azoknak a gyártóknak, akik a Google Play-t előzetesen 

telepíteni kívánták készülékeiken, licencelniük és telepíteniük kellett a Google mobilszolgáltatásait kizárólagos vagy alapértelmezett 

képességként: Keresés, Gmail, Google Pay, YouTube, Google Maps, Google Photos, és bármilyen más, éppen akkor aktuális ellátási 

útvonal. 

2016-ban a Google Android-gyakorlatai kerültek az Európai Unió trösztellenes vizsgálatának középpontjába, és a panaszok 

tükörképe volt a Google céltudatos építkezése és védelme a keresés és a mobilszolgáltatás létfontosságú ellátási útvonalain. A Google 

monopolisztikus tevékenységével szembeni kormányzati ellenállás ismét a hagyományos versenykárokat hangsúlyozta a felügyeleti 

kapitalizmus új ártalmainak rovására. 2013 áprilisában Eric Schmidt egy "minden digitális dolognak" szentelt konferencián azt mondta, 

hogy "az Androiddal az a célunk, hogy mindenkit elérjünk. Hat-kilenc hónapon belül átlépjük az egymilliárd Android-eszközzel 

rendelkezők számát. Egy-két éven belül elérjük a kétmilliárdot.... Egy viszonylag olcsó, böngészővel ellátott okostelefon elegendő a 

világ információinak megszerzéséhez. " Ez az utolsó mondat feltehetően az Android felhasználóinak előnyeit hivatott leírni. Ugyanakkor 

még hatásosabban összefoglalja a Google saját ambícióit, és betekintést nyújt a mobil ellátási útvonalhoz kapcsolódó létfontosságú 

méretgazdaságossági előnyökbe.9 

A Google hevesen védi a fenyegetett ellátási útvonalakat. A kitermelési műveleteinek és a nyersanyagra vonatkozó kizárólagos 

igényeinek bármilyen megzavarása az a vonal, amelyet nem lehet áthágni. 2009-ben az Androidot gyártó Motorola úgy döntött, hogy a 

Google ingyenes helymeghatározási szolgáltatásait a Skyhook Wireless szolgáltatásaira cseréli, amely a Motorola szerint megbízhatóbb 

eredményeket produkált. A Google egyik termékmenedzsere elismerte a Skyhook fölényét, de egy Google-vezetőnek küldött e-mailben 

aggodalmát fejezte ki, megjegyezve, hogy ha más gyártók is átállnak a Skyhookra, az "szörnyű lenne a Google számára, mert ez elvágná 

a lehetőségünket, hogy továbbra is adatokat gyűjtsünk" a vállalat Wi-Fi helymeghatározó adatbázisához. A Skyhook Motorola (és a 

Samsung) ellen indított esetleges perének bírósági dokumentumai között szerepel a Google mobiltelefonokért felelős vezető alelnökének 

a Motorola vezérigazgatójának küldött e-mailje, amelyben ragaszkodik ahhoz, hogy a Google adatgyűjtésének megszakadása "stop-ship 

issue" volt.10 

Egy másik jogi vita is jól mutatja, hogy az olyan termékeket, mint az Android, inkább a kínálat, mint az értékesítés alapján 

értékelik. A 2011-ben két korábbi Google-mérnök és egy adatvédelmi jogvédő ügyvéd által alapított Disconnect, Inc. asztali és mobil 

alkalmazásokat fejlesztett ki "az internetfelhasználók magánéletének és biztonságának védelmére azáltal, hogy blokkolja a láthatatlan, 

kéretlen hálózati kapcsolatokat a felhasználó böngészője vagy mobilkészüléke és az olyan oldalak/szolgáltatások, amelyek láthatatlan 

nyomon követést folytatnak, vagy amelyek ismert vagy feltételezett terjesztői rosszindulatú szoftvereknek... nemcsak akkor, amikor a 

világhálón böngészik, hanem akkor is, amikor más, harmadik féltől származó mobilalkalmazásokat használ."11 A Disconnect 

kifejezetten a "láthatatlan, kéretlen és gyakran nyilvánosságra nem hozott", harmadik fél webhelyeitől és szolgáltatásaitól származó 

hálózati kapcsolatokat vette célba, amelyek már egy weboldal meglátogatásakor vagy egy mobilalkalmazás megnyitásakor megjelennek. 

A Disconnect szerencsétlenségére éppen az a folyamat, amelyet meg akart akadályozni, a Google és más felügyeleti kapitalisták 

számára jelentős ellátási útvonalként jött létre.12 Számos tanulmány magyarázza a Google elszívási architektúrájának mértékét, köztük a 

Web Privacy Census, amely elsősorban a cookie-kat mérte. A népszámlálás 2011-ben, 2012-ben és 2015-ben elemezte a 100, 1000 és 25 

000 legnépszerűbb weboldalt, a felügyeleti kapitalisták lázas felfedezésének és kidolgozásának éveit. A 2012 és 2015 közötti 

összehasonlítások több mint kétszer annyi olyan webhelyet mutattak ki, amelyeken 100 vagy több cookie van, és több mint háromszor 

annyi webhelyet, amelyeken 150 vagy több cookie van. 2015-ben a csapat megállapította, hogy bárki, aki egyszerűen csak meglátogatta 

a 100 legnépszerűbb weboldalt, több mint cookie-t6,000 gyűjtött a számítógépén, amelyek százaléka83 olyan harmadik féltől 

származott, amely nem kapcsolódott a meglátogatott weboldalhoz. Az összeírás a 100 legnépszerűbb webhely közül 92-nél, az 1000 

legnépszerűbb webhely közül pedig 923-nál talált "Google-nyomkövető infrastruktúrát", és arra a következtetésre jutott, hogy "a Google 

képessége a felhasználók nyomon követésére a népszerű webhelyeken páratlan, és megközelíti a felügyelet olyan szintjét, amelyet csak 

egy internetszolgáltató tud elérni".13 

Egy másik 2015-ös elemzés, amely a Pennsylvaniai Egyetem munkatársa, Timothy Libert által készített, a top egymillió 

weboldalról készült, megállapította, hogy 90 százalékuk átlagosan kilenc külső domainre szivárogtatja ki az adatokat, amelyek 

kereskedelmi célokra követik, rögzítik és kisajátítják a felhasználói adatokat. E weboldalak 78 százaléka kezdeményezi a harmadik 

féltől származó adatátvitelt egy vállalat tulajdonában lévő domainre: Google. További 34 százalékuk a Facebook tulajdonában lévő 

domainre továbbít.14 Steven Englehardt és Arvind Narayanan a Princeton Egyetemről 2016-ban számolt be egymillió weboldal 

nyomonkövetési adatainak mérési és elemzési eredményeiről.15 81 000 harmadik felet azonosítottak, de ezek közül csak 123 van jelen a 

webhelyek több mint 1 százalékán. Ebből a csoportból az első öt harmadik fél és az első húszból tizenkettő a Google tulajdonában lévő 

domainek. "Valójában" - állapítják meg - "a Google, a Facebook és a Twitter az egyetlen harmadik fél, amely a webhelyek több mint 10 

százalékán jelen van". A kínai kutatók 2017-ben 10 000 alkalmazást vizsgáltak a vezető harmadik féltől származó alkalmazáspiacokról. 

Olyan "rejtett" folyamatot találtak, amelyben egy alkalmazás önállóan indít el más alkalmazásokat a telefon háttérben, és arra a 

következtetésre jutottak, hogy ez az "alkalmazásösszejátszás" a harmadik féltől származó Android-piacokon volt a legelterjedtebb. Kína 
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egyik népszerű platformjának 1000 top alkalmazásából 822 indított átlagosan 76 másik alkalmazást, és ezen indítások 77 százalékát 

felhőalapú "push-szolgáltatások" váltották ki, amelyek célja az alkalmazások frissítése, de nyilvánvalóan ennél sokkal többet tesznek. 

Az Android környezetben a kutatók megjegyzik, hogy a Google biztosítja a push szolgáltatást.16 

Végül a francia Exodus Privacy nonprofit szervezet és a Yale Privacy Lab 2017-ben végzett rendkívüli kutatása dokumentálta a 

nyomkövető szoftverek exponenciális terjedését. Az Exodus több mint 300, a Google Android platformjára készült alkalmazásban 

azonosított nyomkövetőket44, amelyek közül néhányat az Apple operációs rendszerére is gyártanak. Ezeket az alkalmazásokat összesen 

több milliárdszor töltötték le. A kutatási jelentésben két téma emelkedik ki: a m i n d e n ü t t  j e l e n l é t  és az intenzívebbé válás. 

Először is, alig van ártatlan alkalmazás; ha most nem követi Önt, akkor a következő héten vagy hónapban már lehet, hogy követni fogja: 

"Egy egész iparág épül ezekre a nyomkövetőkre, és a ma "tisztának" minősített alkalmazások tartalmazhatnak olyan nyomkövetőket, 

amelyeket még nem azonosítottak. A jövőben a fejlesztők nyomkövető kódot is hozzáadhatnak az alkalmazások új verzióihoz." A 

második, hogy még a legártatlanabbnak tűnő alkalmazások, például az időjárás, az elemlámpák, a fuvarmegosztó és a társkereső 

alkalmazások is "fertőzöttek" több tucatnyi nyomkövető programmal, amelyek egyre bizarrabb, agresszívabb és olvashatatlanabb 

taktikákra támaszkodnak, hogy hatalmas mennyiségű viselkedési többletet gyűjtsenek, amelyek végső soron a hirdetések célzására 

irányulnak. A FidZup nevű reklámkövető például "kommunikációt fejlesztett ki egy hangsugárzó és egy mobiltelefon között....". Ez 

képes a mobiltelefonok jelenlétének és így a tulajdonosok jelenlétének érzékelése egy emberi fül számára nem hallható hangjelzés 

kibocsátásával az épületben: A "Bottin Gourmand", a franciaországi éttermek és szállodák útikönyvét telepítő felhasználók fizikai 

helyzetét így a kiskereskedelmi egységek hangszóróin keresztül követhetnék nyomon, miközben Párizsban mozognak. 

Tapasztalataikban osztoznának az 'Auto Journal' autós magazin alkalmazás és a 'TeleStar' tévékalauz alkalmazás olvasói is."" A 3. 

fejezetben vizsgált Google-szabadalom által előre jelzett és a következő fejezetekben ismételten látni fogjuk, a kutatási eredmények azt 

hangsúlyozzák, hogy a mindig bekapcsolt nyomkövetés áthatolhatatlan az Android "engedélyezési rendszerével" szemben, annak 

felhasználói ellenőrzésre vonatkozó ígéretei ellenére.17 

Tekintettel ezeknek az ellátási műveleteknek az ellenségességére és intenzitására, nem túl meglepő, hogy a Disconnect 

szoftvert kitiltották a Google Play hatalmas mobilalkalmazás-katalógusából, ami a Disconnect Google elleni peréhez vezetett A 

2015.startup panaszában kifejti, hogy "a reklámcégek, beleértve a Google-t is, ezeket a láthatatlan kapcsolatokat arra használják, 

hogy "nyomon kövessék" a felhasználót, miközben böngészi a webet vagy megnyit más mobilalkalmazásokat, hogy személyes 

adatokat gyűjtsenek a felhasználóról, "profilt" készítsenek róla, és pénzt keressenek a felhasználónak szóló hirdetésekkel. "18 A 

továbbiakban azzal érvelt, hogy a Google által kínált adatvédelmi védelem "változatlanul lehetővé teszi a vállalat számára, hogy 

továbbra is magánjellegű információkat gyűjtsön....".19 A Disconnect alkalmazás Google általi betiltása kivételesen árulkodó annak 

fényében, hogy az Apple-lel ellentétben a Google köztudottan "szabadelvű", ha az alkalmazásboltjából "ingyen" eladott vagy 

letöltött alkalmazások millióiról van szó. Laza irányelvei a rosszindulatú alkalmazások azonosítására és kizárására irányulnak, de 

másra nemigen.20 

A Disconnect alapítói megpróbáltak szembeszállni a kitermelési kényszerrel, de egyedül nem tudták ezt megtenni. Miután 

sikertelenül próbáltak tárgyalni a Google-lal, végül más szervezetekkel együtt panaszt nyújtottak be a Google ellen az EU-ban, és ezzel 

hozzájárultak az Androidra összpontosító trösztellenes vizsgálat megindításához.21 Ahogy a Disconnect érvelt,: “A Google óriási 

nyomás alatt áll a pénzügyi közösség részéről, hogy növelje a nyomon követés "hatékonyságát", hogy növelhesse bevételeit és 

nyereségét. A Google számára egzisztenciális fenyegetést jelent, ha a felhasználónak lehetőséget adunk arra, hogy a problémás 

oldalakhoz vezető láthatatlan kapcsolatok blokkolásával ellenőrizze saját adatvédelmi információit (és megvédje magát a rosszindulatú 

szoftverektől).22 A Disconnect alapítói ex-Googlerként úgy gondolták, hogy jól ismerik ellenfelüket, de alábecsülték a felügyeleti 

kapitalizmus intézményesülésének előrehaladását és azt a vadságot, amellyel a vállalat kész volt elhárítani az ellátási útvonalakat 

fenyegető "egzisztenciális fenyegetéseket". 

 

III. A kisajátítás körforgása 

 

A Google már jóval a Disconnect előtt felfedezte, hogy a sikeres kisajátítás nem egyetlen akció, hanem politikai, társadalmi, 

adminisztratív és technikai műveletek bonyolult konvergenciája, amely jelentős időn át tartó ravasz irányítást igényel. A kisajátítási 

műveletei a szakaszok kiszámítható sorrendjét mutatják, amelyeket nagyon részletesen kell kidolgozni és megszervezni ahhoz, hogy 

elérjék végső céljukat, mint a tények rendszerét, amelyen keresztül a többletkivonás normalizálódik. 

A ciklus négy szakasza a behatolás, a megszokás, az alkalmazkodás és az átirányítás. Ezek a szakaszok együttesen a "változás 

elméletét" alkotják, amely a kisajátítást politikai és kulturális műveletként írja le és jósolja meg, amelyet az adminisztratív, technikai és 

anyagi képességek kifinomult skálája támogat. Erre a ciklusra számos szemléletes példa van, például a Google Gmail; a Google 

erőfeszítései a közösségi hálózatok kínálati útvonalainak kialakítására, először a Buzz, majd a Google+ segítségével; és a vállalat 

Google Glass fejlesztése. Ebben a fejezetben a Street View elbeszélésre összpontosítunk, hogy közelebbről megvizsgáljuk a kisajátítási 
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ciklust és annak irányítási kihívásait. 

A sikeres kisajátítás első szakaszát a védtelen térbe való egyoldalú behatolás indítja el: a laptopod, a telefonod, egy weboldal, az 

utca, ahol laksz, egy e-mail a barátodnak, a séta a parkban, az online böngészés születésnapi ajándékért, a gyerekeidről készült fotók 

megosztása, az érdeklődési köröd és ízlésed, az emésztésed, a könnyeid, a figyelmed, az érzéseid, az arcod. A behatolás az, amikor a 

kisajátítási műveletek virtuális képességeikre támaszkodva elrabolják a viselkedési többletet a mindennapi élet nem piaci tereiből, ahol 

az él. A behatolás a Google legalapvetőbb és legtermékenyebb kisajátítási formáját indítja el: Arendt ismételt "egyszerű rablás eredendő 

bűne". A behatolás balra és jobbra tekintés nélkül halad az úton, folyamatosan követelve a döntési jogokat mindazzal szemben, ami az 

útjába kerül. "Ezt elveszem" - mondja. "Ezek most már az enyémek." 

A vállalat megtanulta, hogy támadásokat indítson, és addig haladjon, amíg ellenállásba nem ütközik. Ezután elcsábítja, figyelmen 

kívül hagyja, legyőzi vagy egyszerűen kimeríti ellenfeleit. A csábítás arany csábítások kaszkádját jelenti: példátlan tárolás, új 

információminőségekhez való hozzáférés, új kényelmi lehetőségek. Ha szükséges, a vállalat ugyanilyen könnyen át tud térni a 

keményebb taktikákra, amelyek célja az ellenfelek idejének, pénzének és bátorságának kimerítése. A Google ellen országok, államok, 

csoportok és magánszemélyek által indított ügyek százai vannak, és még sokkal több olyan ügy van, amely soha nem kerül 

nyilvánosságra. Marc Rotenberg, az Electronic Privacy Information Center (EPIC) ügyvezető igazgatója szerint senki sem tudja 

pontosan, hány per van világszerte.23 A jogi kihívások változatosak, de szinte mindig ugyanarra a dologra vezethetők vissza: az 

egyoldalú behatolás ellenállásba ütközik. 

A jogi ellenállás és a társadalmi tiltakozás a könyvek digitalizálásával,24 a személyes adatoknak a Street View Wi-Fi és 

kamerafunkciói révén történő gyűjtésével,25 a hangkommunikáció rögzítésével kapcsolatban merült fel,26 az adatvédelmi beállítások 

megkerülése,27 a keresési eredmények manipulálása,28 a keresési adatok széles körű megőrzése,29 az okostelefonok helymeghatározási 

adatainak nyomon követése, a 30viselhető technológiák és az arcfelismerő képességek,31 a diákok adatainak titkos gyűjtése kereskedelmi 

célokra,32 és a felhasználói profilok összevonása a Google összes szolgáltatásában és eszközén, hogy 33csak néhány példát említsünk. Az 

elkövetkező években várhatóan drónok, testérzékelők, neurotranszmitterek, "digitális asszisztensek" és más érzékelő eszközök is 

felkerülnek erre a listára. Mindeközben a Google folyamatosan lenyűgöző a jogosultság, az elszántság és a vakmerőség érzésével. A 

kitermelési kényszer arra kényszeríti, hogy új határokat feszegessen a védtelen térben. 

A második szakaszban a megszokás a cél. Míg a perek és a vizsgálatok a demokratikus intézmények unalmas tempójában folynak, a 

Google nagy sebességgel folytatja vitatott gyakorlatának fejlesztését. Az FTC és az FCC vizsgálatai, a bírósági ügyek, a bírósági 

felülvizsgálatok és az EU Bizottság vizsgálatai alatt az új vitatott gyakorlatok egyre szilárdabb intézményi tényekké válnak, amelyeket 

az érdekeltek növekvő ökoszisztémái gyorsan megerősítenek. Az emberek az egyetértés, a tehetetlenség és a beletörődés valamilyen 

kombinációjával szoktak hozzá a behatoláshoz. A megdöbbenés és a felháborodás érzése eloszlik. Maga a behatolás, amely egykor 

elképzelhetetlen volt, lassan bekerül a hétköznapokba. Ami még rosszabb, fokozatosan elkerülhetetlenné válik. Új függőségek alakulnak 

ki. Ahogy a népesség elzsibbad, az egyének és csoportok számára egyre nehezebbé válik a panaszkodás. 

A ciklus harmadik szakaszában, amikor a Google időnként kénytelen változtatni gyakorlatán, vezetői és mérnökei felszínes, de 

taktikailag hatékony alkalmazkodást hajtanak végre, amely kielégíti a kormányzati hatóságok, bírósági ítéletek és a közvélemény 

azonnali igényeit. Eközben a végső szakaszban a vállalat újratermeli az új retorikát, módszereket és tervezési elemeket, amelyek éppen 

annyira irányítják át a vitatott ellátási műveleteket, hogy azok látszólag megfeleljenek a társadalmi és jogi követelményeknek. A 

kreativitás, a pénzügyi források és az elszántság, amelyet e szakaszos folyamat irányításához szükséges feladatra fordítanak, rugalmas és 

dinamikus. Ezzel szemben a viselkedési többlet megragadásában a méretgazdaságosság operatív szükségessége egy örökmozgó gépezet, 

amelynek kérlelhetetlen ritmusa nem enged teret az eltéréseknek. 

A kisajátítás elmélete és gyakorlata fejlődött és finomodott, ahogy a vállalat megtanulta, hogyan lehet a közvélemény ellenállását, 

mint a viselkedési többlet franchise védelmének és bővítésének alapvető feltételét ellensúlyozni és átalakítani. A Google Gmail 2004. 

áprilisi bolondok napján történt bevezetése egy korai alkalmat nyújtott arra, hogy megmásszuk ezt a tanulási görbét, mivel a vállalat 

szembeszállt a közfelháborodással az e-mail tartalmak automatizált átvizsgálása miatt, amelyet a célzott hirdetésekhez szükséges többlet 

friss forrásaként szántak. Végül a kisajátítási ciklus a változás explicit elméletévé finomodott, amely egy taktikai játéktervet fogalmazott 

meg, amelyet mára már rendszeresen felidéznek, mint a felügyeleti kapitalista vállalatnak a társadalmi ellenállásra adott, harcban 

kipróbált válaszát. 

A Google-nál a kisajátítási ciklus annyira sikeres volt a Gmailt fenyegető veszélyekkel szemben, hogy a 2007-ben indított Google 

Street View, az utcakép-szolgáltatás körüli harcokban megismétlődött és továbbfejlesztésre került. A vállalat ezúttal sem kért engedélyt. 

Egyszerűen megismételte az "egyszerű rablás eredeti bűnét", és elvett, amit akart, megvárva, hogy az ellenállás kifusson, miközben 

felfalja és adataiból feldarabolja a világ köztereit, utcáit, épületeit és otthonait. 

 

Első szakasz: Behatolás 

A Street View először egy látszólag jóindulatú blogbejegyzéssel került a köztudatba. Peter Fleischer, a Google "adatvédelmi 
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tanácsadója" azzal segítette az új "szolgáltatás" elindítását, hogy egy dicshimnuszt írt, amelyben Amerika "nemes hagyományát" 

ünnepelte a közterületekről, ahol - állítása szerint - "az embereknek nem ugyanazok a magánélethez fűződő elvárásaik, mint 

otthonukban". Jogászként Fleischer tudja, hogy a szavak milyen munkát végeznek a szerződések létrehozásában és a precedensek 

kialakításában, ezért érdemes óvatosan olvasni 2007-es szavait. Lazán kijelentő prózája rendkívüli munkát végez, amikor azt állítja, 

hogy a Google minden közterületet szabadon birtokba vehet. Szerinte minden közterület megfelelő alany a cég újfajta behatolásának, 

amely engedély, tudomás vagy megállapodás nélkül történik. Otthonok, utcák, városrészek, falvak, városok, városok: ezek már nem 

helyi színterek, ahol a szomszédok élnek és sétálnak, ahol a lakosok találkoznak és beszélgetnek. A Google Street View, mint 

megtudtuk, minden helyet a GPS-koordináták és kameraszögek végtelen hálójában lévő tárgyak között csak egy újabb objektumként tart 

számon. 

Nyilatkozatában Fleischer a Google előjogát kívánja megalapozni arra, hogy minden helyet kiürítsen azoktól a szubjektív 

jelentésektől, amelyek összekötik az ott összegyűlt embereket. Igen, amikor elhagyjuk otthonunkat, tudjuk, hogy látni fognak minket, de 

elvárjuk, hogy az általunk választott terekben lássanak minket. Ehelyett most minden személytelen látványosság. A házam, az utcám, a 

szomszédságom, a kedvenc kávézóm: mindegyiket élő turistabrosúrává, megfigyelési célponttá és szalagbányává, az egyetemes 

ellenőrzés és a kereskedelmi kisajátítás tárgyává definiálták. 

A Google már mindent vitt a világhálón, de a Street View és a Google más térképezési műveletei, a Google Maps és a Google Earth 

(a vállalat 3D-s világnézete műholdas és légi felvételek segítségével) még ambiciózusabb víziót jelentettek be. A világon mindent a 

Google akart megismerni és megjeleníteni, a Google-n keresztül elérni, és a Google végtelen viselkedési többlet iránti étvágyában 

indexelni. A feltételezés szerint semmi sem lehet a Google határain kívül. A világ most legyőzött, térden áll, és a Google hozza el neked. 

A Street View-t kísérő blogbejegyzés pontos mása azoknak a megszállóknak, akik egykor partra szálltak ezen a hibátlan karibi 

tengerparton. Azok az adelantados az invázió puszta tényeit a barátság és az alázat bonyolult gesztusaival leplezték, amelyek 

lehetetlenné tették, hogy észrevegyék az érkezésükben rejlő egyértelmű és jelenlévő veszélyt. Fleischer hasonlóan barátságos 

feltételekről biztosítja közönségét. A Street View, amely karikatúraszerűen beburkolt autókat használt, amelyek tetején egy nagy 360 

fokos kameratartóval rögzítették a keresett képeket, úgy tervezték, hogy "tiszteletben tartsák azoknak az embereknek a magánéletét, akik 

történetesen egy nyilvános utcán sétálnak"  Fleischer írta. "Ezért terveztünk egy egyszerű folyamatot, amellyel bárki kapcsolatba léphet 

velünk, és eltávolíttathatja a képét", és megígérte, hogy tiszteletben tartja a törvényeket és a szokásokat "a világ más részein".34 

Az ellenállás gyorsan és gyakran jött. 2009 januárjában a Street View már Németországban és Japánban is ellenállásba ütközött. 

John Hanke, a Google Térképekkel kapcsolatos termékekért felelős alelnöke akkoriban elutasította a felháborodást. (Emlékezhetnek rá, 

hogy Hanke alapította a CIA által finanszírozott műholdas térképező céget, a Keyhole-t, és a Google felvásárlása után ő vezette annak 

átalakulását Google Earth-té.) Egy riporternek azt mondta, hogy az egész egyszerűen csak egy "ciklus része, amelyben az emberek 

pontosan megértik, hogy mi az, és mi nem az, és mi az, ami miatt valójában nem kellene aggódniuk" - más szóval, a kisajátítási ciklus 

része. A Google Earth is tűz alatt állt, mivel a Mumbaiban elkövetett halálos terrortámadás segítésével vádolták, de Hanke ragaszkodott 

ahhoz, hogy a Google Earth vagy a Street View körüli vita "nyugaton" már "nagyrészt lecsillapodott". A Google behatolásával szembeni 

ellenállást ügyesen egyenlővé tette a tekintélyelvű kormányok és "zárt információs társadalmaik" szólásszabadság-ellenes érdekeivel.35 

Ez lett a Google és szövetségesei szokásos retorikai eszköze a támadás végrehajtásában. 

Hanke meglepődött tehát, amikor 2009 áprilisában a csendes angol falu, Broughton lakói blokkolták a Street View autóját, amely 

megpróbálta áttörni a falu határát, nemkívánatos behatolásnak nevezve azt? Végül is ez "a Nyugat" volt, de a magánéletről, az 

önrendelkezésről és a döntési jogokról szóló vita minden, csak nem halott. A Privacy International hivatalos panaszt nyújtott be az 

Egyesült Királyság adatvédelmi hatóságához, több mint 200 olyan ember bejelentésére hivatkozva, akik a Street View képein 

azonosíthatóak voltak, és a szolgáltatás felfüggesztését követelték. 

A Google vezetői nyilvánvalóan nem vették észre Fleischer feljegyzését az adatvédelmi igények tiszteletben tartásáról. Ehelyett 

Hanke eleve elutasította a tiltakozókat. A London Timesnak azt mondta, hogy a vállalat nem tántorodott el, és az év végére tervezi 

befejezni az Egyesült Királyság lefedettségét. Kijelentette, hogy a Street View információi "jót tesznek a gazdaságnak és jót tesznek 

nekünk, magánszemélyeknek.... Arról van szó, hogy az embereknek hathatós információkat adunk, hogy jobb döntéseket 

hozhassanak".36 

Hanke megjegyzései természetesen vágyálmok voltak, de összhangban álltak a Google általánosabb gyakorlatával: jó, ha az 

embereket felhatalmazzuk, de ne túlságosan, nehogy észrevegyék a döntési jogaik elrablását, és megpróbálják visszaszerezni azokat. A 

cég szeretné lehetővé tenni az emberek számára, hogy jobb döntéseket hozzanak, de nem akkor, ha ezek a döntések akadályozzák a 

Google saját szükségleteit. A Google ideális társadalma a távoli felhasználók népessége, nem pedig a polgároké. Ideálissá teszi a 

tájékozott embereket, de csak a vállalat által kiválasztott módon. Ez azt jelenti, hogy legyünk engedelmesek, harmonikusak és 

mindenekelőtt hálásak. 

2010-ben a német Szövetségi Adatvédelmi Bizottság bejelentette, hogy a Google Street View művelete valójában egy titkos 

adatgyűjtést álcázott; a Street View autók titokban személyes adatokat gyűjtöttek a privát Wi-Fi hálózatokról.37 A Google tagadta a 

vádat, és azt állította, hogy csak a nyilvánosan sugárzott Wi-Fi hálózatok nevét és a Wi-Fi routerek azonosító címeit gyűjtötte, de a 
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hálózaton keresztül küldött személyes adatokat nem. 38Napokon belül egy német biztonsági szakértők által készített független elemzés 

egyértelműen bebizonyította, hogy a Street View autói titkosítatlan személyes adatokat gyűjtöttek az otthonokból. A Google kénytelen 

volt beismerni, hogy "hasznos adatokat", azaz a titkosítatlan Wi-Fi átvitelből származó személyes információkat hallgatott le és tárolt. 

Ahogy a bocsánatkérő blogbejegyzésében megjegyezte: "Egyes esetekben teljes e-maileket és URL-címeket, valamint jelszavakat 

rögzítettek". Kanadában, Franciaországban és Hollandiában dolgozó műszaki szakértők felfedezték, hogy a hasznos adatok között 

nevek, telefonszámok, hitelinformációk, jelszavak, üzenetek, e-mailek és chat-átiratok, valamint online randizás, pornográfia, 

böngészési szokások, orvosi információk, helymeghatározási adatok, fényképek, video- és hangfájlok is szerepeltek. Arra a 

következtetésre jutottak, hogy ezek az adatcsomagok összeilleszthetők egy azonosítható személy részletes profiljává.39 

A Google "Spy-Fi" botránya világszerte a címlapokra került. Sokan úgy vélték, hogy a Street View leleplezései helyrehozhatatlan 

károkat fognak okozni a Google-nak. Németországban, ahol a cég akciói a magánélet védelmére és az adatvédelemre vonatkozó 

törvények egyértelmű megsértése miatt a tisztviselők dühösen reagáltak, és figyelmeztették a Google-t, hogy uniós vizsgálatokkal és a 

német bíróságok előtti következményekkel kell szembenéznie. A német parlamentben törvényjavaslatot nyújtottak be, amely a Google-t 

pénzbírsággal sújtotta volna a személyes tulajdonok tulajdonosok beleegyezése nélküli megjelenítése miatt. A Google újabb peres 

eljárásokkal nézett szembe Svájcban, Kanadában, Franciaországban és Hollandiában. 2012-re tizenkét országban - köztük Európa nagy 

részében, az észak-atlanti térségben és Ausztráliában - többszörös vizsgálat indult, és a Google-t legalább kilenc országban találták 

bűnösnek a törvények megsértésében.40 

Az Egyesült Államokban harmincnyolc állam főügyészei indítottak vizsgálatot a Google Street View gyakorlatával kapcsolatban. 

Magánszemélyek számos csoportos keresetet nyújtottak be, amelyek közül nyolcat az észak-kaliforniai amerikai kerületi bíróságon 

összevontak. A Privacy International vezetője szerint a Google "Nagy Testvérré" vált.41 Az Electronic Privacy Information Center 

(Elektronikus Adatvédelmi Információs Központ) az Egyesült Államokban jelentős jogi ellenállást tanúsított a Google azon 

törekvéseivel szemben, hogy a Spy-Fi botrány nyomán elkerülje a következményeket, és részletes és folyamatosan frissített online 

áttekintést tartott fenn a Google Street View-ra és annak kiszivattyúzási taktikájára válaszul világszerte tapasztalható felháborodásról, 

tiltakozásokról, vizsgálatokról, peres eljárásokról és egyezségekről.42 

A Google úgy jellemezte a Street View "adatvédelmi jogsértéseit", mint egyetlen mérnök "hibáját", aki egy "kísérleti" projekten 

dolgozott, és akinek a kódja véletlenül bekerült a Street View szoftverébe. A cég nem volt hajlandó kiadni a titokzatos mérnök 

személyazonosságát, és ragaszkodott ahhoz, hogy a projekt vezetői nem tudtak az adatrögzítésről, és "nem állt szándékukban" 

felhasználni ezeket az adatokat. Eric Schmidt a Financial Timesnak nyilatkozva elmondta: "Elcsesztük", és megjegyezte, hogy a szóban 

forgó mérnök ellen belső vizsgálatot indítanak a Google szabályzatának egyértelmű "megsértése" miatt. Schmidt megingathatatlanul 

ragaszkodott a Google azon küldetésének érvényességéhez, hogy a világ összes információját indexelje.43 

A Szövetségi Kommunikációs Bizottság 2012-es vizsgálata az esetet "a Street View projektben dolgozó egyik Google-alkalmazott 

tudatos szoftvertervezési döntésének" minősítette.44 A mérnököt azért választották be a csapatba, mert egyedülálló szakértelemmel 

rendelkezett a Wi-Fi "wardriving", azaz a vezeték nélküli hálózatok helyének meghatározására szolgáló berendezésekkel való körbejárás 

terén.45 Tervezési jegyzetei szerint a felhasználói forgalmi és helymeghatározási adatok naplózásra kerülnek, valamint "a 

tevékenységükkel kapcsolatos információk", amelyeket "offline elemeznének, hogy más kezdeményezésekben felhasználhassák". A 

feljegyzések azonosították, de aztán elvetették az "adatvédelmi megfontolásokat".46 

Az FCC olyan bizonyítékokat talált, amelyek ellentmondtak a Google bűnbakképző narratívájának. A feljegyzésekből kiderült, 

hogy a mérnök e-mailben elküldte a szoftver dokumentációjának linkjeit a projektvezetőknek, akik aztán megosztották azokat az egész 

Street View csapattal. Bizonyítékot talált arra is, hogy a mérnök legalább két alkalommal közölte kollégáival, hogy a Street View 

személyes adatokat gyűjt. Mindezen tények, valamint a vállalat kimerítő belső szoftverfelülvizsgálatainak és tesztelési eljárásainak 

bizonyítékai, valamint a Street View merevlemezeiről a Google oregoni adatközpontjába történő rendszeres adatátvitel ellenére a 

Google mérnökei tagadták, hogy tudtak volna a személyes adatok gyűjtéséről.47 

 

 

Második szakasz: Megszokás 

Hanke fogadása, miszerint a "ciklus" végül elhasználja az ellenállást, a keresés során felfedezett, a Gmail-lel finomított és a Street 

View-val továbbfejlesztett kitermelési kényszer kulcsfontosságú működési összetevőjét tükrözi. Az üzenetek a következők: "Ne nézz 

vissza. Várd ki őket. Lépj rájuk, ha szükséges". 

Az FCC 2012. áprilisi jelentése a maga módján szívszorító, melankolikus ábrázolása a demokrácia sebezhetőségének a gazdag, 

elszánt és merész felügyeleti kapitalista ellenféllel szembeni küzdelemben. 2010 novemberében az FCC a Google-nek küldött egy 

levelet, amelyben a szükséges információkat kérte. Kevés válasz érkezett. A következő év márciusában egy második "kiegészítő" levelet 

küldtek. A Google válasza a hiányos tájékoztatás és az együttműködés hiánya volt, ami augusztusban újabb "felszólító levelet" 

eredményezett. A Google továbbra sem volt hajlandó elköteleződni, ezért október végén újabb levélre volt szükség. Az FCC 

munkatársaira egy teljes éven keresztül hárult a kitérő vállalati vezetők és képviselőik nyomon követése és üldözése. 
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A dokumentum a negatív tér kinyilatkoztatása és a demokrácia visszautasításának története. Az FCC részletes eredeti kérése 

"mindössze öt dokumentumot" eredményezett, e-maileket nem. A vállalat azt mondta, hogy nem volt ideje egy átfogó felülvizsgálatra, 

és azt "terhesnek" nevezte. A Google "elmulasztotta" azonosítani a releváns személyeket. Neveket "szerkesztett". Azt állította, hogy a 

kért információk "nem szolgálnak hasznos célt". "Nem sikerült" ellenőrizni az információkat. Amikor konkrét beadványokat kértek, "a 

Google nem tette meg". A Google "azzal érvelt", hogy "nem kell" hozzáférést biztosítani az általa jogellenesen gyűjtött hasznos 

adatokhoz. "A Google lemondott...." A "nem válaszolt" és "nem szolgáltatott" kifejezések a beszámolóban végig ismétlődnek. "A 

Google megsértette a Bizottság utasításait... késlekedett...." Öt alkalommal kértek eskü alatt tett nyilatkozatokat, de a vállalat 2011 

szeptemberéig, az FCC idézéssel való fenyegetése után semmit sem adott be. A titokzatos mérnök egyszerűen megtagadta, hogy 

beszéljen a nyomozókkal, hivatkozva az ötödik kiegészítésben foglalt, az önvádaskodás elkerülésére vonatkozó jogára. Ahogy a jelentés 

megállapítja: "Bizonyítékok vannak arra, hogy a Google sok esetben vagy minden esetben szándékosan nem működött együtt az 

Irodával". Azt is mondhatták volna, hogy "feltétlenül szükséges". 

Végül a vállalat ügyvédei győzedelmeskedtek, és a Google adatgyűjtéseit egy évtizedes lehallgatási törvény egyetlen homályos 

passzusával védték. Az egész epizód talán legbeszédesebb eleme az, hogy a vállalat ugyanazt a demokratikus törvény- és 

szabályrendszert, amelyet a vállalat nyíltan megvetéssel kezelt, arra hivatkozott, hogy megvédje a felelősségre vonástól. Az FCC végül 

csak 25 000 dollárra bírságolta a Google-t a vizsgálat akadályozása miatt. A Google nem azért kerülte el a jogi következményeket, mert 

a társadalom egyetértett a gyakorlatával, hanem azért, mert nem volt elég vonatkozó törvény ahhoz, hogy megvédje a polgárokat a 

beavatkozásaitól. 

A harmincnyolc főügyész sem járt sokkal jobban. Amikor a csoport vezetője, a connecticuti Richard Blumenthal polgári nyomozati 

kérelmet (ami egy idézéssel egyenértékű) adott ki, hogy hozzáférjen a hírhedt magánadatokhoz, "a Google figyelmen kívül hagyta azt. " 
48A vállalat végül 2013-ban egyezett meg az államokkal, mindössze 7 millió dolláros bírságot és egy sor, az "agresszív" önellenőrzésre 

vonatkozó megállapodást fogadva el. A New York Times bejelentette, hogy a Google végül elismerte, hogy "megsértette az emberek 

magánéletét a Street View térképezési projektje során, amikor lazán lekaparta... a személyes adatokat", mintha ez a botrány lett volna az 

egyetlen vitatott elem az egész ügyben. Állami tisztségviselők azt harsogták, hogy "az iparági óriás... vállalja, hogy megváltoztatja 

vállalati kultúráját, hogy ösztönözze a személyes adatok védelmével kapcsolatos kérdések iránti érzékenységet".49 Annak fényében, 

hogy a kitermelési imperatívusz teszi ezt az óriást óriássá, az ember nem tudja, hogy nevessen-e vagy sírjon a főügyészek bizalmán a 

Google elkötelezettségén a magánélet önszabályozása iránt. 

Itt két kulcsfontosságú elem van, amelyek megvilágítják a hozzászoktatási taktikát. Az első az az egyszerű tény, hogy mennyi idő 

telt el a Street View 2007-es kezdeti behatolása, a botrány2010, az FCC vizsgálatának lezárása2012 és az államok vizsgálatának 2013-as 

lezárása között. A német vizsgálat is későn zárult le, és 2012,nem sok mindent tudott felmutatni. Más versenyek és perek is elhúzódtak. 

Minden hang és düh ellenére a Google ezekben az években tovább működtette a Street View-t. 2008 és 2010 között világszerte 600 

milliárd bájt személyes adatot gyűjtöttek "törvénytelenül", ebből 200 milliárdot az Egyesült Államokban.50 A vállalat közölte, hogy 

megszüntette a személyes adatok gyűjtését. Valóban? Meg tudja ezt valaki biztosan mondani? Még ha így is lenne, az eredeti behatolás, 

a Street View sértetlenül folytatódott. 

A második pont az, hogy visszatekintve az ember látja, hogy maga az egyetlen csaló mérnök ötlete egy zseniális félrevezetés, egy 

klasszikus bűnbakkereső trükk volt. A figyelmet a kitermelési imperatívusz ambiciózus és ellentmondásos napirendjéről egy másik 

narratíva felé terelte, amely egy hatalmas, de ártatlan szervezet húsából kivágott egyetlen fertőzött sejtről szólt. Már csak annyi volt 

hátra, hogy kivágják a fertőzött húst, és hagyják, hogy a szervezet kijelentse, hogy meggyógyult a magánéleti kleptomániájából. Aztán - 

visszatérés az utcára, újjászületés. 

A Google pontosan azt érte el, amit Hanke megjósolt. A Street View alapvető merészsége, a példátlanul meghökkentő behatolás, 

amely angol falusiakat vonzott az utcára, hogy blokkolják a Google kamerás autóját, még hat évig élvezte a globális tudatban való 

meggyökerezést. A vállalat stratégiai fegyelme, amikor a demokrácia megkövezése, brüsszelezése és kihasználása a cél, további hat évet 

hozott a Street View adatait használó embereknek, és további hat évet a Google elkerülhetetlenségének és tehetetlenségünknek 

hallgatólagos megalapozására. Még hat év volt arra, hogy a döntési jogok ezen egyszerű kirablása a normalitás árnyékába kerüljön, sőt, 

hogy "kényelmesnek", "hasznosnak" vagy "csodálatosnak" számítson. 

 

Harmadik szakasz: Adaptáció 

Októberben, közvetlenül 2010,azelőtt, hogy a vállalat megkapta az FCC első levelét, a Google műszaki és kutatási részlegének vezető 

alelnöke a Google hivatalos blogbejegyzésében bejelentette, hogy "szigorúbb adatvédelmi ellenőrzéseket" foganatosít. "Itt csúnyán 

elbuktunk" - mondta. A Street View-botrányt véletlen hibának, egyetlen szépséghibának állította be egy olyan vállalaton, amely 

keményen dolgozik azon, hogy "kiérdemelje az Ön bizalmát". A bejegyzés biztosította a nyilvánosságot arról, hogy a vállalat tárgyal a 

külső szabályozókkal "az irányelveink lehetséges javításáról", és megígérte, hogy változtatásokat fog eszközölni a felhasználói 

adatvédelem biztosítása érdekében. Alma Whitten, a Google vezetője, aki a számítógépes biztonság és az adatvédelmi ellenőrzések terén 
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szerzett tapasztalatokkal rendelkezik, a mérnöki és termékmenedzsmentet átfogó adatvédelmi igazgatói posztra került kinevezésre. A 

blogon új belső képzéseket is bevezettek, amelyek a "felhasználói adatok felelős gyűjtésére, felhasználására és kezelésére" helyezik a 

hangsúlyt. Végül a poszt új belső ellenőrzéseket ígért az adatok kezelésének felügyeletére. "Megalázónak tartjuk a történteket" - 

olvasható a bejegyzésben - "de bízunk abban, hogy a folyamataink és struktúránk ezen változtatásai jelentősen javítani fogják belső 

adatvédelmi és biztonsági gyakorlatainkat minden felhasználónk javára".51 

Bár a vállalat reformot ígért a nyilvánosságnak, egyidejűleg kénytelen volt alkalmazkodni a kormányzati igényekhez számos 

országban - többek között Ausztráliában, Belgiumban, Kanadában, Franciaországban, Hollandiában, Hongkongban, Írországban, 

Izraelben, Olaszországban, Új-Zélandon, Lengyelországban, Spanyolországban, Dél-Koreában, az Egyesült Királyságban és az Egyesült 

Államokban -, ahol a Street View-t peres eljárások, bírságok és/vagy szabályozás érte. Japánban a háztulajdonosok panaszt tettek a 

Street View kamerái miatt, amelyek a magánházak kerítésén túlra leselkedve rögzítették a magánházakat. A Google beleegyezett a 

kormány követelésébe, hogy csökkentse a kamerákat, minden képet újra felvegyen, és az azonosítható arcképeket és rendszámtáblákat 

eltompítsa. Németországban a Google lehetővé tette a lakosok számára, hogy kérvényezzék, hogy a Street View képein elmosódjanak a 

házaik. 2009-2010-ben közel 250 000 háztartás kérte a letiltást, ami miatt a Google-nek 200 ideiglenes programozót kellett felvennie, 

hogy kielégítse az igényeket.52 A Google-t 145 000 eurós bírsággal sújtotta a hamburgi adatvédelmi felügyelő, aki először fedezte fel a 

Street View tiltott adatgyűjtését, ami alig marad el a 150 000 eurós bírságtól, amelyet kiszabhatott volna.53 Ez volt az eddigi legnagyobb 

bírság, amelyet az európai szabályozók adatvédelmi aggályok miatt kiszabtak. A kedvezmény a Google biztosítékait tükrözte, miszerint 

gyorsan és alaposan törölni fogja a hasznos adatokat. 2011-ben a Google befejezte a Street View programot Németországban, továbbra 

is támogatta, de már nem frissítette a már összegyűjtött képeket.54 

Más országok betiltották a Street View működését. Svájc eredetileg 2009-ben tiltotta be a szolgáltatást, és ragaszkodott ahhoz, hogy 

a Google távolítsa el a svájci városokról és településekről közzétett képeket. A tilalmat végül feloldották, de a svájci szövetségi 

közigazgatási bíróság egy sor szigorú irányelvet szabott ki, többek között az arcok elmosását, opt-out intézkedések bevezetését és a 

kamerák magasságának csökkentését. 2016-ra a Google szolgáltatása továbbra is a kültéri turisztikai helyszínekre korlátozódott.55 A 

vállalat Ausztriában, a Cseh Köztársaságban, Görögországban, Indiában és Litvániában is szembesült a Street View betiltásával. 2017 

nyarára azonban már mindegyik ország legalább egyes régióiból elérhetőek voltak a Street View adatok.56 

 

Negyedik szakasz: Átirányítás 

 

Amit a Google nem mondott ki a mea culpa blogbejegyzésében, az egyetlen dolog, amit nem mondhatott ki, az az volt, hogy felhagy a 

felhalmozás alapvető logikájával: a felügyeleti kapitalizmus elveivel, amelyek a behemótot létrehozták és fenntartották a növekedését. A 

Street View átirányítási kampányának üzenete az volt, hogy a Google semmit sem fog kivonni a rács alól. Mindent be kell gyűjteni, 

hogy nyersanyaggá alakítsák. Az intézményi öngyilkosságtól eltekintve a Google nem sokat mondhat vagy tehet a "felhasználói 

adatvédelem" biztosítása érdekében. Ez segít megmagyarázni, hogy - ahogy egy 2015-ös, a Google Maps történetét ünneplő cikk 

megjegyzi - "a Google Maps mindenféle adatvédelmi vitákat vonzott... az emberek kiakadtak.... De ez nem jelenti azt, hogy a Street 

View-t mint projektet visszaszorították. A Google Maps több mint 200 országából 65-ben már elérhető".57 

Alma Whitten feladata az volt, hogy helyrehozza a Google adatvédelmi hírnevét, nem pedig az, hogy lebontsa a kitermelés 

imperatívuszát és annak könyörtelen igényét a méretgazdaságosságra az ellátási funkcióban. Ez azt jelenti, hogy a munkája logikai 

lehetetlenség volt. Hogy mégis komolyan vehette, arra utal az a tény, hogy alig két és fél évvel az adatvédelmi cárrá való kinevezése 

után, 2013 áprilisában bejelentette, hogy nyugdíjba vonul a Google-től. Valóban fájdalmas végignézni, ahogy Whitten a Google 

gyakorlatáról tanúskodott egy 2013 eleji kongresszusi meghallgatáson. A kongresszus kérdőre vonta, és látszik, hogy milyen 

erőfeszítésre van szükség, amikor a szavakra vadászik, hogy a választ úgy közvetítse, hogy közben nem közvetíti az igazságot.58 Eljött 

az idő a globális térképezési projekt átcsoportosítására és átirányítására, nem pedig a megszüntetésére. 

Hogy nem sok minden változott vagy fog változni, azt a Google titokzatos mérnökének sorsa a botrányt követő két évben azonnal 

sugallta. Az FCC 2012. áprilisi jelentését követő napokban egy korábbi állami nyomozó, akit a Street View vizsgálatával bíztak meg, a 

Google "szélhámos" szereplőjeként Marius Milnert, egy ünnepelt hackert és őrző-védő szakembert azonosított. Két év telt el azóta, hogy 

állítólag helyrehozhatatlan károkat okozott a Google-nak, és "egyértelműen megsértette" a szabályzatot, mégis továbbra is a cégnél 

dolgozott a YouTube-műveletekben. Még abban az évben a John Hanke által vezetett csapat hat feltalálójának egyike lett, akik 

szabadalmaztatták a "Rendszer és módszer virtuális tárgyak szállítására egy párhuzamos valóságjátékban" című szabadalmat. "59 

A találmány, amelyben Milner részt vett, az Ingress nevű virtuális valóságjátékhoz kapcsolódott, amelyet szintén Hanke és csapata 

fejlesztett ki a Google-nál. (Hanke végül saját üzletet alapított, a Niantic Labs-t, a Google új Alphabet holdingján belül). Az Ingress 

számos olyan alapkoncepció tesztalanyává vált, amelyek egy másik "játékban", a Pokémon Go-ban jelentek meg újra, amely a 

felügyeleti kapitalista terjeszkedés második szakaszának prototípusa, és amelyet a II. részben közelebbről megvizsgálunk. Ebben a 

következő fázisban a Google térképei kritikus erőforrást jelentenek a digitális kisajátítás kiterjesztéséhez a virtuális világból a 



71 

 

"valóságosnak" nevezett világba. E tervek fényében a Street View-t nem lehetett hagyni meghalni vagy akár csak korlátozni. A vállalat 

Google Mapsért felelős vezető termékmenedzsere 2012 szeptemberében, mindössze négy hónappal az FCC-vizsgálat után tömören 

fogalmazott: "Ha az offline világot nézzük, a valós világot, amelyben élünk, az információ nem teljesen online. Ahogyan éljük az 

életünket, egyre inkább megpróbáljuk áthidalni ezt a szakadékot a valós és az online világ között, és a Térképek valóban ebben a 

szerepben játszanak. "60 

A Google szigorúan őrzött "Ground Truth" projektje, amelyet 2008-ban indított, de csak négy hónappal az FCC-jelentés után, 2012-

ben hozott nyilvánosságra, jól példázza ezt. A Ground Truth a "mélytérkép", amely a helyek részletes "logikáját" tartalmazza: 

sétautakat, aranyhalas tavakat, autópálya-felhajtókat, közlekedési viszonyokat, kompvonalakat, parkokat, egyetemi campusokat, 

városrészeket, épületeket és még sok mást.61 Ezeknek a részleteknek a helyes megválasztása versenyelőnyt jelent a mobileszközökön 

felhalmozott viselkedési többletért folytatott versenyben. A mélységi térképek készítése olyan nyilvános forrásokra támaszkodik, mint 

például az amerikai népszámlálási hivatal és az amerikai földtani intézet földrajzi adatbázisai, 62de ami a Google térképeit 

megkülönbözteti a többitől, az az, hogy a Street View exkluzív saját adatainak integrálása. Más szóval, a közberuházások révén 

összeállított adatok kiegészülnek a többletviselkedés és a döntési jogok egyoldalú átadásából származó adatokkal. Az összetett 

eredményeket ezután átminősítik magánvagyonná. 

Az egyik első újságíró, akit 2012-ben meghívtak a Ground Truth bemutatójára, Alexis Madrigal, megjegyezte, hogy "a Térképek 

csapata, nagyrészt a Street View által vezérelve, kéthetente több képi adatot tesz közzé, mint amennyit a Google összesen birtokolt 

2006-ban.... A Google mostanra ötmillió kilométert tett meg". A Street View autókat a Google kereső korai webkúszókhoz hasonlítják, 

amelyek csendben lefoglalták a weboldalakat indexelés és hozzáférés céljából a vállalat eredeti kisajátítási aktusában. 2012-re a Street 

View adatai utcatáblákat és címeket is szolgáltattak. Hamarosan, írta Madrigal, "minden szó, amely egy útról látható, a Street View-nak 

köszönhetően a Google fizikai világ indexének részévé válik". Madrigal a Ground Truth műveletre vetett pillantása így zárul: "A Google 

által összeállított földrajzi adatokat valószínűleg egyetlen más cég sem tudja felérni..... Az egész játszóteret úgy építették fel, mint egy 

bonyolult csalit az Ön számára. "63 

Ahogy az egyik projektvezető fogalmazott: "A világ feltérképezésével járó kihívás az, hogy soha nem állhatsz meg. "64 Így történt, 

hogy 2016-ban a Google Street View honlapja a következő kijelentéssel ünnepelte sikeres fejlődését: "Hosszú utat tettünk meg a 2007-

es első amerikai indulás óta; mára mind a hét kontinens helyszíneire kiterjesztettük 360 fokos panorámaképünket". A Street View 

megfigyelésgyűjtő eszközparkja egy viselhető hátizsákkal, egy háromkerekű pedikűrrel, egy hószánnal és egy trolival bővült, amelyek 

mindegyike olyan helyek megörökítésére készült, amelyeket a Street View autói nem tudtak bejárni. Turisztikai hivataloknak és 

nonprofit szervezeteknek felajánlották a vállalat Trekker felszerelésének (a hátizsákos kamera) használatát, hogy "távoli és egyedi 

helyekről gyűjtsenek felvételeket", amelyek szó szerint és átvitt értelemben is "a hálózaton kívül" voltak. "65 

Amit a Google nem tudott megépíteni, azt megvette. 2013-ban a vállalat megnyerte a Facebookkal vívott licitháborút az izraeli 

Waze közösségi térképező startupért, amely a közösségi forrásból származó, valós idejű közlekedési információk úttörője volt. 2014-ben 

felvásárolta a Skybox nevű, valós idejű műholdas képalkotással foglalkozó startupot, éppen akkor, amikor az amerikai kereskedelmi 

minisztérium feloldotta a nagy felbontású műholdképekre vonatkozó korlátozásokat. Ahogy egy szakértő kifejtette, “Ha elképzel egy 

műholdat az irodája fölött, akkor a régi felbontás valószínűleg ki tudná venni az íróasztalát. Az új képeken - ahol minden egyes pixel 

mérete körülbelül cm31 - már ki lehet venni, hogy mi van az asztalán. Ha elérjük ezt a fajta frekvenciát, akkor elkezdhetjük hozzáadni 

azt, amit mi "életminta-elemzésnek" nevezünk. Ez azt jelenti, hogy a tevékenységet a mozgás szempontjából vizsgáljuk - nem csak az 

azonosítás szempontjából.66 

 

Ebben az összefüggésben értékelhető a Google átirányítási kampányának egy másik aspektusának jelentősége: egy 2011-es 

bejelentés, miszerint a vállalat "új határokat" lépett át egy "beltéri helymeghatározó rendszer" bevezetésével, amely lehetővé teszi az 

emberek helymeghatározását és követését, "amikor egy repülőtéren, bevásárlóközpontban vagy kiskereskedelmi üzletben tartózkodik". 

Végül ezek az új képességek olyan érzékelőket és beágyazott kamerákat is tartalmaznának, amelyek lehetővé tennék a felhasználók 

számára a belső terek feltérképezését és navigálását.67 Egy 2014. szeptemberi blogban a Google Maps dinamikus új képességeit úgy 

mutatták be a nagyközönségnek, mint az új "másodpilótát, aki mindent eldönthet, kezdve a kanyarról kanyarra történő útbaigazítástól 

kezdve az új éttermek felfedezésén át egészen a megmászandó túraútvonalak kiválasztásáig". A bejegyzés a Street View-nak tulajdonítja 

ezeket a csodás új képességeket, és bejelenti az egész behatolás kiterjesztését a "Cartographer" nevű, hátizsákként hordható, az épületek 

belsejét feltérképezni képes mobil térképező eszköz bevezetésével.68 A Cartographer információi hozzáadhatók a belső terek egyre 

növekvő navigációs adatbázisához, felerősítve a Google azon képességét, hogy a kültéri és beltéri terek között mozgó embereket és 

eszközöket is meg tudja találni. 

Az épületek belseje elkerülte a Street View-t és a kivonási kényszereket; kevés lakástulajdonos hívta volna be ezeket a kamerákat a 

házakba. Ehelyett a Cartographer képességeit a nagyobb Street View átirányítási kampányba illesztették, és a fogyasztók bizalmának 

növelésére, a szorongás eloszlatására szolgáló eszközként kínálták a vállalkozásoknak, és jelentősen növeli a bevételeket. A Google arra 

buzdította a fogyasztóbarát vállalkozásokat, hogy "hívják be az ügyfeleket". A "Business View" segítségével a fogyasztók több ezer 
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szállodába, étterembe és egyéb úti célba tekinthetnének be. A keresési listák az új Street View tartalmat tartalmaznák. A szállodai listák 

virtuális túrát kínálnának az ingatlanokba. "Adjuk meg nekik a bizalmat, amit keresnek" - mondta a Google az üzleti piacterének, 

lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy "megtapasztalják a helyszínt, mielőtt megérkeznének". A Google azt állította, hogy a virtuális 

túrák "megduplázzák a foglalásokat", és bevezetett egy tanúsítási programot, amely lehetővé tette a vállalkozások számára, hogy a 

Google által jóváhagyott szabadúszó fotóst alkalmazzanak a Street View számára képek készítésére. Ezek a rendkívüli új átirányítási 

taktikák a régi minta megfordítását célozták. A Street View-t az ellenállást lopakodva megkerülő, ideges behatolásból egy pazar VIP-

sátorrá alakították át, ahol a vállalkozások a belépőjegyekért kapkodnak. 

A Street View átirányítása és továbbfejlesztése kritikus változást jelentett a megfigyelési program irányultságában és ambícióiban: 

ezentúl nem csak az útvonalakról, hanem az útvonalvezetésről is szól majd. A kisajátításnak ezt az új epizódját a következő fejezetekben 

fogjuk megvizsgálni. Egyelőre elég, ha annyit mondunk, hogy a Street View és a Google Maps nagyobb projektje illusztrálja azokat az 

új és még ambiciózusabb célokat, amelyek felé a kisajátítás e ciklusa hamarosan mutat: az online adatforrásból a valós világ 

megfigyelőjévé, tanácsadóból aktív pásztorrá válás - a tudásból a befolyásolásból az ellenőrzésbe. Végül a Street View kidolgozott 

adatai a Google látványos behatolásainak egy másik komplexumának alapjává válnak: az önvezető autónak és a "Google City"-nek, 

amelyről a 7. fejezetben olvashatunk bővebben. E programok célja, hogy új szintre emeljék a felesleg megszerzését, miközben jelentős 

új határokat nyitnak meg a viselkedési határidős piacok létrehozása előtt az áruk és szolgáltatások valós világában. Fontos megérteni, 

hogy az innováció minden egyes szintje az előzőre épül, és hogy mindegyiket egy cél, a viselkedési többlet méretarányos kinyerése köti 

össze. 

Ebben a fejlődésben a Google egy olyan lehetőséget lát, amelyet remélhetőleg ügyfelei is értékelni fognak: azt a képességét, hogy 

befolyásolni tudja a mindennapi élet valós tereiben előforduló tényleges viselkedést. 2016-ban például a vállalat bevezette a Maps 

alkalmazás új, "Driving Mode" nevű funkcióját, amely úti célokat és utazási időket javasol anélkül, hogy a felhasználók egyáltalán 

kiválasztanák, hová szeretnének menni. Ha egy kalapácsot keresett az interneten, akkor a "Driving Mode" elküldheti egy barkácsboltba, 

amikor becsatolja a biztonsági övet. "A Google ezt a "push" technológiát integrálja a fő mobil keresőalkalmazásába" - számolt be a Wall 

Street Journal.69 

Ezzel az alkalmazással a Google, a "másodpilóta" arra ösztönzi az egyént, hogy forduljon jobbra és balra egy olyan úton, amelyet a 

személyről és a környezetről folyamatosan felhalmozott ismeretei határoznak meg. A Google kizárólagos hozzáférése a viselkedési 

többlethez és a szintén exkluzív elemzési képességei alapján jósolja meg, hogy az illető hol és miért költhet pénzt: "Egyél itt." "Ezt vedd 

meg." A Google többletelemzése megjósolhatja, hogy Ön valószínűleg drága gyapjúöltönyt fog vásárolni, és a valós idejű 

helymeghatározási adatai kiválthatják a tulajdonos vagy a hirdető valós idejű felszólítását, amely az Ön profiljához igazodik, és abban a 

pillanatban érkezik, amikor Ön a flanel, tweed és kasmír látótávolságon belül van. Nyomjon és húzzon, javasoljon, ösztökéljen, 

hízelegjen, szégyenítsen, csábítson: A Google maga akar lenni az életed másodpilótája. Minden egyes emberi reakció minden egyes 

kereskedelmi felhívásra több adatot eredményez, amelyeket jobb előrejelző termékekké lehet finomítani. Magukat a felkéréseket a 

Google online hirdetési piacainak újszerű iterációjában vásárolják meg és fizetik ki: valós idejű, valós világbeli kereskedés a viselkedési 

határidős ügyletekkel. Az Ön jövője. 

A tét nagy ezen a piaci határterületen, ahol a kiszámíthatatlan viselkedés a bevételkieséssel egyenértékű. A Google semmit sem 

bízhat a véletlenre.70 2016 szeptemberében a The Register című technológiai hírlevél felfedte, hogy a legújabb Android-telefonokra 

előre telepített Google Play alkalmazás folyamatosan ellenőrzi a felhasználó tartózkodási helyét, és ezt az információt elküldi a 

harmadik féltől származó alkalmazásoknak, valamint a Google saját szervereinek. Egy biztonsági kutatót sokkolt, amikor az Android 

telefonja arra kérte, hogy töltse le a McDonald's app abban a pillanatban, amikor átlépte a gyorsétterem küszöbét. Később rájött, hogy a 

Google Play több ezer alkalommal figyelte a tartózkodási helyét. Hasonlóképpen a Google Maps "nem ad tisztességes lehetőséget a 

kikapcsolására". Ha mégis megteszi, az operációs rendszer figyelmeztet, "előfordulhat, hogy a készülék alapvető funkciói már nem 

működnek rendeltetésszerűen".71 A Google ragaszkodása tükrözi a kitermelés imperatívuszának tekintélyelvű politikáját, valamint a 

vállalat saját rabszolgaságát a gazdaság könyörtelen követeléseinek. 

A történelmi jelentőségű pont, amit itt figyelembe kell vennünk, hogy az egykor elvetett Street View új életre kelt, mivel hozzájárult 

a viselkedési határidős piacok döntő mértékű bővüléséhez mind az online, mind a való világban. Ezek a piacok, amelyek egykor a 

célzott online hirdetéseknek voltak szentelve, ma már egyre inkább kiterjednek az arra vonatkozó előrejelzésekre, hogy az emberek mit 

fognak tenni most, hamarosan és később, akár online, akár a járdákon és utakon, akár szobákon, csarnokokon, üzleteken, előtereken és 

folyosókon keresztül. Ezek az ambiciózus célok újabb behatolásokat és kisajátításokat vetítenek előre, ahogy az ellenállás semlegesül, és 

a népesség tompa alávetettségbe zuhan. 

A Google véletlenül vagy szándékosan felfedezte minden térképkészítő erejének forrását. A térképészet nagy történésze, John B. 

Harley tömören fogalmazott: "A térképek teremtették a birodalmat". Elengedhetetlenek az elképzelt vagy igényelt, de a gyakorlatban 

még el nem foglalt területek hatékony "pacifikálásához, civilizációjához és kizsákmányolásához". A helyeket és az embereket ismerni 

kell ahhoz, hogy ellenőrizni lehessen őket. "Maga a térkép vonalai" - írta Harley - a hódítás nyelvét jelentették, amelyben "a megszállók 

a kontinenst egymás között felparcellázták a saját összetett rivalizálásaikat és relatív hatalmukat tükröző tervekkel". Az első amerikai 
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négyszögletes földmérés tökéletesen megragadta ezt a nyelvet a szlogenjében: "Rend a földön".72 A kartográfus a hatalom eszköze, mint 

ennek a rendnek a szerzője, a valóságot csak két feltételre redukálja: a térképre és a feledésbe merülésre. A térképész igazsága 

kristályosítja ki azt az üzenetet, amelyet a Google-nak és minden megfigyelő kapitalistának minden emberre rá kell kényszerítenie: ha 

nem vagy rajta a térképünkön, nem létezel. 

 

IV. A vakmerőség kutyái 

 

Az olyan projektek, mint a Street View, megtanították a Google-t arra, hogy a jövő döntőbírójának szerepét is magára vállalhatja, és 

megúszhatja a dolgot. Megtanulta, hogy még a legellentmondásosabb kisajátítási törekvéseket is fenntartsa, ha azok szükségesek a 

létfontosságú új ellátási vonalak biztosításához. Például, miközben világszerte tiltakozások törtek ki a Street View ellen, és alig néhány 

hónappal azelőtt, hogy Németország bejelentette, hogy a Street View titokban személyes adatokat rögzít a védtelen Wi-Fi hálózatokról, 

a Google bevezette a Buzz-t - egy olyan platformot, amelynek célja az volt, hogy a Google hálóit a közösségi hálózatokból áramló, 

áhított viselkedési többlet útjába sodorja. A Buzz-szal bevezetett invazív gyakorlatok - a felhasználók magáninformációit a közösségi 

hálózatok létrehozására használták fel - a kisajátítási ciklus újabb fordulóját és annak drámai versenyeit indították el. 

Ahogy a Google megtanulta, hogyan irányítsa át sikeresen az utánpótlási útvonalakat, kikerülve és semmissé téve az ellenállást, 

még bátrabban engedte el a vakmerőség kutyáit, és irányította őket a pusztítás felé. A sok példa közül a Google Glass jól illusztrálja a 

kitermelési imperatívusz szívósságát és annak kereskedelmi gyakorlatba való átültetését. A Google Glass a számítási, kommunikációs, 

fényképezési, GPS-követési, adatlekérdezési, valamint hang- és videofelvételi képességeket egy szemüveg mintájára készült hordható 

formátumban egyesítette. Az általa gyűjtött adatok - helymeghatározás, hang, videó, fényképek és egyéb személyes információk - az 

eszközről a Google szervereire kerültek, és más ellátási útvonalakkal egyesülve csatlakoztak a viselkedési többlet egyirányú, gigantikus 

áramlásához. 

A projektet a viselhető számítások és a többletfelvétel rugalmasabb és kevésbé nyílt formáinak előfutárának tekintették. John Hanke 

úgy jellemezte a szemüvegek formájában megszokott formát, hogy az alkalmas a viselhető technológia "korai bevezetési fázisaira", 

hasonlóan ahhoz, ahogyan az első autók a lovas kocsikra hasonlítottak. Más szóval, a "szemüveg" azt volt hivatott leplezni, ami 

valójában példátlan: "Végső soron azt szeretnénk, hogy ezek a technológiák, bárhol is legyenek a testünkön, teljesen optimalizáltak 

legyenek a feladatuk alapján, nem pedig arra, hogy mi a társadalmilag elfogadhatóbb a létrehozás első pillanatában, csak azért, mert az 

embereket valamire emlékezteti, amit a múltban láttak. " A 2012 tavaszán divatos futurizmusként nagy lendülettel 73bevezetett, divatos 

futurizmus, de nem telt el sok idő, mire a közönség friss horrort regisztrált ezzel a bizarr invázióval kapcsolatban. Az eszközt viselőket 

"üveglyukaknak" titulálták, egyes vállalkozások pedig kitiltották a szemüveget a helyiségeikből.74 

A magánélet védelmezői tiltakoztak az emberek és helyek "állandóan bekapcsolt", de "észrevétlen" rögzítése ellen, amely 

megszünteti a személy magánélethez és/vagy anonimitáshoz fűződő ésszerű elvárásait. Új kockázatokra figyelmeztettek, ahogy az 

arcfelismerő szoftvereket alkalmazzák ezekre az új adatfolyamokra, és azt jósolták, hogy az olyan technológiák, mint a Glass, 

alapvetően megváltoztatják az emberek nyilvános viselkedését. 2013 májusában a kongresszus adatvédelmi frakciója már akkor is 

biztosítékokat kért Larry Page vezérigazgatótól a Glass adatvédelmi biztosítékairól, amikor a Google konferenciát tartott, hogy a 

fejlesztőket felkészítse az új eszközhöz való alkalmazások létrehozására. Áprilisban a Pew2014 Research bejelentette, hogy az 

amerikaiak 53 százaléka szerint az intelligens viselhető eszközök "rossz irányú változást" jelentenek, köztük az amerikai nők 59 

százaléka.75 

A Google továbbra is kitartott, várva, hogy a megszokás beinduljon. Még júniusban bejelentette, hogy a Glass a Livestream 

videomegosztó alkalmazást kínálja majd, amely lehetővé teszi a Glass-felhasználók számára, hogy mindent, ami körülöttük van, valós 

időben közvetítsenek az internetre. Amikor a Livestream vezérigazgatóját arról kérdezték, hogy ezek a vitatott és tolakodó képességek 

az eszköz bármelyik tulajdonosának kezében vannak-e, a Livestream vezérigazgatója így válaszolt: "A Google végső soron a felelős... a 

szabályok meghatározásáért. " 76Sergey Brin egyértelművé tette, hogy minden ellenállást kategorikusan elutasítanak, amikor a Wall 

Street Journalnak azt mondta: "Az embereknek mindig van egy természetes ellenérzésük az innovációval szemben".77 

Az adaptáció 2015-ben kezdődött azzal a bejelentéssel, hogy a Glass már nem lesz elérhető. A vállalat nem mondott semmit, hogy 

elismerje a nyilvánosság ellenszenvét vagy a Glass által felvetett társadalmi kérdéseket. Egy rövid blogbejegyzésben jelentették be: 

"Most már készen állunk arra, hogy felvegyük a nagy gyerekcipőt és megtanuljunk futni... a Glass jövőbeli verzióit akkor kezditek majd 

látni, amikor azok készen lesznek. "78 Egy szemüvegtervezőt bíztak meg azzal, hogy a futurisztikus eszközből valami szebbé alakítsa a 

megjelenést. 

Az átirányítás csendesen kezdődött. 2015 júniusában az FCC Műszaki és Technológiai Hivatala új terveket kapott a Glass számára, 

és szeptemberben friss címlapok jelentették be, hogy a Glass "új nevet és új életet kap".79 Egy évvel később Eric Schmidt, a Google 

jelenlegi elnöke a következőképpen helyezte perspektívába a helyzetet: "Ez egy nagy és nagyon alapvető platform a Google számára". 

Elmagyarázta, hogy a Glass-t csak azért vonták vissza a nyilvánosság elől, hogy "készen álljon a felhasználók számára... ezek a dolgok 
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időt vesznek igénybe. " 80Ahogy egyre több információ szivárgott ki a vállalatból, világossá vált, hogy nem áll szándékukban lemondani 

a viselhető technológiák potenciális új ellátási útjairól, függetlenül a közvélemény reakciójától. A Glass egy új "viselhető" platform 

előhírnöke volt, amely segíthetett a viselkedési többletműveleteknek az online világból az offline világba való átvándorlásában.81 

2017 júliusában az átirányítási fázis egy blogbejegyzéssel került nyilvánosságra, amely a Google Glass új iterációját mutatta be a 

világnak, immár "Glass Enterprise Edition" néven.82 Ezúttal nem lesz frontális támadás a közterület ellen. Ehelyett taktikai 

visszavonulásnak kellett lennie a munkahelyre - a megszokási kontextusok aranyszínvonalára, ahol az invazív technológiák 

normalizálódnak az alkalmazottak foglyul ejtett populációi körében. "A dolgozók számos területen, például a gyártásban, a 

logisztikában, a terepi szolgáltatásokban és az egészségügyben hasznosnak találják, hogy egy hordozható eszközzel információt és más 

forrásokat keresnek, miközben a kezük foglalt" - írta a projekt vezetője, és a legtöbb sajtó beszámoló dicsérte a lépést, a termelékenység 

és a hatékonyság növekedésére hivatkozva azokban a gyárakban, ahol az új Glass-t bevetették.83 Kevés szó esett arról, hogy a Glass-hoz 

való hozzászoktatás a munkahelyen minden bizonnyal egy kiskapu a Glass-hoz az utcáinkon, vagy hogy az eszköz tolakodó 

megfigyelési tulajdonságait ugyanilyen bizonyossággal fogják ráerőltetni azokra a nőkre és férfiakra, akiknek a használatára a 

munkaviszonyuk feltételeként kell majd kötelezniük magukat. 

A Glass tanulsága az, hogy amikor egy ellátási forráshoz vezető út akadályokba ütközik, más utakat építenek, hogy átvegyék a 

helyét és terjeszkedjenek. A vállalat vonakodva megtanulta, hogy nagyobb figyelmet fordítson ezeknek a fejlesztéseknek a 

nyilvánosságra hozatalára, de a kitermelés imperatívuszának feltétlen követelményei azt jelentik, hogy a kisajátítási ciklusnak teljes 

gőzzel kell folytatódnia, folyamatosan új területeket követelve. 

A kisajátítás elméletileg lehet egy "egyszerű rablás", de valójában egy összetett, jól megszervezett politikai és anyagi folyamat, 

amely jól felismerhető szakaszokat és kiszámítható dinamikát mutat. A változás itt bemutatott elmélete szisztematikusan átadja a tudást 

és a jogokat a sokaktól a keveseknek a Page-féle "automágia" dicsőséges ködében. A nyilvános vitát az ostoba népesség szerencsétlen, 

de kiszámítható felháborodásaként katalogizálja, amely a "változással szembeni ellenállást" térdre rogyva, vágyakozva ragaszkodik egy 

visszafordíthatatlan múlthoz, miközben tagadja az elkerülhetetlen jövőt: A Google jövőjét, a felügyeleti kapitalizmus jövőjét. Az elmélet 

szerint az ellenállást egyszerűen a behatolás első nehéz fázisainak lenyomataként kell elviselni. Feltételezi, hogy az ellenállás múlandó, 

mint a fájdalom éles sikolya, amikor a Novocain-tű először szúrja át a húst, mielőtt a zsibbadás beáll. 

 

V. Elbocsátási verseny 

 

A Google látványos sikere a felügyeleti kapitalizmus mechanizmusainak és elveinek kiépítésében, valamint a felügyeleti bevételek 

megszerzésében egy egyre fokozódó kivonási háborúban indította el a versenyt. A Google egy üres térben kezdte, de hamarosan más, a 

felügyeleti bevételek után vonzódó cégekkel is meg kellett küzdenie. A Facebook volt az első, és azóta is a viselkedési 

többletkészletekért folytatott legagresszívabb versenyző, aki nagy sebességgel indított behatolási hullámot, jelenlétet teremtett a szabad 

és törvénytelen többlethatáron, miközben tagadta tevékenységét, elhárította a kritikát, és alaposan összezavarta a nyilvánosságot. A 

"Tetszik" gomb, amelyet 2010 áprilisában széles körben vezettek be a barátok közötti kommunikáció eszközeként, korai lehetőséget 

nyújtott a Facebook Zuckerbergje számára, hogy elsajátítsa a kisajátítási ciklust. Az év novemberében már folyamatban lévő 

behatolásról szóló tanulmányt publikált Arnold Roosendaal holland doktorjelölt és adatvédelmi kutató, aki kimutatta, hogy a gomb egy 

olyan erőteljes ellátási mechanizmus, amelyből a viselkedési többletet folyamatosan rögzítik és továbbítják, cookie-kat telepítve a 

felhasználók számítógépére, függetlenül attól, hogy rákattintanak-e a gombra vagy sem. Roosendaal előrelátóan "alternatív üzleti 

modellként" jellemezte a műveletet, és felfedezte, hogy a gomb a nem Facebook-tagokat is nyomon követi, és arra a következtetésre 

jutott, hogy a Facebook potenciálisan képes kapcsolatot teremteni "minden webfelhasználóval", és ezáltal megfigyelni őket.84 Mindössze 

két hónappal korábban Zuckerberg "hibás lépéseknek" minősítette a Facebook egyre növekvő adatvédelmi jogsértés-katalógusát.85 Most 

ragaszkodott a forgatókönyvhöz, és végül "hibának" nevezte Roosendaal felfedezését.86 

2011-re a ciklus megszokási szakasza teljes lendületbe jött. A Wall Street Journal májusi jelentése megerősítette, hogy a 

Facebook még akkor is követi a felhasználókat, ha azok nem kattintanak a gombra, és megjegyezte, hogy a gombot már a világ 

ezer leglátogatottabb weboldalának egyharmadára telepítették. Eközben a Facebook technológiai igazgatója a következőket mondta 

a gombbal kapcsolatban: "Nem használjuk őket követésre, és nem is követésre szolgálnak. "87 Szeptember 25-én Nik Cubrilovic 

ausztrál hacker olyan megállapításokat tett közzé, amelyek szerint a Facebook még akkor is folytatta a felhasználók követését , 

amikor azok kijelentkeztek az oldalról.88 A Facebook bejelentette, hogy kijavítja "a hibát", és elmagyarázta, hogy bizonyos sütik 

tévedésből követték a felhasználókat, és megjegyezte, hogy "biztonsági" és "teljesítménybeli" megfontolások miatt nem tudta 

teljesen megszüntetni a gyakorlatot.89 Az újságírók felfedezték, hogy mindössze három nappal Cubrilovic leleplezései előtt a 

vállalat szabadalmat kapott a felhasználók webes tartományokon keresztüli követésére szolgáló speciális technikákra. Az új 

adatfeldolgozási módszerek lehetővé tették a Facebook számára, hogy nyomon kövesse a felhasználókat, személyes profilokat 

hozzon létre az egyénekről és a közösségi hálózataikról, jelentéseket kapjon harmadik felektől  a Facebook-felhasználó minden 
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egyes műveletéről, és ezeket a műveleteket naplózza a Facebook rendszerében, hogy összefüggésbe hozza azokat az adott 

személyeknek kiszolgált konkrét hirdetésekkel.90 A vállalat azonnal tagadta a szabadalom jelentőségét és fontosságát.91 

A Facebook rendíthetetlenül állította, hogy nem követi nyomon a felhasználókat, még a számos szilárd tény ellenére sem, így a 

szakemberek egyre frusztráltabbak lettek, a nyilvánosság pedig egyre jobban összezavarodott. Úgy tűnik, ez volt a lényeg. Azzal, hogy a 

Facebook minden vádat tagadott, és elkötelezte magát a felhasználók jóléte mellett, másfél évnyi időt biztosított magának arra, hogy a 

világ hozzászokjon a "Tetszik" gombhoz, és az ég felé fordított ikonikus hüvelykujjat a virtuális kommunikáció nélkülözhetetlen 

protézisévé tegye.92 

Ez a szilárd eredmény előkészítette az utat a kisajátítási ciklus adaptációs szakaszához, amikor 2011 novemberének végén a 

Facebook beleegyezett az FTC-vel való egyezségbe az FTC-vel azon vádak miatt, hogy szisztematikusan "megtévesztette a fogyasztókat 

azzal, hogy azt mondta nekik, hogy a Facebook-adataikat bizalmasan kezelhetik, majd ismételten lehetővé tette azok megosztását és 

nyilvánosságra hozatalát".93 Az EPIC és a magánélet védelmezőinek koalíciója által benyújtott panasz nyomán2009 az FTC vizsgálatot 

indított, amely rengeteg bizonyítékot talált a vállalat megszegett ígéreteire.94 Ezek között szerepeltek olyan weboldal-változtatások, 

amelyek a személyes adatokat nyilvánossá tették, harmadik felek hozzáférése a felhasználók személyes adataihoz, a személyes adatok 

kiszivárgása harmadik felek alkalmazásaihoz, egy "ellenőrzött alkalmazások" program, amelyben semmit sem ellenőriztek, a hirdetők 

számára a személyes adatokhoz való hozzáférés lehetővé tétele, a személyes adatokhoz való hozzáférés engedélyezése a fiókok törlése 

után, valamint az Egyesült Államok és az EU közötti adattovábbítást szabályozó Safe Harbor keretrendszer megsértése. A megfigyelési 

kapitalizmus párhuzamos univerzumában ezek a jogsértések mindegyike megérdemelte volna az ötcsillagos minősítést a kivonulás 

imperatívuszától. Az FTC végzése megtiltotta a vállalatnak, hogy további félrevezető adatvédelmi nyilatkozatokat tegyen, megkövetelte 

a felhasználók beleegyezését az új adatvédelmi irányelvekhez, és előírta, hogy húsz éven keresztül kétévente átfogó adatvédelmi 

programot kell auditálni. Jon Leibowitz, az FTC elnöke ragaszkodott ahhoz, hogy "a Facebook innovációjának nem kell a fogyasztók 

magánéletének rovására mennie".95 Leibowitz azonban nem egy vállalat ellen szállt szembe; egy új piaci formával állt szemben, 

amelynek határozott és megoldhatatlan parancsai csak a felhasználók magánéletének rovására teljesíthetők. 

Az átirányítás gyorsan megtörtént. 2012-ben a vállalat bejelentette, hogy a hirdetéseket a mobilalkalmazások használata alapján 

célozza meg, mivel a Datalogix-szal együttműködve meghatározta, hogy az online hirdetések mikor eredményeznek valós vásárlást. 

Ehhez a lépéshez személyes adatok, köztük e-mail címek bányászására volt szükség a felhasználói fiókokból. A Facebook 2012-ben a 

hirdetők számára hozzáférést biztosított olyan célzási adatokhoz is, amelyek a felhasználók e-mail címeit, telefonszámait és weboldal-

látogatásait tartalmazzák, és elismerte, hogy rendszere a személyes üzeneteket harmadik fél weboldalaira mutató linkek után kutatva 

automatikusan regisztrálja a "tetszik" jelzést a kapcsolódó weboldalon.96 2014-re a vállalat bejelentette, hogy az egész interneten 

nyomon követi a felhasználókat, többek között a "Tetszik" gombot használva, hogy részletes profilokat készíthessen a személyre szabott 

hirdetésekhez. Az "átfogó adatvédelmi programja" tájékoztatta a felhasználókat erről az új követési politikáról, és április óta minden 

állítását megfordította egy sűrű és hosszú szolgáltatási feltételekről szóló megállapodásba illesztett néhány sorral2010. Nem kínáltak 

opt-out adatvédelmi opciót.97 Az igazság végre kiderült: a hiba egy funkció volt. 

Eközben a Google fenntartotta a DoubleClick reklámkövető óriáscég 2001-es felvásárlásának az FTC általi jóváhagyása 

szempontjából kritikus fontosságú ígéretét, amikor beleegyezett, hogy a felhasználó beleegyezése hiányában nem kombinálja a 

nyomkövető hálózat adatait más, személyazonosításra alkalmas adatokkal. Ebben az esetben úgy tűnik, hogy a Google megvárta, amíg a 

Facebook kiterjeszti a felügyeleti kapitalista határokat, és viseli a behatolás és a megszokás terhét. Később, 2016 nyarán a Google 

átlépte ezt a határt azzal a bejelentéssel, hogy a felhasználó DoubleClick böngészési előzményei "összekapcsolhatók" a Gmail és más 

Google-szolgáltatások személyazonosításra alkalmas adataival. A követés ezen új szintjére ígért opt-in funkcióját a "Néhány új funkció 

a Google-fiókjához" címszóval mutatta be. Egy adatvédelmi tudós úgy jellemezte a lépést, mint a végső csapást a magánélet utolsó 

"aprócska látszatára" a web. Adatvédelmi csoportok koalíciója új panaszt nyújtott be az FTC-hez, amely hallgatólagosan elismerte a 

jogfosztási ciklus logikáját: "A Google fokozatosan és alattomosan tette azt, ami nyilvánvalóan törvénytelen lenne, ha egyszerre tenné 

meg".98 

A Facebook 2012-es tőzsdei bevezetése hírhedten rosszul sikerült, amikor a mobileszközökre való gyors áttérés miatt az utolsó 

pillanatban lefelé módosították az értékesítési előrejelzéseket, ami a befektetési bankárok és ügyfeleik között néhány kellemetlen 

ügylethez vezetett. Zuckerberg, Sheryl Sandberg és csapatuk azonban gyorsan elsajátította a kisajátítási ciklus árnyalatait, ezúttal a 

mobilhirdetések felé terelve a vállalatot. Megtanultak a viselkedési többlet ügyes és kíméletlen vadászai lenni, a készleteket 

méretarányosan elfoglalni, a törvények kijátszásával és ellenállással, valamint a termelési eszközök korszerűsítésével javítani az 

előrejelzési termékeket. A felügyeleti bevételek gyorsan és dühösen áramlottak, és a piac bőségesen jutalmazta a vállalat részvényeseit. 

A 2017,Financial Times a "Facebook:71 A nagyság jele" címmel, miközben a Facebook piaci kapitalizációja alig 500 milliárd dollár alá 

emelkedett, 2 milliárd átlagos havi aktív felhasználóval. A Facebook 2017 első negyedévében a hetedik helyen állt a legjobb 

vállalatok100 egyik fontos összesítésében, miközben egy évvel korábban még sehol sem szerepelt a top 100-ban. A hirdetések, 

elsősorban a mobilszolgáltatások 2017 második negyedévében a vállalat bevételének szinte minden dollárját a reklámok tették ki: 9,2 

milliárd dollárt az összesen 9,3 milliárd dollárból, ami 47 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.99 A The Guardian 

beszámolója szerint a Google és a Facebook 2016-ban a globális reklámköltés egyötödét tette ki, ami közel kétszerese, és2012, egy 
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számítás szerint a Google és a Facebook birtokolta a reklámköltés növekedésének közel 90 százalékát a 2016.100 A megfigyelési 

kapitalizmus hajtotta ezeket a vállalatok látszólag bevehetetlennek tűnő pozícióba kerültek. 

A fennmaradó három legnagyobb internetes vállalat, a Microsoft, az Apple és az Amazon közül a Microsoft volt az, amely először 

és a leghatározottabban a felügyeleti kapitalizmus felé fordult, mint a technológiai ágazatban betöltött vezető szerepének 

visszaállításának eszközéhez, amikor 2014 februárjában Satya Nadellát nevezték ki vezérigazgatónak. A Microsoft közismerten számos 

kulcsfontosságú lehetőséget szalasztott el arra, hogy a keresési üzletágban felvegye a versenyt a Google-lel, és fejlessze célzott hirdetési 

képességeit. Már 2009-ben, amikor Nadella a  Microsoft keresési üzletágának vezető alelnöke és vezetője volt, nyilvánosan bírálta, 

hogy a vállalat nem ismerte fel a felügyeleti kapitalizmus e korai szakaszához kapcsolódó pénzügyi lehetőségeket. "Utólag 

visszatekintve" - panaszolta - "szörnyű döntés volt" a kereső-hirdetési szolgáltatás megszüntetése: "Egyikünk sem látta a fizetett keresési 

modellt teljes pompájában". Nadella akkoriban felismerte, hogy a Microsoft Bing keresőmotorja nem tudott versenyezni a Google-lal, 

mert nem volt méretarányos a viselkedési többlet rögzítésében, ami a minőségi előrejelző termékek gyártásának kritikus tényezője: "Ha 

megnézzük a keresést... ez egy méretarányos játék. Ma nyilvánvalóan nem rendelkezünk megfelelő méretaránnyal, és ez akadályozza... 

a hirdetések relevanciájának minőségét, ami talán a nagyobb probléma, amivel ma küzdünk".101 

Kevesebb mint három hónappal azután, hogy átvette új szerepét, Nadella bejelentette szándékát, hogy a Microsoft hajóját egyenesen 

ebbe a méretarányos játékba irányítja, amikor áprilisban nyilvánosságra hozott egy tanulmányt, amelyet a vállalat az IDC piackutató 

cégtől rendelt.102 A tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy "az adataikat kihasználó vállalatok további 1,6 trillió dollárnyi bevételt 

tudnak szerezni azokkal a vállalatokkal szemben, amelyek ezt nem teszik meg", és Nadella eltökélte, hogy partra száll ennek a gazdag új 

térnek a távoli partjainál. A Microsoft learatná a saját adatainak előnyeit, és arra specializálódna, hogy ügyfeleinek "képessé tegye" 

ugyanezt. Nadella egy blogot állított össze, hogy jelezze az új irányt: "A lehetőség, ami ebben az új világban kínálkozik számunkra, az, 

hogy megtaláljuk a módját annak, hogy katalizáljuk a mindenütt jelenlévő számítástechnika adatkimerítését, és üzemanyaggá alakítsuk az 

ambient intelligencia számára".103 Ahogy az új "adatvíziót" felvázoló videó magyarázza: "Az egykor kiaknázatlan adatok most már 

értéket jelentenek". 

Nadella számos kezdeményezése arra irányul, hogy behozza az elvesztegetett időt a többletviselkedéshez vezető szilárd ellátási 

útvonalak kialakításával és a vállalat termelési eszközeinek korszerűsítésével. A Bing keresőmérnöki csapata építette a digitális és a 

fizikai világ saját modelljét egy Satori nevű technológiával: ez egy olyan öntanuló rendszer, amely naponta 28 000 DVD tartalommal 

bővül.104 A projekt vezető igazgatója szerint: "Elképesztő, hogy mennyi adatot gyűjtöttünk össze az elmúlt néhány évben. A sor a 

Vénuszig érne, és még mindig maradna 7 trillió pixel".105 Mindezeket a pixeleket jó célra használták fel. A 2015. októberi 

eredménybeszámolójában a vállalat bejelentette, hogy a Bing először vált nyereségessé, köszönhetően az előző negyedév mintegy 1 

milliárd dolláros keresőhirdetési bevételének. 

A Bing viselkedési többlethez való hozzáférésének növelésére irányuló másik stratégia a vállalat "digitális asszisztense", a Cortana 

volt, amelyhez a felhasználók több mint egymilliárd kérdést intéztek a 2015-ös bevezetését követő három hónapban.106 Ahogy a 

Microsoft egyik vezetője magyarázza: "Ötből négy lekérdezés a Google-hoz megy a böngészőben. A [Windows 10] feladatsávjában 

[ahol a Cortana elérhető] ötből öt lekérdezés a Binghez megy.... Mindannyian a keresésben vagyunk. A keresés a monetizációs 

stratégiánk kulcsfontosságú eleme. "107 

A Cortana több mint keresési forgalmat generál. A Microsoft adatvédelmi irányelvei szerint "a Cortana akkor működik a legjobban, 

ha Ön bejelentkezik, és hagyja, hogy felhasználja az eszközéről, a személyes Microsoft-fiókjából, más Microsoft-szolgáltatásokból és az 

Ön által csatlakoztatni kívánt harmadik féltől származó adatokat".108 Ahogy Page automágiája, úgy a Cortana is arra hivatott, hogy 

áhítatos és hálás megadásra ösztönözzön. A Microsoft egyik vezetője így jellemzi Cortana üzenetét: "'Annyi mindent tudok rólad. Olyan 

módon tudok segíteni neked, amire nem is nagyon számítasz. Olyan mintákat látok, amiket te nem. Ez a varázslat. "109 

Mindazonáltal a vállalat okos döntést hozott, hogy nem tárja a felhasználók elé a Cortana tudásának valódi mértékét. Mindent 

tudni akar rólad, de nem akarja, hogy tudd, mennyit tud, vagy hogy a működése teljes mértékben arra irányul, hogy folyamatosan 

többet tanuljon. Ehelyett a "bot" úgy van programozva, hogy engedélyt és megerősítést kérjen. Az ötlet lényege, hogy a Cortana 

intelligenciáját nem "autonómként", hanem "progresszívként" tálalva ne ijesszék el a közönséget - mondta a projekt csoportos 

programvezetője, aki megjegyezte, hogy az emberek nem akarják, hogy meglepődjenek azon, hogy a telefonjuk mennyire kezdi 

átvenni az irányítást: "Kifejezetten úgy döntöttünk, hogy egy kicsit kevésbé "mágikusak" és egy kicsit átláthatóbbak leszünk".110 

Nadella a "beszélgetések" új platformját képzeli el, ahol a felhasználók olyan botokkal lépnek kapcsolatba, amelyek arra késztetik 

őket, hogy lelkesen felfedjék mindennapi életük részleteit.111 A platform olyan élményeket ígér, mint a "társalgási kereskedelem".112 

ahol például egy bot tudja, hogy milyen cipőt vettél a múlt héten, ismeri a preferenciáidat a korábbi vásárlásaidból, ismeri a profilodat, 

és képes egy ajánlási modellt hívni, hogy meghatározza, milyen termékek megvásárlásához van a legnagyobb affinitásod.... Az adatok 

és az analitika erejét kihasználva a bot olyan ajánlásokkal tud válaszolni, amelyekről megállapítja, hogy a legmegfelelőbbek számodra. 

A közösségi hálózatodból is meghívhat embereket, hogy segítsenek neked a választásban. Miután Ön választ, a rendszer a 

méretadatokat, a szállítási címet, a fizetési információkat, hogy a kiválasztott ruhát elküldhessük Önnek.113 
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A Microsoft új operációs rendszerének, a Windows 10-nek a 2015. júliusi megjelenése rávilágított arra, hogy a vállalat mostantól 

komolyan veszi és sürgősen biztosítja a viselkedési többlethez vezető ellátási útvonalakat.114 Egy, a Slate-ben író szoftvermérnök 

"sürgős reformra szoruló adatvédelmi mocsárként" jellemezte, miközben részletezte, hogy a rendszer "jogot ad magának arra, hogy az 

Ön adatainak tömkelegét átadja a Microsoft szervereinek, a sávszélességet a Microsoft saját céljaira használja, és profilozza a Windows-

használatát".115 

Amint azt sok elemző gyorsan felfedezte, a rendszer a felhasználókat az "expressz telepítés" funkció felé terelte, amelyben minden 

alapértelmezett beállítás lehetővé tette a személyes adatok maximális áramlását a vállalat szervereire. Az Ars Technica technológiai 

weboldal vizsgálata kimutatta, hogy még akkor is, amikor ezeket az alapértelmezett beállításokat visszafordították, és a kulcsfontosságú 

szolgáltatásokat, például a Cortana-t letiltották, a rendszer továbbra is hozzáfér az internethez, és információt továbbít a Microsoftnak. 

Egyes esetekben úgy tűnt, hogy ezek az adattovábbítások személyes adatokat, többek között gépazonosítót, felhasználói tartalmat és 

helymeghatározási adatokat tartalmaznak.116 

Az Electronic Frontier Foundation (EFF) elemzése szerint még azok a felhasználók is, akik lemondtak a Cortana használatáról, 

"soha nem látott" mennyiségű információgyűjtésnek voltak kitéve, beleértve a szöveges, hang- és érintésalapú bevitelt, a webes nyomon 

követést, valamint az általános használatra, a programokra, a munkamenet időtartamára és egyéb telemetriai adatokat. Az EFF azt is 

megállapította, hogy a vállalat úgy döntött, hogy a biztonsági funkciókat a személyes adatok áramlásának túszaivá teszi, azt állítva, hogy 

az operációs rendszer biztonsági frissítései nem fognak megfelelően működni, ha a felhasználók a helymeghatározás korlátozását 

választják.117 

2016-ban a Microsoft 26,2 milliárd dollárért felvásárolta a LinkedIn szakmai közösségi hálózatot. A cél itt az, hogy megbízható 

ellátási útvonalakat hozzanak létre a többletviselkedés "közösségi gráf" néven ismert közösségi hálózati dimenziójához. A 450 millió 

felhasználóból származó társadalmi többlet ezen erőteljes új áramlásai jelentősen javíthatják a Microsoft előrejelző termékeit, ezt a 

kulcsfontosságú tényt Nadella a felvásárlásról szóló, befektetőknek szóló bejelentésében meg is jegyezte: "Ez új szintre emelheti a 

célzást és a relevanciát. " A három kulcsfontosságú lehetőség 118közül, amelyet Nadella a befektetőknek a felvásárlás bejelentésekor 

említett, az egyik a következő volt: "A monetizáció felgyorsítása egyéni és szervezeti előfizetéseken és célzott hirdetéseken keresztül". 

A kulcstényezők között itt az egységes szakmai profilok lennének az összes szolgáltatáson, eszközön és csatornán keresztül, valamint a 

Microsoft átfogó ismeretei az egyes felhasználókról: "Ma a Cortana tud rólad, a szervezetedről és a világról. A jövőben a Cortana az Ön 

teljes szakmai hálózatát is ismeri majd, hogy összekösse a pontokat az Ön nevében, és egy lépéssel előrébb járjon".119 

A piac ismét bőségesen jutalmazta a Microsoftot és Nadellát a felügyeleti bevételek felé való fordulásért. Amikor Nadella 2014 

februárjában átvette a vezérigazgatói széket, a vállalat részvényeivel 34 dollár körül kereskedtek, piaci értéke pedig nagyjából 315 

milliárd dollár volt. Három évvel később, 2017 januárjában a vállalat piaci kapitalizációja azóta először meghaladta az 500 milliárd 

dollárt,2000, részvényei pedig 65,64 dolláros történelmi csúcsra emelkedtek.120 

 

 

VI. A felügyeleti bevételek szirénének dala 

 

A Google, a Facebook, majd a Microsoft példátlan sikerei érezhető mágnességet gyakoroltak a globális gazdaságra, különösen az 

Egyesült Államokban, ahol a törvénytelenség politikája a legjobban beágyazódott. Nem kellett sok idő ahhoz, hogy a Szilícium-völgytől 

távol eső gyökerekkel rendelkező, bevett ágazatok vállalatai is megmutassák elszántságukat a felügyeleti bevételekért folytatott 

versenyben. E második hullámban az elsők között voltak azok a távközlési és kábeltársaságok, amelyek magánszemélyek és háztartások 

millióinak nyújtanak szélessávú szolgáltatást. Bár vita van arról, hogy ezek a cégek képesek-e hatékonyan versenyezni a már befutott 

internetes óriásokkal, a tények azt mutatják, hogy az internetszolgáltatók ennek ellenére elszántan próbálkoznak. "Az 

internetszolgáltatók az egész világhálóra kiterjedő rálátásukkal felfegyverkezve talán még abban a helyzetben is lehetnek, hogy 

túlszárnyalják a Facebookot, a Facebookot vagy a Google-t" - jegyezte meg a Washington Post.121 

E vállalatok közül a legnagyobbak - a Verizon, az AT&T és a Comcast - olyan stratégiai felvásárlásokat hajtottak végre, amelyek 

jelezték, hogy a viselkedési többlet pénzzé tételének javára eltávolodtak a szolgáltatási díjakra épülő, régóta fennálló modelljeiktől. 

Taktikai manővereik bizonyítják a felügyeleti kapitalizmus alapmechanizmusainak és működési követelményeinek általánosíthatóságát, 

és azt bizonyítják, hogy a felhalmozás új logikája a széles körű piaci törekvések teljesen új területét határozza meg. 

Verizon - az Egyesült Államok legnagyobb távközlési vállalata és a világ legnagyobb telekommunikációs vállalata a piaci 

kapitalizáció alapján mérve122-nyilvánosan 2014 tavaszán mutatta be a felügyeleti bevételek irányába történő elmozdulását, amikor az 

Advertising Age egyik cikke bejelentette, hogy a vállalat a mobilreklámok irányába mozdul el. A Verizon alelnöke adatmarketing azzal 

érvelt, hogy az ilyen hirdetéseket korlátozta a "megszólíthatóság... a fogyasztók nyomon követésének növekvő nehézsége, ahogyan azok 

az eszközök között mozognak". Ahogy egy marketingszakértő panaszkodott: "Nincs olyan mindenütt jelenlévő identitás, amely a 

mobilalkalmazásokból és a mobilböngészőből követi a felhasználókat". A cikk kifejtette, hogy a Verizon "egy cookie-alternatívát 

fejlesztett ki a cookie-k hiánya által bosszantott marketingterületre". A Verizon úgy kívánta megoldani a hirdetők nyomkövetési 
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igényeit, hogy minden egyes Verizon-felhasználóhoz egy rejtett és nem törölhető nyomkövető számot, úgynevezett PrecisionID-t 

rendel.123 

Valójában a Verizon behatolása két évvel korábban, 2012-ben indult, de gondosan elrejtették a nyilvánosság elől. Ez valószínűleg 

azért volt így, mert az azonosító lehetővé teszi a vállalat számára, hogy azonosítsa és nyomon kövesse az egyének szokásait 

okostelefonjaikon és táblagépeiken, viselkedési többletet generálva, miközben megkerüli az ügyfelek tudatosságát. A nyomkövetőt nem 

lehet sem kikapcsolni, sem kijátszani a privát böngészéssel vagy más adatvédelmi eszközökkel és vezérlőkkel. Amikor egy Verizon-

előfizető meglátogat egy weboldalt vagy mobilalkalmazást, a vállalat és partnerei ezt a rejtett azonosítót használják a viselkedési adatok 

összesítésére és csomagolására, mindezt az ügyfelek tudta nélkül. 

A Verizon kitörölhetetlen nyomkövető képességei egyértelmű előnyt jelentettek a viselkedési többletért folytatott növekvő 

versenyben. A hirdetők, akik a parkban tett sétát a "marketingterületüknek" tekintették, most már megbízhatóan célozhatták meg a 

hirdetéseket a telefonjára a vállalat kitörölhetetlen személyes azonosítójának erejével. A Verizon partnerséget kötött a Turn nevű 

reklámtechnológiai céggel is, amely már hírhedt a szokatlan "zombis süti" vagy "perma-süti" feltalálásáról, amely azonnal "újraéled", 

amikor a felhasználó úgy dönt, hogy lemond a reklámkövetésről, vagy törli a nyomkövető sütiket. A Verizon partnereként a Turn 

zombis süti a Verizon titkos nyomkövető számához csatolta magát, még nagyobb védelmet nyújtva a felfedezés és a vizsgálat ellen. A 

Turn vezető "adatvédelmi tisztviselője" így védte a megállapodást: "A lehető legtartósabb azonosítót próbáljuk használni ahhoz, hogy 

azt tegyük, amit teszünk. "124 

2014 őszére Jacob Hoffman- Andrews, az Electronic Frontier Foundation technológusa leleplezte a Verizon titkos új igényét az 

ingyenes nyersanyagra. A Wired egyik cikke felhívta a figyelmet Hoffman-Andrews elemzésére a Verizon megfigyelési programjáról, 

és további felfedezésére, miszerint az AT&T hasonló nyomkövető azonosítót használ. A cikk idézte a Verizon szóvivőjét, aki elismerte: 

"Nem lehet kikapcsolni".125 Hoffman-Andrews megfigyelte, hogy még akkor is, amikor az ügyfelek lemondanak a Verizon célzott 

hirdetéseiről, a követési azonosító továbbra is fennmarad, mivel a vállalat megkerüli vagy felülírja a felhasználó szándékait jelző összes 

jelzést, beleértve a Ne kövessük a nyomkövetést beállítást, az inkognitó és más privát böngészési módokat, valamint a cookie-k törlését. 

Az azonosítót ezután a Verizon ügyfelei minden "nem titkosított weboldalra, amelyet mobileszközről látogatnak meg, továbbítják. Ez 

lehetővé teszi, hogy harmadik fél hirdetők és weboldalak a látogatók beleegyezése nélkül mély, állandó profilt állítsanak össze a 

látogatók webböngészési szokásairól".126 A friss konkurencia fenyegetésétől megijedve a Google az adatvédelem szószólójaként 

kampányt indított egy új internetes protokollért, amely megakadályozná a Verizon PrecisionID-jéhez hasonló "fejléc-injektálásokat".127 

Julia Angwin adatvédelmi szakértő és újságíró, valamint a ProPublica munkatársai arról számoltak be, hogy a hasonló nyomkövető 

azonosítók az egész távközlési ágazatban szabványossá váltak. Ahogy egy reklámszakember fogalmazott: "Amitől izgatottak vagyunk, 

az a szolgáltatói szintű azonosító, egy magasabb szintű felismerési pont, amely lehetővé teszi számunkra a nyomon követést a 

biztonsággal....". Hoffman-Andrews végül "a Verizon-felhasználók magánéletének látványos megsértésének" nevezte a távközlési cég 

taktikáját.128 Bármennyire is igaz ez, a vállalat taktikai műveletei még ennél is messzebbre mutató fejleményre utalnak. 

A Verizon nem hátrál meg a behatolásával már birtokba vett területről. A rejtett azonosító maradna, és a vállalat biztosította az 

ügyfeleket, hogy "nem valószínű, hogy webhelyek és hirdetési egységek megpróbálnak majd ügyfélprofilokat létrehozni".129 Nem kellett 

azonban sok idő, hogy a szakértők felfedezzék, hogy a Twitter mobilhirdetési részlege már támaszkodott a Verizon azonosítóra a 

Twitter-felhasználók viselkedésének nyomon követése során.130 Ezután Jonathan Mayer informatikus és jogtudós megállapította, hogy a 

Turn zombis sütije több mint harminc vállalattól, köztük a Google-től, a Facebooktól, a Yahoo! tól, a Twittertől, a Walmarttól és a 

WebMD-től küldött és kapott adatokat. Mayer megvizsgálta mind a Verizon, mind a Turn opt-out politikáját, és mindkettőt 

megtévesztőnek találta, és arra a következtetésre jutott, hogy a Verizon minden egyes nyilvános nyilatkozata a nyomkövető azonosító 

adatvédelméről és biztonságáról hamis volt. "Egy átlagos felhasználó számára" - írta - "egyszerűen nincs védekezési lehetőség".131 

A Verizon jelentős belépése a felügyeleti kapitalizmusba szükségszerűen a vállalat érdekeit a kitermelés imperatívuszához kötötte. 

Ezt láthatjuk abban, ahogyan a Verizon felfedezte és végrehajtotta a kisajátítási ciklust, gyorsan haladva a taktikai fázisok sorozatán 

keresztül a behatolástól az átirányításig. A Verizon a kezdeti behatolással három évnyi belső kísérletezést és felfedezést nyert. Ez idő 

alatt átlépte a nyilvánosság tudatosságának küszöbét, és megkezdődött a nyilvánosság fokozatos hozzászoktatása az új gyakorlatokhoz. 

Miután stratégiái nyilvánosságra kerültek, a kritikus újságcikkek áradatát és az adatvédelmi szakértők vizsgálatát kellett elviselnie, de 

ezzel több időt nyert a bevételi lehetőségek feltárására és az ellátási útvonalak bővítésére is. A behatolásra adott nyilvános reakciók arra 

kényszerítették a vállalatot, hogy feltérképezze a ciklus következő fázisait. 

A közvélemény nyomására 2015 elején az alkalmazkodás irányába történt elmozdulás. Néhány hónappal korábban az FCC 

vizsgálatot indított a Verizon tiltott követési gyakorlatával kapcsolatban. Az Elektronikus Adatvédelmi Információs Központ 2015 

januárjában petíciót terjesztett körbe, amelyben azt követelte, hogy az FCC büntesse meg a vállalatot. A hónap végén a Szenátus 

Kereskedelmi, Tudományos és Közlekedési Bizottsága levelet tett közzé a Verizonhoz, amelyben "mély aggodalmát" fejezte ki új 

gyakorlata miatt.132 A bizottság a Verizont és a Turn-t a "látszólag" szándékos "a fogyasztók magánéletének megsértése" és "az ügyfelek 

választási lehetőségeinek megkerülése" miatt szidta. "133 A levél közzétételét követő egy napon belül a Verizon bejelentette: 

"Megkezdtük a munkát az opt-out kiterjesztésére az UIDH [unique identifier header] néven említett azonosítóra, és várhatóan 
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hamarosan elérhetővé válik". A The New York Times a Verizon bejelentését "a mobilhirdetések célzását célzó programjának jelentős 

felülvizsgálatának" nevezte.134 

A Times nem tudhatta, hogy a kisajátítási ciklus átirányítási szakasza már elindult. 2015 májusában a Verizon megállapodott az 

AOL megvásárlásáról 4,4 milliárd dollárért. Amint azt sok elemző hamar felismerte, az AOL igazi vonzereje a vezérigazgatója, Tim 

Armstrong volt, aki a Google első reklámértékesítési vezetője volt, és aki felügyelte a Madison Avenue-i stílusú hirdetésekről az 

AdWords áttörést hozó felfedezéseire való áttérést. Ő volt a Google amerikai értékesítési részlegének elnöke, amikor - akárcsak Sheryl 

Sandberg előtte - Armstrong 2009-ben elhagyta a Google-t az AOL-ért, mélyen átlátva az AdWords felügyeleti DNS-ét, és azzal az 

elhatározással, hogy megmenti az AOL mérlegét a felügyeleti kapitalizmus génterápiájával. Ahogy a Verizon operatív részlegének 

elnöke a befektetőknek elmondta: "Számunkra a fő érdeklődés a hirdetési technológiai platform körül volt, amelyet Tim Armstrong és 

csapata igazán nagyszerű munkát végzett". A Forbes megjegyezte, hogy Armstrongnak szüksége volt a Verizon erőforrásaira, "hogy 

kihívást intézzen a Google és a Facebook duopóliumához".135 

Az óriási felügyeleti kapitalisták elleni komoly kihívást a viselkedési többlet elsajátításában rejlő méretgazdaságossággal kell 

kezdeni. Ennek érdekében a Verizon azonnal átirányította kínálati útvonalait az AOL hirdetési platformjain keresztül. A felvásárlást 

követő néhány hónapon belül a Verizon csendben egy új adatvédelmi tájékoztatót tett fel a weboldalára, amelyet a milliónyi vezeték 

135nélküli ügyfele közül csak kevesen olvastak el. A bejegyzés utolsó bekezdéseibe csúsztatott néhány sor elárulta a történetet: A 

PrecisionID ismét mozgásban van. A Verizon és az AOL ezentúl együtt dolgozna "az Ön számára személyre szabottabb és hasznosabb 

szolgáltatások nyújtása érdekében... a Verizon meglévő hirdetési programjait... az AOL hirdetési hálózatba egyesítjük. A kombináció 

segít abban, hogy az Ön által látott hirdetések értékesebbek legyenek az Ön által használt különböző eszközökön és szolgáltatásokban". 

Az új közlemény azt állította, hogy "ügyfeleink magánélete fontos számunkra", bár nem elég fontos ahhoz, hogy veszélyeztesse a 

kitermelés imperatívuszát, és lehetővé tegye a nyersanyagszolgáltatók számára, hogy megtámadják a vállalat kisajátítási programját. Az 

opt-out eljárások rendelkezésre álltak, de szokás szerint bonyolultak, nehezen megállapíthatóak és időigényesek voltak. "Kérjük, vegye 

figyelembe" - zárul a bejegyzés - "hogy a böngészővezérlők használata, például a cookie-k törlése az eszközökön vagy a böngésző 

előzményeinek törlése nem hatékony módja annak, hogy lemondjon a Verizon vagy AOL hirdetési programok. "136 

Az FCC és a Verizon közötti egyezség egy újabb borús példa volt arra, hogy egy közintézményt felülmúlt egy elszánt felügyeleti 

kapitalista gyorsasága és erőforrásai. 2016 márciusában, jóval a Verizon taktikai átirányításának bejelentése után, az FCC 1,35 millió 

dolláros egyezséget kötött a Verizonnal a rejtett azonosító adatvédelem megsértése miatt. Bár a Verizon beleegyezett abba, hogy opt-in 

alapon újraindítja a cookie-kat, a megegyezés nem terjedt ki az AOL hirdetési hálózatára, ahová az akció áthelyeződött. A Verizon 

burjánzó új kínálati útvonalai továbbra is érintetlenek maradnának.137 Még abban a hónapban Armstrong találkozott a hirdetési 

vevőkkel, egy találkozót, amelyet a Wall Street Journal úgy jellemzett, mint "az első igazi esélyt arra, hogy bemutassa, hogy az AOL - 

frissen a Verizon Communications Inc. eladásából - hiteles fenyegetéssé kíván válni a Facebook Inc. és a Google számára....".138 

2016. március 31-én az FCC közzétette a javasolt szabályalkotási közleményt, amely adatvédelmi irányelveket állapítana meg az 

internetszolgáltatók számára. A vállalatok továbbra is gyűjthetnének olyan viselkedési adatokat, amelyek saját szolgáltatásaik 

biztonságát és hatékonyságát növelik, de a "fogyasztói adatok" minden más felhasználásához opt-in beleegyezés szükséges. "Ha egyszer 

előfizetünk egy internetszolgáltatóra" - írta Tom Wheeler, az FCC elnöke - "a legtöbbünknek kevés a mozgástere ahhoz, hogy gyorsan 

meggondolja magát vagy elkerülje ezt a hálózatot. " 139A javaslat kizárólag az FCC hatáskörébe tartozónak tekintett 

internetszolgáltatókra irányult, de nem terjedt ki az internetes cégekre, amelyek szabályozása a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság 

feladata. 

A kulcsfontosságú internetszolgáltatók között már zajló, nagy téteket felvető jogfosztási verseny fényében nem meglepő, hogy a 

javaslat gyorsan politikai villámhárítóvá vált. Az internetszolgáltatók, lobbistáik, politikai tanácsadóik és politikai szövetségeseik 

felsorakoztak, hogy meghiúsítsák a törekvést, mondván, hogy az internetszolgáltatók versenylehetőségei tisztességtelenül sérülnének: 

"A távközlési cégek ellenzik a javaslatot, azzal érvelve, hogy az egyenlőtlen helyzetbe hozza őket más internetes cégekkel, amelyek 

adatokat gyűjtenek a felhasználókról, mint például a Google....."140 2016. október 27-én az FCC biztosai 3-2 szavazattal mérföldkőnek 

számító döntést hoztak, ebben az esetben az internetes fogyasztóvédelem javára. Történelmi nap volt ez nemcsak a felügyeleti 

kapitalizmus fiatal életében, hanem az FCC tiszteletreméltó és hosszú életében is, egy olyan ügynökségében, amely korábban még soha 

nem fogadott el ilyen online védelmet.141 

Sem az eredeti FCC-javaslatok, sem a végső szavazás nem fékezte a Verizon ajánlatát a méretgazdaságossági előnyök 

kihasználására a viselkedési többletben. Ha a törvény a városába jönne, egyszerűen vásárolna egy új várost seriff nélkül. 2017 

júniusában a Verizon lezárta a Yahoo! alaptevékenységének megvásárlását, így a korábbi internetes óriás egymilliárd aktív havi 

felhasználóját, beleértve a 600 millió havi aktív mobilfelhasználót is, mindössze egy milliárd forintért szerezte meg. 

4,48 milliárd dollár.142 "A méret elengedhetetlen" - mondta Armstrong egy évvel korábban újságíróknak.143 "Ha az olimpián akarsz 

játszani, akkor a Google és a Facebook ellen kell versenyezned. " 144Armstrong a Verizon előnyeit emelte ki: a felhasználók 

viselkedésének és letöltési aktivitásának teljes körű áttekintését a nap huszonnégy órájában, valamint a tartózkodási helyük folyamatos 

nyomon követését. 
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2017-re a Verizon új törekvéseinek elemei végre a helyükre kerültek. Az Armstrong által vezetett, Oath névre keresztelt új 

internetes vállalat egyesítené a Yahoo! és az AOL cégeket, összesen 1,3 milliárd havi felhasználóval. Ahogy a New York Times 

összefoglalta: "A Verizon azt reméli, hogy a tartalomkínálatával és a reklámozás új formáival több nézőt és marketingest tud vonzani, 

miközben versenybe száll a Google-lal és a Facebookkal. "145 

A megfigyelési kapitalizmus történetének e fejezetének borzongató epilógusaként 2017. március 28-án az újonnan megválasztott 

republikánus kongresszus megszavazta a szélessávú adatvédelmi rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló határozatot, amely felett 

az FCC alig néhány hónappal korábban küzdött. A szabályok megkövetelték a kábel- és telefontársaságoktól, hogy a személyes adatok 

hirdetésekhez és profilalkotáshoz való felhasználása előtt érdemi hozzájárulást szerezzenek be. A vállalatok megértették, és meggyőzték 

a republikánus szenátorokat, hogy a hozzájárulás elve súlyos csapást mérne az új kapitalizmus alapmechanizmusaira: az egyoldalú 

többletkisajátítás legitimitására, a többlet tulajdonjogára, a többlet feletti döntési jogokra és a törvénytelen jogra a fenti tevékenységek 

folytatásához szükséges helyiségekben.146 Ennek érdekében az állásfoglalás azt is megakadályozta, hogy az FCC a jövőben hasonló 

védelmet próbáljon létrehozni. A New York Timesban megjelent írásában a demokrata FCC kinevezettje, Wheeler a probléma lényegére 

tért ki: “Demokratikus kollégáim és én úgy látjuk, hogy a digitális nyomok, amelyeket a fogyasztó a hálózat használata során hagy, a 

fogyasztó tulajdonát képezik. Magánjellegű információkat tartalmaznak személyes preferenciákról, egészségügyi problémákról és 

pénzügyi kérdésekről. A bizottságban helyet foglaló republikánus kollégáink szerint az adatoknak a hálózat számára eladhatónak kell 

lenniük.147 

 

A fordulat azt jelentette, hogy bár a szövetségi törvények védik a telefonbeszélgetés magánéletét, ugyanez az internet útján 

továbbított információ azonnal bekerül az internetszolgáltatók többlet-ellátási láncába. Ez a roham végül a "szabad" mítosz végét jelezte. 

A világ internetfelhasználóinak eladott fausti paktum a felügyeletet az olyan ingyenes szolgáltatások keserű áraként tüntette fel, mint a 

Google keresése és a Facebook közösségi hálózata. Ez a ködösítés többé már nem tartható, mivel minden fogyasztó, aki a havi 

távközlési számláját fizeti, most már egy távoli és absztrakt, de mégis rabló digitális motozás kiváltságát is megvásárolja.148 

Az új és a már működő vállalatok minden ágazatból - beleértve a kiskereskedelmet, a pénzügyeket, a fitnesz-, a biztosítási, az 

autóipari, az utazási, a vendéglátó-, az egészségügyi és az oktatási ágazatot - csatlakoznak a felügyeleti bevételek felé vezető vándorlási 

úthoz, a hatalmas növekedés, a nyereség és a pazar jutalmak ígérete által vonzott mágnesesség által, amelyeket csak a pénzügyi piacok 

tudnak nyújtani. Az elkövetkező fejezetekben számos, ezekből az ágazatokból vett példát fogunk megvizsgálni. 

Egy másik tendencia szerint a viselkedési többlet rögzítése és értékesítése érdekében végzett megfigyelés önálló szolgáltatássá vált. 

Az ilyen cégeket gyakran "szoftver mint szolgáltatás" vagy SaaS néven emlegetik, de pontosabb a "felügyelet mint szolgáltatás" vagy 

"SVaaS" elnevezésük. A hitelezés új, alkalmazásalapú megközelítése például azonnal megállapítja a hitelképességet az egyén 

okostelefonjának és egyéb online viselkedésének részletes bányászata alapján, beleértve az SMS-eket, e-maileket, GPS-koordinátákat, 

közösségi média-bejegyzéseket, Facebook-profilokat, kiskereskedelmi tranzakciókat és kommunikációs mintákat.149 Az adatforrások 

között olyan intim részletek is szerepelhetnek, mint például a telefon akkumulátorának feltöltési gyakorisága, a bejövő üzenetek száma, 

hogy válaszol-e és mikor hívja vissza a telefonhívásokat, hány névjegye van a telefonján, hogyan tölti ki az online űrlapokat, vagy hány 

kilométert utazik naponta. Ezek a viselkedési adatok árnyalt mintákat eredményeznek, amelyek előre jelzik a hitel nemfizetés vagy 

visszafizetés valószínűségét, és így lehetővé teszik az algoritmusok folyamatos fejlesztését és finomítását. Két közgazdász, aki ezt a 

megközelítést kutatta, felfedezte, hogy a többlet ezen tulajdonságai a hagyományos hitelpontozáshoz hasonló előrejelző modellt 

eredményeznek, és megjegyezte, hogy "a módszer számszerűsíti a viselkedés gazdag aspektusait, amelyeket általában "puha" 

információnak tekintenek, és így olvashatóvá teszi a hivatalos intézmények számára".150 "Képesek vagyunk bejutni és valóban 

megérteni ezeknek az ügyfeleknek a mindennapi életét" - magyarázta az egyik hitelező cég vezérigazgatója, amely ügyfelenként 10 000 

jelet elemez.151 

Az ilyen módszereket eredetileg az afrikai piacok számára fejlesztették ki, hogy segítsék a "bank nélküli" - azaz a hitellel nem 

rendelkező - embereket a hitelfelvételben. Az egyik hitelnyújtó csoport interjút készített az alacsony jövedelmű országokban a 

potenciális ügyfelekkel, és arra a következtetésre jutott, hogy könnyű lenne kihasználni az amúgy is szorongatott szegényeket: "A 

legtöbben azt mondták, hogy nem okoz nekik gondot személyes adataik megosztása a nagyon szükséges pénzeszközökért cserébe". 

Ezeket az alkalmazásalapú hitelezési startupokat azonban jellemzően a Szilícium-völgyben fejlesztik ki és finanszírozzák, ezért nem 

meglepő, hogy ugyanezek a technikák egy szélesebb trend részévé váltak, amely a pénzügyi válság és a neoliberalizmus megszorító 

gyógyszere által gazdaságilag kiüresedett amerikai családok kizsákmányolására irányul. Amint arról a Wall Street Journal beszámol, az 

olyan új startupok, mint az Affirm, a LendUp és a ZestFinance "olyan forrásokból származó adatokat használnak, mint a közösségi 

média, az online viselkedés és az adatbrókerek, hogy meghatározzák több tízezer olyan amerikai fogyasztó hitelképességét, akik nem 

jutnak hitelhez", újabb bizonyíték arra, hogy a döntési jogok és az általuk lehetővé tett magánélet olyan luxussá vált, amelyet túl sokan 

nem engedhetnek meg maguknak.152 

Egy másik példa a szolgáltatásként nyújtott megfigyelésre egy olyan cég, amely a potenciális munkavállalók és bérlők mélyreható 

átvilágítását kínálja munkáltatóknak és bérbeadóknak. Egy leendő bérlő például olyan felszólítást kap a potenciális bérbeadójától, amely 
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szerint teljes hozzáférést kell biztosítania az összes közösségi médiaprofiljához. A szolgáltatás ezután "lekaparja az Ön oldalaktivitását", 

beleértve a teljes beszélgetésszálakat és magánüzeneteket, lefuttatja azokat a természetes nyelvi feldolgozáson és más elemző 

szoftvereken keresztül, majd végül egy olyan jelentést ad ki, amely a személyiségétől kezdve a "pénzügyi stressz szintjéig" mindent 

katalogizál, beleértve a védett státuszra vonatkozó információkat, mint például a terhesség és az életkor. Az érintettek számára nincs 

lehetőség az információk megtekintésére vagy vitatására. A digitális hitelezőkhöz hasonlóan, bár a leendő bérlőnek formálisan "bele kell 

egyeznie" a szolgáltatásba, azok esnek csapdába ebben a fausti alku során, ahol a magánéletet a társadalmi részvételért cserébe elvesztik. 

"Az emberek feladják a magánéletüket azért, hogy megkapjanak valamit, amit akarnak" - ünnepli a szolgáltató cég vezérigazgatója.153 

Az SVaaS cégek egy másik műfaja az adattudományt és a gépi tanulást alkalmazza az interneten az egyének viselkedési többletének 

átkutatására, akár az eladás, akár az elemzés és a jövedelmező előrejelzési termékek előállítása érdekében. Frank Pasquale jogász ezt "a 

személyes adatok sötét piacának" nevezi.154 A hiQ például előrejelző termékeit vállalati humánerőforrás-szakemberek számára 

értékesíti. A vállalat az ügyfél alkalmazottaival kapcsolatos információkat keres az interneten, beleértve a közösségi médiát és a 

nyilvánosan elérhető adatokat is; majd "az adattudományi motor olyan erős jeleket von ki ebből a zajból, amelyek arra utalnak, hogy 

valaki szökési kockázatot jelenthet". A gépi tanulási modellek kockázati pontszámokat rendelnek az egyes alkalmazottakhoz, lehetővé 

téve az ügyfelek számára, hogy "lézerpontossággal meghatározzák a legnagyobb kockázatot jelentő alkalmazottakat....". A vállalat azt 

állítja, hogy "kristálygömböt" biztosít, és hogy előrejelzései "gyakorlatilag megegyeznek" a megfigyelt fluktuációval. A hiQ 

információinak birtokában a vállalatok megelőzően beavatkozhatnak. Törekedhetnek arra, hogy megtartsák a munkavállalót, vagy 

dönthetnek úgy, hogy megelőző jelleggel felmondanak valakinek, akiről megjósolták, hogy "menekülési kockázatot jelent".155 

Egy másik példa a Safegraph, egy olyan cég, amely partneri kapcsolatban áll azokkal az alkalmazásokkal, amelyek nyomon követik 

az Ön viselkedését, hogy "nagy pontosságú/alacsony hamis pozitív" adatokat gyűjtsenek "a háttérben, nagy populációkból". A 

Washington Post szerint a cég csak2016 novemberben 17 trillió helymeghatározó jelet gyűjtött össze 10 millió okostelefonról, olyan 

adatokat, amelyeket többek között két egyetemi kutatónak adtak el, hogy részletesen tanulmányozhassák a családi viselkedésmintákra 

gyakorolt politikai hatásokat abban az évben hálaadás napján.156 Az "anonimizálás" és a "deidentifikáció" széles körben használt 

eufemizmusai ellenére a Safegraph nyomon követi az egyes eszközöket és tulajdonosaik mozgását a nap folyamán, és olyan adatokat 

állít elő, amelyek kellően részletesek ahhoz, hogy képesek legyenek azonosítani az egyének otthoni tartózkodási helyét. 

A felügyeleti kapitalizmus digitálisan született, de ahogy a következő fejezetekben látni fogjuk, már nem csak a digitálisan született 

vállalatokra korlátozódik. Ez a logika, amely a befektetéseket bevételekké alakítja át, rendkívül alkalmazkodó és kivételesen 

jövedelmező, amíg a nyersanyagellátás ingyenes és a törvények távol tarthatók. A most zajló gyors átállás a felügyeleti bevételekre 

emlékeztet a huszadik század végi, az árukból és szolgáltatásokból származó bevételektől a pénzügyi kapitalizmus spekulatív és 

részvényesi értékmaximalizálási stratégiáinak elsajátításából származó bevételekre való átállásra. Akkoriban minden vállalat 

ugyanazoknak a parancsolatoknak volt kénytelen engedelmeskedni: csökkenteni a létszámot, kiszervezni a gyártási és szolgáltatási 

létesítményeket, csökkenteni a termék- és szolgáltatásminőségre fordított kiadásokat, csökkenteni az alkalmazottak és a fogyasztók 

iránti elkötelezettséget, automatizálni a vásárlói felületet - mindezek a radikális költségcsökkentési stratégiák a vállalat 

részvényárfolyamának támogatására irányultak, amelyet a vállalatról és annak a társadalomban betöltött szerepéről alkotott egyre 

szűkebb és kirekesztő nézet túsza volt. 

Ahogy a felügyeleti eszközökért folyó verseny egyre élesedik, új mozgástörvények kerülnek előtérbe. Ezek végül egy még 

kíméletlenebb kényszert alakítanak ki arra, hogy a jövőbeli viselkedést még nagyobb biztonsággal és részletességgel lehessen 

megjósolni, ami arra kényszeríti az egész projektet, hogy elszakadjon a virtuális világtól, és az általunk "valóságosnak" nevezett világ 

felé forduljon. A II. részben ezt a valós világba való átvándorlást követjük nyomon, ahogy a versenydinamika rákényszeríti az ellátási 

műveletek bővítését, és az egyre bonyolultabbá váló kitermelési architektúra egyre mélyebbre és mélyebbre nyúl az emberi tapasztalat 

új területein. 

Mielőtt belevágnánk ebbe a projektbe, itt az ideje, hogy megálljunk és ellenőrizzük a helyzetünket. Azt javasoltam, hogy a 

megfigyelési kapitalizmus veszélyeit nem lehet teljes mértékben felfogni sem a magánélet, sem a monopólium szemszögéből. A 6. 

fejezetben a veszélyről való gondolkodás új módját kínálom fel. A veszélyek, amelyekkel szembe kell néznünk, még alapvetőbbek, 

mivel a megfigyelési kapitalisták átveszik az irányítást azokban az alapvető kérdésekben, amelyek meghatározzák a tudást, a tekintélyt 

és a hatalmat korunkban: Ki tudja? Ki dönt? Ki dönt arról, hogy ki dönt? 
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CHAPTER SIX 

 

ELTÉRÍTVE: A TANULÁS MEGOSZTOTTSÁGA A TÁRSADALOMBAN 

 

 

 

 

Csodálkoztak, hogy miért tiltották meg a gyümölcsöt: semmi 

újat nem tanított nekik. Elrejtették büszkeségüket, De nem sokat 

hallgattak, amikor megdorgálták őket: Pontosan tudták, mit kell 

tenniük odakint. 

-W. H. AUDEN 

SZONETTEK KÍNÁBÓL, I 

 

 

I. A Google-nyilatkozatok 

 

1492. december 4-én Kolumbusz elmenekült a szárazföldi szelek elől, amelyek megakadályozták az indulását a ma Kubának nevezett 

szigetről. Egy napon belül horgonyt vetett egy nagyobb sziget partjainál, amelyet a nép Quisqueya vagy Bohio néven ismert, és ezzel 

elindította azt, amit a történészek "hódítási mintának" neveznek. Ez a  minta három fázisban bontakozik ki: jogi intézkedések kitalálása, 

hogy az inváziót az igazolás fényével ruházzák fel, a területi igények kinyilvánítása, valamint egy város alapítása a hódítás legitimálása 

és intézményesítése érdekében.1 A matrózok nem is sejthették, hogy akkori cselekedeteik egy olyan minta első vázlatát írják meg, 

amelynek izomereje és zsenialitása téren és időn át visszhangzik majd a digitális XXI. században. 

Bohio szigetén Kolumbusz végre olyan virágzó anyagi kultúrát talált, amely méltó volt álmai és a spanyol uralkodók étvágyához. 

Aranyat, díszes kő- és famunkákat látott, "szertartási tereket... kővel kirakott báltereket... kőgallérokat, medálokat és stilizált szobrokat... 

gazdagon faragott fatrónokat... kidolgozott személyes ékszereket....". Meggyőződve arról, hogy a sziget "eddigi legjobb lelete, a 

legígéretesebb környezettel és a legleleményesebb lakosokkal", kijelentette Izabella királynőnek: "Már csak az van hátra, hogy spanyol 

jelenlétet létesítsen, és megparancsolja nekik, hogy teljesítsék akaratát. Mert... a tiéd a parancsnokság, és kényszerítsd őket, hogy 

dolgozzanak, vessenek magot, és tegyenek meg minden mást, ami szükséges, és építs várost, tanítsd meg őket ruhát viselni és a mi 

szokásainkat átvenni".2 

John Searle nyelvfilozófus szerint a kijelentés a beszéd és a cselekvés egy sajátos módja, amely a semmiből tényeket hoz létre, új 

valóságot teremtve ott, ahol korábban nem volt semmi. A következőképpen működik: néha azért beszélünk, hogy egyszerűen leírjuk a 

világot - "barna szemed van" -, vagy azért, hogy megváltoztassuk azt - "csukd be az ajtót". A kijelentés mindkettőt ötvözi, és egy új 

valóságot állít fel azáltal, hogy a világot úgy írja le, mintha egy kívánt változás már igaz lenne: "Minden ember egyenlőnek teremtetett". 

"A tiéd a parancsnokság." Ahogy Searle írja: "Valamit azáltal teszünk valóra, hogy úgy ábrázoljuk, mintha az lenne".3 

Nem minden nyilatkozat szóbeli kijelentés. Néha csak leírunk, utalunk, beszélünk, gondolkodunk, vagy akár cselekszünk egy 

helyzethez kapcsolódóan olyan módon, hogy "valóságot teremtünk azáltal, hogy a valóságot teremtettként ábrázoljuk". Tegyük fel 

például, hogy a pincér két egyforma tál levest hoz nekem és a barátomnak, és mindkettőnk elé tesz egy-egy tálat. Anélkül, hogy bármit 

is mondana, kijelenti, hogy a tálak nem egyformák: az egyik tál a barátomé, a másik tál pedig az enyém. Kijelentésének tényét akkor 

erősítjük meg, amikor én csak az "én" tálamból veszek levest, a barátom pedig az övéből. Amikor az "ő" tála kiürül, a barátom még 

mindig éhes, és engedélyt kér, hogy az előttem lévő tálból egy kanál levest vegyen, tovább erősítve azt a tényt, hogy az az én tálam 

leveséről van szó. Ily módon a kijelentések az új tények mások általi elfogadásának erejével emelkednek vagy süllyednek. Ahogy Searle 

megállapítja: "Az egész intézményes valóságot, és ezért... az egész emberi civilizációt... nyilatkozatok hozzák létre".4 

A nyilatkozatok természetüknél fogva invazívak, mert új tényeket kényszerítenek a társadalmi világra, miközben a 

nyilatkozattevőik módot találnak ki arra, hogy másokat is rávegyenek arra, hogy elfogadják ezeket a tényeket. Kolumbusz nyilatkozata 

ezt a "hódítási mintát" tükrözi, ahogy Matthew Restall történész írja: “A XVI. századi spanyolok saját és honfitársaik tetteit 

következetesen olyan kifejezésekkel mutatták be, amelyek idő előtt előrevetítették a hódító hadjáratok befejezését, és a hódítás krónikáit 

a megkerülhetetlenség levegőjével ruházták fel. A "spanyol hódítás" kifejezés és mindaz, amit ez magában foglal, azért maradt fenn a 

történelemben, mert a spanyolok annyira igyekeztek hódításként ábrázolni törekvéseiket és békékt, mint teljesített szerződések, mint 

gondviselési szándék, mint teljesített tények.5 
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A spanyol hódítók és uralkodóik igyekeztek megindokolni inváziójukat, mivel ez volt az egyik módja annak, hogy egyetértésre 

késztessék, különösen az európai közönségüket. Olyan intézkedéseket dolgoztak ki, amelyek célja az volt, hogy "a jóváhagyott 

precedensekre való hivatkozással és azok követésével jogi látszatot keltsenek. "6 E célból a katonák feladata volt, hogy a támadás előtt 

felolvassák a Requirimiento néven ismert 1513-as monarchikus ediktumot a bennszülött falusiaknak.7 Az ediktum kimondta, hogy Isten, 

a pápa és a király tekintélyét a konkvisztádorok testesítik meg, majd az őslakosokat ennek a tekintélynek alárendelt vazallusoknak 

nyilvánította: "Ti, e kontinens kazakjai és indiánjai.... kijelentjük, vagy tudtotokra adjuk mindnyájatoknak, hogy csak egy Isten, egy 

remény és egy kasztíliai király van, aki ezen országok ura; jelenjetek meg késedelem nélkül, és tegyetek hűségesküt a spanyol királynak, 

mint hűbéresei. "8 

A rendelet a továbbiakban felsorolta, hogy milyen szenvedések várnak a falusiakra, ha nem engedelmeskednek. Ebben a 

világrengető, példátlan szembesülésben a bennszülötteket olyan nyelven szólították, tanácsolták és figyelmeztették, amelyet nem tudtak 

megérteni, hogy adják meg magukat ellenállás nélkül, olyan hatalom elismeréseként, amelyet fel sem tudtak fogni. A gyakorlat olyan 

cinikus és kegyetlen volt, hogy a közeledő megszállók gyakran úgy intézték el a kötelezettségüket, hogy az éjszaka közepén a 

szakállukba mormolták az ediktum hosszú paragrafusait, miközben a sűrű növényzet között rejtőzködtek, várva, hogy lecsapjanak: 

"Amint az európaiak teljesítették tájékoztatási kötelezettségüket, szabad volt az út a fosztogatás és rabszolgasorba taszítás előtt." 

Bartolomé de las Casas szerzetes, akinek beszámolója a spanyol atrocitások eme történetéről tanúskodik, azt írta, hogy a Requirimiento 

a bennszülötteknek a megadáskor méltányos bánásmódot ígért, de a dac következményeit is megszabta. A bennszülöttek ellenállásának 

minden egyes cselekedetét "lázadásnak" minősítették, ezzel legitimálva a katonai normákat meghaladó brutális "megtorlást", beleértve a 

groteszk kínzásokat, egész falvak felgyújtását az éjszaka sötétjében és a nők nyilvános helyen történő felakasztását: "Minden 

gonoszságot és kárt megteszek veletek, amit egy úr megtehet azokkal a hűbéresekkel, akik nem engedelmeskednek neki, vagy nem 

fogadják el őt. És ünnepélyesen kijelentem, hogy az ilyenek által kapott halál és károk a ti hibátok lesznek, és nem Őfelsége, nem az 

enyém és nem a velem jött uraké. "9 A nyilatkozattal történő hódítás ismerősen hangzik, mert a felügyeleti kapitalizmus tényei már a 

világba hat kritikus kijelentés alapján, amelyeket a Google először a semmiből szedtek elő, amikor a Google először állította őket. Hogy 

az általuk hirdetett tényeket hagyták érvényesülni, az a Verizon és a felügyeleti kapitalista égbolt más új belépőinek kisajátítási 

stratégiáiból is kitűnik. A fiatal cég eredményeinek elragadtatásában a Google alapítói, rajongói és a rajongó sajtó néma csendben 

elhallgatta az invázió és hódítás e kijelentésekben rejlő megdöbbentő vízióját.10 

A hat nyilatkozat megalapozta a felügyeleti kapitalizmus szélesebb körű projektjét és annak eredendő bűnét, a kisajátítást. Ezeket 

mindenáron meg kell védeni, mert mindegyik nyilatkozat az előzőre épül. Ha az egyik elbukik, mind elbukik: 

 

• Az emberi tapasztalatot szabadon felhasználható nyersanyagnak tekintjük. Ennek az igénynek az alapján figyelmen kívül 

hagyhatjuk az egyének jogaira, érdekeire, tudatosságára vagy megértésére vonatkozó megfontolásokat. 

• Igényünk alapján jogot formálunk arra, hogy az egyén tapasztalatait viselkedési adatokká alakítsuk át. 

• Az ingyenes nyersanyagra vonatkozó igényünk alapján a birtokláshoz való jogunk jogot biztosít az emberi tapasztalatból 

származó viselkedési adatok birtoklására. 

• A birtokláshoz és a tulajdonhoz való jogunk feljogosít minket arra, hogy megismerjük, hogy az adatok miről árulkodnak. 

• A birtokláshoz, a tulajdonláshoz és a megismeréshez való jogunk feljogosít minket arra, hogy eldöntsük, hogyan használjuk 

fel tudásunkat. 

• Az elvételhez, a tulajdonhoz, a megismeréshez és a döntéshez való jogunk jogokat biztosít számunkra az elvételhez, a 

tulajdonhoz, a megismeréshez és a döntéshez való jogunkat megőrző feltételekhez. 

 

Így a felügyeleti kapitalizmus korát hat olyan nyilatkozattal nyitották meg, amelyek a hódítás korszakaként határozták meg. A 

megfigyelési kapitalizmus agresszív nyilatkozatok útján aratott sikert, és sikere erőteljesen illusztrálja a deklaratív szavak és tettek 

invazív jellegét, amelyek célja a hódítás egy új valóság ráerőltetésével. Ezek a huszonegyedik századi megszállók nem kérnek 

engedélyt; előre törnek, és a felperzselt földet ál-legitimációs gyakorlatokkal borítják be. Cinikusan közvetített monarchikus rendeletek 

helyett cinikusan közvetített szolgáltatási feltételeket kínálnak, amelyek kikötései ugyanolyan homályosak és érthetetlenek. Építik 

erődítményeiket, ádázul védik az általuk követelt területeket, miközben erőt gyűjtenek a következő betöréshez. Végül a kereskedelem, a 

politika és a kultúra bonyolult ökoszisztémáiba építik városaikat, amelyek mindannak a törvényességét és elkerülhetetlenségét hirdetik, 

amit elértek. 

Eric Schmidt bizalmat kért, de a Google "nyilatkozatai" biztosították, hogy a sikerhez nincs szüksége a bizalmunkra. Nyilatkozati 

győzelmei voltak azok az eszközök, amelyek révén világtörténelmi méretű tudás- és hatalomkoncentrációt halmozott fel. Ezek azok a 

bástyák, amelyek lehetővé teszik további fejlődését. Schmidt időnként valami ilyesmit árult el erről a pontról. A "modern technológiai 
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platformok" leírásakor azt írja, hogy "egy biológiai vírust leszámítva szinte semmi sem képes olyan gyorsan, hatékonyan és agresszívan 

skálázódni, mint ezek a technológiai platformok, és ez az őket építő, irányító és használó embereket is hatalmassá teszi".11 

A tudás és a hatalom példátlan koncentrációja révén a felügyeleti kapitalizmus uralmat szerez a társadalomban a tanulás 

megosztása felett - ez a társadalmi rend alapelve az információs civilizációban. Ez a fejlődés annál is veszélyesebb, mert példátlan. Nem 

vezethető vissza az ismert ártalmakra, és ezért nem enged a küzdelem ismert formáinak. Mi a társadalmi rendnek ez az új elve, és 

hogyan veszik át a felügyeleti kapitalisták az irányítást felette? Ezeket a kérdéseket járjuk körül a következő fejezetekben. A válaszok 

segítenek elgondolkodni azon, amit tanultunk, és felkészülni arra, ami előttünk áll. 

 

II. Ki tudja? 

 

Ez a könyv egy sürgős kérdés felidézésével kezdődött, amelyet egy fiatal cellulózgyár vezetője tett fel nekem egy déli kisvárosban: 

"Mindannyian egy okos gépnek fogunk dolgozni, vagy okos emberek lesznek a gép körül?". Az azt az esős estét követő években közelről 

figyeltem a munka digitalizálódását a cellulózgyárban. Ahogyan azt az In the Age of the Smart Machine (Az okos gép korában) című 

könyvemben leírtam, az információs technológiára való áttérés a malmot egy "elektronikus szöveggé" alakította át, amely minden 

munkás figyelmének elsődleges középpontjába került. A nyersanyagokkal és berendezésekkel kapcsolatos gyakorlati feladatok helyett a 

"jó munka" elvégzése a képernyőkön megjelenő adatok figyelését, valamint az elektronikus szöveg megértéséhez, az abból való 

tanuláshoz és az azon keresztül történő cselekvéshez szükséges készségek elsajátítását jelentette. Ami ma hétköznapinak tűnik, 

akkoriban rendkívüli volt. 

Ezek a nyilvánvaló változások - érveltem - mély és jelentős átalakulást jeleztek. A munkahely rendező elve a munkamegosztásról a 

tanulás megosztására változott. Írtam arról a sok nőről és férfiról, akik meglepték magukat és a vezetőiket, amikor új intellektuális 

készségeket hódítottak meg, és megtanultak boldogulni az információban gazdag környezetben, de dokumentáltam azokat a keserű 

konfliktusokat is, amelyek ezeket az eredményeket kísérték, és amelyeket a tudás, a tekintély és a hatalom dilemmáiként foglaltam 

össze. 

A tanulás megosztásának minden megfontolásának fel kell oldania ezeket a három alapvető kérdésben kifejezett dilemmákat. Az 

első kérdés: "Ki tudja? " Ez a kérdés a tudás eloszlására vonatkozik, és arra, hogy valaki benne van-e a tanulás lehetőségében, vagy 

nem. A második kérdés: "Ki dönt? " Ez a kérdés a hatalomra vonatkozik: mely emberek, intézmények vagy folyamatok határozzák meg, 

hogy ki vehet részt a tanulásban, mit tanulhat, és hogyan cselekedhet a tudása alapján. Mi ennek a tekintélynek a legitim alapja? A 

harmadik kérdés: "Ki dönti el, hogy ki dönt? " Ez a  kérdés a hatalomról szól. Mi a hatalom forrása, amely a tudás megosztására vagy 

visszatartására vonatkozó hatalom alapját képezi? 

A fiatal menedzser végül megtalálta a válaszokat, de azok nem olyanok voltak, mint amilyeneket bármelyikünk is remélt. Miközben 

a cellulózgyári munkások küzdöttek és gyakran győztek is, Hayek világnézete a legmagasabb politikai szinteken is teret nyert, Jensen 

működési fegyelme pedig lelkes fogadtatásra talált a Wall Streeten, amely gyorsan megtanulta, hogy ezeket minden állami vállalatra 

ráerőltesse. Az eredmény egy olyan költségcsökkentő üzleti modell lett, amely a Wall Street közönségéhez igazodott, és amely 

ragaszkodott a munkahelyek automatizálásához és exportálásához ahelyett, hogy az amerikai munkavállalók digitális készségeibe és 

képességeibe fektetett volna be. A Ki tudja? kérdésre a válasz az volt, hogy a gép tudja, valamint egy olyan elit csapat, amely képes az 

analitikai eszközökkel bánni, hogy a hibákat elhárítsa és értéket nyerjen az információból. A Ki dönt? kérdésre a válasz a szűk piaci 

forma és annak üzleti modelljei voltak, amelyek döntenek. Végül, egy értelmes kettős mozgalom hiányában a Ki dönt, ki dönt? kérdésre 

adott válasz teljes egészében a részvényesi értékmaximalizálás fegyelméhez kötött pénzügyi tőke. 

Nem meglepő, hogy közel negyven évvel később a Brookings Institution jelentése arról panaszkodik, hogy az amerikai 

munkavállalók milliói "el vannak zárva a tisztességes középfokú képzettséget igénylő munkalehetőségektől" a "gyors digitalizációval" 

szemben. A jelentés arra buzdítja a vállalatokat, hogy "sürgősen fektessenek be a meglévő munkavállalók informatikai továbbképzési 

stratégiáiba, mivel tudják, hogy a digitális készségek a termelékenységnövekedés kulcsfontosságú csatornáját jelentik".12 Mennyire más 

lenne a társadalmunk, ha az amerikai vállalatok úgy döntöttek volna, hogy a gépek mellett az emberekbe is befektetnek? 

A legtöbb vállalat az okos gépet választotta az okos ember helyett, és ezzel egy jól dokumentált mintát hozott létre, amely a munkák 

széles körében előnyben részesíti a gépek és algoritmusaik helyettesítését az emberi közreműködőkkel. Ezek közé mostanra számos, a 

gyáraktól távol eső foglalkozás is beletartozik.13 Ez azt eredményezi, amit a közgazdászok "munkahelyi polarizációnak neveznek", 

amely néhány magas és néhány alacsony képzettséget igénylő munkahelyet foglal magában, és az automatizálás kiszorítja a legtöbb 

olyan munkahelyet, amelyek egykor "középen voltak".14 És bár egyes üzleti vezetők, közgazdászok és technológusok ezeket a 

fejleményeket a számítógépes technológiák szükséges és elkerülhetetlen következményeiként írják le, a kutatások azt mutatják, hogy a 

tanulás megosztottsága a gazdasági területen a neoliberális ideológia, politika, kultúra és intézményi minták erejét tükrözi. Például a 

kontinentális és észak-európai országokban, ahol a kettős mozgalom kulcsfontosságú elemei valamilyen formában fennmaradtak, a 

munkahelyi polarizációt mérséklik a munkaerő-képzésbe történő jelentős beruházások, amelyek a tanulás inkluzívabb megosztását, 

valamint magas színvonalú innovatív termékeket és szolgáltatásokat eredményeznek.15 
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Történetünk szempontjából a legkritikusabb, hogy most ennek a konfliktusnak a második történelmi szakaszával állunk szemben. A 

tanulás megosztása a termelés és a foglalkoztatás gazdasági területén kritikus, de ez csak a kezdete egy új küzdelemnek, amely a tanulás 

társadalmi megosztásának még nagyobb kérdéséről folyik. A tudás, a tekintély és a hatalom dilemmái áttörtek a munkahely falain, hogy 

elárasszák mindennapi életünket. Ahogy az embereket, folyamatokat és dolgokat újra információként találják fel, a tanulás társadalmi 

megosztottsága korunkban a társadalmi rendezés felemelkedő elvévé válik. 

A teljesen új elektronikus szöveg most már messze túlmutat a gyár vagy az iroda határain. Számítógépeinknek, hitelkártyáinknak és 

telefonjainknak, valamint a köz- és magánterekben elszaporodó kameráknak és érzékelőknek köszönhetően ma már szinte mindent, amit 

teszünk, számítógépek közvetítenek, amelyek olyan mértékben rögzítik és kódolják mindennapi életünk részleteit, ami néhány évvel 

ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna. Elérkeztünk arra a pontra, amikor már alig van valami, ami kimaradna ennek az új elektronikus 

szövegnek a folyamatos gyarapodásából. A későbbi fejezetekben az új elektronikus szöveg számos illusztrációját tekintjük át, amint 

csendben, de könyörtelenül terjed, mint egy óriási olajfolt, amely mindent elnyel, ami az útjába kerül: a reggeli beszélgetésünket, a 

szomszédságunk utcáit, a nappalink méreteit, a parkban való sétánkat. 

Az eredmény az, hogy mind a világ, mind az életünk áthatóan információként jelenik meg. Akár a pattanásaidra panaszkodsz, akár 

politikai vitát folytatsz a Facebookon, akár receptet vagy érzékeny egészségügyi információkat keresel a Google-on, akár mosószappant 

rendelsz, akár a kilencéves gyerekedet fotózod, akár mosolyogsz, akár dühös gondolatokon jár az eszed, akár tévét nézel, akár a 

parkolóban tekersz, mindez nyersanyagot szolgáltat ehhez a burjánzó szöveghez. Martin Hilbert informatikus és kollégái megfigyelik, 

hogy még a civilizáció alapelemei is, beleértve "a nyelvet, a kulturális javakat, a hagyományokat, az intézményeket, a szabályokat és a 

törvényeket... jelenleg digitalizálódnak, és első ízben kerülnek kifejezetten látható kódba", majd "intelligens algoritmusok" szűrőjén 

keresztül kerülnek vissza a társadalomba, amelyeket a kereskedelmi, kormányzati és társadalmi funkciók gyorsan szaporodó körének 

szabályozására alkalmaznak.16 Az alapvető kérdések minden lépésnél szembesítenek bennünket: Ki tudja? Ki dönt? Ki dönt arról, hogy 

ki dönt? 

 

III. A felügyeleti tőke és a két szöveg 

 

Fontos párhuzamosságok vannak a XIX. század végével és a XX. század elejével, amikor a munkamegosztás először jelent meg a 

társadalmi szerveződés legfontosabb elveként Európa és Észak-Amerika születőben lévő ipari társadalmaiban. Ezek a tapasztalatok 

útmutatást nyújthatnak, és felhívhatják a figyelmünket arra, hogy mi forog kockán. Amikor például a fiatal Emile Durkheim megírta A 

munkamegosztás a társadalomban című művét, már maga a cím is ellentmondásos volt. A munkamegosztást a feladatok specializációja 

révén a munkatermelékenység elérésének kritikus eszközeként értelmezték. Adam Smith emlékezetesen írt erről az új ipari szervezési 

elvről a tűgyár leírásában, és a munkamegosztás a XIX. században végig a gazdasági diskurzus és vita témája maradt. Durkheim a 

munkatermelékenységet az ipari kapitalizmus gazdasági imperatívuszaként ismerte fel, amely a munkamegosztást a legszélsőségesebb 

alkalmazása, de nem ez volt az, ami lenyűgözte. 

Ehelyett Durkheim a körülötte már zajló társadalmi átalakulásra irányította tekintetét, és megfigyelte, hogy a "specializáció" egyre 

nagyobb "befolyást" nyer a politikában, a közigazgatásban, az igazságszolgáltatásban, a tudományban és a művészetekben. Arra a 

következtetésre jutott, hogy a munkamegosztás többé már nem az ipari munkahelyen belül karanténban van. Ehelyett áttörte ezeket a 

gyárfalakat, és az ipari társadalom kritikus szervezőelvévé vált. Ez is egy példa Edison meglátására: hogy a kapitalizmus kezdetben a 

termelésre irányuló elvei végül a szélesebb társadalmi és erkölcsi közeget alakítják. "Bármi legyen is a véleményünk a 

munkamegosztásról" - írta Durkheim - "mindenki tudja, hogy létezik, és egyre inkább a társadalmi rend egyik alapvető alapjává válik. 

"17 

A gazdasági szükségszerűségek előre láthatóan megkövetelték a termelésben a munkamegosztást, de mi volt a munkamegosztás 

célja a társadalomban? Ez volt az a kérdés, amely Durkheim elemzését motiválta, és évszázados következtetései ma is aktuálisak 

számunkra. Azt állította, hogy a munkamegosztás számot ad azokról a kölcsönös függőségekről és kölcsönösségekről, amelyek a 

modern ipari társadalom sokféle tagját egy nagyobb szolidaritási perspektívában kötik össze. A kölcsönösség kölcsönös szükségleteket, 

elkötelezettséget és tiszteletet szül, amelyek mind erkölcsi erővel ruházzák fel ezt az új rendezőelvet. 

Más szóval, a munkamegosztást a huszadik század elején az első modernitás gyorsan változó körülményei, a 2. fejezetben tárgyalt 

új egyének hívták életre a társadalomban. Ez volt az új "létfeltételeikre" adott lényeges válasz. Ahogy az olyan emberek, mint az én 

dédnagyszüleim, csatlakoztak a modern világba való vándorláshoz, a régi jelentésforrások, amelyek téren és időn átívelő közösségeket 

kötöttek össze, elolvadtak. Mi tartotta volna össze a társadalmat a klán és a rokonság szabályainak és rítusainak hiányában? Durkheim 

válasza a munkamegosztás volt. Az embereknek az összefüggő új jelentés- és struktúraforrás iránti igénye volt az ok, a hatás pedig egy 

olyan rendező elv volt, amely lehetővé tette és fenntartotta az egészséges modern közösséget. Ahogy a fiatal szociológus kifejtette, 

     A munkamegosztás legfigyelemreméltóbb hatása nem az, hogy növeli a megosztott funkciók teljesítményét, hanem az, hogy 

szolidaritást eredményez. Szerepe... nem egyszerűen az, hogy megszépíti vagy javítja a meglévő társadalmakat, hanem hogy olyan 
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társadalmakat tesz lehetővé, amelyek nélküle nem léteznének. Messze túlmutat a tisztán gazdasági érdekeken, mert egy sui generis 

társadalmi és erkölcsi rend megteremtésében áll.18 

     Durkheim látásmódja nem volt sem steril, sem naiv. Felismerte, hogy a dolgok sötét fordulatot vehetnek, és gyakran meg is teszik, 

ami az általa "abnormálisnak" (néha "kórosnak" fordított) munkamegosztáshoz vezet, amely a kölcsönösség és az egymásrautaltság 

helyett társadalmi távolságot, igazságtalanságot és viszályt eredményez. Ebben az összefüggésben Durkheim kiemelte a társadalmi 

egyenlőtlenségnek a társadalmi munkamegosztásra gyakorolt romboló hatásait, különösen azt, amit az egyenlőtlenség legveszélyesebb 

formájának tartott: a hatalom szélsőséges aszimmetriáit, amelyek "magát a konfliktust lehetetlenné teszik" azáltal, hogy "megtagadják a 

harc jogának elismerését". Az ilyen patológiákat csak olyan politika gyógyíthatja, amely az embereknek a társadalom feletti egyenlőtlen 

és illegitim hatalommal szemben a vitatkozás, a konfrontáció és a győzelem jogát érvényesíti. A tizenkilencedik század végén és a 

huszadik század nagy részében ezt a versenyt a munkásmozgalmak és más társadalmi mozgalmak vezették, amelyek a társadalmi 

egyenlőséget olyan intézményeken keresztül érvényesítették, mint a kollektív alku és a közoktatás. 

Az átalakulás, amelynek napjainkban tanúi vagyunk, visszhangozza ezeket a történelmi megfigyeléseket, mivel a tanulás 

megosztása ugyanazt a vándorló utat követi a gazdasági területről a társadalmi területre, amelyet egykor a munkamegosztás járt be. 

Most a tanulás megosztása "messze túlmutat a tisztán gazdasági érdekeken", mert megalapozza társadalmi rendünket és annak erkölcsi 

tartalmát. 

A tanulás megosztása számunkra, a második modernitás tagjai számára az, ami a munkamegosztás volt nagyszüleink és 

dédszüleink, az első modernitás úttörői számára. Korunkban a tanulás megosztása a gazdasági szférából a társadalmi rend új 

alapelveként jelenik meg, és tükrözi az alábbiak elsőbbségét: "A tanulás megosztása a társadalomban" a tanulás, az információ és a 

tudás a mai hatékony életre való törekvésben. És ahogy Durkheim száz évvel ezelőtt figyelmeztette társadalmát, ma társadalmainkat az 

fenyegeti, hogy a tanulás megosztottsága patológiába és igazságtalanságba torkollik a tudás és a hatalom soha nem látott aszimmetriája 

miatt, amelyet a felügyeleti kapitalizmus elért. 

A felügyeleti kapitalizmusnak a társadalomban a tanulás megosztására vonatkozó parancsa azzal kezdődik, amit én a két szöveg 

problémájának nevezek. A megfigyelési kapitalizmus sajátos mechanizmusai két "elektronikus szöveg" előállítását kényszerítik ki, nem 

csak egyet. Ami az első szöveget illeti, mi vagyunk a szerzői és olvasói. Ez a nyilvánosságnak szóló szöveg ismerős és ünnepelt az 

információk és kapcsolatok univerzuma miatt, amelyet a kezünkbe ad. A Google keresés kodifikálja a világháló információs tartalmát. 

A Facebook News Feedje összeköti a hálózatot. E nyilvános szöveg nagy része abból áll, amit mi írunk az oldalaira: bejegyzéseink, 

blogjaink, videóink, fotóink, beszélgetéseink, zenéink, történeteink, megfigyeléseink, "tetszéseink", tweetjeink, és életünk összes 

megörökített és közölt, nagy tömegű zűrzavara. 

A felügyeleti kapitalizmus rendszerében azonban az első szöveg nem áll egyedül; árnyéka szorosan mögötte húzódik. Az első, 

ígéretekkel teli szöveg valójában a második szöveg, az árnyékszöveg ellátási műveleteként működik. Minden, amivel az első szöveghez 

hozzájárulunk, függetlenül attól, hogy mennyire jelentéktelen vagy múló, a többletkivonás célpontjává válik. Ez a többlet tölti meg a 

második szöveg oldalait. Ez el van rejtve a szemünk elől: "csak a megfigyelő kapitalisták olvashatják".19 Ebben a szövegben 

tapasztalatainkat nyersanyagként vonszolják el, hogy felhalmozzák és elemezzék őket, mint mások piaci céljainak eszközeit. Az 

árnyékszöveg a viselkedési többlet és annak elemzései burjánzó felhalmozódása, és többet mond rólunk, mint amit magunkról 

tudhatunk. Ami még rosszabb, hogy egyre nehezebbé, sőt talán lehetetlenné válik, hogy ne járuljunk hozzá az árnyékszöveghez. 

Automatikusan táplálkozik tapasztalatainkból, miközben a társadalmi részvétel normális és szükséges rutinjaiban veszünk részt. 

Még rejtélyesebbek azok a módok, ahogyan a megfigyelési kapitalisták a saját kizárólagos árnyékszövegükből tanultakat a 

nyilvános szöveg saját érdekeiknek megfelelő alakítására alkalmazzák. Számtalan felfedezés látott napvilágot a Google és a Facebook 

által a látott információk manipulálásáról. Egyelőre csak arra hívom fel a figyelmet, hogy a Google többletből származó algoritmusai 

választják ki és rendezik a keresési eredményeket, a Facebook többletből származó algoritmusai pedig a hírfolyam tartalmát választják 

ki és rendezik. Mindkét esetben a kutatók kimutatták, hogy ezek a manipulációk az egyes vállalatok kereskedelmi céljait tükrözik. 

Ahogy Frank Pasquale jogtudós leírja: "A Googleplexben a döntések zárt ajtók mögött születnek... a felvétel, a kizárás és a rangsorolás 

hatalma biztosítja, hogy mely nyilvános benyomások válnak maradandóvá, és melyek maradnak múlóban.... Az objektivitás és 

semlegesség állítása ellenére folyamatosan értékekkel terhelt, ellentmondásos döntéseket hoznak. Segítenek megteremteni azt a világot, 

amelyet állításuk szerint csupán "megmutatnak" nekünk"."20 Ami az árnyékszöveget illeti, a megfigyelési kapitalizmus mozgástörvényei 

egyszerre kényszerítik titoktartásra és folyamatos növekedésre. Mi vagyunk narratíváinak tárgyai, amelyek tanulságaiból ki vagyunk 

zárva. Mint a forrás, amelyből minden kincs árad, ez a második szöveg rólunk szól, de nem nekünk szól. Ehelyett a mi tudatosságunkon 

kívül hozzák létre, tartják fenn és használják ki mások javára. 

Az eredmény az, hogy a tanulás megosztottsága egyszerre a társadalmi rendezés felemelkedő elve információs civilizációnkban, és 

máris a felügyeleti kapitalizmus kiváltságos helyzetének túsza, mint a szövegek domináns szerzője, tulajdonosa és őrzője. A 

megfigyelési kapitalizmus azon képessége, hogy megrontja és ellenőrzi ezeket a szövegeket, a tudás és a hatalom soha nem látott 

aszimmetriáit eredményezi, amelyek pontosan úgy működnek, ahogy Durkheim félt: a piaci formának biztosított viszonylag szabad 
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kezek és a működésének eredendően olvashatatlan jellege lehetővé tette, hogy a tudatosságunkon kívül és a harc eszközei nélkül jelentős 

ellenőrzést gyakoroljon a tanulás megosztása felett. Amikor a lényeges kérdésekről van szó, a felügyeleti tőke összegyűjtötte a hatalmat 

és magának követelte a tekintélyt, hogy minden választ megadjon. Azonban még a tekintély sem elég. Csak a felügyeleti tőke 

rendelkezik az anyagi infrastruktúrával és a szakértő agyi erővel, hogy a társadalomban uralkodjon a tanulás felosztása felett. 

 

IV. Az új papság 

 

A tudósok arra figyelmeztetnek, hogy a világ információtermelő képessége jelentősen meghaladta az információ feldolgozására és 

tárolására való képességét. Vegyük figyelembe, hogy a technológiai memóriánk nagyjából háromévente megduplázódik. 1986-ban a 

világ információinak csak 1 százaléka volt digitalizálva, 2000-ben pedig 25 százaléka. 2013-ra a digitalizálás és az adatifikáció (a 

számítógépek és algoritmusok által a nyers adatok feldolgozását és elemzését lehetővé tevő szoftverek alkalmazása) fejlődése az új és 

olcsóbb tárolási technológiákkal együtt a világ információinak 98 százalékát digitális formátumba fordította.21 

Az információ digitális, de mennyisége meghaladja a képességünket, hogy felismerjük a jelentését. Martin Hilbert, az 

információkutató Martin Hilbert azt tanácsolja, hogy a probléma megoldására: "Az egyetlen lehetőségünk, hogy értelmet adjunk az 

összes adatnak, az, hogy tűzzel a tűz ellen harcolunk", "mesterségesen intelligens számítógépeket" használva arra, hogy "átrostáljuk a 

hatalmas mennyiségű információt.... A Facebook, az Amazon és a Google azt ígérte, hogy... intelligens számítógépes elemzéssel értéket 

teremtünk a hatalmas mennyiségű adatból".22 A felügyeleti kapitalizmus térnyerése szükségszerűen veszélyes felvetéssé teszi Hilbert 

tanácsát. Bár nem így gondolja, Hilbert csupán megerősíti a felügyeleti kapitalisták kiváltságos helyzetét és azt az aszimmetrikus 

hatalmat, amely lehetővé teszi számukra, hogy a tanulás megosztását az érdekeiknek megfelelően hajlítsák. 

A Google aszimmetrikus hatalma az összes olyan társadalmi forrásból táplálkozik, amelyet eddig vizsgáltunk: a nyilatkozatokból, a 

védekező erődítményeiből, a jog kihasználásából, a felügyeleti kivételesség örökségéből, a második modernitásban élő egyének 

terheiből és így tovább. Hatalma azonban nem lenne működőképes a felügyeleti bevételek által vásárolt gigantikus anyagi infrastruktúra 

nélkül. A Google a "hiperscale" úttörője, amelyet "a Föld legnagyobb számítógépes hálózatának" tartanak.23 A hyperscale műveletek a 

nagy volumenű információs vállalkozásokban, például a távközlési és globális fizetési cégeknél találhatók, ahol az adatközpontokban 

"virtuális szerverek" millióira van szükség, amelyek exponenciálisan növelik a számítási képességeket anélkül, hogy a fizikai tér, a hűtés 

vagy az elektromos energiaigény jelentős bővítését igényelnék.24 A Google félelmetes dominanciájának középpontjában álló gépi 

intelligenciát "80 százalékban infrastruktúrának" nevezik, egy olyan rendszernek, amely 15 helyszínre kiterjedő, egyedi építésű, raktár 

méretű adatközpontokból és 2016-ban négy kontinensen becslések szerint 2,5 millió szerverből áll.25 

A befektetők úgy vélik, hogy a Google-t "nehezebb elkapni, mint valaha", mert az infrastruktúra méretének és a tudományosságnak 

a kombinációja páratlan. A Google-t "full stack AI vállalatként" ismerik, amely saját adattárolóit használja "a saját felhőjében telepített 

saját chipjein futó saját algoritmusainak betanításához". Uralkodását tovább erősíti az a tény, hogy a gépi tanulás csak annyira 

intelligens, amennyire sok adat áll rendelkezésére, amin gyakorolni lehet, és a Google rendelkezik a legtöbb adattal.26 A vállalat 2013-ra 

megértette, hogy a mesterséges intelligencia jelenlegi határterületét meghatározó "neurális hálózatok" felé való elmozdulása jelentősen 

megnöveli a számítási igényeket, és megduplázza adatközpontjainak számát. Ahogy Urs Hölzle, a Google műszaki infrastruktúráért 

felelős vezető alelnöke fogalmazott: "A [mesterséges intelligencia] mögött az a piszkos titok, hogy őrült mennyiségű számítást igényel 

csak a hálózat tényleges betanításához". Ha a vállalat a növekvő számítási terhelést hagyományos CPU-kkal próbálta volna feldolgozni, 

akkor - magyarázta - "meg kellett volna dupláznunk a Google teljes lábnyomát - adatközpontok és szerverek - csak azért, hogy Android-

felhasználónként naponta három vagy két perc beszédfelismerést végezzünk. "27 

Mivel az adatközpontok építése a vállalat legnagyobb tételét, az energia pedig a legmagasabb működési költséget jelenti, a Google 

feltalálta magát az infrastrukturális válságban. 2016-ban bejelentette egy új chip kifejlesztését a "mély tanulási következtetések 

levonására", a tensor feldolgozó egység (TPU). A TPU drámaian kibővíti a Google gépi intelligencia képességeit, a meglévő 

processzorok által igényelt energia töredékét fogyasztja, és csökkenti mind a tőkekiadásokat, mind az üzemeltetési költségvetést, 

miközben többet és gyorsabban tanul.28 

A mesterséges intelligencia termékek és szolgáltatások globális bevétele várhatóan 56-szorosára nő, a 2016-os 644 millió dollárról 

2025-re 36 milliárd dollárra.29 Az e hatalmas lehetőség kiaknázásához szükséges tudomány és az ezt lehetővé tevő anyagi infrastruktúra 

fegyverkezési versenyt indított el a technológiai cégek között a bolygón élő mintegy 10 000 szakemberért, akik tudják, hogyan kell a 

gépi intelligencia technológiáit használni, hogy a tudást kicsalogassák az egyébként kakofonikus adatkontinensből. A Google/Alphabet 

a legagresszívabb felvásárlója az AI-technológiának és a tehetségeknek. A 2014-2016 közötti időszakban kilenc AI-vállalatot vásárolt 

fel, kétszer annyit, mint legközelebbi riválisa, az Apple.30 

Az AI-tehetségek koncentrációja a Google-nál egy nagyobb tendenciát tükröz. A becslések szerint 2017-ben az amerikai vállalatok 

több mint 650 millió dollárt fordítottak a mesterséges intelligenciával kapcsolatos tehetségkutató versenyre, és országszerte több mint 10 

000 álláshely állt rendelkezésre a legjobb munkáltatóknál. Az öt legnagyobb technológiai vállalatnak van annyi tőkéje, hogy kiszorítsa a 
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versenytársakat: startupokat, egyetemeket, önkormányzatokat, más iparágakban működő, befutott vállalatokat és kevésbé tehetős 

országokat.31 Nagy-Britanniában az egyetemi adminisztrátorok már az adattudósok "hiányzó generációjáról" beszélnek. A techcégek 

hatalmas fizetései olyan sok szakembert csábítottak ide, hogy nem maradt senki, aki a diákok következő generációját taníthatná. Ahogy 

egy tudós leírta: "Az igazi probléma az, hogy ezek az emberek nem szóródnak szét a társadalomban. Az intellektus és a szakértelem 

néhány cégben összpontosul".32 

Pazar toborzási erőfeszítései révén a Google csak az elmúlt néhány év alatt megháromszorozta a gépi intelligenciával foglalkozó 

tudósai számát, és a legrangosabb tudományos folyóiratokban a legjelentősebb hozzájárulók közé került - 2016-ban a világátlag négy-

ötszöröse. A felügyeleti kapitalizmus rendszerében a vállalat tudósait nem a világ éhínségének megoldására vagy a szénalapú 

üzemanyagok felszámolására toborozzák. Ehelyett zsenialitásuk célja, hogy megrohamozzák az emberi tapasztalatok kapuit, adatokat 

alakítanak át belőlük, és azokat egy új piaci kolosszussá alakítják át, amely az emberi viselkedés előrejelzésével, befolyásolásával és 

ellenőrzésével teremt gazdagságot. Több mint hatszáz évvel ezelőtt a nyomda az írott szót az egyszerű emberek kezébe adta, megmentve 

az imákat, megkerülve a papságot, és közvetlenül az imádkozók kezébe juttatva a lelki közösség lehetőségét. Ma már természetesnek 

vesszük, hogy az internet lehetővé teszi az információ páratlan terjedését, több embernek több tudást ígérve: egy hatalmas 

demokratizáló erő, amely exponenciálisan valósítja meg Gutenberg forradalmát több milliárd ember életében. Ez a nagyszerű vívmány 

azonban elvakított bennünket egy másik történelmi fejlődéssel szemben, amely a hatótávolságon és a látóhatáron kívül mozog, és 

amelynek célja a kirekesztés, a zavar és a homály. Ebben a rejtett mozgásban a felügyeleti bevételekért folytatott versengő harc a 

Gutenberg előtti rendhez tér vissza, ahogy a tanulás társadalmi megosztottsága a kóros irányába tolódik, amelyet a magánvállalkozók 

által foglalkoztatott számítástechnikai szakemberek szűk papsága, magántulajdonban lévő gépeik és a gazdasági érdekek foglyul ejtik. 

akiknek a kedvéért tanulnak. 

 

V. A tanulás megosztásának privatizációja a társadalomban 

 

A társadalomban a tanulás megosztását a felügyeleti kapitalizmus eltérítette. Egy olyan erőteljes kettős mozgalom hiányában, amelyben 

a demokratikus intézmények és a civil társadalom a nyers információs kapitalizmust az emberek érdekeihez köti - bármennyire is 

tökéletlenül -, a megfigyelési kapitalista cégek piaci formájára vagyunk utalva ebben a legdöntőbb küzdelemben, amely a tanulás 

társadalmi felosztását érinti. A gépi intelligenciához kapcsolódó tudományágak szakértői tudják ezt, de kevéssé értik a szélesebb körű 

következményeket. Ahogy Pedro Domingos adatkutató írja: "Aki a legjobb algoritmusokkal és a legtöbb adattal rendelkezik, az nyer.... 

A Google az előnyével és nagyobb piaci részesedésével jobban tudja, hogy mit akarsz... aki a leggyorsabban tanul, az nyer....". A The 

New York Times beszámol arról, hogy Sundar Pichai, a Google vezérigazgatója most egy emeleten osztozik a vállalat AI-kutató 

laboratóriumával, és megjegyzi, hogy ez sok vezérigazgató körében trend: a hatalom koncentrációjának szó szerinti átvétele.33 

Alig több mint harminc évvel ezelőtt Spiros Simitis jogtudós alapvető jelentőségű esszét publikált a magánélet védelméről az 

információs társadalomban. Simitis már korán felismerte, hogy az állami és magán "információfeldolgozás" már látható tendenciái 

olyan veszélyeket rejtenek magukban a társadalomra nézve, amelyek túlmutatnak a magánélet és az adatok tulajdonjogának szűk 

fogalmán: "A személyes információkat egyre inkább a viselkedési normák érvényesítésére használják. Az információfeldolgozás tehát 

az egyéni viselkedés formálására és kiigazítására irányuló hosszú távú manipulációs stratégiák lényeges elemévé válik".34 Simitis azzal 

érvelt, hogy ezek a tendenciák nemcsak a magánélet védelmével, hanem a demokrácia lehetőségével is összeegyeztethetetlenek, amely 

az autonóm erkölcsi ítélőképességgel és önrendelkezéssel kapcsolatos egyéni képességek tárházától függ. 

Simitis munkájára építve a berkeley-i Paul M. Schwartz 1989-ben arra figyelmeztetett, hogy a számítógépesítés átalakítja a jogok és 

kötelezettségek kényes egyensúlyát, amelytől a magánélet védelmére vonatkozó jog függ: "Ma a számítógépekben rendelkezésre álló 

hatalmas mennyiségű személyes adat olyan módon fenyegeti az egyént, amely a korábbi jogi védelem nagy részét elavulttá teszi". A 

legfontosabb, hogy Schwartz előre látta, hogy a még mindig kialakulóban lévő válság mértéke olyan kockázatokat fog jelenteni, 

amelyek meghaladják a magánélet védelmére vonatkozó jog alkalmazási körét: "A számítógép által jelentett veszély az emberi 

autonómiát fenyegeti. Minél többet tudunk egy emberről, annál könnyebb őt irányítani. A demokráciát tápláló szabadság biztosítása 

megköveteli az információk társadalmi felhasználásának strukturálását, sőt, az információk bizonyos mértékű elrejtésének 

engedélyezését is. "35 

Mind Simitis, mind Schwartz megérezte a tanulás megosztottságának felemelkedését, mint egy új számítógépes társadalmi miliő 

tengelyelvét, de nem láthatták előre a felügyeleti kapitalizmus felemelkedését és annak következményeit. Bár az információs kontinens 

robbanásszerű növekedése a társadalmi rend egyik döntő tengelyét a huszadik századi munkamegosztásról a huszonegyedik századi 

tanulásmegosztásra helyezi át, a megfigyelési kapitalisták azok, akik a mezőt uralják, és egyoldalúan igényt tartanak a tanulás társadalmi 

megosztását alakító döntési jogok aránytalanul nagy részére. 

A megfigyelő kapitalisták digitális kisajátítási akciói az egyének, a népesség és az egész társadalmak újfajta ellenőrzését jelentik. 

Az egyéni magánélet ennek az ellenőrzésnek az áldozata, és védelméhez a magánéletről szóló diskurzus, a jog és a bírói érvelés 
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újragondolására van szükség. A "magánélet megsértése" ma már a társadalmi egyenlőtlenségek kiszámítható dimenziója, de nem 

önmagában áll. Ez a társadalomban a tanulás "kóros" megosztottságának szisztematikus eredménye, amelyben a felügyeleti 

kapitalizmus tudja, dönt, és eldönti, hogy ki dönt. A magánélet védelmét követelni a megfigyelési kapitalistáktól vagy az internetes 

kereskedelmi megfigyelés megszüntetéséért lobbizni olyan, mintha Henry Fordot arra kérnénk, hogy minden egyes T-modellt kézzel 

készítsen, vagy egy zsiráfot arra kérnénk, hogy rövidítse meg a nyakát. Az ilyen követelések egzisztenciális fenyegetések. Megsértik 

azokat az alapvető mechanizmusokat és mozgástörvényeket, amelyek a piaci leviatán tudás-, hatalom- és vagyonkoncentrációját 

eredményezik. 

A tét tehát a következő: a megfigyelési kapitalizmus mélységesen antidemokratikus, de figyelemre méltó hatalma nem az államból 

ered, ahogyan az történelmileg mindig is volt. Hatásait nem lehet a technológiára vagy a rossz emberek rossz szándékára visszavezetni 

vagy magyarázni; ezek a következetes és kiszámítható következményei a felhalmozás belsőleg következetes és sikeres logikájának. A 

megfigyelési kapitalizmus az Egyesült Államokban a viszonylagos törvénytelenség körülményei között emelkedett dominanciára. 

Onnan terjedt át Európába, és a világ minden régiójában egyre nagyobb teret hódít. A megfigyelési kapitalista cégek, kezdve a Google-

lal, uralják az információ felhalmozását és feldolgozását, különösen az emberi viselkedésre vonatkozó információkat. Nagyon sokat 

tudnak rólunk, de a mi hozzáférésünk a tudásukhoz ritka: elrejtve az árnyékszöveg, és csak az új papok, a főnökeik és a gépeik olvassák. 

A tudásnak ez a példátlan koncentrációja ugyanilyen példátlan hatalomkoncentrációt eredményez: olyan aszimmetriákat, amelyeket 

a tanulás társadalmi megosztásának jogosulatlan privatizációjaként kell értelmezni. Ez azt jelenti, hogy korunkban hatalmas 

magánérdekek irányítják a társadalmi rendezés meghatározó elvét, ahogyan Durkheim egy évszázaddal ezelőtt figyelmeztetett a 

munkamegosztás felforgatására az ipari tőke hatalmas erői által. A dolgok jelenlegi állása szerint a felügyeleti kapitalista vállalatok 

tudják. A piaci forma az, ami dönt. A felügyeleti kapitalisták közötti versengő harc dönti el, hogy ki dönt. 

 

VI. A példátlan hatalma: A Review 

 

A huszadik század gigantikus hatalmi harcai az ipari tőke és a munkaerő között zajlottak, de a huszonegyedik században a felügyeleti 

tőke társadalmaink egészével áll szemben, egészen az egyes tagokig. A felügyeleti bevételekért folytatott verseny a testünkre, 

otthonainkra és városainkra nehezedik, és a hatalomért és a profitért folytatott harc olyan erőszakos, mint amilyet a világ még nem 

látott. A megfigyelési kapitalizmust nem lehet úgy elképzelni, mint valami "odakint", a gyárakban és irodákban. Céljai és hatásai itt 

vannak... itt vagyunk mi. 

A mi esetünk nem egyszerűen az, hogy tőrbe csaltak és túlerőben vannak. Meglepetés ért bennünket, mert semmiképpen sem tudtuk 

volna elképzelni az invázió és a kisajátítás ezen aktusait, mint ahogyan az első gyanútlan taíno kazícius sem láthatta előre, hogy a 

vendégszeretet első gesztusából vér folyik majd a szőrös, nyögő, izzadó férfiak, az adelantadosok felé, akik a semmiből tűntek fel a 

spanyol uralkodók és pápájuk zászlaját lobogtatva, ahogy a parton átvonultak. Miért voltunk lassúak abban, hogy felismerjük az 

"egyszerű rablás eredendő bűnét", amely ennek az új kapitalizmusnak a szívében rejlik? A tainókhoz hasonlóan mi is szembesültünk 

valami egészen újjal a történelmünkben: a példátlannal. És hozzájuk hasonlóan mi is katasztrófát kockáztatunk, amikor az új 

fenyegetéseket a régi tapasztalatok szemüvegén keresztül értékeljük. 

A "kínálati oldalon" a felügyeleti kapitalisták ügyesen alkalmazták a nyilatkozat teljes arzenálját, hogy érvényesítsék tekintélyüket 

és legitimitásukat egy új és védtelen digitális világban. A nyilatkozatokat arra használták, hogy kérés nélkül elvegyék. Céljukat 

olvashatatlan gépi műveletekkel álcázták, szélsőséges sebességgel mozogtak, titkos vállalati gyakorlatokat fedeztek, mesteri retorikai 

félrevezetést alkalmaztak, tehetetlenséget tanítottak, céltudatosan eltulajdonították a második modernitás témáihoz - felhatalmazás, 

részvétel, hang, individualizáció, együttműködés - kapcsolódó kulturális jeleket és szimbólumokat, és nyíltan a pszichológiai 

vágyakozás és az intézményi közömbösség ütközésében meghiúsult második modernitásban élő egyének frusztrációjára apelláltak. 

E folyamat során a Google és a Facebook úttörő felügyeleti kapitalistái megkerülték a vállalatirányítás szabályait, és elutasították a 

demokrácia szabályait, követeléseiket pénzügyi befolyással és politikai kapcsolatokkal védték. Végül pedig hasznot húztak a 

történelemből, hiszen egy olyan korban születtek, amikor a szabályozást a zsarnoksággal azonosították, és a 9/11-es terrortámadások 

által előidézett kivételes állapot a felügyeleti kivételességhez vezetett, ami még inkább lehetővé tette az új piac meggyökerezését és 

virágzását. A felügyeleti kapitalisták céltudatos stratégiái és véletlen adottságai olyan formát hoztak létre, amely képes romantikus és 

csábító lenni, ugyanakkor kíméletlenül hatékony a demokratikus mérlegelés, a társadalmi vita, az egyéni önrendelkezés és a harchoz 

való jog kioltásában, mivel minden kiutat elzár. 

A "keresleti oldalon" a második modernitásban éhező, erőforrásra éhező lakosságot annyira elragadtatták a digitális teherautó 

hátuljából kidobott bőséges rizs- és tejporos zsákok, hogy alig figyeltek a sofőrökre vagy a célállomásra. Szükségünk volt rájuk; még azt 

is elhittük, hogy nem tudnánk nélkülük élni. De ha jobban megnézzük, ezek a régóta várt szállítójárművek inkább tűnnek az invázió és a 

hódítás automatizált járműveinek: inkább Mad Max, mint Vöröskereszt, inkább Fekete vitorlák, mint Carnival Cruise. A 

kormánykerekük mögött ülő varázslók minden dombon és mélyedésen átgázolnak, megtanulva, hogyan kaparják és halmozzák fel 
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viselkedésünket, amely felett szemérmetlenül hódítói fosztogatási jogokat követelnek. 

A felhalmozás ezen új logikájának világos felismerése nélkül a felügyeleti kapitalisták tevékenységének megértésére, előrejelzésére, 

szabályozására vagy betiltására tett minden kísérlet kudarcot vall. Az elsődleges keretek, amelyeken keresztül társadalmaink 

megpróbáltak ellenőrzést gyakorolni a megfigyelési kapitalizmus merészsége felett, a "magánélethez való jog" és a "monopólium" 

keretei. Sem a magánélet védelmére vonatkozó szabályozásokra való törekvés, sem a hagyományos monopolgyakorlatok korlátozásának 

előírása nem szakította meg eddig a felhalmozás kulcsfontosságú mechanizmusait, a kínálati útvonalaktól a viselkedési határidős 

piacokig. Éppen ellenkezőleg, a megfigyelési kapitalisták kiterjesztették és kidolgozták a kitermelési architektúráikat minden emberi 

területre, ahogy elsajátítják a kisajátítási ciklus gyakorlati és politikai követelményeit. Ez a siker most a társadalmi rend legmélyebb 

elveit fenyegeti az információs civilizációban, ahogy a felügyeleti kapitalizmus jogosulatlanul átveszi az irányítást a társadalomban a 

tanulás megosztása felett. 

Ha harcra kerül sor, akkor legyen az a kapitalizmusért folytatott harc. Legyen az annak a hangsúlyozása, hogy a nyers felügyeleti 

kapitalizmus ugyanolyan fenyegetést jelent a társadalomra, mint magára a kapitalizmusra. Ez nem egy technikai vállalkozás, nem egy 

program a fejlett titkosításra, az adatok anonimitásának javítására vagy az adatok tulajdonjogára. Az ilyen stratégiák csak a 

kereskedelmi felügyelet elkerülhetetlenségét ismerik el. Elbújva hagynak bennünket a saját életünkben, miközben átengedjük az 

irányítást azoknak, akik saját céljaik érdekében a viselkedésünkből lakmároznak. A megfigyelési kapitalizmus a társadalomtól függ, és 

csak a kollektív társadalmi cselekvésen belül és azon keresztül lehet visszaszerezni a virágzó harmadik modernitással összehangolt 

információs kapitalizmus nagyobb ígéretét. 

Az I. részben láttuk, hogyan építette fel a Google a kitermelési architektúráját az online világban. Ahogy a megfigyelési 

bevételekért folytatott verseny fokozódott, egy második gazdasági szükségszerűség is előtérbe került, amely ennek az architektúrának a 

kiterjesztését egy másik világba, az általunk "valóságosnak" nevezett világba irányította. 

Most a felügyeleti kapitalizmus története ebbe az új irányba halad. A II. részben arra kérem önöket, hogy ébresszék fel újra a 

meghökkenés érzését, miközben ennek a második gazdasági imperatívusznak a nyomába eredünk, amelyet az emberi viselkedés 

előrejelzése határoz meg. Az előrejelzési imperatívusz megnöveli a többletműveletek összetettségét, mivel a méretgazdaságossághoz a 

hatókör és a cselekvés gazdaságossága is társul. Ezek az új tudományágak a megfigyelési kapitalizmust messzire vezetik mindennapi 

életünk intim tartományaiba, mélyen a személyiségünkbe és az érzelmeinkbe. Végső soron arra kényszerítik a rendkívül találékony, de 

határozottan titkos új eszközök kifejlesztését, hogy megszakítsák és módosítsák viselkedésünket a felügyeleti bevételek érdekében. Ezek 

a műveletek megkérdőjelezik a jövő időhöz való elemi jogunkat, vagyis azt a jogot, hogy szabadon cselekedjünk a tudatunkon kívül 

működő, illegitim erők befolyásától mentesen, amelyek a viselkedésünk befolyásolása, módosítása és kondicionálása érdekében 

működnek. Elzsibbadunk ezektől a beavatkozásoktól és azoktól a módoktól, ahogyan deformálják az életünket. Engedünk az 

elkerülhetetlenség dobpergésének, de itt semmi sem elkerülhetetlen. A meghökkenés elveszett, de újra megtalálhatjuk. 
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PART II 

 

A FELÜGYELETI KAPITALIZMUS ELŐRETÖRÉSE 

 

CHAPTER SEVEN 

 

A VALÓSÁG ÜZLET 

 

 

 

 

Beleszeretett az Igazságba, mielőtt megismerte volna, és 

képzeletbeli tájakra lovagolt, 

Magányosan és böjtölve remélte, hogy udvarolni tud neki, 

És kigúnyolta azokat, akik kezükkel szolgálták Őt. 

-W. H. AUDEN 

SZONETTEK KÍNÁBÓL, VI 

 

 

I. Az előrejelzés imperatívusz 

 

Eric Schmidt nem is találhatott volna alkalmasabb helyszínt arra, hogy a svájci Davosban megrendezett Világgazdasági Fórumnál 

jobban megossza véleményét a világháló jövőjéről. 2015-ben a neoliberálisok - és egyre inkább a felügyeleti kapitalisták - téli 

játszóterének egyik ülésén Schmidtet arról kérdezték, mit gondol az internet jövőjéről. Egykori Google-kollégái, Sheryl Sandberg és 

Marissa Mayer mellett ülve nem habozott megosztani meggyőződését, miszerint "Az internet el fog tűnni. Annyi IP-cím lesz... annyi 

eszköz, érzékelő, dolog, amit viselsz, amivel interakcióba lépsz, hogy nem is fogod érzékelni. Mindig a jelenléted része lesz. Képzeld el, 

hogy belépsz egy szobába, és a szoba dinamikus."1 A hallgatóság döbbenten kapkodta a levegőt, és nem sokkal később világszerte 

felrobbantak a címlapok a Google korábbi vezérigazgatójának azon kijelentésére, hogy az internet vége közeleg. 

Schmidt valójában csupán Mark Weiser informatikus "A 21. század számítógépe" című, korszakalkotó cikkét1991 idézte, amely 

közel három évtizede keretbe foglalja a Szilícium-völgy technológiai célkitűzéseit. Weiser két legendás mondattal vezette be az általa 

"mindenütt jelenlévő számítástechnikának" nevezett dolgot: "A legmélyrehatóbb technológiák azok, amelyek eltűnnek. Addig 

szövődnek bele a mindennapi élet szövetébe, amíg megkülönböztethetetlenné nem válnak attól." Leírta az új gondolkodásmódot, "amely 

lehetővé teszi, hogy maguk a számítógépek is eltűnjenek a háttérben.... A gépek, amelyek illeszkednek az emberi környezetbe, ahelyett, 

hogy az embereket kényszerítenék bele a környezetükbe, olyan üdévé teszik a számítógép használatát, mint egy séta az erdőben".2 

Weiser megértette, hogy a virtuális világ soha nem lehet több, mint egy árnyékország, bármennyi adatot is nyeljen el: "A virtuális 

valóság csak egy térkép, de nem terület. Kizárja az íróasztalokat, irodákat, más embereket... az időjárást, a fákat, a sétákat, a véletlen 

találkozásokat és általában az univerzum végtelen gazdagságát". Azt írta, hogy a virtuális valóság "szimulálja" a világot, ahelyett, hogy 

"láthatatlanul javítaná a már létező világot". Ezzel szemben a mindenütt jelenlévő számítástechnika ezt a valós világot a csendes, 

"nyugodt" és mohó számítástechnika általánosan hálózatba kapcsolt apparátusával töltené fel. Weiser ezt az apparátust új 

"számítástechnikai környezetnek" nevezi, és gyönyörködik a korlátlan tudás lehetőségeiben, például abban, hogy tudja "az öltönyt, 

amelyet a múlt héten sokáig nézegettél, mert ismeri mindkettőtök tartózkodási helyét, és visszamenőleg is képes megtalálni a tervező 

nevét, még ha ez az információ akkor nem is érdekelt téged".3 

Schmidt nem az internet végéről beszélt, hanem inkább arról, hogy sikeresen levált az olyan dedikált eszközökről, mint a személyi 

számítógép és az okostelefon. A felügyeleti kapitalisták számára ez az átmenet nem választás kérdése. A megfigyelési profit intenzív 

versenyt ébresztett a jövőbeli viselkedés új piacaiból származó bevételekért. Még a legfejlettebb folyamat is, amely a viselkedési 

többletet a jövőt pontosan előrejelző termékekké alakítja, csak annyira jó, mint a feldolgozásra rendelkezésre álló nyersanyag. A 

megfigyelési kapitalistáknak ezért a következő kérdést kell feltenniük: a többlet mely formái teszik lehetővé a jövőt legmegbízhatóbban 

előrejelző termékek előállítását? Ez a kérdés kritikus fordulópontot jelent a felügyeleti kapitalizmus próbálkozással és hibával történő 

kidolgozásában. Kikristályosít egy második gazdasági imperatívuszt - a jóslási imperatívuszt -, és feltárja azt az erős nyomást, amelyet 

ez gyakorol a felügyeleti tőkések bevételeire. 
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Az előrejelző termékek első hulláma lehetővé tette a célzott online hirdetéseket. Ezek a termékek az internetből származó, 

méretarányos többletre támaszkodtak. A méretarányos többlet iránti igényt mozgató versenyerőket "kitermelési kényszer" néven 

foglaltam össze. A felügyeleti bevételekért folytatott verseny végül elérte azt a pontot, amikor a többlet mennyisége a siker szükséges, 

de elégtelen feltételévé vált. A következő küszöböt a predikciós termékek minősége határozta meg. A nagyobb bizonyossági fokokért 

folytatott versenyben világossá vált, hogy a legjobb előrejelzéseknek meg kell közelíteniük a megfigyelést. Az előrejelzési imperatívusz 

e versenyerők kifejeződése. (Lásd itt a 3. ábrát.) 

A Google/Alphabet, a Facebook, a Microsoft és még sok más vállalat, amelyet most a felügyeleti bevételek vonzanak, az internet 

"eltűnésére" tették fel igényeiket, mert muszáj nekik. Az előrejelzések javítására kényszerülve az olyan felügyeleti kapitalisták, mint a 

Google, megértették, hogy ki kell szélesíteniük és diverzifikálniuk a kitermelési architektúrájukat, hogy új többletforrásokat és új ellátási 

műveleteket tudjanak befogadni. A méretgazdaságosság természetesen továbbra is létfontosságú marad, de ebben az új fázisban az 

ellátási műveletek kibővültek és intenzívebbé váltak, hogy a méretgazdaságosság és a cselekvés gazdaságossága is érvényesüljön. Mit 

jelent ez? 

A méretgazdaságosság irányába történő elmozdulás új célokat határoz meg: a viselkedési többletnek hatalmasnak kell lennie, de 

változatosnak is. Ezek a variációk két dimenzió mentén alakulnak ki. Az első a kitermelési műveletek kiterjesztése a virtuális világból a 

"valós" világba, ahol ténylegesen éljük a tényleges életünket. A felügyeleti kapitalisták megértették, hogy jövőbeli gazdagságuk új 

ellátási útvonalakon múlik, amelyek a valós életre is kiterjednek az utakon, a fák között, az egész városokban. A kiterjesztés a 

vérkeringésedet és az ágyadat akarja, a reggeli beszélgetésedet, az ingázásodat, a futásodat, a hűtőszekrényedet, a parkolóhelyedet, a 

nappalidat. 

A hatókörök gazdaságossága egy második dimenzióban is folytatódik: a mélységben. A mélységi dimenzióban a hatókör 

megtakarítására való törekvés még merészebb. Az elképzelés itt az, hogy az én intim mintáiból nagymértékben előrejelezhető, és ezért 

nagyon jövedelmező viselkedési többletet lehetne kiaknázni. Ezek az ellátási műveletek a személyiségünkre, hangulatainkra és 

érzelmeinkre, hazugságainkra és sebezhetőségünkre irányulnak. Az intimitás minden szintjét automatikusan meg kellene ragadni és 

adatpontok áradatává kellene lapítani a gyártott bizonyosság felé haladó gyári futószalagok számára. 

Ahogyan a méretgazdaságosság szükségessé, de elégtelenné vált a jobb minőségű előrejelzésekhez, az is nyilvánvalóvá vált, hogy a 

méretgazdaságosság szükséges, de elégtelen a legmagasabb minőségű előrejelzési termékekhez, amelyek képesek fenntartani a 

versenyelőnyt a jövőbeli viselkedés új piacain. A viselkedési többletnek hatalmasnak kell Lennie, és változatos, de a viselkedés 

előrejelzésének legbiztosabb módja az, ha annak forrásánál avatkozunk be és alakítjuk azt. Az e cél elérésére kitalált eljárásokat 

nevezem a cselekvés gazdaságosságának. E gazdaságosság elérése érdekében a gépi folyamatokat úgy konfigurálják, hogy 

beavatkozzanak a valós világban a valós emberek és dolgok közötti valós helyzetbe. Ezeket a beavatkozásokat úgy tervezték, hogy a 

dolgok elvégzésével növeljék a bizonyosságot: lökdösik, hangolják, terelik, manipulálják és bizonyos irányokba módosítják a 

viselkedést olyan finom műveletek végrehajtásával, mint egy adott mondat beillesztése a Facebook hírfolyamába, a telefonon lévő BUY 

gomb megjelenésének időzítése, vagy az autó motorjának leállítása, ha késik a biztosítási díjfizetés. 

A verseny intenzitásának ez az új szintje, amelyet a hatókör és a cselekvés jellemez, fokozza az ellátási műveletek invazív jellegét, 

és elindítja a felügyeleti kereskedelem új korszakát, amelyet én valóságüzletnek nevezek. A méretgazdaságossági előnyöket az online 

világban a gépi alapú kitermelési architektúrák valósították meg. Most a valóságüzlethez gépi alapú architektúrákra van szükség a való 

világban. Ezek végül beteljesítik Weiser vízióját a mindenütt jelenlévő automatizált számítási folyamatokról, amelyek "addig szövik be 

magukat a mindennapi élet szövetébe, amíg megkülönböztethetetlenek lesznek attól", de egy kis csavarral. Most már a felügyeleti 

kapitalisták érdekeit szolgálják. 

Sok olyan divatos szó van, amely szépíti ezeket a műveleteket és gazdasági eredetüket: A "környezeti számítástechnika", a 

"mindenütt jelenlévő számítástechnika" és a "dolgok internete" csak néhány példa. Egyelőre ezt az egész komplexumot általánosabban 

"apparátusnak" nevezem. Bár a címkék különböznek, közös bennük a következetes vízió: mindenhol, mindig és mindenhol működő 

műszer, adat, kapcsolat, kommunikáció és számítás minden dolog, élettelen és élettelen, és minden folyamat - természetes, emberi, 

fiziológiai, kémiai, gépi, adminisztratív, járműves, pénzügyi - számára. A valós világ tevékenységét a telefonokból, autókból, utcákról, 

otthonokból, üzletekből, testekből, fákból, épületekből, repülőterekről és városokból folyamatosan visszavezetik a digitális világba, ahol 

új életre kelnek, mint adatok, amelyek készen állnak arra, hogy előrejelzésekké alakuljanak, és mindezek megtöltik az árnyékszöveg 

egyre bővülő oldalait.4 

Ahogy a jóslási kényszer egyre erősebbé válik, fokozatosan világossá válik, hogy a kitermelés egy sokkal ambiciózusabb projekt 

első fázisa volt. A cselekvés gazdaságossága azt jelenti, hogy a valós világ gépi architektúráinak képesnek kell lenniük a tudás mellett a 

cselekvésre is. Az extrakció nem elég; most már a végrehajtással is össze kell kapcsolódnia. Az extrakciós architektúrát egy új 

végrehajtási architektúrával kombináljuk, amelyen keresztül rejtett gazdasági célokat kényszerítünk rá a viselkedés hatalmas és 

változatos területére.5 

Fokozatosan, ahogy a megfigyelési kapitalizmus parancsai és a kivonási és végrehajtási műveleteket végző anyagi infrastruktúrák 

koherens egészként kezdenek működni, a XXI. század "viselkedésmódosító eszközeit" hozzák létre. E vállalkozás célja nem a 
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viselkedési normák, például a konformitás vagy az engedelmesség kikényszerítése, hanem olyan viselkedés előállítása, amely 

megbízhatóan, véglegesen és biztosan a kívánt kereskedelmi eredményekhez vezet. A Gartner, a nagy tekintélyű üzleti tanácsadó és 

kutató cég kutatási igazgatója egyértelműen fogalmaz, amikor megjegyzi, hogy a "dolgok internetének" elsajátítása "kulcsfontosságú 

eszközként fog szolgálni az üzleti modellek átalakulásában a "garantált teljesítményszintekről" a "garantált eredményekre". '"6 

Ez egy rendkívüli kijelentés, mert ilyen garanciák nem létezhetnek, ha nincs rá hatalom. Ez a tágabb komplexum, amelyet a 

"viselkedésmódosítás eszközeinek" nevezünk, ennek a gyűjtőhatalomnak a kifejeződése. A garantált eredmények kilátása figyelmeztet 

bennünket a jóslási imperatívusz erejére, amely azt követeli, hogy a felügyeleti kapitalisták a jövőt a jövő megjóslásának kedvéért 

alakítsák. Ebben a rendszerben a mindenütt jelenlévő számítástechnika nem csupán egy tudó gépezet; ez egy működtető gépezet, 

amelyet arra terveztek, hogy még több bizonyosságot teremtsen rólunk és számukra. 

Ez a fokozatosan felhalmozódó, okos és izmos apparátus fokozatosan összeáll körülöttünk. Senki sem tudja, hogy mekkora a valódi 

nagyságrendje, vagy mekkora lesz. Ez egy túlzásoktól sújtott terület, ahol az előrejelzések gyakran meghaladják a tényleges 

eredményeket. Ennek ellenére a tervezés, a beruházás és a találmányok, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a mindenütt jelenlevővel 

kapcsolatos vízió megvalósítása már javában zajlik. Az építészek elképzelései és céljai, a már elvégzett munka és a jelenleg fejlesztés 

alatt álló programok fordulópontot jelentenek a felügyeleti kapitalizmus fejlődésében. 

Végezetül szeretném hangsúlyozni, hogy bár elképzelhető a "dolgok internete" a megfigyelési kapitalizmus nélkül, a megfigyelési 

kapitalizmust lehetetlen elképzelni a "dolgok internete" nélkül. A predikciós imperatívuszból eredő minden parancs megköveteli ezt az 

átható, valós világbeli, anyagi "tudó és cselekvő" jelenlétet. Az új apparátus az előrejelzési imperatívusz anyagi kifejeződése, és egy 

újfajta hatalmat képvisel, amelyet a bizonyosságra való gazdasági kényszer mozgat. Ebben a tényben két vektor találkozik: a mindenütt 

jelenlévő számítástechnika korai ideáljai és a megfigyelési kapitalizmus gazdasági kényszere. Ez a konvergencia a digitális 

infrastruktúra átalakulását jelzi: a digitális infrastruktúrából, ami a miénk, olyan dologgá válik, ami a miénk. 

Bármilyen futurisztikusan hangzik is, az egyének és csoportok mint olyan tárgyak, amelyeket folyamatosan nyomon kell követni, 

teljes mértékben meg kell ismerni, és valamilyen olyan céllal, amelyről nem tudnak, ide vagy oda kell irányítani, már régóta létezik. 

Közel hatvan évvel ezelőtt a Galápagos-szigetek meleg egyenlítői napsütése alatt keltették életre, amikor egy óriás teknősbéka felébredt 

álmából, hogy lenyeljen egy zamatos kaktuszdarabot, amelybe egy elhivatott tudós egy kis gépet ékelt. 

Ez volt az az idő, amikor a tudósok számoltak a szabadon élő állatok makacsságával, és arra a következtetésre jutottak, hogy a 

megfigyelés a tudás szükséges ára. Ha ezeket az állatokat állatkertbe zárnák, azzal csak éppen azt a viselkedést szüntetnék meg, amelyet 

a tudósok tanulmányozni akartak, de hogyan lehetett volna őket megfigyelni? Azokat a megoldásokat, amelyeket egykor a 

szarvascsordák, tengeri teknősök és ludak tudósai találtak ki, a megfigyelési kapitalisták felújították, és a XXI. századi földi élet 

elkerülhetetlen jellemzőjeként mutatták be. Mindössze annyi változott, hogy most már mi vagyunk az állatok. 

 

II. A féktelen állatok gyengéd meghódítása 

 

Egy 1964-es nemzetközi expedíció a Galápagos-szigetekre, amely egyedülálló lehetőséget kínált a telemetria, a számítógépes adatok 

nagy távolságra történő továbbításán alapuló, úttörő technológia felfedezésére. A biológiát, fizikát, mérnöki tudományokat és 

elektronikát ötvöző tudósok egy újfajta csoportja támogatta ezt az új technológiát, akik közül a legfontosabb R. Stuart MacKay volt, egy 

fizikus, villamosmérnök, biológus és sebész, akit tudományos kollégái a szakértők szakértőjeként ismertek.7 

MacKay a telemetriát az állatpopulációk jólétének fokozására és védelmére szolgáló eszköznek tekintette. A Galapagos-

expedícióról készült egyik fotón MacKay gyengéden áll egy óriásteknős mellett, amely lenyelte az apró masináját; egy másikon pedig 

egy ritka tengeri leguánt tart gyengéden, amelynek törzsére egy érzékelőt erősítettek, mindezt az állatok belső testhőmérsékletének 

mérésére. Hangsúlyozta azt a kulcselemet, amely megkülönbözteti a telemetriát a megfigyelés más formáitól: a lehetőséget, hogy a 

viselkedést természetes élőhelyén rögzíthetjük olyan kompakt érzékelőkkel, amelyek eltűnhetnek a testben anélkül, hogy az állat 

tudatára ébredne: “Az alanyban vagy az alanyon lévő adóból származó rádiójelek használata, amelyek információt továbbítanak egy 

távoli vevőhöz a rögzítés céljából, lehetővé teszi a mozgás rugalmasságát és az egyébként hozzáférhetetlen testrészek zavarmentes 

feltárását anélkül, hogy az alany egyáltalán tudatában lenne a mérési folyamatnak... a módszerek viszonylag normális pszichológiai és 

fiziológiai állapotban hagyják az alanyt, és nem akadályozzák a szokásos tevékenységek folytatását.8 

      MacKay publikált munkái elsősorban tanulmányainak technikai vonatkozásaira összpontosítottak, bár időnként felsejlik egy-egy 

nagyobb cél. A telemetria hatalmas adathalmazok létrehozásának lehetőségét és az egész állatpopulációk léptékű korrelációs vizsgálatok 

lehetőségét teremtette meg. Megjegyezte, hogy ugyanezeket a technikákat a statikus világra is alkalmazni lehet: az erdők lombkoronáira, a 

beton száradására, a kémiai reakcióedényekre és az élelmiszer-feldolgozásra. MacKay összekapcsolt adatokat kibocsátó egyedek egész 

populációkat képzelt el. Első generációs "viselhető technológiái" lehetővé tették a "féktelen állatok" tanulmányozását minden faj, köztük 

az emberek körében is. Hangsúlyozta, hogy az orvosbiológiai telemetria egyedülállóan alkalmas olyan információk gyűjtésére, amelyeket 

egyébként lehetetlen lenne "a vadonban" összegyűjteni. A legfontosabb elv az volt, hogy a telematikája az állat tudatán kívül működött. Ez 
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különösen hasznos volt az olyan problémák megoldásában, mint például a "nem együttműködő állatok" mérésének nehézségei, illetve az 

adatgyűjtés szükségessége akkor is, amikor a csordák "megközelíthetetlen területeken" kóboroltak. Más szóval, MacKay találmányai 

lehetővé tették a tudósok számára, hogy az állatokat akkor is információvá tegyék, amikor azok azt hitték magukról, hogy szabadok, 

vándorolnak és pihennek, és nem tudnak az egykor titokzatos tájaikra való behatolásról. 

MacKay hangsúlyozta, hogy az érzékelőadatok továbbítása és nyomon követése csak egy része a történetnek. Az útvonal nem volt 

elég; az útvonalvezetésnek is meg kellett lennie. A távstimuláció "fordított folyamata" mellett érvelt, amely nemcsak a viselkedést 

figyeli, hanem azt is feltárja, hogyan lehet azt módosítani és optimalizálni, biztosítva az általa "távoli párbeszédet az alany és a 

kísérletező között".9 

MacKay átfogó elképzelése a digitális korban vált valóra. A műholdas látásélesség, a szilícium apró szilíciumszilánkokra helyezett 

számítási teljesítmény robbanásszerű növekedése, a fejlett érzékelők, az internet-alapú hálózatok és a "nagy adat" előrejelző analitika 

olyan rendkívüli rendszereket eredményezett, amelyek egész állatpopulációk és egyedek jelentését és mozgását tárják fel: bárhol és 

bármikor. Ugyanezek az állatok testén és testében utazó viselhető eszközök a bolygó éghajlatának, földrajzának és ökológiájának 

széleskörű érzékelőivé is váltak, lehetővé téve "bolygónk kvórumos érzékelését, különböző fajok felhasználásával, hogy az 

állatcsoportok között kialakult érzékek sokféleségét kihasználjuk", létrehozva a "globális állati kollektíva hatodik érzékét".10 Mint már 

bizonyára kitalálták, kevés okunk van feltételezni, hogy ezek a képességek a nem emberi fajokon képzettek maradnak. 

A küszöböt már átléptük.11 2014-ben a Washingtoni Egyetem kutatócsoportja Jenq-Neng Hwang vezetésével bejelentette, hogy a 

városi térfigyelő kamerákból összeállított "szuper-GPS" "lehetővé teszi az úton és a járdán sétáló emberek valós helyzetének dinamikus 

megjelenítését, így végül az emberek a városi utcák valós idejű dinamikájának animált változatát láthatják egy olyan platformon, mint a 

Google Earth".12 Ha ez egy regény lenne, akkor MacKay professzor zseniális munkája, valamint a nyomdokaiba lépő számos 

elkötelezett tudósé, előzményként szolgálna. 

Egy olyan metamorfózisban, amelyet MacKay nem látott előre, az állatok nyomon követésének tudománya, amely az ő úttörő 

víziójából nőtt ki, a felügyeleti kapitalizmus következő fejlődési szakaszának mintájává vált, mivel az emberi viselkedésre alkalmazott 

telematika egy új és jövedelmező felhalmozási logika rabságába került. Az előrejelzés követelményei, amelyek később gazdasági 

szükségszerűséggé olvadtak össze, már MacKay munkájában is nyilvánvalóak voltak. A kiterjedés és a mélység terén egyaránt 

szükséges gazdaságosság szükségessége tükröződik az ő alapvető keretrendszerében, amelynek célja a populációkra és az egyének 

részleteire vonatkozó információk átadása volt, eljutva a korábban elérhetetlen régiók távoli zugaiba is. Ma ezek közé a régiók közé 

tartozik az autó első ülése, a konyha és a vesék. A távstimuláció "fordított folyamata" feltámad a cselekvésgazdaságokban, amelyek 

automatikusan ösztönzik a viselkedést, nem azért, hogy megmentsék az emberi csordát a katasztrófától, hanem inkább azért, hogy 

fokozzák viselkedésének kiszámíthatóságát. 

MacKay a felfedezésre vágyott, de a mai "kísérletezők" a bizonyosságra vágynak, amikor életünket számításokra fordítják. MacKay 

állatai féktelenek és eredendően nem együttműködőek voltak, mert szabadnak érezték magukat, menedéket keresve és ismeretlen 

terepen kóborolva. Nos, az emberi állat által élvezett öntudatlan, könnyed szabadság - a féktelenség érzése, amely a titokzatosságban 

élősködik távoli helyeken és intim terekben - egyszerűen súrlódás a felügyeleti bevételek felé vezető úton. 

 

III. Emberi csordák 

 

MacKay örökségét Joseph Paradiso, az MIT Media Lab professzorának munkája a mi korunk számára újragondolja, ahol a megfigyelési 

kapitalizmus néhány legértékesebb képességét és alkalmazását - az adatbányászattól a viselhető technológiákig - feltalálták. 

A Paradiso adattudósokból, mérnökökből, zenészekből és művészekből álló briliáns csoportja a Google Search lencséjén keresztül 

mutatja be újra a világot, ugyanazokat a tudományágakat alkalmazva, amelyek a webet - az adatfeldolgozást, az indexelést, a böngészést 

és a keresést - is elsajátították, hogy magát a valóságot is elsajátítsák. "Mindenütt jelenlévő érzékelő környezetek" nélkül - írja Paradiso 

- "ennek a mindenhol elérhető világnak a kognitív motorjai süketek, némák és vakok, és nem tudnak relevánsan reagálni a valós világ 

eseményeire, amelyeket ki akarnak egészíteni".13 Más szóval, a mindenütt jelenlévő számítástechnika értelmetlen a mindenütt jelenlévő 

érzékelés nélkül, amely a számításhoz szükséges tapasztalatot közvetíti. 

Ebből a célból Paradiso diákjai feltalálták a "ListenTree"-t, amely "figyelemfelkeltő" streaming hangot bocsát ki, és "egy olyan jövő 

felé mutat, ahol a digitális információ a fizikai világ zökkenőmentes részévé válhat". Ő és kollégái egy 250 hektáros mocsarat 

népesítettek be több száz érzékelővel, amelyek mérik és rögzítik a hőmérsékletet, a páratartalmat, a nedvességet, a fénymozgást, a 

szelet, a hangot, a fa nedvének áramlását, a kémiai szinteket és még sok mást. Olyan "inerciális érzékelőket" fejlesztettek ki, amelyek 

nyomon követik és kiszámítják az összetett mozgásokat, valamint "rugalmas érzékelő szálakat", hogy "radikálisan új funkcionális 

szubsztrátokat hozzanak létre, amelyek hatással lehetnek az orvostudományra, a divatra és a ruházatra... és elektronikát visznek minden 

nyújtható vagy alakítható dologba". Vannak olyan elektronikák, amelyek közvetlenül a bőrre rögzülnek tetoválás és smink formájában, 

míg a körmök és a csuklók olyan számítógépes interfészekké alakulnak át, amelyek képesek az ujjmozdulatokat olvasni, akár 
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kézmozdulatok hiányában is. "Érzékelőszalagok" és "matricák" tapadhatnak "hozzáférhetetlen felületekre és építőanyagokra", ahol 

"vezeték nélkül lekérdezhetők....".14 

Paradiso és kollégái azzal a paradoxonnal küzdöttek, hogy egyrészt szinte minden környezetben - az okostelefonoktól az otthoni 

eszközökön át az utcákon át a kamerákig és az autókig - egyre több szenzoradatot tartalmaznak, másrészt az érzékelők által generált 

adatáramlások integrálásával és az értelmes elemzések készítésével járó nehézségekkel. A válaszuk a "DoppelLab" volt, egy digitális 

platform a szenzoradatok kombinálására és vizuális megjelenítésére.15 Az ötlet lényege, hogy bármilyen fizikai teret - egy irodaépület 

belsejétől egy egész városig - "böngészhető környezetté" alakítanak át, ahol mindent láthatunk és hallhatunk, ami az adott térben 

történik, ahogyan az érzékelők ezreinek, milliárdjainak vagy trillióinak adatai áramlanak. Ahogyan a Netscape-hez hasonló böngészők 

adtak először "hozzáférést az interneten található adatok tömegéhez, úgy a szoftveres böngészők is lehetővé teszik majd, hogy értelmet 

adjunk a szenzorok adataiból érkező áradatnak".16 

A cél itt egy nagyszerű szintézis: mindenféle szenzoradat összevetése és fúziója minden csatornából és eszközről, hogy egy 

"virtuális szenzorkörnyezetet" alakítsanak ki, amelyben "a lánctalpasok folyamatosan járják az adatokat... kiszámítják az állapotot és 

becsléseket készítenek az adatokból származó egyéb paraméterekről", amelyeket az irodák belső tereitől az egész városokig 

mindenhonnan összegyűjtöttek. 

Paradiso biztos abban, hogy "egy megfelelő interfész ehhez a mesterséges sensoria-hoz ígérkezik... egy digitális mindentudást... egy 

mindenütt jelenlévő, mindenhol megtalálható kiterjesztett valóság környezetet... amely intuitív módon böngészhető", ahogyan a 

webböngészők megnyitották az interneten található adatokat. Ragaszkodik ahhoz, hogy a mindenütt jelenlévő szenzoros információ és 

számítástechnika "önmagunk kiterjesztése lesz, nem pedig egy "másik" megtestesülése". Az információ "közvetlenül a szemünkbe és a 

fülünkbe fog áramlani, amint belépünk a viselhető eszközök korába... az egyén határai nagyon elmosódnak ebben a jövőben".17 

       Paradiso és társszerzője, Gershon Dublon szerint a következő nagy technológiai kihívás less a "kontextusaggregáció", ami azt jelenti, 

hogy a gyorsan bővülő szenzorinformációkat új "alkalmazásokká" lehet összeállítani. Az elképzelés szerint minden fizikai tér és az abban 

a térben lévő viselkedés minden nyoma - a méhek zümmögése, az Ön mosolya, a hőmérséklet-ingadozás a szekrényemben, a reggeli 

beszélgetésük, a fák suhogása - "informált" (információvá alakított) lesz. A tereket a kereshető információk, látványok és hangok 

zökkenőmentes áramlásává lehet összevonni, hasonlóan ahhoz, ahogyan a Google egykor a weboldalakat összevonta indexelés és keresés 

céljából: "Ez az eltolódás egy zökkenőmentes idegrendszert fog létrehozni, amely lefedi a bolygót - és a számítástechnikai közösség 

egyik fő kihívása most az, hogy hogyan lehet a gyorsan fejlődő "mindentudó" elektronikus szenzóriákat az emberi érzékeléssel 

egyesíteni. "18 

Úgy tűnik, hogy ezek a kreatív tudósok minden zsenialitásuk ellenére nincsenek tudatában annak a nyughatatlan gazdasági rendnek, 

amely a felügyeleti bevételek zászlaja alatt szívesen kisajátítaná eredményeiket. Paradiso nem számol azzal, hogy a mindentudás 

paradicsomát a megfigyelési kapitalizmus reálpolitikájává alakítja át, mivel az előrejelzési imperatívusz ragaszkodik az új áramlásokból 

származó többlethez, és a megfigyelési kapitalisták töltik meg a digitális mindentudás osztálytermének első üléseit. 

 

IV. A felügyeleti kapitalizmus reálpolitikája 

 

A "mindenütt jelenlévő számítástechnika" kormányzati irányításának és finanszírozásának csökkenő szintje a technológiai vállalatokra 

bízza az alapkutatás és az alkalmazások vezetését, amelyek mindegyike azért verseng, hogy az új berendezés "Google-je" és annak 

kivonási és végrehajtási architektúrája legyen.19 A mindenütt jelenlévő, összekapcsolt, érzékszervekkel rendelkező számítógéppel 

kapcsolatos radikális kilátások és a gyakran ismételt "Ez mindent meg fog változtatni" állítás ellenére az amerikai technológiai cégek 

eddig folytatták a viszonylagos törvénytelenséget, amelyet semmilyen átfogó társadalmi vagy szabályozási elképzelés nem akadályozott. 

Ahogy az Intel "a dolgok internetével" foglalkozó vezető stratégája a magánéletre gyakorolt hatásokkal kapcsolatos aggodalmakra 

reagálva megjegyezte: "Egy dolog, amiben feltétlenül hiszünk, hogy bár halljuk a politikáról szóló beszélgetést, nem akarjuk, hogy a 

politika a technológiai innováció útjába álljon....".20 

A "politika" vagy a "társadalmi szerződés" helyett a kapitalizmus, és egyre inkább a felügyeleti kapitalizmus alakítja a 

cselekvést. Az új viselkedési határidős piacok és a "célzott alkalmazások" már nagyon várják. Ahogy a Microsoftnak a "dolgok 

internetéből" származó adatok integrálására és elemzésére szolgáló gépi intelligenciaplatform igazgatója mondja: "Az a része, 

ami ugyanolyan menő és hátborzongató, az az, ami azután történik, hogy mindenki és versenytársaik beszállnak az okoseszközökbe: 

egy nagy másodlagos adatpiac... egy másodlagos bevételi forrás". Ezek a piacok - magyarázza - "olyanok, mint a Google vagy a 

Facebook" célzott hirdetési piacai. "21 Az IBM jelentése egyetért ezzel: "A dolgok internetének köszönhetően a fizikai eszközök a 

valós idejű globális digitális piacok résztvevőivé válnak. A körülöttünk lévő számtalan típusú eszköz ugyanolyan könnyen 

indexelhetővé, kereshetővé és kereskedhetővé válik, mint bármely online áru..... Ezt a fizikai világ "likvidizálódásának" 

nevezzük."22 

A kisajátítás második fázisa - az "adatkimerülés" retorikájával mint a kisajátítás előjátékával baljós párhuzamosan - új retorikát is 

igényel, amely egyszerre képes legitimálni és elterelni a figyelmet az előrejelzési imperatívusz által kiváltott valódi cselekvésről. Egy új 
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eufemizmus, a "sötét adatok" játssza ezt a szerepet. Harriet Green irányította például az IBM 3 milliárd dolláros befektetését a "dolgok 

internetébe", amely erőforrás-kötelezettséget arra irányzott, hogy a vállalat komoly versenytárssá váljon a mindenütt jelenlévő 

számítástechnika "Google-jévé". Green szerint a digitális mindentudást akadályozza, hogy a vállalatok által gyűjtött adatok többsége 

"strukturálatlan", így nehezen "adatolható" és kódolható.23 Az IBM ügyfeleinek a következő kérdés foglalkoztatja: "Mit tehetünk 

ezekkel a [strukturálatlan] adatokkal, hogy hatékonyabbá tegyük magunkat, vagy hogy új termékeket és szolgáltatásokat hozzunk létre, 

amelyeket eladhatunk, hogy optimalizáljuk azt, amit csinálunk, vagy új dolgokat hozzunk létre az ügyfelek számára?".24 

A strukturálatlan adatok nem tudnak összeolvadni és áramlani a vásárolt és eladott, cseppfolyósított eszközök új körforgásában. 

Ezek súrlódást jelentenek. Green rögzíti azt a kijelentő kifejezést, amely egyszerre nevezi meg a problémát és indokolja a megoldást: 

sötét adatok. Az üzenet, amelyet az online világban láttunk csiszolódni - "Ha nem vagy benne a rendszerben, nem létezel" -, a kisajátítás 

ezen új szakaszára finomodik. Mivel az összekapcsolt dolgok apparátusának célja, hogy minden legyen, minden emberi vagy tárgyi 

viselkedés, amely kimarad ebből az egyetemes befogadásra irányuló törekvésből, sötét: fenyegető, féktelen, lázadó, gazember, 

irányíthatatlan. A sötét adatok makacs kiterjedése az IBM és ügyfelei ambícióinak ellenségeként van beállítva. Vegyük észre itt MacKay 

visszhangját, aki eltökélten igyekszik behatolni a féktelen állatok és a megközelíthetetlen régiók titkaiba. A feszültség abban áll, hogy 

semmi sem számít, amíg nem válik viselkedéssé, nem fordítják le elektronikus adatfolyamokra, és nem vezetik megfigyelhető adatként a 

fénybe. Mindent meg kell világítani a számoláshoz és a tereléshez. 

Ily módon a "sötét adatok" fogalma könnyedén a mindenütt jelenlévő számítástechnika "adatkimerülésévé" válik. Ez biztosítja az 

erkölcsi, technikai, kereskedelmi és jogi indoklást a gépi intelligencia nagy teljesítményű rendszerei számára, amelyek képesek olyan 

viselkedések és állapotok rögzítésére és elemzésére, amelyeket soha nem szántak a közéletre. Azok számára, akik felügyeleti 

bevételekre törekszenek, a sötét adatok jövedelmező és szükséges területeket jelentenek a dinamikus egyetemes kirakós játékban, 

amelyet a felügyeleti kapitalizmus méret, terjedelem és cselekvés iránti vágya alkot. Így a technológiai közösség a sötét adatokat a 

"dolgok internetének" pénzügyi ígéretét fenyegető, elviselhetetlen "ismeretlen ismeretlennek" tekinti. "25 

Ezért érthető, hogy Green a gépi intelligenciát - és különösen az IBM "Watson" nevű, antropomorfizált mesterséges intelligencia 

rendszerét - a pazarlás és érthetetlenség által fenyegetett apparátus tekintélyes megmentőjeként ábrázolja. A gépi intelligenciát az IBM-

nél "kognitív számítástechnikának" nevezik, feltehetően azért, hogy elkerüljék a gép és a mesterséges szavakkal kapcsolatos, a 

kifürkészhetetlen hatalom kellemetlen konnotációit. 

Ginni Rometty vezérigazgató vezetésével a vállalat nagy összegeket fektetett a "Watsonba", amelyet a vállalat "a dolgok 

internetének agyaként" emlegetett. Rometty azt szeretné, ha az IBM uralná a gépi tanulási funkciókat, amelyek a mindenütt jelenlévő 

adatokat mindenütt jelenlévő tudássá és cselekvéssé alakítják. "Az első vita arról szól, hogy mennyi sötét adatunk van, amelyet csak a 

Watson és a kognitív rendszer képes igazán kikérdezni" - mondja Green. "Tudja, mennyi adat keletkezik naponta - ezek nagy része 

kárba vész, ha nem hasznosítják. Ezek az úgynevezett sötét adatok fenomenális lehetőséget jelentenek... a képesség, hogy az érzékelők 

segítségével a világon minden lényegében számítógép lehet, legyen szó akár a kontaktlencséről, a kórházi ágyról vagy egy vasúti 

sínekről."26 Az üzenet az, hogy a felügyeleti kapitalizmus új eszközei az egész világ cselekedeteit és körülményeit viselkedési 

folyamatként fogják megjeleníteni. Minden egyes renderelt bit felszabadul a társadalmi életéből, nem terheli többé kényelmetlenül 

erkölcsi érvelés, politika, társadalmi normák, jogok, értékek, kapcsolatok, érzések, kontextusok és helyzetek. Ennek az áramlásnak a 

laposságában az adatok adatok, a viselkedés pedig viselkedés. A test egyszerűen térbeli és időbeli koordináták halmaza, ahol az 

érzékelés és a cselekvés adatokká alakul. Minden élő és élettelen dolognak ugyanaz a létállapota ebben a keverékben, mindegyik 

objektív és mérhető, indexelhető, böngészhető, kereshető "ez"-ként születik újjá. 

A felügyeleti kapitalizmus és annak gazdasági szükségszerűségei szempontjából a világ, az én és a test a tárgyak állandó státuszára 

redukálódik, ahogyan eltűnnek a piacok új, titáni koncepciójának vérkeringésében. Az ő mosógépe, az ő autójának gázpedálja és az Ön 

bélflórája egyetlen egyenértékűségi dimenzióvá omlik össze, mint olyan információs javak, amelyek szétbonthatók, újraalkothatók, 

indexelhetők, böngészhetők, manipulálhatók, elemezhetők, újracsoportosíthatók, előrejelezhetők, produktivizálhatók, megvásárolhatók 

és eladhatók: bárhol és bármikor. 

Az olyan tudósok, mint Paradiso, és az olyan üzleti vezetők, mint Green által kidolgozott világképet számos fronton bevetették, 

ahol a digitális mindentudást lelkesen üdvözlik, mint a biztos profitot szolgáló bizonyosság receptjét. A következő szakasz lehetőséget 

nyújt arra, hogy ezt a világnézetet elterjessze egy olyan üzleti ágazatban, amely távol áll a felügyeleti kapitalizmus úttörőitől: a 

gépjármű-biztosításban. Az extrakció és az előrejelzés a felhalmozás új logikájának jellemzőivé válnak, ahogy a biztosítók és 

tanácsadóik megtervezik a felügyeleti bevételekhez való hozzáállásukat. Ezeknek az új szereplőknek a terveiben és gyakorlatában 

egyszerre lehetünk tanúi a hatókör és a cselekvés gazdaságosságának intézményesítésére irányuló eltökéltségnek, valamint egy olyan 

sötét új világ felé való sodródásnak, amelyben a viselkedésmódosítás automatikus és szorosan célzott eszközeit a profithoz vezető útként 

értelmezik. 

 

V. Bizonyosság a nyereségért 
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A 3. fejezetben találkoztunk a Google munkatársával, Hal Varian-nal, és most ismét ő világítja meg az utat, feltárva az előrejelzési 

imperatívusz jelentőségét és sajátos követelményeit. Emlékezzünk vissza, hogy Varian a tranzakciók számítógépes közvetítésének négy 

új "felhasználási módját" azonosította.27 Ezek közül az első az "adatnyerés és -elemzés" volt, amiből a kivonási imperatívuszra mint a 

felügyeleti kapitalizmus egyik alapmechanizmusára következtettünk. Varian szerint a másik három új felhasználási mód - "a jobb 

megfigyelésnek köszönhető új szerződési formák", "a személyre szabás és testreszabás", valamint a "folyamatos kísérletek" - "idővel 

még az elsőnél is fontosabbá válik".28 Ez az idő már eljött. 

"Mivel a tranzakciók ma már számítógépes közvetítésűek, megfigyelhetünk olyan viselkedést, amely korábban nem volt 

megfigyelhető, és szerződéseket írhatunk rá" - mondja Varian. "Ez olyan tranzakciókat tesz lehetővé, amelyek korábban egyszerűen 

nem voltak megvalósíthatóak." A "járműmegfigyelő rendszerek" példájához vonzódik, felismerve azok paradigmatikus erejét. Varian 

szerint, ha valaki nem fizeti tovább a havi autófizetést, "manapság már sokkal egyszerűbb, ha egyszerűen utasítjuk a járműfelügyeleti 

rendszert, hogy ne engedje beindítani az autót, és jelzi, hogy hol lehet érte menni".29 Megjegyzi, hogy a biztosítótársaságok is 

támaszkodhatnak ezekre a felügyeleti rendszerekre, hogy ellenőrizzék, hogy az ügyfelek biztonságosan vezetnek-e, és így eldönthessék, 

hogy fenntartják-e a biztosítási szerződést, változtassák-e a díjak költségét, és döntsenek a kárigény kifizetéséről. 

Varian új felhasználási lehetőségei a számítógépes közvetítésnek ezen a biztosítási területen teljes mértékben az internet-képes 

eszközökre támaszkodnak, amelyek tudják és teszik. Valójában elképzelhetetlenek a valós világba telepített és azt átható anyagi 

eszközök és végrehajtási architektúrák nélkül. Az általa előírt járműfelügyeleti rendszer például a hatókör és a cselekvés 

gazdaságosságát biztosítja. Ismeri és beavatkozik az aktuális helyzetbe, figyeli az adatokat, és a programozott utasítások alapján leállítja 

az autó motorját, lehetővé téve ezzel, hogy a visszaszolgáltató megtalálja a mozgásképtelen autót és annak legyőzött vezetőjét. 

Ahogy az előrejelzés imperatívusza a valós világba húzza az ellátási műveleteket, a Szilícium-völgytől távol eső, bevett ágazatok 

termék- vagy szolgáltatásnyújtóit elragadják a felügyeleti bevételek kilátásai. Az Allstate Insurance vezérigazgatója például olyan akar 

lenni, mint a Google: "Sokan vannak, akik ma már pénzzé teszik az adatokat. Az ember felkerül a Google-ra, és úgy tűnik, mintha 

minden ingyenes lenne. Nem ingyenes. Információt adsz nekik, ők pedig eladják az adataidat. Eladhatnánk-e, el kellene-e adnunk ezeket 

az információkat, amelyeket az emberekről kapunk, akik körbe-körbe autóznak, és ezzel további profitforrást szereznénk...? Ez egy 

hosszú távú játék."30 Úgy tűnik, hogy a gépjármű-biztosítók különösen lelkesek Varian elképzelésének és MacKay telematikájának 

megvalósítására. Az Ön autójáért folytatott harc, mint kiderült, jól illusztrálja azt a céltudatosságot, amellyel a nagy és kis cégek 

mostanában a viselkedési többletet követik. 

Az autóbiztosítók régóta tudják, hogy a kockázat nagymértékben korrelál a járművezetők viselkedésével és személyiségével, de 

nem sokat tudtak tenni ellene.31 Most a modern telematika távérzékelős felügyeleti rendszerei folyamatos adatfolyamot tudnak 

biztosítani arról, hogy hol vagyunk, hová megyünk, vezetési viselkedésünk részleteiről és járművünk állapotáról. Az alkalmazásalapú 

telematika a műszerfal és akár az okostelefonok információinak integrálásával azt is ki tudja számítani, hogyan érezzük magunkat és mit 

mondunk. 

Az autóbiztosítókat tanácsadók és leendő technológiai partnerek ostromolják, akik a kereskedelmi siker új fejezetét ígérő felügyeleti 

kapitalista stratégiákat kínálnak. "A bizonytalanság erősen csökken" - hangzik el a McKinsey egyik, a biztosítási ágazat jövőjéről szóló 

jelentésében. "Ez a demutualizációhoz vezet, és a közösségek helyett az egyéni kockázatok előrejelzésére és kezelésére összpontosít."32 

A Deloitte Pénzügyi Szolgáltatások Központjának jelentése a "kockázatminimalizálást" - a garantált eredmények eufemizmusa - 

tanácsolja a biztosítottak viselkedésének valós idejű nyomon követése és érvényesítése révén, egy "viselkedési kockázatvállalásnak" 

nevezett megközelítéssel. "A biztosítók közvetlenül nyomon követhetik a biztosított viselkedését" - tanácsolja a Deloitte - "azáltal, hogy 

rögzítik, mikor, hol és milyen útviszonyok között vezetnek, hogy gyorsan gyorsítanak-e, vagy nagy, esetleg túlzott sebességgel 

haladnak-e, milyen erősen fékeznek, valamint milyen gyorsan kanyarodnak, és használják-e a kanyarjelzőt".33 A telematika folyamatos 

adatáramlást eredményez, így a valós idejű viselkedési többlet helyettesítheti a hagyományos "helyettesítő tényezőket", például a 

demográfiai információkat, amelyeket korábban a kockázat kiszámításához használtak. Ez azt jelenti, hogy a többletnek egyszerre kell 

bőségesnek (méretgazdaságosság) és változatosnak (határegység-gazdaságosság) lennie mind a terjedelem, mind a mélység 

tekintetében. 

Még a kisebb biztosítóknak is, akik nem engedhetik meg maguknak a telematika jelentős tőkekiadásait, azt tanácsolják, hogy a 

legtöbb ilyen célt elérhetik egy okostelefon-alkalmazással, kiküszöbölve a költséges hardver- és adatátviteli költségeket: "Ezek a 

biztosítók azért is előnyösek lehetnek, mert a mobilalkalmazás első kézből gyűjti az okostelefonon lévő járművezető viselkedéséről és 

teljesítményéről szóló adatokat... 360 fokos képet adva a teljes kockázatvállalásról....."34 

Ahogy a bizonytalanságot felváltja a bizonyosság, az egykor a mindennapi élet szükségszerű ismeretlenségét tükröző biztosítási 

díjak most ezredmásodpercről ezredmásodpercre emelkedhetnek és süllyedhetnek, annak pontos ismeretében, hogy egy váratlanul 

hektikus kora reggeli, beteg gyermek ápolása után milyen gyorsan vezetsz a munkahelyedre, vagy hogy a szupermarket mögötti 

parkolóban teszed-e meg a kerekeket. "Tudjuk, hogy a 16 éves sofőrök rengeteg balesetet okoznak... de nem minden 16 éves pocsék 

sofőr" - jegyzi meg egy biztosítási telematikai szakértő. A tényleges viselkedésen alapuló díjak "nagy előnyt jelentenek a megfelelő 
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árképzésben. "35 Ez a fajta bizonyosság azt jelenti, hogy a kockázat csökkentésére kialakított biztosítási szerződések most olyan gépi 

folyamatoknak adnak teret, amelyek "szinte azonnal" reagálnak az előírt viselkedési paraméterek árnyalt megszegésére, és így jelentősen 

csökkentik a kockázatot, vagy teljesen kiküszöbölik azt.36 

A telematika nem csupán a tudásra, hanem a cselekvésre is irányul (a cselekvés gazdaságossága). Kalapácsok; izmosak; 

kényszerítenek. A viselkedésalapú kockázatvállalás a kockázat csökkentését ígéri olyan gépi folyamatok révén, amelyek célja a 

viselkedés módosítása a maximális jövedelmezőség irányába. A viselkedési többletet büntetések - például valós idejű tarifaemelések, 

pénzügyi büntetések, kijárási tilalom és motorlezárás - vagy jutalmak - például tarifakedvezmények, kuponok és jövőbeli előnyökre 

beváltható aranycsillagok - kiváltására használják. Az AT Kearney tanácsadó cég "IoT-vel gazdagított kapcsolatokra" számít, hogy 

"holisztikusabban" kapcsolódjanak az ügyfelekkel "a viselkedésük befolyásolása érdekében".37 

Varian könnyed kijelentése, miszerint "sokkal könnyebb" utasítani egy járműfelügyeleti rendszert, hogy kapcsolja ki az autót, ha 

késik a fizetés, nem túlzás. A Spireon például, amely magát "a legnagyobb utópiaci járműtelematikai vállalatnak" nevezi, és amely a 

járművek és járművezetők nyomon követésére és felügyeletére specializálódott különböző ügyfelek, például hitelezők, biztosítók és 

flottatulajdonosok számára, Varian ideális rendszeréhez hasonlót kínál.38 "LoanPlus Collateral Management System" nevű rendszere 

riasztásokat küld a járművezetőknek, ha elmaradtak a fizetéssel, távolról letiltja a járművet, ha a késedelem meghalad egy előre 

meghatározott időszakot, és megtalálja a járművet a visszaszerzéshez a repo man számára. 

A telematika a viselkedésszabályozás új napját jelenti. Mostantól a biztosítótársaság konkrét paramétereket állíthat be a vezetési 

viselkedésre vonatkozóan. Ezek közé tartozhat a biztonsági öv bekapcsolásától kezdve a sebesség mértékéig, az üresjárati időig, a 

fékezésig és a kanyarodásig, az agresszív gyorsításig, a durva fékezésig, a túlzottan hosszú úton töltött órákig, az államon kívüli 

vezetésig és a korlátozott területre való behajtásig bármi.39 Ezeket a paramétereket olyan algoritmusokba fordítják, amelyek 

folyamatosan figyelemmel kíséri, értékeli és rangsorolja a járművezetőt, a számításokat pedig valós idejű árfolyam-kiigazításokban 

fejezi ki. 

A Spireon vezető stratégájának szabadalma szerint a biztosítók a viselkedés alakításával kiküszöbölhetik a bizonytalanságot.40 Az 

elképzelés lényege, hogy a biztosító által meghatározott viselkedési paraméterek betartásának nyomon követése alapján folyamatosan 

optimalizálják a biztosítási díjat. A rendszer a viselkedési ismereteket hatalomra fordítja, krediteket oszt ki vagy büntetéseket szab ki a 

járművezetőkre. A többletet előrejelzési termékekké is alakítja, amelyeket a hirdetők számára értékesít. A rendszer "viselkedési 

tulajdonságokat" számol ki a hirdetők számára, amelyeket célzottan megcélozhatnak, és közvetlenül a járművezető telefonjára 

küldhetnek hirdetéseket. Egy második szabadalom még egyértelműbben fogalmaz a büntetőintézkedések kiváltó okairól.41 Olyan 

algoritmusok sorát határozza meg, amelyek a rendszer paramétereinek megsértése esetén következményeket aktiválnak: "szabálysértési 

algoritmus", "kijárási tilalom algoritmus", "felügyeleti algoritmus", "betartási algoritmus", "hitelezési algoritmus". 

A tanácsadó cégek minden biztosítási ügyfelüknek azt tanácsolják, hogy szálljanak be a felügyeleti játékba. Az AT Kearney 

elismeri, hogy az "összekapcsolt autó" az elkövetkezendő idők próbatétele: "Végső soron az IoT valódi értéke attól függ, hogy az 

ügyfelek a "dolgaiktól" kapott visszajelzések alapján módosítják-e viselkedésüket és kockázati profiljukat".42 Az egészségbiztosítók egy 

másik célpontot jelentenek: a "viselhető gyorsulásmérők" "javíthatják az előírt edzésprogramok betartásának nyomon követhetőségét", 

az "emészthető érzékelők" pedig nyomon követhetik a diétás és gyógyszeres ütemterveknek való megfelelést, "nagyobb igazságot és 

jobb granularitást biztosítva, mint egy havi újratöltés".43 

A Deloitte elismeri, hogy saját felmérési adatai szerint a legtöbb fogyasztó adatvédelmi aggályokra hivatkozva elutasítja a 

telematikát, és bizalmatlan a viselkedésüket nyomon követni kívánó vállalatokkal szemben. Ezt a vonakodást a tanácsadók szerint úgy 

lehet leküzdeni, ha "elég jelentős" költségmegtakarítást kínálunk ahhoz, hogy az emberek a "tartós aggályok" ellenére is hajlandóak 

legyenek "kompromisszumot kötni [a magánélet védelmével]"..... Ha az árra való ösztönzés nem működik, a biztosítóknak azt 

tanácsolják, hogy a viselkedésfigyelést "szórakoztatónak", "interaktívnak", "versenyképesnek" és "örömteli"-nek mutassák be, és 

jutalmazzák a járművezetőket a múltbeli teljesítményükhöz és "a szélesebb körű biztosítottak köréhez viszonyítva" elért javulásért. "44 

Ebben a "gamification" néven ismert megközelítésben a járművezetők "teljesítményalapú versenyeken" és "ösztönző alapú 

kihívásokban" vehetnek részt.45 

Ha minden más nem sikerül, a biztosítóknak azt tanácsolják, hogy az elkerülhetetlenség és a tehetetlenség érzését keltsék 

ügyfeleikben. A Deloitte azt tanácsolja a vállalatoknak, hogy hangsúlyozzák "a vezetés nyomon követésére már alkalmazott egyéb 

technológiák sokaságát", valamint azt, hogy "a fokozott megfigyelési és/vagy földrajzi helymeghatározási képességek a világ részei, 

amelyben most élünk, jóban-rosszban".46 

A viselkedésalapú kockázatvállalás költségmegtakarítást és hatékonyságot kínál az autóbiztosítóknak, de nem ez a végjáték a 

biztosítási ágazat újjáélesztése szempontjából. Az online világban célzott hirdetéseket eredményező analitikát a való világ számára 

újrahasznosítják, megalapozva ezzel az új viselkedési határidős piacokat, amelyek az ügyfelek viselkedésének előrejelzésével 

kereskednek. Ez az a terület, ahol a felügyeleti bevételek valódi hajtása összpontosul. A Covisint felhőszolgáltató egyik vezetője például 

azt tanácsolja az autóipari telematikából "pénzt csinálni" kívánó ügyfeleknek, hogy a célzott hirdetéseken túlmenően lépjenek át a 

"célzott alkalmazások" irányába. Ezek nem a képernyőn megjelenő hirdetések, hanem a célzott hirdetésekkel azonos képességek által 
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alakított valós életbeli élmények, amelyeket arra terveztek, hogy mások haszna érdekében valós helyekre csábítsanak. Ez azt jelenti, 

hogy a járművezetői adatokat eladják harmadik feleknek, akik kitalálják, hogy hol vagy, hová mész és mit akarsz: "Tudják, hogy milyen 

éttermeket szeretsz, mert oda vezeted az autódat, így tudnak éttermeket ajánlani, miközben vezetsz, és az éttermek fizetni fognak....".47 

A viselkedési többletet olyan termékek alapanyagaként értelmezik, amelyek más szolgáltatásokkal, például "vontatás, autójavítás, 

autómosás, éttermek, kiskereskedelmi üzletek....", "társmarketinget" hoznak létre.48 A McKinsey tanácsadói hasonló ajánlást tesznek, azt 

tanácsolva a biztosítóknak, hogy a "dolgok internete" lehetővé teszi terjeszkedésüket "teljesen új területekre", például "adatpiacokra". 

Az egészségügyi többletet "pénzzé lehet tenni". A Deloitte szerint "releváns ajánlások" nyújtásával. A cég azt tanácsolja ügyfeleinek, 

különösen azoknak, akik a telematikában valószínűleg nem érik el a méreteket, hogy alakítsanak ki partnerségeket "digitális 

szereplőkkel".49 A modell az IBM és a General Motors 2016-os megállapodása, amely bejelentette az "OnStar Go", az autóipar "első 

kognitív mobilitási platformjának" létrehozását. A Dell és a Microsoft "internet of things" biztosítási "gyorsítókat" indított. A Dell 

hardvert, szoftvert, analitikát és szolgáltatásokat biztosít a biztosítóknak, hogy "pontosabban megjósolhassák a kockázatokat és 

megelőző intézkedéseket hozhassanak", a Microsoft pedig az American Family Insurance biztosítási céggel lépett kapcsolatba az otthoni 

automatizálásra összpontosító startupok fejlesztése érdekében.50 

Az adatszolgáltató cégeket korábban egyszerű "beszállítóknak" tekintették, de valószínűbb, hogy az autógyárak az 

adatóriások beszállítóivá válnak. "A Google megpróbálja végigkísérni az embereket a napjuk során, adatokat generálni, majd 

ezeket az adatokat gazdasági haszonszerzésre felhasználni" - ismeri el a Daimler vezérigazgatója. "Ez az a pont, ahol a Google-lel 

való konfliktus előre programozottnak tűnik. "51 A Google és az Amazon máris versenybe szállt az autó műszerfaláért, ahol 

rendszereik irányítják majd az összes kommunikációt és alkalmazást. Onnan már csak egy rövid lépés a telemetria és a 

kapcsolódó adatok. A Google már most felhőalapú "skálázható geolokációs telemetriai rendszert" kínál az alkalmazások 

fejlesztőinek a Google Maps segítségével. A Google2016 Franciaországban bejelentette, hogy érdeklődik a biztosítótársaságokkal 

való partnerség iránt, "hogy olyan termékcsomagokat fejlesszen ki, amelyek a technológiát és a hardvert a biztosítással ötvözik". 

Ugyanebben az évben a Cap Gemini tanácsadó cég jelentése szerint a biztosítók százaléka40 a Google-t "potenciális riválisnak és 

fenyegetésnek tekinti erős márkája és az ügyféladatok kezelésére való képessége miatt".52 

 

 

VI. A szerződésbontás végrehajtása 

 

Ezek a példák a gépjármű-biztosítás hétköznapi világából merítenek néhány rendkívüli tanulságot. A járművezetőket meggyőzik, 

ráveszik, ösztönzik vagy kényszerítik egy olyan ellenszolgáltatásra, amely az árképzést egy olyan valós kivonási/kivitelezési 

architektúra kiterjesztéséhez köti, amely új viselkedési többletáramlásokat (méretgazdaságosság) céloz meg. A tapasztalataikból nyert 

viselkedési adatokat feldolgozzák, és az eredmények két irányba áramlanak. Először is, visszatérnek a vezetőkhöz, eljárásokat hajtanak 

végre a viselkedés megszakítására és alakítására, hogy növeljék az előrejelzések bizonyosságát, és így a nyereségességet (a cselekvés 

gazdaságossága). Másodszor, a járművezetők viselkedését rangsoroló és osztályozó előrejelzési termékek az újonnan létrehozott 

viselkedési határidős piacokra áramlanak, ahol harmadik felek fogadásokat kötnek arra, hogy a járművezetők mit fognak tenni most, 

hamarosan és később: Meg fogja-e őrizni a magas biztonsági besorolást? A szabályainknak megfelelően fog-e viselkedni? Úgy fog 

vezetni, mint egy lány? Ezek a fogadások árképzésbe, ösztönző struktúrákba, valamint ellenőrzési és megfelelési rendszerekbe 

torkollnak. Mindkét műveletben a járművezető tapasztalataiból származó többletet a garantált eredmények érdekében a járművezető 

tapasztalatainak alakítására és kényszerítésére szolgáló eszközként használják fel. Ennek nagy része, ahogy MacKay tanácsolta, a 

járművezető tudatán kívül történik, amíg ő még azt hiszi, hogy szabad. 

A Google-nyilatkozatok itt minden akciót alátámasztanak. Ahogy Varian írja: "Mivel a tranzakciókat ma már számítógépes 

közvetítéssel bonyolítjuk, megfigyelhetünk olyan viselkedést, amely korábban nem volt megfigyelhető, és szerződéseket írhatunk rá. Ez 

olyan tranzakciókat tesz lehetővé, amelyek korábban egyszerűen nem voltak megvalósíthatóak. "53 Varian "mi" alatt azokat érti, akik 

kiváltságos hozzáféréssel rendelkeznek az árnyékszöveghez, amelybe a viselkedési adatok áramlanak. Az egyszer már 

megfigyelhetetlen viselkedésünket szabadnak nyilvánítják, az övéké, és ők dönthetnek arról, hogyan használják fel és hogyan 

profitálnak belőle. Ez magában foglalja az "új szerződéses formák" létrehozását, amelyek olyan módon kényszerítenek minket, ami nem 

lett volna lehetséges, ha a megfigyelési kapitalizmus nem nyilvánítja ki a birtokbavételt. 

Varian felismerte, hogy az autóipari telematika részterületei jól példázzák ezt az új gazdasági határt, amikor azt írta: "Manapság már 

sokkal egyszerűbb, ha egyszerűen utasítjuk a járműfelügyeleti rendszert, hogy ne engedje beindítani az autót, és jelzi, hogy hol lehet érte 

menni".54 Hahó! De várjunk csak. "Sokkal könnyebb" kinek? Természetesen úgy érti, hogy sokkal könnyebb annak a "mi"-nek, amely 

most megfigyeli azt, ami a megfigyelési kapitalizmusig megfigyelhetetlen volt, és olyan cselekvéseket hajt végre, amelyek a 

megfigyelési kapitalizmusig nem voltak megvalósíthatók. Varian nyugodt, egyszerű prózája egyfajta altatódal, amely megfigyeléseit 

banálisnak, olyan hétköznapinak tünteti fel, hogy alig érdemel kommentárt. De mi történik Varian forgatókönyvében a sofőrrel? Mi van, 

ha gyerek van a kocsiban? Vagy hóvihar? Vagy ha el kell érnie a vonatot? Vagy egy bölcsődei beugró a munkába menet? Egy életben 
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lévő anya a kórházban, aki még mindig mérföldekre van? Egy fiú, aki arra vár, hogy felvegyék az iskolából? 

Nem is olyan régen Varian prózai kijelentéseit még rémálmoknak tartották. Herman Kahn, a hiperracionális csodagyerek futurista 

1967-ben megjelent, A 2000-es év című könyvében számos olyan képességet előre látott, amelyeket Varian most az új 

kivonási/kivitelezési architektúrának tulajdonít.55 Kahn nem volt zsugori ibolya. A pletykák szerint ő volt Stanley Kubrick rendező 

modellje a Dr. Strangelove címszereplőjének, és jól ismert volt arról, hogy azt állította, hogy a nukleáris háború egyszerre 

"megnyerhető" és "túlélhető". Mégis Kahn volt az, aki előre látta az olyan újításokat, mint a Varian járműmegfigyelő rendszere, és 

"huszonegyedik századi rémálomként" jellemezte őket. Számos technológia-orientált meglátása között Kahn előre látta az olyan 

automatizált számítógépes rendszereket, amelyek minden járműmozgást nyomon követnek, valamint lehallgatják és rögzítik a 

beszélgetéseket, a nagy sebességű pásztázásra és keresésre rendelkezésre álló összes képességgel. Elképzelte, hogy a számítógépes 

rendszerek képesek észlelni és reagálni az egyéni viselkedésre - egy felemelt hangra, egy fenyegető hangnemre: "Az ilyen számítógépek 

nagy mennyiségű következtetési logikát is képesek lehetnek önállóan alkalmazni - egyfajta tranzisztorizált Sherlock Holmes lehet 

belőlük, aki hipotéziseket állít fel és többé-kevésbé önállóan vagy önmotiváltan nyomoz a nyomok után....".56 Aki ilyen tudással 

rendelkezik, vonta le a következtetést, az Fausthoz hasonlóan "kevésbé erkölcstelen, mint amorális... inkább közömbös azoknak a sorsa 

iránt, akik az útjába állnak, mint brutális". "57 

Kahn könyvének kortárs kritikusai mindig a számítógépes megfigyelés témájának sötét "rémálom-forgatókönyveit" ragadták meg, 

az irányítás sci-fihez hasonló formáit, amelyektől - feltételezésük szerint - "sokan aktívan félni fognak és neheztelni fognak".58 A 

forgatókönyvek széles skálája ellenére, amelyeket Kahn a távoli 2000-es évről szóló könyvében bemutatott, Kahnnak az 

"elképzelhetetlenbe" tett utazását a közvélemény úgy tekintette, mint a "lehető legrosszabb kimenetelre" való felkészülést a "társadalmi 

ellenőrzés rémisztő rémálmában".59 Most azonban ugyanezt a rémálmot a felügyeleti kapitalizmus legújabb győzelmeiről szóló lelkes 

helyzetjelentésként adják vissza. Varian aktualizálását öntudatosság vagy a vita legkisebb jele nélkül adja elő, ahelyett, hogy az 

évtizedekkel ezelőtt még megdöbbenéssel és undorral számolt volna. Hogyan vált a rémálom banálissá? Hol van a megdöbbenés és a 

felháborodás? 

     Langdon Winner politológus foglalkozott ezzel a kérdéssel az Autonomous Technology című, korszakalkotó könyvében (1977), 

amelyben az  ő válasza: "Ami hiányzik, az a tájékozódásunk" - írta. Winner aprólékosan leírta, hogy a "technológiai dolgokkal" 

kapcsolatos tapasztalataink milyen módon zavarják össze "a látásunkat, az elvárásainkat és az intelligens ítéletalkotás képességét". 

Olyan kategóriák, érvek, következtetések és választások, amelyek korábbi időkben teljesen nyilvánvalóak lettek volna, ma már nem 

nyilvánvalóak".60 Állapítsuk meg tehát a tájékozódási pontokat. Amit Varian itt ünnepel, az nem a szerződés új formája, hanem inkább a 

végső megoldás a tartós bizonytalanságra, amely a "szerződés" mint a "magánrendezés" eszközének létjogosultsága. Valójában a 

szerződés szó használata Varian megfogalmazásában tökéletes példája a ló nélküli kocsi szindrómának. Varian találmánya példa nélküli, 

és nem értelmezhető egyszerűen egy másik fajta szerződésként. Valójában a szerződés megsemmisítéséről van szó; ezt a találmányt 

inkább úgy kell érteni, mint a szerződés nélküli szerződést. 

A kontraktus a nagyobb komplexum egyik jellemzője, amely a viselkedésmódosítás eszköze, és ezért a felügyeleti kapitalizmus 

egyik alapvető módszere. Hozzájárul a cselekvés gazdaságosságához azáltal, hogy a saját viselkedési többletet kihasználva megelőzi és 

kizárja a cselekvési alternatívákat, és így a társadalmi folyamatok meghatározatlanságát a programozott gépi folyamatok 

determinizmusával helyettesíti. Ez nem a társadalom automatizálása, ahogy egyesek gondolhatják, hanem inkább a társadalom gépi 

cselekvéssel való helyettesítése, amit a gazdasági szükségszerűségek diktálnak. 

A szerződés nélküli nem a szerződéses kapcsolatok tere, hanem inkább egyoldalú végrehajtás, amely szükségtelenné teszi ezeket a 

kapcsolatokat. A szerződés nélküli szerződés deszocializálja a szerződést, bizonyosságot teremt azáltal, hogy automatizált eljárásokkal 

helyettesíti az ígéreteket, a párbeszédet, a közös értelmet, a problémamegoldást, a vitarendezést és a bizalmat: a szolidaritás és az emberi 

cselekvőképesség kifejeződéseit, amelyek az évezredek során fokozatosan intézményesültek a "szerződés" fogalmában. A szerződés 

nélküli szerződés megkerüli mindezt a szociális munkát a kényszer javára, méghozzá a jövedelmezőbb, a megfigyelést közelítő és ezért 

garantált eredményeket biztosító előrejelzési termékek érdekében. 

A gépi munkának a társadalmi munkával való helyettesítése a Google nyilatkozatainak sikerének és annak az útnak köszönhetően 

lehetséges, amelyet a Google a felügyeleti kapitalistáknak a tanulás felosztásának dominanciája számára kikövezett. A Google a 

macskaszékben ülve megfigyelheti azt, ami korábban nem volt megfigyelhető, és megismerheti azt, ami korábban nem volt 

megismerhető. Ennek eredményeképpen a vállalat megteheti azt, ami korábban lehetetlen volt: megkerülheti a társadalmi kapcsolatokat 

az automatizált gépi folyamatok javára, amelyek a kereskedelmi célokat elősegítő viselkedésre kényszerítik. Amikor a 

szerződéstelenséget ünnepeljük, ahogy Varian és mások teszik, akkor a tudás és a hatalom aszimmetriáit ünnepeljük, amelyek ezeket az 

új lehetőségeket teremtik meg. A szerződés nélküli szerződés olyan útjelző, amely emlékeztet minket a tájékozódásra, miközben e 

fejezet következő szakaszait követve tisztább képet kapunk a felügyeleti kapitalizmus növekvő ambícióiról a "valóságnak" a 

meghódított emberi tapasztalat birodalmához való csatolásában. 
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VII. Inevitabilitás 

 

Nehéz megőrizni a tájékozódást, amikor körülötted mindenki elveszíti a sajátját. A mindenütt jelenlévő számítástechnikára való áttérés, 

"amikor az érzékelők mindenhol ott vannak" - írja Paradiso - nem "fokozatos" lesz, hanem "forradalmi fáziseltolódás, hasonlóan a 

világháló megjelenéséhez".61 Ugyanezt a "fáziseltolódást", amelyet az építészek a bizonytalanság univerzális ellenszereként 

értelmeznek, teljes bizonyossággal várják. A Paradiso itt nincs egyedül. Épp ellenkezőleg, az elkerülhetetlenség retorikája annyira 

"mindenütt jelen van", hogy a technológiai közösségen belül az elkerülhetetlenség teljes értékű ideológiájának tekinthető. 

A Paradiso vízióját átható vitathatatlan bizonyosság érzését régóta az utópia egyik legfontosabb jellemzőjeként ismerik el. Frank és 

Fritzie Manuel az utópikus gondolkodás meghatározó történetében azt írta, hogy "a tizennyolcadik század vége óta a jósló utópia a 

képzeletbeli gondolkodás egyik fő formájává vált, és megelőzte az előrejelzés bizonyos tudományos technikáit... a kortárs utópia... úgy 

köti össze a múltat, a jelent és a jövőt, mintha sorsszerű lenne. Az általuk ábrázolt állapot gyakorlatilag isten vagy a történelem által 

elrendeltnek tűnik; van egyfajta áthallás a millenáris bizonyosságra....".62 

Manuelék sok más történésszel együtt a marxizmust tartják az utolsó nagy modern utópiának.63 Karl Marx írásaiban több száz olyan 

passzus található, amely az elkerülhetetlenségét közvetíti. Az 1848-ban megjelent A kommunista kiáltvány legelső fejezetében Marx a 

következőket írja: "Amit tehát a burzsoázia mindenekelőtt saját sírásóit termeli. Bukása és a proletariátus győzelme egyaránt 

elkerülhetetlen. "64 

A modern utópia megjelenése előtt a műfaj nagyrészt fantasztikus elbeszélésekből állt, amelyekben az emberi tökéletesség 

elszigetelt zugait fedezték fel egzotikus hegyvidékeken, rejtett völgyekben vagy távoli szigeteken. Az olyan modern utópiák, mint a 

marxizmus, eltérnek ezektől a meséktől, és "az egész faj reformjával" foglalkoznak, egy racionális rendszerszemlélettel, "amelynek 

tartománya az egész világ volt". A modern utópisták már nem elégedtek meg az álmok puszta szövögetésével, hanem totalisztikus és 

egyetemes víziók felé mozdultak el, "az emberiség elkerülhetetlen végének próféciái, amely felé az emberiség halad". "65 

Most a mindenütt jelenlévő számítástechnika hirdetői Marxhoz és más modern utópistákhoz csatlakozva a történelem egy új 

szakaszát tételezik fel, mint Paradiso "forradalmi fázisváltása", amelyben az egész társadalom új és magasabb rendű mintába 

rendeződik. Annak ellenére, hogy az elkerülhetetlenség a politika és a történelem ellentéte, az apparátus apostolai rendszeresen eltérítik 

a történelmi metaforákat, amelyek a komolyság látszatát kölcsönzik állításaiknak. Az apparátus felemelkedését felváltva egy új 

"korszak", "korszak", "hullám", "fázis" vagy "szakasz" beiktatásaként állítják be. Ez a fajta történeti keretezés a mindenütt jelenlévőség 

felé tartó menetelés kategorikus elkerülhetetlenségével szembeni ellenállás hiábavalóságát közvetíti. 

A Szilícium-völgy az elkerülhetetlenség tengelye. A csúcstechnológiai vezetők, a szakirodalom és a szakértő szakemberek között 

általános egyetértés látszik abban az elképzelésben, hogy a közeljövőben minden összekapcsolódik, megismerhető és cselekvőképes 

lesz: a  min de nü t t  j e l en l é vő  in f o rmá c ió  és annak következményei a teljes információban hitcikknek számítanak. 

Nem meglepő, hogy a Google vezetői szenvedélyes elkerülhetetlenség-pártiak. Schmidt és Cohen 2013-as, Az új digitális korszak 

című könyvének legelső mondatai jól példázzák ezt a törekvést: "Hamarosan a Földön mindenki kapcsolatban lesz" - írják. Az 

úgynevezett előrejelző "törvényeket", mint például a "Moore-törvény" és a "fotonika" hívják segítségül, hogy jelezzék a 

szükségszerűségnek ezt az új vaskos törvényét, amely a csatlakoztathatóság és a számítási teljesítmény exponenciális növekedését fogja 

eredményezni.66 Később pedig: "Az emberi tudás és kreativitás megosztásának kollektív haszna exponenciális ütemben növekszik. A 

jövőben az információs technológia mindenütt jelen lesz, mint az elektromosság. Magától értetődő lesz."67 Amikor a könyv állításai 

némi kritikát váltottak ki, a szerzők a paperback kiadás utószavában szembeszálltak kritikusaikkal: "De a technológiai szektor méretének 

és hatókörének elkerülhetetlen növekedése miatti siránkozás eltereli a figyelmünket a valódi kérdésről..... Az általunk tárgyalt 

változások közül sok elkerülhetetlen. Jönnek." 

Annak ellenére, hogy mind a Szilícium-völgyben, mind az adattudósok és a technológiai fejlesztők szélesebb kultúrájában elterjedt, 

az elkerülhetetlenséget ritkán vitatják meg vagy kritikusan értékelik. Paradiso "digitális mindentudásról" alkotott elképzelését 

természetesnek veszik, és kevés szó esik a politikáról, a hatalomról, a piacokról vagy a kormányokról. Mint az apparátusról szóló 

legtöbb beszámolóban, az egyéni autonómia, az erkölcsi érvelés, a társadalmi normák és értékek, a magánélet, a döntési jogok, a politika 

és a jog kérdései utólagos gondolatok és genfiak formájában jelennek meg, amelyeket a megfelelő protokollokkal meg lehet oldani, 

vagy még több technológiai megoldással lehet kezelni. Ha az információ "közvetlenül a szemünkbe és fülünkbe áramlik", és "az egyén 

határai nagyon elmosódnak", akkor ki férhet hozzá ezekhez az információkhoz? Mi van, ha nem akarom, hogy az életem az 

érzékszerveimen keresztül áramoljon? Ki tudja? Ki dönt? Ki dönt arról, hogy ki dönt? Az ilyen kérdésekre adott válaszok belefulladnak 

a folyamatosan megvilágított, regisztrált, számolt, ellenőrzött és megítélt dolgok zúgásába. 

A legjobb, amit Paradiso fel tud ajánlani, az a javaslat, hogy "a törvény a személyt a környezetében keletkezett adatok 

tulajdonjogával vagy ellenőrzésével ruházhatná fel; a személy ezután választhatna, hogy ezeket az adatokat titkosítja vagy korlátozza a 

hálózatba való belépéstől. " 68Paradiso egy olyan társadalmat képzel el, amelyben minden egyes emberre hárul, hogy megvédje magát az 

új apparátus mindentudó, mindenütt jelenlévő, érzékelő számítógépes rendszereitől. Paradicsom helyett inkább az őrület új fajtájának 

receptjének tűnik. Mégis pontosan ez az a világ, amely most épül körülöttünk, és ez az őrület a terv boldog jellemzőjének tűnik. 
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2012 és 2015 között 52 adattudóssal és a "dolgok internetével" foglalkozó szakemberrel készítettem interjút. Ők 19 különböző 

cégtől érkeztek, összesen 586 évnyi tapasztalattal a csúcstechnológiai vállalatoknál és startupoknál, elsősorban a Szilícium-völgyben. 

Beszéltem velük az elkerülhetetlenség retorikájának előtérbe kerüléséről az új apparátus terjesztői körében, és mindegyiküknek ugyanazt 

a kérdést tettem fel: miért mondják oly sokan, hogy a mindenütt jelenlévő számítástechnika elkerülhetetlen? A válaszaik között meglepő 

volt az egyetértés. Bár a megfigyelési kapitalizmus nyelvezetét nem használták, szinte minden interjúalany az elkerülhetetlenség 

retorikáját a hatalmas gazdasági szükségletek trójai falovának tekintette, és mindannyian sajnálkoztak, hogy ezekről a feltételezésekről 

nem folytattak kritikai vitát. 

Ahogy egy szilícium-völgyi cég marketingigazgatója mondta nekem, amely az intelligens eszközök összekapcsolására szolgáló 

szoftvereket értékesít: "Ott van az a sok buta ingatlan, és ezt bevételre kell váltanunk. A "dolgok internete" csak nyomást jelent, nem 

pedig húzást. A legtöbb fogyasztó nem érzi szükségét ezeknek az eszközöknek. Mondhatod, hogy "exponenciális" és "elkerülhetetlen", 

amennyit csak akarsz. A lényeg az, hogy a Völgy úgy döntött, hogy ez kell legyen a következő nagy dolog, hogy az itteni cégek 

növekedni tudjanak." 

Egy olyan nagy technológiai vállalat vezető mérnökével beszéltem, amely nagymértékben fektet be a "dolgok internetébe". A 

válasz: “Képzeld el, hogy van egy kalapácsod. Ez a gépi tanulás. Segített megmászni egy fárasztó hegyet, hogy elérd a csúcsot. Ez a 

gépi tanulás uralma az online adatokban. A hegycsúcson egy hatalmas halom szöget találsz, olcsóbbat, mint bármi, amit korábban el 

tudtál képzelni. Ez az új intelligens szenzortechnológia. A szűz tábla töretlen látképe húzódik előtted, ameddig csak ellátsz. Ez az egész 

buta világ. Aztán megtudod, hogy bármikor, amikor a gépi tanulásra képes kalapácsoddal szöget ütsz egy deszkába, értéket nyerhetsz a 

korábban buta deszkából. Ez az adatok pénzzé tétele. Mit csinálsz? Elkezdesz kalapálni, mint egy őrült, és soha nem hagyod abba, 

hacsak valaki nem kényszerít rá. De itt fent nincs senki, aki megállásra kényszerítene minket. Ezért elkerülhetetlen a "mindenek 

internete". 

       Egy vezető rendszertervező a legvilágosabban fogalmazta meg a szükségszerűséget: "A tárgyak internete elkerülhetetlen, mint ahogy 

a Csendes-óceán elérése is elkerülhetetlen volt. Ez a végzetünk. A világ dolgainak 98 százaléka nincs összekapcsolva. Ezért mi fogjuk 

összekapcsolni őket. Ez lehet egy nedvességi hőmérséklet, amely a földben ül. Lehet a májad. Ez a te IoT-d. A következő lépés az, hogy 

mit kezdünk az adatokkal. Megjelenítjük, értelmet adunk neki, és pénzzé tesszük. Ez a mi IoT-nk." 

 

VIII. Férfiak csinálták 

 

Az elkerülhetetlen üzenetek könyörtelen dobolása a mindenütt jelenlevőség új apparátusát olyan technológiai erők termékeként mutatja 

be, amelyek az emberi cselekvésen és a közösségek döntésein túl működnek, egy olyan kérlelhetetlen mozgalomként, amely a 

történelmen kívülről ered, és olyan lendületet fejt ki, amely valamilyen homályos módon a faj és a bolygó tökéletessége felé halad. A 

technológiának mint autonóm erőnek a képét, amely elkerülhetetlen cselekvésekkel és következményekkel jár, évszázadokon keresztül 

arra használták, hogy eltüntessék a hatalom ujjlenyomatait, és felmentsék a felelősség alól. A szörny tette, nem Victor Frankenstein. A 

bokaperec azonban nem a foglyot figyeli; ezt a büntető igazságszolgáltatási rendszer teszi. 

Az elkerülhetetlenség minden doktrínája az erkölcsi nihilizmus fegyverré tett vírusát hordozza, amelyet arra programoztak, hogy az 

emberi cselekvőképességet célba vegye, és az ellenállást és a kreativitást kitörölje az emberi lehetőségek szövegéből. Az 

elkerülhetetlenség retorikája ravasz csalás, amelynek célja, hogy tehetetlenné és passzívvá tegyen bennünket a könyörtelen erőkkel 

szemben, amelyeknek mindig is közömbösnek kell lenniük a pusztán emberi iránt. Ez a robotizált interfész világa, ahol a technológiák 

munkálják akaratukat, elszántan védve a hatalmat a kihívástól. 

Ezt senki sem fejezte ki éleslátóbban és gazdaságosabban, mint John Steinbeck A harag szőlője című remekművének első 

fejezeteiben, amely a nagy gazdasági világválság idején oklahomai otthonaikból kitaszított, majd nyugatra, Kaliforniába tartó farmereket 

írja le. A családokat elűzik a földről, amelyet generációk óta műveltek. Panaszkodva érvelnek a banki ügynököknek, akiket azért 

küldtek, hogy rájuk erőltessék tehetetlenségük tényeit. De az ügynökök így válaszolnak: "A bank nem csak ember. Előfordul, hogy a 

bankban minden ember gyűlöli, amit a bank tesz, és a bank mégis megteszi. A bank valami más, mint az emberek, mondom nektek. Ez a 

szörnyeteg. Az emberek csinálták, de nem tudják irányítani."69 

A feltételezett technológiai autonómia témája tiszteletreméltó a technológiatudósok körében. Langdon Winner ismét méltó 

kalauznak bizonyul, amikor emlékeztet bennünket arra, hogy a technológia megkérdőjelezhetetlen elfogadása a modern élet 

jellemzőjévé vált: "A változásokat és zavarokat, amelyeket egy fejlődő technológia ismételten okozott a modern életben, adottnak vagy 

elkerülhetetlennek fogadták el, egyszerűen azért, mert senki sem törődött azzal a kérdéssel, hogy vajon vannak-e más lehetőségek. "70 

Winner megjegyzi, hogy megengedtük magunknak, hogy "elkötelezzük magunkat" a technológiai "sodródás" mintája mellett, 

amelyet "felhalmozott, nem várt következményekként" határoz meg. Elfogadjuk azt az elképzelést, hogy a technológiát nem szabad 

akadályozni, ha a társadalom virágzását akarjuk, és ezzel átadjuk magunkat a technológiai determinizmusnak. A társadalmi értékek 

racionális mérlegelését "retrográdnak" tekintjük - írja Winner -, "nem a jegyet, amelyet a tudományos technológia ad a civilizációnak.... 
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A mai napig minden olyan javaslat, hogy a technológiai innováció előrehaladását bármilyen módon korlátozni kellene... alapvető tabut 

sért.... Ehelyett elfogadjuk a változást, és később kíváncsiságból visszatekintünk arra, hogy mit tettünk magunkkal".71 Winner 

"kíváncsiságához" hozzáadok egy másik témát: a bűntudatot. 

A megfigyelésre épülő kapitalista vezetők feltételezik, hogy a naturalista tévedésnek engedünk majd, ahogy Steinbeck földművesei 

is tették. Mert a Google sikeres - mert a felügyeleti kapitalizmus sikeres. 

-a szabályainak nyilvánvalóan helyesnek és jónak kell lenniük. A banki ügynökökhöz hasonlóan a Google is azt szeretné, ha 

elfogadnánk, hogy a szabályai egyszerűen az autonóm folyamatok követelményeit tükrözik, olyasvalamit, amit az emberek nem tudnak 

ellenőrizni. A felügyeleti kapitalizmus belső logikájának megismerése azonban mást sugall. Férfiak és nők csinálták, és ők tudják 

irányítani. Csupán úgy döntenek, hogy nem teszik meg. 

Az elkerülhetetlenség a mindenütt jelenlevőség apparátusát haladásként rögzíti, de elrejti a színfalak mögött működő felügyeleti 

kapitalizmus reálpolitikáját. Tudjuk, hogy létezhetnek alternatív utak egy olyan robusztus információs kapitalizmushoz, amely valódi 

megoldásokat kínál a harmadik modernitás számára. Láttuk, hogy a megfigyelési kapitalizmust a történelem során fedezték fel és 

csiszolták ki, férfiak és nők kézzel készítették el, hogy a türelmetlen tőke érdekeit szolgálják. Ugyanez a logika követeli most a 

mindenütt jelenlétet, készen arra, hogy gyarmatosítja a technikai fejlesztéseket saját szükségletei és növekedése érdekében. Az 

elkerülhetetlenség e szükségszerűségek szolgálatában áll, mivel eltereli a figyelmet az emelkedő gazdasági rend ambícióiról és a 

versenyszorongásokról, amelyek a megfigyelési projektet a bizonyosság felé terelik, és így szükségessé teszik a viselkedésünkre 

vonatkozó egyre mohóbb követeléseit. 

Az elkerülhetetlenség kizárja a választást és az önkéntes részvételt. Nem hagy teret az emberi akaratnak, mint a jövő szerzőjének. 

Ez kérdéseket vet fel: Melyik az a pont, ahol az elkerülhetetlenségnek a mindenütt jelenlévő kivonás és végrehajtás iránti igénye 

visszaélésbe torkollik? Az elkerülhetetlenség utópisztikus kijelentései a kényszerítés új formáit idézik-e meg, amelyek célja, hogy 

lecsendesítsék a nyugtalan népességet, amely nem képes elfojtani a saját maga által választott jövő iránti vágyát?72 

 

 

IX. To the Ground kampány 

 

A Google nyilatkozatai; a megfigyelési kapitalizmus uralma a társadalomban a tanulás megosztása felett és annak mozgástörvényei; a 

kitermelés és a végrehajtás mindenütt jelenlévő architektúrái; MacKay behatolása a megközelíthetetlen régiókba, miközben féktelen 

állatokat figyel meg olyan módszerekkel, amelyek elkerülik a tudatosságukat; a szerződés nélküliség és a társadalom kiszorítása; 

Paradiso mindenütt jelenlévő érzékelő környezete; sötét adatok; az elkerülhetetlenség evangélistái: Van egy hely, ahol mindezek az 

elemek összeadódnak, és az emberi elkötelezettségre épített közös közteret a megfigyelési kapitalizmus valóságüzletének petri-

csészéjévé változtatják. Ez a hely a város. 

      A Cisco világszerte rendelkezik "120intelligens városokkal", amelyek közül néhányan már átvették a Cisco Kineticet, amely Jahangir 

Mohammed, a vállalat IoT alelnöke és általános igazgatója egy blogbejegyzésben magyarázza: "egy felhőalapú platform, amely segít az 

ügyfeleknek a csatlakoztatott dolgokból származó adatok kinyerésében, kiszámításában és IoT-alkalmazásokba történő átvitelében, hogy 

jobb eredményeket érjenek el. .... A Cisco Kinetic a megfelelő adatokat a megfelelő alkalmazásokhoz juttatja el a megfelelő időben... 

miközben olyan irányelveket hajt végre, amelyek érvényesítik az adatok tulajdonjogát, az adatvédelmet, a biztonságot és még az 

adatszuverenitási törvényeket is. "73 De mint oly gyakran, a legmerészebb erőfeszítés, hogy a városi közterületeket a Paradiso 250 

hektáros mocsarának felügyeleti kapitalista megfelelőjévé alakítsák át, a Google-tól származik, amely bevezette és legitimálta a "for-

profit város" fogalmát. Ahogy MacKay tanácsolta és Weiser hirdette, a számítógép mindenhol működőképes és sehol sem észlelhető, 

mindig az egyéni tudatosság határán túl. 

2015-ben, nem sokkal azután, hogy a Google átszervezte magát az Alphabet nevű holdingtársasággá, a Sidewalk Labs egyike lett az 

Alphabet vállalati ernyője alá tartozó kilenc "megerősített vállalatnak". Függetlenül attól, hogy sikerül-e az, amit még a Sidewalk 

vezérigazgatója, Dan Doctoroff, egy korábbi magántőke-finanszírozó, a Bloomberg vezérigazgatója és New York City alpolgármestere 

a Bloomberg-kormányzat idején "Google-városnak" nevezett, a vállalat azzal keltette fel a közvélemény érdeklődését, hogy központi 

találkozóhelyünket olyan kereskedelmi műveletté alakította át, amelyben az egykor közvagyon és funkciók egy új piacra szánt, sarokba 

szorított nyersanyagként születnek újjá. Ebben a vízióban MacKay és Paradiso elképzelései a felügyeleti kapitalizmus égisze alatt 

valósulnak meg, a vertikálisan integrált kínálat, termelés és értékesítés nagyszabású rendszerében. 

A Sidewalk Labs első nyilvános vállalkozása több száz ingyenes internetkapcsolattal rendelkező kioszk telepítése volt New 

Yorkban, állítólag a "digitális egyenlőtlenség" problémája ellen. Ahogy azt a Google Street View esetében is láthattuk, a vállalat 

rengeteg értékes információt tud kiszivattyúzni az emberekről a Wi-Fi hálózatból, még akkor is, ha nem használják a kioszkokat.74 

Doctoroff a Sidewalk Labs kioszkjait "adatforrásként" jellemezte, amelyek környezeti érzékelőkkel lesznek felszerelve, és "egyéb 

adatokat is gyűjtenek, amelyek mindegyike nagyon hiperlokális információkat hozhat létre a város körülményeiről". 

2016-ban az Egyesült Államok Közlekedési Minisztériuma (DOT) bejelentette, hogy partnerséget kötött a Sidewalk Labs-szel, 

"hogy a közlekedési adatokat eljuttassa a városi tisztviselőkhöz". A DOT egy 40 millió dolláros támogatásra kiírt pályázattal igyekezett 
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a városokat a Google pályájára vonzani. A nyertesek a Sidewalk Labs-szel dolgoznának együtt, hogy a technológiát integrálják a városi 

működésbe, de a Sidewalk Labs szívesen dolgozott együtt a döntősökkel, hogy kifejlessze saját forgalomirányítási rendszerét, a Flow-

t.75 A Flow a Google Maps, a Street View járművek és a gépi intelligencia segítségével rögzíti és elemzi a járművezetők és a 

közterületek adatait.76 Ezek az elemzések előrejelzési termékeket állítanak elő, amelyeket "következtetésekként írnak le arról, hogy az 

emberek honnan jönnek vagy hová mennek", lehetővé téve a rendszergazdák számára, hogy "virtuális kísérleteket futtassanak" és 

javítsák a forgalom áramlását.77 

Doctoroff egy digitális mindentudás által irányított várost vizionál: "Mindent felhasználunk az okostelefonok anonimizált adataiból, 

több milliárd mérföldről, utazásokról, szenzoradatokról, és mindezt egy platformba foglaljuk. "78 A Sidewalk a high-tech szolgáltatásait 

"a hozzáférés és a mobilitás kiterjesztésére szolgáló új szuperhatalmaknak" nevezi. A kritikus viselkedések előírt cselekvési zónán belüli 

fenntartására tervezett algoritmusok kezelnék ezeket az adatáramlásokat: "Egy olyan világban, ahol olyan dolgokat, mint a zaj vagy a 

rezgés, nyomon tudunk követni, miért van szükségünk ezekre a nagyon előíró építési szabályzatokra?". Alternatívaként Doctoroff a 

"teljesítményalapú övezetbe sorolást" javasolja, amelyet a mindenütt jelenlévő készülékek algoritmusok segítségével kezelnek. Ezeknek 

a folyamatoknak, akárcsak a Varian járműfelügyeleti rendszereinek, mindegy, hogy miért viselkedünk, amíg képesek megfigyelni és 

ellenőrizni az általunk produkált viselkedést. Ahogy Doctoroff magyarázza: "Nem érdekel, hogy mit teszel ide, amíg nem léped túl a 

teljesítménynormákat, például a zajszintet....". Szerinte ez azért előnyös, mert fokozza "a tulajdon szabad áramlását... ami logikus 

kiterjesztése... ezeknek a technológiáknak. " 79Miért lenne a polgároknak beleszólásuk a közösségeikbe és annak hosszú távú 

következményeibe, hogy a luxusházak, szállodák vagy egy kereskedelmi célúvá váló lakóépület hogyan hat a bérleti díjakra és a helyi 

vállalkozásokra, amíg egy algoritmus elégedett a zajhatárértékekkel? 

Amikor az ohiói Columbus lett a DOT verseny győztese, hároméves demonstrációs projektbe kezdett a Sidewalkkal, amely száz 

kioszkot és ingyenes hozzáférést biztosított a Flow szoftverhez. A Guardian által végül megszerzett dokumentumok és levelezések 

olyan újításokat írnak le, mint a "dinamikus parkolás", az "optimalizált parkolási végrehajtás" és a "megosztott mobilitás piactere", 

amelyek sokkal aggasztóbb mintát mutatnak, mint azt a retorika sugallja. A Sidewalk adatáramlásai a köz- és magánvagyont dinamikus, 

valós idejű virtuális piacokon kombinálják, amelyek maximális díjakat szednek ki a polgárokból, és az önkormányzatokat a Sidewalk 

védett információitól függővé teszik. Például a köz- és magánparkolóhelyeket online piacokon kombinálják, és "igény szerint" bérlik, 

mivel a parkolási költségek valós időben változnak, ami jelentősen növeli a parkolási bevételeket. Az optimalizált parkolás-ellenőrzés a 

Sidewalk algoritmusaitól függ, hogy "kiszámolja a parkolórendőrök számára legjövedelmezőbb útvonalakat", és ezzel a városoknak 

több millió extra dollárt hoz, amelyre nagy szükségük van, de amely a polgáraik kárára érkezik. 

A városoknak jelentős közpénzeket kell befektetniük a Sidewalk technológiai platformjába, beleértve az alacsony költségű 

tömegközlekedésre szánt önkormányzati pénzeszközök átcsoportosítását az olyan "mobilitási piacokra", amelyek a magánmegosztó 

cégekre, például az Uberre támaszkodnak. A vállalat ragaszkodik ahhoz, hogy a városok "osszák meg a tömegközlekedési adatokat a 

fuvarmegosztó cégekkel, lehetővé téve az Uber számára, hogy az autókat a túlzsúfolt buszmegállókhoz irányítsa". A Flow Transit 

rendszer szinte minden közlekedési eszközre vonatkozó információt és fizetést integrál a Google Mapsbe, és a városok kötelesek 

"frissíteni" a Sidewalk mobilfizetési rendszerére "minden meglévő közlekedési és parkolási szolgáltatás esetében". Ahogyan a 

tömegközlekedési adatokat is megköveteli, a Sidewalk is ragaszkodik ahhoz, hogy a városok valós időben osszák meg a Sidewalk Labs-

szel az összes parkolási és utazási információt.80 Amikor megkérdezték, Doctoroff hangsúlyozta a közfunkciók és a magánnyereség 

újszerű keveredését, mindkét tekintetben biztosította hallgatóságát, hogy "küldetésünk az, hogy a technológiát a városok 

megváltoztatására használjuk... hogy a technológiát a nagy városi problémák megoldására hozzuk..... Azt várjuk, hogy sok pénzt fogunk 

ebből keresni".81 

2016 áprilisában a technológiai, média- és pénzügyi vezetők egy "kurátori csoportja" találkozott a manhattani Yale Clubban, hogy 

meghallgassa a Sidewalk vezérigazgatójának, Dan Doctoroffnak az előadását: "Google City: How the Tech Juggernaut Is Reimagining 

Cities - Reimagining Cities - Fast Than You Realize. "82 Hozzászólásaiban őszintén értékelte a "Google-várost" mint olyan piaci 

műveletet, amelyet a jóslási kényszer alakít. Ennél közvetlenebbül nem is fogalmazhatta volna meg a Sidewalk Labs megközelítését, 

amely a Google online világának a városi élet valóságára való átültetését jelenti: “Gyakorlatilag a digitális élmény fizikai térben történő 

megismétlése.... Tehát mindenütt jelenlévő kapcsolat; hihetetlen számítási teljesítmény, beleértve a mesterséges intelligenciát és a gépi 

tanulást; az adatok megjelenítésének képessége; érzékelés, beleértve a kamerákat és a helymeghatározási adatokat, valamint másfajta 

speciális érzékelőket.... Mindezt egy nagyon újszerű hirdetési modellen keresztül finanszírozzuk.... A hirdetéseket a közelben lévő 

emberekre tudjuk irányítani, majd idővel nyomon követhetjük őket olyan dolgokon keresztül, mint a jeladók és a helymeghatározási 

szolgáltatások, valamint az ő helymeghatározásuk,  böngészési tevékenység.83 

 

Még abban az évben a Sidewalk további tizenhat várossal való együttműködést jelentett be, megjegyezve, hogy a méretarányok 

elérése lehetővé teszi a Flow szoftvertermékek fejlesztését. Doctoroff ezeket az együttműködéseket "elkerülhetetlennek" nevezte. "84 

A már folyamatban lévő széleskörű és változatos földi kampány konkrét tevékenységgé alakítja az előrejelzés imperatívuszát. A 

méretgazdaságosságra törekedve újszerű gépi folyamatok hulláma csiszolódik a kinyeréshez, viselkedési adatként megjelenítve az 
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embereket és a dolgokat. A cselekvés gazdaságossága érdekében az apparátus megtanulja megszakítani a személyes tapasztalatok 

áramlását, hogy befolyásolhassa, módosíthassa és irányíthassa viselkedésünket, az önmagukat felhatalmazó kereskedelmi szereplők 

tervei és érdekei, valamint a zsibongó piaci kozmosz, amelyben részt vesznek, által vezérelve. Az intézményesülés szereplői szinte 

minden esetben úgy mutatják be újszerű gyakorlataikat, mintha egy dolog, holott valójában valami egészen másról van szó. A 

kereskedelmi megfigyelési műveletek reálpolitikája a színpadon kívül rejtőzik, miközben a reflektorok alatt éneklő és táncoló színészek 

kórusa leköti a figyelmünket, és néha még a lelkesedésünket is. Egyetlen cél érdekében izzadnak a színpadi fények alatt: hogy ne 

vegyük észre a válaszokat, vagy jobb esetben elfelejtsük feltenni a kérdéseket: Ki tudja? Ki dönt? Ki dönti el, hogy ki dönt? 

Ezen ambíciók fényében nem meglepő, hogy Doctoroff, Page-hez hasonlóan, a törvénytelen teret részesíti előnyben. 

Sajtóértesülések megerősítették, hogy az Alphabet/Google aktívan fontolgatja egy új városra vonatkozó javaslat kidolgozását, és hogy 

több mint száz várostervező, kutató, technológus, építési szakértő, közgazdász és tanácsadó vesz részt a projektben.85 A Wall Street 

Journal arról számolt be, hogy bár nem világos, hogy a cég miből finanszírozná az ilyen nagyszabású vállalkozáshoz szükséges több 

tízmilliárd dollárt, "az egyik kulcselem az, hogy a Sidewalk autonómiára törekedne számos városi szabályozástól, így korlátozások 

nélkül építkezhetne....".86 

2017 októberében Doctoroff az Alphabet ügyvezető elnökével, Eric Schmidttel és Justin Trudeau kanadai miniszterelnökkel együtt 

jelent meg, hogy felfedje, Toronto lesz a Sidewalk tervezett fejlesztésének helyszíne. Szándéka az, hogy kifejlessze a technológia 

megfelelő keverékét, amelyet aztán a világ városainak licencelhet. "A Sidewalk Labs gondolatmenetének eredete onnan eredt, hogy a 

Google alapítói izgatottan gondolkodtak azon, hogy "mennyi mindent meg lehetne csinálni, ha valaki csak adna nekünk egy várost, és 

ránk bízná az irányítást"" - számolt be Schmidtről a torontói Globe and Mail, megjegyezve, hogy "viccelődött, hogy tudja, jó okai 

vannak annak, hogy ez nem történik meg". Aztán a lap ugyanilyen gyorsan elmesélte Schmidt reakcióját, amikor először értesült arról, 

hogy a Sidewalk, és ezen keresztül az Alphabet biztosította ezt a lehetőséget Torontóban: "Ó, Istenem! Kiválasztottak minket. Most 

rajtunk a sor".87 
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CHAPTER EIGHT 

 

KIADÁSA: A TAPASZTALATOKTÓL AZ ADATOKIG 

 

 

 

 

Ha lefényképezed őket, megölnek. 

Azt hiszik, hogy elveszel tőlük valamit. Hogy csak ennyi... 

cuccod van!.... és ha más... 

Az emberek mindent elvesznek, és akkor nem marad semmi magadnak. 

-ROBERT GARLAND, AZ ELEKTROMOS LOVAS 

 

 

Fotózni annyit tesz, mint a lefényképezett dolgot magunkévá tenni. 

Ez azt jelenti, hogy a világhoz való viszonyunkat egy bizonyos viszonyba 

helyezzük, ami tudásnak - és ezért hatalomnak - tűnik. 

-SUSAN SONTAG, A FOTÓZÁSRÓL 

 

 

I. A Sur-Render feltételei 

 

Aggódunk a személyes adatainkat felhalmozó vállalatok miatt, és azon tűnődünk, hogy miért kellene profitálniuk. "Kié az adat?" - 

kérdezzük. De az adatvédelemről vagy az adattulajdonlásról szóló minden vita kihagyja a legfontosabb kérdést: egyáltalán miért válnak 

a tapasztalataink viselkedési adatokká? Túl könnyű figyelmen kívül hagyni ezt a fontos lépést a viselkedési többletet előidéző 

események láncolatában. Ez és a következő fejezet felhívja a figyelmünket a tapasztalat és az adat közötti szakadékra, valamint azokra a 

konkrét műveletekre, amelyek ezt a szakadékot célozzák meg azzal a küldetéssel, hogy az egyiket a másikba alakítsák át. Ezeket a 

műveleteket kiadási műveleteknek nevezem. Láttuk, hogy az emberi tapasztalattól való megfosztás a megfigyelési kapitalizmus 

eredendő bűne, de ez a megfosztás nem pusztán absztrakció. A kiadatás azokat a konkrét működési gyakorlatokat írja le, amelyeken 

keresztül a kisajátítás megvalósul, mivel az emberi tapasztalatot nyersanyagként követelik az adatfeldolgozáshoz és minden máshoz, 

ami ebből következik, a gyártástól az értékesítésig. Az ezekre a köztes gyakorlatokra való összpontosítás szemlélteti, hogy a 

m i n d e n ü t t  j e l e n l e v ő  apparátus nem egy passzív, egyirányú tükör. Inkább aktívan létrehozza a saját tudástárát az átadáson 

keresztül. 

A rendition főnév a render igéből származik, egy igen szokatlan szóból, amelynek kettős jelentése egy kétoldalú egyenletet ír le, 

amely tökéletesen megragadja, mi történik az emberi tapasztalat és a viselkedési adatok közötti szakadékban. Az egyenlet egyik oldalán 

az ige egy olyan folyamatot ír le, amelyben valami másból, eredetileg adottból alakul ki valami. Azt az oksági műveletet jelöli, 

amelynek során egy dologból egy másik dolog lesz, például az olaj zsiradékból való kiolvasztása (extrakció) vagy egy angol szöveg 

eredeti latinból való kiolvasztása. (fordítás). Ezek a jelentések a digitális technológia szókincsébe is bekerültek. A "renderelőmotor" 

például egy HTML-oldal kódolt tartalmát alakítja át megjelenítésre és nyomtatásra. 

Az egyenlet másik oldalán a render azt is leírja, ahogyan a megváltozott dolog átadja magát ennek a folyamatnak: átadja magát. A 

rendre ige először a tizedik századi franciában jelenik meg, jelentése "visszaadni, ajándékozni, megadni", mint például "számlát ad" 

vagy "a fa visszaadja a gyümölcsét". A tizennegyedik századra a szó a függőség vagy kötelezettség átadásának, átadásának vagy 

elismerésének gondolatát is magába foglalta, mint például a "Render unto Caesar". Ezek a jelentések ma is aktívak, amikor azt mondjuk, 

hogy "ítéletet szolgáltat", "szolgálatot teljesít" vagy "tulajdont szolgáltat". 

A felügyeleti kapitalizmusnak az egyenlet mindkét oldalán működnie kell. Az egyik oldalon a technológiáit arra tervezték, hogy 

tapasztalatainkat adatokká alakítsák, mint ahogy a zsírból olajat csinálnak. Ez jellemzően a tudatosságunkon kívül történik, nem is 

beszélve a beleegyezésünkről. Az egyenlet másik oldalán minden alkalommal, amikor egy digitális interfésszel találkozunk, 

tapasztalatainkat elérhetővé tesszük az "adatosítás" számára, így "szolgáltatva a felügyeleti kapitalizmusnak" a nyersanyagkészletek 

folyamatos tizedét. 

Ez a kétoldalú egyenlet újszerű elrendezés. Amint azt az 1. fejezetben láttuk, a Georgia Tech-en mindössze egy évvel a felügyeleti 
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kapitalizmus feltalálása előtt kifejlesztett Aware Home projekt más gyakorlatokat alkalmazott, amelyek nagyon különböző 

feltételezéseket testesítettek meg: (1) hogy egyedül az egyénnek kell eldöntenie, hogy milyen tapasztalatot adatként kezelünk, (2) hogy 

az adatok célja az egyén életének gazdagítása, és 

(3) az egyén az egyedüli döntőbíró az adatok megosztásának vagy felhasználásának módját illetően. Közel két évtizeddel később az 

Aware Home alig több, mint egy régészeti töredék, amely emlékeztet bennünket arra az útra, amelyet nem jártunk be a felhatalmazó 

digitális jövő és a tanulás igazságosabb társadalmi megosztása felé. Ezen az úton az egyén az, aki tud, dönt és dönt, aki dönt: öncélú, 

nem pedig eszköz mások céljaihoz. A Tudatos Otthon tanulsága az, hogy létezhet kiadatás megfigyelési kapitalizmus nélkül is. Ennek és 

a következő fejezetnek a tanulsága azonban az, hogy nincs megfigyelési kapitalizmus kiadatás nélkül. 

Semmi sem mentesül ez alól, mivel minden ágazat termékei és szolgáltatásai csatlakoznak az olyan eszközökhöz, mint a Nest 

termosztát, a felügyeleti bevételekért folytatott versenyben. 2017 júliusában például az iRobot autonóm porszívója, a Roomba került a 

címlapokra, amikor a vállalat vezérigazgatója, Colin Angle a Reutersnek elmondta, hogy az okosotthonra vonatkozó, adatalapú üzleti 

stratégiáját egy új bevételi forrással kezdi, amely a gép új térképezési képességei alapján készített, az ügyfelek otthonának alaprajzát 

tartalmazó alaprajzok értékesítéséből származik. Angle jelezte, hogy az iRobot a következő két évben megállapodást köthet a Google, az 

Amazon vagy az Apple számára a térképek eladásáról. A felügyeleti versenybe való belépésre való felkészülés jegyében a Roomba 

premier termékcsaládjába már beépítették a kamerát, az új érzékelőket és a szoftvert, amelyek új funkciókat tesznek lehetővé, többek 

között azt, hogy a saját helyzetének követése mellett térképet is tudjon készíteni. A piac jutalmazta az iRobot növekedési elképzeléseit, 

és a vállalat részvényeinek árfolyama 2017 júniusában 102 dollárra emelkedett az egy évvel korábbi mindössze 35 dollárról, ami 260 

millió dolláros bevétel mellett 2,5 milliárd dolláros piaci kapitalizációt jelentett.1 

Az adatvédelmi szakértők riadalmat keltettek, mivel tudták, hogy az ilyen adatfolyamoknak gyakorlatilag nincs jogi vagy biztonsági 

védelme. Angle azonban biztosította a nyilvánosságot, hogy az iRobot nem ad el adatokat ügyfelei engedélye nélkül, és bizakodását 

fejezte ki, hogy "a legtöbben beleegyezésüket adnák az okosotthon funkciók eléréséhez". " 2Miért volt Angle ennyire magabiztos? 

A vállalat adatvédelmi irányelvei szerint igaz, hogy a Roomba tulajdonosai ellenőrizhetik vagy leállíthatják a használati adatok 

gyűjtését "a WiFi vagy a Bluetooth alkalmazásról való leválasztásával, például a WiFi jelszó megváltoztatásával". Azonban, ahogyan 

Angle 2017 júliusában a Mashable technológiai oldalnak elmondta, a Roomba még akkor is rögzíti a térképezési és használati adatokat, 

ha a vásárlók nem jelentkeznek be a térképezési szolgáltatásba, de csak a használati adatokat "küldi a felhőbe, hogy azok 

megjeleníthetők legyenek a mobileszközön".3 Amit Angle elmulasztott megemlíteni, hogy az a vásárló, aki nem hajlandó megosztani 

otthona belső térképeinek adatait az iRobottal, szintén elveszíti az "autonóm" porszívó intelligens funkcióinak nagy része, beleértve a 

telefon segítségével történő takarítás indítását vagy szüneteltetését, a takarítások ütemezését, a "Clean Map jelentések" áttekintését, 

automatikus szoftverfrissítések fogadását, vagy a "SPOT Clean" elindítását, hogy egy különösen piszkos területre összpontosítson. "4 

Angle bizalomerősítő stratégiája a nagyobb rendezési projekt középpontjába kerül, amelyre az "intelligens" otthoni termékek 

felügyeleti tőkés szállítói egyedi megközelítést dolgoztak ki. Egyrészt hangsúlyozzák, hogy a vásárlók beleegyezhetnek az adatok 

megosztásába. Másrészt, azok a vásárlók, akik nem hajlandóak beleegyezni, korlátozott termékfunkciókkal és adatbiztonsággal 

szembesülnek. Ezekben a Requirimiento-stílusú kapcsolatokban az adelantados "Térdre ereszkedj, vagy tönkreteszünk" üzenete helyett 

itt az az üzenet, hogy "Térdre ereszkedj, vagy lealacsonyítjuk a vásárlásodat". 

Az új rendszerben egy olyan egyszerű dolog, mint a matracvásárlás, most már gondos jogi vizsgálatot igényel a "visszaélésszerű 

szerződések" tekintetében, amelyeket szinte mindenki figyelmen kívül hagy. Vegyük például a Sleep Number ágyat, az "intelligens ágy 

technológiával és alváskövetéssel". "A5 vállalat honlapján egy gyönyörű pár látható az ágyban, akik boldogan bújnak az 

okostelefonjukra tapadva, miközben a SleepIQ alkalmazásból származó adatokban gyönyörködnek. Az ágy alapja és matraca "testre 

szabható", olyan funkciókkal, amelyek emelik vagy csökkentik az ágy szögét, és érzékelőkkel, amelyek lágyítják vagy feszesítik a 

matracot. Más érzékelők mérik a pulzusszámot, a légzést és a mozgást: "Minden reggel megkapja a SleepIQ® pontszámát, amely az 

egyéni alvásminőségét és hosszát jelzi... a pihentető alvást, a nyugtalan alvást és az ágyon kívüli időt... és azt, hogy milyen beállításokat 

végezhet". A cég azt javasolja, hogy az alvásalkalmazást kösse össze a fitnesz trackerével és a termosztátjával, hogy lássa, hogyan 

befolyásolja az edzés vagy a hálószoba hőmérséklete az alvását. 

Az ágyat egy sűrű, tizenkét oldalas adatvédelmi szabályzat kíséri. Az ügyfeleket tájékoztatják arról, hogy az adatok megadása 

beleegyezésüket jelenti az adatoknak a szabályzatnak megfelelő felhasználásához, amely a szokásos terhes kifejezéseket alkalmazza: 

harmadik fél általi megosztás, Google analitika, célzott hirdetések és még sok más. Ezenkívül, ha az ügyfelek felhasználói profilt 

hoznak létre az alkalmazás hatékonyságának maximalizálása érdekében, a vállalat "biometrikus és alvással kapcsolatos adatokat is gyűjt 

arról, hogy Ön, egy gyermek és bármely személy, aki az ágyat használja, hogyan aludt, például az adott személy mozgását, testhelyzetét, 

légzését és szívritmusát alvás közben". Emellett a hálószobában található összes hangjelzést is összegyűjti. Mint a legtöbb ilyen 

szabályzatban, az ügyfeleket tájékoztatják arról, hogy a vállalat "megoszthatja" vagy "felhasználhatja" a személyes adatokat még 

"azután is, hogy Ön deaktiválta vagy törölte a Szolgáltatásokat és/vagy a Sleep Number fiókját vagy felhasználói profilja(i)t". Az 

ügyfeleket figyelmeztetik, hogy semmilyen adatátvitel vagy tárolás "nem garantálható 100%-os biztonsággal", és hogy nem tartja 

tiszteletben a "Do Not Track" értesítéseket. Végül a dokumentum 8. oldalán a szabályzat kitér az ügyfélnek a személyes adatok 

felhasználásával kapcsolatos választási lehetőségeire: "Az, hogy Ön elküldi-e nekünk az információkat, teljes mértékben Öntől függ. Ha 
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Ön úgy dönt, hogy nem nyújtja be az Információkat, előfordulhat, hogy nem tudunk Önnek bizonyos funkciókat, termékeket és/vagy 

szolgáltatásokat nyújtani."6 

Ugyanez a kényszerítő Requirimiento fordulat megtalálható az Alphabet tulajdonában lévő Nest termosztátokkal kapcsolatos 

hosszú, sűrű jogi megállapodásokban. A szolgáltatási feltételek és a végfelhasználói licencszerződések nyomasztó adatvédelmi és 

biztonsági következményekről árulkodnak, amelyekben az érzékeny információkat megosztják más eszközökkel, meg nem nevezett 

személyzettel és harmadik felekkel elemzés céljából, és végül a viselkedési határidős piacokon való kereskedés céljából, amely 

tevékenység célzott hirdetések és üzenetek formájában visszahat a tulajdonosra, hogy még több terméket és szolgáltatást terjesszen. 

Ennek ellenére a bíróságok általában helyt adtak a vállalatok azon állításainak, hogy a fogyasztót ért gazdasági kár egyértelmű 

bizonyítása nélkül nem viselnek felelősséget. 

A Nest nem vállal felelősséget ezen információk biztonságáért, és nem vállal felelősséget azért, hogy más vállalatok hogyan 

használják fel azokat. A Londoni Egyetem jogászai, Guido Noto La Diega és Ian Walden, akik elemezték ezeket a dokumentumokat, 

úgy vélik, hogy ha valaki belépne a Nest ökoszisztémájába, amelyhez csatlakoztatott eszközök és alkalmazások tartoznak, és 

mindegyiknek megvannak a maga hasonlóan terhes feltételei, akkor egyetlen otthoni termosztát megvásárlásához közel ezer 

"szerződést" kellene áttanulmányozni. 7 

Ezt az abszurditást súlyosbítja az a tény, hogy gyakorlatilag senki sem olvas el egyetlen ilyen "szerződést" sem. Egy 543, a 

felügyeleti és adatvédelmi jogi kérdésekben jártas résztvevő bevonásával készült értékes empirikus tanulmány szerint, amikor egy új 

online szolgáltatáshoz való csatlakozásra kérték őket, 74 százalékuk a "gyors csatlakozási" eljárást választotta, megkerülve a 

szolgáltatási feltételeket és az adatvédelmi szabályzatot. Azok közül, akik végiglapozták a visszaélésszerű szerződéseket, a legtöbben 

egyenesen az "elfogadom" gombra léptek. A kutatók számításai szerint a dokumentumok megfelelő megértéséhez legalább negyvenöt 

percet kellett eltölteni, de azok esetében, akik átnézték a szerződéseket, a medián idő, amit eltöltöttek, tizennégy másodperc volt.8 

Amennyiben az ügyfél nem hajlandó elfogadni a Nest kikötéseit, a szolgáltatási feltételek szerint a termosztát funkcionalitása és 

biztonsága mélyen sérül, mivel a továbbiakban nem támogatják a megbízhatóság és biztonság garantálására szolgáló szükséges 

frissítések. A következmények a megfagyott csövektől a meghibásodott füstjelzőkön át a könnyen feltörhető otthoni belső rendszerig 

terjedhetnek. Röviden, a termék hatékonyságát és biztonságát szemtelenül túszul ejtik annak, hogy tulajdonosai alávetik magukat a 

mások által és mások érdekeiért történő hódításnak. 

Könnyen dönthetünk úgy, hogy nem vásárolunk Roombát, SleepNumber ágyat vagy Nest termosztátot, de ezek mindegyike csak 

jelképezi a megjelenítés hatalmas projektjét, amely az első és létfontosságú lépés a mindenütt jelenlevő készülék megépítésében. A 

"dolgok internete" tárgyak ezrei válnak elérhetővé. Ahogy La Diega és Walden megállapítja, ebben az új termékrendszerben az általunk 

keresett egyszerű termékfunkciók reménytelenül belekeverednek a szoftverek, szolgáltatások és hálózatok kusza keverékébe.9 

A funkcionális, hatékony, megfizethető termék vagy szolgáltatás mint a gazdasági csere elegendő alapja haldoklik. Ahol a 

legkevésbé számítanánk rá, ott mindenféle terméket a kapcsolat és a megjelenítés új gazdasági követelményei alakítanak át. 

Mindegyiket úgy képzelik el, mint az új apparátus kapuját, és dicsérik, hogy "okosak", míg a hagyományos alternatívákat szidják, mert 

"buták" maradnak. Fontos tudomásul venni, hogy ebben az összefüggésben az "okos" kifejezés az átadás eufemizmusa: az intelligencia, 

amelyet arra terveztek, hogy az átélt tapasztalat egy apró szegletét viselkedési adatként adja vissza. Minden intelligens tárgy egyfajta 

marionett; minden "okossága" ellenére szerencsétlen bábu marad, amely a bábmester rejtett gazdasági szükségletei szerint táncol. A 

termékek, szolgáltatások és alkalmazások az elkerülhetetlenség dobpergésére menetelnek a megfigyelési bevételek ígérete felé, 

amelyeket azokból a még mindig vad terekből csapkodnak, amelyeket "az én valóságomnak", "az otthonomnak", "az életemnek" és "a 

testemnek" nevezünk. Minden intelligens termék megismétli alapvető kérdéseinket: Mit tud egy okos termék, és kinek mondja el? Ki 

tudja? Ki dönt? Ki dönt arról, hogy ki dönt? 

A viselkedési adatok megjelenítésére, nyomon követésére, rögzítésére és közlésére elszaporodtak a példák, az intelligens 

vodkásüvegektől az internetképes rektális hőmérőkig, és a kettő között szó szerint mindenre.10 Egy szeszesitalgyártó cég üzleti 

fejlesztője így idézi a "csatlakoztatott palack" tervét: "Minél többet tudunk meg a fogyasztókról és viselkedésükről, annál jobb 

szolgáltatásokat tudunk hozzájuk kapcsolni".11 Sok márka eltökélt szándéka, hogy "a csomagolásnak beszélő szerepet adjon az egyre 

interaktívabbá váló piacon". A globális szeszesital-forgalmazó Diageo "intelligens érzékelőkkel felszerelt palackokat" ígér, amelyek 

képesek nyomon követni a vásárlásokat és az értékesítési adatokat, és ami a legfontosabb, "kommunikálnak a fogyasztók eszközeivel, és 

váltani tudnak 

-receptek kontra eladási promóciók - amint az üveget felbontották." A bárberendezések egyik gyártója elég világosan fogalmaz: "Az 

egész arról szól, hogy... lehetővé tegyük a tulajdonosok számára, hogy olyan dolgokat lássanak, amelyeket korábban nem láthattak, és 

maximalizálják a nyereségüket.".12 

Ma otthonaink a felügyeleti kapitalizmus célkeresztjében vannak, mivel a versenytársak 2017-ben 14,7 milliárd dolláros piacot 

hódítottak meg az okosotthon-eszközök számára, ami az egy évvel korábbi 6,8 milliárd dollárhoz képest emelkedett, és várhatóan több 

mint 101 milliárd dollárt fog elérni. 2021.13 Talán már találkozott néhány korai abszurditással: okos fogkefékkel, okos villanykörtékkel, 

okos kávésbögrékkel, okos sütőkkel, okos gyümölcscentrifugákkal és okos eszközökkel, amelyek állítólag javítják az emésztést. Mások 
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gyakran komorabbak: arcfelismerővel ellátott otthoni biztonsági kamera; riasztórendszer, amely a betörés előtt figyeli a szokatlan 

rezgéseket; beltéri GPS-helymeghatározók; szenzorok, amelyek bármilyen tárgyhoz csatlakoztathatóak, hogy elemezzék a mozgást, a 

hőmérsékletet és más változókat; mindenféle csatlakoztatott készülék; hangérzékelésre tervezett kiborg csótányok. Még a gyerekszobát 

is a friss viselkedési többlet forrásaként fogják fel.14 

A felhalmozás felügyeleti logikájának megbecsülése, amely ezt a cselekvést mozgatja, azt sugallja, hogy a dolgok hálózata máris a 

kényszerítés hálózatává alakul, amelyben a hétköznapi funkciókat viselkedési többletért cserébe váltják ki.15 A Google pénzügyi 

igazgatójának az amerikai Értékpapír- és Tőzsdebizottság Vállalati Pénzügyi Osztályához intézett 2013. decemberi levele szemléletes 

képet nyújt ezekről a tényekről. A levél a SEC kérdésére válaszul íródott, amely a Google bevételeinek az asztali és a mobil platformok 

közötti szegmentálására vonatkozott.16 A Google válaszában azt állította, hogy a felhasználók "a jövőben a hirdetéseinket az eszközök 

egyre szélesebb skáláján fogják nézni", és hogy hirdetési rendszerei ezért az "eszköz-agnosztikus" kialakítás felé mozdulnak el, ami a 

szegmentálást irrelevánssá és nem praktikussá teszi. "Néhány év múlva" - állt a levélben - "mi és más vállalatok hirdetéseket és egyéb 

tartalmakat szolgáltathatunk hűtőszekrényeken, autó műszerfalakon, termosztátokon, szemüvegeken és órákon, hogy csak néhány 

lehetőséget említsünk". 

Itt van legalább egy végjáték: az "intelligens otthon" és a dolgok internete az a vászon, amelyre a jövőbeli viselkedés új piacai 

felírják jelenlétüket és érvényesítik igényeiket a legintimebb tereinkben. A történet kulcsa az, hogy mindezeket az akciókat egy nagyobb 

piaci folyamat támogatására hajtják végre, amely a viselkedésünk jövőjére fogad, és amely felett nincs tudomásunk vagy ellenőrzésünk. 

A hálózat minden egyes csomópontjának - a porszívónak, a matracnak, a termosztátnak - szerepet kell játszania, kezdve a viselkedés 

súrlódásmentes visszaadásától, ahogy a forrongó, ragaszkodó "okos" dolgok egész csapata csatlakozik a felügyeleti bevételek felé 

történő migrációhoz. Mivel megfosztanak minket az alternatíváktól, olyan termékek megvásárlására kényszerülünk, amelyeket soha 

nem birtokolhatunk, miközben a befizetéseinkkel saját felügyeletünket és kényszerítésünket finanszírozzuk. A sérülést tetézi, hogy a 

dolgok e hulláma által szolgáltatott adatok közismerten nem biztonságosak és könnyen sérülhetnek. Ráadásul a gyártóknak nincs jogi 

kötelezettsége értesíteni a készüléktulajdonosokat, ha az adatokat ellopják vagy feltörik. 

Vannak más, még grandiózusabb törekvések is minden magányos dolog megjelenítésére. Az olyan cégek, mint a Qualcomm, az 

Intel és az ARM olyan apró, állandóan bekapcsolható, alacsony fogyasztású számítógépes látásmodulokat fejlesztenek, amelyeket 

bármilyen eszközre, például telefonra, hűtőszekrényre vagy bármilyen felületre fel lehet szerelni. A Qualcomm egyik vezetője szerint a 

készülékek és a játékok tudhatják, mi történik körülöttük: "Egy baba érzékelheti, ha egy gyermek arca felé fordul. "17 

Gondoljunk csak az "intelligens bőrre", amelyet zseniális egyetemi tudósok fejlesztettek ki, és amely most kereskedelmi forgalomba 

kerülhet. Az intelligens bőrt eredetileg azért értékelték, mert képes a Parkinson-kórtól kezdve az alvászavarokig mindenféle 

egészségügyi állapotok megfigyelésére és diagnosztizálására, most pedig a rendkívül feltűnésmentes, mindenütt jelenlévő 

alkalmazhatóság ígéretéért üdvözlik. A Georgia Tech kutatói kifejlesztették az "intelligens bőr" olyan változatát, amely 

rádióhullámokból és más energiaforrásokból szívja az energiát, így nincs szükség elemekre. Az okos bőr, amelyet "a végső érzékelő 

eszközként írnak le, amely potenciálisan lehetővé teheti az örökös vezeték nélküli hálózatok tömeges megvalósítását"18, egyszerű 

rádiófrekvenciás (RFID) technológia segítségével képes felismerni, érzékelni, elemezni, vezeték nélkül kommunikálni és "paramétereket 

módosítani".19 A Paradiso "érzékelőszalagjához" hasonlóan a kutatók hangsúlyozzák, hogy ez is "bárhol alkalmazható", hogy "örökös 

módon figyelje, érzékelje és kölcsönhatásba lépjen a körülöttünk lévő világgal, jelentősen növelve ezzel a környezeti intelligenciát", 

mindezt olyan feltűnésmentesen, mint egy "matricás matrica". Javasolják például az élelmiszerboltok polcaira, ahol bőséges a bevételi 

lehetőség.20 

A kiadatás a kapitalista megfigyelés szükségletei által formált és céljai felé irányított kapitalista projekt lett. Az árnyékszöveg 

kompozíciójában a kiadatás az első lépés: az "egyszerű rablás eredendő bűnének" konkrét operacionalizálása, amely kezdettől fogva 

meghatározta ezt a piaci projektet. A Google a beleegyezésünket megkerülve és tiltakozásunkkal dacolva renderelte a Földet, annak 

utcáit és lakóhelyeit. A Facebook a közösségi hálózatot és annak határtalan részleteit, a vállalat viselkedési határidős piacokat. Most a 

mindenütt jelenlévő készülék az emberi tapasztalatok mindenütt jelenlévő megjelenítésének eszköze. Láthattuk, hogy a felügyeleti 

kapitalisták milyen sürgetően törekszenek a "súrlódás" kiküszöbölésére, mint az ellátási műveletek kritikus sikertényezőjére. Az 

előrejelzési imperatívusz elviselhetetlenné teszi a határokat és a határokat, és a felügyeleti kapitalisták szinte bármit megtesznek ezek 

felszámolásáért. Ez a törekvés a "kapcsolatot" kereskedelmi imperatívusznak tekinti, és az egyéni autonómiát a felügyeleti bevételeket 

fenyegető veszéllyé változtatja. 

A megfigyelési kapitalizmus kiadatási gyakorlatai felülírják a "belépés" és a "kilépés" minden értelmes vitáját. Nincs több 

fügefalevél. A beleegyezés eufemizmusai többé nem terelhetik el a figyelmet a puszta tényekről: a megfigyelési kapitalizmusban a 

kiadatás jellemzően engedély nélküli, egyoldalú, falánk, titkos és szemérmetlen. Ezek a jellemzők összefoglalják a hatalmi 

aszimmetriákat, amelyek a "felügyeletet" a felügyeleti kapitalizmusba helyezik. Rávilágítanak egy kemény igazságra is: nehéz ott lenni, 

ahol a kiadatás nem. Mivel a technológiai ágazaton messze túlmutató iparágakat is csábít a megfigyelési profit, a tapasztalatok adatként 

való felkutatásáért és megjelenítéséért folytatott kegyetlen verseny a kiadatásból a megfigyelési tőke globális projektjévé vált. 

Ez a fejezet és a következő fejezet számos kiadási tevékenységet tekint át a hatókör megtakarításokra való törekvés során. A fejezet 
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hátralévő része a hatókör első dimenziójára, a kiterjesztésre összpontosít, mivel a kiadatási műveletek a valós világba lépnek, és az 

emberi tapasztalatok új, váratlan darabjait ragadják meg. A kiterjesztés a kisajátítás felé vezető úton minden sarkot és hasadékot, minden 

megnyilvánulást és gesztust meg akar szerezni. Mindennek, ami nedves és élő, át kell adnia a tényeket. Nem lehet árnyék, nem lehet 

sötétség. Az ismeretlen elviselhetetlen. Az egyedüllét tilos. Később, a 9. fejezetben a mélységi dimenzióba lépünk. A hálót szélesre 

vetjük a mindennapi élet vizeire, de a mélyben tengeralattjárók is kutatják a ritka előrejelző képességük miatt becsben tartott új 

többletforrások után kutatva: a személyiséged, az érzelmeid és az endorfinok. Az e fejezetekben szereplő példák nem a teljesség igénye 

nélkül, inkább azt hivatottak szemléltetni, hogy a megfigyelési kapitalisták milyen komoly céltudatossággal, szívóssággal és álnoksággal 

kutatják az emberi tapasztalat új, bizonyosságként pénzzé tehető aspektusait. 

Ebben a törekvésben szükségszerűen részt veszünk konkrét szereplők, termékek és technikák idézésében, tudva, hogy a személyek 

és cégek adatai folyamatosan változnak. A cégeket megveszik és eladják, elbuknak vagy sikeresek lesznek; az emberek jönnek és 

mennek. Konkrét technológiákat, termékeket és technikákat elhagynak, továbbfejlesztik és felülmúlják. Ha elbuknak, újak veszik át a 

helyüket, amíg a felügyeleti kapitalizmus virágzik. A gyorsaság és a pörgés döntő szerepet játszott a megfigyelési kapitalizmus 

sikerében, és nem engedhetjük, hogy az állandó mozgás meggátolja eltökéltségünket abban, hogy megragadjuk a "mozgás törvényeit", 

amelyek ezt a zűrzavaros tájat irányítják. A mintázatot és annak célját akarjuk megragadni. 

 

II. Body Rendition 

 

A testének ábrázolása egészen egyszerűen a telefonjával kezdődik. Még ha a városod nem is "okos" vagy a Google tulajdonában és 

üzemeltetésében van, a viselkedésedben érdekelt piaci szereplők tudják, hogyan találják meg a tested.21 A megfigyeléssel foglalkozó 

kapitalisták mindazok a bonyolult módszerek, amelyekkel a valóságot viselkedésként, többletként próbálják megjeleníteni, a 

legegyszerűbb és legmélyrehatóbb az a képességük, hogy mindig pontosan tudják, hol vagy. A testedet viselkedő tárgyként képzelik el, 

amelyet nyomon követnek és kiszámítanak az indexelés és a keresés céljából. A legtöbb okostelefon-alkalmazás még akkor is 

hozzáférést követel a tartózkodási helyedhez, amikor az nem szükséges az általuk nyújtott szolgáltatáshoz, egyszerűen azért, mert az 

erre a kérdésre adott válasz annyira jövedelmező. 

A helymeghatározási adatok kinyerhetők a "geotagekből", amelyek akkor jönnek létre, amikor az okostelefon automatikusan 

beágyazza az Ön személyazonosságát és helyét a fényképekbe és videókba. A kiskereskedők a "geofencing"-et használják egy földrajzi 

terület lehatárolására, és figyelmeztetéseket küldenek az okostelefonoknak az adott paramétereken belül: "Gyere ide most!" "Ezt itt vedd 

meg!" "Egy ajánlatot, csak neked!"22 Töltsd le a Starbucks alkalmazást, majd hagyd el a házat, ha szeretnéd látni ezt a 

gyakorlatban. Ahogy egy marketing tanácsadó cég tanácsolja: "A mobilhirdetés, a geotargeting végső formája, a reklámozás szent 

grálja. 23" "Tippeket és trükköket" a helyalapú marketinghez nagyvonalúan kínál egy mobilreklámokra szakosodott cég: 

"Lehetővé teszi, hogy kihasználja az emberek kényszeres természetét azáltal, hogy a kiküldött értesítésekkel ösztönzi az impulzív 

vásárlásokat.... Lehetővé teszi azt is, hogy betekintést nyerjen a jelenlegi vásárlóiról azáltal, hogy elolvassa, mit mondanak a Yelp-en 

és a Facebookon....".24 

Egy másik mobil marketing cég az "életminták marketingjét" ajánlja, amely a katonai hírszerzésből származó technikákon, az 

úgynevezett "életminták elemzésén" alapul. Ezek a telefonok, műholdak, járművek és érzékelők helymeghatározási és egyéb adatainak 

összegyűjtését foglalják magukban, hogy az "érdeklődésre számot tartó személy" napi viselkedési mintáiról információkat gyűjtsenek, 

és így megjósolják a jövőbeli viselkedést. A marketingeseket arra buzdítják, hogy "térképezzék fel a "célközönség" napi mintáit" annak 

érdekében, hogy "márka- és reklámüzenetekkel fogják el az embereket a napi rutinjukban". Ahogy a cég hangsúlyozza: "A mindenütt 

jelenlét érzékelésének pszichológiai ereje mélyreható. Az életminták marketingje erőteljes pszichológiai lenyomatot képez a 

fogyasztókban. "25 

A telefonon lévő GPS-helymeghatározót ki lehet kapcsolni, de a legtöbb ember nem teszi ezt meg, egyrészt azért, mert támaszkodik 

a szolgáltatásaira, másrészt azért, mert nem ismeri a működését. A Pew Research szerint 2013-ban az amerikai okostelefon-tulajdonosok 

74 százaléka használt olyan alkalmazásokat, amelyek helymeghatározási adatokat igényeltek, 2015-ben pedig 90 százalékuk - ez 

körülbelül 153 millió embert jelent, többet, mint azok, akik zenét hallgatnak vagy videót néznek a telefonjukon.26 A felügyeleti 

kapitalizmus titkos műveletekre való támaszkodása azt jelenti, hogy a legtöbben egyszerűen nem tudják és nem is tudhatják, hogy a 

telefonunk milyen mértékben szolgál a vállalati megfigyelés nyomkövető eszközeként. 

A Carnegie Mellon Egyetem kutatóinak tanulmánya hatékonyan bizonyítja ezt.27 Három héten keresztül huszonhárom résztvevőnek 

folyamatosan tájékoztatták a helyadataikhoz hozzáférő alkalmazások számát és az adott időszakban történt hozzáférések teljes számát. 

Megdöbbentette őket a puszta mennyiség, amikor mindegyikük különböző módon megtudta, hogy a 14 napos időszak alatt 4182-szer, 

5398-szor, 356-szor és így tovább - mindezt a hirdetők, biztosítók, kiskereskedők, marketingcégek, jelzáloghitel-társaságok és bárki más 

érdekében, aki fizet azért, hogy ezeken a viselkedéses piacokon játszhasson.28 Ahogy az egyik résztvevő összefoglalta: "Olyan érzés 

volt, mintha a saját telefonom követne. Ez ijesztő."29 A résztvevők 58 százaléka ezt követően korlátozta a mobilalkalmazásaihoz 



111 

 

megadott engedélyeket. 

Nem meglepő, hogy a Google a helyalapú nyomon követés élharcosa. A kaliforniai bankrablóra vonatkozó házkutatási parancsot 

kérő bűnüldöző hatóságok 2016-os eskü alatt tett vallomása világossá tette, hogy a Google helymeghatározási adatai miért páratlanok: 

"A Google helymeghatározási adatokat gyűjt és tárol az Android-kompatibilis mobileszközökről. A Google ezeket az adatokat akkor 

gyűjti, amikor valamelyik szolgáltatásuk aktiválódik és/vagy amikor a mobileszközön olyan esemény történik, mint például 

telefonhívás, szöveges üzenetek, internet-hozzáférés vagy e-mail hozzáférés". Az ügyben eljáró tisztviselők azért kértek 

helymeghatározási adatokat a Google-től, mert az sokkal részletesebb adatokat kínál, mint amilyeneket még a telefontársaságok is 

tudnak nyújtani. Az Android helymeghatározó rendszerei kombinálják a mobiltornyok adatait a GPS-szel, a Wi-Fi hálózatokkal, 

valamint a fényképekből, videókból és más forrásokból származó egyéb információkkal: "Ez lehetővé teszi az Android számára, hogy a 

felhasználókat egyetlen épületre, nem pedig egy háztömbre lokalizálja."30 2017 novemberében a Quartz oknyomozó riporterei 

felfedezték, hogy 2017 eleje óta az Android-telefonok a legközelebbi mobiltornyok háromszögelésével gyűjtöttek helymeghatározási 

információkat, még akkor is, amikor a helymeghatározási szolgáltatások ki voltak kapcsolva, nem futott semmilyen alkalmazás, és nem 

volt a telefonba telepítve szolgáltatói SIM-kártya. Az információkat a Google "push" értesítéseinek és a felhasználóknak az androidos 

telefonjaikon küldött üzeneteknek a kezelésére használták, lehetővé téve a vállalat számára, hogy nyomon kövesse, "hogy egy Android-

telefonnal rendelkező vagy Google-alkalmazásokat futtató egyén betette-e a lábát egy adott üzletbe, és ezt felhasználva célozza meg a 

reklámokat, amelyeket a felhasználó ezt követően lát. "31 

A Google helymeghatározási rendszere a vállalat globális térképezési műveleteinek terméke. Bár már több mint egy évtizede aktív, 

a nyilvánosság számára csak az 2015"Ön idővonala" néven mutatták be, egy olyan funkciót, amely "lehetővé teszi, hogy vizualizáld a 

valós rutinjaidat."32 A vállalat számításai szerint a Timeline által feltárt nyomon követés mennyiségére és tartósságára adott negatív 

reakciókat enyhíti a felhasználók saját viselkedési többletkészletükhöz való aktív hozzájárulásának értéke, mivel finomhangolják az 

információkat, releváns fotókat adnak hozzá, megjegyzéseket illesztenek be stb. Ez úgy jelent meg, mint az egyén befektetése a 

személyre szabott szolgáltatásokba, például a Google Now-ba, hogy az hatékonyabban fésülje át az e-maileket és az alkalmazásokat, 

hogy releváns közlekedési és időjárási frissítéseket, értesítéseket, javaslatokat és emlékeztetőket küldjön. A helymeghatározási adatok 

jelentik az ellenszolgáltatást ezekért a szolgáltatásokért. 

Ezt a tranzakciót a magánélet és az ellenőrzés szokásos ígéreteivel kenik le: "Az idővonalad privát és csak számodra látható; és te 

irányítod a megtartani kívánt helyeket". A Google azonban a helyadatokat a hirdetések célzásához használja; sőt, ezek a Google 

hirdetési piacain a legjelentősebb többletforrások közé tartoznak, amelyek közvetlen hatással vannak a kattintási arányokra. A Google és 

más felügyeleti tőkések szokásos beszámolója szerint a viselkedési többletet csak metaadatok formájában tartják meg, amelyeket aztán 

nagyszámú egyéni felhasználóra aggregálnak. Azt mondják, hogy ezekből a nagyméretű összesítésekből nem lehet azonosítani az 

egyéneket. Azonban mindössze három, a közhiteles nyilvántartásból könnyen kinyerhető adat - születési dátum, irányítószám és nem - 

segítségével az azonosítási tudomány bebizonyította, hogy képes "nyugtalanító könnyedséggel" anonimizálni a metaadatokat.33 Paul 

Ohm jogtudós e kutatás összefoglalójában azt írja, hogy "az újraazonosítás alapvetően megkönnyíti minden titkunk felfedezését és 

felfedését. Ellenségeink könnyebben összekapcsolhatnak minket olyan tényekkel, amelyeket felhasználhatnak zsarolásra, zaklatásra, 

rágalmazásra, bemártásra vagy diszkriminációra.... Ez a hiba szinte minden adatvédelmi törvényt áthat". Az állítólag anonim viselkedési 

többletet tartalmazó hatalmas adathalmazokat illetően Ohm "romok adatbázisainak" nevezi őket.34 

A helymeghatározási adatok esetében a helyzet ugyanilyen rossz. 2013-ban az MIT és a Harvard informatikusainak egy csoportja 

bebizonyította, hogy mivel az egyének általában sajátos mobilitási jellemzőkkel rendelkeznek, a megfelelő eszközökkel rendelkező 

elemzők könnyen ki tudják szűrni egy adott személy mobilitási mintáját a helymeghatározási metaadatok nagyszámú anonimizált 

adathalmazából. Egy másik kutatócsoport bemutatta, hogy az okostelefonokba épített, látszólag "ártalmatlan" szenzorok - például 

gyorsulásmérők, giroszkópok és magnetométerek - által gyűjtött adatok felhasználhatók "az emberi tevékenységek, sőt a hangulatok 

egyre szélesebb körére" való következtetésre. Munkájuk azt is megmutatja, hogy ezek az érzékelőadatok felhasználhatók arra is, hogy 

"az anonimizált adathalmazokból érzékeny információkat nyerjünk bizonyos felhasználókról". "35 

A vállalatok ezeket a felügyeleti képességeket munkába állítják. A Broadcom olyan "globális műholdas navigációs rendszert" 

gyártott egy chipben, amely a műholdas kommunikációt a mobiltelefonban lévő érzékelőkkel kombinálva egy "helymeghatározó 

motort" hoz létre, amely akkor is meg tudja találni a helyzetünket, ha nem vagyunk hálózathoz csatlakoztatva, beleértve a helyzetünket 

egy épületben, azt, hogy hány lépést tettünk, milyen irányban, milyen magasságban. Mindez kizárólag egyetlen tényezőtől függ - 

mondja a cég egyik alelnöke: "a kezedben lévő eszköztől".36 Arvind Narayanan és Edward Felten princetoni informatikusok így 

foglalták össze a dolgot: "Nincs ismert hatékony módszer a helymeghatározási adatok anonimizálására, és nincs bizonyíték arra, hogy ez 

érdemben megvalósítható lenne."37 

A helymeghatározó metaadatok még "anonimitás-mentesítés" nélkül is páratlan tudáskoncentrációt jelentenek a 

magánvállalkozásokon belül, és rendkívüli előnyt jelentenek a tanulás megosztásában. 2016-ban a kínai keresőmotor, a Baidu, amelyet 

gyakran a kínai Google-ként emlegetnek, bejelentette, hogy "Big Data Lab"-je 600 millió felhasználójának helyadatait használja fel a 

kínai gazdaság dinamikájának nyomon követésére és előrejelzésére. A vállalat felépített egy "foglalkoztatási indexet" a 
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nemzetgazdaságra, valamint egy "fogyasztási indexet". Azt is hirdette, hogy képes egészen konkrét előrejelzéseket készíteni, például az 

Apple idei második negyedévi kínai bevételére vonatkozóan. "Legjobb tudomásunk szerint" - írták a Baidu kutatói - "mi vagyunk az 

elsők, akik a második legnagyobb gazdaságot ilyen példátlanul nagy léptékű és finom szemcseméretű tér-időbeli adatok bányászatával 

mérjük".38 

A helymeghatározási adatokhoz hasonlóan a viselhető technológiák és alkalmazásuk egy másik jelentős próbatétel a testvisszaadás 

terén.39 Egy 2017-es jelentés a viselhető eszközök új generációját írja le, "több érzékelővel és okosabb algoritmusokkal 

felfegyverkezve... a biometrikus megfigyelésre összpontosítva... és... a testrészek mint az adatgyűjtés csatornái....". Ezek az összetett 

érzékelők hozzáférhetnek "környezeti kontextushoz... szagokhoz... érzelmi állapothoz....".40 A Google internetképes szöveteket 

fejlesztett ki, állítása szerint célja, hogy induktív fonalakat vigyen minden ruhadarabba és szövetbe a Földön. "Ha az érzékelőt bele 

tudjuk szőni a textilbe, mint anyagba" - magyarázza Ivan Poupyrev, a projekt vezetője - "akkor eltávolodunk az elektronikától. 

Interaktívvá teszed a minket körülvevő világ alapanyagait". A Levi Strauss-szal való partnerség már eredményezett "interaktív 

farmeranyagot", többek között egy kabátot, amelyet először 2017 szeptemberében hoztak forgalomba. Az anyagot úgy írják le, hogy 

képes "viselkedésre következtetni", hogy "interaktív, mégis hiteles" legyen. "41 A kabát olyan szenzorokat tartalmaz, amelyek "átlátnak" 

az anyagon, hogy érzékeljék és megfejtsék az olyan finom gesztusokat, mint az ujjunk rándulása. 

MacKay témái zsibbasztóan ismétlődnek a viselhető eszközökkel foglalkozó szakirodalomban. Ahogyan ő ragaszkodott ahhoz, 

hogy a telemetrikus eszközöknek a "féktelen állatok" tudatán kívül kell működniük, a mai fejlesztők azt hangsúlyozzák, hogy a viselhető 

eszközöknek "diszkrétnek" kell lenniük, hogy ne keltsenek riadalmat. "Folyamatosnak", "áthatónak" és - ami a legfontosabb - "alacsony 

költségűnek" kell lenniük a gazdaságosság elérése érdekében.42 Az Ovum digitális marketingcég 2020-ra 650 millió viselhető eszközt 

prognosztizál, ami közel kétszerese a 2016-ban használtak számának, és kutatásai szerint a növekedést nagyrészt a felügyeleti bevételek 

csábítása hajtja. A mobilhirdetők a jelentésük szerint a viselhető eszközökben "a nagyon részletes adatbecslések, valamint a viselkedési 

és használati adatok új típusainak forrását látják". A jövő viselhető eszközei a felhasználó kontextuális tevékenységével, egészségével és 

érzelmi állapotával kapcsolatos adatok széles skáláját képesek lesznek rögzíteni. Ezek az információk felhasználhatók mind a termékek, 

mind a marketingüzenetek nagyon magas fokú javítására és testre szabására...."43 

Az egészségügy különösen aktív kísérleti terep a viselhető érzékelős technológiák számára, ami az ötlet ártalmatlanabb eredetét 

tekintve különösen káros fejlemény. Amikor a telemetria először tért át a MacKay-féle csordákról, nyájakról és csordákról az emberi 

állatra, az egyik első alkalmazás a kiszolgáltatottak felügyeletére szolgált, nyomógombos medálok formájában az otthonukban egyedül 

élő idős emberek számára. 2002-ben, abban az évben, amikor a még mindig titkos megfigyelési kapitalizmus elérte első áttöréseit, a 

"vezeték nélküli telemedicina" áttekintése hangsúlyozta az idősek otthoni megfigyelésének értékét és az egészségügyi szolgáltatások 

távoli területeken történő kiterjesztését. Az Aware Home-hoz hasonlóan az ilyen otthoni felügyeleti szolgáltatások javasolt digitális 

architektúrájának ábráján csak három fél szerepel: egy zárt hurok, amely kizárólag az otthon lévő beteget, a kórház szervereit és az 

orvost köti össze.44 Egyik tervezetben sem képzelnek el extra feleket, nincsenek olyan cégek, amelyek rögzítik az Ön viselkedését, 

nincsenek olyan óriási technológiai cégek, amelyek porózus platformjaikkal és szabadalmaztatott szervereikkel az Ön életét többletként 

alakítják át, hogy könyvet készíthessenek arról, hogy Ön mit akar majd legközelebb, és lehetővé tegyék ügyfeleik számára, hogy azt 

elsőként Önnek adják el. 

A felügyeleti kapitalizmus megszületése és elterjedése előtt a testünk digitális ábrázolása elképzelhető volt a beteg és a megbízható 

orvos, az anya és gyermeke, az idős szülők és felnőtt gyermekeik közötti intim kapcsolatok gazdagításaként. Ahogy a megfigyelési 

kapitalizmus elárasztja a digitális környezetet, ez az elképzelés nevetségessé vált. Mind az Aware Home, mind a telemedicinális tervezés 

feltételezi, hogy minden viselkedési adatot újra befektetnek annak az embernek a szolgálatába, aki e megállapodások alanya, nyugalmat, 

bizalmat és méltóságot biztosítva: esélyt a valódi tudás és a felhatalmazás megszerzésére. 

Az egészségmegfigyelésről szóló számos cikk továbbra is hangsúlyozza annak hasznosságát az idősek számára, de a beszélgetés 

határozottan elmozdult erről a korábbi kegyelmi állapotról. Egyes kutatók az "intelligens városok" és az úgynevezett "m-egészségügy" 

fúzióját várják az "intelligens egészség" létrehozásához, amelyet úgy határoznak meg, mint "az egészségügyi szolgáltatások nyújtása az 

intelligens hálózatok és érzékelő infrastruktúrák kontextustudatos hálózatának és érzékelési infrastruktúrájának felhasználásával"45 

Ennek érdekében ma már megbízható szenzorok állnak rendelkezésre, amelyek egyre több fiziológiai folyamatot képesek viselkedési 

adatként megjeleníteni, beleértve a testhőmérsékletet, a szívritmust, az agyi aktivitást, az izommozgást, a vérnyomást, az izzadtságot, az 

energiafelhasználást, valamint a test és a végtagok mozgását. Léteznek olyan érzékelők, amelyek képesek hang-, vizuális és fiziológiai 

adatokat szolgáltatni a betegek műtét utáni felépülése és rehabilitációja során. Kifejlesztettek egy rugalmas, érzékelős textiltapaszt, 

amely viselkedési adatokként képes megjeleníteni a légzést, a kézmozdulatokat, a nyelést és a járást. Más alkalmazásokban a "viselhető 

mikromegmunkált érzékelők" "pontos biomechanikai elemzést" nyújtanak járás vagy futás közben, és egy "testfelületi hálózat" rögzíti 

és elemzi a járást és futást "extrém körülmények között".46 

Ékes bizonyítéka annak, hogy az egészségügyi rendszer nem képes kiszolgálni a második modernitásban élő egyének igényeit, hogy 

ma már a telefonunkról férünk hozzá az egészségügyi adatokhoz és tanácsokhoz, miközben ezek a zsebszámítógépek agresszívan 

hozzáférnek hozzánk. Az M-health robbanásszerű megjelenési és viselkedési többlet rögzítését váltotta ki, mivel az egyének 
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rekordszámban fordulnak a fitneszszalagjaikhoz és a diétás alkalmazásokhoz támogatásért és útmutatásért.47 2016-ra több mint 100 000 

mobil egészségügyi alkalmazás volt elérhető a Google Android és az Apple iOS platformjain, ami a 2014-es szám kétszerese.48 Ezeket a 

gazdag adatokat már nem lehet úgy elképzelni, hogy a beteg és az orvosa, illetve az alkalmazás és a fogyókúrázók vagy futók közötti 

intim, zárt körökbe zárják őket. Ennek a bukolikus víziónak is vannak kitartói, az biztos, de a felügyeleti kapitalisták számára ez a vízió 

már csak egy megfakult dagerrotípia. 

Az Egyesült Államokban a legtöbb egészségügyi és fitneszalkalmazás nem tartozik az egészségügyi adatvédelmi törvények hatálya 

alá, és a létező törvények nem veszik megfelelően figyelembe sem az új digitális képességeket, sem a felügyeleti kapitalista műveletek 

vadságát. A vállalatoktól elvárják, hogy a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) és más kormányzati szervek által javasolt 

irányelvek betartásával önszabályozzák magukat. Az FTC például 2016-ban kiadott egy listát a mobil egészségügyi alkalmazások 

fejlesztői számára a legjobb gyakorlatokról, amelyek célja az átláthatóság, a magánélet védelme és a biztonság növelése. E javaslatok 

között a fejlesztőket arra ösztönzik, hogy "győződjenek meg arról, hogy az alkalmazásuk nem fér hozzá olyan fogyasztói 

információkhoz, amelyekre nincs szükségük", "engedjék meg a fogyasztóknak, hogy bizonyos kapcsolatokat válasszanak ki, ahelyett, 

hogy az alkalmazásuk a szabványos API-n keresztül kérne hozzáférést az összes felhasználói kapcsolathoz", és hagyják, hogy a 

felhasználók "adatvédelmi alapbeállításokat válasszanak". Abban az évben az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal bejelentette, hogy 

"alacsony szintű kockázatra" hivatkozva nem törekszik az egészségügyi és fitneszalkalmazások szabályozására. Ehelyett az ügynökség 

saját, önkéntes iránymutatásokat adott ki a szoftverfejlesztők számára.49 

Az ügynökségek jó szándékú iránymutatásai figyelmen kívül hagyják azt a kellemetlen igazságot, hogy az átláthatóság és a 

magánélet védelme ugyanúgy súrlódást jelent a felügyeleti kapitalisták számára, mint a munkakörülmények javítása, a gyermekmunka 

elutasítása vagy a munkanap lerövidítése a korai ipari kapitalisták számára. Akkoriban célzott törvényekre volt szükség a 

munkakörülmények megváltoztatásához, nem pedig javaslatokra. Akkor is, mint ma, a problémák, amelyekre ezek az önkorlátozásra 

való felhívások irányulnak, nem értelmezhetők túlzásokként, hibákként, tévedésekként vagy elhibázott ítélőképességként. Ezeket a 

felhalmozás uralkodó logikája és annak könyörtelen gazdasági kényszere teszi szükségessé. 

A mobil egészségügyi alkalmazások jogi felülvizsgálata arra a következtetésre jutott, hogy a legtöbbjük "a fogyasztók engedélye 

nélkül veszi át a fogyasztók személyes adatait és információit, és... általában nem közlik a felhasználóval, hogy ezeket az információkat 

reklámcégeknek küldik el". Ezeket a következtetéseket tanulmányok hosszú sora támasztja alá, 50de koncentráljunk most a Torontói 

Egyetem Munk School of Global Affairs kutatóinak 2016-os mélyreható vizsgálatára, amelyet a digitális adatvédelemmel és 

biztonsággal foglalkozó Open Effect nonprofit szervezet közreműködésével végeztek. Ez a tanulmány kilenc fitneszkövetővel 

kapcsolatos adatgyűjtési, feldolgozási és felhasználási tevékenységet vizsgált.51 Hetet népszerűségük miatt választottak ki, egyet egy 

kanadai cég készített, a kilencedik pedig egy női egészségre szakosodott alkalmazás volt. Két alkalmazás kivételével mindegyik 

továbbított minden naplózott fitneszeseményt a vállalat szervereire, ami lehetővé tette a biztonsági mentést és a barátokkal való 

megosztást, de az "adatelemzést" és a harmadik felek számára történő terjesztést is. Néhány nyomkövető továbbította az eszköz 

azonosító számát; mások passzívan és folyamatosan továbbították a felhasználó pontos hosszúsági és szélességi koordinátáit. Ezek az 

azonosítók "összekapcsolhatják a fitnesz- és életrajzi adatokat egyetlen mobiltelefon-hardverrel vagy egyetlen konkrét fitnesz-

viselékkel....". Ezen érzékeny információk egyike sem volt szükséges a nyomkövető hatékony működéséhez, és a legtöbb adatvédelmi 

szabályzat a legjobb esetben is átláthatatlan volt, és lehetővé tette az adatok "eladását vagy harmadik felekkel való cseréjét". Mint 

tudjuk, ha egyszer egy harmadik fél rögzíti a többletet, akkor azt megosztják más harmadik felekkel, akik megosztják más harmadik 

felekkel, és így tovább. 

A csapat azt is megvizsgálta, hogy a nyomkövetők hogyan továbbítják a Bluetooth Media Access Controller vagy "MAC" címet, 

amely minden egyes telefonra egyedi. Ha ez a cím nyilvánosan felfedezhető, akkor bármely harmadik fél, akinek érdeke fűződik az Ön 

mozgásához - kiskereskedők, akik tudni akarják, hogy milyen tevékenységet folytat a bevásárlóközpontban, vagy biztosítók, akiket 

érdekel, hogy betartja-e az edzésprogramját - "tartósan" nyomon követheti a telefonját. Az idővel naplózott több adathalmaz 

kombinálható, hogy finomabb képet alkosson az Ön mozgásáról, lehetővé téve a célzott alkalmazásokat és növelve a garantált 

eredmények valószínűségét. Az egyetlen valódi védelmet az jelenti, ha egy alkalmazás véletlenszerűen, de rendszeresen új MAC-címet 

generál a telefonodhoz, de a kilenc nyomkövető közül csak az Apple-é hajtotta végre ezt a műveletet. 

A jelentés a gondatlan biztonság általános mintáját, valamint a hamis adatok előállításának képességét is megállapítja. A kutatók 

megfigyelték, hogy a fogyasztókat valószínűleg félrevezetik és összezavarják, túlbecsülik a biztonsági intézkedések mértékét, és 

alábecsülik "a fitneszkövető cégek által gyűjtött személyes adatok terjedelmét". Mint megállapították: "Súlyos biztonsági réseket 

fedeztünk fel, hihetetlenül érzékeny geolokációs adatátvitelt, amely a végfelhasználó számára semmilyen nyilvánvaló előnyt nem jelent, 

és... olyan irányelveket, amelyek nyitva hagyják az ajtót a felhasználók fitneszadatainak harmadik fél számára történő eladása előtt a 

felhasználók kifejezett beleegyezése nélkül". 

Ha hajlamos vagy elutasítani ezt a jelentést, mert a fitneszkövetők játékként írhatók le, vessünk egy pillantást az Android-alapú 

diabéteszalkalmazások éles szemű vizsgálatára egy 2016-os Journal of American Medicine kutatási jelentésben, és ezzel együtt bőséges 

illusztráció a test rendezésének őrületére. A kutatók megjegyzik, hogy bár az FDA jóváhagyta egy sor olyan alkalmazás felírását, 
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amelyek érzékeny egészségügyi adatokat továbbítanak, ezen alkalmazások kulisszák mögötti gyakorlata "alul tanulmányozott". 

Megvizsgáltak 211 diabéteszalkalmazást, és véletlenszerű mintát vettek belőlük65 az adattovábbítási gyakorlatok alapos elemzése 

céljából.52 

Ezen alkalmazások közül a szoftver puszta letöltése automatikusan "érzékeny adatok gyűjtését és módosítását engedélyezi". A 

kutatók rengeteg háttértevékenységet azonosítottak, köztük olyan alkalmazásokat, amelyek módosítják vagy törlik az adatokat (64 

százalék), kiolvassák a telefon állapotát és személyazonosságát (31 százalék), helymeghatározási adatokat gyűjtenek (27 százalék), 

megtekintik a Wi-Fi-kapcsolatokat (12 százalék), és aktiválják a kamerát, hogy hozzáférjenek a fényképekhez és videókhoz (11 

százalék). Az alkalmazások 4-6 százaléka még ennél is tovább ment: kiolvasta a névjegyzékét, felhívta a készülékében található 

telefonszámokat, módosította a névjegyeit, kiolvasta a híváslistáját, és aktiválta a mikrofonját a beszédének rögzítésére. 

Végül a kutatócsoport egy még sötétebb titkot tárt fel: az adatvédelmi irányelvek nem számítanak. A 211 alkalmazásból a csoportba 

tartozó alkalmazások százalékának81 nem volt adatvédelmi szabályzatuk, de azok esetében, amelyeknek volt, "nem minden rendelkezés 

védte ténylegesen az adatvédelmet". Az adatvédelmi irányelvekkel nem rendelkező alkalmazások százaléka76 osztott meg érzékeny 

információkat harmadik felekkel, az adatvédelmi irányelvekkel rendelkezők 79 százaléka pedig adatokat osztott meg, miközben csak 

körülbelül a fele ismerte el, hogy ezt tette a közzétett közzétételeiben. Más szóval, az adatvédelmi irányelveket sokkal találóbb 

felügyeleti irányelveknek nevezni, és én azt javaslom, hogy nevezzük őket így. 

A test megjelenítésének számos új területe van: szervek, vér, szemek, agyhullámok, arcok, járás, testtartás. Ezek mindegyike 

ugyanazt a mintát és célt fejezi ki, amit itt láttunk. A megfigyelési kapitalisták könyörtelenül küzdenek minden olyan kísérlet ellen, 

amely a renderelés korlátozására irányul. Az a vadság, amellyel a semmiből követelik a "kiadatáshoz való jogukat", bőséges bizonyíték 

arra, hogy a kiadatás alapvető fontosságú a megfigyelési bevételek elérésében. 

      Ezt a kegyetlenséget jól szemlélteti a felügyeleti kapitalisták eltökéltsége, hogy elriasszák, felszámolják vagy a biometrikus adatok, 

különösen az arcfelismerés átadására vonatkozó jogszabályok gyengítése. Mivel az Egyesült Államokban nincs az arcfelismerést 

szabályozó szövetségi törvény, ezek a csaták állami szinten zajlanak. Jelenleg az illinois-i biometrikus adatvédelmi törvény nyújtja a 

legátfogóbb jogi védelmet, amely előírja a vállalatok számára, hogy írásos beleegyezést kell kérniük, mielőtt biometrikus adatokat 

gyűjtenének bármely személytől, és - más rendelkezések mellett - jogot biztosít az egyéneknek arra, hogy bepereljék a vállalatot a 

jogosulatlan adatszolgáltatás miatt.53 

A Center for Public Integrity újságírókkal, magánélet védelmezőivel és jogtudósokkal együtt dokumentálta a megfigyelési 

kapitalisták aktív ellenállását az illinois-i törvénnyel és más államok hasonló törvényjavaslataival szemben. Az arcfelismerés terén 

meglévő egyedülálló versenyelőnyeivel a Facebookot tartják a legmegalkuvástalanabbnak a technológiai cégek közül, ha biometrikus 

adatokról van szó, a leírás szerint "lázasan dolgozik azon, hogy megakadályozza, hogy más államokban is olyan törvényt hozzanak, 

mint Illinois-ban".54 

A Facebook jelentős politikai erejét néhány év alatt fejlesztette ki, amikor megtanulta, hogyan kell a Google politikai és kulturális 

erődítéseinek játékszabályait utánozni. A vállalat alapítója, Mark Zuckerberg vasszigorú elszántságot mutatott, hogy megőrizze 

szabadságát a törvénytelen térben, feszegette a meglévő szabályozások határait, és határozottan ellenezte az új törvények suttogását is. A 

vállalat 2009 és 2017 között ötvenszeresére növelte lobbiköltségeit, és "masszív lobbista kíséretet épített ki a washingtoni hatalmi 

brókerekből". A Facebook 4,6 millió dolláros adománya a 2016-os választási ciklusban kiegészítette a 2017-es 11,5 millió dolláros 

lobbibüdzsét.55 

Zuckerberg előnyei a biometria terén jelentősek. 2017-ben a Facebook kétmilliárd havi felhasználóval büszkélkedhetett, akik 

naponta 350 millió fotót töltöttek fel, ami olyan ellátási művelet, amelyet a vállalat saját kutatói "gyakorlatilag végtelennek" neveznek.56 

2018-ban egy Facebook-kutatócsoport bejelentette, hogy "bezárta a szakadékot", és immár 97,35 százalékos pontossággal képes 

felismerni az arcokat "a természetben", ami "közelíti az emberi szintű teljesítményt". A jelentés kiemeli a vállalat ellátási és gyártási 

előnyeit, különösen a "nagy gyakorlóhalmazokon" alapuló "mélytanulás" alkalmazását.57 A Facebook bejelentette, hogy az 

arcfelismerést a hatékonyabb reklámcélzás eszközeként kívánja használni, de még nagyobb felhajtást jelentene a rengeteg fotó által 

képviselt hatalmas gépi képzési lehetőség. 2018-ra a gépei megtanultak tevékenységeket, érdeklődési köröket, hangulatot, tekintetet, 

ruházatot, járást, hajat, testalkatot és testtartást megkülönböztetni.58 A marketinglehetőségek végtelenek. 

Nem lepődhet meg senkit, aki az előrejelzés imperatívuszát tanulmányozza, hogy ezekkel az előnyökkel a kezében a Facebook nem 

hajlandó kevesebbet elfogadni, mint a teljes hódítást, hogy arcokat mutasson a jövedelmezőbb előrejelzési termékek érdekében. Eddig a 

Facebook és testvérei sikerrel jártak: Montana, New Hampshire, Connecticut és Alaszka államban visszaverték a törvényjavaslatokat, és 

végzetesen meggyengítették a Washington államban elfogadott törvényjavaslatot. A technológiai cégek közül egyedül a Facebook 

ellenezte továbbra is a washingtoni jogszabály csökkentett feltételeit is.59 

Ha a kiadatás megszakad, a felügyeleti kapitalizmus nem állhat fenn, mivel az egész vállalkozás ezen az eredendő bűnön nyugszik. 

Ezt a tényt jól mutatja az a nyilvános dráma, amely a 2015-ös sikertelen kísérletet övezte, hogy a Nemzeti Távközlési és Információs 

Szövetség (NTIA) által az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának égisze alatt összehívott önkéntes "adatvédelmi 

többszereplős" folyamat révén nyilvános iránymutatásokat dolgozzanak ki a biometrikus információk létrehozására és felhasználására 

vonatkozóan. A hetekig tartó tárgyalások után a fogyasztóvédők tiltakozásul kiléptek, mert a technológiai vállalatok és lobbistáik 
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keményvonalas álláspontot képviseltek a legfontosabb kérdésben: a hozzájárulás kérdésében. 

A vállalatok ragaszkodtak ahhoz a jogukhoz, hogy arcfelismerő rendszereket használjanak az "utcán lévő idegenek" azonosítására 

anélkül, hogy ehhez előzetesen az illető beleegyezését kérnék. Ahogy a tárgyalásokon részt vevő egyik lobbista a sajtónak elmondta: 

"Mindenkinek joga van ahhoz, hogy nyilvánosan fényképeket készítsen... ha valaki arcfelismerést akar alkalmazni, akkor tényleg 

szükség van-e arra, hogy előzetesen hozzájárulást kérjen?". A magánélet védelmével foglalkozó tudósok gyorsan reagáltak, hogy nincs 

törvényesen megállapított jog az ilyen intézkedésekhez, nemhogy az első alkotmánymódosításhoz való jog.60 Senki sem számolt azzal, 

hogy az a tény, hogy a jóslási imperatívusz az egyéni tudatlanságot teszi a kiadatási műveletek előnyös feltételévé, ahogyan azt Arendt 

megfigyelte és Mackay előírta a vadon élő állatok számára. Az eredendő bűn a sötétséget kedveli. 

A tárgyalások az érdekvédők nélkül folytatódtak, és 2016-ban az NTIA kiadta "Az arcfelismerés kereskedelmi célú használatára 

vonatkozó legjobb adatvédelmi ajánlásokat". Az iránymutatásokat úgy kell érteni, mint a "legjobbat" a megfigyelési kapitalisták 

számára, de mint a "legrosszabbat" mindenki más számára. Ezen iránymutatások nyelvén a technológiai cégek, kiskereskedők és mások, 

akik elszántan hajszolják a felügyeleti bevételeket, egyszerűen "ösztönözve" vannak arra, hogy az arcfelismerésre vonatkozó 

politikájukat "ésszerű módon tegyék elérhetővé a fogyasztók számára....". Ahol a vállalatok arcfelismerést alkalmaznak egy fizikai 

helyszínen, ott "ösztönzik" őket, hogy "tájékoztassák" a fogyasztókat.61 A kiadatási műveleteknek hallgatólagosan legitimitást 

biztosítanak, nemcsak a verseny hiánya miatt, hanem azért is, mert mozdíthatatlan tényként állnak a fogatlan "legjobb gyakorlatok" 

olcsó füzéreibe burkolt, mozdíthatatlan tényként. Alvaro Bedoya, a Georgetown Egyetem jogtudósa, a tanácskozásból kilépett 

érdekvédelmi csoport tagja úgy ítélte meg az ajánlásokat, mint "a tisztességes információs gyakorlat elveinek megcsúfolását, amelyeken 

állítólag alapulnak"; "nem nyújtanak valódi védelmet az egyéneknek", és "nem vehetők komolyan". "62 

A megfigyelési kapitalizmus rendszerében az egyének nem választás vagy kötelezettség, hanem tudatlanság és az alternatíva 

nélküliség diktatúrája miatt adják át tapasztalataikat. A mindenütt jelenlévő apparátus kényszerítéssel és lopakodással működik. Az 

életbe való belépésünk szükségszerűen a digitális téren keresztül vezet, ahol az önkéntelen átadás megkerülhetetlen ténnyé vált. Kevés 

jogunk maradt a tudáshoz, vagy ahhoz, hogy eldöntsük, ki tudjon, vagy hogy eldöntsük, ki döntsön. A tanulásnak ezt az abnormális 

megosztottságát titkos végzéssel hozzák létre és tartják fenn, láthatatlan módszerekkel hajtják végre, és egy furcsa új piaci forma 

gazdasági kényszereihez igazodó vállalatok irányítják. A megfigyelő kapitalisták a színfalak mögött érvényesítik akaratukat, miközben 

a színészek a nyilvánosság számára a nyilvánosság és a megegyezés stilizált altatódalát adják elő. 

Az előrejelzési imperatívusz a dolgokat, amelyekkel rendelkezünk, olyan dolgokká alakítja át, amelyekkel rendelkezünk, hogy 

világunk, otthonunk és testünk sokféleségét és gazdagságát a haszonszerzés útjára lépő számításai és gyártásai számára viselkedő 

tárgyakká tegye. Az átadás krónikái azonban itt nem érnek véget. A második felvonás a nappalinkból és az utcáinkról egy másik, a 

felszín alatti világba való utazást igényel, ahol a belső élet kibontakozik. 
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CHAPTER NINE 

 

A MÉLYSÉGBŐL VALÓ VISSZATÉRÉS 

 

 

 

 

Nem éreztem, ezért megpróbáltam megérinteni... 

-LEONARD COHEN 

"HALLELUJA" 

 

 

I. A személyre szabás mint hódítás 

 

Satya Nadella, a Microsoft vezérigazgatója 2016-ban, a cég éves Ignite konferenciáján mutatta be a Cortana-t, a vállalat "személyes 

digitális asszisztensét":”A személyi digitális asszisztensnek ez az új kategóriája egy futóidő, egy új felület. Szöveges bevitelre képes. 

Beszédes bevitelre is képes. Mélyen ismeri Önt. Ismeri a környezetét, a családját, a munkáját. Ismeri a világot. Határtalan. Más szóval, ez 

rólad szól; nem egy eszközről. Mindenhová eljut, ahová Ön is. Bármilyen telefonon elérhető - iOS, Android, Windows - nem számít. Ez 

minden olyan alkalmazásban elérhető, amelyet az életében használni fog.1 

 

Ez a viselkedési többlet új határa, ahol az Ön belső életének sötét adatkontinensét - szándékait és indítékait, jelentéseit és 

szükségleteit, preferenciáit és vágyait, hangulatát és érzelmeit, személyiségét és hajlamát, igazmondását vagy csalását - mások hasznára 

a fénybe idézzük. A lényeg nem a gyógyítás, hanem az, hogy mindezeket a viselkedés mérhetetlenül apró, számításhoz rendelkezésre 

álló darabkáivá tegyük, hogy mindegyik elfoglalhassa a helyét a futószalagon, amely a nyersanyagoktól a termékfejlesztésig, a gyártásig 

és az értékesítésig halad. 

Az emberi mélységek gépi megszállását a "személyre szabás" zászlaja alatt követik el, amely szlogen elárulja a második modernitás 

igényeinek és bizonytalanságainak a hatalmas haszonszerzés érdekében történő kihasználásának mocskos kihívására irányuló élénkséget 

és cinizmust. Az előrejelzési imperatívusz szempontjából a személyre szabás a kínálati műveletek "individualizálásának" eszköze, hogy 

biztosítsa a mélységből származó viselkedési többlet folyamatos áramlását. Ez a folyamat csak az elismerés, a megbecsülés és 

legfőképpen a támogatás iránti szüntelen éhségünk jelenlétében valósulhat meg sikeresen. 

Emlékezzünk arra, hogy Hal Varian, a Google vezető közgazdásza segített megrajzolni ezt az irányt. A "személyre szabás és 

testreszabás" a számítógépes közvetítésű tranzakciók harmadik "új felhasználási módja". Ahelyett, hogy a Google-nek kérdéseket 

kellene feltennie, annak "tudnia kell, hogy mit akarsz, és meg kell mondania, mielőtt felteszed a kérdést". A Google Now-t, a vállalat 

első digitális asszisztensét bízták meg ezzel a feladattal. Varian figyelmeztetett, hogy az embereknek, hogy még többet adjanak 

magukból a Google-nek, hogy az alkalmazás értékét kiaknázhassák: "A Google Now-nak sokat kell tudnia rólad és a környezetedről 

ahhoz, hogy ezeket a szolgáltatásokat nyújthassa. Ez egyeseket aggaszt." Minden aggodalmat azzal racionalizál, hogy a személyes 

adatok átadása a Google-nak nem különbözik attól, mintha intim információkat osztanánk meg az orvosokkal, ügyvédekkel és 

könyvelőkkel. "Miért vagyok hajlandó megosztani ezeket a magánjellegű információkat?" - kérdezi. "Mert kapok valamit cserébe.... 

Ezek a digitális asszisztensek annyira hasznosak lesznek, hogy mindenki akar majd egyet." Varian biztos benne, hogy a második 

modernitásban élő emberek igényei megdöntenek minden ellenállást a személyes tapasztalatok átadásával szemben, mint a kevésbé 

stresszes és hatékonyabb élet ígéretének ellenértékével szemben.2 

Valójában Varian személyre szabottságának fogalma pontosan az ellentéte a megbízható szakemberekkel való kapcsolatoknak, 

amelyekre ő utal. Az orvosokat, könyvelőket és ügyvédeket kölcsönös függőségek és kölcsönösségek tartják számon, amelyeket a 

szakmai oktatás, a magatartási kódexek, valamint az értékelési és felülvizsgálati eljárások kiterjedt intézményesítése diktál. E szabályok 

megszegése szakmai szankció és közjogi büntetés formájában történő büntetést kockáztat. A Google és testvérei a felügyeleti 

kapitalizmusban nem viselnek ilyen kockázatot. 

Varian megjegyzései egyike azon ritka alkalmaknak, amikor a technológiai retorika köde éppen eléggé szétoszlik ahhoz, hogy a 

társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek hasznosságát a kapitalizmus nagyobb küldetésének felügyeletéhez felismerjük. Varian szerint 

az egyenlőtlenség lehetőséget kínál arra, hogy a Google a hatékony életért cserébe magasabbra emelje a tétet. Azt tanácsolja, hogy a 

jövő előrejelzésének módja az, hogy megfigyeljük, mi van a gazdagoknak, mert a középosztály és a szegények is ezt akarják majd. "Mi 
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van most a gazdag embereknek?" - kérdezi költői módon. "Személyi asszisztensek." 

Az, hogy az egyik generáció vagy osztály luxusai a következő generáció szükségleteivé válnak, alapvető fontosságú volt a 

kapitalizmus fejlődésében az elmúlt ötszáz év során. A történészek leírják a "fogyasztói boomot", amely a XVIII. század végi Nagy-

Britanniában az első ipari forradalmat indította el, amikor a Josiah Wedgewoodhoz hasonló látnokoknak és a kora modern gyárak 

innovációinak köszönhetően a középosztályhoz újonnan csatlakozó családok olyan porcelánokat, bútorokat és textíliákat kezdtek 

vásárolni, amelyeket korábban csak a gazdagok élvezhettek. Ez az új "fogyasztási hajlam" "példátlanul mélyre hatolt a társadalom 

alsóbb rétegeibe....".3 1767-ben Nathaniel Forster politikai közgazdász aggódott, hogy a "divatos luxus" "ragályként" terjed, és 

panaszkodott arra, hogy "az alsóbb rétegek mindegyikében örökös nyugtalan törekvés van arra, hogy a közvetlenül felettük állók 

szintjére emelkedjenek". "4 Adam Smith éleslátóan írt erről a társadalmi folyamatról, megjegyezve, hogy a felsőbb osztály luxuscikkeit 

idővel "szükségleti cikkekké" lehet átminősíteni. Ez akkor következik be, amikor "az illem bevett szabályai" megváltoznak, hogy 

tükrözzék az elitek által bevezetett új szokásokat, ami olyan olcsóbb termelési módszereket indít el, amelyek az egykor elérhetetlennek 

hitt dolgokat újonnan megfizethető áruvá és szolgáltatássá alakítják.5 A Ford T-modell a huszadik század kiemelkedő példája ennek a 

fejlődésnek. 

Varian e történelmi dinamikák huszonegyedik századi megfelelőjének tekinti a személyre szabást, az új "szükségleteket" a stagnáló 

bérek, a kettős karrierrel járó kötelezettségek, a közömbös vállalatok és a megszorítások által kiüresített közintézmények súlya alatt 

meghajló, elgyötört tömegek számára. Varian arra fogad, hogy a digitális asszisztens olyannyira létfontosságú erőforrás lesz a hatékony 

életért folytatott küzdelemben, hogy az átlagemberek beletörődnek a jelentős veszteségekbe. "A szellemet nem lehet visszatenni a 

palackba" - ragaszkodik az elkerülhetetlen Varian. "Mindenki elvárja majd, hogy nyomon kövessék és megfigyeljék, mivel a kényelem, 

a biztonság és a szolgáltatások szempontjából az előnyök olyan nagyok lesznek... a folyamatos megfigyelés lesz a norma".6 Vagyis 

mindenki, kivéve azokat, akik elég gazdagok vagy makacsok ahhoz, hogy a Google segítsége nélkül érjék el a hatékony életet, és így 

megmeneküljenek a kiadatás legrosszabb túlkapásaitól. Miközben a döntési jogok és az önrendelkezés a gazdagok kiváltságává válnak, 

mit fog Varian felajánlani azoknak, akik ugyanezért kiáltanak? Történelmileg az alacsonyabb költségű áruk és szolgáltatások terén elért 

áttörések a termelés bővülését és a foglalkoztatás, magasabb bérek, és sokak életszínvonalának javulása. Varian nem gondol ilyen 

kölcsönösségre. Ehelyett a második modernitás bizonytalanságának nyílt sebébe szúrja az ujját, és fájdalmunkat a felügyeleti projekt 

céljaihoz igazítja. Varian az új szükségletek iránti éhséget a kisajátítás lehetőségeként értelmezi, még akkor is, ha a mélységig 

kényelmesen biztosítja a kisajátítás igazolását. 

A Google Now volt az első lépés, bár később inkább csak egy becserkészési és szoktatási gyakorlatnak tűnt, amely előkészítette az 

utat az előtt, ami később következett. A "prediktív keresés" névre keresztelt szolgáltatás egyesítette a Google minden eddigi rendszerét, 

beleértve a vállalat hangalapú keresés és neurális hálózatépítés terén elért eredményeit, a világról szerzett ismereteit, amelyeket az 

egymilliárd objektumot tartalmazó "tudásgráf" és a páratlan gépi intelligencia képességeit. Mindezt a tűzerőt azért gyűjtötte össze, hogy 

ne csak a keresés, az e-mail és a naptáraktivitás révén tanuljon az Ön tartalmából, kontextusából és viselkedéséből, hanem a telefonjában 

található adatokból is, beleértve a mozgást, a tartózkodási helyet, a tevékenységeket, a hangot és az alkalmazásokat. A cél ezúttal nem 

csupán a hirdetések eladása volt, hanem inkább az, hogy "kitalálják, milyen információkra van szükséged egy adott pillanatban", 

miközben a valós világban mozogsz.7 

Ahogy egy promóciós videó harsogja: "A Google Now mindig egy lépéssel előrébb jár, így magabiztosabban navigálhatsz a 

napodban... a Now prediktív erejével pontosan akkor kapod meg, amit tudnod kell, amikor szükséged van rá". Egy író úgy jellemezte az 

új szolgáltatást, hogy "a keresőmotor eljön hozzád".8 Az alkalmazás információs kártyái a telefonod kezdőképernyőjén úsznak elő, előre 

jelezve az igényeidet: értesítés a megváltozott repülési időről, a közelgő időjárásról és forgalomról, a közeli éttermekről és üzletekről, a 

múzeumról, amelyet már régóta meg akartál látogatni. A Google egyik vezetője úgy érvelt, hogy a Google már most is tudja mindezt 

rólad, így akár olyan szolgáltatássá is alakíthatja, amely még több információhoz biztosít hozzáférést a vállalat számára: "A Google 

tudni fogja, hogy mikor indul a gépem, hogy megérkezett-e már a csomagom, és hogy hol van a feleségem, és mennyi idő alatt ér haza 

ma délután.... Természetesen a Google tudja ezeket a dolgokat".9 A Google Now előrejelző képességei az eddig látott mintát követik: a 

virtuális és valós viselkedés szüntelen áramlásán betanított gépi folyamatokból származnak. Miért áldozott a Google ennyi gépi 

teljesítményt és értékes többletet arra, hogy átgondoltan segítse át a napodat? Az ok az, hogy a Google Now az előrejelző termékek új 

fajtáját jelezte. 

A Google áttörést hozó lánctalpas rendszere lehetővé tette a világháló villámgyors indexelését, majd a mindenütt jelenlévő gépezet 

új műveleteket tett lehetővé a valóság feltérképezésére, és most, ebben a harmadik fázisban különálló ellátási műveletekre van szükség 

az életünk feltérképezéséhez. A Google Now-ban egy első kitörést láthatunk ebbe az új térbe, ahol a webkúszó információkereső 

képessége egyesül az életünket feltérképező új műveletekkel, amelyek célja, hogy megjelenítsék, előre jelezzék és - mint látni fogjuk - 

végül módosítsák a viselkedésünket. Az online és offline viselkedési többlet - az e-mail tartalma, hogy hová mentél délután, mit 

mondtál, mit tettél, hogyan érezted magad - olyan előrejelző termékekké egyesül, amelyek egy olyan újonnan kialakuló piacot 

szolgálhatnak ki, ahol a mindennapi valóság minden aspektusa árverésre kerül. 

A Facebook "M", amelyet 2015-ben indított el a Messenger alkalmazás részeként, egy másik példa erre az új fázisra. Úgy mutatták 
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be, mint egy "személyes digitális asszisztenst... amely feladatokat végez el és információkat keres az Ön nevében... amelyet az emberek 

által képzett és felügyelt mesterséges intelligencia hajt.".10 A Facebook üzenetküldő termékekért felelős alelnöke így jellemezte a 

vállalat M-mel kapcsolatos céljait: "Az összes szándékodat elkezdjük rögzíteni azokból a dolgokból, amelyeket meg akarsz tenni. A 

szándék gyakran vezet valaminek a megvásárlásához vagy tranzakcióhoz, és ez egy lehetőség számunkra, hogy idővel [pénzt 

keressünk]". Az alelnök hangsúlyozta: "Az M az emberi viselkedésből tanul. " 11A vállalat gépeit a Messenger 700 millió napi 

felhasználójának többletén képeznék ki. A remények szerint végül az M működése teljesen automatizált lesz, és nem lesz szükség 

emberi trénerekre. 

    A Facebook2017, visszavette a gépi intelligencia ambícióit, és a személyes asszisztens a fő küldetésen: kereskedelem. "Az ottani 

csapat most azon dolgozik, hogyan lehet a Messengeren belül aktiválni a kereskedelmi szándékot" - számolt be egy Facebook-vezető.12 

Az elképzelés az, hogy "prioritást adjanak a kereskedelem által vezérelt élményeknek", és új módokat tervezzenek a felhasználók 

számára, hogy "gyorsan vásárolhassanak" anélkül, hogy unalmas lenne a hitelkártyaadatok megadása, az oldalak lapozgatása vagy az 

alkalmazások megnyitása. A barátokkal folytatott beszélgetések során felugró gombok jelennek meg, amikor a rendszer lehetséges 

"kereskedelmi szándékot" észlel. Csak koppints rá a rendeléshez, vásárláshoz vagy foglaláshoz, a többit pedig hagyd, hogy a rendszer 

elvégezze.13 

Ily módon a "személyes digitális asszisztens" piaci avatárként mutatkozik meg, egy újabb trójai falóként, amelyben az életünk 

pénzzé tételére és pénzzé tételére irányuló elszántság a "segítségnyújtás" leple alatt rejtőzik, és a "személyre szabás" költészetével 

díszítik. Barátságos ajánlásai, tanácsai és buzgósága, hogy az Ön nevében cselekedjen, alig leplezi a mindennapi élet minden egyes 

aspektusa felett lebegő agresszív új piaci kozmoszt. Ez állhat éttermekből, bankokból, vízvezeték-szerelőkből, kereskedőkből, 

jegyértékesítőkből, légitársaságokból és a lehetséges idegenek végtelen sorából, akiket az ön viselkedésében való érdekeik hívnak össze: 

most, hamarosan és később. Azért állnak készenlétben, hogy beváltsák a munkába járásodat, a tinédzsereddel folytatott beszélgetésedet 

vagy az elöregedő futócipődet. A digitális asszisztens az Ön hajlamaiból és preferenciáiból merítheti karakterét, de ismeretlen 

mértékben torzítják és torzítják el az általa elrejtett rejtett piaci módszerek és versenyek. 

A Google csatlakozott más technológiai vállalatokhoz, amelyek eltökéltek abban, hogy a "beszélgetést" mint az emberek és a 

készülékek közötti kapcsolatot megalapozzák. Idővel a hanggal kapcsolatos megszállottságot mások is felülmúlhatják, vagy 

csatlakozhatnak hozzá, hogy pusztán egy gondolat elgondolása vagy egy ujjal való integetés cselekvéssé válhasson és cselekvést 

indíthasson el. Egyelőre azonban vannak kényszerítő okok a beszélt szóért folytatott versenyfutásra. Az első nyilvánvaló: a megbízható 

hangfelismerés a szolgáltatási interakciók kiterjedt területét alacsony költségű, elméletileg korlátlan méretű és terjedelmű automatizált 

folyamatokká alakíthatja, amit a munkaügyi közgazdászok már jó ideje tudomásul vesznek.14 A "személyes digitális asszisztensek" új 

termése közötti versenyfutás ebből a szempontból érthető meg a legjobban. A domináns hang, az Egyetlen Hang, a viselkedési 

többletvezetékek kolosszusa lesz, amely potenciálisan leküzdhetetlen versenyelőnnyel rendelkezik, mivel képes lesz sarokba szorítani és 

elrabolni az emberi tapasztalatok domináns részét. 

A "Conversation" egyedül áll a nyersanyagellátás uralmának ígéretével, és az Egy Hang számára csillagászati jutalmakkal járna. A 

kötetlen beszélgetés segít elmosni a határokat "ez" - a kereskedelmi ügynökökkel telített apparátus - és köztünk. A beszélgetésben 

képzeljük el a barátságot. Minél inkább úgy képzeljük el az apparátust, mint bizalmasunkat, dadánkat, nevelőnőt és támogató 

rendszerünket - egy testetlen, mindenütt jelenlévő "Mrs. Doubtfire"-t minden egyes ember számára - annál több tapasztalatot engedünk 

neki, és annál gazdagabbá válnak ellátási műveletei. A kommunikáció az első emberi öröm, és a társalgási felületet a súrlódásmentes 

könnyedség miatt értékelik, amellyel egy egyszerű kijelentés cselekvést válthat ki, különösen piaci cselekvést: "Legyen világosság." 

"Legyen új futócipő." Mi lehet álomszerűbb, mint beszélni és aztán megtörténni? Az Amazon egyik vezető alelnöke nyilatkozik a 

vállalat hangvezérelt otthoni eszközeiről: "Az Amazon eszközüzletágában az a szép, hogy amikor eladunk egy eszközt, az emberek 

általában több farmert vesznek. És kis fekete ruhákat. És cipőt. És ez így jó." "A hangos vásárlás" - zárja a beszélgetést - jót tesz az 

üzletnek és jót tesz az üzlet előrejelzésének.15 

Egy digitális dologhoz címzett beszélgetés során, szemben egy bolti beszélgetéssel, a szavak menet közben, kevesebb súrlódással és 

erőfeszítéssel, kevesebb gátlással, bosszankodással és összehasonlítással, kevesebb aggodalommal a bankszámla határai vagy a termék 

vagy szolgáltatás beszerzési helye miatt, kevesebb kétséggel és habozással, kevesebb emlékezéssel és lelkiismeret-furdalással 

történhetnek. A beszélő egy zökkenőmentesen áramló univerzum középpontjában érzi magát. A varratok mind a színfalak mögött 

vannak, ahol a gépek szembesülnek és legyőzik az olyan makacs súrlódási forrásokat, mint a különböző alkalmazások és entitások; az 

ellenszegülő adminisztratív szolgáltatási, elosztási, fizetési és szállítási rendszerek; valamint a vágy és a kielégülés áramlását fenyegető 

határok és határok. Spontán és folyékony, az univerzálisan bömbölő "beszélgetés" az új digitális személyi asszisztenst olyan hanggá 

teszi, amely az Ön élete és az Ön életének új piacai, az Ön élménye és az élménye árverése között helyezkedik el: "egy futási idő, egy új 

interfész", amely az uralom érzetét kelti, miközben valójában elajándékozza azt. 

Ebben a kereskedelmi álomvilágban az egykor "zárt ajtók mögött" elgondolt szavak mohón többletként jelennek meg. Ezek az új 

kínálati műveletek kétféleképpen alakítják át a beszédet többletként való viselkedéssé. Az első abból ered, amit mondasz, a második 

abból, ahogyan mondod. Az olyan okosotthon-eszközök, mint az Amazon Echo vagy a Google Home, az alkalmi beszélgetések 

folyamait adják vissza, amelyekből kifinomult tartalomelemzések olyan továbbfejlesztett előrejelzéseket készítenek, amelyek "előre 
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jelzik" az Ön igényeit. A Google a 2016-os fejlesztői konferenciáján mutatta be a Google Now beszélgetésalapú újragondolását, amelyet 

"Asszisztensnek" kereszteltek át, és amely a vállalat eszközeibe, szolgáltatásaiba, eszközeibe és alkalmazásaiba integrálódott. "Azt 

szeretnénk, hogy a felhasználók folyamatos, kétirányú párbeszédet folytassanak a Google-lal. Szeretnénk segíteni a valós életben, és 

szeretnénk, ha ezt mi tennénk meg helyettük" - magyarázta Sundar Pichai, a Google vezérigazgatója. "Például ott állhatsz ez előtt az 

építmény előtt Chicagóban, és megkérdezheted a Google-t: "Ki tervezte ezt?" Nem kell azt mondanod, hogy "a bab" vagy "a felhőkapu". 

Megértjük a kontextusodat, és azt válaszoljuk, hogy a tervező Anish Kapoor".16 

A Google Assistant már integrálva érkezett a Google új üzenetküldő alkalmazásába, az Allo-ba, ahol képes információk keresésére, 

feladatok végrehajtására, vagy akár rutinüzenetek összeállítására az Ön nevében. A legfontosabb, hogy az Assistant animálja a cég 

otthoni eszközét, a Google Home-ot.17 Az elképzelés szerint az eszköz (vagy annak utódja) idővel az eleven és élettelen otthoni 

tevékenységek elméletileg korlátlan körét fogja igényelni a megjelenítésre: beszélgetések, villanykörték, lekérdezések, időbeosztás, 

mozgás, utazásszervezés, fűtésrendszerek, vásárlások, otthoni biztonság, egészségügyi gondok, zene, kommunikációs funkciók és még 

sok más. 

Volt idő, amikor a Google-t kerested, de ma már a Google keres téged. A Google Home reklámjaiban szerető családok láthatók, 

akik elfoglalt, bonyolult életet élnek, de láthatóan megkönnyebbülnek, amikor hazatérve a mindentudó, hatékony gondozó karjaiba 

bújnak. Ez a második modernitás megvalósult álma szokatlanul magas adót von ki a hatékonyabb élet ígéretéért. Ahhoz, hogy minden 

felhasználónak saját, egyéni Google-je legyen, ahogyan Pichai elképzeli, a Google-nek minden egyes személyt birtokolnia kell.18 

Az, hogy a gondviselő képes-e hatékonyan szolgálni téged, teljes mértékben attól függ, hogy az életed mennyire van tudatosan vagy 

tudtán kívül kiszolgáltatva a gondviselő szolgálatainak. A rendelkezésre bocsátott élet szélessége és mélysége megfelel az Asszisztens 

által kiváltható és közvetíthető piaci cselekvés mértékének. Vannak különbségek a technológiai óriások által kínált "személyre szabás" 

és "segítségnyújtás" különböző megtestesülései között, de ezek jelentéktelenek ahhoz a kollektív késztetéshez képest, amely a teljes 

tudás - az Ön belső állapotáról, valós környezetéről és konkrét napi tevékenységeiről - megszerzésére irányul, mindez pedig a gépek 

sikeres kiképzését szolgálja, hogy azok a piaci műveleteket jobban az élet minden egyes pillanatához igazíthassák. 

Az Ön által elmondottakhoz kapcsolódó összes lehetséges piaci tevékenység a hangaktiválástól, a felismeréstől és a válaszadástól 

függ. Ezek viszont a kimondott szavak hatalmas globális készletén kiképzett, rendkívül kifinomult gépi rendszerek termékei. Minél több 

szerkezeti felismerést gyűjtenek a gépek a beszélt többletből, annál több kereskedelem származik a tartalomból. Ez azt jelenti, hogy a 

mondanivaló értéke nem valósulhat meg olyan gépek nélkül, amelyek képesek tanulni abból, hogy pontosan hogyan mondjuk. A 

többletnek ez a formája az Ön beszédének szerkezetéből származik: szókincs, kiejtés, intonáció, hanglejtés, hanglejtés, hanglejtés, 

dialektus. 

A beszédkészletekért folyó verseny a beszédkészleteket a többlet második formájává teszi, mivel a hangképességek fejlesztésére és 

tökéletesítésére elszánt vállalatok a világot kutatják át a beszéd után. "Az Amazon, az Apple, a Microsoft és a kínai Baidu világméretű 

vadászatba kezdett az emberi beszéd terabájtjainak felkutatására" - számol be a Bloomberg Businessweek. "A Microsoft a világ 

különböző városaiban próbapartmanokat állított fel, hogy önkéntesek otthoni környezetben történő beszédét rögzítse". A technológiai 

cégek az okoseszközök és telefonok beszédfolyamát rögzítik, miközben rögzítik és megőrzik a szavakat. A kínai keresőcég, a Baidu 

minden dialektusban gyűjti a beszédet: "Ezután az összes adatot arra használják, hogy megtanítsák a számítógépeknek, hogyan 

elemezzék, értsék és válaszoljanak a parancsokra és lekérdezésekre."19 

Az Ön beszédének darabjait rendszeresen nagy mennyiségben adják ki harmadik fél cégeknek, amelyek "hangfelülvizsgálati 

folyamatokat" végeznek, amelyekben virtuális pontozók, akiknek az a feladatuk, hogy értékeljék a gép szövege és az emberi beszéd 

eredeti darabja közötti egyezés mértékét, felülvizsgálják az okostelefonokról, üzenetküldő alkalmazásokról és digitális asszisztensekről 

visszatartott hangfelvételeket. Az olyan vállalatok, mint az Amazon, a Google és a Microsoft ezeket a hangelemzéseket használják fel 

hangrendszerük algoritmusainak javítására. A technológiai cégek ragaszkodnak ahhoz, hogy ezek a felvételek anonimak, nem mások, 

mint identitás nélküli hangok. "A partnerek nem képesek a hangmintákat konkrét személyekhez kötni" - állította a Microsoft egyik 

vezetője. Egy újságíró azonban, aki hangfelvétel-elemzőként vállalt virtuális munkát, éppen az ellenkezőjére jutott, amikor pátosszal, 

intimitással és könnyen azonosítható személyes információkkal teli felvételeket hallgatott:: “Magukon a felvételeken belül a 

felhasználók önként adnak át személyes információkat - olyan információkat, amelyek különösen értékesek ezekben a felülvizsgálati 

folyamatokban, mivel annyira specifikusak. Szokatlan nevek, nehezen kiejthető városok és települések, hiperlokális furcsaságok.... 

Hallottam, hogy az emberek a teljes nevüket megosztják, hogy hívást kezdeményezzenek, vagy felajánlják a helyszínre vonatkozó 

érzékeny információkat, miközben időpontot egyeztetnek egy orvoshoz... a felvételek olyan dolgokat rögzítenek, amiket az 

anonimitástól függetlenül soha nem szeretnének hallani.... Nem sok minden van, amit az emberek mondanának, megakadályozza, hogy 

azok, akik ezeket a felvételeket hallgatják, megosszák azokat.20 

 

A beszélgetésre is jelentős tőkebefektetések irányulnak, és a Samsung okostévéje jól illusztrálja ezt a színfalak mögötti 

tevékenységet. Az üzleti előrejelzések rendszeresen erős növekedést jósolnak az internetképes készülékek piacán, és a Samsung a 

piacvezetők kis csoportjába tartozik. Készülékei az Android operációs rendszer platformját használják, és a cég már korán szövetséget 
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kötött az Alphabet/Google leányvállalatával, a Nesttel és a Ciscóval. "Elsődleges küldetésünk az, hogy az otthonodat a hálózatba 

kapcsolt életedhez juttassuk" - magyarázta egy felsővezető 2014-ben.21 2015-ben a magánélet védelmezői felfedezték, hogy a vállalat 

okostévéi valójában túlságosan is okosak, hiszen mindent rögzítenek, amit a tévé közelében mondanak - kérem, adja ide a sót; elfogyott 

a mosószer; terhes vagyok; vegyünk egy új autót; most megyünk moziba; ritka betegségem van; el akar válni; új uzsonnás dobozra van 

szüksége; szeretsz-e? -, és a hangfelismerő rendszerek másik piacvezetője, a Nuance Communications átírja a beszédet.22 

A televízió "felügyeleti politikája" - igen, most már még a televíziónak is van felügyeleti politikája - leleplezi a felügyeleti 

erőfeszítések és kereskedelmi érdekek azon rétegeit, amelyek a tudatosságon kívül működnek otthonainkban. A Samsung elismeri, hogy 

a TV hangfelismerő képességének kiváltására irányuló hangparancsokat egy harmadik félnek küldik el, és hozzáteszi: "Kérjük, vegye 

figyelembe, hogy ha az Ön által elmondott szavak személyes vagy egyéb érzékeny információkat tartalmaznak, akkor ezek az 

információk a hangfelismerés használata során rögzített és egy harmadik félnek továbbított adatok között lesznek. " A 23Samsung nem 

vállal felelősséget a harmadik fél cégek politikájáért, ahogyan szinte minden felügyeleti politika teszi, beleértve azt is, amelyik 

ténylegesen összegyűjti és lefordítja gyanútlan ügyfelei beszédét. A Samsung azt tanácsolja, hogy "Legyen óvatos, és olvassa el az Ön 

által használt harmadik féltől származó webhelyekre és szolgáltatásokra vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatokat. "24 Az a rettenthetetlen 

fogyasztó, aki elhatározza, hogy áttanulmányozza ezeket a dokumentumokat, nem találhat segítséget a Nuance adatvédelmi 

szabályzatában, csak ugyanazt a katekizmust, amely a Samsung és szinte minden más vállalat adatvédelmi szabályzatában megtalálható. 

Arra is ösztönzi, hogy olvassa el azoknak a cégeknek az adatvédelmi szabályzatát, amelyeknek eladja a beszélgetéseit, és így megy ez: 

erőltetett menet az őrület vagy a megadás felé.25 

Legalábbis Kaliforniában a törvényhozás törvényt fogadott el, amely megtiltja, hogy a csatlakoztatott televíziók hangadatokat 

gyűjtsenek anélkül, hogy erről "egyértelműen tájékoztatnák" az ügyfeleket, és betiltotta az ilyen adatok harmadik fél által történő 

reklámozásra való felhasználását.26 Amint azt azonban a kisajátítási ciklus vizsgálatából tudjuk, a gazdasági megfigyelési kapitalistákat 

a viselkedési többlet megszerzésére ösztönző kényszereket nem könnyű elrettenteni. 2016-ra a Samsung megduplázta az okostévé-alapú 

titkos visszaadási és viselkedési többlet-ellátási láncokat, új modelljeit egy új "Samsung SmartThings okosotthon ökoszisztéma 

központjaként pozícionálta egy olyan nyílt platformon, amely több ezer eszközt támogat", beleértve ventilátorokat, lámpákat, 

termosztátokat, biztonsági kamerákat és zárakat - és mindezt egyetlen univerzális távvezérlő segítségével, amely képes rögzíteni minden 

kimondott parancsot.27 

2017-ben az FTC 2,2 millió dolláros egyezséget kötött a New Jersey-i főügyészi hivatal által a Vizio, a világ egyik legnagyobb 

internetképes okostévé gyártója és forgalmazója ellen indított panasz ügyében. Úgy tűnik, hogy a Vizio beszállítói tevékenysége még 

agresszívabb, mint a Samsungé. A nyomozók felfedezték, hogy "a Vizio másodpercről másodpercre összegyűjtötte a képernyőn 

megjelenő pixelek egy részét, amelyeket összevetett egy tévé-, film- és reklámtartalmakat tartalmazó adatbázissal". A vállalat ezután 

további nézési adatokat azonosított "kábel- vagy szélessávú szolgáltatók, set-top-boxok, streaming eszközök, DVD-lejátszók és 

műsorszóró adások" alapján. Mindez naponta akár 100 milliárd adatpontot is jelenthetett csak az egyezségben azonosított 11 millió 

tévékészülékről.28 A Vizio az ellátási műveleteket az "intelligens interaktivitás" nevű beállítás mögé rejtette, amelyet a fogyasztók 

számára "programajánlatokat és javaslatokat lehetővé tevő" funkcióként írtak le, anélkül, hogy a tényleges funkciókra utaltak volna. Az 

FTC egy szokatlanul szemléletes blogbejegyzésben írja le a Vizio közvetlen értékesítését a viselkedési többletről:: “A Vizio ezt az 

adathalmazt készpénzre váltotta azáltal, hogy a fogyasztók nézési előzményeit eladta a hirdetőknek és másoknak. És tisztázzuk: nem az 

országos nézési trendekről szóló összefoglaló információkról van szó. A panasz szerint a Vizio személyeskedett. A vállalat átadta a 

fogyasztók IP-címét az adatgyűjtőknek, akik aztán a címet összevetették egy adott fogyasztóval vagy háztartással. A Vizio harmadik 

felekkel kötött szerződései megtiltották a fogyasztók és háztartások név szerinti újraazonosítását, de számos más személyes adatot - 

például nemet, életkort, jövedelmet, családi állapotot, háztartásméretet, iskolai végzettséget és lakástulajdont - megengedtek. És a Vizio 

engedélyezte ezeknek a vállalatoknak, hogy nyomon kövessék és megcélozzák fogyasztóit az eszközökön keresztül.29 

 

Maureen K. Ohlhausen, az FTC megbízott elnöke egybehangzó nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a megállapodás új utat nyitott 

azzal az állítással, hogy "az egyénre szabott televíziózási tevékenység az FTC által védelmet érdemlő érzékeny információ fogalmába 

tartozik".30 Ez az ujj a gáton nem fogja visszatartani a hasonló behatolások szökőárát, ahogy a jóslási kényszer ostorral hajtja a 

mindennapi élet felderítetlen beszéddarabjainak vadászatát. A kiadatás még a legjóindulatúbb ellátási források, például a játékok felett is 

átveszi a parancsnokságot, amelyek mára "kémkedő játékokká" váltak. Az interaktív babák és játékrobotok új fajtája, köztük a "My 

Friend Cayla" nevű lánybaba, a kiskorúak viselkedési többletének ellátási központjaivá válnak, és a kisgyermekeket és szüleik 

okostelefonjait "folyamatos megfigyelésnek vetik alá... mindenféle értelmes adatvédelmi szabvány nélkül.". "31 

A Genesis Toys által forgalmazott népszerű játékokat egy mobilalkalmazással együtt kínálják, amely az okostelefonra letöltve 

"biztosítja az adatfeldolgozást", hogy a játék képes legyen rögzíteni és megérteni, amit a gyermek mond.32 Eközben az alkalmazás 

hozzáfér a telefon legtöbb funkciójához, beleértve sok olyan funkciót is, amelyek a játék működése szempontjából irrelevánsak, mint 

például a névjegyzék és a kamera. Az alkalmazás Bluetooth-kapcsolatot hoz létre, amely összeköti a játékot az internettel, és rögzíti és 

feltölti a beszélgetéseket, miközben a játék aktívan bevonja a gyermeket a beszélgetésbe. A panasz tárgyát képező egyik baba 
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szisztematikusan arra kéri a gyermekeket, hogy adjanak meg egy sor személyes információt, többek között arról, hogy hol élnek. 

A gyermek beszélgetéseit a Nuance Communications harmadik féltől származó hangfelismerő szoftver fordítja le szövegre, és ezt 

az információt arra használják, hogy a Google Search és más internetes források segítségével választ kapjanak a gyermek kérdéseire. A 

kutatók felfedezték, hogy a gyermekek beszélgetéseinek hangfájljait (a Nuance "párbeszéddaraboknak" nevezi őket) feltöltik a vállalat 

szervereire, ahol elemzik őket, és tárolják.33 Ahogyan az várható volt, ezek a párbeszéddarabok viselkedési többletként folytatják 

útjukat, hasonlóan a Samsung TV által rögzített hangfelvételekhez, hogy újra és újra eladhatók legyenek "más szolgáltatások és 

termékek számára", ahogyan a Genesis szolgáltatási feltételei is jelzik. 

Eközben a Mattel, a világ egyik legnagyobb játékgyártó vállalata egyre nagyobb teret hódított az interaktív, internetalapú, gépi 

intelligenciával működő játékok terén bevezetett innovációival, élén az új, beszélgető Barbie-babával és a Barbie álomházzal.34 A 

hangvezérelt intelligens babaház több mint száz parancsra tudott reagálni, például "engedd le a liftet" és "kapcsold be a diszkógömböt", 

ami egy újfajta szoktatási gyakorlat, amelynek célja az intim terekben való mindenütt jelenlét normalizálása. "Barbie új okosotthona 

olyan keményen zúz" - ujjongott a Wired. "Barbie végső bölcsője hangvezérelt.... Ilyen egy igazi okosotthonnak kellene lennie: 

Egyenesen zúzás az univerzális hangvezérléssel, ahelyett, hogy különböző készülékek összevisszasága foglalná el az alkalmazások 

helyét a telefonodon.... A jövőt kiszolgálják."35 

Ebben a jövőben a gyerekek megtanulják az Egy hang - egy futási idő, egy új felület - elveit. Mindenhol elérhető, hogy végrehajtja 

parancsaikat, előre jelzi vágyaikat, és alakítja lehetőségeiket. Az Egyetlen Hang mindenütt jelenléte, a szoknyája alatt megbúvó, törtető, 

buzgó piaci te-vel, sok mindent megváltoztat. Az intimitás, ahogyan eddig ismertük, veszélybe kerül, ha nem is szűnik meg. A magányt 

eltörlik. A gyerekek fogják először megtanulni, hogy nincsenek határok az én és a piac között. Később csodálkozni fognak, hogyan 

lehetett ez valaha is másképp. 

Amikor a Mattel 2017 januárjában új vezérigazgatót vett fel, nem meglepő, hogy a vállalat a Google-t kereste meg, és az amerikai 

kontinens elnökét választotta, aki a Google kereskedelmi és reklámértékesítési műveleteiért felelős.36 A legtöbb elemző egyetértett 

abban, hogy a kinevezés a Mattel elkötelezettségét hirdette az internetalapú játékok és a virtuális valóság területén bevezetett innovációi 

mellett, de a kinevezés aláhúzza a hangsúly eltolódását a nagyszerű termékek Ön számára történő előállításáról a nagyszerű adatok 

Önről történő gyűjtésére. 

A baba, amely egykor a gyermeki fantázia szeretett tükre volt, a játékdobozban lévő összes többi játékkal együtt - és a doboz, és a 

szoba, amelyben a doboz található, és a ház, amelyben a szoba található -, mind a megjelenítés, a számítás, a kapcsolat és a haszon 

céljára van kijelölve. Többé már nem egyszerű dolgok, hanem a párbeszéddarabkáinkból és a válogatott aranyporból gyártott 

kereskedelmi lehetőségek hordájaként találják fel őket. 

2017-ben a német Szövetségi Hálózati Ügynökség betiltotta a Cayla babát, mint illegális megfigyelési eszközt, és felszólította a 

szülőket, hogy semmisítsék meg a birtokukban lévő ilyen babákat. Az Egyesült Államokban az FTC még nem tett semmilyen lépést a 

baba vagy a Genesis Toys ellen. Eközben a csatlakoztatott babaház előkészíti gyermekeinket és családjainkat a csatlakoztatott szobára 

(egy olyan projektre, amelyet a Mattel 2017 januárjában jelentett be, majd kilenc hónappal később a szülők és a magánélet 

védelmezőinek felháborodása közepette félretett), amely előkészíti az utat a csatlakoztatott otthon számára, amelynek forgalmazói azt 

remélik, hogy elzsibbaszt minket a csatlakoztatott világhoz, miközben az ubiquitás nyilvánvaló végzetének és a felügyeleti bevételek 

ígéretének útját járjuk.37 

A hangtöbblet mibenlétének és hogyanjának keresése során a verseny logikája az, hogy a lehető legnagyobb kínálatot szorítsa 

sarokba. A teljességre való törekvés versenynyomást generál, hogy a futási idő és az új interfész legyen: az uralkodó, ha nem is 

kizárólagos médium, amelyen keresztül hozzáférünk a készülékhez, és kapcsolatba lépünk vele, ahogyan az is kapcsolatba lép velünk. 

Ez a verseny az összes beszélgetés sarokba szorításáért folyik, ami előfeltétele annak, hogy elérjük az Egyetlen Hang kiváltságos 

státuszát, amely a győztesnek megadja azt a képességet, hogy minden nap minden ember minden pillanatát előre jelezze és pénzzé 

tegye. 

A teljesség és a felsőbbrendűség messianisztikus vágya nyilvánvaló a versenyben részt vevő kulcsfontosságú versenytársak 

retorikájában és stratégiájában. Bár a Google, a Microsoft, az Amazon és a Samsung mindannyian a hangrögzítés uralmára törekszenek, 

az Amazon, annak gépi tanulást végző asszisztense, Alexa, valamint az Echo hubok és Dot hangszórók egyre bővülő sorozata a 

legbeszédesebb eset. Úgy tűnik, hogy Alexa egy olyan küszöbértékű esemény, amely az Amazont nemcsak agresszív kapitalistaként, 

hanem felügyeleti kapitalistaként is meghatározza.38 

Az Amazon agresszívan megnyitotta az Alexát a harmadik fél fejlesztői előtt, hogy bővítse az asszisztens "készségek" körét, mint 

például a receptolvasás vagy a pizzarendelés. Emellett megnyitotta platformját az okosotthon-eszközök gyártói előtt is, a világítási 

rendszerektől a mosogatógépekig, így Alexa egyetlen hanggá vált az otthoni rendszerek és készülékek vezérléséhez. 2015-ben az 

Amazon bejelentette, hogy az Alexát szolgáltatásként, "Amazon Lex" néven árulja majd, lehetővé téve bármely vállalat számára, hogy 

Alexa agyát beépítse termékeibe. Az Amazon Lexet úgy írják le, hogy "egy olyan szolgáltatás, amellyel hang és szöveg segítségével 

társalgási felületeket építhetünk bármilyen alkalmazásba.... Lex lehetővé teszi, hogy teljesen új termékkategóriákat határozzunk meg".39 

Ahogy az Alexa vezető alelnöke kifejtette: "A célunk az, hogy megpróbáljunk egyfajta nyitott, semleges ökoszisztémát létrehozni az 
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Alexa számára... és a lehető legelterjedtebbé tenni".40 

2018-ra az Amazon megállapodott a házépítőkkel, és a házban közvetlenül a mennyezetbe szerelte be a Dot hangszórókat, valamint 

az Echo eszközöket és az Alexa által működtetett ajtózárakat, villanykapcsolókat, biztonsági rendszereket, ajtócsengőket és 

termosztátokat. Ahogy az egyik jelentés fogalmazott: "az Amazon átfogóbb adatokat szerezhet az emberek lakóhelyéről....". A vállalat 

olyan valós szolgáltatásokat szeretne értékesíteni, mint a szobatisztítás, a vízvezeték-szerelés és az éttermi kiszállítás, de egyes 

bennfentesek szerint a vízió ennél messzebbre mutat: egy mindentudó hang, amely minden tapasztalatot ismer és minden cselekvést 

előre lát.41 Az Amazon előremutató szabadalmai között máris szerepel egy olyan "hangszimatoló algoritmus" kifejlesztése, amely 

bármilyen eszközbe integrálható, és képes termék- és szolgáltatási ajánlatokkal reagálni az olyan forró szavakra, mint a "vettem", "nem 

tetszik" vagy "szeretem".42 

Az Amazon a viselkedési többletre vadászik.43 Ez megmagyarázza, hogy a vállalat miért csatlakozott az Apple és a Google 

versenyéhez az autó műszerfaláért folytatott versenyben, szövetséget kötve a Forddal és a BMW-vel. A "vásárlás a kormánykerékről" 

azt jelenti, hogy a viselkedési határidős piacokat az Ön első ülésén tartják. Alexa készen áll az éttermi ajánlásokkal vagy tanácsokkal, 

hogy hol ellenőrizze a gumiabroncsait. A "minél átjárhatóbb" magyarázatot ad arra, hogy az Amazon miért szeretné, ha az Echo/Alexa 

készülék otthoni telefonként is működne, és képes lenne hívásokat indítani és fogadni; miért kötött megállapodást arról, hogy a Las 

Vegas-i Wynn üdülőközpont közel 5000 szobájába telepíti az Echót; és miért adja el az Alexát call centereknek, hogy automatizálják az 

ügyfelek telefonon és szöveges üzenetben feltett élő kérdéseire adott válaszok folyamatát.44 Az Alexa területének minden egyes bővítése 

növeli az Amazon szerverein felhalmozott és az Alexába táplált hangtöbblet mennyiségét. 

Az Egyetlen Hang megkoronázásához vezető út nem könnyű, és vannak más utazók is, akik elszántan könyökölnek a célig. A 

Google azt is szeretné, ha "személyi asszisztense", a Google Home az otthoni telefonként is funkcionálna. A Samsung egy másik 

versenyzőként jelenik meg a "Viv" felvásárlásával, amely egy erőteljes új hangrendszer, amelyet az Apple Siri személyi asszisztensének 

eredeti fejlesztői terveztek, akik csalódottak voltak az Apple megközelítésének korlátai miatt. A Viv vezető fejlesztője kifejtette, hogy 

"a dolgokat úgy lehet elvégezni, hogy beszélsz a dolgokhoz... egy olyan piac, amely a következő nagy terület lesz....".45 

Ha az élet egy vad ló, akkor a digitális asszisztens egy újabb eszköz, amellyel ezt a lovat meg kell törni a rendezéssel. A zabolátlan 

életet kordában tartják, viselkedési adatokként adják vissza, és a böngészés, a keresés, a megismerés és a módosítás területeként 

képzelik el újra. Ahogyan a megfigyelési kapitalizmus a webet a viselkedési többlet rögzítésével és elemzésével táplált piaci támadássá 

alakította át, úgy a mindennapi élet is puszta vászonná válik egy új, állandóan bekapcsolt piaci kozmosz kirobbanásához, amelyet a 

viselkedésünknek szenteltek, és amely elől nincs menekvés. 

 

II. Az Én megjelenítése 

 

"A személyes interakcióhoz vagyunk szokva, ahol a szavak eltűnnek.... Azt feltételeztem, hogy a billentyűzetes kommunikáció olyan, 

mint egy levél vagy egy telefonhívás, de most már értem, hogy ez nem tűnik el. Az a mítosz, hogy az elektronikus kommunikáció 

láthatatlan...."46 Briliáns kutató tudós volt egy nagy gyógyszeripari vállalat, amelyet "Drug Corp"-nak neveztem el az In the Age of the 

Smart Machine című könyvemben1988.47 Több évet töltöttem az ottani kutatócsoport látogatásával, amikor a napi kommunikációjuk 

nagy részét a személyes találkozókról a DIALOG-ra, a világ egyik első "számítógépes konferencia" rendszerére állították át. A 

DIALOG egy olyan technológia előfutára volt, amelyet ma "közösségi médiának" nevezünk. A DIALOG platform egy új társadalmi 

teret hozott létre, amelyben a Drug Corp tudományos közössége kidolgozta és kibővítette "kapcsolati hálózataikat, az információkhoz 

való hozzáférést, a megfontolt párbeszédet és a társas tréfálkozást", ahogy akkoriban leírtam. Nagy lelkesedéssel fogadták a DIALOG-

ot, de a dolognak nem lett jó vége. "Idővel" - írtam - "világossá vált, hogy akaratlanul is kitették társadalmi cseréjük egykor elenyésző és 

megfoghatatlan aspektusait a hierarchikus vizsgálat soha nem látott fokának". Az ezekben az években készült interjúk dokumentálták, 

hogy a tudósok fokozatosan ráébredtek az új veszélyekre, amikor a személyes tapasztalatok implicit és privát dimenziói hirtelen 

explicitté és nyilvánossá váltak, olyan módon, amire nem számítottak, és olyan következményekkel, amelyeket mélységesen fájlaltak. 

Az új, számítógépes közvetített közegnek köszönhetően a tudósok társadalmi és szakmai beszélgetései elektronikus szövegként 

jelentek meg: láthatóak, megismerhetők, megoszthatók. Ez sok szempontból gazdagította a munkájukat, de váratlanul sebezhetővé is 

tette őket, mivel a diszpozíciók, értékek, attitűdök és társadalmi interakciók a vizsgálat tárgyává váltak. Az évek során kibontakozó 

konfliktusok sorában végignéztem, ahogy a Drug Corp. vezetői és vezetői egyszerűen képtelenek voltak elfojtani azt a hajlamukat, hogy 

az új társadalmi szöveget az értékelés, kritika és büntetés eszközeként használják. Nem egy alkalommal értesültem olyan vezetőkről, 

akik kinyomtattak oldalakat a DIALOG beszélgetésekből, hogy kiterítve azokat a padlón elemezzék az adott témával kapcsolatos 

véleményeket, néha pedig ollót ragadtak az oldalakhoz, és téma vagy személy szerint rendezték a bejegyzéseket. Sok esetben ezek a 

vizsgálatok pusztán ténygyűjtésből álltak, más esetekben azonban a vezetők azonosítani akarták azokat a személyeket, akik 

egyetértettek vagy ellenezték az irányelveiket. 

A szöveg maradandó tanúságát olyan médiumként adaptálták, amelyen keresztül a vezetők megpróbálták "ellenőrizni és irányítani 
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azt, ami mindig is a beosztottak viselkedésének legmúlékonyabb aspektusait jelentette. "48 Az eredeti izgalom és ígéret cinizmussá és 

szorongássá olvadt, ahogy a tudósok fokozatosan kivonultak a DIALOG-ból, helyette a rutinszerű e-mail alkalmazást választották, és a 

felületesebb, személytelenebb üzeneteket részesítették előnyben. 

Évtizedekkel később e tudósok gyermekei és unokái, valamint a legtöbbünk szabadon kommunikálnak okostelefonjainkon és a 

közösségi médián keresztül, nem is sejtve, hogy újra átéljük a Drug Corp keserű leckéit, de most már egy teljesen új szinten. A 

tudósokat megrázta, hogy alkalmi beszélgetésüket újraértelmezték és hierarchikus ellenőrzés tárgyává tették. Most az életünk belseje - 

leegyszerűsítve "személyiségként" vagy "érzelmekként" összefoglalva - újra nyersanyagként jelenik meg, amely bárki számára elérhető, 

aki képes az ellátási lánc tartozékainak új generációját és a termelési eszközöket gyártani vagy megvásárolni, hogy elemezze a 

viselkedési többlet ezen új nemzetségét, és rendkívül jövedelmező előrejelző termékeket állítson elő. 

A "személyre szabás" ismét az az eufemizmus, amely az én nyersanyagaiból gyártott prediktív termékek e generációjának élére áll. 

Ezek az újítások a kisajátítás korábbi iterációinak logikáját bővítik: a webkúszástól a valóságkúszáson át az életkúszáson át az önmaga 

kúszásáig. Mint minden egyes ismétlésnél, az egykor megvilágításra és gazdagításra szánt felismerések és technikák gyorsan eltűnnek a 

kereskedelmi megfigyelési projekt mágneses mezejében, hogy aztán később egyre ravaszabb ellátási, gyártási és értékesítési módszerek 

formájában újra felbukkanjanak. 

A kétmilliárd és több mint kétmilliárd Facebook-felhasználó a Drug Corp tudósainak legérzékenyebb leszármazottai. Sokan 

közülük azért csatlakoztak a Facebookhoz, hogy elkerüljék a munkahelyi kommunikáció átható hierarchikus felügyeletét, amely a Drug 

Corp első kísérletei óta eltelt évek során rutinná vált. A Facebook, gondolták egykor, "a mi helyünk", olyan jóindulatú és magától 

értetődő, mint a régi Ma Bell, a társulás, a kommunikáció és a részvétel szükséges segédeszköze. Ehelyett a Facebook lett az egyik 

legmeghatározóbb, és a mélységből származó prediktív viselkedési többlet fenyegető forrásai. A kutatási eszközök új generációjával 

megtanulta, hogy egészen a legbensőbb magjáig kifossza "énjét". Az új ellátási műveletek mérhető viselkedésként képesek 

megjeleníteni mindent, a személyiséged árnyalataitól kezdve az időérzékedig, a szexuális irányultságodig, az intelligenciádig és számos 

más személyes tulajdonságodig. A vállalat hatalmas gépi intelligencia képességei ezeket az adatokat élénk előrejelzési termékekké 

alakítják át. 

A Facebook-profil könnyű kifosztásának felfedezéséhez 2010-ben állt össze a terep, amikor német és amerikai tudósok 

együttműködése váratlanul arra a következtetésre jutott, hogy a Facebook-profilok nem idealizált önarcképek, ahogy azt sokan 

feltételezték. Ehelyett azt találták, hogy a Facebookon található információk a felhasználó tényleges személyiségét tükrözik, ahogyan azt 

az ötfaktoros személyiségmodell jól bevált protokolljaival függetlenül értékelték, és ahogyan azt a vizsgálatban résztvevők saját 

leírásaikkal hasonlították össze "ideális énjükről".49 

Meggyőző bizonyítékok szólnak amellett, hogy a Facebook-milieu egyedi dinamikája végül bonyolította a "valódi személyiség" 

képét, amint azt a 16. fejezetben megvizsgáljuk, de 2011-ben ezek a korai megállapítások arra ösztönözték a Marylandi Egyetem három 

kutatóját, hogy megtegyék a következő logikus lépést. Kidolgoztak egy olyan módszert, amely kifinomult analitikára és gépi 

intelligenciára támaszkodva pontosan megjósolja egy felhasználó személyiségét a Facebook-profiljában nyilvánosan elérhető 

információk alapján.50 

A kutatás során a csapat megismerte a viselkedési többlet varázsát, és felfedezte például, hogy a személy által közölt konkrét 

személyes információk, például a vallás vagy a politikai hovatartozás kevésbé járul hozzá a megbízható személyiségelemzéshez, mint az 

a tény, hogy az egyén egyáltalán hajlandó megosztani ezeket az információkat. Ez a felismerés figyelmeztette a csapatot a hatékony 

viselkedési mérőszámok új műfajára. Ahelyett, hogy a felhasználói listák tartalmát elemeznék, mint például a kedvenc tévéműsorok, 

tevékenységek és zenék, rájöttek, hogy az egyszerű "metaadatok" - mint például a megosztott információk mennyisége 

- "kiderült, hogy sokkal hasznosabb és előrejelzőbb, mint az eredeti nyers adatok". Az ezen viselkedési metrikák alapján készített 

számítások, az automatizált nyelvi elemzéssel és a Facebook belső statisztikáival kombinálva a kutatócsoport arra a következtetésre 

jutott, hogy "egy felhasználó személyiségjellemzőre vonatkozó pontszámát a tényleges értékének alig több mint egytizedén belülre 

tudjuk megjósolni". "51 A Marylandi Egyetem csapata megkezdte azt a többéves utat, amely a mélységből származó adatok 

instrumentalizálása felé vezetett egy rendkívül szándékos manipulációs és viselkedésmódosító program céljaira. Bár nem láthattak 

nagyon messzire előre ezen az úton, mégis előre látták, hogy eredményeik hasznosak lesznek a megfigyelési kapitalisták lelkes 

közönsége számára: “A felhasználó személyiségére való következtetés képességével a közösségi oldalak, az e-kereskedelmi 

kiskereskedők, sőt még a hirdetési szerverek is úgy alakíthatók, hogy tükrözzék a felhasználó személyiségjegyeit, és olyan 

információkat jelenítsenek meg, amelyekre a felhasználók a legfogékonyabbak lesznek.... A Facebook hirdetések megjelenítését a 

felhasználó személyisége alapján lehetne beállítani.... A termékértékelések olyan szerzőktől származnak, akiknek személyiségjegyei 

hasonlóak a felhasználó személyiségjegyeihez a felhasználó számára a bizalom és az észlelt hasznosság növelése érdekében 

kiemelhető..”52 

 

Az új képességek a közösségi média metaadatok más forrásaira alkalmazva is megbízhatónak bizonyultak. Még abban az évben a 

marylandi csapat olyan eredményeket tett közzé, amelyek a nyilvánosan elérhető Twitter-adatokat felhasználva az öt 
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személyiségdimenzió mindegyikének pontszámát a tényleges érték 11-18 százalékos pontossággal megjósolták. Hasonló kutatási 

eredmények központi szerepet kapnának a Facebook-profilok viselkedésként való megjelenítésének előrehaladásában a mélységből 

származó új többletet tartalmazó tárházak számára.53 

Az Egyesült Királyságban egy kutatócsoport, köztük Michal Kosinski, a Cambridge-i Egyetem munkatársa és David Stillwell, a 

Cambridge-i Pszichometriai Központ igazgatóhelyettese erre a kutatási irányvonalra épített.54 Stillwell már korábban kifejlesztette a 

myPersonality adatbázist, egy "harmadik fél" Facebook-alkalmazást, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók pszichometriai teszteket 

végezhetnek, például az ötfaktoros modellen alapuló teszteket, és visszajelzést kaphatnak az eredményeikről. A 2007-ben elindított és a 

Pszichometriai Központban elhelyezett adatbázis 2016-ra több mint hatmillió személyiségprofilt tartalmazott, amelyet négymillió egyéni 

Facebook-profil egészített ki. Az egykor a pszichológiai adatok egyedülálló, bár rendhagyó forrásának tekintett myPersonality a 

Facebook-adatok és metaadatok egyre kisebb mintáiból egyre kisebb mintákat tartalmazó személyiségértékek előrejelzésére alkalmas új 

modellek felmérésének, szabványosításának és validálásának választott adatbázisává vált. Később ez lett a modellje a Cambridge 

Analytica nevű kis tanácsadó cég munkájának, amely a viselkedési többlet új gyorsítótárát használta fel a politikai ihletésű viselkedési 

mikrocélzások támadásához. 

Egy 2012-es tanulmányban Kosinski és Stillwell arra a következtetésre jutott, hogy "a felhasználói személyiség könnyen és 

hatékonyan megjósolható a nyilvános adatokból", és arra figyelmeztetett, hogy a közösségi média felhasználói veszélyesen nincsenek 

tisztában az ártatlan, de nagy mennyiségű személyes adatközlést követő sebezhetőséggel. Vitaindítójukban konkrétan idézték a 

Facebook vezérigazgatójának, Mark Zuckerbergnek a bevett adatvédelmi normák egyoldalú felrúgását 2010-ben, amikor bejelentette, 

hogy a Facebook-felhasználóknak többé nincs elvárása a magánélethez való joggal szemben. Zuckerberg így jellemezte a vállalat 

döntését, hogy egyoldalúan kiadja a felhasználók személyes adatait: "Úgy döntöttünk, hogy mostantól ezek lesznek a társadalmi 

normák, és mi csak úgy belevágtunk".55 

Fenntartásaik ellenére a szerzők a továbbiakban arra utaltak, hogy megállapításaik a "marketing", a "felhasználói felület kialakítása" 

és az ajánlórendszerek szempontjából is relevánsak.56 2013-ban Kosinski, Stillwell és a Microsoft munkatársa, Thore Graepel egy másik 

provokatív tanulmánya kimutatta, hogy a Facebook "like-ok" "automatikusan és pontosan meg tudják becsülni a személyes jellemzők 

széles körét, amelyekről az emberek általában azt feltételezik, hogy magánjellegűek", beleértve a szexuális irányultságot, az etnikai 

hovatartozást, a vallási és politikai nézeteket, a személyiségjegyeket, az intelligenciát, a boldogságot, a függőséget okozó szerek 

használatát, a szülői különélést, az életkort és a nemet.57 

A szerzők egyre inkább ambivalensnek tűntek munkájuk társadalmi vonatkozásait illetően. Egyrészt bejelentették, hogy ezeket az új 

előrejelző képességeket "számos termék és szolgáltatás javítására" lehet felhasználni. Arra a következtetésre jutottak, hogy az online 

vállalkozások viselkedésüket az egyes felhasználók személyiségéhez igazíthatják, a marketing- és termékajánlásokat pedig 

pszichológiailag az egyénre szabhatják. A szerzők azonban arra is figyelmeztettek, hogy a vállalatok, kormányok vagy maga a Facebook 

által működtetett automatizált előrejelző motorok az egyéni beleegyezés vagy tudatosság nélkül több millió profilt számolhatnak ki, és 

olyan tényeket fedezhetnek fel, "amelyeket az egyén esetleg nem szándékozott megosztani". A kutatók arra figyelmeztettek, hogy 

"elképzelhetőek olyan helyzetek, amelyekben az ilyen előrejelzések, még ha tévesek is, veszélyt jelenthetnek az egyén jólétére, 

szabadságára vagy akár életére".58 

Ezen etikai kérdések ellenére 2015-re Kosinski a Stanford Egyetemre költözött (először az Informatikai Tanszékre, majd a Graduate 

School of Businessre), ahol kutatásai gyorsan támogatást nyertek olyan cégektől, mint a Microsoft, a Boeing, a Google, a National 

Science Foundation és a Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA).59 Kosinksi és számos munkatársa, köztük gyakran 

Stillwell is, a továbbiakban cikkek sorát publikálta, amelyek kidolgozták és kibővítették a korai cikkekben bemutatott képességeket, 

olyan eljárásokat finomítva, amelyek "gyorsan és olcsón, minimális teherrel értékelik a résztvevők nagy csoportjait".60 

Egy 2015-ben publikált tanulmány ismét új utat tört, amikor bejelentette, hogy a csapat számítógépes előrejelzéseinek pontossága 

megegyezett vagy felülmúlta az emberi bírálókét, mind a Facebook "kedvelések" felhasználásával az ötfaktoros modellen alapuló 

személyiségjegyek értékelésére, mind pedig az "élet kimenetelének", például az "életelégedettségnek", a "szerhasználatnak" vagy a 

"depressziónak" a megjóslására. " 61A tanulmány világossá tette, hogy a Facebook-előrejelzési kutatás igazi áttörése az volt, hogy 

gazdaságosságot értek el e legintimebb viselkedési mélységek kiaknázásában "automatizált, pontos és olcsó személyiségértékelő 

eszközökkel", amelyek hatékonyan célozzák meg az egykor "személyiségnek" nevezett "tárgyak" új osztályát. " Az62, hogy ezek a 

gazdaságok a féktelen állatok tudatán kívül is megvalósíthatók, még vonzóbbá teszi őket; mint az egyik kutatócsoport hangsúlyozza: "A 

személyiségértékelés hagyományos módszere rendkívül költséges az idő és a munkaerő szempontjából, és nem képes az ügyfelek 

személyiségére vonatkozó információk megszerzésére a tudatosságuk nélkül....".63 

A kereskedelmi előnyöket szolgáló személyiségelemzés a viselkedési többletre épül - az úgynevezett metaadatokra vagy 

középszintű metrikákra -, amelyeket a kutatók csiszoltak és teszteltek, és arra hivatottak, hogy meghiúsítsanak mindenkit, aki azt hiszi, 

hogy ő irányítja a közösségi médiában felfedett személyes információk "mennyiségét". Például a megfizethető gépjármű-biztosítás 

érdekében lelkiismeretesnek, elfogadhatónak és nyitottnak kell kódolnunk magunkat. Ezt nem könnyű meghamisítani, mert az elemzésre 

lehívott többlet szükségszerűen átláthatatlan számunkra. Nem a tartalom, hanem a forma szempontjából vizsgálnak bennünket. A 

felajánlott ár nem abból fakad, hogy miről írunk, hanem abból, ahogyan írunk. Nem az számít, hogy mi van a mondataidban, hanem 
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azok hossza és bonyolultsága, nem az, hogy mit sorolsz fel, hanem az, hogy felsorolsz, nem a kép, hanem a szűrő megválasztása és a 

telítettség mértéke, nem az, hogy mit közölsz, hanem az, hogy hogyan osztod meg vagy nem osztod meg, nem az, hogy hová tervezed a 

barátaiddal való találkozást, hanem az, hogy hogyan teszed ezt: egy laza "később" vagy egy pontos időpont és hely? A felkiáltójelek és a 

határozószavak választása önmaga kinyilatkoztató és potenciálisan káros jelzéseként működik. 

Az, hogy maguk a "személyiség" meglátásai banálisak, nem szabad elvonatkoztatnia attól a ténytől, hogy az új többletkészletek 

mennyisége és mélysége, amelyet ezek a kitermelési műveletek lehetővé tesznek, példátlan; semmi ilyesmi nem volt még 

elképzelhető.64 Ahogy Kosinski 2015-ben egy interjúalanyának elmondta, kevesen értik, hogy az olyan vállalatok, mint "a Facebook, a 

Snapchat, a Microsoft, a Google és mások olyan adatokhoz férnek hozzá, amelyeket a tudósok soha nem tudnának összegyűjteni".65 Az 

adattudósok sikeresen jósolták meg az ötfaktoros személyiségmodell vonásait a Twitter profilképekből (szín, kompozíció, képtípus, 

demográfiai információk, arcbemutatás és arckifejezés...), szelfikből (szín, fényképezési stílus, vizuális textúra...) és Instagram-fotókból 

(színárnyalat, fényerő, telítettség...) származó többlettel. Mások alternatív algoritmikus modelleket és személyiségkonstrukciókat 

teszteltek. Egy másik kutatócsoport bebizonyította, hogy a Facebook-üzenetekből meg lehet jósolni az "élettel való elégedettséget".66 

Ebben az új világban már nincs olyan menedzser, aki négykézláb ollózza a számítógépes konferenciák üzeneteinek oldalait tematikusan 

rendezett papírhulladékok halmaiba. Nem az irodai padlón mászkálnak. Hanem te magad. 

A 2015-ös interjújában Kosinski megjegyezte, hogy "minden interakciónkat digitális termékek és szolgáltatások közvetítik, ami 

alapvetően azt jelenti, hogy mindent rögzítenek". Saját munkáját is "elég hátborzongatónak" jellemezte: "Igazából azt szeretném 

hangsúlyozni, hogy szerintem sok mindent, amit... meg lehet tenni, semmiképpen sem szabadna a vállalatoknak vagy a kormányoknak a 

felhasználók beleegyezése nélkül megtenniük". Felismerve a tanulás sajnálatosan aszimmetrikus megosztását, sajnálkozott azon, hogy a 

Facebook és a többi internetes cég nem hajlandó megosztani az adataikat a "nagyközönséggel", és arra a következtetésre jutott, hogy "ez 

nem azért van, mert ők gonoszak, hanem mert a nagyközönség rohadtul hülye... mint társadalom elvesztettük a képességünket, hogy 

meggyőzzük a nagyvállalatokat, amelyek hatalmas költségvetéssel és hatalmas hozzáféréssel rendelkeznek az adatokhoz, hogy osszák 

meg velünk ezt a jóságot". Alapvetően fel kellene végre nőnünk és abbahagyni."67 

A kapitalizmusban azonban a látens kereslet hívja elő a beszállítókat és a kínálatot. A megfigyelési kapitalizmus sem más. A 

predikciós imperatívusz felszabadítja a megfigyelési kutyákat, hogy a mélyből becserkésszék a viselkedést, és a jó szándékú kutatók 

akaratlanul kötelezik magukat, olcsó, nyomógombos nyers hús nyomát hagyva a megfigyelési kapitalisták számára, hogy vadásszanak 

és felfalják. Nem tartott sokáig. 2015 elején az IBM bejelentette, hogy a Watson személyiségszolgálatát megnyitotta kapuit.68 A vállalat 

gépi intelligenciaeszközei még összetettebbek és invazívabbak, mint a legtöbb akadémiai tanulmányban használtak. Az IBM az 

ötfaktoros személyiségmodell mellett tizenkét "szükségletkategóriában" értékel minden egyes embert, köztük az "Izgalom, Harmónia, 

Kíváncsiság, Ideál, Közelség, Önkifejezés, Szabadság, Szeretet, Gyakorlatiasság, Stabilitás, Kihívás és Strukturáltság" kategóriákban. 

Ezután azonosítja az "értékeket", amelyeket "motiváló tényezőként határoz meg, amelyek öt dimenzióban befolyásolják a személy 

döntéshozatalát: Öntranszcendencia/Mások segítése, Megőrzés/Tradíció, Hedonizmus/az élet élvezetének élvezete, 

Önérvényesítés/Siker elérése, és nyitott a változásra/izgalomra. "69 

Az IBM az új többletkészletek "korlátlan" alkalmazását és "az egyes ügyfelek mélyebb portréit" ígéri. Amint az várható volt, ezeket 

a műveleteket fogságban lévő alkalmazottakon tesztelik, akik, ha egyszer hozzászoktatták őket, egy viselkedésileg megtisztított 

társadalom engedelmes tagjaivá válhatnak. "Személyiségbeli korrelátumok" azonosíthatók most már, amelyek pontosan megjósolják, 

hogy az egyes ügyfelek milyen módon fognak reagálni a marketingtevékenységekre. Ki fog beváltani egy kupont? Ki melyik terméket 

fogja megvásárolni? A vállalat szerint a "közösségi média tartalma és viselkedése" felhasználható a "személyiségtől a viselkedésig 

terjedő szabályok feltérképezésével" a "célzott bevételszerzési lehetőségek kiaknázására". Az ügyfélszolgálati ügynökök, biztosítási 

ügynökök, utazási ügynökök, ingatlanügynökök, befektetési brókerek stb. üzeneteit és megközelítését "össze lehet hangolni" az ügyfél 

"személyiségével", és ezeket a pszichológiai adatokat a kapcsolatfelvétel pontos pillanatában megjeleníthetik az ügynöknek.70 Az IBM 

kutatásai azt mutatják, hogy azok az ügynökök, akik az "elfogadhatósággal" és a "lelkiismeretességgel" kapcsolatos 

személyiségjegyeket fejezik ki, szignifikánsan magasabb szintű ügyfél-elégedettséget produkálnak. Ez a józan ész, azzal a különbséggel, 

hogy most már ezeket az interakciókat valós időben és léptékben mérik és nyomon követik, azzal a céllal, hogy a piaci hatásuknak 

megfelelően jutalmazzák vagy töröljék a viselkedést.71 

A megjelenítésnek köszönhetően egy maroknyi, ma már mérhető személyes jellemző, köztük a "szeretetigény", előre jelzi a "márka 

kedvelésének" valószínűségét.72 Egy Twitter célzott hirdetési kísérletben az IBM azt találta, hogy jelentősen növelni tudta az átkattintási 

arányokat és a "követési" arányokat azáltal, hogy olyan személyeket célzott meg, akiknek az ötfaktoros személyiségelemzésen magas a 

"nyitottság" és alacsony a "neuroticizmus" pontszáma. Egy másik tanulmányban az IBM 2000 Twitter-felhasználó viselkedési adatait 

renderelte, hogy a tweetek pszicholingvisztikai elemzése és az ötfaktoros személyiségelemzés mellett olyan mérőszámokat állapítson 

meg, mint a válaszadási arányok, az aktivitási szintek és a tweetek között eltelt idő. Az IBM úgy "képezte ki" előrejelző modelljét, hogy 

a 2000 felhasználónak vagy helyhez, vagy termékhez kapcsolódó kérdéseket tett fel. Az eredmények azt mutatták, hogy a 

személyiséggel kapcsolatos információk előre jelezték a válaszok valószínűségét. Azok az emberek, akiket a gépek erkölcsösnek, 

bizakodónak, barátságosnak, extrovertáltnak és kellemesnek minősítettek, hajlamosak voltak válaszolni, szemben az óvatosnak és 
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szorongónak minősített emberek alacsony válaszadási arányával. Sok olyan tulajdonság, amelyet megpróbálunk megtanítani a 

gyermekeinknek, és amelyet a saját viselkedésünkben modellezni próbálunk, egyszerűen csak a rejtett gépi visszaadási folyamatok 

kisajátítási lehetőségeiként szolgálnak. Ebben az új világban a paranoia és a szorongás a gépi invázióval szembeni védelem forrásaként 

működik a profit érdekében. Meg kell tanítanunk gyermekeinket arra, hogy szorongóak és gyanakvóak legyenek? 

Az IBM természetesen nincs egyedül. A személyiségek innovatív zsoldosai gyorsan nekiláttak az új ellátási műveletek 

intézményesítésének. Erőfeszítéseik arra utalnak, hogy milyen gyorsan elveszítjük a tájékozódási képességünket, mivel az 

intézményesülés először a normalitás és a társadalmi elfogadás érzését hozza létre, majd fokozatosan létrehozza a megszokással együtt 

járó zsibbadást. Ez a folyamat üzleti tervekkel és marketingüzenetekkel, új termékekkel és szolgáltatásokkal, valamint újságírói 

megjelenítésekkel kezdődik, amelyek látszólag adottnak fogadják el az új tényeket.73 

A zsoldosok új csoportja között volt a Cambridge Analytica, a visszavonult milliárdos és Donald Trumpot támogató Robert Mercer 

tulajdonában lévő brit tanácsadó cég. A cég vezérigazgatója, Alexander Nix büszkélkedett azzal, hogy a 2016-os Brexit-szavazás és az 

amerikai elnökválasztás előkészületei során személyiségalapú "mikro-viselkedéses célzást" alkalmazott a "Leave" és a Trump-kampány 

támogatására.74 Nix azt állította, hogy "egyéni szintig felbontott adatokkal rendelkezünk, ahol valahol közel négy-ötezer adatpontunk 

van az Egyesült Államok minden egyes felnőttjéről. "75 Miközben tudósok és újságírók megpróbálták megállapítani, hogy ezek az 

állítások igazak-e, és hogy ezek a technikák milyen szerepet játszhattak mindkét 2016-os választási fordulatban, a cég új bevételi 

igazgatója csendben bejelentette a cég kevésbé fényes, de annál jövedelmezőbb választások utáni stratégiáját: "A választások után teljes 

erőbedobással belevágunk a kereskedelmi üzletbe". Egy autókereskedőknek szóló magazinban közvetlenül az amerikai választások után 

azt írja nekik, hogy új elemzési módszerei feltárják, "hogyan akarja egy ügyfél, hogy eladják neki, mi a személyiségtípusa, és milyen 

meggyőzési módszerek a leghatékonyabbak….. Amit csinál, az az, hogy megváltoztatja az emberek viselkedését a gondosan kidolgozott 

üzeneteken keresztül, amelyek rezonálnak rájuk.... Csak kis javulás kell a konverziós arányokban ahhoz, hogy egy kereskedő drámai 

változást lásson a bevételekben."76 

Az Intercept által 2018-ban megszerzett, kiszivárgott Facebook-dokumentum bemutatja a mélységből merített adatok jelentőségét a 

Facebook előrejelzési termékeinek gyártásában, megerősíti a vállalat elsődleges irányultságát a viselkedési határidős piacokon, és 

feltárja, hogy a Cambridge Analytica ellentmondásos gyakorlatai milyen mértékben tükrözték a Facebook standard működési 

eljárásait.77 A bizalmas dokumentum a Facebook páratlan "gépi tanulási szakértelmére" hivatkozik, amelynek célja, hogy megfeleljen 

ügyfelei "alapvető üzleti kihívásainak". Ennek érdekében leírja a Facebook azon képességét, hogy páratlan és rendkívül intim 

adattárolóit "a jövőbeli viselkedés előrejelzésére" használja fel, és az alapján célozza meg az egyéneket, hogy hogyan fognak viselkedni, 

vásárolni és gondolkodni: most, hamarosan és később. A dokumentum összekapcsolja az előrejelzést, a beavatkozást és a módosítást. 

Például a Facebook "hűség-előrejelzés" nevű szolgáltatását azzal hirdetik, hogy képes elemezni a viselkedési többletet annak érdekében, 

hogy megjósolja azokat az egyéneket, akiket "veszélyeztet" a márkahűségük megváltoztatása. Az elképzelés szerint ezek a jóslatok 

azonnali beavatkozásra késztethetik a hirdetőket, akik agresszív üzeneteket céloznak a lojalitás stabilizálása érdekében, és így a jövő 

irányának megváltoztatásával garantált eredményeket érhetnek el. 

A Facebook "előrejelző motorja" az "FBLearner Flow" nevű új gépi intelligencia platformra épül, amelyet a vállalat új "AI 

gerinceként" jellemez, és amely a "személyre szabott élmények" kulcsa, amely "a legrelevánsabb tartalmat" nyújtja. A gépi tanulási 

rendszer "naponta több trillió adatpontot tölt be, modellek ezreit képzi ki - akár offline, akár valós időben -, majd élő előrejelzésekhez 

telepíti őket a szerverparkba". A vállalat kifejtette, hogy "megalakulása óta több mint egymillió modellt képeztek ki, és előrejelző 

szolgáltatásunk több mint 6 millió előrejelzésre nőtt másodpercenként".78 

Amint már láttuk, a "személyre szabás" az előrejelzésből ered, az előrejelzés pedig a viselkedési többlet egyre gazdagabb 

forrásaiból és ezért egyre kíméletlenebb kiadási műveletekből. A bizalmas dokumentum valóban megemlít néhányat a legfontosabb 

nyersanyagok közül, amelyeket ebbe a nagy sebességű, nagy volumenű és mélyreható gyártási műveletbe táplálnak, beleértve a 

helymeghatározáson, a Wi-Fi hálózat adatain és az eszközinformációkon kívül a videókból származó adatokat, az affinitások elemzését, 

a barátságok részleteit és a barátokkal való hasonlóságokat is. 

Valószínűleg nem volt véletlen, hogy a kiszivárgott Facebook-bemutató nagyjából akkor jelent meg, amikor a Cambridge Analytica 

fiatal kiagyalója, a feljelentőből lett Chris Wylie információáradatot szabadított el a cég titkos erőfeszítéseiről, amelyek célja az egyéni 

szavazási magatartás előrejelzése és befolyásolása volt, és gyorsan ráirányította a világ figyelmét a kis politikai elemző cégre és annak 

óriási adatforrására: Facebook. Számos megválaszolatlan kérdés merült fel a Cambridge Analytica bonyolult trükközésének 

jogszerűségével, tényleges politikai hatásával és a Facebookkal való kapcsolatával kapcsolatban. A mi érdeklődésünk itt arra 

korlátozódik, hogy a machinációi hogyan világítanak rá a megfigyelési kapitalizmus mechanizmusainak erejére, különösen az adatok 

mélységi dimenzióból való kiszűrésének eltökéltségére. 

Kosinski és Stillwell felhívták a figyelmet módszereik kereskedelmi értékére, mivel megértették, hogy a mélységből származó 

többlet új lehetőségeket kínál a viselkedés manipulálására és módosítására. Wylie elmeséli, mennyire elbűvölte ez a kilátás, és az 

események bonyolult láncolatán keresztül ő volt az, aki meggyőzte a Cambridge Analyticát, hogy használja Kosinski és Stillwell adatait 

tulajdonosa politikai céljainak előmozdítására. A cél a "viselkedési mikrocélzás volt... a szavazók befolyásolása nem a demográfiai, 
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hanem a személyiségük alapján....".79 Amikor a Kosinski és Stillwell céggel folytatott tárgyalások meghiúsultak, egy harmadik 

cambridge-i akadémikust, Alexander Kogant bízták meg a Facebook személyiségadatainak hasonló adathalmazának renderelésével. 

Kogan jól ismert volt a Facebookon. Együttműködött az adattudósokkal egy 2013-as projektben, amelyben a vállalat 57 milliárd 

"barátságról" szolgáltatott adatokat. Ezúttal mintegy 270 000 embernek fizetett azért, hogy kitöltsenek egy személyiségkvízt. E 

résztvevők számára ismeretlenül Kogan alkalmazása lehetővé tette számára, hogy hozzáférjen a Facebook-profiljukhoz, és átlagosan 

minden egyes tesztet kitöltő mintegy 160 barátjának profiljához, akik közül "egyikük sem tudott vagy volt okuk gyanítani" ezt a 

behatolást.80 Ez egy masszív kiadatási művelet volt, amelyből Kogan sikeresen készített pszichológiai profilokat valahol 5087 millió 

Facebook-felhasználóról, olyan adatokat, amelyeket aztán eladott a Cambridge Analyticának.81 Amikor a Facebook kérdőre vonta őt az 

alkalmazásával kapcsolatban, Kogan fogadkozott, hogy a kutatása kizárólag tudományos célokat szolgál. A két fél közötti kölcsönös 

tisztelet valóban elég erős volt ahhoz, hogy a Facebook felvette Kogan egyik asszisztensét, hogy csatlakozzon a kutató pszichológusok 

belső csapatához.82 

"Kihasználtuk a Facebookot, hogy emberek millióinak profilját gyűjtsük össze" - ismerte el Wylie - "és olyan modelleket építettünk, 

amelyekkel kihasználhattuk, amit tudtunk róluk, és megcéloztuk belső démonaikat." A Cambridge Analytica eredményeinek 

összefoglalása a felügyeleti kapitalista projekt előzménye és a mélységből való kiemelkedés eltökéltségének indoklása. Éppen ezek azok 

a képességek, amelyek a megfigyelési kapitalizmus közel két évtizedes inkubációjának törvénytelen térben való inkubálódása során erőt 

gyűjtöttek. Ezek a gyakorlatok világszerte felháborodást keltettek, holott valójában rutinelemek a megfigyelési kapitalizmus 

módszereinek és céljainak mindennapi kidolgozásában, mind a Facebooknál, mind más megfigyelési kapitalista vállalatoknál. A 

Cambridge Analytica csupán átirányította a megfigyelési kapitalista gépezetet a viselkedési jövő kereskedelmi piacairól a politikai 

szféra garantált eredményei felé. Eric Schmidt volt az, nem Wylie, aki először nyitotta ki Pandora szelencéjét, előkészítve az utat a 

megfigyelési kapitalizmus alapvető mechanizmusainak a választási folyamatba való átviteléhez, miközben bebetonozta a kölcsönös 

rokonságot, amely a megfigyelési kivételességet hozta létre. Valójában Wylie élvezte korai képzését Obama "célzásért felelős 

igazgatója" alatt.83 Schmidt mára fegyverré vált újításait minden politikai kampány, és ami még veszélyesebb, a demokrácia minden 

ellensége megirigyelte.84 

Amellett, hogy a megfigyelési kapitalizmus alapmechanizmusait - a rendezés, a viselkedési többlet, a gépi intelligencia, az 

előrejelző termékek, a méretgazdaságosság, a hatókör és a cselekvés - alkalmazza, a Cambridge Analytica sötét kalandja a megfigyelési 

kapitalizmus taktikai követelményeit is példázza. Műveleteit úgy tervezték, hogy a titoktartás és az egyéni tudatosság gondos kijátszása 

révén tudatlanságot teremtsenek. Wylie ezt "információs hadviselésnek" nevezi, és helyesen ismeri el a tudás és a hatalom 

aszimmetriáit, amelyek a viselkedésmódosítás eszközeihez elengedhetetlenek: “Szerintem ez rosszabb, mint a zaklatás, mert az emberek 

nem feltétlenül tudják, hogy ezt teszik velük. A zaklatás legalább tiszteletben tartja az emberek cselekvőképességét, mert ők tudják... ha 

nem tiszteled az emberek cselekvőképességét, akkor bármi, amit ezután teszel, nem segíti elő a demokráciát. És alapvetően az 

információs hadviselés nem kedvez a demokráciának.85 

 

Ez a "hadviselés" és az invázió és hódítás struktúrája a megfigyelési kapitalizmus standard működési eljárásait képviseli, 

amelyeknek naponta ártatlanok milliárdjai vannak kitéve, mivel a kiadatási műveletek minden határt áthágnak, és a módosítási 

műveletek minden ember fölötti uralmat követelnek. A megfigyelési kapitalizmus az információ és a kapcsolat áraként az "ügynöki 

tevékenységnek" ezt az ellenértékét szabja meg, folyamatosan új határok közé tolva a kiadatási műveletek határait. Ezen az úton az 

olyan vállalatok, mint a Facebook és a Google, minden hasznos gyalogos katonát alkalmaznak, beleértve az olyan társadalomtudósokat 

is, mint Kogan, akik hajlandóak vállat vonni, hogy segítsenek a vállalatnak megtanulni, tökéletesíteni és integrálni a legmodernebb 

módszereket, amelyekkel meghódíthatják a következő határokat - ezt a jelenséget a 10. fejezetben részletesebben is meglátogatjuk. 

Függetlenül a Cambridge Analytica tényleges kompetenciájától és végső politikai hatásától, az ambíciói mögött meghúzódó 

összeesküvés és tervezés a mélységből történő kiadatás kulcsfontosságú szerepéről tanúskodik a viselkedés előrejelzése és módosítása, 

mindig a bizonyosságra való törekvés. Az olyan milliárdosok, mint Zuckerberg és Mercer felfedezték, hogy a társadalomban a tanulás 

megosztásának uralma felé törhetnek azáltal, hogy célba veszik ezeket a kiadási műveleteket és az általuk elmondott vagyonokat. 

Céljuk, hogy a tudás, a tudás és a döntés hatalmában megkérdőjelezhetetlen legyen, hogy eldöntsék, ki tudjon, és ki döntsön. A 

"személyiség" kiadása fontos mérföldkő volt ebben a törekvésben: egy határ, igen, de nem a végső határ. 

 

III. Gépi érzelem 

 

2015-ben egy nyolcéves startup, a Realeyes 3,6 millió eurós támogatást nyert az Európai Bizottságtól a "SEWA: Automatic Sentiment 

Analysis in the Wild" (Automatikus érzelemelemelemzés a vadonban). A cél "olyan automatizált technológia kifejlesztése volt, amely 

képes lesz kiolvasni egy személy érzelmeit, amikor tartalmat néz, majd megállapítani, hogy ez hogyan függ össze azzal, hogy mennyire 
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tetszett neki a tartalom". Az AOL International videóért felelős igazgatója a projektet "hatalmas előrelépésnek nevezte a videohirdetési 

technológiában" és "a videomarketing Szent Gráljának".86 Alig egy évvel később a Realeyes elnyerte a Bizottság Horizon 2020 

innovációs díját, köszönhetően a "gépi tanuláson alapuló eszközeinek, amelyek segítségével a piackutatók elemezhetik reklámjaik 

hatását, és relevánsabbá tehetik azokat. "87 

A SEWA projekt egy ablak a "affektív számítástechnika", az "érzelemelemelemzés" és az "érzelemelemelemzés" néven ismert, a 

rendezési és viselkedési többletszolgáltatási műveletek új, feltörekvő területére. A személyre szabási projekt ezekkel az új eszközökkel 

egyre mélyebbre ereszkedik az óceán feneke felé, ahol a nem csak az Ön személyiségén, hanem az Ön érzelmi életén is képzett 

renderelés egy újabb határterületére tartanak igényt. Ha ez a mélységből származó többlet projekt sikeres akar lenni, akkor a tudatalattit - 

ahol az érzések kialakulnak, mielőtt szavakkal kifejezhetnénk őket - egyszerűen a gépi megjelenítés és elemzés nyersanyag-ellátásának 

újabb forrásává kell tenni, mindezt a tökéletesebb előrejelzés érdekében. Ahogy az affektív számítástechnikáról szóló piackutatási 

jelentés kifejti: "A valós idejű érzelmi állapot ismerete segíthet a vállalkozásoknak eladni a termékeiket, és ezáltal növelni a 

bevételeiket. "88 

Az olyan érzelemelemző termékek, mint a SEWA, speciális szoftvereket használnak az arcok, hangok, gesztusok, testek és agyak 

átvizsgálására, mindezt "biometrikus" és "mélységi" érzékelőkkel rögzítve, gyakran észrevehetetlenül kicsi, "nem feltűnő" kamerákkal 

kombinálva. A gépi intelligencia e komplexuma arra van kiképezve, hogy elkülönítse, rögzítse és megjelenítse a legfinomabb és 

legintimebb viselkedésformákat, a véletlen pislogástól kezdve a másodperc töredékére meglepetten megereszkedő állkapocsig. Az 

érzékelők és a szoftverek kombinációja képes felismerni és azonosítani az arcokat; megbecsülni az életkort, az etnikai hovatartozást és a 

nemet; elemezni a tekintet irányát és a pislogást; és nyomon követni az arc különböző pontjait, hogy értelmezze a "mikro-kifejezéseket", 

a szemmozgásokat, az érzelmeket, a hangulatokat, a stresszt, a csalást, az unalmat, a zavarodottságot, a szándékokat és még sok mást: 

mindezt az élet sebességével.89 Ahogy a SEWA projekt leírása mondja: ”A digitális eszközökben mindenütt jelen lévő webkamerák által 

megfigyelt, a természetben megfigyelt emberi arc-, hang- és szóbeli viselkedés és interakciók megbízható és pontos elemzésére 

alkalmas technológiák mind az alaptudományokra, mind az ipari szektorra mélyreható hatással lennének. Ezek... olyan viselkedési 

mutatókat mérnek, amelyek eddig ellenálltak a mérésnek, mert túlságosan finom vagy múlékonyak voltak ahhoz, hogy mérhetőek 

legyenek az emberi szemnek és a fülnek”. 90 

 

Ezek a viselkedések a tudatos elmét is elkerülik. A gépek megörökítik az undor nanoszekundumát, amely megelőzi a düh, a 

megértés és végül az öröm gyors egymásutánját egy fiatal nő arcán, aki néhány képkocka filmet néz, amikor csak annyit tud mondani, 

hogy "Tetszett!". A Realeyes fehér könyve elmagyarázza, hogy a webkamerák felveszik az embereket, akik otthonukban nézik a 

videókat, "így valódi reakciókat tudunk rögzíteni". Az algoritmusok feldolgozzák az arckifejezéseket, és "az érzelmeket felismerik, 

összesítik és jelentik online valós időben, másodpercről másodpercre... lehetővé téve ügyfeleink számára, hogy jobb üzleti döntéseket 

hozzanak." A Realeyes hangsúlyozza saját "saját mérőszámait", hogy segítse a marketingeseket a "célközönség megcélzásában" és a 

"teljesítmény előrejelzésében". "91 

A gépi intelligencia egyik fő témája ismét az, hogy a minőség a mennyiség függvénye. A Realeyes azt állítja, hogy adathalmazai 

több mint 5,5 millió egyedileg kommentált képkockát tartalmaznak több mint 7000 alanyról a világ minden tájáról: "Folyamatosan azon 

dolgozunk, hogy a világ legnagyobb kifejezési és viselkedési adathalmazait hozzuk létre a már létező kategóriáink minőségének és 

mennyiségének növelésével, valamint új halmazok létrehozásával". 

-más kifejezések, érzelmek, különböző viselkedési nyomok vagy különböző intenzitások esetén.... Miután ezt a folyamatot 

automatizáltuk, a rendszer kiterjeszthető egész közönség érzelmének egyidejű nyomon követésére. " Az 92ügyfeleknek azt tanácsolják, 

hogy "játsszanak a közönség érzelmeivel, hogy a játék élén maradjanak. "93 A vállalat honlapján rövid áttekintést nyújt az emberi 

érzelmekkel kapcsolatos kutatások történetéről, és arra a következtetésre jut, hogy "minél többet éreznek az emberek, annál többet 

költenek.... A megfoghatatlan "érzelmek" konkrét társadalmi aktivitássá, márkaismertséggé és nyereséggé alakulnak".94 

A SEWA Ipari Tanácsadó Testületének elnöke őszintén nyilatkozik erről a vállalkozásról, megjegyezve, hogy "az egész test nem 

kimondott nyelvének feloldása és az összetett érzelmi reakciók értelmezése... csodálatos lesz a marketinganyagokra adott reakciók 

értelmezéséhez", hozzátéve, hogy "egyszerűen ostobaság lenne nem figyelembe venni az érzelmi reakciókat minden marketinganyag 

értékelésénél". Valóban, ezek a "nem tudatos eszközök" a viselkedési többlet ritkaságszámba menő új tulajdonságait vonják ki az Ön 

belső életéből, hogy megjósolják, mit fog vásárolni, és pontosan megjósolják, hogy mikor lesz a legérzékenyebb a lökésre. A SEWA 

tanácsadói elnöke szerint az érzelmi analitika "olyan, mint az egyes hangjegyek azonosítása". Minden egyes potenciális vásárló tehát 

egy rövid és megismerhető kompozíció: "Képesek leszünk azonosítani az emberi reakciók olyan akkordjait, mint a "tetszés", az unalom, 

stb. .... Végül mesterei leszünk egymás érzéseinek és szándékainak olvasásában. "95 

Nem ez az első alkalom, hogy a tudatalatti elmét mások céljainak eszközeként célba veszik. A propaganda és a reklámok mindig is 

úgy voltak megtervezve, hogy a be nem ismert félelmekre és vágyakozásokra apelláljanak. Ezek inkább a művészetre, mint a 

tudományra támaszkodtak, a tömegkommunikáció céljaira durva adatokat vagy szakmai intuíciót használtak fel.96 Ezeket a műveleteket 

nem lehet összehasonlítani a mai történelmi számítási teljesítmény tudományos alkalmazásával a többé-kevésbé aktuális érzéseink 
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mikromérésekkel történő, folyamatos visszaadására. Az új eszközkészítőknek nem áll szándékukban megfosztani téged belső életedtől, 

csupán megfigyelni és kihasználni azt. Mindössze annyit kérnek, hogy többet tudjanak rólad, mint amennyit te tudsz magadról. 

Bár a tudattalan kincseit az évezredek során különbözőképpen értelmezték - a szellemtől a lélekig és az énig -, az ősi papot és a 

modern pszichoterapeutát egyesíti az ősi tisztelet az önfelfedezésen, az önmesterré váláson, az integráción, a helyreállításon és a 

transzcendencián keresztüli ősi gyógyító erő iránt. Ezzel szemben az érzelmek megfigyelhető viselkedési adatokként való felfogása 

először az 1960-as évek közepén gyökerezett meg Paul Ekman munkásságával, aki akkoriban a San Franciscó-i Kaliforniai Egyetem 

fiatal professzora volt. Ekman már a legkorábbi írásaiban azt állította, hogy "a tettek hangosabban beszélnek, mint a szavak".97 Még 

akkor is, ha egy személy eltökélten cenzúrázza vagy kontrollálja érzelmi kommunikációját, Ekman azt állította, hogy a nonverbális 

viselkedés bizonyos típusai "kikerülnek a kontroll alól, és szivárgást biztosítanak. "98 Már korán felismerte egy olyan "kategorikus 

séma" potenciális hasznosságát, amely megbízhatóan visszavezeti a kifejezések hatásait az érzelmekben rejlő okokra, 99és 1978-ban 

Ekman gyakori munkatársával, Wallace Friesen-nel közösen publikálta az alapvető jelentőségű Facial Action Coding System (FACS) 

rendszert, amely ezt a sémát biztosította. 

A FACS megkülönbözteti az arcizmok elemi mozdulatait, huszonhét arcizom "cselekvési egységre" bontva azokat, valamint a fej, a 

szem, a nyelv és így tovább. Később Ekman arra a következtetésre jutott, hogy hat "alapérzelem" (harag, félelem, szomorúság, öröm, 

undor és meglepetés) rögzíti az emberi érzelemkifejezések szélesebb skáláját.100 A FACS és a hat érzelem modellje vált az uralkodó 

paradigmává az arckifejezés és az érzelmek tanulmányozását, hasonlóan ahhoz, ahogyan az ötfaktoros modell uralja a személyiséggel 

kapcsolatos tanulmányokat. 

Az érzelmi megjelenítés programja elég ártatlanul kezdődött az MIT Media Lab professzorával, Rosalind Picarddal és az 

informatika új területével, amelyet ő "affektív számítástechnikának" nevezett el. Ő volt az elsők között, aki felismerte annak lehetőségét, 

hogy egy számítógépes rendszer automatizálja az Ekman-féle arckonfigurációk elemzését, és korrelálja a mikrokifejezéseket azok 

érzelmi ok-okozati összefüggéseivel.101 Célja az volt, hogy az arckifejezéseket összekapcsolja a vokális intonáció és az érzelmek egyéb, 

viselkedésként mérhető fiziológiai jeleinek kiszámításával. 1997-ben publikálta az Affective Computing című könyvét, amely gyakorlati 

megoldást kínált arra az elképzelésre, hogy egyes érzelmek a tudat számára elérhetőek és "kognitívan" kifejezhetőek ("Félek"), míg 

mások elkerülhetik a tudatot, de fizikailag mégis kifejeződhetnek izzadtsággyöngyökben, a szemek tágulásában vagy az állkapocs szinte 

észrevehetetlen megfeszülésében. 

Picard szerint az affektív számítástechnika kulcsa a tudatos és a tudattalan érzelmek kódolás és számítás céljából megfigyelhető 

viselkedésként való megjelenítése. A számítógép - érvelt - képes lenne az érzelmeket viselkedési információként megjeleníteni. Az 

érzelemfelismerés, ahogy ő fogalmazott, "mintafelismerési probléma", az "érzelemkifejezés" pedig a minták szintézise. A felvetés az 

volt, hogy "a számítógépek olyan képességgel ruházhatók fel az érzelmek felismerésére, mint egy harmadik személyű emberi 

megfigyelő". 

Picard úgy képzelte, hogy az ő affektív meglátásait gyakran jószívű vagy legalábbis jóindulatú módon használja fel. Az általa leírt 

alkalmazások többsége megfelel a Tudatos Otthon logikájának: minden előállított tudás az alanyé lenne, hogy fokozza reflexív 

tanulását. Például elképzelt egy "számítógépes interjúkészítő ügynököt", amely "affektív tükörként" működhetne, és felkészítené a 

diákot egy állásinterjúra vagy randira, valamint egy automatikus ügynököt, amely figyelmeztetne a saját prózájában lévő ellenséges 

hangokra, mielőtt megnyomná a "küldés" gombot. Picard más, szoftvereket és érzékelőket kombináló eszközöket is előre látott, amelyek 

szerinte számos helyzetben javíthatnák a mindennapi életet, például segíthetnének az autista gyerekeknek az érzelmi készségek 

fejlesztésében, visszajelzést adhatnának a szoftvertervezőknek a felhasználók frusztrációs szintjéről, pontokat adhatnának a 

videojátékosoknak a bátorság vagy a stressz csökkentésének jutalmazására, olyan tanulási modulokat állíthatnának elő, amelyek 

serkentik a kíváncsiságot és minimalizálják a szorongást, és elemezhetnék az osztályteremben zajló érzelmi dinamikát. Olyan 

szoftverügynököket képzelt el, amelyek megtanulják a preferenciáinkat, és olyan híreket, ruhákat, művészeti alkotásokat vagy zenéket 

találnak, amelyek mosolyt csalnak az arcunkra.102 Bármi is legyen az ember reakciója ezekre az elképzelésekre, egy közös jellemzőjük 

van: a SEWA modelljével ellentétben Picard adatai az Ön számára készültek, nem csupán Önről szóltak. 

1997-ben Picard elismerte, hogy szükség van a magánélet védelmére, "hogy Ön továbbra is ellenőrizni tudja, ki férhet hozzá 

ezekhez az információkhoz". Elemzésünk szempontjából fontos, hogy könyve utolsó oldalain kifejezett néhány aggályt, amikor azt írta, 

hogy "jó okunk van arra, hogy ne sugározzuk a világnak az érzelmi mintáinkat... lehet, hogy a barátaink előtt fitogtatjuk a jó 

hangulatunkat... valószínűleg nem akarjuk, hogy ezt egy seregnyi értékesítő vegye fel, akik buzgón kihasználják a hangulatfüggő 

vásárlási szokásokat, vagy a hirdetők, akik buzgón meggyőzik arról, hogy jobban éreznénk magunkat, ha most azonnal kipróbálnánk az 

új üdítőitalukat". Megjegyezte a munkahelyi megfigyelés lehetőségét, és fenntartásokat fogalmazott meg egy olyan disztópikus jövő 

lehetőségével kapcsolatban, amelyben "rosszindulatú" kormányzati erők az affektív számítástechnikát a lakosság érzelmeinek 

manipulálására és ellenőrzésére használják.103 

E néhány bekezdésnyi aggodalom ellenére a következtetései semmitmondóak voltak. Minden technológiának megvannak az 

"előnyei és hátrányai" - írta. Az aggodalmak nem "leküzdhetetlenek", mert "biztosítékokat lehet kidolgozni". Picard biztos volt abban, 

hogy a technológiák és technikák minden problémát meg tudnak oldani, és olyan "viselhető számítógépeket" képzelt el, amelyek 
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"szigorúan saját használatra gyűjtenek információkat....". Hangsúlyozta annak fontosságát, hogy "a viselő megtartja a végső ellenőrzést 

az általa viselni kívánt eszközök felett, hogy azok a hasznos felhatalmazás eszközei legyenek, ne pedig a káros leigázásé".104 

     A mára már túlságosan ismerős mintát követve a biztosítékok elmaradtak, miközben a felügyeleti kapitalizmus virágzott. 2014 elején a 

Facebook már bejelentette az "érzelemérzékelés" szabadalmát, amelynek célja Picard minden egyes félelmének megvalósítása volt.105 Az 

elképzelés szerint "egy vagy több szoftvermodul volt, amely képes érzelmek, arckifejezések vagy a felhasználó egyéb jellemzőinek 

felismerésére képi információkból". Mint mindig, a vállalat ambiciózus volt. A felismerhető érzelmek "példaként és nem korlátozó 

jelleggel" olyan kifejezéseket sorolt fel, mint "mosoly, öröm, humor, meghökkenés, izgalom, meglepetés, homlokráncolás, szomorúság, 

csalódottság, zavarodottság, féltékenység, közöny, unalom, düh, depresszió vagy fájdalom". Azt remélték, hogy "idővel" a moduljuk 

képes lesz felmérni "a felhasználó érdeklődését a megjelenített tartalom iránt" az "érzelemtípuson alapuló testreszabás érdekében".106 

2017-re, pontosan húsz évvel Picard könyvének megjelenése után, egy vezető piackutató cég előrejelzése szerint az "affektív 

számítástechnika piaca" - beleértve a beszédet, gesztusokat és arckifejezéseket felismerő szoftvereket, valamint érzékelőket, kamerákat, 

tárolóeszközöket és processzorokat - a 2015-ös 9,35 milliárd dollárról 2021-re 53,98 milliárd dollárra fog nőni, ami közel 35 százalékos 

éves növekedési ütemet jósol. Mi történt, ami ezt a robbanást okozta? A jelentés megállapítja, hogy a drámai növekedés "kiváltó 

okainak" listáját a "növekvő igény az emberi érzelmek feltérképezésére, különösen a marketing- és reklámszektorban...." vezeti.107 

Picard jó szándékai olyanok voltak, mint sok ártatlan vasreszelék egy mágnes jelenlétében, ahogy a piaci kereslet, amelyet a predikciós 

imperatívusz gyakorolt, az affektív számítástechnikát a felügyeleti kapitalizmus hatalmas erőterébe vonzotta. 

Picard végül részese lesz ennek az új, kisajátítási iparágnak az Affectiva nevű céggel, amelyet Rana el Kalioubyval, az MIT Media 

Lab posztdoktori kutatójával és Picard pártfogoltjával közösen alapítottak. A vállalat átalakulása a jótékonykodásból a megfigyelési 

kapitalizmusba való átváltozása metaforája az érzelemelemelemzés nagyobb vállalkozásának sorsának, ahogyan az gyorsan belekerül a 

megfigyelési bevételekért folyó verseny örvényébe. 

Mind Picard, mind Kaliouby közös elképzelése volt, hogy kutatásukat orvosi és terápiás célokra alkalmazzák. Az autista gyermekek 

kihívásai tökéletesen illeszkedtek felfedezéseikhez, ezért egy MindReader nevű gépi rendszert képeztek ki az érzelmek felismerésére, 

fizetett színészek segítségével, akik bizonyos érzelmi reakciókat és arcmimikát utánoztak. Az MIT Media Lab vállalati szponzorai, a 

Pepsi, a Microsoft, a Bank of America, a Nokia, a Toyota, a Procter and Gamble, a Gillette, az Unilever és mások már korán 

elárasztották a párost olyan megkeresésekkel, hogy a rendszerüket a vásárlók érzelmi reakcióinak mérésére használnák. Kaliouby leírja 

a nők tétovázását és elhatározásukat, hogy a "jótékony" alkalmazásokra összpontosítanak. Beszámolója szerint a Media Lab arra 

bátorította a két nőt, hogy munkájukat az Affectiva nevű startupba "futtassák ki", amelyet az érzelmileg intelligens gépek "IBM-

babájaként" képzeltek el. "108 

Nem telt el sok idő, mire az új vállalat jelentős érdeklődést tapasztalt a reklámügynökségek és marketingcégek részéről, akik a 

mélységből automatizált megjelenítésre és elemzésre vágytak. Picard így jellemezte ezt az időszakot az egyik újságírónak: "A 

vezérigazgatónk egyáltalán nem érezte jól magát az orvosi területen". Ennek eredményeként Picardot három évvel az alapítás után 

"kitették" a cégből. Ahogy az Affectiva egyik kutatója elmesélte: "Egy olyan erőteljes termékcsaláddal kezdtük, amely segíthetett volna 

azoknak az embereknek, akiknek nagyon nehézséget okoz az affektusok érzékelése..... Aztán elkezdték csak az arcot hangsúlyozni, a 

reklámokra és annak megjóslására összpontosítani, hogy tetszik-e valakinek egy termék, és teljesen eltértek az eredeti küldetésüktől".109 

Az olyan vállalatok, mint a Millward Brown piackutató cég és a McCann Erickson reklámcég, amelyek a célzott, "személyre 

szabott" hirdetések új világában versenyeznek, már régóta vágytak arra, hogy hozzáférjenek a fogyasztói válaszok artikulálatlan 

mélységeihez. A Millward Brown még egy idegtudományi részleget is létrehozott, de úgy találta, hogy ez nem tudott méreteket ölteni. 

Az Affectiva egy különösen árnyalt reklám elemzésével kápráztatta el a Millward Brown vezetőit, és döntő fordulatot hozott a startup 

számára. "A szoftver olyasmit mondott nekünk, amit mi esetleg nem láttunk" - mondta a Millward Brown egyik vezetője. "Az emberek 

gyakran nem tudnak hatvan másodperc alatt ilyen részleteket megfogalmazni."110 

Kaliouby2016, volt a vállalat vezérigazgatója, aki "Emotion AI" néven definiálta újra a céget, és a mesterséges intelligencia 

következő határának nevezte. " 111A vállalat 34 millió dollár kockázati tőkét gyűjtött, 32 Fortune 100 vállalatot és 1400 márkát 

vett fel ügyfelei közé a világ minden tájáról, és azt állította, hogy a világ legnagyobb érzelmi adattárával rendelkezik, 75 

országból származó millió4.8 arcvideóval, miközben tovább bővítette ellátási útvonalait az online nézésből, videojátékokban való 

részvételből, vezetésből és beszélgetésekből származó adatokkal.112 

Ez az a kereskedelmi kontextus, amelyben Kaliouby úgy érezte, hogy teljesen ésszerű azt állítani, hogy egy "érzelemchip" lesz az új 

"érzelemgazdaság" alapvető működési egysége. Egy mindenhova, mindenhová beágyazott chipről beszél a hallgatóságának, amely 

folyamatosan fut a háttérben, és minden alkalommal, amikor az ember megnézi a telefonját, "érzelmi impulzust" produkál: "Azt hiszem, 

a jövőben azt fogjuk feltételezni, hogy minden eszköz egyszerűen tudja, hogyan olvassa le az érzelmeidet".113 Legalább egy cég, az 

Emoshape komolyan vette a felvetését. A cég, amelynek szlogenje "Az élet az érték", o l y a n  mikrochipet gyárt, amelyet "az iparág 

első érzelemszintetizáló motorjának" nevez, amely "nagy teljesítményű gépi érzelemérzékelést" biztosít. A cég azt írja, hogy chipje akár 

százalékos98 pontossággal képes tizenkét érzelmet osztályozni, lehetővé téve a "mesterséges intelligencia vagy robot számára, hogy 64 

trillió lehetséges különböző érzelmi állapotot tapasztaljon meg".114 

Kaliouby úgy képzeli, hogy a mindenütt jelenlévő "érzelemszkennelés" olyan magától értetődő lesz, mint a számítógépbe ültetett 
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"süti", amely nyomon követi az online böngészést. Végül is ezek a sütik egykor felháborodást keltettek, ma pedig már minden online 

lépést elárasztanak. A YouTube például előre látja, hogy a nézők érzelmeinek szkennelését a videók megtekintése közben. 

Magabiztosságát az a kereslet táplálja, amely a predikció imperatívuszából ered: "Ahogy én látom, nem számít, hogy a Fitbitednek nincs 

kamerája, mert a telefonodnak van, a laptopodnak is van, és a tévédnek is lesz. Mindezek az adatok összeolvadnak a viselhető eszközeid 

biometrikus adataival, és egy érzelmi profilt alkotnak rólad". Kezdetben az Affectiva úttörő szerepet játszott az "érzelem mint 

szolgáltatás" fogalmában, és igény szerint kínálja analitikáját: "Csak rögzítse az érzelmeket kifejező embereket, majd küldje el nekünk 

ezeket a videókat vagy képeket, hogy erőteljes érzelmi mérőszámokat kapjon vissza. "115 

A mélységi dimenzióban rejlő lehetőségek végtelennek tűnnek, és talán azok is lesznek, ha az Affectiva, az ügyfelei és az útitársai 

szabadon fosztogathatják önmagunkat. Vannak jelek olyan messzebbre mutató ambíciókról, amelyekben az "érzelem mint szolgáltatás" 

a megfigyeléstől a módosításig terjed. A "boldogság mint szolgáltatás" elérhetőnek tűnik. "Hiszem, hogy ha információval rendelkezünk 

az érzelmi élményeinkről, akkor segíthetünk abban, hogy pozitív hangulatban legyünk" - mondja Kaliouby. Elképzeli, hogy az 

érzelemfelismerő rendszerek jutalompontokat adnak ki a boldogságért, mert végül is a boldog ügyfelek "elkötelezettebbek".116 

 

 

IV. Amikor az igazságomért jönnek 

 

A kiadatás mára a megfigyelési tőke globális projektje lett, és a mélységi dimenzióban látjuk a legártalmasabb formáját. Az én intim 

területeit, mint például a személyiség és az érzelmek, megfigyelhető viselkedésként követelik, és az előrejelzési többlet gazdag készletei 

miatt áhítják. Most a belső életet védő személyes határokat az én zsoldosainak új fajtája, akik elszántan elemzik és csomagolják a belső 

életet a megfigyelési bevételek érdekében, hivatalosan is rossznak minősítik az üzlet szempontjából. Az ő szakértelmük felborítja az 

autonóm egyén fogalmát azáltal, hogy a "határtalanságot" bármilyen rendelkezésre álló eszközzel jutalmazzák - elit státusz ajánlatokkal, 

bónuszokkal, boldogságpontokkal, kedvezményekkel, "vásárlás" gombokkal, amelyeket pontosan abban a pillanatban nyomunk meg a 

készülékünkön, amikor a maximális sikert jósolják -, hogy levetkőzzünk és átadjuk magunkat az új piaci kozmoszt kiszolgáló gépek 

tapogatózásának és kíváncsiskodásának. 

Szándékosan szeretném elkerülni annak részletesebb megvitatását, hogy mi a "személyiség" vagy az "érzelem", a "tudatos" vagy a 

"tudattalan", annak érdekében, hogy egy - reményeim szerint - kevésbé törékeny igazságot mutassak be, amelyet a behatolásnak ez a 

legutóbbi szakasza felszínre hozott. A tapasztalat nem az, amit kapok, hanem amit én csinálok belőle. Ugyanaz a tapasztalat, amelyet 

kigúnyolok, talán a te lelkesedésedet is kiváltja. Az én a megélt tapasztalat belső tere, amelyből az ilyen jelentések létrejönnek. Ebben a 

teremtésben a személyes szabadság alapjain állok: az "alap" azért, mert nem tudok élni anélkül, hogy értelmet adnék a tapasztalatomnak. 

Nem számít, mennyi mindent vesznek el tőlem, ez a belső szabadság, hogy értelmet teremtsek, a végső menedékem marad. Jean-

Paul Sartre azt írja, hogy "a szabadság nem más, mint akaratunk létezése", és ezt részletezi: "Valójában nem elég akarni; szükséges 

akarni, hogy akarjunk".117 Az akarásnak ez az akaratra való felemelkedése az a belső aktus, amely biztosít bennünket, mint autonóm 

lényeket, akik választást vetítenek a világba, és gyakorolják az önmeghatározó erkölcsi ítélőképességeket, amelyek a civilizáció 

szükséges és végső bástyáját jelentik. Ez az értelme Sartre egy másik felismerésének: "Támasz nélkül, egy névtelen gyötrelemtől 

felkavarva, a szavak dolgoznak.... A hang egy kockázatból születik: vagy elveszítjük önmagunkat, vagy elnyerjük a jogot, hogy egyes 

szám első személyben beszéljünk".118 

Ahogy az előrejelzési imperatívusz egyre mélyebbre hatol az énbe, a többlet értéke ellenállhatatlanná válik, és a sarokba szorítási 

műveletek eszkalálódnak. Mi történik azzal a joggal, hogy egyes szám első személyben beszéljek önmagamból és önmagamként, amikor 

a predikciós imperatívusz által mozgásba hozott, duzzadó intézményesülési őrület a sóhajaim, pislogásaim és kijelentéseim sarokba 

szorítására edződik a gondolataimig vezető úton, amelyek mások céljainak eszközeként szolgálnak? Már nem arról van szó, hogy a 

felügyeleti tőke többletet csikar ki abból, amit keresek, vásárolok és böngészek. A megfigyelőtőke többet akar, mint a testem térbeli és 

időbeli koordinátáit. Most már a belső szentélyemet is megsérti, amikor a gépek és algoritmusaik döntik el, hogy mit jelent a lélegzetem 

és a szemem, az állkapocsizmaim, a hangom rekedtsége és a felkiáltójelek, amelyeket ártatlanul és reménykedve ajánlottam fel. 

Mi történik azzal az akarattal, hogy egyes szám első személyben akarom akarni magam, amikor a környező piaci kozmosz a 

tükrömnek álcázza magát, alakot váltva aszerint, hogy mit döntött, mit érzek, érzek vagy fogok érezni: figyelmen kívül hagy, ösztönöz, 

dorgál, biztat vagy büntet? A felügyeleti tőke nem tudja megállni, hogy ne akarja az egészet belőlem, olyan mélyen és olyan messzire, 

amennyire csak lehet. Az egyik cég, amely az "emberi analitikára" és az affektív számítástechnikára specializálódott, ezt a szalagcímet 

adta marketing ügyfeleinek: "Közelebb az igazsághoz. Értsd meg a "miértet"." Mi történik, ha hívatlanul és elszántan jönnek az 

"igazságomért", hogy átmasírozzanak az énemen, és elvegyék azokat a darabkákat, amelyek táplálhatják a gépeiket, hogy elérjék a 

céljaikat? Sarokba szorítva önmagamban, nincs menekvés.119 

Úgy tűnik, hogy az ilyen kérdések talán gondot okoztak Picardnak. Egy 2016-ban Németországban tartott előadásában "A 

teremtőjüket megtagadó gépek felé" címmel, könyvének1997 azon szelíd állításai, hogy "biztosítékokat lehet kifejleszteni", hogy a 

további technológiák és technikák bármilyen problémát megoldhatnak, és hogy a "viselhető számítógépek" "szigorúan saját 
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használatra gyűjtenének információkat", mint "a hasznos felhatalmazás és nem a káros leigázás eszközei".120 új gondolatoknak 

adtak teret. "Egyes szervezetek emberi érzelmeket akarnak érzékelni anélkül, hogy az emberek tudnának róla vagy beleegyeznének" - 

mondta - "Néhány tudós olyan számítógépeket akar építeni, amelyek az embernél sokkal magasabb rendűek, és a saját fajtájuk 

reprodukálásán túlmutató képességekre képesek... hogyan tudnánk biztosítani, hogy az új affektív technológiák jobbá tegyék az 

emberek életét?".121 

Picard nem látta előre a piaci erőket, amelyek az érzelmek megjelenítését nyereséges többletté alakítják át: mások céljainak 

eszközévé. Az, hogy az ő víziója több ezer tevékenységben nyilvánul meg, diadalnak kellene lennie, de ezt csökkenti az a tény, hogy e 

tevékenységek közül oly sok most már a kereskedelmi megfigyelési projekthez kötődik. A csapágyazás minden egyes kudarca 

hozzájárul a megszokáshoz, a normalizációhoz és végső soron a legitimációhoz. A megfigyelési kapitalizmus nagyobb céljainak 

alárendelve az affektív projekt iránya úgy változott meg, mintha egy vidámházi tükörben torzult volna el. 

      Ez a ciklus egy másik MIT professzor, az informatikus és humanista szavait juttatja eszembe, Joseph Weizenbaumot, aki ékesszólóan 

és gyakran beszélt az informatikusok véletlen összejátszásáról a félelmetes fegyverrendszerek létrehozásában. Úgy vélem, hogy ő a mai, 

olykor tudatlan, olykor szándékos én-zsoldosok irányába rázta volna a lándzsáját, és helyénvaló, hogy itt az ő hangjával fejezzük be:: 

“Nem igazán tudom, hogy különösen az informatika vagy annak aldiszciplínája, a Mesterséges intelligencia az, amelyik ilyen hatalmas 

előszeretettel használja az eufemizmust. Olyan látványosan és olyan készségesen beszélünk olyan számítógépes rendszerekről, amelyek 

értenek, látnak, döntenek, ítéleteket hoznak... anélkül, hogy magunk is felismernénk saját felszínességünket és mérhetetlen naivitásunkat 

e fogalmakkal kapcsolatban. És miközben így beszélünk, elaltatjuk a képességünket, hogy... tudatában legyünk a végfelhasználásának.... 

Ebből az állapotból nem lehet úgy szabadulni, hogy ne kérdeznénk újra és újra: "Mit is csinálok valójában? Mi a végső alkalmazása és 

felhasználása a munkám termékeinek?", és végül, "Elégedett vagyok vagy szégyellem, hogy hozzájárultam ehhez a felhasználáshoz? "122 
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TÁNCOLTASD MEG ŐKET 

 

 

 

 

De halld a reggeli sérült sírást, és tudd meg, miért: Bástyák és lelkek 

estek el; az igazságtalanok akaratának sosem hiányzott a motorja; 

mégis minden fejedelemnek alkalmaznia kell a tisztességes nemes 

egyesítő hazugságot. 

-W. H. AUDEN 

SZONETTEK KÍNÁBÓL, XI 

 

 

I. A cselekvés gazdaságossága 

 

"Az új hatalom a cselekvés" - mondta nekem egy vezető szoftvermérnök. "A dolgok internetének intelligenciája azt jelenti, hogy az 

érzékelők egyben működtetők is lehetnek. " Egy olyan vállalat szoftvermérnöki igazgatója, amely a "dolgok internetének" fontos 

szereplője, hozzátette: "Ez már nem egyszerűen a mindenütt jelenlévő számítástechnikáról szól. Most a valódi cél a m i n d e n ü t t  

j e l e n l é v ő  beavatkozás, cselekvés és irányítás. Az igazi erő abban rejlik, hogy most már valós idejű cselekvéseket lehet módosítani a 

valós világban. Az összekapcsolt intelligens érzékelők képesek bármilyen viselkedést regisztrálni és elemezni, majd ténylegesen 

kitalálni, hogyan lehet megváltoztatni. A valós idejű elemzések valós idejű cselekvéssé alakulnak." Az általam megkérdezett tudósok és 

mérnökök ezt az új képességet "működtetésnek" nevezik, és úgy írják le, mint a kritikus, bár nagyrészt nem tárgyalt fordulópontot a 

mindenütt jelenlévő készülék fejlődésében. 

Ez a működtetési képesség az előrejelzés imperatívuszának új szakaszát határozza meg, amely a cselekvés gazdaságosságát 

hangsúlyozza. Ez a fázis a viselkedésmódosítás új eszközeinek kiteljesedését jelenti, a felügyeleti kapitalista "termelési eszközök" döntő 

és szükséges evolúcióját egy összetettebb, iteratívabb és izmosabb működési rendszer felé. Ez egy kritikus eredmény a garantált 

eredményekért folytatott versenyben. A felügyeleti kapitalizmusban az automatizált viselkedésmódosítás céljait és műveleteit a 

vállalatok tervezik és ellenőrzik, hogy saját bevételi és növekedési céljaikat elérjék. Ahogy egy vezető mérnök mondta nekem, 

 

Az érzékelők ugyanolyan könnyen módosítják az emberek viselkedését, mint az eszközök viselkedését. Sok nagyszerű dolgot 

tehetünk a dolgok internetével, például csökkenthetjük a fűtést az utcánk összes házában, hogy a transzformátor ne legyen 

túlterhelt, vagy optimalizálhatunk egy egész ipari üzemet. De egyéni szinten ez azt is jelenti, hogy olyan lépéseket is 

megtehetünk, amelyek felülírhatják azt, amit Ön tesz, vagy akár olyan útra is terelhetnek, amelyet nem Ön választott. 

 

Az általam megkérdezett tudósok és mérnökök három fő megközelítést határoztak meg a gazdaságosság érdekében. 
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cselekvés, amelyek mindegyike a viselkedésmódosítás elérésére irányul. Az első kettőt "hangolásnak" és "terelésnek" nevezem. A 

harmadik már ismerős, amit a viselkedéspszichológusok "kondicionálásnak" neveznek. A cselekvésgazdaságosságot eredményező 

stratégiák attól függően változnak, hogy milyen módszerekkel kombinálják ezeket a megközelítéseket, és hogy mennyire hangsúlyosak. 

A "hangolás" többféleképpen történik. Ez magában foglalhat olyan tudatalatti jelzéseket, amelyek célja a viselkedés áramlásának 

finom alakítása a maximálisan hatékony befolyásolás érdekében pontosan a megfelelő időben és helyen. A hangolás egy másik fajtája 

azt jelenti, amit Richard Thaler és Cass Sunstein viselkedési közgazdászok "lökésnek" neveznek, amit ők úgy határoznak meg, mint "a 

választási struktúra bármely olyan aspektusa, amely kiszámítható módon megváltoztatja az emberek viselkedését. "A1 választási 

architektúra kifejezés arra utal, hogy a helyzetek már eleve úgy vannak felépítve, hogy a figyelmet irányítsák és a cselekvést alakítsák. 

Egyes esetekben ezeket az architektúrákat szándékosan úgy tervezték, hogy bizonyos viselkedést váltsanak ki, mint például egy 

osztályterem, ahol minden szék a tanárral szemben van, vagy egy online vállalkozás, amely megköveteli, hogy sok homályos oldalon 

keresztül kattintsunk, hogy lemondjunk a nyomkövető sütikről. E kifejezés használata egy másik módja annak, hogy behaviorista 

nyelven kifejezzük, hogy a társadalmi helyzetek mindig már eleve sűrűn vannak áthangolt beavatkozásokkal, amelyek többsége a 

tudatosságunkon kívül működik. 

A viselkedési közgazdászok olyan világnézetet képviselnek, amely azon az elképzelésen alapul, hogy az emberi gondolkodás gyarló 

és hibás, ami irracionális döntésekhez vezet, amelyek nem veszik megfelelően figyelembe az alternatívák szélesebb körű struktúráját. 

Thaler és Sunstein arra bátorította a kormányokat, hogy aktívan tervezzenek olyan ösztönzőket, amelyek megfelelően irányítják az 

egyéni döntéseket a szakértők által érzékelt érdekeiknek megfelelő eredmények felé. A Thaler és Sunstein által kedvelt egyik klasszikus 

példa a menzavezető, aki az egészségesebb ételválasztásra ösztönzi a diákokat azzal, hogy a puding előtt feltűnően megjeleníti a 

gyümölcssalátát; egy másik példa az egészségbiztosítási szerződések automatikus megújítása, amely az olyan egyének védelmét 

szolgálja, akik minden év végén figyelmen kívül hagyják, hogy új jóváhagyásra van szükség. 

A felügyeleti kapitalisták a viselkedési közgazdászok számos, erősen vitatható feltételezését adaptálták, mint olyan fedőtörténetet, 

amellyel legitimálni tudják a viselkedésmódosítás egyoldalú kereskedelmi programja melletti gyakorlati elkötelezettségüket. A csavar itt 

az, hogy az ösztönzés célja olyan döntések ösztönzése, amelyek az építésznek, nem pedig az egyénnek kedveznek. Az eredmény a 

cselekvésgazdaságosságra kiképzett adattudósok, akik teljesen normálisnak tartják a "digitális ösztönzés" művészetének és 

tudományának elsajátítását vállalatuk kereskedelmi érdekei érdekében. Például egy országos drogéria-lánc vezető adattudósa leírta, 

hogy cége hogyan tervez automatikus digitális lökéseket, amelyek finoman a vállalat által preferált konkrét viselkedésmódok felé terelik 

az embereket: "Ezzel a technológiával rávehetjük az embereket bizonyos dolgokra. Még ha csak az emberek 5%-áról van is szó, az 

emberek 5%-át rávetted egy olyan cselekvésre, amit egyébként nem tett volna meg, így bizonyos mértékig a felhasználó önkontrolljának 

elvesztése is szerepet játszik". 

A "terelés" egy második megközelítés, amely a személy közvetlen környezetében lévő kulcselemek ellenőrzésére támaszkodik. A 

kontraktus nélküli vonulás egy példa a terelési technikára. Egy autó motorjának leállítása visszafordíthatatlanul megváltoztatja a vezető 

közvetlen környezetét, és ezzel kitaszítja őt az autó ajtaján. A terelés lehetővé teszi az emberi helyzet távoli irányítását, kizárva a 

cselekvési alternatívákat, és így a viselkedést a bizonyosságot megközelítő, megnövekedett valószínűségű pályán mozgatja. 

"Megtanuljuk, hogyan kell megírni a zenét, és aztán hagyjuk, hogy a zene táncra bírja őket" - magyarázza egy "dolgok internetét" 

fejlesztő szoftverfejlesztő, majd hozzáteszi: “Megtervezhetjük a kontextust egy adott viselkedés körül, és így kényszeríthetjük ki a 

változást. A kontextustudatos adatok lehetővé teszik számunkra, hogy összekapcsoljuk az Ön érzelmeit, kognitív funkcióit, életjeleit stb. 

Tudhatjuk, ha nem kellene vezetnie, és egyszerűen leállíthatjuk az autóját. Szólhatunk a hűtőszekrénynek, hogy "Hé, zárd le, mert nem 

kellene ennie", vagy szólhatunk a tévének, hogy kapcsolja ki, hogy aludjon egy kicsit, vagy a széknek, hogy kezdjen el remegni, mert 

nem kellene olyan sokáig ülnie, vagy a csapnak, hogy kapcsolja be, mert több vizet kell innia.” 

A "kondicionálás" a viselkedésváltozás előidézésének jól ismert megközelítése, amely elsősorban a híres harvardi 

viselkedéskutatóhoz, B. F. Skinnerhez köthető. Azt állította, hogy a viselkedésmódosításnak az evolúciós folyamatot kell utánoznia, 

amelyben a természetben előforduló viselkedéseket a környezeti feltételek "szelektálják" a siker érdekében. A korábbi, leegyszerűsített 

inger/reakció modell helyett, amelyet olyan viselkedéskutatókkal hoztak összefüggésbe, mint Watson és Pavlov, Skinner egy harmadik 

változót vetett be: a "megerősítést". Egerekkel és galambokkal végzett laboratóriumi munkája során Skinner megtanulta, hogyan lehet 

megfigyelni a kísérleti állatban természetesen előforduló viselkedések egy sorát, majd megerősíteni azt a konkrét cselekvést, vagy 

"operánst", amelyet az állatnak reprodukálnia kellett. Végül elsajátította a megerősítés bonyolult terveit vagy "menetrendjeit", amelyek 

megbízhatóan képesek voltak pontos viselkedési rutinokat kialakítani. 

Skinner "operáns kondicionálásnak" nevezte a megerősítések alkalmazását bizonyos viselkedések kialakítására. Nagyobb projektje 

"viselkedésmódosítás" vagy "viselkedésmérnökség" néven vált ismertté, amelyben a viselkedést folyamatosan úgy alakítják, hogy 

bizonyos cselekvéseket mások rovására erősítsenek. A végén a galamb megtanulja például, hogy kétszer csipkedjen meg egy gombot, 

hogy egy szemcsés gabonaszemet kapjon. Az egér megtanulja az utat egy bonyolult labirintuson keresztül és vissza. Skinner egy 

mindenre kiterjedő "viselkedéstechnológiát" képzelt el, amely lehetővé tenné az ilyen módszerek alkalmazását egész emberi 

populációkban. 
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Ahogy egy nagyra becsült szilícium-völgyi oktatási vállalat vezető adatelemzője mondta nekem: "A tömegesen megtervezett emberi 

viselkedés új tudományához elengedhetetlen a méretarányos kondicionálás". Úgy véli, hogy az okostelefonok, a viselhető eszközök és a 

mindig hálózatba kapcsolt csomópontok nagyobb összessége lehetővé teszi a vállalatának, hogy a felhasználók viselkedésének jelentős 

részét módosítsa és kezelje. Ahogy a digitális jelek figyelik és nyomon követik az ember napi tevékenységeit, a vállalat fokozatosan 

elsajátítja a megerősítések - jutalmak, elismerések vagy dicséretek - ütemezését, amelyek megbízhatóan képesek előidézni a vállalat 

által kiválasztott, a felhasználó által dominánsnak tartott konkrét viselkedési formákat:: “Mindennek, amit teszünk, az a célja, hogy az 

emberek tényleges viselkedését nagymértékben megváltoztassuk. Ki akarjuk találni, hogyan lehet megváltoztatni egy személy 

viselkedését, majd meg akarjuk változtatni azt, hogy sok ember hogyan hozza meg a mindennapi döntéseit. Amikor az emberek az 

alkalmazásunkat használják, rögzíthetjük a viselkedésüket, és azonosíthatjuk a jó és rossz [viselkedéseket]. Ezután olyan "kezeléseket" 

vagy "adatgolyókat" fejlesztünk ki, amelyek kiválasztják a jó viselkedést. Tesztelhetjük, hogy a jelzéseink mennyire hasznosak 

számukra, és mennyire jövedelmezőek számunkra bizonyos viselkedések.” 

 

Bár még mindig elképzelhető az automatizált viselkedésmódosítás a megfigyelési kapitalizmus nélkül, a megfigyelési kapitalizmus 

nem képzelhető el a viselkedésmódosítás és az alkalmazás automatizálására szolgáló technológiai eszközök házassága nélkül. Ez a 

házasság elengedhetetlen a cselekvés gazdaságosságához. Elképzelhető például egy fitnesz-követő, egy autó vagy egy hűtőszekrény, 

amelynek adatai és működési vezérlőelemei kizárólag a tulajdonosok számára hozzáférhetőek, hogy segítsék őket abban, hogy 

gyakrabban mozogjanak, biztonságosan vezessenek és egészségesen táplálkozzanak. De ahogyan azt már oly sok területen láttuk, a 

felügyeleti kapitalizmus térhódítása eltörölte a viselkedési értékek újrabefektetési ciklusára jellemző egyszerű visszacsatolási hurok 

gondolatát. Végső soron nem az eszközökről van szó, hanem Max Weber "gazdasági orientációjáról", amelyet most a felügyeleti 

kapitalizmus határoz meg. 

A felügyeleti bevételek csábítása a viselkedési többlet egyre több és több előrejelző formájának folyamatos felhalmozását ösztönzi. 

A legelőrejelzőbb forrás mind közül az a viselkedés, amelyet már úgy módosítottak, hogy a garantált eredmények felé orientálódjon. A 

módosítás új digitális eszközeinek és az új gazdasági céloknak az egyesülése a többlet ezen új formáinak létrehozására és sarokba 

szorítására szolgáló technikák teljesen új tartományait hozza létre. Az "Elektronikus életmód-aktivitás-monitorokban megvalósított 

viselkedésváltozás" című tanulmány szemléletesen mutatja be ezt. A Texasi Egyetem és a Közép-Floridai Egyetem kutatói tizenhárom 

ilyen alkalmazást vizsgáltak, és arra a következtetésre jutottak, hogy a megfigyelő eszközök "a klinikai viselkedési beavatkozásokban 

jellemzően alkalmazott viselkedésváltoztatási technikák széles skáláját tartalmazzák". A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a 

viselkedésváltoztatás a digitális eszközökre és az internetkapcsolatra való áttérés következtében a műveletek egyre szaporodnak. 

Megjegyzik, hogy maga a fogyasztó által és a fogyasztó számára tervezett egyszerű hurok lehetősége reménytelenül megfoghatatlannak 

tűnik, megjegyezve, hogy a viselkedést megváltoztató alkalmazások "alkalmasak... a megfigyelés különböző típusaira", és hogy a 

biztonságos és egyszerű adattovábbítás "hivatalos módszerei" "úgy tűnik, jelenleg nem léteznek ezekben az alkalmazásokban".2 

Ne feledjük, hogy Hal Varian, a Google közgazdásza dicsérte a nagy mennyiségű adat "új felhasználási módjait", amelyek a 

mindenütt jelenlévő számítógépes tranzakciókból erednek. Ezek közé sorolta a "folyamatos kísérletezés" lehetőségét. Varian 

megjegyezte, hogy a Google mérnöki és adattudományi csapatai folyamatosan több ezer "A/B" kísérletet futtatnak, amelyek 

véletlenszerűségre és ellenőrzésre támaszkodva tesztelik a felhasználók reakcióit az oldal jellemzőinek több száz variációjára, az 

elrendezéstől a gombokon át a betűtípusokig. Varian támogatta és ünnepelte ezt az önfeledt kísérleti szerepet, figyelmeztetve, hogy a 

világ összes adata "csak korrelációt mérhet, ok-okozati összefüggést nem".3 Az adatok azt mondják meg, hogy mi történt, de azt nem, 

hogy miért történt. Az ok-okozati ismeretek hiányában még a legjobb előrejelzések is csak a múltból való extrapolációk. 

Ennek a rejtélynek az eredménye az, hogy a jó minőségű előrejelzési termékek - azaz a garantált kimeneteleket közelítő termékek - 

létrehozásának utolsó döntő eleme az oksági ismereteken múlik. Ahogy Varian mondja: "Ha valóban meg akarjuk érteni az ok-okozati 

összefüggéseket, kísérleteket kell végeznünk. Ha pedig folyamatosan kísérletezel, folyamatosan javíthatod a rendszeredet".4 

Mivel a "rendszer" célja, hogy előrejelzéseket készítsen, a "rendszer folyamatos javítása" azt jelenti, hogy az előrejelzés és a 

megfigyelés közötti szakadékot kell csökkenteni a bizonyosság megközelítése érdekében. Egy analóg világban az ilyen törekvések 

túlságosan költségesek lennének ahhoz, hogy megvalósíthatóak legyenek, de Varian megjegyzi, hogy az internet birodalmában "a 

kísérletezés teljesen automatizálható". 

Varian a felügyeleti kapitalistáknak ítéli oda a kísérletező szerep kiváltságát, és ezt egy újabb alkalmi kész tényként mutatja be. 

Valójában ez az utolsó kritikus lépést tükrözi a megfigyelési kapitalisták radikális önmegosztásában az új jogok terén. A predikciós 

imperatívusz ezen szakaszában a megfigyelési kapitalisták kijelentik, hogy jogukban áll mások viselkedését profitszerzés céljából olyan 

módszerek szerint módosítani, amelyek megkerülik az emberi tudatosságot, az egyéni döntési jogokat és az önszabályozási folyamatok 

egész komplexumát, amelyeket olyan kifejezésekkel foglalunk össze, mint az autonómia és az önrendelkezés. 

Ami most következik, az két különböző narratíva a felügyeleti kapitalistákról, mint "kísérletezőkről", akik kihasználják tudásuk 

aszimmetriáját, hogy akaratukat ráerőltessék a gyanútlan emberi alanyokra, akik a felhasználóik. Az egyirányú tükrökön keresztül 

felhalmozott kísérleti felismerések kritikus fontosságúak a viselkedésmódosítás egyes cégek profitorientált eszközeinek felépítéséhez, 

finomhangolásához és képességeinek feltárásához. A Facebook felhasználói kísérleteiben és a Pokémon Go (a Google-nál elképzelt és 
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inkubált) kiterjesztett valóságjátékban a szemünk előtt fejlődnek a viselkedésmódosítás kereskedelmi eszközei. Mindkettő a 

cselekvésgazdaságosság összetevőit és a hangolás, a terelés és a kondicionálás technikáit olyan megdöbbentő új módokon ötvözi, 

amelyek leleplezik a trójai faló gyomrának mélyén rejtőző görögöket: a digitális fátyol mögé bújtatott gazdasági orientációt. 

 

 

II. A Facebook írja a zenét 

 

2012-ben a Facebook kutatói a Nature tudományos folyóiratban megjelent "A 61 millió fős kísérlet a társadalmi befolyásolás és a 

politikai mozgósítás terén" című provokatív cikkel riasztották meg a nyilvánosságot.5 A 2010-es amerikai kongresszusi félidős 

választásokat megelőzően végzett kontrollált, randomizált vizsgálatban a kutatók kísérletképpen manipulálták a szavazással kapcsolatos 

üzenetek társadalmi és információs tartalmát közel 61 millió Facebook-felhasználó hírfolyamában, miközben létrehoztak egy 

kontrollcsoportot is. 

Az egyik csoportnak a hírfolyam tetején egy nyilatkozatot mutattak, amely szavazásra buzdította a felhasználót. Ez tartalmazott egy 

linket a szavazóhelyiségekkel kapcsolatos információkhoz, egy "Szavaztam" feliratú gombot, egy számlálót, amely azt mutatta, hogy 

hány másik Facebook-felhasználó jelezte, hogy szavazott, valamint legfeljebb hat profilképet a felhasználó Facebook-barátainak azon 

profilképeiről, akik már rákattintottak a "Szavaztam" gombra. Egy második csoport ugyanezt az információt kapta, de a barátok képei 

nélkül. Egy harmadik kontrollcsoport nem kapott semmilyen különleges üzenetet. 

Az eredmények azt mutatták, hogy azok a felhasználók, akik közösségi üzenetet kaptak, körülbelül 2 százalékkal nagyobb 

valószínűséggel kattintottak az "I Voted" gombra, mint azok, akik csak az információt kapták, és 0,26 százalékkal nagyobb 

valószínűséggel kattintottak a szavazóhelyiséggel kapcsolatos információkra. A Facebook kísérletezői megállapították, hogy a közösségi 

üzenetek hatékony eszköznek bizonyultak a viselkedés nagymértékű hangolására, mivel "közvetlenül befolyásolták emberek millióinak 

politikai önkifejezését, információkeresését és valós szavazási magatartását", és arra a következtetésre jutottak, hogy "az ismerős arcok 

megmutatása a felhasználóknak drámaian javíthatja a mozgósító üzenet hatékonyságát". 

A kutatócsoport kiszámította, hogy a manipulált közösségi üzenetek 60 000 további szavazót küldtek az urnákhoz a 2010-es félidős 

választásokon, valamint további 280 000 szavazót, akik a "társadalmi fertőzés" hatására adták le szavazatukat, ami összesen 340 000 

további szavazatot j e l e n t .  Záró megjegyzéseikben a kutatók azt állították, hogy "megmutatjuk a társadalmi befolyás fontosságát a 

viselkedésváltozás előidézésében... az eredmények arra utalnak, hogy az online üzenetek számos offline viselkedést befolyásolhatnak, és 

ez hatással van az online közösségi média társadalomban betöltött szerepének megértésére....".6 

A kísérlet sikerrel járt azáltal, hogy olyan társadalmi jeleket hozott létre, amelyek "javasolták" vagy "alapozták" a felhasználókat oly 

módon, hogy a valós viselkedésüket a "kísérletezők" által meghatározott cselekvések egy meghatározott csoportjára hangolták. A 

kísérletezés e folyamatában a cselekvésgazdaságosságot felfedezik, csiszolják, és végül intézményesítik a szoftverprogramokban és 

algoritmusaikban, amelyek automatikusan, folyamatosan, mindenütt és mindenütt működnek a cselekvésgazdaságosság elérése 

érdekében. A Facebook többlete egyetlen probléma megoldására irányul: hogyan és mikor avatkozzunk be a mindennapi életünket 

jelentő játékállapotba, hogy módosítsuk viselkedésünket, és ezáltal meredeken növeljük cselekedeteink kiszámíthatóságát most, 

hamarosan és később. A megfigyelési kapitalisták számára az a kihívás, hogy megtanulják, hogyan lehet ezt hatékonyan, automatikusan 

és ezáltal gazdaságosan megtenni - írja a Facebook egy korábbi termékmenedzsere: “A kísérleteket minden felhasználóval lefuttatjuk a 

webhelyen töltött idő egy bizonyos pontján. Legyen szó különböző méretű reklámszövegekről, vagy különböző marketingüzenetekről, 

vagy különböző call-to-action gombokról, vagy arról, hogy különböző rangsoroló algoritmusok generálják a feedjeiket.... A 

Facebooknál az adatokon dolgozó legtöbb ember alapvető célja az emberek hangulatának és viselkedésének befolyásolása és 

megváltoztatása. Folyamatosan ezt teszik, hogy elérjék, hogy jobban szeressük a történeteket, hogy több hirdetésre kattintsunk, hogy 

több időt töltsünk az oldalon. Ez pontosan így működik egy weboldalon működik, mindenki ezt csinálja, és mindenki tudja, hogy 

mindenki ezt csinálja”.7 

      A Facebook-tanulmány közzététele heves vitát váltott ki, mivel a szakértők és a szélesebb nyilvánosság végre elkezdte számolniuk kell 

a Facebook - és a többi internetes vállalat - példátlan erejével, amellyel meggyőzni, befolyásolni és végső soron viselkedést gyártani 

képesek. Jonathan Zittrain, a Harvardon tanító Jonathan Zittrain, az internetes jog szakértője elismerte, hogy most már elképzelhető, hogy 

a Facebook csendben megtervez egy választást, olyan eszközökkel, amelyeket a felhasználók nem tudnak sem észrevenni, sem ellenőrizni. 

A Facebook-kísérletet a "kollektív jogok" elleni kihívásnak nevezte, amely alááshatja "az emberek egészének jogát... arra, hogy élvezzék a 

demokratikus folyamat előnyeit....".8 

A közvélemény aggodalma nem tudta destabilizálni a Facebook önhatalmú magatartásmódosító gyakorlatát. Még akkor is, amikor a 

társadalmi befolyásolási kísérletet 2012-ben vitatták, a Facebook egyik adattudósa már együttműködött akadémiai kutatókkal egy új 

tanulmányon, a "Experimental Evidence of Massive- Scale Emotional Contagion Through Social Networks" című tanulmányon, 

amelyet 2013-ban nyújtottak be a tekintélyes Proceedings of the National Academy of Sciences című folyóirathoz, ahol egy ismert 

princetoni szociálpszichológus, Susan Fiske szerkesztette, és 2014 júniusában jelent meg. 
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Ezúttal a kísérletezők "manipulálták, hogy az emberek (N = 689 003) milyen mértékben voltak kitéve érzelmi kifejezéseknek a 

hírfolyamukban".9 A kísérlet úgy volt felépítve, mint egy olyan állítólagosan jóindulatú A/B teszt. Ebben az esetben az egyik csoportot 

túlnyomórészt pozitív, a másikat pedig túlnyomórészt negatív üzeneteknek tették ki a hírfolyamukban. Az ötlet az volt, hogy teszteljék, 

vajon akár tudat alatt is bizonyos érzelmi tartalmaknak való kitettség arra készteti-e az embereket, hogy saját posztolási viselkedésüket 

az adott tartalom tükrében változtassák meg. Így is történt. Akár boldogabbnak, akár szomorúbbnak érezték magukat a felhasználók, a 

kifejezésmódjuk hangneme a hírfolyamuknak megfelelően változott. 

A kísérleti eredmények nem hagytak kétséget afelől, hogy a Facebook gondosan megtervezett, észrevehetetlen és ellenőrizhetetlen 

szubliminális jelzései ismét a képernyőn túlra, naiv felhasználók százezreinek mindennapi életébe hatoltak, és kiszámíthatóan az érzelmi 

kifejezés sajátos minőségeit váltották ki az emberi célpontok tudatosságán kívül működő folyamatokon keresztül, ahogyan Stuart 

MacKay eredetileg a galápagosi teknősök és a kanadai szarvasok számára írta elő (lásd a 7. fejezetet). "Az érzelmi állapotok érzelmi 

fertőzés útján átvihetők másokra, ami arra készteti az embereket, hogy ugyanazokat az érzelmeket tapasztalják meg, anélkül, hogy 

tudatában lennének" - hirdették a kutatók. "Az online üzenetek befolyásolják az érzelmek megtapasztalását, ami számos offline 

viselkedést befolyásolhat". A csapat úgy ünnepelte munkáját, mint "az egyik első kísérleti bizonyítékot, amely alátámasztja azokat az 

ellentmondásos állításokat, hogy az érzelmek terjedhetnek egy hálózaton keresztül", és elgondolkodtak azon, hogy még az általuk 

végzett viszonylag minimális manipulációnak is volt mérhető hatása, még ha kicsi is.10 

Amit a Facebook kutatói egyik kísérletben sem ismertek el, az az, hogy az ember érzékenysége a tudatalatti jelzésekre és a 

"fertőzés" hatásnak való kiszolgáltatottsága nagymértékben függ az empátiától: a képességtől, hogy megértsük egy másik személy 

mentális és érzelmi állapotát és osztozzunk benne, beleértve a másik érzéseinek átélését és a másik nézőpontjának átvételét - amit néha 

"affektív" vagy "kognitív" empátiaként jellemeznek. Pszichológusok megállapították, hogy minél inkább képes egy személy beleélni 

magát egy másik személy érzéseibe és átvenni a másik nézőpontját, annál valószínűbb, hogy befolyásolják őt a tudatalatti jelzések, 

beleértve a hipnózist is. Az empátia más emberek felé orientálja az embereket. Lehetővé teszi, hogy az ember elmerüljön az érzelmi 

tapasztalatokban, és rezonáljon mások élményeivel, beleértve a másik arckifejezésének vagy testbeszédének tudattalan utánzását. A 

ragadós nevetés vagy akár a ragadós ásítás is példa erre a rezonanciára.11 

Az empátiát a társas kötődés és az érzelmi kötődés szempontjából alapvető fontosságúnak tartják, de az áldozatoknál vagy 

másoknál, akik valóban szoronganak, "helyettesítő szorongást" is kiválthat. Egyes pszichológusok az empátiát "kockázatos erősségnek" 

nevezik, mivel hajlamosít arra, hogy átéljük mások boldogságát, de a fájdalmukat is.12 A Facebook mindkét kísérletében látható sikeres 

hangolás a felhasználói populációban jelenlévő természetes empátia hatékony kihasználásának eredménye. 

     A Facebook kutatói azt állították, hogy az eredmények két következtetést sugallnak. Először is, egy hatalmas és elkötelezett népesség, 

mint például a Facebook-felhasználók, még a kis hatásoknak is "nagy összesített következményei lehetnek". Másodszor, a szerzők 

felkérték az olvasókat, hogy képzeljék el, mit lehetne elérni jelentősebb manipulációkkal és nagyobb kísérleti populációkkal, 

megjegyezve, hogy eredményeik fontosak a "közegészségügy" szempontjából. 

A közvélemény felháborodása ismét jelentős volt. "Ha a Facebook képes az érzelmeket befolyásolni és szavazásra késztetni minket, 

akkor mi mást tehet még?" - tette fel a kérdést a Guardian. A The Atlantic idézte a tanulmány szerkesztőjét, aki nyilvánvaló aggályai 

ellenére is feldolgozta a cikket a közzétételre.13 Elmondta a magazinnak, hogy magáncégként a Facebooknak nem kell betartania a 

kísérletezésre vonatkozó jogi előírásokat, amelyeket az akadémiai és kormányzati kutatóknak kell betartaniuk. 

Ezeket a jogi normákat "közös szabályként" ismerik. Ezeket az előírásokat a kísérletező hatalmával való visszaélés elleni védelemre 

tervezték, és minden szövetségi finanszírozású kutatásnak be kell tartania. A közös szabály a tájékozott beleegyezésre, a károkozás 

elkerülésére, a kikérdezésre és az átláthatóságra vonatkozó eljárásokat írja elő, és minden kutatóintézetben kijelölt, tudósokból álló, 

úgynevezett "belső felülvizsgálati bizottságok" irányítják. Fiske elismerte, hogy meggyőzte őt a Facebook érvelése, miszerint a kísérleti 

manipuláció a vállalat szokásos gyakorlatának, az emberek hírfolyamának manipulálására vonatkozó szokásos gyakorlatának nem 

jelentős kiterjesztése. Ahogy Fiske elmesélte: "Azt mondták... hogy a Facebook nyilvánvalóan állandóan manipulálja az emberek 

hírfolyamát.... Ki tudja, milyen más kutatásokat végeznek. "14 Más szóval Fiske felismerte, hogy a kísérlet csupán a Facebook szokásos 

viselkedésmódosító gyakorlatának kiterjesztése, amely már szankció nélkül virágzik. 

Adam Kramer, a Facebook adattudósa és vezető kutatója több száz médiakérdést kapott, ami arra késztette, hogy a Facebook-

oldalán azt írja, hogy a vállalatot valóban "érdekli" az érzelmi hatása. Egyik társszerzője, a Cornellben dolgozó Jeffrey Hancock a New 

York Timesnak elmondta, hogy nem gondolta volna, hogy a hírfolyam manipulálása, még ha csak szerény mértékben is, egyesek 

számára sértő érzést okozhat.15 A Wall Street Journal arról számolt be, hogy a Facebook adattudományi csoportja 2007-es megalakulása 

óta több mint 1000 kísérletet hajtott végre, és "kevés korlátozással", belső felülvizsgálati bizottság nélkül működött. Chris Chambers 

pszichológiaprofesszor a Guardianban úgy összegezte, hogy "a Facebook-tanulmány egy disztópikus jövőt fest, amelyben az akadémiai 

kutatók az etikai korlátozások alól úgy menekülnek ki, hogy magáncégekkel szövetkeznek, hogy egyre veszélyesebb vagy károsabb 

beavatkozásokat teszteljenek. "16 

Egy hónappal az érzelmi fertőzésről szóló tanulmány közzététele után a Proceedings of the National Academy of Sciences 

főszerkesztője, Inder M. Verma "szerkesztői aggályos nyilatkozatot" tett közzé a Facebook-kutatással kapcsolatban. Miután elismerte a 

szokásos védekezést, miszerint a Facebook technikailag mentesül a "közös szabály" alól, Verma hozzátette: "Mindazonáltal 



138 

 

aggodalomra ad okot, hogy az adatok Facebook általi gyűjtése olyan gyakorlatokat tartalmazhatott, amelyek nem voltak teljes 

mértékben összhangban a tájékozott beleegyezés megszerzésének és a résztvevők számára a kilépés lehetőségének elvével".17 

Az amerikai tudósok közül James Grimmelmann, a Marylandi Egyetem jogászprofesszora publikálta a legátfogóbb érvet amellett, 

hogy a Facebookot és más közösségi médiavállalatokat a közös szabály által képviselt előírásoknak megfelelően kell felelősségre vonni. 

Érvelése szerint a vállalati kutatásokat nagyobb valószínűséggel veszélyeztetik súlyos összeférhetetlenségek, mint az akadémiai 

kutatásokat, ami a közös kísérleti normákat kritikussá teszi, és nem olyasmivé, amit egyéni etikai megítélésre lehet bízni. Grimmelmann 

elképzelte a "belső felülvizsgálati bizottságok tisztára mosását", amelyben az akadémikusok "megkerülhetik a kutatási etikai 

szabályokat, amikor csak elég szorosan együttműködnek ipari partnerekkel. A kivétel elnyelné a közös szabályt".18 E tekintetben való 

meggyőződése ellenére Grimmelmann elemzése utolsó oldalain elismerte, hogy még a Közös Szabály legszigorúbb előírása is kevéssé 

tudná megfékezni egy olyan vállalat, mint a Facebook, hatalmas hatalmát, amely rutinszerűen manipulálja a felhasználók viselkedését, 

olyan eszközökkel, amelyek megfejthetetlenek és ezért vitathatatlanok. Fiske-hez hasonlóan Grimmelmann is megérezte a nagyobb 

projektet, a cselekvés gazdaságossága a bevett jog és a társadalmi normák hatókörén túl. 

A Nature című folyóirat a Facebook-kísérletet védelmező, határozott hangvételű levéllel hívta fel magára a figyelmet, amelyet 

Michelle Meyer bioetikus írt öt társszerzőjével együtt és huszonhét másik etikus nevében. A levél szerint az online környezetre 

vonatkozó új ismeretek kodifikálásának szükségessége még akkor is igazolja a kísérletezést, ha az nem tartja vagy nem tarthatja be az 

embereken végzett kutatásokra vonatkozó elfogadott etikai irányelveket. Meyer védekezése azonban egy előrelátó figyelmeztetéssel 

fordult, miszerint "a tanulmányra adott szélsőséges reakciók... azt eredményezhetik, hogy ilyen kutatásokat titokban végeznek.... Ha a 

kritikusok úgy gondolják, hogy az érzelmi tartalmak manipulálása ebben a kutatásban eléggé aggályos ahhoz, hogy szabályozást 

érdemeljen... akkor ugyanez az aggodalom a Facebook szokásos gyakorlatára is vonatkoznia kell....".19 

A kísérlet kritikusai és támogatói csak ebben értettek egyet: A Facebook könnyen gazemberré válhat, és azzal fenyegetőzhet, hogy a 

titkolózásba vonul vissza, ha a szabályozó hatóságok megpróbálnak beavatkozni a gyakorlatába. Az akadémiai közösség osztozott a 

fenyegetettség érzésében az ismert tényekkel szemben. A Facebook a viselkedésmódosítás olyan példátlan eszközének birtokában van, 

amely titokban, nagy léptékben, a megállapodás, a verseny és az ellenőrzés társadalmi vagy jogi mechanizmusainak hiányában 

működik. Még a "közös szabály" legszigorúbb alkalmazása sem változtatná meg ezeket a tényeket. 

Miközben a tudósok azt ígérték, hogy testületeket hívnak össze a Facebook-kutatás által felvetett etikai kérdések megvizsgálására, a 

vállalat bejelentette saját terveit a jobb önszabályozásra. A vállalat technológiai igazgatója, Mike Schroepfer bevallotta, hogy 

"felkészületlenül érte" a nyilvánosság reakciója az érzelmi fertőzéssel kapcsolatos tanulmányra, és elismerte, hogy "vannak dolgok, 

amelyeket másképp kellett volna csinálnunk". A vállalat "új kutatási keretrendszere" egyértelmű irányelveket, egy belső felülvizsgálati 

bizottságot, a kutatási gyakorlatokról szóló, a vállalat híres "boot camp" orientációs és képzési programjába beépített, az új 

alkalmazottaknak szóló útmutatót, valamint egy olyan weboldalt tartalmazott, amely a közzétett tudományos kutatásokat mutatja be. 

Ezek az önmaga által előírt "szabályozások" nem kérdőjelezték meg a Facebook online közösségének alapvető tényeit, mint a cég 

gazdaságosságának szükséges fejlődési környezetét és célpontját. 

Egy 2017 májusában az ausztrál sajtó által megszerzett dokumentum végül felfedte ezt a tényt. Három évvel a fertőzéses tanulmány 

közzététele után az ausztrál The Australian hozta nyilvánosságra a huszonhárom oldalas bizalmas Facebook-dokumentumot, amelyet 

két Facebook-vezető írt 2017-ben, és amely a vállalat ausztrál és új-zélandi hirdetőinek szólt. A jelentés bemutatta a vállalat rendszereit, 

amelyekkel 6,4 millió középiskolás és felsőoktatási diákról, valamint a már dolgozó ausztrál és új-zélandi fiatalokról gyűjtött 

"pszichológiai meglátásokat". A Facebook-dokumentum részletesen bemutatta, hogy a vállalat milyen sokféleképpen használja fel a 

viselkedési többletet, hogy pontosan megállapítsa azt a pillanatot, amikor egy fiatalnak "önbizalom-növelésre" van szüksége, és ezért a 

legérzékenyebb a reklámok és ösztönzések egy bizonyos konfigurációjára: "A Facebook a posztok, képek, interakciók és internetes 

aktivitás nyomon követésével ki tudja számolni, hogy a fiatalok mikor érzik magukat "stresszesnek", "legyőzöttnek", "túlterheltnek", 

"szorongónak", "idegesnek", "hülyének", "ostobának", "haszontalannak" és "kudarcosnak".".20 

A jelentésből kiderül, hogy a Facebook érdekelt abban, hogy ezt az affektív többletet a cselekvés gazdaságossága érdekében 

kihasználja. Részletes információkkal büszkélkedhet a fiatalok "hangulatváltozásairól" a "belső Facebook-adatok" alapján, és azt állítja, 

hogy a Facebook előrejelző termékei nemcsak "érzékelik az érzelmeket", hanem azt is megjósolják, hogy a hét különböző pontjain 

hogyan kommunikálnak érzelmeket, és az egyes érzelmi fázisokat megfelelő hirdetési üzenetekkel párosítják a garantált eredmények 

maximális valószínűsége érdekében. "A várakozó érzelmek nagyobb valószínűséggel fejeződnek ki a hét elején" - tanácsolja az elemzés 

-, "míg az elgondolkodtató érzelmek a hétvégén növekednek. A hétfőtől csütörtökig tartó időszak a bizalomépítésről szól; a hétvége az 

eredmények közvetítéséről". 

A Facebook nyilvánosan tagadta ezeket a gyakorlatokat, de Antonio Garcia-Martinez, a Facebook egykori termékmenedzsere és a 

Szilícium-völgyről szóló, Káoszmajmok című hasznos beszámoló szerzője, aki a Guardian-ban az ilyen gyakorlatok rutinszerű 

alkalmazását, és azzal vádolta a vállalatot, hogy "hazudik a fogai közül". Végül így zárta: "A kemény valóság az, hogy a Facebook soha 

nem fogja megpróbálni korlátozni az adataik ilyen jellegű felhasználását, hacsak a közfelháborodás nem ér el olyan crescendót, hogy az 

megváltoztathatatlanná váljon".21 Az biztos, hogy a Facebooknak a felhasználók érzelmi életébe való beavatkozásával szembeni 
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nyilvános kihívás, ahogyan az a fertőzéses tanulmányban kifejezésre jutott, és az önszabályozásra tett ígérete nem csillapította a 

felhasználók érzelmeihez fűződő kereskedelmi érdekeit, illetve a vállalat azon kényszerét, hogy ezt a tudást szisztematikusan 

kihasználja ügyfelei nevében és azokkal együttműködve. Nem tette, mert nem is teheti, mindaddig nem, amíg a vállalat bevételei az 

előrejelzési imperatívusz hatalma alatt a cselekvés gazdaságosságához kötődnek. 

A Facebook kitartása ismét figyelmeztet bennünket a jogfosztás körforgásának makacs menetelésére. A Facebook nyilvánosan 

elismerte és bocsánatot kért a viselkedésmódosítás és az érzelmi manipuláció nyílt kísérleti beavatkozásaiért, és alkalmazkodást ígért e 

gyakorlatok megfékezésére vagy mérséklésére. Eközben az intim élet egy újabb küszöbét lépték át. A Facebook potenciális érzelmi 

manipulációjának elsajátítása megvitathatóvá vált, sőt, a megszokás beálltával magától értetődővé vált. A princetoni Fiske-től a kritikus 

Grimmelmannig és a támogató Meyerig a szakértők úgy vélték, hogy ha a Facebook tevékenységét új szabályozási rendszerbe 

kényszerítik, a vállalat csupán titokban folytatja tovább. Az ausztrál dokumentumok kinyitották az egyik ajtót e titkos gyakorlatok előtt, 

és a ciklus kiteljesedését sugallták a tevékenységnek az átláthatatlanság és a megfejthetetlenség által védett titkos zónákba való 

átirányításával, ahogyan azt ezek a tudósok előre látták. 

A Facebook politikai mozgósítási kísérletezői felfedezték, hogy manipulálni tudják a felhasználók társadalmi befolyásolással 

szembeni sebezhetőségét, hogy olyan motivációs állapotot hozzanak létre ("Olyan akarok lenni, mint a barátaim"), amely növeli annak 

valószínűségét, hogy egy releváns alapozó üzenet - a "Szavaztam" gomb - cselekvést eredményez. Az érzelmi fertőzés tanulmánya 

ugyanezt a mögöttes társadalmi befolyásolási orientációt használta ki. Ebben az esetben a Facebook pozitív vagy negatív affektív 

nyelvezet formájában szubliminális jelzéseket helyezett el, amelyek a társadalmi összehasonlítás által kiváltott motivációs állapottal - 

"Olyan akarok lenni, mint a barátaim" - kombinálva mérhető, bár gyenge fertőzési hatást eredményeztek. Végül az ausztrál 

reklámcélzási dokumentum rámutat arra, hogy milyen komoly és összetett a háttérben zajló erőfeszítés, hogy ezt a hatást a motivációs 

feltételek granuláris szintű meghatározásával erősítsék. Nemcsak a Facebook viselkedési többletének nagyságrendjét és terjedelmét tárja 

fel, hanem azt is, hogy a vállalat érdekelt abban, hogy kihasználva a többletét, pontosan meghatározza a felhasználó hajlamát arra, hogy 

valós idejű célzást végezzen a márkajelzésekkel, amelyek a legnagyobb valószínűséggel garantált eredményeket érnek el. 

A Facebook kísérleti sikere azt mutatja, hogy a szuggesztión keresztül történő hangolás a távstimuláció hatékony formája lehet, 

méghozzá méretarányosan. Az egyéni és csoportos tudatosság megkerülése kritikus jelentőségű volt a Facebook viselkedésmódosító 

sikere szempontjából, ahogyan azt MacKay kikötötte. Az érzelmi fertőzésről szóló kutatási cikk első bekezdése ezt a kitérést ünnepli: 

"Az érzelmi állapotok az érzelmi fertőzés révén átvihetők másokra, ami azt eredményezi, hogy az emberek a tudatosságuk nélkül 

ugyanazokat az érzelmeket élik át. " Ausztrália nagyvárosainak fiatal felnőttjei sem sejtik, hogy félelmeik és fantáziáik pontos mértékét 

kereskedelmi célokra használják ki a legnagyobb sebezhetőségük órájában és pillanatában. 

Ez a kitérés nem véletlen vagy véletlenszerű, hanem valójában az egész felügyeleti kapitalista projekt struktúrájának lényege. Az 

egyéni tudatosság a telestimuláció ellensége, mert ez a kognitív és egzisztenciális erőforrások mozgósításának szükséges feltétele. 

Tudatosság nélkül nincs autonóm ítéletalkotás. Egyetértés és egyet nem értés, részvétel és visszavonulás, ellenállás vagy 

együttműködés: ezek közül az önszabályozó döntések közül egyik sem létezhet tudatosság nélkül. 

Gazdag és virágzó kutatási irodalom világítja meg az emberi önszabályozás mint egyetemes szükséglet előzményeit, feltételeit, 

következményeit és kihívásait. Az önrendelkezési képességet számos olyan viselkedés alapvető alapjaként értelmezik, amelyeket a 

kritikus képességekhez társítunk, mint pl. empátia, akarat, reflexió, személyes fejlődés, hitelesség, integritás, tanulás, célok elérése, 

impulzuskontroll, kreativitás, és a bensőséges, tartós kapcsolatok fenntartása. "Ennek a folyamatnak a velejárója egy olyan én, amely 

célokat és normákat tűz ki, tudatában van saját gondolatainak és viselkedésének, és képes megváltoztatni azokat" - írja Dylan Wagner, 

az Ohio State University professzora és Todd Heatherton, a Dartmouth professzora az önismeret központi szerepéről szóló esszéjükben 

az önmeghatározásról: "Sőt, egyes teoretikusok szerint az öntudatosság elsődleges célja az önszabályozás lehetővé tétele". Az emberi 

autonómiát fenyegető minden fenyegetés a tudatosság elleni támadással kezdődik, "lerombolva a gondolataink, érzelmeink és vágyaink 

szabályozására való képességünket".22 

Az önismeretnek mint az önszabályozás kudarca elleni védőbástyának a jelentőségét hangsúlyozza a Cambridge-i Egyetem két 

kutatója is, akik egy skálát dolgoztak ki egy személy "meggyőzésre való fogékonyságának" mérésére. Megállapították, hogy a 

meggyőzésnek való ellenállási képesség legfontosabb meghatározója az, amit ők "az előre gondolkodás képességének" neveznek. "23 Ez 

azt jelenti, hogy azok az emberek, akik önismeretük segítségével átgondolják cselekedeteik következményeit, hajlamosabbak a saját 

útjukat kijelölni, és lényegesen kevésbé sérülékenyek a meggyőzési technikákkal szemben. Az önismeret a skálájuk második 

legmagasabbra rangsorolt tényezőjében is szerepel: az elkötelezettségben. Azokat az embereket, akik tudatosan elkötelezettek egy 

cselekvési irányvonal vagy elvrendszer mellett, kisebb valószínűséggel lehet rábeszélni arra, hogy olyasmit tegyenek, ami sérti ezt az 

elkötelezettséget. 

Már láttuk, hogy a demokrácia veszélyezteti a felügyeleti bevételeket. A Facebook gyakorlata egy hasonlóan nyugtalanító 

következtetést sugall: az emberi tudatosság maga is veszélyezteti a felügyeleti bevételeket, mivel a tudatosság veszélyezteti a 

viselkedésmódosítás nagyobb projektjét. A filozófusok az "önszabályozást", az "önrendelkezést" és az "autonómiát" az "akarat 

szabadságaként" ismerik el. Az autonómia szó a görögből származik, és szó szerint azt jelenti: "az én általi szabályozás". Szemben áll a 
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heteronómiával, amely "mások általi szabályozást" jelent. A cselekvésgazdaságok versenyszükséglete azt jelenti, hogy a felügyeleti 

kapitalistáknak minden rendelkezésre álló eszközt be kell vetniük, hogy az autonóm cselekvést heteronóm cselekvéssel helyettesítsék. 

Bizonyos értelemben semmi figyelemre méltó nincs abban a megfigyelésben, hogy a kapitalisták azokat az egyéneket részesítik 

előnyben, akik hajlandóak úgy dolgozni és fogyasztani, hogy az a tőkének a legnagyobb hasznára váljon. Elég csak a 2008-as nagy 

pénzügyi válságot kiváltó másodlagos jelzáloghitel-ipar pusztításaira vagy az emberi autonómia mindennapos megsértésére gondolnunk, 

amelyet a légitársaságoktól a biztosításokig számtalan iparág végez, hogy bőséges példát találjunk erre az egyértelmű tényre. 

Veszélyes lenne azonban azt az elképzelést dédelgetni, hogy a mai felügyeleti kapitalisták egyszerűen csak ugyanolyanok, mint 

régen. A cselekvésgazdaságok e strukturális követelménye a viselkedésmódosítás eszközeit a növekedés motorjává teszi. A történelem 

során soha máskor nem volt példa nélküli gazdagsággal és hatalommal rendelkező magántársaságok élvezték a cselekvés gazdaságának 

szabad gyakorlását, amelyet a mindenütt jelenlévő számítógépes tudás és irányítás mindent átható globális architektúrája támogatott, 

amelyet a pénzért megvásárolható fejlett tudományos know-how segítségével építettek fel és tartottak fenn. 

A legmarkánsabb, hogy a Facebook kísérleti hatalomra vonatkozó nyilatkozata a felügyeleti kapitalisták előjogait követeli mások 

viselkedésének jövőbeli alakulása felett. Azzal, hogy a megfigyelési kapitalizmus kijelenti a jogot az emberi cselekvés titkos és 

nyereségvágyból történő módosítására, gyakorlatilag száműz minket saját viselkedésünkből, és a jövőbeli cselekvés feletti ellenőrzés 

helyét az "én fogom" helyett a "te fogod" irányításába helyezi át. Mindannyian követhetünk egy külön utat, de a cselekvés gazdasága 

biztosítja, hogy az utat már a felügyeleti kapitalizmus gazdasági szükségletei alakítják. A társadalomban a hatalomért és az irányításért 

folytatott küzdelem már nem az osztály és a termeléshez való viszony rejtett tényeihez kapcsolódik, hanem az automatizált, mesterséges 

viselkedésmódosítás rejtett tényeihez. 

 

III. Pokémon Go! Csináld! 

 

Ez egy különösen fárasztó júliusi délután volt 2016-ban. David több órán át vezetett egy vitatott biztosítási tanúvallomást egy poros 

New Jersey-i tárgyalóteremben, ahol előző este egy áramkimaradás kiütötte az épület törékeny légkondicionáló rendszerét. Aztán a 

nyugtalan pénteki hazautazást egy egyetlen, a hőség miatt mozgásképtelenné vált autó átkozta meg, amely az egykor reményteli 

forgalmat iszappá változtatta. Végül hazaérve becsúsztatta a kocsit a garázsba, és a mosókonyhába és a konyhába nyíló oldalsó ajtó felé 

vette az irányt. A hűvös levegő úgy csapta meg, mintha az óceánba merült volna, és egész nap először vett mély lélegzetet. Az asztalon 

egy cetlin az állt, hogy a felesége néhány percen belül hazaér. Elhajtott egy kis vizet, készített magának egy italt, és felmászott a 

lépcsőn, hogy elinduljon egy hosszú zuhany alá. 

A csengő éppen akkor szólalt meg, amikor a meleg víz megcsapta fájó hátizmait. Elfelejtette a kulcsot? A zuhanyzás megszakadt, 

felkapott egy pólót és egy rövidnadrágot, és leszaladt a lépcsőn, a bejárati ajtót kinyitva egy pár tinédzser előtt, akik a 

mobiltelefonjukkal hadonásztak az arca előtt. "Hé, egy Pokémon van a hátsó udvarodban. Ez a miénk! Nem baj, ha visszamegyünk és 

elkapjuk?" 

"Micsoda?" Fogalma sem volt, miről beszélnek, de hamarosan felvilágosítást kap. 

Aznap este még négyszer csengettek be Dávid ajtaján: vadidegenek, akik be akartak jutni az udvarára, és elégedetlenkedtek, amikor 

megkérte őket, hogy távozzanak. Az ezt követő napokon és estéken Pokémon-keresők csomói alakultak ki a pázsitján, némelyikük fiatal 

volt, mások már régen túl voltak ezen a kifogáson. Felemelték a telefonjukat, mutogattak és kiabáltak, miközben a házát és a kertjét 

pásztázták a "kiterjesztett valóság" lényei után. A világnak ezt a kis szeletét a telefonjukon keresztül nézve láthatták a Pokémon-

zsákmányukat, de csak minden más rovására. Nem láthatták egy család otthonát, vagy az udvariasság határait, amelyek az ott élő férfi és 

nő számára menedékké tették azt. Ehelyett a játék megragadta a házat és a körülötte lévő világot, és mindent újraértelmezett a GPS-

koordináták hatalmas egyenértékűségében. Itt egy újfajta kereskedelmi igényérvényesítés volt: a kisajátítás profitorientált kinyilvánítása, 

amelyben a valóságot a mások gazdagodásáért megizzasztandó üres terek határtalan kiterjedésévé alakítják át. David azon tűnődött, 

mikor lesz ennek vége? Mi jogosítja fel őket erre? Kit hívjak fel, hogy ennek véget vessenek? 

Anélkül, hogy tudta volna, kirángatták a zuhany alól, hogy csatlakozzon az angliai Broughton falusiakhoz, akik 2009-ben az utcára 

vonultak, hogy tiltakozzanak a Google Street View kamerás autóinak inváziója ellen. Hozzájuk hasonlóan ő is hirtelen versenybe 

keveredett a felügyeleti kapitalizmus gazdasági szükségleteivel, és hozzájuk hasonlóan hamarosan megértette, hogy nincs telefonszám, 

nincs segélyhívószám, hogy sürgősen értesítse az illetékes hatóságokat arról, hogy egy szörnyű tévedés virágzott a gyepén. 

2009-ben, amint azt a fejezetben5 láthattuk, a Google Maps alelnöke és Street View főnöke, John Hanke figyelmen kívül hagyta a 

Broughtonon tüntetőket, és ragaszkodott ahhoz, hogy csak ő és a Google tudja, mi a legjobb, nem csak Broughton, hanem minden ember 

számára. Most Hanke ismét itt volt a megfigyelési kapitalizmus következő határán, ezúttal a Pokémon Go mögött álló cég, a Niantic 

Labs alapítójaként. Hanke, talán emlékeznek rá, eltökélt szándéka volt, hogy a világot feltérképezve birtokolja a világot. Ő alapította a 

Keyhole-t, a CIA által finanszírozott, majd később a Google által felvásárolt és Google Earth-re átkeresztelt műholdas térképező 

startupot. A Google-nél a Google Maps alelnöke volt, és egyik főszereplője volt annak az ellentmondásos törekvésnek, hogy a Street 
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View projekt révén a köz- és magánterületeket is birtokba vegye. 

Hanke elmeséli, hogy a Pokémon Go a Google Mapsből született, amely a játék eredeti fejlesztőcsapatának nagy részét is adta.24 

Sőt, a Street View titokzatos mérnöke, Marius Milner is csatlakozott Hanke-hoz a behatolás új szakaszában. 2010-re Hanke létrehozta 

saját indítóállomását, a Niantic Labs-t a Google anyahajóján belül. Célja olyan "párhuzamos valóság" játékok kifejlesztése volt, amelyek 

nyomon követik és terelik az embereket azokon a területeken, amelyeket a Street View olyan merészen követelt a térképei számára. 

2015-ben, az Alphabet vállalati struktúrájának kialakítását követően és jóval a Pokémon Go fejlesztése után a Niantic Labs hivatalosan 

is független vállalatként jött létre, 30 millió dolláros finanszírozással a Google, a Nintendo (a japán vállalat, amely eredetileg a 

Pokémonokat a "Game Boy" eszközök az 1990-es évek végén), valamint a Pokémon Company.25 

Hanke már régóta felismerte a játékformátum erejét, mint az akciógazdaságosság elérésének eszközét. Még a Google-nál egy 

interjúban a következőket mondta: "A mobileszközzel rendelkező emberek több mint 80%-a állítja, hogy a készülékén játszik... a 

játékok gyakran az első vagy második számú tevékenységet jelentik... ezért az Android mint operációs rendszer, de a Google számára is 

fontosnak tartjuk, hogy újítsunk és vezető szerepet töltsünk be... a mobiljátékok jövője terén". "26 

Érdemes megjegyezni, hogy Hanke egy kapzsiság által tönkretett XIX. századi kereskedelmi vitorlás hajó után nevezte el csoportját. 

A Nianticot eladták, és a jövedelmezőbb bálnavadászat céljára használták fel, amikor 1849-ben San Francisco és a Csendes-óceán északi 

bálnavadászterülete felé vette az irányt. A hajó kapitánya váratlanul megállt Panamában, hogy a kaliforniai aranylázba tartó zarándokok 

százait felvegye a fedélzetre, akik mindannyian szívesen fizették a legmagasabb árat a bálnavadász szűk és bűzös szállásáért. A kapitány 

kapzsisága végzetesnek bizonyult a hajó kilátásai szempontjából, amikor ezek az utasok aranylázzal fertőzték meg a hajó legénységét. A 

matrózok San Franciscóban kikötve elhagyták a kapitányt és a hajót, és inkább az aranybányák felé vették az irányt. Mivel a kapitány 

nem tudta folytatni az utat, kénytelen volt fillérekért eladni a hajót, és a Clay és Montgomery utcák lábánál a homokos sekély vízben 

hagyta. 2016-ban Hanke felvette a lázadó legénység útját. Az ő Nianticja egy új évszázad aranyláza felé vette az irányt a jóslatok 

imperatívuszának következő hódítási hullámának határán: a cselekvés gazdasága. 

Hanke Pokémon Go-ja 2016 júliusában indult, mint egy másfajta válasz arra a kérdésre, amellyel a felügyeleti kapitalista projektet 

alakító mérnökök és tudósok szembesültek: hogyan lehet az emberi viselkedést gyorsan és méretarányosan működtetni, miközben 

garantált eredmények felé tereli azt? A Pokémon Go 2016 nyarán a csúcspontján a megfigyelési kapitalisták álma vált valóra: a 

Pokémon Go egyesítette a lépték, a hatókör és a működtetés dimenzióit, folyamatos viselkedési többletforrásokat eredményezett, és friss 

adatokat szolgáltatott a belső, külső, nyilvános és magánterek feltérképezésének kidolgozásához. A legfontosabb, hogy élő 

laboratóriumot biztosított a távstimulációhoz, mivel a játék tulajdonosai megtanulták, hogyan lehet automatikusan kondicionálni és 

terelni a kollektív viselkedést, és a viselkedési határidős piacok valós idejű konstellációi felé irányítani, és mindezt az egyéni tudatosság 

peremén túl. Hanke megközelítésében a cselekvés gazdaságossága a játék dinamikáján keresztül valósulna meg. 

A Niantic úgy tervezte az új játékot, hogy a valós világban "játsszuk", ne pedig egy képernyőn. Az elképzelés szerint a 

játékosoknak "ki kell menniük", hogy "gyalogosan kalandozzanak" a városok, falvak és külvárosok nyílt tereiben.27 A játék a 

"kiterjesztett valóságra" támaszkodik, és úgy épül fel, mint egy kincsvadászat. Miután letöltötted az alkalmazást a Niantic-tól, a GPS és 

az okostelefon kamerája segítségével vadászhatsz a Pokémonoknak nevezett virtuális lényekre. A figurák úgy jelennek meg az 

okostelefonod képernyőjén, mintha melletted lennének a valós környezetedben: egy gyanútlan ember hátsó kertjében, egy városi utcán, 

egy pizzériában, egy parkban, egy drogériában. Az elkapott Pokémonokat játékpénzzel, cukorkákkal és csillagporral jutalmazzák, és 

más felhasználókkal való harcban alkalmazzák őket. A végső cél a 151 Pokémon átfogó választékának elkapása, de a játékosok 

útközben "tapasztalati pontokat" szereznek, amelyekkel a szakértelem egymást követő szintjeit érik el. Az ötödik szinten a játékosok 

csatlakozhatnak a három csapat egyikéhez, hogy a "tornatermeknek" nevezett kijelölt helyszíneken harcoljanak a Pokémonokkal. 

A felfutás már évekkel korábban elkezdődött az Ingress-szel, a Niantic első, valós játékra tervezett mobiljátékával. A 2012-ben 

megjelent Ingress előfutára és tesztelője volt a Pokémon Go-t meghatározó képességeknek és módszereknek. A játék végigvezette 

felhasználóit városaikon és településeiken, hogy megtalálják és irányítsák a kijelölt "portálokat", és elfoglalják a "területeket", mivel a 

játék mesterei a GPS-re támaszkodtak a felhasználók mozgásának nyomon követéséhez és a területek feltérképezéséhez, amelyeken 

keresztül barangoltak. 

Hanke elgondolkodott azon, hogy ő és csapata mit tanult az Ingressből. A legfontosabb a Niantic csapatának "meglepetése" volt, 

amikor megfigyelték, hogy mennyire "megváltozik a játékosok viselkedése".28 Hanke felfogta, hogy a viselkedésmódosítás magvait a 

játék szabályaiban és a társadalmi dinamikában ültették el: "Ha azt akarjuk, hogy a világot a játéktábláddá alakítod, a helyeknek, 

amelyekkel az embereknek interakcióba kell lépniük, bizonyos jellemzőkkel kell rendelkezniük.... A játékosnak okkal kell odamennie.... 

A játék lehetővé teszi számukra, és arra ösztönöz, hogy ezeket az interakciókat megtörténjenek. " Egy felhasználó, akinek az Ingress 

neve "Spottiswoode" volt, példával szolgál:29 "Ahogy hazafelé tekerek, megállok egy olyan hely közelében, amit korábban felderítettem, 

egy gyenge ellenséges portállal. Támadok, és a felhalmozott XM ("egzotikus anyag") segítségével elpusztítom az ellenséges 

infrastruktúrát.... Az Ingress beépített csevegőprogramján egy Igashu nevű játékos dicséri a kezem munkáját. Szép munka, Spottiswoode 

- mondja. Büszke vagyok, és továbblépek, hogy megtervezzem a következő támadást az ellenséges portálok ellen. "30 Hanke szerint a 

Pokémon Go-t úgy tervezték volna meg, hogy kihasználja azt, amit a csapat mostanra megértett, mint a legfontosabb motivációs 
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forrásokat, amelyek arra késztetik a játékosokat, hogy megváltoztassák a viselkedésüket: a valós cselekvésen alapuló társas 

játékközösséget.31 

Minden játék szabályokkal írja körül a viselkedést, jutalmazza a cselekvés bizonyos formáit és bünteti a többit, és a Niantic nem az 

első, amely a játék szerkezetét eszközként használja a játékosok viselkedésének megváltoztatására. A "gamifikáció" mint a viselkedés-

technológia megközelítése v a l ó b a n  nagy érdeklődésre tart számot, és komoly tudományos és népszerű szakirodalmat hozott létre.32 

Kevin Werbach, a Wharton professzora szerint a játékok a cselekvés három szintjét foglalják magukban. A legmagasabb szinten a 

"dinamika" áll, amely a játék motivációs energiáját mozgatja. Ezek lehetnek a versengés vagy a frusztráció által kiváltott érzelmek, a 

lenyűgöző narratíva, a fejlődés struktúrája, amely egy magasabb cél felé vezető fejlődés élményét hozza létre, vagy olyan kapcsolatok, 

amelyek olyan érzéseket váltanak ki, mint a csapatszellem vagy az agresszió. Ezután következik a "mechanika". Ezek azok a 

procedurális építőelemek, amelyek a cselekvést irányítják, és egyben az elkötelezettséget is építik. Egy játék felépülhet például verseny 

vagy egyéni kihívás, sorra kerülés és együttműködés, tranzakció és győztes mindent visz, csapatsport vagy egyéni hódítás. Végül ott 

vannak a játék "összetevői", amelyek a mechanikát működőképessé teszik. Ezek a játék leglátványosabb aspektusai: pontok, amelyek a 

fejlődést jelképezik, előre meghatározott kihívásokként meghatározott küldetések, "jelvények", amelyek az eredményeket jelképezik, 

"ranglisták", amelyek vizuálisan mutatják az összes játékos előrehaladását, "főnökharcok", amelyek a szint csúcspontját jelzik, és így 

tovább.33 

A játékokkal kapcsolatos legtöbb kutatás arra a következtetésre jut, hogy ezek a struktúrák hatékonyan motiválhatják a cselekvést, 

és a kutatók általában azt jósolják, hogy a játékokat egyre inkább az egyéni viselkedés megváltoztatásának választott módszertanaként 

fogják használni.34 A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a játékok viselkedésváltoztató erejét szégyentelenül instrumentalizálják, ahogy a 

gamifikáció ezernyi olyan helyzetben terjed el, amikor egy vállalat csupán a saját céljai felé akarja hangolni, terelgetni és kondicionálni 

ügyfelei vagy alkalmazottai viselkedését. Ez általában néhány összetevő, például jutalompontok és előmeneteli szintek importálását 

jelenti annak érdekében, hogy a vállalat közvetlen érdekeit szolgáló viselkedést alakítsanak ki olyan programokkal, mint az 

ügyfélhűségprogramok vagy a belső értékesítési versenyek. Egy elemző több mint kilencven ilyen "gamifikációs esetről" készített 

felmérést, a befektetések megtérülési statisztikáival együtt.35 Ian Bogost, a Georgia Tech interaktív számítástechnika professzora és a 

digitális kultúra megfigyelője ragaszkodik ahhoz, hogy ezeket a rendszereket játék helyett "exploitationware"-nek kellene nevezni, 

mivel egyetlen céljuk a viselkedés manipulálása és módosítása.36 

A Pokémon Go teljesen új irányba viszi ezeket a képességeket, és a játékosokat a valós világban futtatja, de nem a játék kedvéért, 

amelyet a játékosok játszani vélnek. Hanke egyedülálló zsenialitása abban rejlik, hogy a játék viselkedésmódosító erőfeszítéseit egy 

olyan célpont felé irányítja, amely a játékosok tudatosságának határain túli, feltáratlan zónát foglal el. Célja a viselkedés alakítása a 

megfigyelési kapitalizmus még nagyobb játékában. 

A Pokémon Go-t először 2015 szeptemberében mutatták be a Wall Street Journalnak, nem sokkal azután, hogy a Niantic kivált a 

Google-ból. A játék mesterei azt mondták a riporternek, hogy a játék nem tartalmaz majd reklámokat. Ehelyett a bevételek 

"mikrotranzakciókból", feltehetően virtuális kellékek játékon belüli vásárlásából származnának, bár a Niantic "nem volt hajlandó 

megmondani", hogy pontosan mi lenne eladó. A Niantic egy helymeghatározó karkötőt is ígért, amely "rezeg és világít", ha valaki 

közeledik egy Pokémonhoz. Egyértelmű volt, hogy a Pokémon Go legalábbis friss többletforrást jelent majd a játék alapjául szolgáló 

térképek finomításához és bővítéséhez.37 

A Pokémon Go 2016. július 6-án jelent meg az Egyesült Államokban, Ausztráliában és Új-Zélandon, és mindössze egy hét alatt a 

legtöbbet letöltött és a legtöbb bevételt hozó alkalmazássá vált az Egyesült Államokban, gyorsan elérve, hogy annyi aktív Android-

felhasználó legyen rajta, mint a Twitteren. Az alkalmazás letöltéseinek több mint 60 százaléka napi használatban volt, és július 8-ra ez 

napi átlagban körülbelül 43,5 percet jelentett egy felhasználóra vetítve.38 Mivel a Niantic szerverei nyögtek a terhelés alatt, a játék 

európai bevezetését július 13-ra halasztották. Addigra azonban a Niantic bebizonyította, hogy mennyit ér a cselekvésgazdaságosságra 

vonatkozó megközelítése, és példátlan hatékonyságot mutatott a garantált eredményekhez vezető utolsó gyötrelmes mérföld 

megtételében. 

A példátlan mintázat már napokkal a játék megjelenése után halványan érzékelhető volt. Egy virginiai bár kedvezményt ajánlott fel 

a Pokémon Go csapatának; egy San Franciscó-i teázó "egyet fizet, egyet kap" akciót kínált a játék játékosainak.39 Egy pizzéria 

tulajdonosa a New York-i Queensben körülbelül 10 dollárt fizetett "csalogatómodulokért", a játék virtuális kellékeinek egy darabkájáért, 

amelyek célja, hogy a Pokémonokat egy adott helyre csalogassák, és sikeresen létrehozták a virtuális lényeket a bárszékeken és a mosdó 

fülkéiben. A játék első hétvégéjén a bár étel- és italeladásai 30 százalékkal megugrottak, később pedig a jelentések szerint 70 

százalékkal az átlag fölé emelkedtek. A Bloomberg riporterei arról áradoztak, hogy a játék megvalósította a kiskereskedők 

megfoghatatlan álmát, hogy a helymeghatározás segítségével növeljék a gyalogosforgalmat: "Könnyen elképzelhető, hogy a fejlesztő a 

játék világán belül hirdetéseket ad el a helyi kereskedőknek, vagy akár árverésre bocsátja az ígéretet, hogy bizonyos boltokat és 

éttermeket a játékosok célpontjaivá alakít."40 Hanke a New York Timesnak célzott arra, hogy ezek a valós világbeli, valós idejű piacok 

végig a tervben voltak. "A Niantic az Ingress számára is kötött már ilyen üzleteket" - számolt be a lap - "és Hanke úr szerint a cég a 

jövőben szponzorált helyszíneket fog bejelenteni a Pokémon Go számára".41 
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A jövő gyorsan jött. Egy héten belül a felügyeleti kapitalizmus felhalmozási logikájának alapelemei a helyükön voltak, és 

zseniálisnak hirdették őket. Ahogy Hanke kifejtette: "A játék a kiterjesztett valóság működtetéséhez rengeteg modern mobiltelefon- 

és adatechnológiára támaszkodik, de a játék által generált forgalom azt is megváltoztatja, ami a való világban történik. "42 Július 

12-én a Financial Times ujjongott, hogy "a spekulációk felerősödtek a játék jövőbeli erejéről, mint a kiskereskedők és más, a 

látogatottságra vágyók fejőstehene". A Nintendo részvényei százalékkal52 emelkedtek, 10,2 milliárd dollárral növelve piaci 

kapitalizációját.43 

A korábbi ígéretek, miszerint a játék nem fog hirdetéseket kiszolgálni, kiderült, hogy ez egy olyan technikai állítás, amely alapos 

elemzést igényel. Valójában az online reklámok megfigyelésen alapuló logikája nem tűnt el. Inkább átalakult a fizikai világbeli 

tükörképévé, ahogyan azt a Sidewalk Labs munkatársa, Dan Doctoroff elképzelte a "Google-város" számára, amely az online világban 

csiszolt, de a "valóságban" a jóslási kényszer nyomására felerősödött módszerek és célok pontos kiterjesztése (lásd a 7fejezetet). 

Július 13-ra Hanke elismerte a Financial Timesnak, hogy a játékkészletért való "alkalmazáson belüli fizetések" mellett "van egy 

második összetevője is a Niantic üzleti modelljének, ami a szponzorált helyszínek koncepciója. " Elmagyarázta, hogy ez az új bevételi 

forrás mindig is benne volt a tervben, megjegyezve, hogy a vállalatok "fizetni fognak nekünk, hogy helyszínek legyenek a virtuális 

játéktáblán belül - a feltételezés az, hogy ez egy olyan ösztönzés, amely a gyalogos forgalmat növeli". Ezeket a szponzorokat, 

magyarázta Hanke, "látogatásonkénti költség" alapján számláznák, hasonlóan a Google keresőhirdetésekben használt "kattintásonkénti 

költséghez".44 

A "szponzorált helyszínek" fogalma a Niantic viselkedési határidős piacainak eufemizmusa, a Hanke új aranylázának nullpontja. A 

játék elemei és dinamikája az újszerű kiterjesztett valóság technológiával kombinálva úgy működnek, hogy a játék játékosainak 

populációit a játék tényleges vásárlói által alkotott valós világbeli monetizációs ellenőrző pontokon keresztül terelik: azok az entitások, 

akik fizetnek azért, hogy a valós világbeli játéktáblán játszhassanak, a garantált eredmények ígéretével csábítva. 

Egy ideig úgy tűnt, hogy mindenki pénzt keres. A Niantic megállapodást kötött a McDonald's-szal, hogy a játék felhasználóit a 

japán30,000 üzleteibe terelje. Egy brit bevásárlóközpont-tulajdonos "töltőcsapatokat" bízott meg azzal, hogy hordozható töltőkkel járják 

a bevásárlóközpontjait a játékfelhasználók számára. A Starbucks bejelentette, hogy "csatlakozik a mókához", és 12 000 amerikai üzlete 

hivatalos "Pokéstop" vagy "edzőterem" lesz, valamint egy új "Pokémon Go Frappuccino... a tökéletes csemege az úton lévő Pokémon-

edzőknek". Egy másik, a Sprint-tel kötött megállapodás 10 500 Sprint kiskereskedelmi és szervizhelyet alakítana át Pokémon-

központokká. A Spotify zenei streaming cég a Pokémonhoz kapcsolódó zenei eladások megháromszorozódásáról számolt be. Egy brit 

biztosítótársaság speciális fedezetet kínált a mobiltelefonokra, figyelmeztetve: "Ne hagyd, hogy a véletlen károk az összes Pokémon 

elkapásának útjába álljanak". A Disney elismerte, hogy csalódott saját stratégiáiban, amelyek "a fizikai és a digitális elemek 

összekapcsolására irányulnak, hogy újfajta összekapcsolt játékélményeket teremtsenek", és azt tervezi, hogy mammut játéküzletágát "a 

Pokémon Go-hoz hasonló irányba" alakítja át.45 

A Pokémon Go iránti lelkesedés fokozatosan alábbhagyott, de Hanke eredményeinek hatása kitörölhetetlen. "Még csak a felszínt 

karcoltuk" - mondta Hanke a rajongók tömegének.46 A játék bebizonyította, hogy lehetséges globális léptékű gazdaságosságot elérni, 

miközben egyidejűleg konkrét egyéni akciókat irányíthatunk pontos helyi piaci lehetőségek felé, ahol a magas licitálók a garantált 

eredmények egyre közelebbi közelségét élvezik. 

A Niantic megkülönböztető teljesítménye az volt, hogy a játékosítással olyan módon kezelte a tényleges ügyfelei számára garantált 

eredményeket: az általa létrehozott és üzemeltetett viselkedési határidős piacokon részt vevő vállalatok számára. Hanke játéka 

bebizonyította, hogy a felügyeleti kapitalizmus a valós világban is ugyanúgy működhet, mint a virtuális világban, egyoldalú tudását 

(méretét és hatókörét) felhasználva arra, hogy most alakítsa az Ön viselkedését (cselekvés) annak érdekében, hogy később pontosabban 

megjósolja a viselkedését. A logikus következtetés az, hogy a valós világból származó bevételek arányosan nőnek majd a vállalat azon 

képességével, hogy a személyeket és a helyszíneket egyeztesse, ahogyan a Google is megtanulta, hogy a többletet az online hirdetések 

konkrét személyekre történő célzásának eszközeként használja. 

Ezek a követelmények arra utalnak, hogy a Niantic olyan módon folytatná tevékenységét, amely jelentős többlet ellátási láncokat 

hoz létre, amelyek célja a méret és a hatókör. Valójában a vállalat "felügyeleti politikája" jelzi, hogy a viselkedési adatok iránti igénye 

meghaladja azt, ami a hatékony játékműködéshez ésszerű. Alig hat nappal a játék 2016 júliusi megjelenése után a BuzzFeed riportere, 

Joseph Bernstein azt tanácsolta a Pokémon-felhasználóknak, hogy ellenőrizzék, mennyi adatot gyűjt az alkalmazás a telefonjukról. 

Elemzése szerint: "Mint a legtöbb alkalmazás, amely az okostelefonod GPS-ével működik, a Pokémon Go is sok mindent elárul rólad a 

játék közbeni mozgásod alapján: hova mész, mikor mentél oda, hogyan jutottál el oda, meddig maradtál, és ki volt még ott. És mint sok 

fejlesztő, aki ilyen alkalmazásokat készít, a Niantic is megőrzi ezeket az információkat." Míg más helyalapú alkalmazások hasonló 

adatokat gyűjthetnek, Bernstein arra a következtetésre jutott, hogy "a Pokémon Go hihetetlenül szemcsés, blokkonkénti térképadatai, a 

növekvő népszerűségével együtt, hamarosan az egyik, ha nem a legrészletesebb helyalapú közösségi grafikonok egyikévé tehetik, 

amelyeket valaha összeállítottak".47 

A TechCrunch iparági híroldal hasonló aggályokat vetett fel a játék adatgyűjtési gyakorlatával kapcsolatban, megkérdőjelezve "az 

alkalmazás által megkövetelt engedélyek hosszú listáját". Ezek az engedélyek magukban foglalták a kamerát, igen, de a "névjegyek 
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olvasására" és a "fiókok keresésére az eszközön" vonatkozó engedélyt is. A Niantic "felügyeleti irányelve" megjegyzi, hogy "összesített 

és nem azonosító adatokat oszthat meg harmadik felekkel kutatás és elemzés, demográfiai profilalkotás és más hasonló célokra". A 

TechCrunch megjegyezte, hogy a játék "pontos helymeghatározást" és "audio-ujjlenyomat készítésre való képességet" biztosít a 

kamerához és mikrofonhoz való hozzáférésen keresztül, és arra a következtetésre jutott: "Tehát óvatosan számoljunk azzal, hogy a 

helymeghatározási adatok egy része a Google kezébe kerül. " 48Az Electronic Privacy Information Center a Szövetségi Kereskedelmi 

Bizottsághoz intézett panaszlevelében megjegyezte, hogy a Niantic nem tudta meggyőzően megindokolni a felhasználók telefonjairól és 

Google-profiljairól rutinszerűen gyűjtött információk "terjedelmét". Nem szabott határokat arra vonatkozóan sem, hogy mennyi ideig 

fogja megőrizni, felhasználni vagy megosztani a helymeghatározási adatokat. A levél következtetése szerint "nincs bizonyíték arra, hogy 

a Niantic helymeghatározási adatok gyűjtése és megőrzése szükséges a játék működéséhez, vagy más módon olyan előnyt biztosít a 

fogyasztók számára, amely meghaladja az általa okozott adatvédelmi és biztonsági károkat.".49 

2016. július közepén a Niantic levelet kapott Al Franken amerikai szenátortól, aki megkérdőjelezte a vállalat adatvédelmi 

gyakorlatát.50 A Niantic augusztus végi válasza tanulságos, a félrevezetés és titkolózás csodája, amely a játék mechanikájára 

összpontosít, és semmit sem árul el az üzleti modellről vagy a modell mögött meghúzódó felhalmozás átfogóbb logikájáról: "A 

Pokémon Go-t máris dicsérték a közegészségügyi tisztviselők, tanárok, mentálhigiénés szakemberek, szülők, parkok tisztviselői és 

egyszerű polgárok világszerte, mint olyan alkalmazást, amely elősegíti az egészséges játékot és felfedezést". Bár elismeri a játék 

feltételeként gyűjtött adatok körét - helymeghatározási szolgáltatások, fotók, média, fájlok, kamera, kapcsolatok és hálózati szolgáltatói 

adatok -, a Niantic ragaszkodik ahhoz, hogy az adatokat "szolgáltatásainak nyújtására és javítására" használják. Azt azonban nem ismeri 

el, hogy szolgáltatásai két szinten működnek: a játékosoknak nyújtott játékszolgáltatások és a Niantic ügyfeleinek nyújtott előrejelző 

szolgáltatások. A vállalat elismeri, hogy harmadik fél szolgáltatásait, köztük a Google-ét is felhasználja "az adatok gyűjtéséhez és 

értelmezéséhez", de óvatosan kitér ezen elemzések céljai elől.51 

A hétoldalas levél csak egyszer említi a "szponzorált helyszíneket", és megjegyzi, hogy a szponzorok jelentéseket kapnak a 

látogatásokról és a játéktevékenységekről. Nincs utalás a "látogatásonkénti költségre" vagy a többletre, amelyre szükség lesz ahhoz, 

hogy ezt a mérőszámot vezesse, ugyanúgy, ahogy a Google "kattintásonkénti költsége" az online tevékenységből származó viselkedési 

többlettől függött. A Niantic önreprezentációja gondosan elrejti a Niantic viselkedési határidős piacai felé a valós világbeli, valós idejű 

viselkedést irányító, a Niantic viselkedési határidős piacai felé irányuló cselekvési gazdaságok megtervezésével és fejlesztésével 

kapcsolatos célkitűzéseit. 

A Pokémon Go zsenialitása abban rejlett, hogy a látott játékot a megfigyelési kapitalizmus magasabb rendű játékává alakította át, 

egy játék a játékról. A játékosok, akik a várost vették játéktáblának, bebarangolva annak parkjait és pizzériáit, akaratlanul egy teljesen 

másfajta emberi játéktáblát alkottak ehhez a második és következetesebb játékhoz. Ennek a másik valódi játéknak a játékosai nem a 

telefonjukat a David gyep szélén lóbáló rajongók csomójában voltak. A valódi játékban a jóslatok olyan protokollok formájában 

jelennek meg, amelyek a távstimuláció olyan formáit alkalmazzák, amelyek célja, hogy az embereket a valós terepen keresztül arra 

ösztönözzék és terelgessék, hogy valós pénzüket a Niantic hús-vér viselkedési határidős piacainak valós kereskedelmi létesítményeiben 

költsék el. 

Maga a Niantic olyan, mint egy apró szonda, amely a Google térképezési képességeinek, többletáramlásainak, termelési 

eszközeinek és hatalmas szerverfarmjainak mérhetetlenségéből emelkedik ki, miközben a megfigyelési kapitalizmus által birtokolt és 

működtetett globális viselkedésmódosító eszköz prototípusát építi és teszteli. A Niantic felfedezte, hogy az elkötelezett, versengő társas 

játék mámorában az egyéni akarat rettegett súrlódása önként átadja helyét a játékprotokolloknak, amelyek megteremtik a "természetes 

szelekció" feltételeit. Ily módon a játék automatikusan kiváltja és kitenyészti a Niantic viselkedési határidős piacain a nagymenők által 

keresett konkrét viselkedési formákat. Ezzel a második játéktáblával mozgásban, a valódi játékban a játékosok a csorda minden egyes 

mosolygó tagját követő készpénz hullámának közelségéért versengenek. 

Végül felismerjük, hogy a szondát azért tervezték, hogy a következő határt kutassa: a viselkedésmódosítás eszközeit. A játék a 

játékról valójában a felügyeleti kapitalizmus jövőnkre vonatkozó tervének kísérleti makettje. Logikusan követi az előrejelzési 

imperatívuszt, amelyben a rólunk szóló adatok léptékben és terjedelemben olyan működtető mechanizmusokkal párosulnak, amelyek a 

viselkedésünket egy új piaci kozmoszhoz igazítják. Az összes térből, az összes dologból, az összes testből, az összes nevetésből és az 

összes könnyből származó többletáramlás végül a biztos kimenetel és az ebből származó bevétel diadalát célozza. 

 

IV. Mik voltak a viselkedésmódosítás eszközei? 

 

A viselkedésmódosítás új globális eszközei, amelyeket a Facebook és a Niantic építkezésében látunk, az autonóm tőke és a heteronóm 

egyének új, regresszív korszakát képviselik, amikor a demokratikus virágzás és az emberi kiteljesedés lehetőségei éppen az 

ellenkezőjétől függnek. Ez a példátlan helyzet a közös szabályról szóló viták fölé emelkedik. A demokratikus társadalom eszményeihez 

való hűségünk középpontjába kerül, teljes tudatában azoknak a kihívásoknak, amelyek ezeket az eszményeket terhelik. 
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Amiről itt megfeledkeztünk, az az, hogy a közös szabály az egyéni autonómia és a demokratikus hűség elveinek hasonló 

kihívásából született. Ez egy mélyen vitatott küzdelem egyik eredménye volt, amelyben demokratikusan gondolkodó köztisztviselők 

egyesültek társadalmi aktivistákkal, tudósokkal és pereskedőkkel, hogy ellenálljanak a viselkedésmódosítás mint a kormányzati hatalom 

egyik módjának megtervezésének, fejlesztésének és alkalmazásának. Nem is olyan régen az amerikai társadalom mozgósított, hogy 

ellenálljon, szabályozza és ellenőrizze a viselkedésmódosítás eszközeit, és ez az a történelem, amelyre most támaszkodhatunk, hogy újra 

felfedezzük tájékozódásunkat és felkeltsük tudatosságunkat. 

1971-ben a szenátus alkotmányos jogokkal foglalkozó albizottsága, amelyet Sam Ervin észak-karolinai szenátor vezetett, és 

amelyben olyan, a politikai spektrum minden szegmenséből érkező kiválóságok vettek részt, mint Edward Kennedy, Birch Bayh, Robert 

Byrd és Strom Thurmond, többéves vizsgálatot indított "az emberi viselkedés előrejelzésére, ellenőrzésére és módosítására irányuló 

különféle programokról". Ervin konzervatív demokrata és alkotmányjogi szakértő volt, aki a szenátus Watergate-bizottságának 

elnökeként a Watergate-válság idején a demokrácia védelmében a polgári szabadságjogok valószínűtlen hősévé vált. Ebben az esetben 

az Alkotmányos Jogok Albizottsága először vetette volna alá a viselkedésmódosítás elveit és alkalmazásait intenzív alkotmányos 

vizsgálatnak, megkérdőjelezve és végül elutasítva a viselkedésmódosítás alkalmazását, mint az államhatalom kiterjesztését. 

A szenátusi vizsgálatot az váltotta ki, hogy a közvélemény egyre inkább aggódik a viselkedésszabályozás pszichológiai 

technikáinak elterjedése miatt. Ennek számos kiindulópontja volt, de a legmarkánsabb a hidegháború hatása és az általa kitenyésztett 

pszichológiai technikák és viselkedésmódosító programok köre volt. A koreai háború nyilvánosságra hozta a kommunista "agymosási" 

technikákat, amelyek a CIA akkor frissen kinevezett igazgatója, Allen Dulles szerint az amerikai hadifoglyokat a robotszerű passzivitás 

állapotába taszították, amelyben az áldozat agya "fonográffá válik, amely egy külső zseni által az orsójára helyezett lemezt játszik, 

amely felett nincs kontrollja. "52 Úgy tűnt, hogy Amerika ellenségei az amerikai hadsereg számára ismeretlen pszichológiai és 

farmakológiai módszerekkel az "agykontroll" művészetének és tudományának elsajátításának küszöbén állnak. Jelentések érkeztek kínai 

és szovjet eredményekről az alanyok mentális képességeinek távoli megváltoztatása és "szabad akaratának" megszüntetése terén. 

"53Dulles elkötelezte az ügynökséget az "agykontroll" képességek gyors kutatása és fejlesztése mellett, az egyén "de-patternizálásától" 

és "átvezetésétől" egy egész ország hozzáállásának és cselekedeteinek alakításáig.54 

Így kezdődött az amerikai kémkedés történetének egy betegesen izgalmas és gyakran bizarr fejezete.55 Az új munka nagy részét a 

CIA szigorúan titkos MKUltra projektjének keretében végezték, amelynek feladata "olyan kémiai, biológiai és radiológiai anyagok 

kutatása és fejlesztése volt, amelyek alkalmasak az emberi viselkedés irányítására irányuló titkos műveletekben való alkalmazásra". A 

CIA titkos külföldi és katonai hírszerzési műveleteivel kapcsolatos szenátusi1975 vizsgálat során tett tanúvallomások szerint a 

főfelügyelőnek az MKUltráról szóló 1963-as jelentése számos okot említett a program titkosságára, de ezek közül a legfontosabb az 

volt, hogy a viselkedésmódosítást illegitimnek tekintették. "Az emberi viselkedés manipulációjával kapcsolatos kutatásokat az 

orvostudomány és a kapcsolódó területek számos szaktekintélye szakmailag etikátlannak tartja, ezért az MKUltra-programban részt 

vevő szakemberek hírneve alkalmanként veszélybe kerül" - kezdte a jelentés. A jelentés azt is megjegyezte, hogy a program számos 

tevékenysége illegális, sérti az amerikai állampolgárok jogait és érdekeit, és elidegeníti a közvéleményt.56 

Érdeklődésünk középpontjában a viselkedésmódosítás mint a politikai hatalom kiterjesztése áll. E célból a CIA "igénye" a 

viselkedésmódosító kutatások és gyakorlati alkalmazások egyre nagyobb kínálatát hívta elő az akadémiai pszichológusoktól. Az 

orvostudomány és a pszichológia területéről érkező tudósok nekiláttak a kínai agymosási technikák demisztifikálásának, újraértelmezve 

azokat a viselkedésmódosítás bevett keretein keresztül. 

Kutatásuk arra a következtetésre jutott, hogy az "agykontroll" jobban érthető, mint a kondicionálás összetett rendszere, amely a 

megerősítés kiszámíthatatlan ütemezésén alapul, összhangban B. F. Skinner operáns kondicionálással kapcsolatos fontos 

felfedezéseivel. Rebecca Lemov harvardi történész szerint az "agykontroll" kutatói nagy hatással voltak a CIA-ra és a hadsereg más 

ágaira. Az az elképzelés, hogy "az emberi anyag megváltoztatható" - hogy az egyén személyisége, identitása, tudatossága és 

önmeghatározó viselkedési képessége összezúzható, megszüntethető és külső irányítással helyettesíthető - a pánik és a sebezhetőség 

újfajta érzését keltette: "Ha a világ valóban tele volt a belső és a külső embert egyaránt fenyegető veszélyekkel, akkor minden eddiginél 

nagyobb szükség volt e területek szakértőire. Sok jó és jószándékú professzor - önjelölt vagy de facto embermérnök - vett részt a CIA 

programjaiban, amelyek célja az emberek elméjének és viselkedésének lassú vagy gyors megváltoztatása volt. "57 

Mire az alkotmányjogi albizottság szenátorai 1971-ben összeültek, a viselkedésmódosító gyakorlatok átterjedése a katonai 

alkalmazásokról a polgári alkalmazásokra már javában zajlott. A viselkedésmódosító technikák a kormány által finanszírozott 

(jellemzően CIA) pszichológiai laboratóriumokból és katonai pszichopsziákból számos intézményi alkalmazásba kerültek, amelyek 

mindegyikét az a küldetés vezérelte, hogy a fogságban lévő egyének hibás személyiségét olyan környezetben alakítsák át, amely "teljes 

ellenőrzést" vagy ahhoz közeli lehetőséget kínált, beleértve a börtönöket, pszichiátriai osztályokat, osztálytermeket, szellemi 

fogyatékosok számára fenntartott intézményeket, autista iskolákat és gyárakat. 

Az albizottság akkor kapott bátorítást a cselekvésre, amikor a közvélemény aggodalma felháborodásba csapott át az ilyen 

viselkedésmódosító programok általánossá válása miatt. Alexandra Rutherford pszichológiatörténész megjegyzi, hogy a Skinner-féle 

viselkedésmódosító gyakorlatok gyorsan terjedtek az 1960-as és 1970-es években, és "figyelemre méltó sikereket" értek el, de a 
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gyakorló szakembereket is kitették a gyakran ellenséges közönség vizsgálatának. Számos újságírói beszámoló riadalmat keltett azzal a 

buzgalommal kapcsolatban, amellyel a viselkedésmódosító technikákat alkalmazták, valamint azzal az érzéssel, hogy ezek a módszerek 

lealacsonyítják az alanyokat, megsértik az etikai megfontolásokat és alapvető polgári szabadságjogokat.58 

Egy másik tényező B. F. Skinner 1971-ben megjelent, gyújtó hatású társadalmi meditációja, a Beyond Freedom & Dignity (Túl a 

szabadságon és a méltóságon). Skinner a viselkedéskontrollon alapuló jövőt írt elő, elutasítva a szabadság gondolatát (valamint a 

liberális társadalom minden alapelvét), és az emberi méltóság fogalmát az öncélú nárcizmus véletlenjének minősítette. Skinner egy 

olyan mindent átható "viselkedési technológiát" képzelt el, amely egy napon lehetővé teszi a viselkedésmódosító módszerek 

alkalmazását egész emberi populációkban. 

Az ezt követő viták vihara nemzetközi bestsellerré tette a Beyond Freedom & Dignity-t. "Skinner tudománya az emberi 

viselkedésről, mivel meglehetősen üres, éppúgy megfelel a libertáriusoknak, mint a fasisztáknak" - írta Noam Chomsky a könyvről írt, 

széles körben olvasott kritikájában. "Nem abszurd, hanem groteszk lenne azt állítani, hogy mivel olyan körülményeket lehet kialakítani, 

amelyek között a viselkedés meglehetősen kiszámítható - mint például egy börtönben vagy... koncentrációs táborban.... ezért nem kell 

aggódni az "autonóm ember" szabadsága és méltósága miatt."59 (Az 1970-es évek közepén a Harvardon, ahol én tanultam és Skinner 

professzor volt, sok diák a könyvet Toward Slavery and Humiliation (A rabszolgaság és a megaláztatás felé) címmel emlegette. ) 

Az albizottság 1974-es, Ervin szenátor által jegyzett jelentése előszavának első soraiból a megfigyelési kapitalizmus minden 

huszonegyedik századi foglya számára nyilvánvalóvá kell válnia, hogy az amerikai társadalom olyan társadalmi törésen ment keresztül, 

amely mélyebb, mint azt az évtizedek puszta múlása sugallja. Érdemes elolvasni Ervin saját szavait, hogy megértsük, milyen 

szenvedéllyel helyezte az albizottság munkáját a felvilágosodás projektjének középpontjában állt, és a szabadság és méltóság liberális 

eszméinek védelmére kötelezte magát: “Amikor az alapító atyák létrehozták alkotmányos kormányzati rendszerünket, azt az egyén 

szentségébe vetett alapvető hitükre alapozták.... Megértették, hogy az önrendelkezés az egyéniség forrása, az egyéniség pedig a 

szabadság alappillére.... A közelmúltban azonban a technológia új viselkedésszabályozási módszereket kezdett kifejleszteni, amelyek 

képesek megváltoztatni nemcsak az egyén cselekedeteit, hanem magát a személyiségét és gondolkodásmódját is... a ma az Egyesült 

Államokban kifejlesztett viselkedési technológia az egyéniség legalapvetőbb forrásait és a személyes szabadság magját érinti... a 

legsúlyosabb fenyegetés... az a hatalom, amelyet ez a technológia ad az egyik embernek, hogy ráerőltesse nézeteit és értékeit a 

másikra.... A szabadság, a magánélet és az önrendelkezés fogalma természetszerűleg ellentétben áll azokkal a programokkal, amelyek 

célja nem csak a fizikai szabadság, hanem a szabad gondolkodás forrásának ellenőrzése is. A kérdés még égetőbbé válik, ha ezeket a 

programokat szigorú ellenőrzés hiányában végzik, mint ahogyan ma is teszik. Bármilyen aggasztó is a viselkedésmódosítás elméleti 

szinten, a viselkedésszabályozás gyakorlati technológiájának féktelen növekedése még nagyobb aggodalomra ad okot."60 

 

A jelentésnek a viselkedésmódosítással kapcsolatos kritikája egyedülálló jelentőséggel bír napjainkban. Azzal a kérdéssel kezdi, 

amelyet nekünk is fel kell tennünk: "Hogyan úszták meg?". Válaszuk a korszak "kivételességét" idézi. Ahogyan a megfigyelési 

kapitalizmus kezdetben az úgynevezett "terrorizmus elleni háború" és az általa gerjesztett bizonyosságkényszer védelme alatt tudott 

gyökeret verni és virágozni, a huszadik század közepén a viselkedésmódosítás eszközei a laboratóriumból a nagyvilágba vándoroltak, 

elsősorban a hidegháborús aggodalmak leple alatt. Később az 1960-as és 1970-es évek viselkedésmódosító szakembereit a városi 

zavargások, politikai tüntetések, valamint a bűnözés és a "bűnözés" növekvő szintje után félelemmel teli társadalom hívta be a civil 

gyakorlatba. A szenátorok azzal érveltek, hogy a "törvény és rend" iránti felhívások arra ösztönöztek, hogy "azonnali és hatékony 

eszközöket keressenek az erőszak és az antiszociális viselkedés más formáinak megfékezésére". Az erőszak megfékezésére irányuló 

érdeklődés felváltotta az erőszak forrásainak megértésére irányuló időigényesebb kísérleteket". 

Az állami börtönök és elmegyógyintézetek nem önkéntes lakosságát célzó számos viselkedésmódosító programmal a szenátorok 

felismerték, hogy a viselkedésmódosítás eszközeivel mint az államhatalom egyik formájával számolni kell, és megkérdőjelezték a 

kormány alkotmányos jogát az állampolgárok viselkedésének és mentalitásának "ellenőrzésére". Az albizottság a kormányzati szervek 

felmérése során "a viselkedésmódosító technikák széles skáláját... találta meg, amelyeket jelenleg az Egyesült Államokban a szövetségi 

kormány égisze alatt alkalmaznak", és megjegyezte, hogy "a viselkedésmódosító technikák gyors elterjedésével még inkább 

nyugtalanító, hogy kevés valódi erőfeszítés történt az érintett egyéni szabadság alapvető kérdéseinek és... az egyéni jogok és a 

viselkedéstechnika közötti alapvető konfliktusoknak a mérlegelésére".61 

A szenátorok a két legszélsőségesebbnek és legártalmasabbnak tartott viselkedésmódosító technikával szemben fogalmazták meg a 

legélesebb hangú dorgálást. Az első a pszichosebészet volt. A második az "elektrofiziológia" volt, amelyet úgy definiáltak, mint 

"mechanikus eszközök használata az emberi viselkedés különböző aspektusainak irányítására". A jelentés különös borzongással jegyzi 

meg a "készülékeket", amelyeket arra terveztek, hogy az alany "folyamatosan viselje, hogy egy számítógépen keresztül figyelemmel 

kísérje és irányítsa viselkedését", és "megakadályozza egy gyanús viselkedés bekövetkeztét". 

Az albizottság szerint az Első Alkotmánymódosításnak "ugyanúgy védenie kell az egyén eszmei alkotáshoz való jogát", és a 

magánélethez való jognak meg kell védenie a polgárokat a gondolataikba, viselkedésükbe, személyiségükbe és identitásukba való 

beavatkozástól, nehogy ezek a fogalmak "értelmetlenné váljanak". Ebben az összefüggésben a Skinner-féle viselkedéstechnológiát 
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emelték ki kritikai vizsgálatra: "A kialakulóban lévő viselkedésszabályozási technológia jelentős szegmense a kondicionálással 

foglalkozik, amelynek révén a meggyőzés különböző formáit használják bizonyos típusú viselkedések ösztönzésére, míg mások 

elfojtására".62 

A jövőbeni gamifikációs technikák, mint a viselkedésmódosítás eszközeinek előrevetítéseként, Az albizottság jelentése aggodalommal 

vette tudomásul a "jóindulatú" megközelítéseket is, amelyek a "pozitív megerősítésre" támaszkodnak, az "aranycsillag-ösztönzőktől" a 

bonyolult jutalmazási rendszerekig, annak érdekében, hogy "mesterségesen alkalmazott technikák segítségével átstrukturálják a 

személyiséget". Az erőszak ellenőrzésének általános megszállottsága olyan "viselkedés-előrejelzési" módszereket is eredményezett, 

amelyek "mélyreható kérdéseket vetnek fel a tisztességes eljárás, a magánélet és az egyéni szabadságjogok tekintetében". Az Amerikai 

Pszichológiai Társaság Monitor című folyóiratában 1974-ben egy pszichológus megkongatta a vészharangot, figyelmeztetve azokat a 

kollégákat, akik a "viselkedésszabályozás" képességét hirdették, hogy "most már egyre nagyobb gyanakvással, ha nem is ellenszenvvel 

tekintenek rájuk, és korlátozással fenyegetik őket... A viselkedésszabályozás társadalmi kontrollja folyamatban van. "63 

     Az albizottság munkájának tartós következményei voltak. Nemcsak a fogvatartottak és a betegek jogaiért küzdő csoportok nyertek 

lendületet az állami intézményekben elszenvedett viselkedési elnyomás megszüntetésére irányuló erőfeszítéseikben, hanem a 

pszichológusok is elkezdték megvitatni, hogy szakterületüket egyértelmű etikai normákkal, akkreditációs eljárásokkal, képzési 

programokkal és karrierlétrákkal kell professzionalizálni.64 A Nemzeti Kutatási Törvény, amelyet a Parlamentben fogadtak el, 

előírta1974, az intézményi felülvizsgálati bizottságok létrehozását, és megalapozta az emberi alanyokkal való etikus bánásmódra 

vonatkozó közös szabály kialakulását és intézményesítését, amely alól a Facebook híres módon mentességet biztosított magának. 

Ugyanebben az évben a kongresszus létrehozta a biogyógyászati és viselkedési kutatások emberi alanyainak védelmével foglalkozó 

nemzeti bizottságot. Amikor a bizottság öt évvel később közzétette megállapításait a "Belmont-jelentésben", ez lett a szakmai szabvány, 

amely az Egyesült Államokban az etikai irányelveket az összes szövetség által finanszírozott, emberi alanyokkal végzett kutatásra 

előírja.65 Az 1970-es évek zajos jogtudata kiszorította a viselkedésmódosítást a civil életből, vagy legalábbis elhomályosította a csillagát. 

A Szövetségi Börtönügyi Hivatal egyik tisztviselője azt ajánlotta a program vezetőinek, hogy kerüljék a "viselkedésmódosítás" kifejezés 

használatát, hanem beszéljenek pozitív jutalmazásról és megerősítésről az olyan típusú viselkedésért, amelyet megpróbálunk elsajátítani". 

Egy másik azt mondta: "Azt tesszük, amit mindig is tettünk... de ha 'viselkedésmódosításnak' nevezzük, az csak megnehezíti a dolgokat. " 
66Skinner "1976alapozója", melynek címe A viselkedéselméletről volt, és amelyet a Beyond Freedom & Dignity (Túl a szabadságon és a 

méltóságon) című könyvre adott kemény reakcióhullám által felkavart, szerinte a közvélemény téves elképzelései motiváltak, nem keltett 

nagy figyelmet a közvéleményben. Skinner életrajzírója szerint "a csata tetőfokára hágott". A közönség bestsellerré tette a Beyond 

Freedom & Dignity-t, "de ugyanilyen biztosan elutasította Skinner érvelését, miszerint vannak olyan kulturális kérdések, amelyek 

fontosabbak, mint a szabadság és a méltóság, az egyéni szabadság megőrzése és kiterjesztése. "67 

A leglenyűgözőbb az, hogy a szorongás és a vita ezen évei alatt lehetetlen volt elképzelni a viselkedésmódosítás eszközeit másként, 

mint a kormány tulajdonában és működtetésében: az államhatalom kiváltságos módjaként. Egy 1966-os Harvard Law Review cikk az 

elektronikus nyomkövetés, megfigyelés és viselkedésszabályozás kérdéseivel foglalkozott, azzal érvelve, hogy "a magatartás 

megváltoztatására irányuló kormányzati kísérleteket figyelembe kell venni, mivel ezek valószínűbbnek tűnnek, mint a magánjellegű 

kísérletek. " 68Az amerikai társadalom demokratikus impulzusa, amely idegenkedett a hírszerző ügynökségek túlkapásaitól, a Nixon-

kormányzat által vállalt bűncselekmények támogatásától, valamint a viselkedésmódosításnak mint az állami intézményekben 

alkalmazott fegyelmi ellenőrzés eszközének migrációjától, a viselkedésmódosítás mint a kormányzati hatalom kiterjesztésének 

elutasításához vezetett. 

A szenátorok, tudósok, jogvédők, pereskedők és sok más állampolgár, akik a viselkedés-technikai vízió antidemokratikus 

beavatkozásai ellen léptek fel, nem tudták, hogy ezek a módszerek nem haltak meg. A projekt teljesen váratlanul, a piac 

teremtményeként fog újra felbukkanni, példátlan digitális képességei, léptéke és hatóköre pedig a felügyeleti kapitalizmus zászlaja alatt 

virágzik. Ugyanazokban az években, amikor az amerikai demokratikus erők összefogtak, hogy ellenálljanak a viselkedésmódosításnak 

mint az államhatalom egyik formájának, a kapitalista ellenlázadás energiái már működtek a társadalomban. A vállalatnak a személyiség 

jogait kellett élveznie, de mentesnek kellett lennie a demokratikus kötelezettségektől, jogi korlátozásoktól, erkölcsi számításoktól és 

társadalmi megfontolásoktól. Az Egyesült Államok esetében a meggyengült állam az Egyesült Államokban, amelynek választott 

tisztségviselői minden választási ciklusban a vállalati vagyontól függenek, kevés kedvet mutatott arra, hogy a viselkedésmódosítást mint 

piaci projektet vitassa, nemhogy kiálljon az autonóm egyén erkölcsi szükségletei mellett. 

Legújabb inkarnációjában a viselkedésmódosítás egy olyan globális digitális piaci architektúraként kel életre, amelyet nem korlátoz 

a földrajz, amely független az alkotmányos korlátoktól, és formálisan közömbös a szabadságot, a méltóságot vagy a liberális rend 

fenntartását fenyegető kockázatokkal szemben, amelyet Ervin albizottsága eltökélten meg akart védeni. Ez az ellentét még inkább 

elkeserítő annak fényében, hogy a huszadik század közepén a viselkedésmódosítás eszközei olyan egyénekre és csoportokra irányultak, 

akiket "nekik" tekintettek: katonai ellenségeknek, foglyoknak és a befalazott fegyelmi rendszerek más foglyainak. 

A viselkedésmódosítás mai eszközei szemérmetlenül "minket" céloznak meg. Mindenkit magával sodor ez az új piaci háló, 

beleértve a hétköznapi, gyanútlan tizennégy évesek pszichodrámáit is, akik szorongással közelítenek a hétvégéhez. A kapcsolódás 

minden útja azt szolgálja, hogy a magánhatalomnak a viselkedés profitszerzés céljából történő megragadására irányuló igényét erősítse. 

Hol van most a demokrácia kalapácsa, amikor a fenyegetés a telefonodból, a digitális asszisztensedből, a Facebook bejelentkezésedből 
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jön? Ki áll ki most a szabadságért, amikor a Facebook azzal fenyeget, hogy visszahúzódik az árnyékba, ha mi merünk olyan súrlódást 

okozni, amely megzavarja a cselekvés gazdaságát, amelyet gondosan, körültekintően és drágán építettek fel, hogy kihasználják 

természetes empátiánkat, elkerülik tudatosságunkat és megkerülik önrendelkezési lehetőségeinket? Ha most nem veszünk tudomást róla, 

mennyi idő múlva zsibbadunk el ettől a behatolástól és az összes behatolástól? Mennyi idő, amíg egyáltalán nem veszünk észre semmit? 

Mennyi idő, amíg elfelejtjük, kik voltunk, mielőtt birtokba vettek minket, az önmeghatározás régi szövegei fölé hajolva a félhomályban, 

a kendővel a vállunkon, nagyítóval a kezünkben, mintha ősi hieroglifákat fejtenénk meg? 

Ezekben a fejezetekben mindvégig visszatértünk a tanulás felosztását meghatározó alapvető kérdésekhez: Ki tudja? Ki dönt? Ki 

dönt arról, hogy ki dönt? Ami a "ki tudja" kérdést illeti, az árnyékszövegben láttuk a viselkedésünkről szóló tudás hatalmas halmazait, a 

populációk hatalmas mintáitól az egyéni életek intim részleteiig. Ezek az új információs területek privát és privilegizáltak, csak a gépek, 

a papjaik és a piaci szereplők ismerik őket, akik fizetnek azért, hogy ezeken az új tereken játszhassanak. Bár nyilvánvaló, hogy azért 

vagyunk kirekesztve, mert a tudás nem nekünk szól, ezek a fejezetek a kirekesztettségünk mélyebb strukturális alapját tárták fel. Most 

már tudjuk, hogy a megfigyelő kapitalisták azon képessége, hogy kikerüljék a tudatosságunkat, a tudástermelés alapvető feltétele. Azért 

vagyunk kirekesztve, mert mi vagyunk a súrlódás, amely akadályozza az árnyékszöveg kidolgozását, és ezzel együtt a megfigyelési 

kapitalizmus tudásuralmát. 

Ami azt illeti, hogy ki dönt, a tanulásnak ezt a felosztását a magánfelügyeleti tőke tulajdonosainak nyilatkozatai és behatolásai 

döntötték el, mint a felhalmozás másik alapvető feltétele, amit az állam vonakodása tett lehetővé, hogy demokratikus felügyeletet 

gyakoroljon ebben a titkos birodalomban. Végül pedig az a kérdés, hogy ki dönt arról, hogy ki dönt. Eddig a törvény által nem terhelt 

felügyeleti tőke aszimmetrikus hatalma dönt arról, hogy ki dönt. 

A viselkedés árucikké válása a megfigyelési kapitalizmus feltételei között egy olyan társadalmi jövő felé fordít minket, amelyben a 

tanulás kizárólagos megosztását a titoktartás, a megfejthetetlenség és a szakértelem védi. Még akkor is, ha a viselkedésedből származó 

tudást az első szövegben a részvételért cserébe visszaadják neked, az árnyékszöveg párhuzamos titkos műveletei a többletet más 

piacokra szánt előrejelzési termékekké alakítják át, amelyek inkább rólad szólnak, mint neked. Ezek a piacok nem függenek tőled, csak 

mint nyersanyagforrás, amelyből a többletet nyerik, majd mint a garantált eredmények célpontja. Nincs formális ellenőrzésünk, mert 

nem vagyunk alapvető fontosságúak a piaci cselekvés szempontjából. Ebben a jövőben száműzöttek vagyunk a saját viselkedésünkből, 

nem férhetünk hozzá a tapasztalatainkból származó tudáshoz, és nem ellenőrizhetjük azt. A tudás, a tekintély és a hatalom a felügyeleti 

tőkénél nyugszik, amiért mi csupán "emberi természeti erőforrások" vagyunk. 
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CHAPTER ELEVEN 

 

A JÖVŐ IDŐHÖZ VALÓ JOG 
 

 

 

 

De Ő ilyen jövőt tervezett ennek a fiatalnak: 

Bizonyára az volt a kötelessége, hogy 

kényszerítse, 

Számítani az időre, hogy elhozza az igazság 

igaz szeretetét És vele együtt a hálát. A sas 

lezuhant. 

-W. H. AUDEN 

SZONETTEK KÍNÁBÓL, IX 
 

 

I. I Will to Will 

 
Korán kelek. A nap már azelőtt elkezdődik, hogy kinyitnám a szemem. Az elmém mozgásban van. Szavak és mondatok áramlottak át 

álmaimon, megoldva a tegnapi oldalakon lévő problémákat. A nap első munkája, hogy visszaszerezzem azokat a szavakat, amelyek egy 

rejtvényt nyitnak meg. Csak ezután állok készen arra, hogy felébresszem az érzékeimet. Megpróbálom megkülönböztetni az ablakunk 

előtti szimfónia minden egyes madárcsicsergését: a cinege, a vörösbegy, a kék szajkó, a gém, a harkály, a pinty, a cinege és a csicsergő. 

Mindegyikük éneke fölé magasodik a ludak kiáltása a tó felett. Meleg vizet fröcskölök az arcomra, hűvös vizet iszom, hogy éberségre 

bírjam a testemet, és a kutyánkkal beszélgetek a még csendes házban. Kávét főzök, és beviszem a dolgozószobámba, ahol 

elhelyezkedem az íróasztalomban, előhívom a képernyőmet, és elkezdem. Gondolkodom. Megírom ezeket a szavakat, és elképzelem, 

ahogy olvasod őket. Ezt teszem minden hét minden napján - ahogy már évek óta -, és valószínűleg még egy-két évig így fogom csinálni. 

Az íróasztalom feletti ablakokból figyelem az évszakokat: először zöld, majd piros és arany, aztán fehér, majd újra zöld. Amikor a 

barátaim látogatóba jönnek, bekukkantanak a dolgozószobámba. Minden felületen és a padló nagy részén könyvek és papírok vannak 

egymásra halmozva. Tudom, hogy meghatódnak ettől a látványtól, és néha úgy érzem, hogy csendben sajnálnak, amiért kötelességem ez 

a munka és az, ahogyan körülírja a napjaimat. Nem hiszem, hogy felfogják, mennyire szabad vagyok. Valójában még soha nem éreztem 

magam ennyire szabadnak. Hogyan lehetséges ez? 

Megígértem, hogy befejezem ezt a munkát. Ez az ígéret a jövő időben kitűzött zászlóm. Azt az elkötelezettségemet jelképezi, hogy 

olyan jövőt építek, amely nem jöhet létre, ha felhagyok az ígéretemmel. Ez a jövő nem fog létezni anélkül, hogy ne tudnám először 

elképzelni a tényeket, majd akaratommal megvalósítani azokat. Én egy hüvelygiliszta vagyok, amely elszántan és céltudatosan mozog a 

most és a később közötti távolságon. Minden egyes apró területrész, amelyen áthaladok, az ismert világhoz csatolódik, ahogy 

erőfeszítéseim a bizonytalanságot ténnyé változtatják. Ha megszegném ígéretemet, a világ nem omlana össze. A kiadóm és én a 

szerződésünk felbontását is túlélnénk. Sok más könyvet is találna, amit elolvashatna. Én más projektekkel foglalkoznék. 

Az ígéretem azonban egy horgony, amely felkarol a hangulataim és kísértéseim szeszélyei ellen. Ez az akaratom terméke, és egy 

iránytű, amely egy olyan vágyott jövő felé irányítja az irányt, amely még nem valós. Az események az akaratomon kívüli 

energiaforrásokból eredhetnek, és hirtelen megváltoztathatják az irányomat olyan módon, amelyet sem előre nem tudok megjósolni, sem 

irányítani. Sőt, már meg is tették. A bizonytalanság e biztos tudata ellenére nincs kétségem afelől, hogy szabad vagyok. Megígérhetem, 

hogy megteremtem a jövőt, és be tudom tartani az ígéretemet. Ha az általam elképzelt könyv létezni fog a jövőben, annak azért kell 

lennie, mert én akarom, hogy így legyen. Egy olyan tágas tájban élek, amely már magában foglalja a jövőt, amelyet csak én tudok 
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elképzelni és szándékozni. Az én világomban ez a könyv, amit írok, már létezik. Azzal, hogy teljesítem az ígéretemet, nyilvánvalóvá 

teszem. Az akarat eme cselekedete az én igényem a jövő időre. 

Ígéretet tenni annyit jelent, mint megjósolni a jövőt; az ígéret teljesítése az akarat gyakorlása révén ezt a jóslatot ténnyé változtatja. 

A szívünk pumpálja a vérünket, a vesénk szűri ezt a vért, és az akaratunk minden egyes új mondat vagy lépés türelmes felfedezésében 

megteremti a jövőt. Így követeljük magunknak a jogot, hogy jövőnk szerzőjeként egyes szám első személyben beszéljünk. Hannah 

Arendt filozófus egy egész kötetet szentelt az akarat mint a "jövő szerve" vizsgálatának, ugyanúgy, ahogy az emlékezet a múlt mentális 

szervünk. Az akarat ereje abban az egyedülálló képességében rejlik, hogy olyan dolgokkal, "látható és láthatatlan dolgokkal, amelyek 

soha nem is léteztek. Ahogyan a múlt mindig a bizonyosság köntösében jelenik meg az elme előtt, úgy a jövő legfőbb jellemzője az 

alapvető bizonytalanság, függetlenül attól, hogy az előrejelzés milyen magas valószínűségi fokot érhet el". Amikor a múltra 

hivatkozunk, csak tárgyakat látunk, a jövőre való tekintet azonban "terveket" hoz, olyan dolgokat, amelyek még nem lesznek. Az akarat 

szabadságával olyan cselekvésre vállalkozunk, amely teljes mértékben attól függ, hogy elszántak vagyunk-e arra, hogy véghezvigyük a 

projektünket. Ezek olyan cselekedetek, amelyeket "meg nem tettünk volna", ha nem lennénk elkötelezettek. "A nem szabad akarat" - 

zárja Arendt - "ellentmondás a fogalmak között".1 

Az akarat az a szerv, amellyel a jövőnket a létezésbe hívjuk. Arendt metaforája az akaratról mint "jövőnk mentális szervéről" azt 

sugallja, hogy ez valami belénk épült: szerves, eredendő, elidegeníthetetlen. Az erkölcsfilozófusok ezt "szabad akaratnak" nevezték el, 

mert ez az emberi ellenpontja a bizonytalanságtól való félelemnek, amely megfojtja az eredeti cselekvést. Arendt az ígéreteket "a 

kiszámíthatóság szigeteiként" és "a megbízhatóság iránytűiként" írja le a "bizonytalanság óceánjában". Ezek, érvelése szerint, az 

egyetlen alternatívája egy másfajta "uralomnak", amely az "önmagunk feletti uralomra és a mások feletti uralomra" támaszkodik. "2 

A szabad akarat fogalmáról évszázadokig tartó viták folytak, de túl gyakran az volt a hatásuk, hogy elhallgattatták saját 

akaratnyilatkozatainkat, mintha szégyellnénk ezt a legalapvetőbb emberi tényt állítani. A szabadság közvetlen megtapasztalását 

sérthetetlen igazságként ismerem el, amelyet nem lehet a behavioristák megfogalmazásaira redukálni, amelyek szerint az élet 

szükségszerűen véletlenszerű és véletlenszerű, amelyet külső ingerek alakítanak, amelyek kívül esnek a tudásomon vagy befolyásomon, 

és amelyeket irracionális és megbízhatatlan mentális folyamatok kísértenek, amelyeket sem felismerni, sem elkerülni nem tudok.3 

John Searle amerikai filozófus, akinek a "nyilatkozatról" szóló munkáját a 6. fejezetben tárgyaltuk, hasonló következtetésre jut a 

"szabad akarat" vizsgálata során. Rámutat a cselekedeteink okai és azok megvalósulása közötti "kauzális szakadékra". Megállapítja, 

hogy lehetnek jó okaink arra, hogy valamit tegyünk, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az meg is fog történni. "Ennek a szakadéknak 

a hagyományos neve a filozófiában "az akarat szabadsága"." E fogalom "mocskos történetére" reagálva így érvel: "még ha a rés egy 

illúzió is, azt nem tudjuk lerázni magunkról.... Az ígéretek megtételének és betartásának fogalma feltételezi a rést.... [Ez] tudatosságot és 

szabadságérzetet igényel az ígéretet tevő és az ígéretet megtartó ágens részéről. "4 

Az akarat szabadsága az az egzisztenciális csontszerkezet, amely minden ígéret erkölcsi húsát hordozza, és az integritásához való 

ragaszkodásom nem a nosztalgia vagy a digitális kor előtti idők véletlenszerű privilegizálása, az emberi történetet valahogy igazán 

emberibbnek tartom. Ez az egyetlen fajta szabadság, amelyet garantálhatunk magunknak, függetlenül az entrópia vagy a tehetetlenség 

súlyától, és függetlenül azoktól az erőktől és félelmektől, amelyek megpróbálják az időt az árnyékbokszoló most, és most, és most 

örökkévalósággá zülleszteni. Ezek a csontok a civilizáció mint az egyén méltóságát előnyben részesítő, a párbeszédre és a 

problémamegoldásra való sajátosan emberi képességeket tiszteletben tartó "erkölcsi miliő" lehetőségének szükséges feltételei. Bármely 

személy, eszme vagy gyakorlat, amely ezeket a csontokat összetöri és ezt a húst széttépi, megfoszt bennünket az ön- és mi-alkotott 

jövőtől. 

Ezek az elvek nem furcsa kiegészítők, ahogy Hal Varian és mások sugallják. Inkább nehezen kivívott vívmányok, amelyek az 

évezredes emberi versenyek és áldozatok során kristályosodtak ki. Szabadságunk csak akkor virágzik, ha folyamatosan arra törekszünk, 

hogy csökkentsük az ígéretek megtétele és betartása közötti szakadékot. Ebben a cselekvésben benne rejlik az az állítás, hogy az 

akaratommal befolyásolhatom a jövőt. Ez persze nem jelenti a jövő feletti teljes hatalmat, csak a jövő egy része felett. Ily módon az 

akaratszabadság érvényesítése egyben a jövő időhöz való jogot is érvényesíti, mint a teljesen emberi élet feltételét. 

Miért kellene egy olyan elemi tapasztalatot, mint ez a jövő időre vonatkozó igény, emberi jognak tekinteni? A rövid válasz az, hogy 

csak azért van rá most szükség, mert veszélyben van. Searle amellett érvel, hogy az ilyen elemi "az emberi élet jellemzőihez" tartozó 

jogok csak a történelem azon pillanatában kristályosodnak ki formális emberi jogokká, amikor szisztematikusan veszélybe kerülnek. Így 

például a beszéd képessége elemi. A "szólásszabadság" mint formális jog fogalma csak akkor alakult ki, amikor a társadalom a politikai 

összetettség olyan fokára fejlődött, hogy a szólásszabadság veszélybe került. A filozófus megjegyzi, hogy a beszéd nem elemibb az 

emberi élethez, mint a légzés vagy a test mozgásának lehetősége. Senki sem deklarálta a "légzéshez való jogot" vagy a "testi mozgáshoz 

való jogot", mert ezek az elemi jogok nem kerültek támadás alá, és ezért nem igényelnek formális védelmet. Searle szerint az, hogy mi 

számít alapvető jognak, egyszerre "történelmileg függő" és "pragmatikus".5 

Azt javaslom, hogy a történelemnek azzal a pillanatával állunk szemben, amikor a jövő időhöz való elemi jogot veszélyezteti a 

viselkedésmódosítás pánváziós digitális architektúrája, amelyet a felügyeleti tőke birtokol és működtet, amelyet gazdasági 

szükségszerűségei tesznek szükségessé, és amelyet a mozgástörvényei hajtanak, mindezt a garantált eredmények érdekében. 
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II. Mi akarjuk, hogy akarjuk 

 

Legegyszerűbben fogalmazva, nincs szabadság bizonytalanság nélkül; ez az a közeg, amelyben az emberi akarat az ígéretekben 

kifejeződik. Természetesen nemcsak magunknak teszünk ígéreteket, hanem egymásnak is. Amikor akaratunkat és ígéreteinket 

egyesítjük, megteremtjük a közös jövő felé irányuló közös cselekvés lehetőségét, összekapcsolódva az elszántságban, hogy víziónkat a 

világban valóra váltsuk. Ez az eredete annak az intézménynek, amelyet "szerződésnek" nevezünk, az ókori rómaiaktól kezdve.6 

A szerződések eredetileg a kiszámíthatóság közös "szigeteiként" jöttek létre, amelyek célja az emberi közösség bizonytalanságának 

csökkentése volt, és ezt a jelentőségüket ma is megőrzik. "A szerződési jog lényegét legegyszerűbben úgy fogalmazhatjuk meg, hogy 

támogatja és alakítja az ígéretek és megállapodások megtételének és betartásának társadalmi gyakorlatát" - állapítja meg egy neves 

tudós. "A szerződési jog az együttműködés problémáira összpontosít" - foglalja össze egy másik. "A szerződési jog... a személyek 

egyenlő tiszteletének erkölcsi eszményét tükrözi. Ez a tény megmagyarázza, hogy a szerződési jog miért képes valódi jogi 

kötelezettségeket létrehozni, és miért nem csupán a kényszerítés rendszere" - jegyzi meg egy harmadik.7 

Ebben a kontextusban mutatkozik meg a legvilágosabban a szerződéskötés romboló ereje. Emlékezzünk Varian állítására, miszerint 

ha valaki nem fizeti tovább a havi autófizetést, "manapság sokkal egyszerűbb, ha egyszerűen utasítjuk a járműfelügyeleti rendszert, 

hogy ne engedje beindítani az autót, és jelzi, hogy hol lehet érte menni". Varian ezt az új képességet "új szerződési formának" nevezi, 

holott valójában a szerződés nélküli elhagyja a jogilag kötelező érvényű ígéretek emberi világát, és helyette az automatizált gépi 

folyamatok pozitivista számításait alkalmazza.8 Anélkül, hogy akár csak megemelné a kalapját és búcsúzna, Varian szerződés nélküli 

szerződése elveti a több évezredes társadalmi fejlődést, amelynek során a nyugati civilizáció a szerződést a közös akarat nagyszerű 

vívmányaként intézményesítette. 

Nem titok, hogy a szerződés intézményét minden korban kiforgatták és visszaéltek vele, a Requirimientótól a 

"rabszolgaszerződésig", mivel a fennálló hatalom fájdalmas egyenlőtlenségeket kényszerít ki, amelyek megfosztják a kölcsönös ígéret 

értelmétől, sőt lehetőségétől is.9 Max Weber például arra figyelmeztetett, hogy a szerződéses szabadság nagy vívmányai lehetőséget 

teremtenek arra, hogy a tulajdonjogot "a mások feletti hatalom megszerzésének eszközeként" használják ki.10 

A mai szerződéskötés nélküli szerződések azonban példátlanok az egyoldalú hatalomgyakorlás képességében. Az apparátust 

kihasználva kombinálják a mindent átható megfigyelést és a távoli működtetést egy olyan internetalapú "új gazdaság" érdekében, amely 

megkerüli az emberi ígéreteket és a társadalmi elkötelezettséget.11 A szerződés nélküli szerződés ehelyett egy olyan állapotot céloz meg, 

amelyet a közgazdász Oliver Williamson "szerződés-utópiaként" ír le: a tökéletes információval rendelkező, tökéletesen racionális 

emberek által ismert állapotot, akik mindig pontosan azt teljesítik, amit ígérnek.12 A probléma az, ahogy Williamson írja: "Minden 

összetett szerződés elkerülhetetlenül hiányos... a felek szembesülnek azzal, hogy alkalmazkodniuk kell az eredeti szerződés 

hiányosságai, hibái és mulasztásai miatt felmerülő, nem várt zavarokhoz".13 

Ha látott már valaha építészeti tervek alapján épült házat, akkor van fogalma arról, hogy mit jelent a Williamson. Nincs olyan 

tervrajz, amely kellőképpen részletezné mindazt, ami ahhoz szükséges, hogy a rajzokból és a specifikációkból egy tényleges ház legyen. 

Egyetlen terv sem lát előre minden felmerülő problémát, és a legtöbbjük a közelében sem jár. Az építők képességei annak függvényei, 

hogyan működnek együtt, hogy kitalálják azokat a műveleteket, amelyek a rajzok szándékát teljesítik, miközben megoldják az útközben 

felmerülő váratlan, de elkerülhetetlen bonyodalmakat. Együtt dolgoznak azon, hogy a terv bizonytalanságából valóságot építsenek. 

Az építőkhöz hasonlóan az emberek szerződéses megállapodásokban vállalják ezt a fajta együttműködést. Ez nem egyszerűen az 

útkeresés egy labirintuson keresztül egy már elfogadott végponthoz, hanem a célok és eszközök folyamatos finomítása és tisztázása a 

váratlan akadályok közepette. Ez a szerződéses társadalmiság konfliktust, frusztrációt, elnyomást vagy haragot vonhat maga után, de 

bizalmat, együttműködést, kohéziót és alkalmazkodást is eredményezhet, mint olyan eszközt, amelyen keresztül az emberek 

szembeszállnak a kiismerhetetlen jövővel. 

Ha létezne "szerződéses utópia", mondja Williamson, akkor azt leginkább "tervként" lehetne leírni, amely más "utópikus 

módokhoz" hasonlóan "mély elkötelezettséget igényel a kollektív célok iránt" és "személyes alárendeltséget". Alárendeltséget minek? A 

tervnek. A szerződés ebben a tökéletes racionalitással kapcsolatos kontextusban az, amit Williamson "a tervezés világának" nevez. Az 

ilyen tervezés volt a szocialista közgazdaságtan alapintézménye, ahol az "új embert" úgy idealizálták, mint aki "magas szintű kognitív 

kompetenciával" rendelkezik, és ezért, mint hirdették, képes rendkívül hatékony terveket tervezni.14 Varian ügyesen kicseréli a 

szocializmus "új emberét", és helyette egy olyan piacot állít fel, amelyet a felügyeleti kapitalizmus gazdasági szükségszerűségei 

határoznak meg, és amely a mindenütt jelenlévő számítógépes architektúrán, a gépi intelligencia képességein, amelyekhez az adatok 

folyamatosan érkeznek, a mintákat felismerő analitikákon és az ezeket szabályokká alakító algoritmusokon keresztül jut kifejezésre. Ez 

a szerződés nélküli szerződés lényege, amely a szerződések emberi, jogi és gazdasági kockázatait magánvállalatok által a garantált 

eredmények érdekében készített, ellenőrzött és karbantartott tervekre változtatja: ez kevésbé szerződéses utópia, mint inkább szerződés 

nélküli disztópia. 

Novemberben három ember 2016tapasztalata az Illinois állambeli Belleville kisvárosban tanúskodott arról, hogy mit veszítünk, 

amikor alárendeljük magunkat a szerződés nélküliek disztópikus uralmának. Pat és Stanford Kipping 350 dollárral tartozott a 

hitelszövetkezetnek 1998-as Buickjuk után. Ismét nem tudták fizetni a havi 95 dolláros törlesztőrészletet. Kippingék hitelszövetkezete 
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egy helyi visszaszerzőt, Jim Fordot bízta meg, hogy vigye el az autójukat. 

Amikor Ford meglátogatta Kippingék Belleville-i otthonát, megdöbbenve tapasztalta, hogy egy idős házaspár, akiknek választaniuk 

kellett a gyógyszervásárlás és az autó törlesztése között. Ford első reakciója az volt, hogy lemondott a visszavételi díjakról. Kippingék 

nagylelkűen megköszönték neki, behívták egy teára, és megosztották vele a történetüket. Ekkor döntött úgy a Ford, hogy áthidalja a 

bizonytalan valóság és a szerződésükben foglaltak közötti szakadékot. Emberi módon cselekedett, felhívta a hitelszövetkezetet, és 

felajánlotta, hogy kifizeti a házaspár tartozását. 

A hitelszövetkezet vezetője ragaszkodott ahhoz, hogy a Fordnak követnie kell a "folyamatot". Ford továbbra is a szerződés ősi 

szociális alapelveire hivatkozott, keresve az utat a labirintuson keresztül valami olyanhoz, amit igazságosságnak érezhetünk. Végül az 

igazgató beleegyezett, hogy "együttműködik" a házaspárral, hogy lássák, mit lehet tenni. A dolog ezzel nem ért véget. Huszonnégy órán 

belül egy online adománygyűjtő felhívás elég pénzt hozott össze ahhoz, hogy Kippingék autóját kifizessék, részletesen kidolgozzák, 

vásároljanak egy hálaadásnapi pulykát, és további 1000 dollárt adjanak a házaspárnak. 

A legérdekesebb az, hogy amikor egy helyi újság felkapta a történetet, az gyorsan terjedt az interneten és a hagyományos médiában. 

Emberek milliói olvasták és reagáltak erre a drámára, feltehetően azért, mert felidézett valami értékes és szükséges, de most kihalással 

fenyegetett emléket. Jim Ford emlékeztetett bennünket a civilizált élet legbecsesebb követelményeire: a jövő időre vonatkozó jogaink 

közös érvényesítésére, és annak kifejeződésére az akaratok egyesítésében, a párbeszéd, a problémamegoldás és az empátia iránti 

kölcsönös elkötelezettségben. Ékesszóló volt ezen a ponton: "Csak legyetek kedvesek az emberekhez. Ez nem olyan nehéz. Az, hogy ez 

ennyire elszállt, elég szomorú. Ennek mindennapos dolognak, normális dolognak kellene lennie".15 

A szerződés nélküli disztópiában ez a mindennapi emberi dolog nem normális. Mi lenne, ha Kippingék hitelszövetkezete a Spireon 

telematikáját alkalmazná, és csupán utasítaniuk kellene a járműfelügyeleti rendszert, hogy tiltsa le az autót? Nem lenne hitelügyintéző, 

aki adok-kapokba bocsátkozna az ügyfelekkel. Az emberi akarat kusza, kiszámíthatatlan, megbízhatatlan kitöréseinek kiküszöbölésével 

megbízott algoritmus lefoglalta volna az öreg Buickot. Nem lett volna közös teázás Kippingékkel, és nem lett volna senki, aki 

meghallgatja a történetüket. Nem lett volna lehetőség alternatív útvonalat találni az útvesztőben, nem lett volna lehetőség 

bizalomépítésre, nem lett volna alkalom a közös cselekvésre, nem lett volna szívmelengető ünnepi történet a kedvességről, nem lett 

volna reménysugár egy olyan emberi jövőre, amelyben intézményeink legjobbjait megőrizzük és megerősítjük, nem lett volna közös 

kihívás a bizonytalanságban, és nem lett volna közös szabadság. 

A szerződés nélküli disztópiában a felügyeleti kapitalizmus bizonyosságra való törekvése betölti azt a helyet, amelyet egykor a 

társadalmi bizalom kiépítésének és pótlásának emberi munkája foglalt el, amelyet most a garantált eredmények felé tartó menetelés 

szükségtelen súrlódásaként értelmeznek újra. A bizonytalanság eltörlését az emberi természet: ravaszságunk és opportunizmusunk felett 

aratott győzelemként ünneplik. Már csak az okokat cselekvéssé alakító szabályok, a viselkedés objektív mércéi és a kettő közötti 

megfelelés mértéke számítanak. A társadalmi bizalom végül elsorvad, egyfajta csökevényes furcsasággá válik, mint a harmadik 

mellbimbó vagy a bölcsességfogak: az evolúciós múlt nyomai, amelyek már nem jelennek meg működőképes formában, mert a 

kontextusuk és így a céljuk is eltűnt.16 

A szerződés nélküli és a viselkedésmódosítás profitorientált körei, amelyekben céljait megvalósítja, a társadalmat olyan sós 

pusztasággá alakítják, amelyben a bizalmatlanság magától értetődő. Azzal, hogy közös életünket már eleve kudarcosnak állítja be, a 

biztonság kedvéért kényszerítő beavatkozást igazol. Az automatizált terv és tervezői fokozatos normalizálódásának eme hátterében az 

egyik repo ember emberi reakciója egyszerűen tanúskodik arról, hogy a felügyeleti kapitalizmusnak pontosan mit kell kiirtania. 

A bizonytalanságban a jövő választásának kudarcaiból és diadalaiból származó emberi feltöltődés átadja helyét az örökös 

megfelelés ürességének. A bizalom szó megmarad, de az emberi tapasztalatban való vonatkozása feloldódik a reminiszcenciában, 

archaikus lábjegyzetként egy alig emlékezetes álomhoz, amely már régen elhalványult a piaci okok új diktatúrája kedvéért. Ahogy az 

álom meghal, úgy hal meg a döbbenet és a tiltakozás érzése is. Elzsibbadunk, és a zsibbadásunk utat nyit az újabb és újabb megfelelés. 

A tanulás kóros megosztottsága, amelyet a tudás és a hatalom példátlan aszimmetriái kovácsolnak, egy új egyenlőtlenségben rögzít 

bennünket, amelyet a hangolók és a hangoltak, a pásztorok és a pásztoroltak, a nyersanyag és a bányászok, a kísérletezők és az akaratlan 

alanyok, a jövőt akarók és a mások által garantált eredmények felé tereltek jellemeznek. 

Mérjük fel tehát a helyzetünket. A bizonytalanság nem káosz, hanem a jelen idő szükséges élőhelye. A közös ígéretek és a 

problémamegoldás hibásságát választjuk az uralkodó hatalom vagy terv által ránk kényszerített biztos zsarnokság helyett, mert ez az ára 

az akarat szabadságának, amely megalapozza a jövő időhöz való jogunkat. E szabadság hiányában a jövő a puszta viselkedés végtelen 

jelenévé omlik össze, amelyben nem lehetnek szubjektumok és projektek: csak tárgyak. 

Abban a jövőben, amelyet a felügyeleti kapitalizmus készít számunkra, az én és az önök akarata veszélyezteti a felügyeleti 

bevételek áramlását. Nem az a célja, hogy elpusztítson minket, hanem egyszerűen csak az, hogy szerzővé tegyen minket, és ebből a 

szerzőségből profitáljon. Ilyen eszközöket már a múltban is elképzeltek, de csak most váltak megvalósíthatóvá. Ilyen eszközöket a 

múltban elutasítottak, de csak most engedték, hogy gyökeret eresszenek. Tudatosság nélkül, a visszavonulás, az ellenállás vagy a 

védelem értelmes alternatíváitól megfosztva vagyunk behálózva. 

Az ígéret ígérete és az akarat mélyebbre hatol, mint ezek a torzulások. Ismét emlékeztetnek bennünket arra a helyre, ahol mi 

emberek gyógyítjuk az ismert és a megismerhetetlen közötti szakadékot, a bizonytalanság tengerén hajózva a közös ígéretek hajóiban. 
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Az emberi törekvések valóságos világában nincs tökéletes információ és nincs tökéletes racionalitás. Az élet arra késztet bennünket, 

hogy cselekedjünk és kötelezettségeket vállaljunk, még akkor is, ha a jövő ismeretlen. Aki már hozott gyermeket a világra, vagy más 

módon adta a szívét szeretetből, az tudja, hogy ez igaz. 

Az istenek ismerik a jövőt, de mi annak ellenére haladunk előre, kockáztatunk, és kötődünk másokhoz, hogy nem tudhatunk 

mindent a jelenről, nemhogy a jövőről. Ez a szabadságunk lényege, amely a jövő időhöz való elemi jogként fejeződik ki. A 

viselkedésmódosítás új eszközeinek kiépítésével és birtoklásával e jog sorsa egy általunk már azonosított mintának felel meg. Nem 

megszűnik, hanem inkább kisajátítják: a felügyeleti tőke kizárólagos igényei által a jövőnkre vonatkozó kizárólagos követelésekkel 

lefoglalják és felhalmozzák. 

 

III. Hogyan úszták meg? 

 

Az elmúlt tíz fejezetben amellett érveltem, hogy a felügyeleti kapitalizmus egy olyan példátlan felhalmozási logikát képvisel, amelyet új 

gazdasági szükségszerűségek határoznak meg, és amelynek mechanizmusait és hatásait nem lehet megragadni a meglévő modellekkel és 

feltételezésekkel. Ez nem azt jelenti, hogy a régi imperatívuszok 

-a profitmaximalizálás kényszere a termelési eszközök, a növekedés és a verseny intenzívebbé válásával együtt - eltűnt. Ezeknek 

azonban most a felügyeleti kapitalizmus újszerű céljain és mechanizmusain keresztül kell működniük. Itt röviden áttekintem az új 

imperatívuszokat, egyrészt az eddig lefedett terület összefoglalásaként, másrészt pedig a Hogyan úszták meg? 

A megfigyelési kapitalizmus új története az online környezetben többé-kevésbé készen felfedezett viselkedési többlettel kezdődik, 

amikor rájöttek, hogy a Google szervereit eltömő "adathalmaz" kombinálható a Google erőteljes elemzési képességeivel, hogy 

előrejelzéseket készítsenek a felhasználók viselkedéséről. Ezek az előrejelzési termékek egy természetfeletti módon jövedelmező 

értékesítési folyamat alapjává váltak, amely a jövőbeli viselkedés új piacait indította el. 

A Google "gépi intelligenciája" az adatmennyiség növekedésével egyre jobb lett, és egyre jobb előrejelző termékeket állított elő. Ez 

a dinamika hozta létre a kitermelési imperatívuszt, amely a többletfelhalmozásban a méretgazdaságosság szükségességét fejezi ki, és 

olyan automatizált rendszerektől függ, amelyek könyörtelenül nyomon követni, vadászni és több viselkedési többletet előidézni. A 

Google a hódítás logikáját alkalmazza, az emberi tapasztalatot szabadon elvehetőnek, adatnak kiadhatónak és megfigyelési eszközként 

igényelhetőnek definiálja. A vállalat megtanulta, hogy retorikai, politikai és technológiai stratégiák egész sorát alkalmazza e folyamatok 

és következményeik elhomályosítására. 

A méretigény a viselkedési többlet új, nagy volumenű készleteinek könyörtelen keresésére késztetett, ami olyan versenydinamikát 

eredményezett, amelynek célja a nyersanyagkészletek sarokba szorítása volt, és olyan törvénytelen, védtelen tereket keresett, ahol a 

jogfosztás e váratlan és kevéssé értett aktusait üldözni lehetett. Mindeközben a felügyeleti kapitalisták lopakodva, de állhatatosan 

hozzászoktattak bennünket követeléseikhez. Eközben a szükséges információkhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférésünk a 

műveleteik túsza lett, a társadalmi részvételünk eszközei pedig összeolvadtak az érdekeikkel. 

A jövedelmező előrejelzési termékek a viselkedési többlettől függenek, és a verseny új szintre emelte a kínálati kihívásokat, ami az 

előrejelzés imperatívuszában fejeződött ki. Az erőteljesebb előrejelző termékekhez a méretgazdaságosság mellett 

méretgazdaságosságra, változatosságra és mennyiségre is szükség volt. Ez a változatosság két dimenzió mentén jelentkezik. Az első a 

tevékenységek széles skálájára való kiterjesztés; a második az egyes tevékenységeken belül az előrejelzés részletességének mélysége. 

A verseny intenzitásának új szakaszában a felügyeleti kapitalisták a virtuális világból a valóságos világba kényszerülnek. Ez a 

migráció új gépi folyamatokat tesz szükségessé az emberi tapasztalatok minden aspektusának viselkedési adatokká való alakításához. A 

verseny most a mindenütt jelenlévő számítások és így a mindenütt jelenlévő kínálati lehetőségek gyorsan fejlődő globális 

architektúrájának összefüggésében zajlik, mivel az előrejelzési termékektől egyre inkább elvárják, hogy megközelítsék a bizonyosságot, 

és így garantálják a viselkedési eredményeket. 

A verseny intenzitásának harmadik szakaszában a felügyeleti kapitalisták felfedezték a cselekvésgazdaságosság szükségességét, 

amely olyan új módszereken alapul, amelyek túlmutatnak a viselkedés nyomon követésén, rögzítésén, elemzésén és előrejelzésén, hogy 

beavatkozzanak a játék állapotába, és aktívan alakítsák a viselkedést a forrásnál. Az eredmény az, hogy a termelési eszközöket a 

viselkedésmódosítás egy kidolgozott új eszközének rendelik alá, amely különféle gépi folyamatokra, technikákra és taktikákra (hangolás, 

terelés, kondicionálás) támaszkodik az egyéni, csoportos és populációs viselkedés olyan módon történő alakítása érdekében, amely 

folyamatosan javítja a garantált eredményekhez való közelítésüket. Ahogyan az ipari kapitalizmus a termelési eszközök folyamatos 

fokozására kényszerült, úgy a felügyeleti kapitalisták most a viselkedésmódosítás eszközeinek folyamatos fokozásának ciklusába 

vannak zárva. 

A megfigyeléssel foglalkozó kapitalisták érdekei az automatizált gépi folyamatok használatáról az Ön viselkedésének 

megismerésére a gépi folyamatok használatára váltottak át, hogy az Ön viselkedését az ő érdekeiknek megfelelően alakítsák. Más 

szóval, ez a másfél évtizedes pálya az Önről szóló információáramlás automatizálásától az Ön automatizálásáig vezetett. A növekvő 

mindenütt jelenlét feltételei miatt nehéz, ha nem lehetetlen, hogy kitörjünk ebből a merész, kérlelhetetlen hálóból. 
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A tájékozódásunk helyreállítása érdekében a döbbenet és a felháborodás újjászületését kértem. Legfőképpen azt kértem, hogy 

utasítsuk el a részvétel fausti paktumát a kisajátításért, amely megköveteli, hogy alávessük magunkat a Google-nyilatkozatok alapjaira 

épülő viselkedésmódosítás eszközeinek. Ugyanakkor azt is szem előtt tartom, hogy amikor azt kérdezzük, hogy Hogyan úszták meg ezt? 

számos kényszerítő okot kell figyelembe vennünk, amelyek közül egyik sem áll önmagában. Az egyszerű ok és okozat helyett a 

kérdésünkre adott válaszok a történelem, a véletlenek, a futóhomok és a kényszer széles skáláját alkotják. 

A kérdésünk még inkább bosszantó annak fényében, hogy a magánélet elvesztésével és a kapitalista megfigyelési gyakorlat egyéb 

elemeivel kapcsolatos közvélemény-kutatások nagy többségében kevesen támogatják a status quo-t. A 2008 és 2008 között végzett 

negyvennyolc legjelentősebb felmérésből negyvenhatban a jelentős 2017,többség támogatja a magánélet védelmét és a felhasználók 

ellenőrzését célzó intézkedéseket, személyes adatokat. (Csak két korai felmérés volt valamivel kevésbé meggyőző, mivel nagyon sok 

résztvevő jelezte, hogy nem érti, hogyan és milyen személyes adatokat gyűjtenek.) Valójában 2008-ra már bizonyossá vált, hogy minél 

több ismerettel rendelkezik valaki az "internetes adatvédelmi gyakorlatokról", annál valószínűbb, hogy nagyon aggódik az adatvédelem 

miatt.17 

Bár a felmérések eltérőek a konkrét fókuszt és a kérdéseket illetően, figyelemre méltó a válaszok általános következetessége az 

évtized során. Egy fontos 2009-es felmérés például megállapította, hogy amikor az amerikaiak tájékoztatást kapnak arról, hogy a 

vállalatok milyen módon gyűjtenek adatokat célzott online hirdetésekhez, 73-86 százalékuk elutasítja az ilyen hirdetéseket. Egy másik, 

2015-ös jelentős felmérés szerint a válaszadók 91 százaléka nem ért egyet azzal, hogy a személyes adatok "tudtom nélkül" történő 

gyűjtése tisztességes kompromisszum az árengedményért cserébe. Ötvenöt százalék nem értett egyet azzal, hogy ez tisztességes cserét 

jelentene a jobb szolgáltatásokért. A Pew Research 2016-ban arról számolt be, hogy a válaszadók mindössze 9 százaléka bízik nagyon 

bízik abban, hogy a közösségi oldalakra bízzák az adataikat, és 14 százalékuk bízik nagyon bízik abban, hogy a vállalatokra bízzák 

személyes adataikat. Több mint 60 százalékuk többet szeretne tenni a magánélet védelme érdekében, és úgy vélte, hogy több 

szabályozásra lenne szükség a magánélet védelmében.18 

A felügyeleti kapitalista cégek hajlamosak elutasítani ezeket a felmérési eredményeket, és ehelyett a felhasználók és a bevételek 

látványos növekedésére hivatkoznak. Ez az ellentmondás megzavarta a kutatást és a közpolitikát. Ha olyan sokan elutasítják a 

megfigyelési kapitalizmus gyakorlatát, még ha figyelembe vesszük is, hogy a legtöbben valójában milyen keveset tudnak ezekről a 

gyakorlatokról, hogyan lehet, hogy ez a piaci forma sikeres tudott lenni? Az okok bőségesek: 

1. Példátlan: A legtöbben nem álltak ellen a Google, a Facebook és más felügyeleti kapitalista műveletek korai behatolásának, 

mert lehetetlen volt felismerni, hogy miben különböznek minden korábbitól. Az alapvető működési mechanizmusok és üzleti 

gyakorlatok annyira újak és furcsák voltak, annyira teljesen sui generis, hogy csak "innovatív" lovas kocsik garmadáját láttuk. A 

legjelentősebb, hogy az aggodalom és az éberség az államhatalomhoz kapcsolódó felügyelet és ellenőrzés ismert veszélyeire 

összpontosult. A viselkedésmódosítás korábbi, nagyszabású behatolásait az állam kiterjesztéseként értelmeztük, és nem voltunk 

felkészülve a magáncégek támadására. 

2. Nyilatkozat invázióként: Az előzmények hiánya lefegyverzett és elbűvölt bennünket. Eközben a Google megtanulta az invázió 

művészetét nyilatkozat útján, elvéve, amit akart, és sajátjának nevezve azt. A vállalat jogot formált arra, hogy megkerülje a 

tudatosságunkat, hogy tapasztalatainkat elvegye és adatokká alakítsa, hogy tulajdonjogot követeljen és döntéseket hozzon ezen adatok 

felhasználása felett, hogy olyan stratégiákat és taktikákat dolgozzon ki, amelyek tudatlanságban tartanak minket a gyakorlatáról, és hogy 

ragaszkodjon az e műveletekhez szükséges törvénytelenség feltételeihez. Ezek a nyilatkozatok intézményesítették a felügyeleti 

kapitalizmust mint piaci formát. 

3. Történelmi kontextus: A felügyeleti kapitalizmus menedéket talált a neoliberális korszellemben, amely az üzleti élet állami 

szabályozását zsarnoksággal azonosította. Ez a "paranoid stílus" olyan önigazgatói rendszereket részesített előnyben, amelyek kevés 

korlátot szabtak a vállalati gyakorlatoknak. Ezzel párhuzamosan a "terrorizmus elleni háború" a kormány figyelmét a magánélet 

védelmére vonatkozó jogszabályokról a Google és más feltörekvő felügyeleti kapitalisták gyorsan fejlődő készségei és technológiái 

iránti sürgető érdeklődésre irányította. Ezek a "választási rokonságok" a felügyeleti kivételesség irányába mutató tendenciát hoztak létre, 

ami még inkább megvédte az új piaci formát a vizsgálattól, és elősegítette fejlődését. 

4. Erődítések: A Google agresszívan védte működését a választási folyamatokban való közművek létrehozásával, a választott és 

kinevezett tisztviselőkkel való szoros kapcsolatokkal, a Washington és a Szilícium-völgy közötti munkatársak forgóajtójával, a pazar 

lobbiköltségekkel, valamint a kulturális befolyás és a foglyul ejtés folyamatos "puha hatalmi" kampányával. 

5. A jogfosztás körforgása: A felügyeleti kapitalista vezetők először a Google-nál, majd később a Facebooknál és más cégeknél 

elsajátították a kisajátítás ritmusát és szakaszait. A merész behatolásokat addig folytatják, amíg ellenállásba nem ütköznek, majd a 

taktikák széles skálája következik a kidolgozott PR-játékoktól a jogi lépésekig, harc, mindez azért, hogy időt nyerjen az egykor 

felháborító tényekhez való fokozatos hozzászokáshoz. A harmadik szakaszban nyilvánosan demonstrálják az alkalmazkodóképességet, 

sőt a visszavonulást is, míg a végső szakaszban az erőforrásokat átirányítják ugyanazon célok elérésére, új retorikával és taktikával 

álcázva. 

6. Függőség: A Google, a Facebook és mások ingyenes szolgáltatásai a második modernitásban élő egyének látens igényeihez 
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szóltak, akik a hatékony élethez szükséges forrásokat keresték egy egyre ellenségesebb intézményi környezetben. Ha egyszer 

beleharaptak, az alma ellenállhatatlan volt. Ahogy a megfigyelési kapitalizmus elterjedt az interneten, a társadalmi részvétel eszközei 

egybeesnek a viselkedésmódosítás eszközeivel. A második modernitás igényeinek kihasználása, amely a kezdetektől fogva lehetővé 

tette a felügyeleti kapitalizmust, végül a társadalmi részvétel szinte minden csatornáját átjárta. A legtöbb ember nehezen tud kivonulni 

ezekből a közművekből, és sokan elgondolkodnak azon, hogy ez egyáltalán lehetséges-e. 

7. Önérdek: A jövőbeli viselkedés új piacai olyan társak, partnerek, munkatársak és ügyfelek hálózatát hozzák létre, akiknek 

bevételei a jóslás imperatívuszától függenek. Az intézményi tények szaporodnak. A Pokémon Go térképén szereplő pizzéria 

tulajdonosa, a boltját jeladókkal telítő kereskedő és a viselkedési adatokért versengő biztosítótársaságok egyesülnek a garantált 

eredmények és a felügyeleti bevételekért folytatott versenyben. 

8. Bevonás: Sokan úgy érzik, hogy ha nem vagy fent a Facebookon, akkor nem is létezel. Az emberek a világ minden táján 

versenyeztek, hogy részt vehessenek a Pokémon Go játékban. Mivel annyi energia, siker és tőke áramlik a felügyeleti kapitalista 

területre, magányosnak és kockázatosnak érezhetjük magunkat, ha kívül állunk rajta, nemhogy ellene. 

9. Azonosítás: A megfigyelési kapitalisták agresszívan hős vállalkozóként mutatják be magukat. Sokan azonosulnak és csodálják a 

felügyeleti kapitalisták pénzügyi sikerét és népszerűségét, és példaképként tekintenek rájuk. 

10. Hatóság: Sokan úgy tekintenek ezekre a vállalatokra és vezetőikre, mint a jövő tekintélyeire: zsenikre, akik messzebbre 

látnak, mint mi. Könnyű áldozatul esni a naturalista tévhitnek, amely azt sugallja, hogy mivel a vállalatok sikeresek, ezért igazuk is kell, 

hogy legyen. Ennek eredményeként sokan közülünk tiszteljük e vezetők szakértői státuszát, és szívesen veszünk részt a jövőt előre látó 

innovációkban. 

11. Társadalmi meggyőzés: Mint azt már többször láttuk, a csalogató retorika végtelen sora igyekszik meggyőzni az embereket a 

felügyeleti kapitalista újításokkal kapcsolatos csodákról: a célzott reklámokról, a személyre szabásról és a digitális asszisztensekről. 

Ezen túlmenően a cselekvésgazdaságok szándékosan arra irányulnak, hogy rávegyenek bennünket, hogy kövessük egymást az előírt 

cselekvési irányok mentén. 

12. Elárverezett alternatívák: Az "alternatíva nélküli diktatúra" itt teljes erővel érvényesül. Láttuk, hogy a viselkedési érték 

újrabefektetési ciklus egyre ritkább. Az Aware Home átadta helyét a Google Home-nak. A megfigyelési kapitalizmus elterjedt az 

interneten, és a hatókör és a cselekvés gazdaságosságára való törekvés kiszorította a valós világba. Az alkalmazásoktól az eszközökön át 

a One Voice-ig egyre nehezebb a menekülési utakat azonosítani, nem is beszélve a valódi alternatívákról. 

13. Inevitabilitás: A számítógépes közvetítés trójai falova - készülékek, alkalmazások, kapcsolatok - az elkerülhetetlenségi 

retorika könyörtelen áradatával lép a színre, sikeresen elterelve a figyelmünket a rendkívül szándékos és történelmileg kontingens 

megfigyelési kapitalizmusról. Új intézményi tények szaporítják és stabilizálják az új gyakorlatokat. Beletörődésbe és tehetetlenségbe 

esünk. 

14. Az emberi gyarlóság ideológiája: Ez egy olyan világnézet, amely az emberi gondolkodásmódot szánalmasan irracionálisnak és 

a saját hibáinak szabályszerűségét észrevenni képtelennek állítja be. A megfigyelési kapitalisták ezt az ideológiát használják fel a 

viselkedésmódosítás eszközeinek legitimálására: az egyének és a népesség olyan módon történő hangolására, terelésére és 

kondicionálására, hogy az elkerülje a tudatosságot. 

15. Tudatlanság: Ez továbbra is kiemelkedő magyarázat. A megfigyelő kapitalisták a tanulás abnormális megosztottságát uralják, 

amelyben olyan dolgokat tudnak, amelyeket mi nem tudhatunk, miközben kénytelenek titkos háttértevékenységgel elrejteni 

szándékaikat és gyakorlatukat. Lehetetlen megérteni valamit, amit titokban készítettek és alapvetően olvashatatlannak terveztek. 

Ezeknek a rendszereknek az a céljuk, hogy behálózzanak minket, kihasználva a tanulás aszimmetrikus felosztása által keltett 

sebezhetőségünket, amelyet felerősít az idő, az erőforrások és a támogatás szűkössége. 

16. Sebesség: A felügyeleti kapitalizmus rekordidő alatt emelkedett a feltalálástól az uralomig. Ez tükrözi a tőkevonzó képességét 

és a mozgástörvényeit, de egy sajátos stratégiát is tükröz, amelyben a sebességet tudatosan alkalmazzák a tudatosság megbénítására és 

az ellenállás befagyasztására, miközben azonnali kielégítésekkel terelik el a figyelmünket. A megfigyelési kapitalizmus sebessége 

túlszárnyalja a demokráciát, ahogyan túlszárnyalja azt a képességünket is, hogy megértsük, mi történik, és mérlegeljük a 

következményeket. Ez a stratégia a sebesség mint erőszakforma előállításának politikai és katonai megközelítéseinek hosszú 

örökségéből származik, amelyet legutóbb "sokk és félelem" néven ismertek.19 

Ez a tizenhat válasz arra utal, hogy a felügyeleti kapitalizmus feltalálása óta eltelt közel két évtizedben a meglévő, nagyrészt a 

magánélet védelmére és a trösztellenes szabályozásra összpontosító jogszabályok nem voltak elegendőek ahhoz, hogy megzavarják a 

kapitalizmus növekedését. Olyan törvényekre van szükségünk, amelyek elutasítják a megfigyelési kapitalizmus nyilatkozatainak 

alapvető legitimitását, és megszakítják legalapvetőbb műveleteit, beleértve az emberi tapasztalatok viselkedési adatokként való illegitim 

megjelenítését; a viselkedési többlet ingyenes nyersanyagként való felhasználását; az új termelési eszközök szélsőséges koncentrációját; 

az előrejelzési termékek előállítása; a viselkedési határidős ügyletek kereskedelme; az előrejelzési termékek felhasználása a módosítás, 

befolyásolás és ellenőrzés harmadrendű műveleteihez; a viselkedésmódosítás eszközeinek műveletei; a tudás kizárólagos magánkézben 
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lévő koncentrációinak (az árnyékszöveg) felhalmozása; és az ilyen koncentrációk által biztosított hatalom. 

A felügyeleti tőke ezen új intézményeinek és az ezek alapjául szolgáló nyilatkozatoknak az elutasítása a felügyeleti kapitalizmus 

céljaival és módszereivel való társadalmi egyetértés visszavonását jelentené, ugyanúgy, ahogyan egykor a nyers ipari kapitalizmus 

antiszociális és antidemokratikus gyakorlatával való egyetértést is visszavontuk, helyreállítva a munkaadók és a munkavállalók közötti 

erőegyensúlyt a munkavállalók kollektív tárgyalási jogának elismerésével, a gyermekmunka, a veszélyes munkakörülmények, a túl 

hosszú munkaidő és így tovább betiltásával. 

A megállapodás visszavonásának két nagy formája van, és ez a megkülönböztetés hasznos lesz, amint a III. részbe lépünk. Az első 

az, amit én ellennyilatkozatnak nevezek. Ezek olyan védekező intézkedések, mint a titkosítás és más adatvédelmi eszközök, vagy az 

"adattulajdonlás" melletti érvek. Az ilyen intézkedések egyes helyzetekben hatékonyak lehetnek, de érintetlenül hagyják az ellentétes 

tényeket, elismerve azok fennmaradását, és így paradox módon hozzájárulnak azok legitimitásához. Például, ha "lemondok" a nyomon 

követésről, akkor magamra nézve lemondok, de a cselekedetem nem kérdőjelezi meg vagy változtatja meg a jogsértő gyakorlatot. Az 

egyet nem értés második formája az, amit én szintetikus nyilatkozatnak nevezek. Ha a nyilatkozat "sakk", az ellennyilatkozat "sakk-

matt", és a szintetikus nyilatkozat megváltoztatja a játékot. Olyan alternatív keretet állít, amely átalakítja az ellentétes tényeket. Az 

ellennyilatkozatokkal kivárjuk az időt, és elviselhetőbbé tesszük az életet, de csak egy szintetikus alternatív vízió fogja átalakítani a 

nyers felügyeleti kapitalizmust egy olyan digitális jövő javára, amelyet otthonunknak nevezhetünk. 

A berlini fal története a nézeteltérés e két formájának illusztrálására szolgál. 1961-től az 1980-as évek elejéig bátor kelet-berliniak 

hetvenegy alagutat vájtak a város alatti homokos talajba, több száz embernek biztosítva menekülési lehetőséget Nyugat-Berlinbe.20 Az 

alagutak az ellennyilatkozatok szükségességéről tanúskodnak, de nem döntötték le a falat vagy az azt fenntartó hatalmat. 

     A szintetikus nyilatkozat évtizedeken át gyűlt össze, de teljes kifejeződésére még várni kellett, amíg 1989. november 9-én éjfél felé, 

amikor Harald Jäger, a Bornholmer utcai átjárónál aznap éjjel szolgálatot teljesítő főtiszt kiadta a parancsot a kapuk megnyitására, és 

húszezer ember özönlött át a falon Nyugat-Berlinbe. Ahogy egy történész leírja ezt az eseményt: "November 9-én éjjelre, amikor az 

emberek megjelentek a berlini falnál, és azt követelték a határőröktől: "Átengednek-e minket?", ezek az emberek annyira biztosak lettek 

önmagukban, a tisztviselők pedig annyira elbizonytalanodtak, hogy a válasz az volt: "Át fogunk"".21 

 

 

IV. Prófécia 

 

Közel hetven évvel ezelőtt Karl Polanyi gazdaságtörténész arról elmélkedett, hogy az ipari kapitalizmus piaci dinamikája, ha nem 

ellenőrzik, elpusztítja azokat a dolgokat, amelyeket meg akar vásárolni és eladni: "Az árufikció figyelmen kívül hagyta azt a tényt, hogy 

a talaj és az emberek sorsának a piacra bízása egyenlő lenne a megsemmisítésükkel." Az árufikció nem vett tudomást arról, hogy a talaj 

és az emberek sorsa a piacra bízza magát.22 Szintetikus nyilatkozat híján Polanyi jóslata beteljesedni látszik, és már csak ennek a 

ténynek is riadóztatnia kell bennünket. Mit ígér Polanyi próféciája korunkra nézve? 

Az ipari kapitalizmus a saját sokk és félelem logikáját követte, célba vette a természetet, hogy a tőke érdekében meghódítsa "azt"; 

most a felügyeleti kapitalizmus az emberi természetet vette célba. Csak fokozatosan értettük meg, hogy az ipari kapitalizmus által több 

mint két évszázada alkalmazott sajátos uralmi módszerek alapvetően megzavarták a földi életet fenntartó körülményeket, és 

megsértették a civilizáció legalapvetőbb szabályait. Az ipari kapitalizmus számos előnye és hatalmas teljesítménye ellenére veszélyesen 

közel kerültünk ahhoz, hogy megismétlődjön a Húsvét-szigeteki lakosok sorsa, akik tönkretették a földet, amely életet adott nekik, majd 

szobrokat formáltak, hogy a horizontot fürkészve várják a soha el nem érkező segítséget és segítséget. Ha az ipari kapitalizmus 

veszélyesen megzavarta a természetet, milyen pusztítást végezhet a felügyeleti kapitalizmus az emberi természetben? 

A kérdés megválaszolásához vissza kell térni a parancsolatokhoz. Az ipari kapitalizmus az epikus veszély szélére sodort bennünket, 

de nem a gonosz pusztításvágy vagy az elszabadult technológia következményeként. Az eredményt inkább a felhalmozás saját belső 

logikája okozta, a profitmaximalizálás, a verseny, a munka termelékenységének a termelés technológiai fejlesztése révén történő 

könyörtelen növelése, valamint a többlet folyamatos újrabefektetése által finanszírozott növekedés szükségszerűségeivel.23 Weber 

"gazdasági orientációja" a fontos, és az, hogy ez az orientáció hogyan olvad össze a kapitalizmusnak azzal a sajátos formájával, amely 

minden korban uralkodóvá válik. 

Az ipari kapitalizmus logikája felmentette a vállalkozást a pusztító következményeiért viselt felelősség alól, és ezzel elszabadult az 

éghajlati rendszer destabilizálódása és az ezzel járó káosz minden élőlény számára. Polanyi megértette, hogy a nyers kapitalizmust nem 

lehet belülről megfőzni. Azzal érvelt, hogy a társadalom feladata, hogy a kapitalizmusra rója ezeket a kötelezettségeket azáltal, hogy 

ragaszkodik olyan intézkedésekhez, amelyek a kapitalista projektet a társadalmi, az életet és a természetet megőrző és fenntartó 

projekthez kötik. 

Hasonlóképpen, Polanyi próféciájának értelme számunkra most csak a felügyeleti kapitalizmus gazdasági szükségleteinek lencséjén 

keresztül ragadható meg, mivel azok az emberi tapasztalatra vonatkozó igényét keretezik. Ha újra fel akarjuk fedezni a csodálkozás 

érzését, akkor legyen itt: ha az ipari civilizáció a természet kárára virágzott, és most azzal fenyeget, hogy a Földünkbe kerül, akkor a 

megfigyelési kapitalizmus által formált információs civilizáció az emberi természet kárára fog virágozni, és azzal fenyeget, hogy az 
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emberiességünkbe kerül. Polanyi jóslata megköveteli tőlünk, hogy megkérdezzük, vajon saját szintetikus nyilatkozatainkkal még 

elháríthatjuk-e ezt a sorsot. 

      Az I. és II. rész a felügyeleti kapitalizmus eredetének megértését és az alapmechanizmusok és a gazdasági szükségszerűségek 

azonosítása, megnevezése és vizsgálata. A kezdetektől fogva az volt az elképzelés, hogy a megnevezés és a megszelídítés 

elválaszthatatlanok, hogy a friss és gondos megnevezés jobban felkészíthet bennünket arra, hogy megállítsuk a kisajátítás e 

mechanizmusait, megfordítsuk a hatásukat, sürgősen szükséges súrlódásokat hozzunk létre, megkérdőjelezzük a tanulás patologikus 

megosztottságát, és végül az információs kapitalizmus új formáit szintetizáljuk, amelyek valóban megfelelnek a hatékony élet iránti 

igényeinknek. A társadalmi részvétel és az egyéni hatékonyság nem követelheti meg a jövő időhöz való jogunk feláldozását, amely 

magában foglalja akaratunkat, autonómiánkat, döntési jogainkat, magánéletünket és valójában emberi természetünket. 

Tévedés lenne azonban azt feltételezni, hogy a megfigyelési kapitalizmus kizárólag a gazdasági működésének prizmáján keresztül 

ragadható meg, vagy hogy az előttünk álló kihívások csak az alapmechanizmusok felismerésére, megfékezésére és átalakítására 

korlátozódnak. A felhalmozás új logikájának következményei a kereskedelmi gyakorlatokon túl már átszivárogtak és tovább 

szivárognak társadalmi kapcsolataink szövetébe, átalakítva az önmagunkhoz és egymáshoz való viszonyunkat. Ezek az átalakulások 

adják azt a talajt, amelyben a felügyeleti kapitalizmus virágzik: egy inváziós faj, amely megteremti saját táplálékát. Azzal, hogy átalakít 

minket, táplálékot termel saját előretöréséhez. 

Talán könnyebb meglátni ezeket a dinamizmusokat, ha a múltba tekintünk. Az ipari kapitalizmus és az ipari civilizáció közötti 

különbség a gazdasági működés és az általa létrehozott társadalmak közötti különbség. Az ipari kapitalizmusnak a XIX. század végén és 

a XX. század elején uralkodóvá vált változata egy sajátos erkölcsi miliőt hozott létre, amelyet intuitíve érzünk, még ha nem is nevezzük 

meg. 

Az ipari kapitalizmust a specializált munkamegosztás jellemezte, amelynek történelmileg sajátos jellemzői voltak: a kézműves 

munkának a szabványosításon, racionalizáláson és az alkatrészek felcserélhetőségén alapuló tömegtermeléssé való átalakulása; a mozgó 

futószalag; a tömegtermelés; a gyárakban koncentrált nagyszámú bérmunkás; a professzionalizált adminisztratív hierarchia; a vezetői 

hatalom; a funkcionális specializáció; és a fehérgalléros és a munkásmunka közötti különbségtétel. 

A lista szemléltető jellegű, nem teljes, de elégséges ahhoz, hogy emlékeztessen bennünket arra, hogy az ipari civilizáció az ipari 

terjeszkedést irányító gazdasági szükségszerűségek ezen kifejeződéseiből alakult ki. A munkamegosztás alakította a kultúrát, a 

pszichológiát és a társadalmi tapasztalatokat. A kézműves munkáról az órabérre való áttérés a munkavállalók és fogyasztók új 

népességét hozta létre, férfiak és nők, akik teljes mértékben a magánvállalatok tulajdonában lévő és általuk működtetett 

termelőeszközöktől függtek. 

Ez volt a tömegtársadalom olvasztótégelye, a hierarchikus tekintély, a köz- és magánhatalom központosított bürokratikus formái, 

amelyeket a konformitás, az engedelmesség és az emberi szabványosítás kísértetei kísértettek. Az életeket az ipari szervezetet tükröző 

intézmények határozták meg: iskolák, kórházak, sőt a családi és családi élet egyes aspektusai is, amelyekben a korokat és a szakaszokat 

az ipari rendszer funkcióiként értelmezték, a képzéstől a nyugdíjazásig. 

Egy olyan időszakban, amikor a megfigyelési kapitalizmus az információs kapitalizmus domináns formájává vált, fel kell tennünk a 

kérdést: milyen civilizációt vetít előre? A III. rész következő fejezetei első lépésként kívánnak hozzájárulni ehhez a sürgető 

beszélgetéshez. Azt mondtam, hogy nem lehet elkötelezni magunkat a "garantált eredmények" mellett anélkül, hogy ne lenne 

hatalmunk, hogy ezt meg is tegyük. Milyen természetű ez az új hatalom? Hogyan fogja átalakítani társadalmainkat? Milyen megoldást 

kínál a harmadik modernitás számára? Milyen újszerű küzdelmek kísérik majd ezeket az új napokat, és mit jelentenek egy olyan 

digitális jövő számára, amelyet otthonunknak nevezhetünk? Ezek a kérdések vezetnek minket a III. részbe. 
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PART III 

 

ESZKÖZRENDSZERI HATALOM A HARMADIK MODERNITÁSÉRT 

 

CHAPTER TWELVE 

 

A HATALOM KÉT FAJTÁJA 

 

 

 

 

Így ért véget egy korszak, és utolsó szabadítója meghalt 

Ágyban, tétlenül és boldogtalanul; biztonságban voltak: Egy 

óriás hatalmas borjú hirtelen árnyéka 

Sötétedéskor már nem esne többé a kinti gyepükre. 

-W. H. AUDEN 

SZONETTEK KÍNÁBÓL, X 

 

 

I. Visszatérés a példátlanhoz 

 

A felügyeleti kapitalizmusban a "termelési eszközök" a "viselkedésmódosítás eszközeinek" szolgálatában állnak. A gépi folyamatok az 

emberi kapcsolatok helyébe lépnek, hogy a bizonyosság a bizalom helyébe léphessen. Ez az új összeszerelés hatalmas digitális 

apparátusra, a fejlett számítástechnikai tudás és készség világtörténelmi koncentrációjára és hatalmas vagyonra támaszkodik. A 

viselkedés-módosítás ívét a léptékben integrálja az általunk vizsgált számos művelet: a mindenütt jelenlévő kivonás és visszaadás, a 

működtetés (hangolás, terelés, kondicionálás), a viselkedési többlet ellátási láncok, a gépi intelligencia alapú gyártási folyamatok, a 

jóslatok termékeinek előállítása, a dinamikus viselkedési határidős piacok és a "célzás", ami a hangolás, terelés, kondicionálás és a 

szerződés nélküli kényszerítés újabb fordulóihoz vezet, így megújítva a körforgást. 

Ez az összeállítás egy piaci projekt: célja, hogy előrejelzéseket készítsen, amelyek a bizonyossághoz közeledve egyre értékesebbé 

válnak. A legjobb előrejelzések az adatok teljességéből táplálkoznak, és ennek a teljesség felé irányuló mozgásnak az erejével a 

megfigyelési kapitalisták eltérítették a tanulás társadalmi megosztását. A tudásnak a társadalmi rend döntő csúcsáról parancsolnak, ahol 

táplálják és védik az árnyékszöveget: a bizonyosság urtextusát. Ez az a piaci háló, amelyben csapdába estünk. 

Az I. és II. részben megvizsgáltuk azokat a feltételeket, mechanizmusokat és műveleteket, amelyek ezt a privát tudásbirodalmat és 

annak jövedelmező előrejelzéseit építik, amelyek a bizonyosság felé fejlődnek, hogy garantálják a piaci szereplőknek az általuk keresett 

eredményeket. Amint a 7. fejezetben írtam, nem lehet garantálni az eredményeket a hatalom nélkül. Ez a megfigyelési kapitalizmus 

sötét szíve: a kereskedelem új típusa, amely saját megkülönböztető erejének lencséjén keresztül képzel el minket, amelyet a 

viselkedésmódosítás eszközei közvetítenek. Mi ez a hatalom, és hogyan alakítja át az emberi természetet a jövedelmező bizonyosságok 

érdekében? 

    Ami a hatalomnak ezt a fajtáját illeti, én instrumentarizmusnak nevezem, amelyet úgy definiálok, mint a hatalom instrumentalizálását 

ésa viselkedés instrumentalizálása módosítás, előrejelzés, pénzzé tétel és ellenőrzés céljából. Ebben a megfogalmazásban az 

"instrumentálás" a bábura utal: az érzékszervi számítások mindenütt jelenlévő, összekapcsolt anyagi architektúrájára, amely megjeleníti, 

értelmezi és működtetni tudja az emberi tapasztalatot. Az "instrumentalizáció" azokat a társadalmi kapcsolatokat jelöli, amelyek a 

bábjátékosokat az emberi tapasztalathoz igazítják, ahogy a felügyeleti tőke a gépeket arra használja, hogy minket mások piaci céljainak 

eszközévé alakítson át. A megfigyelési kapitalizmus arra kényszerített bennünket, hogy a kapitalizmus egy példátlan formájával 

számoljunk. Most a megfigyelési kapitalista projektet fenntartó és kibővítő instrumentális hatalom egy második szembesülésre kényszerít 

a példátlannal. 

Amikor tudósok, civil társadalmi vezetők, újságírók, közéleti személyiségek, sőt, a legtöbbünk bátran kiáll az új hatalom ellen, 

mindig Orwell Nagy Testvérét és általánosabban a totalitarizmus kísértetét tekintjük a mai fenyegetések értelmezéséhez. A Google-t, a 

Facebookot és a kereskedelmi megfigyelés szélesebb területét gyakran "digitális totalitarizmusként" ábrázolják.1 Csodálom azokat, akik 

szembeszálltak a kereskedelmi felügyelet behatolásával, de azt is állítom, hogy az eszközrendszer hatalmának a totalitarizmussal való 

egyenlővé tétele akadályozza a megértésünket, valamint azt, hogy képesek legyünk ellenállni, semlegesíteni és végül legyőzni a 
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hatalmát. Az instrumentarizmusnak nincs történelmi előzménye, de a hatalom egy példátlan új fajtájával való ilyen jellegű találkozásnak 

igen. 

Azokban az években, mielőtt a totalitarizmust megnevezték és formálisan elemezték volna, kritikusai az imperializmus nyelvét 

sajátították el, mint az egyetlen rendelkezésre álló keretet, amellyel az új hatalom gyilkos fenyegetéseit megfogalmazni és ellenállni 

lehetett. Most a megfigyelési kapitalizmus egy másik furcsa, sötét tengerbe sodort minket, amely újszerű és így megkülönböztethetetlen 

veszélyeket rejt magában. Ahogy előttünk a tudósok és a polgárok tették, most mi vagyunk azok, akik a huszadik századi hatalom 

ismerős nyelvjárásai után nyúlunk, mint életmentő uszadékfához. 

Visszatértünk a ló nélküli kocsi szindrómájához, ahol új veszélyérzetünket régi, ismert tényekhez kötjük, nem is sejtve, hogy a 

következtetések, amelyekhez ezek vezetnek minket, szükségszerűen helytelenek. Ehelyett egy olyan, feltűnően huszonegyedik századi 

hatalom megidézésének sajátos belső logikáját kell megragadnunk, amelyhez a múlt nem kínál megfelelő iránytűt. A totalitarizmus az 

emberi faj újjáépítésére törekedett a népirtás és a "lélek megtervezése" kettős mechanizmusa révén. Az instrumentális hatalom, mint 

látni fogjuk, merőben más irányba visz minket. A megfigyelő kapitalistáknak nem érdeke a gyilkosság vagy a lelkünk átformálása. Bár 

céljaik sok tekintetben ugyanolyan ambiciózusak, mint a totalitárius vezetőké, mégis teljesen mások. A hatalom egy különös, az emberi 

tapasztalatban példátlan hatalmi formájának megnevezését célzó munkát újra kell kezdeni a hatékony ellenállás és a kreatív erő 

érdekében, hogy ragaszkodjunk a saját magunk által teremtett jövőnkhöz. 

A fejezet további része előkészíti az utat. Az első feladat annak megértése, hogy mi nem instrumentális hatalom, ezért a következő 

részben röviden megvizsgáljuk a huszadik századi totalitarizmus legfontosabb elemeit. A legfontosabb az, hogy az 

instrumentarizmushoz hasonlóan a totalitárius hatalom is példátlan volt. Szó szerint szembeszállt az emberi felfogóképességgel. Sokat 

tanulhatunk a tudósok, újságírók és polgárok küzdelmeiből és tévedéseiből, amikor egy olyan erővel találták szemben magukat, amelyet 

sem felfogni, sem ellenállni nem tudtak. Ha egyszer már megbirkóztunk ezekkel a kérdésekkel, felkészülten vághatunk bele az 

instrumentarizmus eredetének feltárásába a szellemi törekvések azon területén, amely "radikális behaviorizmus" néven vált ismertté, és 

amelyet leginkább B. F. Skinner és a "viselkedés technológiájáról" szóló álma képvisel. A 13. fejezetben integráljuk meglátásainkat, 

hogy megvizsgáljuk az instrumentarista hatalom egyedi céljait és stratégiáit. 

 

II. A totalitarizmus mint a hatalom új fajtája 

 

A totalitarizmus szó először Giovanni Gentile olasz filozófus XX. század eleji művében jelent meg, és később szélesebb körben 

Mussolini A fasizmus doktrínája című művével került használatba, amelyet 1932-ben Gentile-vel közösen írt, aki akkoriban Olaszország 

első számú fasiszta filozófusa volt.2 Olaszország másodrendű országként lépett be a huszadik századba, a világ színpadán mellőzöttként, 

a kudarc és a megaláztatás érzésével küszködve, és képtelen volt eltartani saját lakosságát, mivel milliók vándoroltak ki egy jobb élet 

reményében. A huszadik század első évtizedében értelmiségiek és avantgárd futuristák új generációja kezdte szőni az "új Olaszország" 

álmát. Gentile filozófiai tehetségét a nacionalista buzgalom e felélesztésének szentelte. 

Gentile politikai filozófiájának középpontjában a "totalitás" fogalma áll.3 Az államot olyan átfogó szerves egységként kellett 

felfogni, amely túlmutat az egyéni életeken. Minden különállást és különbséget feladnak az államnak e fölérendelt teljesség kedvéért. 

1932-ben Mussolini megbízta Gentilét, hogy írja meg könyvének filozófiai bevezetőjét, míg Mussolini a fasiszta világnézetet 

meghatározó társadalmi és politikai elveket írta meg.4 A Tanítás azzal kezdődik, hogy a fasiszta magatartást mindenekelőtt "szellemi 

magatartásnak" nyilvánítja, amely minden egyes emberi résztvevő legbensőbb rejtekhelyére hatol: “Ahhoz, hogy megismerjük az 

embert, ismernünk kell az embert.... A fasizmus totalitárius, és a fasiszta állam - amely szintézis és minden értéket magában foglaló 

egység - értelmezi, fejleszti és hatalmába keríti a nép egész életét.... [Ez] egy belülről elfogadott viselkedési norma és szabály, az egész 

ember fegyelme; nem kevésbé hatja át az akaratot, mint az értelmet... mélyen a személyiségbe hatolva; a tettek emberének és a 

gondolkodónak, a művésznek és a tudomány emberének szívében lakozik: a lélek lelke.... Célja, hogy átformálja a nem csak az élet 

formáit, hanem azok tartalmát is - az embert, a jellemét és a hitét... a lélekbe hatolva és vitathatatlan hatalommal uralkodik.5 

 

Abban az évben a lélek átformálását, mint a totalitárius impulzus védjegyét Sztálin tette halhatatlanná egy csillogó, pezsgővel 

átitatott moszkvai estén. A helyszín egy szerencsés irodalmi összejövetel volt, amelynek házigazdája az engedelmes Maxim Gorkij volt 

abban a hatalmas kastélyban, amelyet Sztálin ajándékozott a nagyra becsült írónak, amikor az önfeláldozó olaszországi száműzetéséből 

visszatért Oroszországba. Sztálin tósztot mondott, miközben a teremben csend lett. "Tankjaink mit sem érnek, ha a lelkek, akiknek 

kormányozniuk kell őket, agyagból vannak. Ezért mondom én: A lelkek előállítása fontosabb, mint a tankoké.... Az embert maga az élet 

alakítja át, és az önök közül azoknak, akik itt vannak, segíteniük kell a lelkének átformálásában. Ez a fontos, az emberi lelkek 

előállítása. És ezért emelem poharam önökre, írók, a lélek mérnökeire. "6 A Sztálin körül összegyűlt írók ezen az estén koccintottak a 

tósztjára, talán a már száműzött vagy kivégzett, kevésbé alkalmazkodó kollégák emlékei győzték meg őket, beleértve a művészek és 

írók 1929-es megkínzását és meggyilkolását a Szolovetszkij-szigetek találóan lefejezett templomában.7 
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1933-ra a totalitarizmus kifejezés széles körben kezdett elterjedni Németországban. Joseph Goebbels propagandaminiszter átvette, 

és a német értelmiségiek meghirdették a "totalitarizmushoz való fordulást". A nácizmus fontos módon eltolta a doktrínát is, és a 

"mozgalmat", nem pedig az "államot" állította a német totalitarizmus szellemi központjának, ezt a kapcsolatot Hitler első kancellári 

éveiben a nemzetiszocializmus népszerű jelszavában foglalta össze: "A mozgalom parancsol az államnak".8 

Az, hogy a totalitarizmus a hatalom új fajtája volt, kezdettől fogva megzavarta elemzését, mivel mind az orosz, mind a német 

változata végigsöpört ezeken a társadalmakon, megkérdőjelezve a nyugati civilizáció alapjait. Bár ezek a totalitárius rendszerek már 

évekkel a második világháború előtt gyökeret vertek - először Oroszországban 1929-ben Sztálin hatalomra kerülésével, majd 

Németországban 1933-ban Hitler kancellárrá való kinevezésével -, a háború végéig elkerülték a szisztematikus tanulmányozást. Az 

elemzést részben az egész vállalkozás puszta titokzatossága és örökös mozgása akadályozta: a titkosrendőrség által végrehajtott titkos 

tervek, a csendes cinkosság és a rejtett kegyetlenségek, a szüntelen átalakulás, hogy ki vagy mi volt fent vagy lent, a tények szándékos 

kiforgatása antitényekké, amelyet a propaganda örökös áradása kísért, félretájékoztatás, eufemizmus és hazugság. A tekintélyelvű 

vezető, vagy "egokrata", Claude Lefort francia filozófus kifejezésével élve, kiszorítja a jogállamiságot és a "józan" észt, hogy minden 

egyes pillanatban annak kvixotikus bírája legyen, hogy mi az igazságos vagy igazságtalan, mi az igazság vagy a hazugság.9 

A nyugati közvélemény, különösen az Egyesült Államokban, valóban képtelen volt felfogni, hogy milyen óriási dolog zajlott. Ez 

szó szerint megzavarta az elméket. Ezt az intellektuális bénultságot a korszak egyik kulturális ikonja, a Look magazin oldalain 

örökítették meg. A Look 1939. augusztus 15-i számában "Mi folyik Oroszországban?" címmel jelent meg egy cikk, amelyet a New York 

Times korábbi moszkvai irodavezetője, a Pulitzer-díjas Walter Duranty írt.10 A cikk alig néhány hónappal a Nagy Terror befejezése után 

jelent meg, amikor 1937 és 1938 között Sztálin elrendelte a szovjet lakosság egész rétegeinek meggyilkolását a költőktől a 

diplomatákig, tábornokoktól a politikai lojalistákig. Robert Conquest szovjet történész szerint ebben a kétéves időszakban hétmillió 

letartóztatást, egymillió kivégzést, kétmillió halottat a munkatáborokban, egymillió bebörtönzött embert, és további hétmillió embert, 

akik 1938 végén még mindig a táborokban voltak.11 

A katasztrofális gonoszság közvetlensége ellenére Duranty cikke a Szovjetunió alkotmányát a "világ egyik legdemokratikusabb 

alkotmányaként írja le... olyan alapként, amelyre egy jövőbeli demokrácia épülhet". A Vörös Hadsereg, az ingyenes oktatás és orvosi 

ellátás, a közösségi lakhatás és a nemek egyenlősége dicsérő leírásai mellett egy derűs kommentár is található, amelyben a "nagy 

tisztogatás" könnyedén úgy szerepel, mint "a kommunista párt egyik időszakos tisztogatása". Duranty arról számol be, hogy ez a 

"tisztogatás" "mostanra véget ért", és az emberek "helyrehozzák a károkat", mintha az ország egy különösen csúnya téli vihar után 

rendet rakna. Valójában az erőszak, bebörtönzés, száműzetés és kivégzés sztálini mintája csupán gyors és félelmetes kegyetlenséggel a 

balti és kelet-lengyelországi területekre helyezte át a hangsúlyt. Az 1939 és 1941 közötti számos atrocitás között lengyelek százezreit 

hurcolták északi munkatáborokba,12 és a Lengyel Kommunista Párt több tízezer tagját gyilkolták meg.13 Mindössze egy héttel Duranty 

cikke után Sztálin megnemtámadási paktumot írt alá Hitlerrel, szeptemberben megtámadta Lengyelországot, novemberben pedig a 

Vörös Hadsereg megszállta Finnországot.14 Sztálin 1940-ben elrendelte a támadás1939 során hadifogságba esett 15 000 lengyel 

nacionalista lemészárlását.15 

Duranty esszéjének legmegdöbbentőbb vonása magának Sztálinnak a jellemzése. Az Óz, a nagy varázsló című újonnan bemutatott 

filmről szóló ünnepi írás és a  kínos hírességeket ábrázoló képek - például a híres hasbeszélő bábu, Charlie McCarthy, cigarettával a fa 

szájában - közé beékelve egy jóképű, mosolygós Joszif Sztálin fotója szerepel, a következő felirattal: "Sztálin, a Kommunista Párt belső 

körének elnöke... nem úgy szabja meg a törvényt, mint Lenin tette. Sztálin inkább meghallgatja társai véleményét, mielőtt saját döntést 

hoz. "16 Sztálint 1939-ben a Lookban a részvételi vezetés példaképeként oroszlánná avatták, majd néhány hónappal később a Time 

magazin címlapjára került, mint "Az év embere". Sőt, 1930 és 1953-ban bekövetkezett halála között Sztálin összesen tíz alkalommal 

szerepelt a Time címlapján. Mindez némileg érzékelteti a totalitarizmus kialakulását és intézményesülését, jóval azelőtt, hogy a hatalom 

koherens új formájaként azonosították és elemezték volna, amely - ahogyan azt sok tudós megállapította - a történelem legnagyobb 

veszélyt jelentette a civilizációra.17 

Néhány fontos kivételtől eltekintve csak a náci vereség után kezdődött meg komolyan a névadási program. "Rengeteg olyan 

információ állt rendelkezésre, amely ellentmondott a hivatalos képnek" - írja Conquest. Felteszi a kérdést, hogy "újságírók, 

szociológusok és más látogatók" miért dőltek be a szovjet rezsim hazugságainak. Az egyik ok az, hogy a szovjet kormány rengeteg 

fáradságot vállalt, hogy hamis képet mutasson, beleértve a "mintabörtönöket", amelyek nyomát sem árulták el a kínzás és halál hatalmas 

állami gépezetének. A másik ok maguknak a megfigyelőknek a hiszékenysége volt. Egyes esetekben, mint Duranty esetében is, 

elvakította őket a szocialista állam eszméjéhez való ideológiai hűség.18 A legnyomósabb ok az, hogy a legtöbb ilyen esetben az 

újságírók, tudósok és a nyugati kormányok nehezen számoltak a totalitarizmus szörnyű vívmányainak teljes súlyával, mert a tényleges 

tények annyira "valószínűtlenek" voltak, hogy még a szakemberek számára is nehéz volt felfogni az igazságukat. "A sztálini korszak - 

írja Conquest - tele van olyan dolgokkal, amelyek a jelenségek kezelésére alkalmatlan elmék számára valószínűtlennek tűnnek. " A 

megértés 19eme kudarcának közvetlen jelentősége van számunkra, amikor megtanulunk számolni a felügyeleti kapitalizmussal és annak 

új eszközrendszerével. 

A totalitarizmus lehetetlenségével való szembesülés tükröződik az első tudósok megható beszámolóiban, akik eltökéltek abban, 

hogy lerántják a leplet a korszak borzalmas igazságairól. Szinte minden értelmiségi, aki a háborút közvetlenül követő időszakban e 
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projekt felé fordult, megdöbbenéssel említi azt a hirtelen érzést, amellyel - ahogy Carl Friedrich, a Harvard politológusa fogalmazott - a 

totalitarizmus "váratlanul és bejelentés nélkül rátört az emberiségre".20 Megnyilvánulásai annyira újszerűek és váratlanok, annyira 

sokkolóak, gyorsak és példátlanok voltak, hogy mindez elkerülte a nyelvet, kihívást jelentett minden hagyomány, norma, érték és 

legitim cselekvési forma számára. Az erőszak és a bűnrészesség szisztematikus felhalmozódása, amely egész népeket nyelt el rendkívüli 

sebességgel, olyan zavarodottságot idézett elő, amely még a huszadik század legnagyobb elméi közül is sokak számára bénultsággal 

végződött. 

Friedrich a totalitarizmus első kutatói között foglalkozott ezzel a valószínűtlen tapasztalattal, 1954-ben azt írta, hogy "1914 

előtt gyakorlatilag senki sem látta előre a fejlődésnek azt a menetét, amely azóta a nyugati civilizáción végigsöpört... a történelem, a 

jog és a társadalomtudományok kiváló tudósai közül senki sem látta előre, ami előttünk állt... ami a totalitarizmusban csúcsosodott 

ki. Ennek az előrelátás elmulasztásának felel meg a megértés nehézsége."21 Még az ipari társadalom század eleji értelmezői közül 

a legéleslátóbbak, olyan gondolkodók, mint Durkheim és Weber sem látták előre ezt a gyilkos fordulatot. Hannah Arendt úgy írta 

le a náci Németország vereségét, mint "az első esélyt arra, hogy megpróbáljuk elmondani és megérteni, ami történt... még mindig 

gyászban és bánatban és... a siránkozásra való hajlamban, de már nem a szótlan felháborodásban és a tehetetlen rémületben". 22 

Végül egy bátor és ragyogó tudományos munka fejlődött ki, hogy megfeleljen a megértés kihívásának. Különböző modellek és 

gondolkodási iskolák születtek, amelyek mindegyike más-más hangsúlyt és meglátásokat tartalmazott, de ezek közös célja az volt, hogy 

végül megnevezzék a nagy gonoszt. "A totalitarizmus felfedezte az emberi lények belülről való uralmának és terrorizálásának módját" - 

írta Arendt, a német származású filozófus, aki a második világháborút követő hat évet a totalitárius hatalomról szóló rendkívüli 

tanulmánya megírásával töltötte, amely 1951-ben jelent meg A totalitarizmus eredete címmel.23 

Arendt részletes feltárást és úttörő kísérletet tett arra, hogy elméletben kifejtse, mi is történt az imént. "A megértés" - mondta - a 

szükséges válasz a totalitarizmus által feltárt "Gonosz valóban radikális természetére". "Azt jelenti... megvizsgálni és tudatosan viselni 

azt a terhet, amelyet századunk ránk rakott - sem létezésének tagadását, sem szelíden alávetni magunkat súlyának"." A totalitarizmus "az 

emberiség" és "az ember lényegének" elpusztítására törekedett, és - hangsúlyozta - "nem sokat ér, ha hátat fordítunk századunk pusztító 

erőinek".24 A totalitarizmushoz elengedhetetlenül szükséges volt a "mozgalmon" kívül minden más kötődés és értelemforrás eltörlése: 

"Teljes lojalitás - az uralom pszichológiai alapja - csak attól a teljesen elszigetelt embertől várható, aki minden egyéb társadalmi kötődés 

nélkül, családtagok, barátok, elvtársak vagy akár csak egyszerű ismerősök nélkül, csak a mozgalomhoz való tartozásából, a 

párttagságból meríti a világban elfoglalt helyének érzését. "25 

A század közepén olyan tudósok, mint Friedrich, Adorno, Gurian, Brzezinski és Aron továbbfejlesztették ezeket a témákat, 

felismerve a totalitarizmusnak az emberi lélek feletti uralomhoz való ragaszkodását.26 A népességnek egészen a lelkéig való uralása 

elképzelhetetlen erőfeszítést igényel, ami az egyik oka volt annak, hogy a totalitarizmus elképzelhetetlen volt. Ehhez csatlósokra és 

csatlósaikra és csatlósaikra és csatlósaikra van szükség, akik mind hajlandóak felhúzni mindkét ingujjukat, és mindkét kezüket 

beledugni a vérbe és a szarba, valódi élő emberek vérébe, akiknek a teste bűzlik és izzad, és kiáltanak a rémülettől, a gyásztól és a 

fájdalomtól.27 A sikert sejtszinten méri, a sejtekig hatolva gyorsan, ahol felforgat és parancsol minden kimondatlan vágyat annak a 

népirtó víziónak a megvalósítása érdekében, amelyet Richard Shorten történész "az emberiség átformálásának kísérletének" nevez. "28 

A társadalom lerombolását és újjáépítését, valamint az emberi faj megtisztítását Sztálin Szovjetuniójában az "osztály", Hitler 

Németországában pedig a "faj" nevében hajtották végre. Mindegyik rezsim kitalálta a gyilkosságra ítélt "külső csoportokat" - a zsidó 

népet, a romákat, a homoszexuálisokat és a forradalmárokat Németországban és Kelet-Európában, a lakosság egész rétegeit Sztálin 

Oroszországában - és a "belső csoportokat", amelyeknek testben és lélekben alá kellett vetniük magukat a rezsimnek.29 A totalitárius 

rezsimek így érhették el fantasztikus céljukat, a "nép mint egy" - ahogy Claude Lefort írja - megvalósítását: "A társadalmi egyhangúság 

megfelel a belső egyhangúságnak, amelyet a "nép ellenségei" iránt aktivizált gyűlölet tart fenn".30 

A totalitárius hatalom nem lehet sikeres távvezérléssel. A puszta megfelelés nem elegendő. Minden egyes ember belső életét a bűn 

nélküli büntetés állandó fenyegetésével kell követelni és átalakítani. A tömeggyilkosság méretgazdaságosságot indokol - táborok, 

mészárlások és gulágok -, de a többiek számára ez kézzel készített terror lenne, amelynek célja az egyén minden aspektusának belülről 

kifelé történő átalakítása: szív, elme, szexualitás, személyiség és szellem. Ez a kézműves munka az elszigeteltség, a szorongás, a 

félelem, a meggyőzés, a fantázia, a vágyakozás, az inspiráció, a kínzás, a rettegés és a megfigyelés részletes hangszerelését igényli. 

Arendt leírja az "atomizálódás" és az összeolvadás könyörtelen folyamatát, amelyben a terror lerombolja a törvény, a normák, a bizalom 

és a szeretet hétköznapi emberi kötelékeit, "amelyek az egyén szabadságának életterét biztosítják". A terror "vaspántja" "könyörtelenül 

egymásnak nyomja az embereket... úgy, hogy maga a szabad cselekvés tere... eltűnik". A terror "minden ember egységét fabrikálja".31 

 

 

III. Egy ellentétes horizont 

 

Az instrumentális hatalom másképp és ellentétes horizont felé mozog. A totalitarizmus az erőszak eszközeivel működött, az 

instrumentális hatalom azonban a viselkedésmódosítás eszközeivel, és erre kell összpontosítanunk. Az instrumentális hatalomnak nem 
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érdeke a lelkünk, és nem érdeke semmilyen elv, hogy tanítson. Nincs képzés vagy átalakulás a lelki üdvösségre, nincs ideológia, 

amelyhez képest megítélhetnénk tetteinket. Nem követeli meg, hogy minden egyes embert belülről kifelé birtokba vegyen. Nem érdeke, 

hogy kiirtja vagy elcsúfítsa testünket és elménket a tiszta odaadás nevében. Üdvözli a vérünk és a szarunk viselkedéséről szóló adatokat, 

de nem érdekli, hogy bemocskolja magát a kiváltságainkkal. Nincs étvágya a bánatunkra, fájdalmunkra vagy rettegésünkre, bár mohón 

üdvözli a gyötrelmünkből kiszivárgó viselkedési többletet. Mélységesen és végtelenül közömbös a mi értelmünk és indítékaink iránt. A 

mérhető cselekvésen edződött, és csak azzal törődik, hogy bármit is teszünk, az hozzáférhető legyen a megjelenítés, a számítás, a 

módosítás, a pénzzé tétel és az ellenőrzés folyamatosan fejlődő műveletei számára. 

Bár nem gyilkos, az instrumentarizmus ugyanolyan megdöbbentő, érthetetlen és új az emberi történelemben, mint amilyen a 

totalitarizmus volt a tanúi és áldozatai számára. A példátlan hatalommal való találkozásunk segít megmagyarázni, hogy miért volt nehéz 

megnevezni és megismerni a kényszerítésnek ezt az új fajtáját, amelyet titokban alakítottak ki, amelyet a technológia és a technikai 

bonyolultság álcázott, és amelyet kedves retorika homályosított el. A totalitarizmus olyan politikai projekt volt, amely a gazdasággal 

összeolvadt, hogy a társadalmat elnyomja. Az instrumentarizmus egy piaci projekt, amely a digitális technológiával konvergál, hogy 

elérje a társadalmi uralom sajátos, egyedi formáját. 

Ezért nem meglepő, hogy az instrumentarizmus sajátos "megfigyelési nézőpontja" a "radikális behaviorizmus" néven ismert 

ellentmondásos szellemi területen és annak előzményei a századforduló elméleti fizikájában alakultak ki. E fejezet hátralévő részében a 

hatalom vizsgálata a megfigyelési kapitalizmus idején erre a totalitarizmus gyilkosságaitól távol eső származási pontra és káosz. 

Laboratóriumokba, tantermekbe és olyan emberek által kitalált gondolatvilágokba vezet el bennünket, akik a szabadságot a tudatlanság 

szinonimájának tekintették, az embereket pedig olyan távoli organizmusoknak, amelyek saját felfogásukon vagy ellenőrzésükön kívül 

eső viselkedésminták foglyai, mint a hangyák, a méhek vagy Stuart MacKay szarvascsordái. 

 

IV. A Másik Egy 

 

A Time magazin 1971-es címlapsztorijában Burrhus Frederic "B. F." Skinner "a Harvard intézménye... a legbefolyásosabb élő amerikai 

pszichológus, és az emberi viselkedés tudományának legellentmondásosabb kortárs alakja, akit messiásként imádnak és fenyegetésként 

gyűlölnek".32 Skinner pályafutása nagy részét a Harvard Egyetem pszichológiai tanszékén töltötte, és az egyetemi tanulmányaimról a 

legélénkebb emlékeim közé tartoznak azok az idők, amelyeket szoros vitában töltöttem vele. Elismerem, hogy ezek a beszélgetések nem 

sokat változtattak a nézeteinken, de kitörölhetetlenül lenyűgözött az emberi élet értelmezésének egy olyan módja, amely alapvetően 

különbözött - és különbözik - az enyémtől. 

Akadémiai pszichológusként Skinner híres volt az állati viselkedés tanulmányozására kitalált zseniális eszközeiről és technikáiról - 

először a Memorial Hall ősi, homályos alagsorában, majd később az újonnan épített William James Hall hetedik emeletén -, valamint az 

általa és tanítványai által a viselkedés alakításával kapcsolatban kifejlesztett felismerésekről: galambok és karok, galambok és pelletek, 

galambok főzőlapon, patkányok labirintusokban. Korai kutatásai új utat nyitottak, amikor változó "megerősítési ütemterveket" állított 

össze, hogy olyan részletes aktivitási mintákat hozzon létre, amelyek idegenek voltak az állatok eredeti viselkedési repertoárjától, és ezt 

a munkát "operáns kondicionálásnak" nevezte. 

A II. világháború alatt tett erőfeszítései által inspirálva (amely végül nem vezetett eredményre), hogy egy galambrajból irányított 

rakéták kondicionált intelligenciáját alakítsa át, Skinner új útra lépett, amelyet a viselkedéstechnika ígérete határozott meg. 1947-ben 

egy szimpóziumon azt mondta: "Nem arról van szó, hogy a világot a laboratóriumba hozzuk, hanem arról, hogy a kísérleti tudomány 

gyakorlatát kiterjesszük a nagyvilágra. Ezt megtehetjük, amint meg akarjuk tenni. "33 A rakétaprojekt "új megvilágításba helyezte 

kísérleti munkájának értelmét" - gondolkodott évekkel később önéletrajzában. "Ez már nem pusztán kísérleti elemzés volt. Egy 

technológiát hozott létre. "34 

Skinner lelkesen alkalmazta laboratóriumi felismeréseit a világ bajaira, annak ellenére, hogy következtetéseinek kevés alapja volt. 

Közéleti értelmiségiként közel hét évtizedet töltött azzal, hogy meggyőzze a közvéleményt arról, hogy radikális behaviorizmusa a 

társadalmi szerveződés azon elveit kínálja, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a civilizációt megvédjék a kataklizmától. Az ostromlott 

állatok viselkedéséből szemtelenül extrapolált a társadalmi viselkedés és az emberi evolúció nagy elméleteire olyan könyveiben, mint az 

1948-as Walden Two című "utópisztikus" regénye és az 1971-es Túl a szabadságon és a méltóságon című társadalomfilozófiája. 1974-

ben Skinner kiadta az About Behaviorism (A viselkedéselméletről) című könyvét, a radikális viselkedéselméleti projekt újabb 

magyarázatát, ezúttal az általános olvasóközönségnek címezve. Célja az volt, hogy ellensúlyozza a nézeteivel szembeni ellenállást, 

amely a Beyond Freedom & Dignity (Túl a szabadságon és a méltóságon) című könyvben kifejtett szokatlan - és sokak számára 

visszataszító - érvek óta még virulensebbé vált. Úgy vélte, hogy ez az ellenállás "rendkívüli félreértés" eredménye, és fáradhatatlanul 

igyekezett megfordítani a közvéleményt. Úgy vélte, hogy ha az emberek egyszer helyesen értik meg a mondanivalóját, akkor biztosan 

egyetértenek majd az üzenetével. 

Az About Behaviorism legelső oldalain Skinner figyelmen kívül hagyja a Beyond Freedom & Dignity (Túl a szabadságon és a 

méltóságon) által keltett felháborodást, és ehelyett a behaviorizmus gyökereibe, valamint legkorábbi elméletalkotóiba és alkalmazóiba 
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merül el. A behaviorizmussal szembeni ellenszenvért nagyrészt azt a John B. Watsont okolja, akit széles körben a behaviorizmus 

alapítójának tartanak.35 Watson volt az, aki 1913-ban híressé tette a behaviorista álláspontot: "A pszichológia a behaviorista szemlélet 

szerint a természet tisztán objektív kísérleti tudomány. Elméleti célja a viselkedés előrejelzése és ellenőrzése. Az introspekció nem 

képezi módszereinek lényeges részét.... A behaviorista... nem ismeri el... az ember és a vadállat közötti választóvonalat."36 Watsonról 

azonban kiderült, hogy éppúgy showman, mint tudós, és Skinner keserűen bírálja szélsőséges állításait és "a tények hiányát", amelyek 

tartósan kétségbe vonják a radikális behaviorizmust. 

Miután azonosította Watsont, mint a probléma fő szerzőjét, Skinner ezután Max Meyer, egy homályos, a XX. század elején 

Németországban végzett kísérleti pszichológus munkáját tartja a megoldás kulcsának, aki karrierje nagy részét a Missouri Egyetemen 

töltötte. Meyer a Berlini Egyetemen végezte doktori tanulmányait, ahol a disszertációjának tanácsadója, Max Planck, minden idők egyik 

leghíresebb fizikusa lett. Planck ragaszkodott a fizikai világ egységéhez és a természeti törvények felfedezhetőségéhez, amelyek csak 

matematikai elemzéssel tárják fel titkaikat, beleértve az emberi viselkedés törvényeit is.37 "A külvilág az embertől független, abszolút 

valami" - írta Planck. "Az erre az abszolútumra vonatkozó törvények keresése... az élet legmagasztosabb tudományos törekvéseként 

jelent meg".38 Meyer Planck tanítását vitte tovább azon elvek keresésében, amelyek végül az emberi viselkedés tanulmányozását valódi 

tudományos rangra emelik. 

Skinner szerint Meyer sikeresen elérte azt az áttörést, amely végül lehetővé tette, hogy a pszichológia elfoglalja az őt megillető 

helyet a fizika, a kémia és a biológia tudományágak mellett.39 Miért dicsérte Skinner ezt a munkát, amelyet még a saját korában is 

nagyrészt figyelmen kívül hagytak? Skinner külön dicséretet érdemel egy 1921-es tankönyv, amely a baljósan hangzó címet viselte: A 

Másik Egység Pszichológiája. Megjelenésekor alig kapott figyelmet - Meyer elsősorban a saját tanítványai számára írta -, és azóta teljes 

ismeretlenségbe merült.40 Ennek ellenére Skinner dicsérte a könyvet, mert megteremtette a modern behaviorizmus ismeretelméleti és 

módszertani alapjait: "csak azokat a tényeket vegyük figyelembe, amelyek objektíven megfigyelhetők egy személy viselkedésében, 

annak korábbi környezeti előzményeihez való viszonyában. "41 Skinner megfogalmazásában Meyer könyve fordulópont volt, amely 

bátran ötvözte a pszichológiát és a fizikát az abszolútumok keresésében. A behaviorista szemlélet lényegét állította, amelyben "a Másik 

Egy bőrén belüli világ elveszíti preferált státuszát. "42 

Az új tudományos szemléletet megragadó kifejezés a "Másik Egy" volt. Az emberi viselkedés csak akkor engedne a tudományos 

kutatásnak, ha a pszichológusok megtanulnák az embereket másoknak tekinteni. Ez a "megfigyelési nézőpont" abszolút követelmény 

volt az "emberi viselkedés objektív tudományához", amely megszüntette a belső tapasztalat és a külső cselekvés összekeverését.43 Ennek 

az új nézőpontnak a középpontjában az ember mint szervezet fogalma állt. Az emberi lényt "ez"-ként, "másként", az organizmusok "ők"-

jeként: "organizmus az organizmusok között", amely csak összetettségében különbözik a fejes salátától, a jávorszarvastól vagy a 

hüvelyesférgtől.44 A tudományos pszichológia az érdeklődését ennek az "organizmusnak mint organizmusnak" a szociális és ezért 

látható viselkedésére korlátozná. Ez lenne "a Másik-Egy életének tanulmányozása - de életének tanulmányozása annyiban, amennyiben 

annak társadalmi jelentősége van, és nem annyiban, amennyiben az önmagunk számára fontos.... Mi a Másik-Egyet tanulmányozzuk a 

Mi-önmagunk helyett".45 

Az új nézőpont logikai következményei szükségessé tették a magasabb rendű emberi tapasztalatok újraértelmezését, amelyeket 

"szabadságnak" és "akaratnak" nevezünk. Meyer visszhangozta Planckot, amikor azt állította, hogy "a cselekvés szabadsága az 

állatvilágban ugyanazt jelenti, amit a fizika világában a véletlenek alatt értünk".46 Az ilyen balesetek egyszerűen olyan jelenségek, 

amelyekről nincs elegendő információ és megértés. És így van ez a szabadsággal is. A szabadság liberális eszméje a tudományos 

ismeretek növekedésével fordított viszonyban marad fenn, különösen a pszichológiai tudományok területén. A tudás és a szabadság 

szükségszerűen ellenfelek. Ahogy Meyer írta: "A Másik-Én magatartása csak abban az értelemben szabad, ok nélküli, ahogyan egy 

betegség kimenetele, egy háború kimenetele, az időjárás, a termés szabad és ok nélküli; vagyis abban az értelemben, ahogyan az 

általános emberi tudatlanság az adott kimenetel konkrét okairól szól".47 Évtizedekkel később ez a világnézet határozza meg a vitatott 

társadalmi filozófia magját. a Beyond Freedom & Dignity című könyvében, amelyben Skinner amellett érvel, hogy a tudás nem tesz 

minket szabaddá, hanem inkább megszabadít a szabadság illúziójától. A valóságban, írja, a szabadság és a tudatlanság szinonimák. A 

tudás megszerzése hősies, mert megment bennünket a tudatlanságtól, de tragikus is, mert szükségszerűen felfedi a szabadság 

lehetetlenségét. 

Meyer és Skinner számára az olyan fogalmakhoz való ragaszkodásunk, mint a szabadság, az akarat, az autonómia, a cél és a 

cselekvőképesség olyan védelmi mechanizmusok, amelyek megvédnek minket az emberi tudatlanság kellemetlen tényeitől. Dickens 

Scrooge-jára gondolok, amikor először találkozik elhunyt társa, Jacob Marley szomorú, láncra vert szellemével, és tagadja a jelenést, 

mondván: "Lehet, hogy te egy megemésztetlen marhahúsdarab vagy, egy mustárfolt, egy sajtmorzsa, egy nem eléggé átsült krumpli 

darabkája". Így van ez a szabadsággal is: egy megemésztetlen félelemdarab, a tagadás morzsája, amely, ha egyszer metabolizálódik, 

eloszlatja a jelenést, és visszavezet minket a valóságba. A környezet határozza meg a viselkedést, és a tudatlanságunk arról, hogy 

pontosan hogyan teszi ezt, az az űr, amelyet a szabadság fantáziájával töltünk ki. 

Meyer nagy gondot fordított annak hangsúlyozására, hogy az emberi bensőség - "lélek", "én", "elme", "tudat" - jelentősége az egyén 

szubjektív életére korlátozódik. Nem lehet tudományos értéke, mert nem lehet megfigyelni és mérni: "Nem tagadjuk a lelket, de nem 

szentelünk neki időt. Elég, sőt több mint elég tennivalónk akad a test tanulmányozásával". A lélek "a maga dolga", intim élmény és 
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redukálhatatlan misztérium, amely formálisan mentesül a tudományos vizsgálódás alól: "Az emberi társadalmak tehát úgy 

értelmezhetők, mint amelyek természeti törvényekből erednek, nem a lelkek tho csoportjainak, hanem az organizmusok csoportjainak 

értelmében."48 

Meyer azt állította, hogy a társadalomtudományok és magának a civilizációnak a jövője a lélekről a másikra, a belsőről a külsőre, a 

megélt tapasztalatról a megfigyelhető viselkedésre való áttérésen múlik. Az emberiség mássá válása volt az út egy újfajta politikai 

felszabaduláshoz. A történelem elnyomás, kínzás, mészárlás, rabszolgasorba taszítás és népirtás komor kavalkádját az emberi lélek 

feletti uralom nevében, a vallási vagy politikai hatalom érdekében vitték véghez. Meyer 1921-es missouri nézőpontjából, a Nagy 

Háborút követő években, a hatékony és racionális modernitás megoldása élet-halál kérdésének tűnhetett: “Akinek a lelkek állnak a 

középpontjában, az azt hiszi, hogy amikor másokat arra kényszerített, hogy az ő imáját mondják, az ő hitvallását mondják ki, az ő oltára 

előtt térdeljenek, akkor azt hiszi, hogy megmentette a lelküket, és nem ismeri el, hogy csupán a testüket kényszerítette.... A politikai 

terrorizmusnak is az a legfőbb és kimeríthetetlen forrása, hogy az ember hajlamos más lényekről nem úgy gondolkodni, mint a 

tudományos vizsgálatra nyitott testekről, hanem mint lelkekről, mint titokzatos lényekről, akiket vagy varázslattal, vagy ha a varázslat 

kudarcot vall, mint ahogy az természetes, akkor kínzással és halállal kell irányítani.... Emlékezzünk a kínzások borzalmaira... az olyan 

bíróságok, mint a spanyol inkvizíció vagy a 17. századi boszorkánybíróságok.... Ezek a kegyetlenségek köszönhetőek voltak annak a 

ténynek, hogy a bíró gondolatolvasóként szolgált, és a vádlottat elsősorban léleknek tekintette.49 

 

Meyer gondolkodásában az "emberről mint lélekről" az "emberről mint szervezetről" való szemléletváltás magyarázza, "miért a 

demokrácia irányába mutat a történelem". Ahogy a tudomány megelőzi a civilizációt, Meyer feltételezte az egyenlőség és a 

demokratikus közösség új globális elismerését, amely a társszervezetekként való elsöprő hasonlóságunk alapvető tényében gyökerezik. 

A társadalmat, a politikát és a gazdaságot osztály, vagyon, szabadelvűség, faj és így tovább alapján kísérő megosztottság nevetségessé 

válna: "A valós világméretű emberi életben az egyének közötti különbségeket teljesen elnyomja a hasonlóságuk. Annak, aki elfogadja 

azt a tudományos nézetet, hogy az emberi társadalom organizmusok csoportja, abszurd felvetés... osztályokra... osztani...."50 

Meyer úgy vélte, hogy minden olyan társadalomtudománynak, amely valódi tudományos státuszra törekszik, magáévá kell tennie a 

Másik - természetesen a pszichológia, de a szociológia, a közgazdaságtan, a kriminológia, a történelem és a valláspszichológia - 

nézőpontját is: "Krisztus, aki embertársai között jár, egy organizmus az organizmusok között...."51 A másság egy racionális jövő felé 

vezető utat nyitna meg, amelynek sivár kielégülései az emberiséget a szabadság elvesztésével, mint a tudás árával lemondatják. 

 

V. A szabadság ellen 

 

Skinner elkötelezettsége a Másik Egy nézőpontja mellett megingathatatlan volt, és ennek a nézőpontnak a kidolgozásán keresztül 

kezdhetjük el megérteni az instrumentális hatalom lényegét. Skinner első könyvének, a The Behavior of Organisms (Az organizmusok 

viselkedése) című könyvének első oldaláról már Meyer (és Planck) figyelmeztetése 1938,hangzik el: a szabadság csupán tudatlanság, 

amely arra vár, hogy meghódítsuk. A "primitív viselkedési rendszerek" az "emberen túli entitásoknak" tulajdonítják az ok-okozati 

összefüggéseket. Ugyanilyen alkalmatlanok a "fejlett viselkedési rendszerek", amelyek az irányítást olyan homályos fikcióknak 

tulajdonítják, mint az "én" vagy a "szabad akarat". "A belső szervezetet" - írta - "lemondóan szabadnak lehet nevezni, mint a "szabad 

akarat" esetében, ha a további vizsgálatot nem tartják lehetségesnek. "52 

Skinner "radikális behaviorizmusnak" nevezte munkáját, és ragaszkodott ahhoz, hogy a viselkedéskutatás egyetlen értelmes tárgya a 

szubjektív attribúcióktól mentes cselekvésmegfigyelés. Ez tette radikálissá. "A viselkedés az, amit egy organizmus tesz - vagy 

pontosabban, amit egy másik organizmus megfigyelése szerint tesz" - jelentette ki első könyvének első oldalain. "Operáns" 

viselkedésnek nevezte ezt az aktív, megfigyelhető "cselekvést". Az operáns viselkedés leírásának szókincsét meg kellett tisztítani a 

belterjességtől: egy szervezetről nem lehet azt mondani, hogy "lát", hanem hogy "felé néz". Csak az ilyen objektív leírások képesek 

mérhető viselkedési tényeket szolgáltatni, amelyek viszont mintákhoz, végső soron pedig a környezet és a viselkedés közötti oksági 

kapcsolatok dokumentálásához vezetnek.53 

Skinner 1951-ben publikálta a Science and Human Behavior című könyvét, amelyben azt állította, hogy minden megfigyelést, még 

a saját viselkedésünket is, a Másik Egy nézőpontjából kell megtenni. Ez a tudományág lehetővé teszi, hogy szinte bármit a 

viselkedéselemzés tárgyává tegyünk, beleértve az olyan következtetett viselkedéseket is, mint a "választás" vagy a "problémamegoldás", 

éppen azt a nézőpontot, amelyet később a viselkedési közgazdaságtan új tudományága bőségesen ki fog használni: “Amikor az ember 

irányítja önmagát, cselekvési irányt választ, kigondolja egy probléma megoldását, vagy az önismeret növelésére törekszik, akkor 

viselkedik. Pontosan úgy irányítja önmagát, ahogyan bárki más viselkedését is irányítaná - olyan változók manipulálásával, amelyek 

függvénye a viselkedés. Az így tanúsított viselkedése az elemzés megfelelő tárgya, és végül is azt az egyénen kívül eső változókkal kell 

magyarázni.54 
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Skinner szinte minden könyvében és cikkében azt az igazságot hirdette, amelyet Planck tanított Meyer-nek, és Meyer közvetített a 

tanítványainak, azt az egyetlen igazságot, amelyet csak a Másik Egy nézőpontjából lehet megragadni: a szabadság tudatlanság. A 

szabad akarat érzett tapasztalata nem más, mint egy kis megemésztetlen tagadás, amelyet a viselkedés tényleges meghatározóiról való 

információhiány idéz elő. Mint előtte Meyer és Planck, Skinner is "véletlennek" tekintette a szabadságot, azzal érvelve, hogy maga a 

"véletlen" fogalma illuzórikus, egy pillanatfelvétel az időben, amely egy hiányosságot mutat, amely arra vár, hogy kitöltésre kerüljön, és 

végül a haladó tudás által egy törvényszerű, kiszámítható minta kifejeződésévé alakuljon át. A behaviorista tekintete alatt a 

tudatlanságnak ezek a hiányosságai, amelyeket a szabad akarattal tévesztünk össze, sorban állnak a magyarázatért, inkább úgy, mint 

valaki, aki a testét krionikus tartósításra adja át egy jövőbeli ébredés és gyógyulás reményében. 

Skinner legmerészebb irodalmi törekvésében, az 1971-ben Beyond Freedom & Dignity címmel megjelent, bővített filozófiai 

esszéjében megismétli: "Nincs erény a baleset véletlenszerűségében".55 Ez az egész mű azon képezte ki magát, amit Skinner továbbra is 

a társadalmi haladás: a fogalmi zűrzavar, amely a legmélyebb tudatlanságunkat a szabadság és méltóság szent köntösébe burkolja. 

Skinner azzal érvelt, hogy e magasztos fogalmakhoz való hűségünk egyszerűen az a mód, ahogyan megvédjük magunkat a "viselkedés 

és a környezet közötti, nem is sejtett irányító kapcsolatok" kemény igazságaitól.56 Ezek egy pszichológiai "menekülési útvonalat" 

jelentenek, amely lassan bezárul, "ahogy az emberi viselkedés kiszámíthatóságának új bizonyítékaira bukkanunk. A teljes 

determinizmus alóli személyes mentesség a tudományos elemzés előrehaladtával visszavonul... az eredmények, amelyekért az embernek 

magának is elismerést kell szereznie, úgy tűnik, a nullához közelítenek... az általunk csodált viselkedés tehát az a viselkedés, amelyet 

még nem tudunk megmagyarázni".57 

Richard Herrnstein, Skinner egyik legkiválóbb tanítványa, későbbi kollégája a Harvard pszichológiai tanszékén, és a radikális 

behaviorizmus egyik jeles képviselője egyszer elmagyarázta nekem, hogy minden olyan cselekvés, amelyet a szabad akarat 

kifejeződésének tekintenek, egyszerűen olyan cselekvés, amelynél "az azt kiváltó ingerek örvényét" még nem lehet megfelelően 

meghatározni. Csupán a megfigyelés és a számítás eszközei hiányoznak. Huszonhárom éves diák voltam, és ez a kifejezés új és 

megdöbbentő volt számomra. Soha nem felejtettem el ezt a beszélgetést, talán azért, mert ez a beszélgetés a lehető legközelebb állt 

ahhoz, hogy összefoglalja a behavioristák Istenről alkotott felfogását. Valóban, volt idő, amikor ha az ember felment a lifttel Skinner 

laboratóriumába a pszichológia tanszék hetedik emeletén, az első dolog, amit látott, egy "Isten egy VI" feliratú tábla volt, a viselkedéses 

megerősítés örvényéből kiragadott változó intervallum. 

Ebben a felfogásban a "szabadság" vagy a "véletlenek" úgy zsugorodnak, ahogy a mérési és számítási képességeink fejlődése egyre 

több információt nyújt az ingerek örvényéről. Az emberi viselkedéssel kapcsolatos tudatlanság olyan, mint egy olvadó jéghegy a 

melegedő bolygón, amelynek az a sorsa, hogy engedjen a növekvő hőnek, ahogy feltaláljuk azokat az eszközöket és módszereket, 

amelyek elég okosak ahhoz, hogy először megfejtsük, majd irányítsuk az ingerek örvényét, amely az emberi viselkedés minden egyes 

tényét alakítja. Skinner az időjárás-előrejelzésre mutatott rá, mint a tudatlanságból törvényszerűséggé válás ikonikus példájára, ahogyan 

Meyer is tette ezt évtizedekkel korábban: “A téma összetettségéből adódó problémákat a felmerülésükkor kell kezelni. A látszólag 

reménytelen esetek gyakran idővel kezelhetővé válnak. Csak a közelmúltban vált lehetővé az időjárás bármiféle törvényszerű 

elszámolása.... Az önmeghatározás nem következik a bonyolultságból.... A légy pályájának kiszámítási nehézsége nem bizonyítja a 

szeszélyességet, bár lehet, hogy szeszélyessé teszi, azt lehetetlen bármi mással bizonyítani.58 

 

 

VI. Az emberi viselkedés technológiája 

 

Hat évtizedes tudományos és népszerű írói munkásságán keresztül Skinner ragaszkodott ahhoz, hogy a "további vizsgálat" mindig 

lehetséges. A Beyond Freedom & Dignity első oldalain a tudatlanság technológiai megoldására szólít fel: "Hatalmas változásokat kell 

elérnünk az emberi viselkedésben, és ezt nem tudjuk elérni pusztán a fizika vagy a biológia segítségével, bármennyire is igyekszünk... 

amire szükségünk van, az a viselkedés technológiája... amely hatalmában és pontosságában a fizikai és biológiai technológiához 

hasonlítható....".59 

Skinner olyan technológiákat képzelt el, amelyek áthatóan intézményesítik a Másik Egy nézőpontját, miközben megfigyelik, 

kiszámítják, elemzik és automatikusan megerősítik a viselkedést, hogy megvalósítsák a szerinte szükséges "hatalmas változásokat". Ily 

módon végre megvilágítanák az emberi cselekvés törvényszerűségeit, hogy a viselkedés hatékonyan megjósolható és alakítható legyen, 

ahogyan más technológiák lehetővé tették a fizikának és a biológiának, hogy megváltoztassák a világot: "A különbség az, hogy az 

általuk használt eszközök és módszerek arányos bonyolultságúak. Az a tény, hogy az emberi viselkedés területén nem állnak 

rendelkezésre hasonlóan nagy teljesítményű eszközök és módszerek, nem magyarázat; ez csak a rejtély egy része."60 

Skinner arra a következtetésre jutott, hogy a szabadság és a méltóság irodalma "a további emberi teljesítmények útjában áll".61 Úgy 

vélte, hogy a hiányzó puzzle-darab, amely visszatartja a sürgős fejlődést, az "eszközök és módszerek", amelyek nélkülözhetetlenek a 

viselkedés technológiájához, az volt, hogy az emberek makacsul ragaszkodtak ezekhez az antik elképzelésekhez, akik eltökéltek abban, 

hogy megőrizzék tetteik "megfelelő elismerését". Az "autonóm emberbe" vetett hit a racionális jövővel szembeni ellenállás regresszív 

file:///F:/2022%20április/Zuboff%20Shoshana%20A%20felügyeleti%20kapitalizmus%202.docx%23_bookmark2907
file:///F:/2022%20április/Zuboff%20Shoshana%20A%20felügyeleti%20kapitalizmus%202.docx%23_bookmark2908
file:///F:/2022%20április/Zuboff%20Shoshana%20A%20felügyeleti%20kapitalizmus%202.docx%23_bookmark2909
file:///F:/2022%20április/Zuboff%20Shoshana%20A%20felügyeleti%20kapitalizmus%202.docx%23_bookmark2911
file:///F:/2022%20április/Zuboff%20Shoshana%20A%20felügyeleti%20kapitalizmus%202.docx%23_bookmark2912
file:///F:/2022%20április/Zuboff%20Shoshana%20A%20felügyeleti%20kapitalizmus%202.docx%23_bookmark2913


166 

 

forrása, a társadalom fejlődését akadályozó "alternatív viselkedésmagyarázat". A professzor úgy vélte, hogy az emberiségnek 

kétségbeesetten szüksége van egy tervre, és elképzelte, hogy erőteljes új olyan eszközök, amelyek minden területen képesek a 

viselkedést megtervezni. Már 1953-ban megjósolta a mai digitálisan megtervezett kaszinókörnyezeteket, amelyek a játékosok 

viselkedésének pontos alakításában rejlő kifinomultságuk miatt az állami biztonsági ügynökségek és a megfigyelő kapitalisták számára 

egyaránt kísérleti tereppé váltak:62 "Megfelelő műszerekkel azonban mindezen területeken lehetségesnek kell lennie a bevált 

gyakorlatok tökéletesítésének. Így a szerencsejáték-eszközök "javíthatók" - a tulajdonos szempontjából - olyan eszközök bevezetésével, 

amelyek változó intervallumonként fizetnének, de csak akkor, ha a játék mértéke kivételesen magas."63 

A viselkedéstechnológiák nem korlátozódnának az "eszközökre", hanem magukban foglalnák a szervezeti rendszereket és 

eljárásokat is, amelyek célja a viselkedés meghatározott célok felé történő alakítása. 1953-ban Skinner olyan újításokat vetített előre, 

mint Michael Jensen ösztönző rendszerei, amelyek célja a részvényesi érték maximalizálása, valamint a viselkedési közgazdaságtan 

"választási architektúrái", amelyek célja a viselkedés "ösztönzése" egy preferált út mentén: "Az iparban, az értékesítésben és a 

szakmákban a bérek ütemezését, valamint a bónuszok, ösztönző bérek stb. alkalmazását a maximális termelékenység megteremtése 

szempontjából is lehetne fejleszteni. "64 

Skinner megértette, hogy a viselkedés mérnöki kidolgozása az egyéni érzékenység és a társadalmi normák, különösen a magánélet 

védelmével kapcsolatos aggályok megsértésének kockázatát rejti magában. Ezen aggodalmak eloszlatása érdekében azt tanácsolta, hogy 

a megfigyelésnek nem szabad feltűnést keltenie, ideális esetben a szervezet tudatán kívül kell maradnia: "A viselkedést úgy is meg lehet 

figyelni, hogy az alany és a tudós között minimális interakció legyen, és ez az az eset, amellyel természetesen az ember megpróbál 

kezdeni. " De lennének kihívások.65 A viselkedés új technológiáinak folyamatosan feszegetniük kellene a köz- és a magánszféra közötti 

határvonalat, hogy hozzáférjenek a viselkedés előrejelzése és ellenőrzése szempontjából releváns összes adathoz. Ebben előrevetítette a 

mai rendezési határokat, ahogy az új észlelőrendszerek a személyiségek és érzelmek mélységeit kutatják: "De még mindig 

szembesülünk olyan eseményekkel, amelyek a privát szinten történnek, és amelyek fontosak a szervezet számára, műszeres felerősítés 

nélkül. Az, hogy a szervezet hogyan reagál ezekre az eseményekre, továbbra is fontos kérdés marad, még akkor is, ha az események egy 

nap talán mindenki számára hozzáférhetővé válnak"."66 

Skinner úgy vélte, hogy az ilyen konfliktusokat a magánéletre vonatkozó normák fokozatos visszahúzódása oldja fel, ahogy azok a 

tudás előrehaladtával csökkennek: "A nyilvános és a magánélet közötti határvonal nem rögzített". A mai megfigyelési kapitalistákhoz 

hasonlóan ő is biztos volt abban, hogy a technológiai találmányok lassú csepegése végül a magánéletet az emberi tapasztalat peremére 

szorítja, ahol a "szabadsághoz" és más zavaró illúziókhoz csatlakozik majd. Mindezek helyébe az új eszközökben és módszerekben 

megtestesülő Másik Egy nézőpontja lép majd: "A határ minden egyes olyan technika felfedezésével, amellyel a magánéleti eseményeket 

nyilvánossá lehet tenni, eltolódik. 

... A magánélet védelmének problémáját tehát a technikai fejlődés végül is megoldhatja."67 

Bár a magánélet védelmezői és a megfigyelési kapitalizmus számos más kritikusa gyorsan magáévá teszi az orwelli nyelvezetet, 

amikor az új fenyegetés érzetét megragadó jelentést és metaforát keresik, a megfigyelési tőke instrumentális hatalmát leginkább úgy 

lehet megérteni, mint az orwelli Nagy Testvér pontos ellentétét. Most rátérünk erre az éles ellentétre, amely a legélénkebben az utópia 

különböző elképzeléseiben jelenik meg, amelyek a hatalom e két fajtájához kapcsolódnak. 

 

VII. Két utópia 

 

A második világháború véráztatta nyomában Skinner és az újságíró és regényíró George Orwell egyaránt gyógyító, "utópikus" 

regényeket célzott meg a felfoghatatlan mértékű erőszak által előidézett modernitás csökkent kilátásainak káoszára. Távolabbról nézve 

Skinner 1948-ban megjelent Walden Two és Orwell egy évvel később megjelent 1984 című művében sok közös vonás volt. Mindkettő a 

hatalom egy sajátos logikájának teljes koncepcióját dolgozta ki, mindkettő egy olyan társadalmat képzelt el, amelyet ennek a 

hatalomnak a teljes virágzása határoz meg, és mindkettő utópisztikus volt az általa leírt hatalmi forma szempontjából.68 Nyilvános 

fogadtatásuk azonban nem is lehetett volna különbözőbb: A Walden Two-t disztópikus rémálomként utasították el, és a nagyközönség 

több mint egy évtizedig nem vett róla tudomást.69 Orwell 1984-jét azonnal kanonizálták, mint disztópikus remekművet és a huszadik 

század legrosszabb rémálmainak párlatát. 

A két utópiát tartalmukat és céljaikat tekintve gyakran összekeverik egymással: A Time magazin 1971-es címlapsztorija Skinnerről 

úgy jellemezte a Walden Two-t, mint amely "egy olyan orwelli1984 társadalom kísértetét kelti, amely valóban megvalósulhat". A nagy 

történész és irodalomkritikus Lewis Mumford egyszer a Walden Two-t "totalitárius utópiának" és a "pokol" ábrázolásának nevezte, de 

valójában ezek a jellemzések tartós és, mint látni fogjuk, veszélyes zűrzavart okoznak. Bár mindkét könyvet a totalitarizmus 

ábrázolásaként jellemezték, a hatalomnak azok a formái, amelyeket mindkettő leír, mélységesen különböznek egymástól. A legtöbb 

tekintetben pontos ellentétei egymásnak. 

Meyer a modernitás receptjét az emberi tapasztalat tudományos objektiválására és megfigyelhető, mérhető viselkedésre való 
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redukálására alapozta. Ha ezt vesszük itt viszonyítási alapnak, akkor Orwell utópiája az "előtte" eset; megelőzi Meyert, mint a lélek 

uralmának tudósítói kényszerének rémálma. Skinner utópiája "utána" Meyer modernitás-újragondolása, ahogyan azt a nagy fizikus, 

Planck csatornázta. A Walden Two Meyer tudományos megfigyelési nézőpontjára, a Másik Egyre épül, és Meyer reményének teljes 

virágát képviseli az organizmusok tudományosan előidézett globális harmóniájával kapcsolatban, amelyben a szabadság szükségszerűen 

a tudásnak van átadva. Orwell leplezte le a betegséget, Skinner pedig az ellenszert állította. 

Az 1984-ben kidolgozott totalitárius hatalom valami teljesen példátlan, a huszadik században az iparosodás és a kétségbeesés 

összeütközéséből született, az emberi történelemben teljesen új formája. Orwell többet tett annál, mint hogy egyszerűen fikcióba foglalta 

és extrapolálta a totalitárius projektet. Riadót fújt azzal, hogy a közelmúltbeli német múltból és a tartósan fennálló szovjet jelenből egy 

elképzelt, de túlságosan is lehetséges jövőbe húzott félelmetes következményvonalat. Zsenialitása abban állt, hogy olyan történetet 

alkotott, amely megtestesítette a totalitarizmus lényegét: a könyörtelen ragaszkodás minden egyes emberi lény abszolút birtoklásához, 

nem mint egy távoli másikat, amelyet csak a viselkedése alapján ismerünk, hanem inkább belülről kifelé. 

A Nagy Testvér ébersége nem korlátozódik a hadseregek és az államhatalom nagy kontinenseire vagy a testek és tömegek 

megfigyelhető áramlására. A Nagy Testvér egy pánváziós tudatosság, amely megfertőz és megszáll minden egyes lelket, kiszorítva 

minden kötődést, amely egykor a romantikus szerelemben és a jó közösségben alakult ki. Működésének lényege nem egyszerűen az, 

hogy minden gondolatot és érzést ismer, hanem inkább az a kíméletlen szívósság, amellyel az elfogadhatatlan belső tapasztalatok 

megsemmisítésére és felváltására törekszik. "Nem elégszünk meg a negatív engedelmességgel, de még a legnyomorultabb behódolással 

sem" - mondja a ravasz csatlós, O'Brien a lázadó Winstonnak: “Addig a pontig fogunk zúzni benneteket, ahonnan már nincs visszaút.... 

Amikor végül megadjátok magatokat nekünk, annak a saját szabad akaratotokból kell történnie. Nem azért pusztítjuk el az eretneket, 

mert ellenáll nekünk: amíg ellenáll nekünk, addig soha nem pusztítjuk el. Megváltoztatjuk, elfogjuk a belső elméjét, átformáljuk.... 

Átállítjuk őt a mi oldalunkra, nem külsőleg, hanem őszintén, szívvel-lélekkel, hogy magunk közül valóvá tegyük, mielőtt megölnénk.70 

    Végül, mint azt minden olvasó tudja, Winston makacs lelkét sikeresen "megtervezik". Orwell a borzongató utolsó részek kiteljesedik 

annak a száraz magnak az életében, amelyet a századfordulón ültettek el Olaszország elszegényedett talajában, és amelyet a háború, a 

nélkülözés és a megaláztatás táplált, hogy a náci Németország rémálmában és a sztálini Oroszország apokalipszisében virágozzék, és 

végül Orwell képzeletében gyümölcsöt teremjen: egy örök időkre szóló tanúságtétel arról, amit Mussolini "kegyetlen totalitárius 

akaratnak" nevezett, és a lelkekről, amelyekből táplálkozik. Winston derűs ujjongásban sütkérezik, "lelke fehér, mint a hó.... Győzelmet 

aratott önmaga felett. Szerette a Nagy Testvért. "71 

Ezzel szemben a Walden Two nem figyelmeztetésnek szánták, hanem inkább a totalitarizmus ellenszerének, tágabb értelemben 

pedig gyakorlati receptnek a háború utáni nyugati társadalmak újjáépítésének kihívásaihoz. Skinner úgy értelmezte utópiáját, mint az 

összezúzott lelkek rémálmának módszertani gyógymódját, amely gyógymód - ragaszkodott hozzá - felülmúlja a hagyományos politikai, 

gazdasági vagy spirituális gyógymódok bármelyikét. Kigúnyolta azt az elképzelést, hogy a "demokrácia" a megoldás, mert ez egy olyan 

politikai rendszer, amely csupán a szabadság illúzióját állandósítja, miközben akadályozza a tudomány uralmát. A "szabad piac" mint a 

háború utáni társadalom gyógyírjának ígérete szerinte ugyanilyen üres álom, mert az emberek és osztályok közötti romboló versengést 

jutalmazza. Skinner elutasította az egzisztencializmus új humanizmusát is, mivel azt a passzivitás táptalajának tekintette, a vallást pedig 

a legrosszabb gyógymódnak tartotta, amely a tudatlanságot rögzíti, és megbénítja a tudomány fejlődését. 

Skinner gyógymódja más és egyedülálló volt: a technika utópiája, amely a társadalmi egyenlőség és a szenvtelen harmónia jövőjét 

ígérte, amely a Másik Egy, az "organizmus az organizmusok között", mint a "viselkedés-technika" tárgyának szemléletén alapult. Ez 

Meyer álmainak jövője, amelyben Frazier, a fiktív Walden Two alapító-vezetője és Skinner szókimondó avatárja, ezt az ideális 

közösséget "szuperorganizmusként" írja le, amelyet "olyan simán és hatékonyan lehet alakítani és irányítani, mint a bajnok 

futballcsapatokat".72 

Skinner utópiája egy olyan sikeres társadalmi rend lehetőségét volt hivatott bemutatni, amely túllép az erő alkalmazásán, és 

elutasítja az emberi lelkek feletti uralom szükségességét. A Walden Two közössége ugyanígy megveti a demokratikus politika és a 

képviseleti kormányzás gyakorlatát. Törvényei az emberi viselkedés tudományából, konkrétan Skinner saját radikális behaviorizmusából 

származnak, amely a fizikusnak a Másik Egy ideáljára épül. Utópiája más törekvések hordozója is volt, célja, hogy bemutassa azokat a 

viselkedési megoldásokat, amelyek a modern élet minden területén elengedhetetlenek a javuláshoz: a nukleáris fenyegetés, a 

környezetszennyezés, a népességszabályozás, a városok növekedése, a gazdasági egyenlőség, a bűnözés, az oktatás, az egészségügy, az 

egyén fejlődése, a hatékony szabadidő eltöltése. Célja a "jó élet" ápolása volt, amelyért a liberális társadalom minden eszményét - 

szabadság, autonómia, magánélet, a nép önrendelkezési joga - fel kell adni. 

A Walden Two fiktív formája biztosította a fedezetet, amelyre Skinnernek szüksége volt ahhoz, hogy Meyer másságra vonatkozó 

módszertani elveiből és az állatok viselkedésével kapcsolatos saját kutatásaiból egy olyan utópisztikus közösségre következtessen, 

amelyben a viselkedés az emberi szellemet mint az irányítás helyét váltotta fel. Frazier azon kesereg, hogy az embereket "a helyükön 

tartják", és nemcsak külső erők, "hanem sokkal finomabban a bőrükbe ültetett hiedelmek rendszere". Néha szinte reménytelen feladat 

levenni a bilincseket a lelkükről, de meg lehet tenni.... Hosszú távon nem lehet semmit sem kikényszeríteni. Mi nem alkalmazunk 

erőszakot! Mindössze megfelelő viselkedéstechnika kell. "73 

Ez a két utópia a hatalom két különböző fajtáját tükrözi, és mindegyik regény a jövőt akarta megmenteni a lélek huszadik századi 
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rémálmától. Orwell a közelmúltból meríthetett, Skinner viszont olyan jövőt képzelt el, amelyet nem élhet meg elég sokáig ahhoz, hogy 

élvezhesse. Ha a megfigyelési kapitalizmus és annak eszköztára továbbra is virágzik, akkor mi leszünk azok, akik a Walden Two 

víziójának megvalósulását láthatjuk, ahogy a szabadság mások tudása alá kerül - de most már mások vagyonának és hatalmának 

szolgálatában. 

Skinner víziója a megfigyelési kapitalizmus gazdasági szükségleteinek könyörtelen követésében és a m i n d e n ü t t  j e l e n l é v ő  

digitális apparátusban, amelyet a megfigyelési kapitalizmus hoz létre és használ a saját céljaira újszerű célokat. Az instrumentális 

hatalom az új digitális apparátust - folyamatos, autonóm, mindenütt jelenlévő, érzékelő, számító, működtető, hálózatba kapcsolt, 

internetképes - a megfigyelési kapitalista projekt érdekeihez igazítja, és végül teljesíti Skinner felhívását "a fizikai és biológiai 

technológiához hasonló erejű és pontosságú viselkedési technológia eszközeire és módszereire". Az eredmény a viselkedésmódosítás 

olyan pánváziós eszköze, amelynek hatásgazdaságossága a felügyeleti bevételek maximalizálására irányul. 

A felügyeleti kapitalizmus kialakulásáig a műszeres hatalom kilátása az álmok és illúziók homályos világába szorult. A hatalomnak 

ez az új fajtája Planck, Meyer és Skinner logikáját követi a szabadságnak a tudásért való feladásában, de ezek a tudósok mindegyike 

nem látta előre ennek a feladásnak a tényleges feltételeit. A tudás, amely most kiszorítja a szabadságunkat, tulajdonosi tulajdonban van. 

A tudás az övék, de az elveszített szabadság kizárólag a miénk. 

Ezzel az eredettörténettel a kezünkben a 13. fejezet az instrumentális hatalom alapos vizsgálatára tér át, mivel az egy új, éles 

aszimmetriát ír az emberi közösségre: a tudás, amelynek feláldozzuk szabadságunkat, nem a saját, hanem a felügyeleti kapitalisták 

kereskedelmi érdekeinek előmozdítására épül. Ez éles eltérés a MacKay által a telemetriáról vallott elvek technikai eredetétől, amelyek 

az állatok szabadságát az állatok javát szolgáló tudományos ismeretekért cserélték el. Ehelyett a megfigyelési kapitalizmus viselkedési 

piaci rendszere végre rendelkezik azokkal az eszközökkel és módszerekkel, amelyekkel a Skinner-féle viselkedéstechnológiát a 

mindennapi élet változatos területein, egészen a mélységünkig, a tőke globális laboratóriumaként felfogott mélységünkbe is be lehet 

erőltetni. 
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CHAPTER THIRTEEN 

 

A NAGY MÁSSÁG ÉS AZ INSTRUMENTÁLIS HATALOM FELEMELKEDÉSE 

 

 

 

 

Ő volt a szolgájuk (egyesek szerint vak volt), aki az arcuk és a 

dolgaik között mozgott: Érzésük úgy gyűlt benne össze, mint a 

szél. 

És énekelt. Azt kiáltották: "Ez egy Isten, aki énekel". 

-W. H. AUDEN 

SZONETTEK KÍNÁBÓL, VII 

 

 

I. Az instrumentarizmus mint a hatalom új fajtája 

 

A felügyeleti kapitalizmus a bábjátékos, aki a mindenütt jelen lévő digitális apparátuson keresztül kényszeríti rá akaratát. Én most az 

apparátust Nagy Másiknak nevezem: ez az érzékelő, számító, összekapcsolt bábu, amely megjeleníti, figyeli, kiszámítja és módosítja az 

emberi viselkedést. A Nagy Másik egyesíti a tudás és a cselekvés e funkcióit, hogy a viselkedésmódosítás mindenütt jelenlévő és 

példátlan eszközét valósítsa meg. A megfigyelési kapitalizmus gazdasági logikája a Nagy Más hatalmas képességein keresztül irányítja a 

műszeres hatalom előállítását, a lelkek mérnöki munkáját a viselkedés mérnöki munkájával helyettesítve. 

Az instrumentális hatalom egy szokatlan "megismerési módot" művel, amely a neoliberális világnézet "formális közömbösségét" a 

radikális behaviorizmus megfigyelési perspektívájával ötvözi (lásd a 4. ábrát). A Nagy Másik képességeinek köszönhetően az 

instrumentális hatalom az emberi tapasztalatot mérhető, megfigyelhető viselkedésre redukálja, miközben rendíthetetlenül közömbös 

marad e tapasztalat jelentése iránt. A megismerésnek ezt az új módját radikális közömbösségnek nevezem. Ez a tanúságtétel nélküli 

megfigyelés egy olyan formája, amely a bensőséges erőszakos politikai vallás ellentéte, és a pusztításnak egy egészen másfajta kézjegyét 

viseli magán: a távoli és elvont megvetését a behatolhatatlanul összetett rendszereknek és az őket létrehozó érdekeknek, amelyek az 

egyéneket egy gyorsan mozgó áramlaton viszik mások céljainak beteljesülése felé. Ami ma társadalmi kapcsolatoknak és gazdasági 

cserének számít, az az absztrakció e robotizált fátyolának médiumán keresztül történik. 

Az instrumentarizmus radikális közömbösségét a Nagy Másik dehumanizált értékelési módszerei operacionalizálják, amelyek 

egyenlőség nélküli egyenlőséget eredményeznek. Ezek a módszerek az egyént az azonosság legkisebb közös nevezőjére - egy 

organizmus az organizmusok között - redukálják, annak ellenére, hogy mindazok a létfontosságú módok, amelyekben nem vagyunk 

egyformák. A Nagy Másik szemszögéből nézve szigorúan Másik-ok vagyunk: organizmusok, amelyek viselkednek. A Nagy Másik a 

Másik Egy globális jelenléteként kódolja a Másik Egy nézőpontját. Itt nincs semmiféle testvér, se nagy, se kicsi, se gonosz, se jó; 

nincsenek családi kötelékek, bármilyen zordak is legyenek azok. Nincs kapcsolat a Nagy Másik és a mássá tett tárgyai között, ahogyan 

B. F. Skinner "tudósai és alanyai" között sem volt kapcsolat. Nincs uralom a lélek felett, amely minden intimitást és kötődést a terrorral 

kiszorít - sokkal jobb, ha hagyjuk, hogy a kapcsolatok sokasága virágozzék. A Nagy Másikat nem érdekli, hogy mit gondolunk, érzünk 

vagy teszünk, amíg az érzékelő, működtető, számító szemek és fülek milliói, milliárdjai és trilliói megfigyelhetik, megjeleníthetik, 

datálhatják és instrumentalizálhatják a viselkedési többlet hatalmas tárházait, amelyek a kapcsolat és a kommunikáció galaktikus 

felfordulásában keletkeznek. 

Ebben az új rendszerben a tárgyiasítás az az erkölcsi közeg, amelyben életünk kibontakozik. Bár a Nagy Másik az Egy Hang - az 

Amazon-Alexa ciripelős szolgáltatása, a Google Assistant emlékeztetői és végtelen információi - fáradhatatlan odaadásával utánozhatja 

az intimitást, ne tévesszük össze ezeket a megnyugtató hangokat semmi mással, mint az igényeink kihasználásával. Az elefántok jutnak 

eszembe, ez a legfenségesebb emlős: A Nagy Másik elrabolja a viselkedésünket a többletért, és hátrahagyja a testünkben, az agyunkban 

és a dobogó szívünkben rejlő összes értelmet, nem másként, mint az elefántok elefántcsontért történő szörnyű mészárlása. Felejtsük el a 

közhelyet, miszerint ha ingyen van, "Te vagy a termék". Nem te vagy a termék; te vagy az elhagyott tetem. A "termék" abból a 

többletből származik, amit az életedből kitépnek. 

A Nagy Másik végül lehetővé teszi a viselkedés univerzális technológiáját, amely - ahogyan Skinner, Stuart MacKay, Mark Weiser 

és Joe Paradiso is hangsúlyozta - csendesen és kitartóan éri el céljait, olyan módszerekkel, amelyek szándékosan megkerülik a 
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tudatosságunkat, és eltűnnek a dolgok hátterében. Emlékezzünk vissza, hogy az Alphabet/Google Eric Schmidtje 2015-ben 

felháborodást keltett, amikor a web jövőjét firtató kérdésre válaszolva azt mondta: "Az internet el fog tűnni". Valójában úgy értette, 

hogy "Az internet el fog tűnni a Nagy Másikban". 

A Nagy Másik képességeinek köszönhetően az instrumentális hatalom a "garantált eredmények" formájában a terror nélküli 

bizonyosság állapotára törekszik. Mivel nem követeli a testünket a fájdalom és a gyilkosság groteszk rendszere számára, hajlamosak 

vagyunk alábecsülni a hatásait és csökkenteni az éberségünket. A halál, a kínzás, az átnevelés vagy a megtérés helyett az 

instrumentarizmus hatékonyan száműz bennünket saját viselkedésünkből. Elválasztja belsőnket a külsőnktől, szubjektivitásunkat és 

bensőnket a megfigyelhető cselekedeteinktől. Hitelessé teszi a viselkedési közgazdászok hipotézisét az emberi ész gyarlóságáról, mivel 

a másként értelmezett viselkedés saját életet vesz fel, amely a jövőnket a kapitalizmus céljainak és érdekeinek felügyeletére szolgáltatja. 

Egy instrumentális utópiában a Nagy Másik szimulálja az ingerek örvényét, a "természetes szelekciót" a piaci szereplők által 

létrehozott variáció és megerősítés "természetellenes szelekciójává" alakítja át, és a felügyeleti bevételekért folytatott versenyt. A Big 

Other-t összetéveszthetjük az örvény behaviorista istenével, de csak azért, mert hatékonyan elrejti a felügyeleti tőke machinációit, 

amelyek a digitális függöny mögötti varázslót jelentik. A csábító hang, amelyet e fátyol túloldalán alkottak - Google, te vagy az? -

gyengéden arra az útra terel bennünket, amely a viselkedési többlet maximumát és a bizonyossághoz legközelebbi megközelítést nyújtja. 

Ne szunyókáljon ebben az ópiumos ködben a hálózat peremén. Ezt a tudó hangot annak a helynek a céljai és szabályai írják alá, ahonnan 

egykor menekülni reméltünk, a verseny, a megvetés és a megaláztatás kommercializált rituáléival. Egyetlen rossz lépés, egyetlen eltérés 

a zökkenőmentes, súrlódásmentes kiszámíthatóság útjáról, és ugyanez a hang egy pillanat alatt savassá válik, amikor utasítja "a 

járműfelügyeleti rendszert, hogy ne engedje beindítani az autót". 

Az instrumentális hatalom rezsimje alatt a jövő időhöz való jog mentális cselekvőképessége és önállósága fokozatosan alámerül egy 

újfajta automatizmus alá: az inger-válasz-erősítés megélt tapasztalata, amely egyszerű organizmusok jövés-menésként aggregálódik. 

Konformitásunk irreleváns az instrumentarizmus sikere szempontjából. Nincs szükség a társadalmi normáknak való tömeges 

alávetettségre, nincs veszteség a terror és a kényszer által kiváltott kollektívához való tartozás, az elfogadás és a csoporthoz tartozás 

felajánlása a csoporthoz való alkalmazkodás jutalmaként. Mindezt egy olyan digitális rend váltja fel, amely a dolgokban és a testekben 

él, az akaratot megerősítéssé, a cselekvést pedig kondicionált reakcióvá alakítja át. 

Ily módon az instrumentális hatalom végtelenül növekvő tudást termel a megfigyelési kapitalisták számára, és végtelenül csökkenő 

szabadságot számunkra, mivel folyamatosan megújítja a megfigyelési kapitalizmus uralmát a tanulás társadalmi megosztása felett. A 

hamis tudatosságot már nem az osztályok rejtett tényei és a termeléshez való viszonyuk, hanem az instrumentális hatalomnak a 

társadalomban a tanulás megosztottsága fölötti uralmának rejtett tényei hozzák létre, mivel bitorolja az alapvető kérdések 

megválaszolásának jogát: Ki tudja? Ki dönt? Ki dönt arról, hogy ki dönt? A hatalmat egykor a termelési eszközök tulajdonjogával 

azonosították, de ma már a viselkedésmódosítás eszközeinek tulajdonjogával azonosítják, ami a Nagy Másik. 

 

II. A teljes bizonyosság piaci projektje 

 

A Nagy Másik és az általa lehetővé tett instrumentális hatalom beteljesíti Skinner elképzelését az emberiségről. Skinner már 1948-ban, a 

Walden Two című könyvében sóvárogva várta az új mérési és számítási lehetőségeket, amelyek megfejtik az ingerek örvényének 

rejtelmeit, és megvilágítják a tudatlanság azon cselekedeteit, amelyeket ostoba módon szabad akaratként értékelünk. "Nem mondtam, 

hogy a viselkedés mindig kiszámítható, mint ahogy az időjárás sem mindig kiszámítható" - mondja Frazier, a Walden Two főszereplője. 

"Gyakran túl sok tényezőt kell figyelembe venni. Nem tudjuk mindegyiket pontosan megmérni, és nem tudnánk elvégezni az 

előrejelzéshez szükséges matematikai műveleteket, ha a mérések birtokában lennének. "1 

Skinner nehéz sorsa az volt, hogy előre látta az instrumentális hatalom lehetőségét és annak operacionalizálását a Nagy Másikban, 

mielőtt még léteztek volna az eszközök, amelyekkel ez a vízió megvalósulhatott volna. Laboratóriuma mindig is a viselkedési 

kísérleteihez szükséges mérnöki innovációk fantáziavilága volt: labirintusok és dobozok az állatok kondicionálásához, mérőeszközök és 

felvevőberendezések. A viselkedés teljesen működőképes technológiája volt az a díj, amely Skinner életében elkerült, és amely a 

frusztráció forrása volt, és amely mindvégig érezhető volt minden cikkében és előadásában. 

Bár Skinner biztos volt abban, hogy a tudomány előbb-utóbb le fogja győzni a viselkedési technológia gyakorlati kihívásait, sokkal 

jobban aggasztotta, hogy a viselkedés előrejelzésének és ellenőrzésének a Másik Egy nézőpontjára épülő humán tudománya kulturális 

akadályokba ütközik. Nehezményezte azt a súrlódást, amelyet az emberek a tizennyolcadik századi filozófusoktól örökölt értékekhez és 

szabadságideálokhoz való makacs ragaszkodásukkal okoztak, és ugyanígy megvetette a háború utáni filozófiák egzisztenciális 

projektjét, amelyek a második modernitás vágyakozásának középpontjába a hitelességet, a szabad akaratot és az autonóm cselekvést 

ültették. 

Utolsó előtti esszéjében, amelyet 1990-ben, alig három évvel a halála előtt írt, Skinner a viselkedési előrejelzés kilátásait siratta, 

mint a tudományos bizonyosságra épülő új társadalom alapját: "Azt mondani, hogy a személy egyszerűen egy hely, ahol valami történik, 

még fenyegetőbbnek tűnik, ha ez inkább arra vonatkozó kérdéseket vet fel, hogy mit fogunk valószínűleg tenni, mint arra, hogy mit 
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tettünk."2 Ezekben az utolsó években úgy tűnt, hogy jobban beletörődik az emberi súrlódás szívósságába és az emberi makacs hűségbe 

valami olyasmihez, mint a szabad akarat, hangja kevésbé felháborító és agresszív, mint a Túl a szabadságon és a méltóságon szerzője 

két évtizeddel korábban. A düh és a megvetés fáradtságba és kétségbeesésbe árnyalta utolsó elmélkedéseit: Mondhatjuk, hogy ez az 

emberi viselkedésről alkotott nézet elkeserítő, és hogy nagyobb valószínűséggel fogunk tenni valamit a jövőért, ha továbbra is hiszünk 

abban, hogy sorsunk a mi kezünkben van. Ez a hit sok évszázadon keresztül fennmaradt, és figyelemre méltó eredmények, de az 

eredmények csak a tettek közvetlen következményei voltak. Ma már tudjuk, hogy más következmények is következtek, és ezek a 

jövőnket fenyegetik. Amit a sorsunkkal tettünk, nem biztos, hogy a sorsunkról tanúskodik, amit a világra kívánunk hagyni.3 

 

A megfigyelési kivételesség korában, amikor a megdöbbenés átadja helyét a tehetetlenségnek és a lemondásnak, a Skinner által 

siratott ellenállás elhalványulni látszik. Az a hit, hogy megválaszthatjuk a sorsunkat, ostrom alatt áll, és drámai fordulatot véve, a 

viselkedési előrejelzés és ellenőrzés technológiájának álma - amelyért Skinner olyannyira megvetette a közvéleményt - most virágzó 

tény. Ez a díj most hatalmas tőkét, emberi zsenialitást, tudományos kidolgozottságot, kormányzati védelmet, az intézményesülés 

ökoszisztémáit és azt a csillogást vonzza, amely mindig is a hatalomhoz tartozott és mindig is fog tartozni. 

Az instrumentarizmus felemelkedése a "megvilágosító események" útját követi, amelyek - ahogy Hannah Arendt írja - "egy olyan 

kezdetet tárnak fel a múltban, amely eddig rejtve volt".4 Az instrumentarista hatalom természetéből fakad, hogy távolról működik és 

lopakodva mozog. Nem terrorral, gyilkossággal, a demokratikus intézmények felfüggesztésével, mészárlással vagy kiűzéssel növekszik. 

Ehelyett nyilatkozat, önhatalom, retorikai félrevezetés, eufemizmus, és a csendes, merész, kifejezetten a tudatosság elől való elrejtőzés 

érdekében kialakított háttérhatalmi lépések révén növekszik, miközben az egyéni szabadságot mások tudásával, a társadalmat pedig a 

bizonyossággal helyettesíti. Nem szembeszáll a demokráciával, hanem inkább belülről erodálja azt, felemésztve a demokratikus élet 

fenntartásához szükséges emberi képességeket és önmegértést. 

A Facebook kísérleti manővereiről szóló elbeszélések, a Pokémon Go prototípusa egy viselkedéses, a jövőpiac által uralt 

társadalomról, és a digitális innováció végtelen számú példája, amelyet a felügyeleti hitvallás sarka alatt összezúznak, talán a 

legközelebb állnak ahhoz, hogy nyilvánosan bejelentse a történelmet megvilágító változást, amely rajtunk és közöttünk mozog, 

visszafordíthatatlanul megváltoztatva az életet, ahogyan eddig ismertük. Itt nincs erőszak, csak az akarat akarásának folyamatos 

elmozdulása, amely az önmeghatározásban ölt testet, az én-hangban fejeződik ki, és abban a fajta szentélyben táplálkozik, amely a 

magánélet lehetőségétől és a nyilvános szabadság ígéretétől függ. 

Az instrumentális hatalom, akárcsak Goethe Faustja, erkölcsileg agnosztikus. Az egyetlen erkölcsi imperatívusz itt egy híg 

utópisztikus zabhegyező szemszögéből desztillálódik. Ha van bűn, akkor az az autonómia bűne: az a merészség, hogy visszautasítsuk az 

áramlatokat, amelyek mindannyiunkat a kiszámíthatóság felé terelnek. A súrlódás az egyetlen rossz. Az akadályozás a jogban, a 

cselekvésben vagy a retorikában egyszerűen reakciós. A norma a technológiai elkerülhetetlenség feltételezett vaskos törvényeinek való 

behódolás, amelyek nem tűrnek akadályokat. Csak azt tartják racionálisnak, ha megadjuk magunkat és örülünk az új kényelemnek és 

harmóniának, ha az első szövegbe burkolózunk, és erőszakos tudatlanságot tanúsítunk árnyékával szemben. 

A totalitarizmus az államnak a totális birtoklás projektjévé való átalakulása volt. Az instrumentarizmus és a Nagy Másik a piacnak a 

teljes bizonyosság projektjévé való átalakulását jelzi, egy olyan vállalkozást, amely elképzelhetetlen a digitális miliőn kívül, de 

elképzelhetetlen a felhalmozási logikán kívül is, amely a felügyeleti kapitalizmus. Ez az új hatalom egy példátlan konvergencia 

eredménye: a Nagy Másik megfigyelési és működtetési képességei a viselkedési többlet felfedezésével és pénzzé tételével kombinálva. 

Csak ennek a konvergenciának a kontextusában tudjuk elképzelni azokat a gazdasági elveket, amelyek az emberi tapasztalatot 

instrumentalizálják és irányítják, hogy szisztematikusan és kiszámíthatóan alakítsák a viselkedést mások nyereséges céljai felé. 

Az instrumentális hatalom a Másik Egy nézőpontjából működik, hogy az emberi személyeket a reflektív jelentéstől megfosztott 

viselkedés puszta állati állapotára redukálja. Csak olyan organizmusokat lát, amelyek a tőke új törvényeit szolgálják, amelyeket most 

minden viselkedésre rákényszerítenek. Arendt már évtizedekkel ezelőtt előre látta a behaviorizmus pusztító potenciálját, amikor a 

"gondolkodásról" alkotott felfogásunk olyasmivé válását siratta, amit az "agy" végez, és ezért átvihető az "elektronikus eszközökre":A 

munkástársadalom utolsó szakasza, a munkabéresek társadalma, puszta automatikus működést követel tagjaitól, mintha az egyéni élet 

ténylegesen beleolvadt volna a faj teljes életfolyamatába, és az egyetlen aktív döntés, amit az egyénnek még meg kell hoznia, az lenne, 

hogy úgyszólván elengedje egyéniségét, az élet még mindig egyénileg érzékelt fájdalmát és gondjait, és beletörődjön egy kábult, 

"megnyugtatott", funkcionális viselkedésmódba. A modern behaviorista elméletekkel nem az a baj, hogy tévesek, hanem az, hogy 

igazzá válhatnak, hogy valójában a modern társadalom bizonyos nyilvánvaló tendenciáinak a lehető legjobb konceptualizálását jelentik. 

Teljesen elképzelhető, hogy a modern kor - amely az emberi aktivitás ilyen példátlan és ígéretes kitörésével kezdődött - a történelem 

leghalálosabb, legsterilebb passzivitásában végződik, amit valaha is ismert.5 Ez lenne az otthonunk: az én automatizálása, mint a 

társadalom automatizálásának szükségszerű feltétele, és mindezt mások garantált eredményei érdekében? 

 

III. A század átka 
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Az egyik hely, ahol elkezdhetjük a számvetést ezzel a kérdéssel, Arendt "Záró megjegyzései" A totalitarizmus eredete című könyv első 

kiadásában, amelyek azóta kísértenek, hogy sok évvel ezelőtt először olvastam őket. Abban az időben íródtak, amikor a totalitarizmust 

Európában legyőzték, de a sztálini Szovjetunióban továbbra is megkérdőjelezhetetlen volt. Ez volt az az idő, amikor a világ nagy részét 

egyesítette a megértés és az emlékezés sürgető szükségessége, nem csak a tanúságtétel, hanem a jövőbeli terror elleni védőoltás 

érdekében is. 

Arendt elmélkedései nemcsak a totalitarizmus "hiábavalóságát" és "nevetségességét" foglalják össze, hanem a totalitárius 

rendszerek "nyugtalanító aktualitását" is. Arra figyelmeztetett, hogy a totalitarizmust nem lehet véletlen tragédia felé fordulásként leírni, 

hanem úgy kell tekinteni rá, mint ami "mélyen összefügg e század válságával". Így zárta: "Tény, hogy korunk valódi problémáit nem 

lehet megérteni, nemhogy megoldani, annak elismerése nélkül, hogy a totalitarizmus csak azért vált e század átkává, mert olyan 

félelmetes módon gondoskodott a problémáiról".6 

Most képzeljük el, hogy évtizedekkel később egy másik gondolkodó elmélkedik az instrumentális hatalom "nyugtalanító 

relevanciájáról", és megállapítja, hogy "korunk igazi problémáit nem lehet megérteni, nemhogy megoldani, annak elismerése nélkül, 

hogy az instrumentalizmus csak azért lett ennek a századnak az átka, mert olyan félelmetes módon gondoskodott a problémáiról". 

Milyen problémák? Azzal érveltem, hogy a felügyeleti kapitalizmus és annak eszköztára táplálja a változékony "létfeltételeket", 

amelyeket "ütközésként" foglalok össze. A megfigyelési kapitalizmus megoldásokat kínál az egyéneknek a társadalmi kapcsolatok, az 

információkhoz való hozzáférés, az időmegtakarítással járó kényelem és túl gyakran a támogatás illúziója formájában. Ezek az első 

szöveg erőforrásai. Ennél is jelentősebb, hogy az intézményeknek a mindentudás, az ellenőrzés és a bizonyosság formájában kínál 

megoldásokat. Az elképzelés itt nem az instabilitás - a társadalmi bizalom korróziója és a kölcsönösség megszakadt kötelékei, az 

egyenlőtlenség veszélyes szélsőségei, a kirekesztés rendszerei - gyógyítására irányul, hanem inkább az e feltételek által létrehozott 

sebezhetőségek kihasználására. 

Hasznos megjegyezni, hogy a folyamatos kapcsolattartás sokat hangoztatott társadalmi előnyei ellenére a társadalmi bizalom az 

Egyesült Államokban meredeken csökkent ugyanabban az időszakban, amikor a felügyeleti kapitalizmus virágzott. Az amerikai 

Általános Társadalmi Felmérés folyamatos "interperszonális bizalmi attitűdök" mérése szerint 1972 és 1985 között viszonylag állandó 

maradt azoknak az amerikaiaknak az aránya, akik "úgy gondolják, hogy a legtöbb emberben meg lehet bízni". Némi ingadozás ellenére 

1972-ben az amerikaiak 46 százaléka, 1985-ben pedig közel 50 százaléka regisztrált magas fokú interperszonális bizalmat. Ahogy a 

neoliberális diszciplínák elkezdtek hatni, ez az arány folyamatosan csökkent, 1995-ben 34 százalékra, éppen akkor, amikor a nyilvános 

internet elindult. Az 1990-es évek végétől 2014-ig újabb folyamatos és határozott csökkenés következett be, és a bizalom aránya 

mindössze 30 százalékra esett vissza.7 

Azok a társadalmak, amelyekben alacsony az interperszonális bizalom szintje, általában a legitim hatóság iránti bizalom szintjét is 

alacsonyan tartják; sőt, a kormányzat iránti bizalom szintje is jelentősen csökkent az Egyesült Államokban, különösen a növekvő 

összekapcsoltság és a felügyeleti kapitalizmus elterjedésének másfél évtizede alatt. Az amerikaiak több mint 75 százaléka mondta azt, 

hogy 1958-ban leginkább vagy teljesen megbízik a kormányban, 1985-ben körülbelül 45 százalék, 2015-ben közel 20 százalék, 2017-

ben pedig 18 százalékra csökkent.8 A társadalmi bizalom erősen korrelál a békés kollektív döntéshozatalsal és az állampolgári 

elkötelezettséggel. Ennek hiányában a közös értékek és a kölcsönös kötelezettségek tekintélye elillan. A megmaradó űr a társadalmi 

sebezhetőség hangos jele. A zűrzavar, a bizonytalanság és a bizalmatlanság lehetővé teszi a hatalom számára, hogy kitöltse a társadalmi 

űrt. Sőt, örömmel fogadják azt. 

A felügyeleti kapitalizmus korában az instrumentális hatalom tölti ki az űrt, a társadalmi kapcsolatok gépekkel való 

helyettesítésével, ami a társadalomnak a bizonyossággal való helyettesítését jelenti. Ebben az elképzelt kollektív életben a szabadságot 

mások tudásának köszönhetjük, ami csak az árnyékszöveg eszközeivel lehetséges. 

A tőke magánintézményei vezettek a kollektív élet és az egyéni tapasztalat eme ambiciózus reformjában, de szükséges támogatásra 

találtak a közintézmények részéről, különösen mivel a "terror elleni háború" meghirdetése legitimált minden hajlamot arra, hogy a gépi 

úton előállított bizonyosságot a társadalmi bizonytalanság végső megoldásaként rögzítsék. Ezek a kölcsönös rokonságok biztosították, 

hogy a műszeres hatalom nem mostohagyerek, hanem egyenrangú partner, sőt, egyre gyakrabban, az úr és gazda lesz, akitől az állam 

függ a "totális tudatosságra" való törekvésében. 

Az, hogy az instrumentális hatalmat a bizonytalan társadalmi viszonyok biztos megoldásának tekintik, nyilvánvaló abból, ahogyan 

az állam ezt a hatalmat működésbe hozza. Az e kölcsönhatások által létrehozott változatos és összetett intézményi minták a 

tanulmányozás és a demokratikus vita egyik fontos határát jelentik. Célom most csupán az, hogy rámutassak néhány olyan példára, 

amelyek illusztrálják az állam folyamatos igényét a megfigyelési kapitalizmus által termelt instrumentális hatalom fokozására - ami a 

Big Other növekedésében és kidolgozásában fejeződik ki -, mint a társadalmi összeomlás, bizalmatlanság és bizonytalanság preferált 

megoldására. Bár érzéketlenné váltunk az ilyen példák végtelennek tűnő sorával szemben, fontos felismerni, hogy ezekben az 

összefonódásokban az állami és piaci intézmények közös elkötelezettséget mutatnak a garantált eredményekre való könyörtelen törekvés 

iránt. Kölcsönös rokonságuk segíthet meghatározni azt a problémát, amely azzal fenyeget, hogy a műszeres hatalom évszázadunk átka 

lesz. 
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Nem meglepő, hogy a terrorizmus fenyegetésének megoldásaként, ha nem is megoldásaként, de következetesen az eszközrendszeri 

hatalmat hívják segítségül. A terrorcselekmények elutasítják a civilizációs normák tekintélyét, és megmutatják a kölcsönös bizalom 

nélküli társadalom lehetetlenségét. A kormányok most a műszeres hatalomhoz fordulnak, mint a társadalmi bizonytalanság ezen új 

forrásának megoldásához, és a felderítés, az előrejelzés, sőt az ellenintézkedések automatikus működtetésének közvetlen és megbízható 

eszközeit ígérő bizonyossági gépeket követelik. 

A Bush- és az Obama-kormányzat tizenhat éve alatt az "informatikai fejlődést" a fenyegetésre adott "leghatékonyabb válaszként" 

értelmezték. Peter Swire megjegyzi, hogy az állami tisztviselők "tudják, hogy a magánszektor számos új technikát fejleszt ki az adatok 

gyűjtésére és feldolgozására, valamint az ezeken alapuló döntéshozatalra". Ennek következménye "a nagymértékű és folyamatos 

elmozdulás az információintenzív stratégiák felé", amelyek kihasználják ezeket a piaci képességeket.9 

Ez a status quo 2013-ban megszakadt, amikor Edward Snowden felfedte az állami biztonsági ügynökségek és a technológiai 

vállalatok közötti rejtett cinkosságot. Az ezt követő visszahatásban a megfigyelési kapitalisták új PR-kihívásokkal szembesültek, amit a 

magánhatalom és az állami biztonsági igények közötti kényelmetlen vagy akár akaratlan szövetségként ábrázoltak. Mindazonáltal az új 

terrorfenyegetések mindig a Nagy Másik és az általa jelentett instrumentális hatalom fokozása és bevetése felé orientálják a 

közhivatalnokokat. Az a képességük azonban, hogy hozzáférjenek ehhez a hatalmas hatalomhoz, tele van feszültséggel. Ez nem 

egyszerűen az övék, hogy parancsoljanak. Legalábbis részben a felügyeleti kapitalistákon keresztül kell működniük. 

A 2015. decemberi párizsi terrortámadásokat követően például Obama elnök, az amerikai törvényhozók és a közjogi méltóságok 

világszerte felszólították a technológiai vállalatokat, különösen a Google-t, a Facebookot és a Twittert, hogy azonosítsák és távolítsák el 

a terrorista tartalmakat. A jelentések szerint a vállalatok nem akartak "a kormányzat eszközeivé" válni, vagy legalábbis annak tekinteni. 

"10 Az újságírók megjegyezték, hogy a közhivatalnokok "kerülő utakat" dolgoztak ki, amelyek célja az volt, hogy anélkül jussanak 

hozzá az eszközrendszerhez, hogy új terheket róttak volna a vállalatok közjogi helyzetére. Például egy kormányhivatal állíthatná, hogy a 

jogsértő online tartalom sérti az internetes cég szolgáltatási feltételeit, és így kezdeményezhetné a jogsértő anyagok gyors eltávolítását 

"a bírósági végzéssel járó papírmunka nélkül". Hasonlóképpen, a Google kibővítette "megbízható jelzőprogramját", amelyen keresztül a 

tisztviselők és mások azonosíthatják a problémás tartalmakat azonnali intézkedés céljából.11 

A vállalatok saját kezdeményezésekkel válaszoltak. Eric Schmidt új eszközöket javasolt, többek között a "gyűlölet helyesírás-

ellenőrzést", hogy megcélozzák és megszüntessék a terrorista fiókokat, eltávolítsák a tartalmakat, mielőtt azok elterjednének, és 

felgyorsítsák az ellenüzenetek terjesztését.12 Az Obama-kormányzat vezető tisztviselői támogatták ezt a kilátást a 2016 januárjában a 

Szilícium-völgybe tett zarándoklaton, ahol a technológiai vezetőkkel tartottak "terrorcsúcsot". A napirenden szerepelt, hogy 

megvitassák, hogyan lehet megzavarni a terrorista tevékenységeket az interneten, felerősíteni az alternatív tartalmakat, megszakítani a 

radikalizálódáshoz vezető utakat, és lehetővé tenni a biztonsági ügynökségek számára a támadások megelőzését.13 A Fehér Ház 

tájékoztató feljegyzése arra ösztönözte a vállalatokat, hogy dolgozzanak ki egy "radikalizmus algoritmust", amely a közösségi médiát és 

más többletforrásokat feldolgozva egy hitelpontszámhoz hasonló, de az online tartalmak "radikalitásának" értékelését célzó valamit 

állítana elő.14 

Az instrumentális hatalomhoz való fordulás, mint a bizonytalanság megoldása, nem korlátozódik az amerikai kormányra. A 

terrorizmus hasonló reakciókat vált ki Németországban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban és szerte a világon. A 2016-os 

berlini karácsonyi piac elleni támadás után német tisztviselők bejelentették, hogy a gyanúsított szélsőségeseket elektronikus címkék 

viselésére kötelezik az állandó nyomon követés érdekében.15 2017-ben a felügyeleti tőkések, köztük a Facebook, a Microsoft, a Google 

és a Twitter, létrehozták a terrorizmus elleni globális internetes fórumot. A cél az volt, hogy a műszeres hatalom hálóját "a 

tartalomosztályozási technikák megosztásának problémájára vonatkozó mérnöki megoldásokon való együttműködés", "beszédellenes 

kezdeményezések" és az erőszakos terrorista képek "egyedi digitális ujjlenyomatainak" közös adatbázisa révén szorosabbra fűzzék, 

hogy felgyorsítsák a terrorista fiókok azonosítását.16 Az öt ország - Ausztrália, Kanada, Új-Zéland, az Egyesült Királyság és az Egyesült 

Államok - 2017-es közös jelentése négy kulcsfontosságú kötelezettségvállalást tartalmazott, amelyek közül a legelső az internetes 

vállalatokkal való elköteleződés volt az online terrorista tevékenységekkel szembeni fellépés, valamint a Google és a Facebook által 

vezetett iparági fórum támogatása.17 Abban az évben az Európai Tanács bejelentette, hogy elvárja az "iparágtól", hogy eleget tegyen 

felelősségének "a terrorista cselekményekre buzdító tartalmak automatikus felismerésének és eltávolításának javítását célzó új 

technológiák és eszközök kifejlesztése érdekében".18 A 2017-es hamburgi találkozón a G20-országok megfogadták, hogy 

együttműködnek az internetes vállalatokkal, ragaszkodtak ahhoz, hogy jobb eszközökre van szükség a tartalmak szűrésére, felderítésére 

és eltávolítására, és "ösztönözték" az iparágat, hogy fektessen be az online terrorista tevékenység felderítésére és felszámolására 

alkalmas technológiába és humán tőkébe.19 

Az instrumentális és az állami hatalomnak más formációi is kialakulóban vannak. Például James Clapper, az Egyesült Államok 

nemzeti hírszerzési igazgatója 2016-ban a kongresszusnak azt mondta, hogy a hírszerző szolgálatok a "dolgok internetét" 

felhasználhatják "azonosításra, megfigyelésre, megfigyelésre, helymeghatározásra és célzott toborzásra, illetve a hálózatokhoz vagy 

felhasználói hitelesítő adatokhoz való hozzáférés megszerzésére".20 A Harvard Berkman Klein Center for Internet & Society kutatási 

jelentése valóban arra a következtetésre jutott, hogy a felügyeleti kapitalizmus "intelligens" készülékek és termékek, hálózatba kapcsolt 

érzékelők és a "dolgok internete" hulláma "számos lehetőséget nyit meg a kormányzati szereplők számára, hogy hozzáférést 
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követeljenek a valós idejű és rögzített kommunikáció."21 

Az, hogy az "intelligens" és a "csatlakoztatott" jelek új csatornákat jelentenek a kereskedelmi és kormányzati megfigyelés számára, 

nem csak feltételezés, és nem korlátozódik a szövetségi hírszerző ügynökségekre. Egy 2015-ös gyilkossági ügyben a rendőrség egy 

"intelligens" közüzemi mérőórából, egy iPhone 6s Plus készülékből és egy Amazon Echo eszköz által rögzített hangfájlokból származó 

adatokat használt fel a gyanúsított azonosításához.22 2014-ben egy Fitbit karpánt adatait használták fel egy személyi sérüléses ügyben, 

2017-ben pedig a rendőrség egy pacemaker adatait használta fel egy férfi gyújtogatással és biztosítási csalással való megvádolásához.23 

Az Egyesült Államokban a helyi bűnüldöző szervek is beálltak a műszeres hatalomhoz való hozzáférésre törekvő intézmények 

sorába. A felügyeleti szolgáltatásokat nyújtó cégek buzgón árulják portékáikat a helyi rendőrkapitányságoknak, amelyek szintén 

elszántan keresik a rövidebb utat a bizonyossághoz. Az egyik startup, a Geofeedia, aktivisták és tüntetők - például Greenpeace-tagok 

vagy szakszervezeti szervezők - részletes helymeghatározására, valamint a közösségi médiából származó adatok alapján személyre 

szabott "fenyegetettségi pontszámok" kiszámítására specializálódott. A Geofeedia legjelentősebb ügyfelei közé tartoznak a bűnüldöző 

szervek.24 Amikor a bostoni rendőrség 2016-ban bejelentette, hogy érdeklődik e névsorhoz való csatlakozás iránt, a város rendőrfőnöke 

a Boston Globe-nak leírta, hogy hisz a gépi bizonyosságban mint a társadalmi összeomlás ellenszerében: "A támadás... az Ohio State 

University campusán csak a legújabb példája annak, hogy a helyi bűnüldöző hatóságoknak miért van szükségük minden eszközre, amit 

csak fel tudnak használni a terrorizmus és más erőszak megállításához, mielőtt az elkezdődne. " Az ACLU 25egyik ügyvédje azt állította, 

hogy a kormány arra használja a technológiai vállalatokat, hogy "hatalmas dossziékat építsen fel emberekről", amelyek csak az 

alkotmányosan védett beszédükön alapulnak.26 Egy másik, ismertebb megfigyelés-alapú szolgáltatásként működő vállalatról, a 

Palantirról, amelyet a Bloomberg Businessweek egyszer "a terrorizmus elleni háború titkos fegyvereként" reklámozott, kiderült, hogy 

titkos együttműködésben állt a New Orleans-i rendőrséggel, hogy teszteljék "prediktív rendfenntartó" technológiáját. A Palantir 

szoftvere nemcsak a bandatagokat azonosította, hanem "nyomon követte az emberek kapcsolatait más bandatagokkal, felvázolta a 

bűnügyi előéletet, elemezte a közösségi médiát, és megjósolta annak valószínűségét, hogy az egyének erőszakot követnek el vagy 

áldozattá válnak".27 

 

 

IV. A Kína-szindróma 

 

Most már elképzelhető ennek a tendenciának az egyik logikus következménye, hogy a társadalom a bizonyosság helyébe lép, mivel a 

kínai kormány egy átfogó "társadalmi hitel" rendszert fejleszt ki, amelyet egy Kína-szakértő Kína internetes programjának "magjaként" 

jellemzett. A cél "a személyes adatok robbanásszerű növekedésének kihasználása... az állampolgárok viselkedésének javítása 

érdekében...".... A magánszemélyek és a vállalkozások a magatartásuk különböző aspektusai alapján kapnak majd pontokat - hova 

járnak, mit vásárolnak, kit ismernek -, és ezeket a pontokat egy átfogó adatbázisba integrálják, amely nemcsak a kormányzati 

információkkal, hanem a magánvállalkozások által gyűjtött adatokkal is összekapcsolódik. "28 

A rendszer nyomon követi a "jó" és "rossz" viselkedést a különböző pénzügyi és társadalmi tevékenységekben, automatikusan 

büntetéseket és jutalmakat oszt ki, hogy döntően alakítsa a viselkedést a gazdasági, társadalmi és politikai életben az "őszinteség 

építése" irányába: "A cél az, hogy minden kínai állampolgárt nyomon kövessen egy olyan fájl, amely köz- és magánforrásokból 

származó adatokat állít össze... és amely ujjlenyomat és más biometrikus jellemzők alapján kereshető".29 

Bár Kína társadalmi hitelezési vízióját mindig "digitális totalitarizmusként" írják le, és gyakran hasonlítják Orwell világához,1984, 

jobban érthető a köz- és magánadatforrásokból táplálkozó és egy tekintélyelvű állam által ellenőrzött instrumentális hatalom 

apoteózisaként. A kísérleti programjairól szóló beszámolók erőteljes példákat írnak le a felügyeleti kapitalizmus cselekvési 

gazdaságának és a viselkedésmódosítás szuperméretű eszközeinek bonyolult konstrukciójára. A cél a társadalom automatizálása az 

emberek hangolásával, terelésével és kondicionálásával, hogy az emberek az előre kiválasztott, a Bizottság által kívánatosnak ítélt 

viselkedésformákat mutassák az államot, és így képes "megelőzni az instabilitást", ahogy egy stratégiai tanulmányok szakértője 

fogalmazott.30 Más szóval, a cél az, hogy a viselkedésmódosítás eszközeivel inkább garantált társadalmi, mintsem piaci eredményeket 

érjenek el. Az eredmény egy olyan kialakulóban lévő rendszer, amely lehetővé teszi számunkra, hogy belelássunk egy olyan jövő egyik 

változatába, amelyet az instrumentális és az állami hatalom átfogó fúziója határoz meg. 

Kína víziója a társadalmi felbomlás átkának sajátos változatára kínál megoldást. Amy Hawkins újságíró a Foreign Policy című 

lapban írja, hogy a társadalmi bizalmatlanság kínai járványa az a probléma, amelyre a szociális hitelrendszer gyógyírként szolgál: "Ma 

Kínában élni annyit tesz, mint a bizalmatlanság társadalmában élni, ahol minden lehetőség potenciális átverés, és minden nagylelkűség a 

kizsákmányolás veszélye."31 A társadalmi bizalomról szóló lenyűgöző empirikus tanulmány a mai Kínában valójában a "csoporton 

belüli" bizalom magas szintjét találja, de felfedezi, hogy ez összefügg a negatív egészségügyi eredményekkel. A következtetés az, hogy 

sok kínai csak azokban az emberekben bízik, akiket jól ismernek. Minden más kapcsolatra gyanakvással és szorongással tekintenek, 

aminek nyilvánvaló következményei vannak a társadalmi bizalomra és a jólétre is.32 Ez a féktelen bizalmatlanság, amelyet általában a 

gyors modernizáció és a kvázi-kapitalista gazdaságra való áttérés traumáinak tulajdonítanak, a kínai totalitarizmus öröksége is. A Kínai 
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Kommunista Párt felszámolta a hovatartozás, az identitás és a társadalmi jelentés hagyományos területeit - a családot, a vallást, a civil 

társadalmat, az intellektuális diskurzust, a politikai szabadságot -, emlékeztetve Arendt leírására az "atomizációról", amely lerombolja a 

bizalmi kötelékeket.33 Ahogy Hawkins írja: "De ahelyett, hogy a hagyományos erkölcs szerves visszatérését támogatta volna a 

bizalmatlansági szakadék csökkentése érdekében, a kínai kormány inkább a technológiai megoldásokba fektette energiáját... és ezt a 

közönség örömmel fogadja, akinek elege van abból, hogy nem tudja, kiben bízhat... részben azért, mert nincs alternatíva. " 34A kínai 

kormány a műszeres hatalmat akarja felparancsolni, hogy a megtört társadalmat bizonyos eredményekkel helyettesítse. 

2015-ben a kínai központi bank egy kísérleti projektet jelentett be, amelynek keretében a vezető e-kereskedelmi vállalatok úttörő 

szerepet játszanának a személyes hitelpontozás adatintegrációjában és szoftverfejlesztésében. A pilotok közül a legnagyobbak közé 

tartozott az Alibaba Ant Financial és annak "személyes hitelpontozás" művelete, a "Sesame Credit". A Sesame Credit rendszere 

algoritmikus tanulással "holisztikus" minősítést készít a "jellemről", amely messze túlmutat a számlák és hitelek időben történő 

befizetésén. Az algoritmusok értékelik és rangsorolják a vásárlásokat (videojátékok kontra gyermekkönyvek), az iskolai végzettséget, 

valamint a barátok mennyiségét és "minőségét". Egy riporter beszámolója a Szezám Hitel tapasztalatairól arra figyelmeztet, hogy az 

algoritmus "voodoo-ba" torkollik, figyelembe véve a társadalmi kapcsolatok hitelpontszámát, az általa vezetett autót, a munkáját, az 

iskolát és egy sor olyan, meg nem határozott viselkedési változót, amelyek állítólag "korrelálnak a jó hitellel". Az árnyékszöveg 

továbbra is elérhetetlen, és a felhasználóknak találgatniuk kell, hogyan javíthatják pontszámukat, beleértve az alacsony pontszámú 

barátok leépítését és a magas pontszámú egyének felhalmozását, akik egyesek szerint növelhetik a saját rangsorukat.35 

A vállalat vezérigazgatója azzal büszkélkedik, hogy a pontozási rendszer "biztosítani fogja, hogy a társadalom rossz embereinek ne 

legyen hova menniük, míg a jó emberek szabadon és akadálytalanul mozoghatnak". A magas pontszámot elérők kitüntetésben és 

jutalomban részesülnek a Sesame Credit ügyfelei által a viselkedési határidős piacokon. Kaució nélkül bérelhetnek autót, kedvező 

feltételeket kaphatnak kölcsönökre és lakásbérlésre, gyorsított vízumengedélyt kapnak, élvezhetik, hogy bemutatkoznak a társkereső 

alkalmazásokban, és még egy sor más kedvezményt. Egy jelentés azonban arra figyelmeztet, hogy a magas személyes hitelpontszámhoz 

kapcsolódó kiváltságok hirtelen megdőlhetnek a fogyasztási magatartástól független okokból, például egy egyetemi vizsgán való csalás 

miatt.36 

2017-ben a jegybank visszavonta a magánszektor személyi hitelprogramjainak támogatását, talán azért, mert túl sikeresek voltak, 

túl nagy volt a tudás és a hatalom koncentrációja. A Sesame Credit két év alatt több mint 400 millió felhasználóra tett szert, és igényt 

tartott e felhasználók életének szinte minden aspektusára.37 Egy újságíró, aki könyvet írt az Ant Financialről, előrevetíti, hogy a 

kormány arra készül, hogy az egész rendszer fölött ellenőrzést szerezzen: "A kormány nem akarja, hogy az emberek hitelének ez a 

nagyon fontos infrastruktúrája egyetlen nagy cég kezében legyen". Úgy tűnik, hogy a kínai kormány megérti, hogy a hatalom a 

viselkedésmódosító eszközök tulajdonosaihoz kerül. A tulajdonosok azok, akik meghatározzák azokat a viselkedési paramétereket, 

amelyek a garantált eredményeket meghatározzák. Így halad előre a fúzió. 

Annak érzékeltetése, hogy milyen társadalmi világot hozhat létre az instrumentális és az állami hatalom összeolvadása, az 

"ítéletmegtagadók listájával" kezdődik, amelyet az Economist a szociális hitelrendszer szíveként ír le, és amely talán a legjobban jelzi a 

rendszer nagyobb ambícióit. A listán szerepelnek az adósok és mindenki, aki valaha is ellenszegült egy bírósági végzésnek: “A listán 

szereplő személyeket megakadályozhatják abban, hogy repülőjegyet, gyorsvonatjegyet, első vagy üzleti osztályú vasúti jegyet 

vásároljanak, házat adjanak el, vegyenek vagy építsenek, vagy drága, fizetős iskolába írassák be gyermekeiket. Korlátozások 

vonatkoznak a pártba és a hadseregbe való belépésre, illetve előléptetésre, valamint a kitüntetések és címek elnyerésére. Ha a mulasztó 

vállalat, nem bocsáthat ki részvényeket vagy kötvényeket, nem fogadhat el külföldi részvényeket vagy kötvényeket beruházás vagy 

kormányzati projektekben való munkavégzés.”38 

 

A China Daily beszámolója szerint a listán szereplő adósokat automatikusan megakadályozták abban, hogy repüljenek 

6,15 millió alkalommal a feketelista 2013-as bevezetése óta. A bíróságot megsértőktől 2,22 millió alkalommal tagadták meg a 

nagysebességű vonatjegyek értékesítését. Körülbelül 71 000 mulasztó maradt le a vállalatoknál betöltött vezetői pozíciókról adósságai 

miatt. A Kínai Ipari és Kereskedelmi Bank közölte, hogy több mint 6,97 milliárd jüan (1,01 milliárd dollár) értékű hitelt utasított el a 

listán szereplő adósoktól.39 Senkit sem küldenek átnevelő táborba, de luxuscikkeket nem vásárolhatnak. A Kínai Nemzetközi 

Kereskedelmi és Gazdasági Együttműködési Akadémia Intézetének igazgatója szerint "tekintettel erre a kellemetlenségre, a listán 

szereplők 10 százaléka spontán elkezdte visszafizetni a tartozását. Ez azt mutatja, hogy a rendszer kezd működni. " A 40gazdaságossági 

intézkedések a terveknek megfelelően teljesítettek. 

A Sesame Credit 400 millió felhasználója számára az instrumentális és az állami hatalom összefonódása keményen harap. Azok, 

akik esetleg feketelistán találják magukat, felfedezik, hogy a hitelrendszer úgy van kialakítva, hogy a pontszámukat egy kérlelhetetlenül 

lefelé tartó spirálba taszítsa: "Először a pontszámod csökken. Aztán a barátaid megtudják, hogy felkerültél a feketelistára, és attól való 

félelmükben, hogy ez az ő pontszámukra is hatással lehet, csendben elhagyják a kapcsolatodat. Az algoritmus ezt észreveszi, és a 

pontszámod tovább zuhan."41 

A kínai kormány víziója lehetetlenül ambiciózus lehet: a teljes tudatosság és a tökéletes biztonság nagy álma, amelyet olyan 
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algoritmusok közvetítenek, amelyek a magán- és közszférából érkező adatáradatot szűrik, beleértve az online és offline tapasztalatokat, 

amelyeket minden területről összegyűjtöttek, és amelyek képesek visszapattanni 1,5 milliárd ember egyéni életébe, automatizálva a 

társadalmi viselkedést, miközben az algoritmusok jutalmazzák, büntetik és alakítják a cselekvést egészen a legutóbbi buszjegyig. A 

projekt egyelőre számos kísérleti projektre van széttagolva, nemcsak a technológiai cégeknél, hanem a városokban és régiókban is, így 

nincs igazi tesztje a kormány által elképzelt léptéknek. Számos szakértő úgy véli, hogy egy ilyen méretű és összetettségű egységes 

rendszert nehéz, ha nem lehetetlen megvalósítani. 

Vannak más jó okok is arra, hogy a szociális hitelrendszer jelentőségét a mi történetünk szempontjából elvetjük. A nyilvánvalót 

leszögezve, Kína nem demokrácia, és kultúrája gyökeresen eltér a nyugati kultúrától. Yang Wang, a Syracuse Egyetem kutatója 

megjegyzi, hogy a kínai kultúra kevésbé értékeli a magánéletet, mint a nyugati kultúra, és hogy a legtöbb kínai alkalmazkodott az online 

kormányzati felügyelet és cenzúra biztos tudatához. A magánélet legelterjedtebb szava, a yinsi, az 1990-es évek közepéig nem is 

szerepelt a népszerű kínai szótárakban.42 A kínai állampolgárok elfogadták a biometrikus chipekkel ellátott nemzeti személyi 

igazolványokat, a "születési engedélyeket" és most már a társadalmi hitelezési rangsorokat is, mivel társadalmukat évtizedek óta telíti a 

megfigyelés és a profilalkotás. A "dang'an" például egy széleskörű személyes dosszié, amelyet több százmillió városi lakosról állítanak 

össze gyermekkoruktól kezdve, és amelyet egész életükön át vezetnek. Ezt az "élet legintimebb részleteit rögzítő Mao-korabeli 

rendszert" a tanárok, a kommunista párt tisztviselői és a munkaadók frissítik. A polgároknak nincs joguk betekinteni a tartalmába, 

nemhogy vitatni azt. 

A dosszié csak egy jellemzője a mindennapi életben a viselkedés ellenőrzésének és felügyeletének régóta intézményesített és átható 

adminisztratív rendszereinek, amelyek egyeseket kitüntetésekkel, másokat pedig büntetésekkel ruháznak fel. A társadalmi ellenőrzési 

programok az internet terjedésével együtt bővültek. Az "Aranypajzs" például egy kiterjedt online megfigyelési rendszer. A kínai 

kibercenzorok felfüggeszthetik az internetes vagy közösségi média fiókokat, ha azok felhasználói olyan érzékeny kifejezéseket 

tartalmazó üzeneteket küldenek, mint például "Tibet függetlensége" vagy "Tiananmen téri incidens".43 

Bármennyire is különböznek vagy különböztek politikáink és kultúráink, a kínai szociális hitelkezdeményezések felbukkanó 

bizonyítékai a felügyeleti kapitalizmus logikáját és az általa létrehozott instrumentális hatalmat sugározzák. A Szezámhitel a 

megfigyelési kapitalista műveletek minden aspektusát megduplázza, emberek százmilliói kerülnek egy automatizált viselkedésmódosító 

gépezet fogaskerekei közé, és annak pezsgő viselkedési határidős piacai úgy szórják szét a juttatásokat és kitüntetéseket, mint a 

Pokémon tündérporát, garantált eredményekért cserébe. 

A kínai felhasználókat minden egyes digitális érintéssel renderelik, osztályozzák és előrejelzésre sorba állítják, ahogyan 

minket is. Rangsorolnak minket az Uberen, az eBayen, a Facebookon és sok más webes vállalkozáson, és ezek csak azok a 

rangsorok, amelyeket mi látunk. A kínai felhasználóknak "karakteres" pontszámot adnak, míg az amerikai kormány arra ösztönzi a 

techcégeket, hogy algoritmusaikat "radikalizmus" pontszámra képezzék. Valójában az árnyékszöveg munkája az, hogy milliónyi 

olyan módon értékelje, kategorizálja és megjósolja a viselkedésünket, amelyet nem ismerhetünk, és nem is küzdhetünk ellene - 

ezek a mi digitális dossziénk. Ami a hitelpontozást illeti, az amerikai és brit bankok és pénzügyi szolgáltató cégek a közösségi 

média adatainak bányászásán és elemzésén alapuló üzleti modelleket hoztak létre hitelpontozás céljából. Maga a Facebook is 

jelezte érdeklődését, sőt, szabadalmat is benyújtott.44 Ezek a törekvések csak azért maradtak el, mert a Szövetségi Kereskedelmi 

Bizottság szabályozói beavatkozással fenyegetőzött.45 

Rogier Creemers, az Oxfordi Egyetem Kína-kutatója, aki lefordította a szociális hitelrendszer első dokumentumainak egy részét, 

megjegyzi, hogy "a társadalmi mérnöki tevékenység és az egyének "jobb" viselkedésre való "rábírása" irányába mutató tendencia 

szintén része a Szilícium-völgyi megközelítésnek, amely szerint az emberi problémák egyszer és mindenkorra megoldhatók a 

technológia bomlasztó ereje révén.".... Ebben az értelemben talán nem is a kínai kormány programja a legmegdöbbentőbb eleme a 

történetnek, hanem az, hogy mennyire hasonlít ahhoz az úthoz, amelyet a technológia máshol jár be. "46 

2017-ben egy Sencsenben tartott megfigyelési technológiai kiállítás tele volt amerikai vállalatokkal, amelyek legújabb termékeiket, 

különösen a mesterséges intelligenciával és arcfelismeréssel felszerelt kamerákat árulták. A tömegben ott volt a CCTV direct, a 

felügyeleti berendezések brit forgalmazója ügyvezető igazgatója is. Siránkozott, hogy "mennyire le vannak maradva a nyugati országok" 

a kínai felügyeleti infrastruktúra készségeihez és izgalmaihoz képest, de ezzel a gondolattal is vigasztalta magát: "Ami itt kezdődik, az 

Amerikában az otthonokban, repülőtereken és vállalkozásokban köt ki".47 

A különbség a nyugati felügyeleti kapitalizmus és a kínai társadalmi hitelrendszer között az instrumentális és az államhatalom 

közötti összefonódás és elköteleződés mintáiban rejlik. Vannak strukturális különbségek. Nyugaton, mint láttuk, a minták sokféle formát 

öltöttek. Az állam kezdetben kebel és menedék, majd buzgó tanítvány és irigy unokatestvér volt. A megfigyelési kapitalizmus és 

eszközei mostanra érettek meg, és egy bizonytalan, de szükséges partnerséget hoztak létre. A kulcsfontosságú eszközrendszeri 

képességek a nagy felügyeleti kapitalista cégeknél vannak, és az államnak ezekkel a cégekkel és ezeken keresztül kell mozognia, hogy 

hozzáférjen a hatalom nagy részéhez, amelyre törekszik. 

A kínai kontextusban az állam fogja irányítani a show-t és birtokolni, nem piaci projektként, hanem politikai projektként, olyan gépi 

megoldásként, amely egy új, automatizált viselkedésű társadalmat alakít ki garantált politikai és társadalmi eredményekért: biztonságot 

terror nélkül. Az összes ellátási lánc összes csöve a viselkedési többletet fogja szállítani a viselkedésmódosítás ezen új, összetett 
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eszközéhez. Az állam átveszi a behaviorista isten szerepét, az árnyékszöveg birtoklása, a megerősítések ütemezésének és az általa 

kialakítandó viselkedési rutinok meghatározása. A szabadságot a tudással szemben elveszíti, de az állam tudását fogja gyakorolni, nem a 

bevételek, hanem saját fennmaradása érdekében. 

 

V. Egy útelágazás 

 

Emlékezzünk vissza Carl Friedrich megállapítására a totalitarizmus csupasz tényeinek megragadásával kapcsolatos kihívásról: "1914 

előtt gyakorlatilag senki sem látta előre azt a fejlődési irányt, amely azóta a nyugati civilizáción végigsöpört.".... Az előrelátás 

elmaradásának felel meg a megértés nehézsége. " 48Emlékezzünk vissza a vigyorgó, robusztus "Joe" Sztálinra, akit egy 1939-es Look 

magazin fényes oldalain hollywoodi hírességek közé ültettek. Vajon ugyanolyan előrelátáshiányban szenvedünk-e, mint azok, akik nem 

tudták felfogni a totalitarizmus felemelkedését, megbénítva a Nagy Másik puszta hatalmától és következményeinek végtelen 

visszhangjától, elvonatkoztatva szükségleteinktől és összezavarodva gyorsaságától, titkolózásától és sikerétől? 

A megdöbbenés szükséges riasztás. Szükségünk van rá, de nem szabad, hogy hitetlenkedve dermedjünk. A Nagy Más manifeszt 

végzetének egyenletes dobolása, lélegzetelállító sebessége, valamint céljainak és céljainak homályossága arra hivatott, hogy 

lefegyverezzen, elbizonytalanítson és összezavarjon. Az elkerülhetetlenség ideológiája arra törekszik, hogy a megfigyelési kapitalizmust 

és annak eszköztárát a természettel tegye egyenlővé: ez nem emberi konstrukció, hanem inkább olyan, mint egy folyó vagy egy 

gleccser, egy olyan dolog, amelyhez csak csatlakozni lehet, vagy amelyet csak el lehet viselni. Annál is inkább érdemes megkérdezni: 

vajon a mai nyilatkozatok banális elemei ("utasítsuk a járműfelügyeleti rendszert, hogy ne engedje beindítani az autót") az idő múlásával 

századunk legnagyobb rémálmának csírájaként is megmutatkozhatnak-e? Mi a helyzet a műszeres projekt szerzőivel? Hogyan fogjuk 

értékelni a technológiai titánok mosolygós, robusztus arcát, amikor a Look huszonegyedik századi változatának fényes pixelein újra 

látjuk majd ezeket a képeket? A Sencsenből egy amerikai vagy európai repülőtérre vezető út a nappalidat feltérképező Roomba 

porszívóhoz és az Alexával való reggelihez is vezet. Ez az út a gépi bizonyossághoz vezet, amelyet a műszeres hatalom kényszerít ki, és 

amelyet a felügyeleti kapitalizmus hoz létre. Ez az út nem olyan hosszú, mint gondolnánk. 

Van egy útelágazás. 

Az egyik irányban rejlik egy harmadik modernitásról szóló szintetikus nyilatkozat lehetősége, amely a demokratikus intézmények 

megerősítésén és a korunk kettős mozgalmának kreatív felépítésén alapul. Ezen az úton a digitális világot az információs kapitalizmus 

olyan formáira használjuk fel, amelyek újraegyesítik a keresletet és a kínálatot oly módon, hogy azok valóban produktívak legyenek a 

hatékony élet számára és összeegyeztethetők legyenek egy virágzó demokratikus társadalmi renddel. Az első lépés ezen az úton a 

megnevezéssel, a tájékozódással, a csodálkozásunk újbóli felébresztésével és a jogos méltatlanság érzésének megosztásával kezdődik. 

Ha a másik utat követjük, azt, amely Shenzhenhez vezet, akkor a felügyeleti kapitalizmus antidemokratikus víziójához, a harmadik 

modernitáshoz jutunk, amelyet az instrumentális hatalom alakít ki. Ez a jövő a bizonyosság jövője, amely erőszak nélkül valósul meg. 

Az árat nem a testünkkel, hanem a szabadságunkkal fizetjük meg. Ez a jövő még nem létezik, de mint Scrooge álma a karácsonyi 

jövőről, az anyagok mind a helyükön vannak és készen állnak az összeszerelésre. A 14. fejezet ezt a következő állomást vizsgálja azon 

az úton, amely egy példátlan kapitalizmussal kezdődött, egy példátlan hatalom felé fordult, és most egy példátlan társadalomhoz vezet, 

amelyet a gondolkodók, kutatók és gyakorlati szakemberek bimbózó szellemi ökoszisztémája elméletileg megalapoz és legitimál. Mi ez 

az új hely, amit ők otthonunknak szeretnének nevezni? 
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4. ábra: A hatalom két fajtája 
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A BIZONYOSSÁG UTÓPIÁJA 

 

 

 

 

Így az évekből ajándékaik záporoztak: mindegyik megragadta 

azt, amire szüksége volt a túléléshez; 

Méh vette a politikát, hogy illik egy kaptár, Pisztráng 

uszonya pisztráng, barack formázott barack, 

És sikerrel jártak az első vállalkozásukban. 

-W. H. AUDEN 

SZONETTEK KÍNÁBÓL, I 

 

 

I. A társadalom mint a Másik Egy 

 

Bár nem nevezte meg, a mindenütt jelenlévő számítástechnika látnoka, Mark Weiser előre látta az instrumentális hatalom 

mérhetetlenségét, mint totalizáló társadalmi projektet. Mindezt olyan módon tette, amely egyszerre utal az előzmények teljes hiányára és 

arra a veszélyre, hogy összekeverjük a korábbiakkal: "Minden szobában több száz számítógép, amelyek mind képesek érzékelni a 

közelükben lévő embereket, és nagysebességű hálózatokkal kapcsolódnak egymáshoz, képes lehet arra, hogy az eddigi totalitarizmust a 

legbelsőbb anarchiának tüntesse fel".1 Valójában az a sok számítógép nem a digitális hipertotalitarizmus eszköze. Ezek, ahogy azt 

szerintem Weiser is érzékelte, egy olyan példátlan hatalom alapját képezik, amely soha nem látott módon alakíthatja át a társadalmat. Ha 

az instrumentális hatalom képes a totalitarizmust anarchiának tűntetni, akkor mit tartogathat számunkra? 

Hét évtizeddel ezelőtt Skinner Walden Two című proto-instrumentális viselkedési utópiáját visszatetszéssel fogadták. Ma a 

valóságos dolog a felügyeleti kapitalista retorika inspiráló takarmánya, miközben a vezetők azokat az eszközöket és víziókat 

népszerűsítik, amelyek életre keltik az öreg professzor elképzeléseit... az életünkben. A normalizálódás és a hozzászokás folyamatai 

megkezdődtek. Már láttuk, hogy a felügyeleti kapitalizmus bizonyosságra való törekvése - a predikciós imperatívusz mandátuma - a 

teljes információ folyamatos közelítését követeli meg, mint a gépi intelligencia ideális feltételét. A totalitás nyomában a megfigyelési 

kapitalisták kiterjesztették hatókörüket a virtuálisról a valós világra. A valóságüzlet minden embert, dolgot és folyamatot számítási 

objektumként jelenít meg az egyenlőség nélküli egyenlőség végtelen sorában. Most, hogy a valóságüzlet egyre intenzívebbé válik, a 

totalitásra való törekvés szükségszerűen a "társadalom", a "társadalmi kapcsolatok" és a kulcsfontosságú társadalmi folyamatok mint a 

megjelenítés, a számítás, a módosítás és az előrejelzés új terepeinek bekebelezéséhez vezet. 

      A Nagy Másik mindenütt jelenlétét elkerülhetetlennek tartják, de nem ez a végjáték. Ebben az új szakaszban a cél az, hogy a 

társadalmi folyamatok átfogó láthatósága, koordinálása, összefolyása, ellenőrzése és összehangolása a lépték, a hatókör és a cselekvés 

érdekében. Bár az instrumentarizmus és a totalitarizmus különböző fajok, mindkettő a teljességre vágyik, bár mélységesen eltérő módon. 

A totalitarizmus a totalitásra mint politikai állapotra törekszik, és az erőszakra támaszkodik, hogy megtisztítsa az útját. Az 

instrumentarizmus a totalitásra mint a piaci dominancia állapotára törekszik, és a Nagy Másik által lehetővé tett és kikényszerített, a 

társadalomban a tanulás megosztása feletti ellenőrzésre támaszkodik, hogy megtisztítsa az útját. Az eredmény az instrumentális hatalom 

alkalmazása a társadalmi optimalizálásra a piaci célok érdekében: a bizonyosság utópiája. 

Bár sok tekintetben egybecsengnek a kínai politikai elit instrumentális társadalmi elképzeléseivel, a megfigyelő kapitalistáknak más 

céljaik vannak. Szerintük az instrumentális társadalom piaci lehetőség. Az általuk bevezetett normák és értékek a piaci célok biztos 

megvalósulását hivatottak elősegíteni. Az emberi tapasztalathoz hasonlóan a társadalmat is alárendelik a piaci dinamikának, és 

tárgyiasított számítógépes viselkedési mérőszámokként születik újjá, amelyek a megfigyelési kapitalizmus méretgazdaságossága, 

hatókör és cselekvés révén a viselkedési többlet legjövedelmezőbb készleteinek keresése során állnak rendelkezésre. E célok elérése 

érdekében a megfigyelési kapitalisták ijesztő víziót alkottak. Céljuk egy olyan új társadalom kialakítása, amely a gépi tanulást utánozza, 

hasonlóan ahhoz, ahogyan az ipari társadalmat a gyári termelés tudományai és módszerei alapján alakították ki. Az ő víziójukban a 

társadalmi bizalom helyébe az instrumentális hatalom lép, a Nagy Másik a társadalmi kapcsolatok bizonyosságát helyettesíti, és az 

általunk ismert társadalom elavulttá válik. 
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II. A teljesség magában foglalja a társadalmat 

 

Mint a tábornokok, akik melldöngető számadást tartanak hadseregeikről, a felügyeleti kapitalista vezetők gondoskodnak arról, hogy 

szövetségeseiket biztosítsák nagyhatalmukról. Ez jellemzően a határon felállított, a teljességre törekvő, mindenre felkészült műszeres 

csapatok leltárában fejeződik ki. Ez a törekvés, amint az világossá válik, nem pusztán a társadalomra van hatással, hanem magában 

foglalja a társadalmat is. 

2017 tavaszán Satya Nadella, a Microsoft vezérigazgatója a színpadra lépett, hogy megnyissa a vállalat éves fejlesztői 

konferenciáját, karcsú profilját a kötelező fekete pólóing, fekete farmer és divatos fekete magas szárú cipők hangsúlyozták. Gyorsan 

elkápráztatta a közönséget csapata névsorával. Nadella felsorolta az 500 millió Windows 10 eszközt; az Office szoftver havi 100 millió 

felhasználóját; a vállalat digitális "asszisztensének", Cortanának havi 140 millió felhasználóját; és több mint 12 millió szervezetet, 

köztük a Fortune 500 vállalat 90 százalékát, amely felhőszolgáltatásaihoz csatlakozott. 

Nadella nem mulasztotta el emlékeztetni hallgatóságát arra az elsöprő sebességre, amely az instrumentális projektet 

robbanásszerűen hajtja, különösen az elmúlt években, amióta a felügyeleti kapitalizmus uralja a digitális szolgáltatásokat: az 1992-es 

napi 100 gigabyte-hoz képest 17,5 milliószorosára nőtt az internetforgalom; a 2017-es adatok 90 százaléka az előző két évben 

keletkezett; egyetlen autonóm autó másodpercenként 100 gigabyte-ot generál; 2020-ra becslések szerint 25 milliárd intelligens eszköz 

lesz. "Megdöbbentő látni a társadalmunk és gazdaságunk mélységében és szélességében elért fejlődést, és azt, hogy a digitális 

technológia mennyire áthatja az egész társadalmat..... Az a kérdés, hogy mit lehet tenni ezzel a technológiával, hogy széleskörű hatást 

érjünk el." Az összegyűlt fejlesztőkhöz intézett utolsó felszólítása - "Változtassuk meg a világot!" - dörgő tapsot váltott ki.2 

A Google ambícióit a vállalat fejlesztőivel ünnepelve 2017-ben Sundar Pichai vezérigazgató párhuzamosan futott Nadellával, és 

olyan buzgalommal mutatta be csapatának erejét, ahogy a Google zászlóaljai a társadalmi élet minden szegletét felkarolják, olyan 

buzgalommal demonstrálva a vállalat eszközrendszerének szélességét és mélységét, amitől Skinner professzor is felragyogott volna. 

Pichai arról számol be, hogy a vállalat hét legmegfelelőbb "terméke és platformja" egymilliárd havi aktív felhasználót vonz, köztük a 

Gmail, az Android, a Chrome, Térképek, Keresés, YouTube és Google Play Áruház; kétmilliárd aktív Android készülék; 800 millió 

aktív Google Drive felhasználó, akik hetente hárommilliárd objektumot töltenek fel; 500 millió Fotók felhasználó, akik naponta 1,2 

milliárd fotót töltenek fel; 100 millió Google Assistant-ot használó készülék. Minden eszköz az Assistant eszközévé alakul át, amely 

"egész nap, otthon és útközben" mindenféle feladatra vagy társadalmi funkcióra rendelkezésre áll majd. Pichai még ennél is többet akar, 

és azt mondja a csapatának: "Mélyebbre kell mennünk". Az Asszisztensnek mindenhol ott kell lennie, ahol "az emberek segítséget 

kérhetnek". A Google vezetői osztják a lelkesedést. "A technológia most azon a küszöbön áll, hogy egy varázslatos korszakba vezessen 

minket" - írja Eric Schmidt - "olyan problémákat old meg ma, amelyeket egyedül egyszerűen nem tudnánk megoldani".3 Szerinte a gépi 

tanulás a vakság gyógyításától kezdve az állatok kihalástól való megmentéséig mindenre képes lesz. Mindenekelőtt azonban az alapító 

Larry Page az, aki már régóta a társadalom átalakítását tűzte ki célul. 

"A társadalmi cél az elsődleges célunk" - mondta Page 2016-ban a Financial Timesnak.4 "Forradalmi változásra van szükségünk, 

nem pedig fokozatos változásra" - mondta egy másik interjúalanyának abban az évben. "Valószínűleg sok olyan problémát meg tudnánk 

oldani, amivel emberként küzdünk. " Page jövőképének 5nagy része kész utópia, olyan témák, amelyeket évezredek óta ismételgetnek. 

Page azt várja, hogy a gépi intelligencia visszahelyezi az emberiséget az Édenkertbe, és a fáradságos munkából és küzdelemből a 

szabadidő és a beteljesülés új birodalmába emel minket. Előre látja például a jövő társadalmát, amelyet mindenben "bőség" áld meg, 

ahol a munka már csak egy "őrült" távoli emlék.6 

A legszokatlanabb azonban az, hogy Page a Google totalista törekvéseit a társadalom tökéletesítése iránti elkötelezettségének 

logikus következményeként mutatja be. Az ő szemszögéből nézve üdvözölnünk kellene a lehetőséget, hogy a Nagy Másikra 

támaszkodjunk, és készségesen alárendeljünk minden tudás- és döntési jogot a Google tervének. A terv érdekében a társadalom egészét - 

minden embert, tárgyat és folyamatot - be kell vonni a gépeket tápláló ellátási láncokba, amelyek viszont a gyarlóságunk kezelése és 

enyhítése érdekében pörgetik a Nagy Másikat animáló algoritmusokat: “Azt kellene szeretnéd, hogy valóban csodálatos termékeket 

építsünk, és ehhez meg kell értenünk az alkalmazásokat, meg kell értenünk a megvásárolható dolgokat, és meg kell értenünk a 

repülőjegyeket. Meg kell értenünk mindent, amire rákereshetsz. És az emberek egy nagy dolog, amire kereshetsz.... Az embereket első 

osztályú objektumként fogjuk kezelni a keresésben... ha azt akarjuk csinálni, hogy jó munkát végez az információs igényeinek 

kielégítése érdekében, valójában meg kell értenünk a dolgokat, és elég mélyen meg kell értenünk a dolgokat”.7 

 

A teljes körű ismereteket a "megelőző" szolgáltatások követelményeként adják el, amelyek a megoldások megoldásához vezetnek a 

mesterséges intelligenciával működő, mindentudó "Google Assistant"-ban. Tényleg megpróbál mindent megérteni a világon, és értelmet 

adni neki.... A lekérdezések nagy része valójában helyekre vonatkozik, ezért meg kell értenünk a helyeket.... A lekérdezések nagy része 

olyan tartalomra vonatkozik, amelyet nem találunk. Könyvek, és így tovább.... Szóval, fokozatosan bővítettük ezt... talán nem akarsz 

feltenni egy kérdést. Talán csak azt szeretné, hogy válaszoljanak önnek, mielőtt felteszi a kérdést. Ez jobb lenne.8 
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A Google eredetileg a világ információinak optimális megszervezését tűzte ki célul, de Page azt szeretné, ha a vállalat magának a 

társadalomnak a megszervezését is optimalizálná: "Az én nagyon hosszú távú világképem szerint" - mondta 2013-ban - "a szoftverünk 

mélyen megérti, hogy miben vagy járatos, miben nem, és hogyan szervezzük meg a világot, hogy a világ meg tudja oldani a fontos 

problémákat. "9 

Mark Zuckerberg, a Facebook vezérigazgatója osztja ezeket a totalista ambíciókat, és egyre őszintébben beszél a "társadalomról", 

nem csak a benne élő egyénekről, akiket a Facebook ölelésének alárendel. Az ő "három nagy vállalati célja" a következő: "mindenkit 

összekötni; megérteni a világot; és kiépíteni a tudásalapú gazdaságot, hogy minden felhasználónak "több eszköze" legyen "különböző 

tartalmak megosztására"".10 Zuckerberg a második modernitás instabilitásának - és a támogatás és a kapcsolat iránti vágyakozásnak, 

amely a legélénkebb jellemzői közé tartozik - éles megértése vezérli a bizalmát, ahogyan a Google közgazdászát, Hal Varian-t is ez 

vezérelte. A vállalat minden könyvet, filmet és dalt ismerne, amit egy ember valaha is fogyasztott. A prediktív modellek lehetővé tennék 

a vállalat számára, hogy "megmondja, melyik bárba menjünk", ha egy idegen városba érkezünk. A vízió részletes: amikor megérkezel a 

bárba, a csapos a kedvenc italodat várja, te pedig képes vagy körülnézni a teremben, és azonosítani a hozzád hasonló embereket. 

Zuckerberg úgy jellemezte a viselkedési többlet áramlását, hogy "exponenciális ütemben növekszik... ez lehetővé teszi számunkra, 

hogy a jövőbe vetítsünk... két év múlva az emberek kétszer annyit fognak megosztani... négy év múlva nyolcszor annyit....". És a 

teljességért folyó, már most is sürgető versenyre utalva Zuckerberg előrevetítette, hogy a Facebook közösségi gráfja "kezd jobb térkép 

lenni arról, hogyan navigálsz a weben, mint a hagyományos linkstruktúra".11 

Ennek érdekében a vezérigazgató elmondta a befektetőknek, hogy a Facebook megfizethető internet-hozzáférést biztosítana "a világ 

minden emberének", hogy minden felhasználónak "több eszköze" legyen a "különböző tartalmak" megosztására.12 Semmi sem 

akadályozhatja a vállalat társadalmi előrehaladását - állította -, mert "az embereknek olyan mély vágyuk van arra, hogy kifejezzék 

magukat".13 

2017-ben Zuckerberg még tovább ment társadalmi ambícióinak megfogalmazásában, ezúttal egyenesen a második modernitással 

kapcsolatos aggodalmak középpontját célozta meg: "Az emberek nyugtalannak érzik magukat. Sok minden, ami a múltban 

megállapodott, már nem létezik". Zuckerberg úgy véli, hogy ő és a cége olyan jövőt tud biztosítani, "amely mindenki számára 

működik", és kielégíti a "személyes, érzelmi és spirituális igényeket" a "cél és remény", az "erkölcsi érvényesítés" és a "vigasz, hogy 

nem vagyunk egyedül" iránt. "A haladáshoz most arra van szükség, hogy az emberiség ne csak városokként vagy nemzetekként fogjon 

össze" - sürgetett Zuckerberg - "hanem globális közösségként is... a legfontosabb dolog, amit mi a Facebooknál tehetünk, az a társadalmi 

infrastruktúra fejlesztése... egy globális közösség építéséhez....". Abraham Lincolnra hivatkozva a Facebook alapítója a civilizáció 

evolúciós idővonalában helyezte el cége küldetését, amelynek során az emberiség először törzsekbe, majd városokba, végül nemzetekbe 

szerveződött. A társadalmi evolúció következő fázisa a "globális közösség" lesz, és a Facebooknak az utat kellett vezetnie, megalkotva 

az eszközöket és felügyelve a célokat.14 

A Facebook 2017-es fejlesztői konferenciáján Zuckerberg a "globális közösség" megteremtésében betöltött történelmi szerepéről 

szóló állítását a modern utópia mítoszával kötötte össze, biztosítva követőit: "A jövőben a technológia... felszabadít minket, hogy több 

időt tölthessünk olyan dolgokkal, amelyek mindannyiunkat érdekelnek, mint az egymás élvezete, az egymással való interakció és az 

újfajta önkifejezés.... Sokkal többen fogjuk azt csinálni, amit ma művészetnek tekintünk, és ez lesz az alapja sok közösségünknek.15 

Miközben Nadella és más felügyeleti kapitalisták utópisztikus álmaikat szövögetik, a felügyeleti kapitalisták elfelejtik megemlíteni, 

hogy az általuk elképzelt varázslatos korszaknak ára van: A nagy Másiknak a teljesség felé kell terjeszkednie, miközben minden határt 

eltöröl, és gazdasági szükségleteinek szolgálatában minden súrlódási forrást elnyom. Minden hatalom a teljesség felé vágyik, és csak a 

hatalom áll az útjában: a demokratikus intézmények, a törvények, a rendeletek, a jogok és kötelezettségek, a magánirányítási szabályok 

és szerződések, a fogyasztók, a versenytársak és az alkalmazottak által gyakorolt szokásos piaci korlátok, a civil társadalom, a nép 

politikai tekintélye és az egyes emberek erkölcsi tekintélye, akiknek van tartásuk. 

Erre utal Goethe meséje a varázslótanoncról, amikor a varázsló irányító és ellenőrző tekintélyének hiányában a tanonc a seprűt a 

tiszta, kérlelhetetlen hatalom démoni erejévé változtatja: 

 

 

Ah, a szó, amellyel a mester a seprűt újra seprűvé 

teszi! 

Ah, gyorsabban fut és gyorsabban 

hozza! Legyen seprűnyél, mint azelőtt! 

Örökké újak a patakok, 

melyeket ő táplál, Ah, száz 

áradat ömlik a fejemre!16 
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III. Alkalmazott utopisztika 

 

Az instrumentális hatalom, akárcsak a tanonc seprűje, a varázsló távollétében virágzott, és alig volt hatalom, amely ellenőrizhette volna 

tevékenységét, és a felügyeleti kapitalisták teljesség iránti étvágya ezzel a sikerrel együtt nőtt. A mágikus korszak utópisztikus retorikája 

döntő szerepet játszott ebben a fejlődésben. Azt az elképzelést, hogy a Nagy Másik megoldja az emberiség összes problémáját, 

miközben minden egyes embert feljogosít, általában puszta "techno-utópiaként" utasítják el, de hiba lenne figyelmen kívül hagyni ezt a 

retorikát anélkül, hogy megvizsgálnánk a célját. Az ilyen diskurzus nem puszta hablaty. Ez az aknaszedő, amely megelőzi a gyalogos 

katonákat és a ravasz diplomatát, akit azért küldenek előre, hogy lefegyverezze az ellenséget és elsimítsa az utat a csendes megadáshoz. 

A varázslatos korszak ígérete kritikus stratégiai szerepet játszik, egyszerre tereli el a figyelmünket és legitimálja a felügyeleti 

kapitalizmus totalista törekvéseit, amelyek szükségszerűen magukban foglalják az "embereket" mint "első osztályú tárgyat". 

A vezető felügyeleti kapitalisták által megfogalmazott "társadalmi cél" jól illeszkedik a határtalan technológiai fejlődés fogalmába, 

amely a 18. század végétől a 19. század végéig uralta az utópisztikus gondolkodást, és amely Marxnál csúcsosodott ki. Az olyan 

megfigyelési kapitalisták, mint Nadella, Page és Zuckerberg valóban megfelelnek öt elemnek abból a hatból, amelyekkel az utópikus 

gondolkodás nagy tudósai, Frank és Fritzie Manuel a legambiciózusabb modern utópisták klasszikus profilját határozzák meg: (1) az 

utópikus kihívást leegyszerűsítő, erősen koncentrált alagútvízióra való hajlam, (2) az "új létállapot" korábbi és élesebb felfogása, mint 

más kortársaké, (3) az idée fixe megszállott követése és védelme, (4) az elképzelések megvalósulásának elkerülhetetlenségébe vetett 

rendíthetetlen hit, és (5) a faj és az egész világrendszer szintjén történő teljes reformra való törekvés.17 

Manuelék a jövőorientált modern látnokok hatodik jellemzőjét is megfigyelik, és itt az itt vizsgált emberek és vállalatok erőteljes 

kivételek a szabály alól: "Gyakran előfordul, hogy egy utópista már embrionális állapotban előre látja a technológiai fejlődés későbbi 

alakulását és következményeit; lehetnek a jövőre érzékeny antennái. Az ő szerkentyűi azonban ritkán lépnek túl a kor mechanikai 

lehetőségein. Bármennyire is próbál valami teljesen újat feltalálni, a semmiből nem tud világot teremteni. "18 Korunkban azonban a 

felügyeleti kapitalisták képesek ilyen világot teremteni, és meg is teszik - ez valóban történelmi eltérés a normálistól. 

Egyénileg és együttesen a tudás, a hatalom és a vagyon, amellyel a felügyeleti kapitalisták rendelkeznek, bármelyik ókori 

hatalmasság megirigyelhette volna, ahogyan most a modern állam is áhítozik rájuk. Mivel a 2017-es mérlegek 126 milliárd dollárnyi 

készpénzt és értékpapírt mutatnak a Microsoft, 92 milliárd dollárt a Google és körülbelül 30 milliárd dollárt a Facebook számára, és a 

pénzügyi piacok 2017 közepén több mint 1,6 billió dolláros piaci kapitalizációval támogatták egyre bővülő műszeres rendszereiket, ezek 

azok a ritka utópisták, akik anélkül felügyelhetik képzeletük megvalósulását, hogy katonáknak kellene vérrel kikövezniük az utat.19 

Ebben a tekintetben a felügyeleti kapitalista vezetők sui generis utópisták. Marx sűrűn artikulált elméletével megragadta a világot, 

de pusztán eszmei erejével nem tudta megvalósítani vízióját. Jóval Marx elméleteinek publikálása után olyan emberek, mint Lenin, 

Sztálin és Mao alkalmazták azokat a valóságos életben. Lenint a Manuelek valóban az "alkalmazott utopisztika" specialistájaként írják 

le. "20 Ezzel szemben a felügyeleti kapitalisták a gyakorlatban ragadják meg a világot. Az elméleteik soványak - legalábbis ez igaz arra a 

gondolkodásmódra, amelyet megosztanak a nyilvánossággal. Ennek ellentéte igaz a hatalmukra, amely monumentális és nagyrészt 

akadálytalan. 

Az elmélet és a gyakorlat esetében a szokásos sorrend az, hogy a cselekvés megkezdése előtt az elmélet áll rendelkezésre az 

ellenőrzésre, a kikérdezésre és a vitára. Ez lehetőséget ad a megfigyelőknek arra, hogy megítéljék az elmélet alkalmazhatóságát, hogy 

mérlegeljék az alkalmazás nem várt következményeit, és hogy értékeljék az alkalmazás hűségét ahhoz az elmélethez, amelyből ered. Az 

elmélet és a gyakorlat közötti elkerülhetetlen szakadék teret ad a kritikai vizsgálatnak. Megkérdőjelezhetjük például, hogy egy törvény 

vagy kormányzati gyakorlat összhangban van-e egy nemzet alkotmányával, a jogok chartájával és az irányadó elvekkel, mert 

megvizsgálhatjuk, értelmezhetjük és megvitathatjuk ezeket a dokumentumokat. Ha a különbség túl nagy, a polgárok a törvény vagy a 

gyakorlat megkérdőjelezésével fellépnek a különbség megszüntetése érdekében. 

A felügyeleti kapitalisták megfordítják az elmélet és a gyakorlat normális sorrendjét. Gyakorlatuk nagy sebességgel halad előre 

explicit és vitatható elmélet hiányában. A sokk és a félelem egyedi, az instrumentarizmusra jellemző megjelenítésére specializálódtak, a 

bámészkodókat kábultan, bizonytalanul és tehetetlenül hagyva. Az elméletük világos megfogalmazásának hiánya miatt a többieknek 

marad, hogy elgondolkodjanak gyakorlati hatásain: a járműfigyelő rendszer, amely leállítja a motorodat; az útvonallal együtt megjelenő 

úti cél; a javasolt vásárlás, amely a telefonodon villog, amint az endorfinszinted tetőzik; a Nagy Másik folyamatos nyomon követése a 

tartózkodási helyednek, viselkedésednek és hangulatodnak; és a városlakók vidám terelése a felügyeleti kapitalizmus ügyfelei felé. 

Bármilyen szűkösek és titkosak is a megfigyelési kapitalisták elméletei, az általuk gyakorolt instrumentális hatalom valóra válthatja 

álmaikat, vagy legalábbis a következmények forgószélét okozhatja, amikor megpróbálják. Az alkalmazott utópisztikáikban kifejtett 

elméletet csak úgy lehet megragadni, ha visszafejtjük a műveleteiket és megvizsgáljuk a jelentésüket, ahogyan azt e fejezetek során 

tettük. 

Az alkalmazott utopisztika a Facebookon, a Google-nál és a Microsoftnál van mozgásban, ahogy a viselkedésalapú többletkihozatal 

határai az élet olyan területeire lépnek be, amelyeket hagyományosan társadalmi jellegűnek tekintettek, és amelyeket a civil 

intézmények és az állami vezetés valamilyen kombinációja keretében dolgoztak ki. Zuckerberg 2017-es küldetésnyilatkozata a 

Facebook számára, amelyet "globális közösség építése" néven mutatott be, az alkalmazott utopisztika új szakaszát jelentette be: 
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"Összességében fontos, hogy közösségünk irányítása az emberek összetettségével és igényeivel együtt skálázódjon. Elkötelezettek 

vagyunk amellett, hogy mindig jobbak legyünk, még akkor is, ha ez egy világméretű szavazási rendszer kiépítését jelenti, hogy nagyobb 

hangot és irányítást adjunk nektek. Reméljük, hogy ez a modell példákat szolgáltat arra, hogyan működhet a kollektív döntéshozatal a 

globális közösség más aspektusaiban."21 Még abban az évben Zuckerberg elmondta a fejlesztőkből álló közönségnek, hogy "teljes 

útitervünk van olyan termékekből, amelyek segítik a csoportok és a közösségek építését, segítenek egy tájékozottabb társadalom 

kialakításában, segítenek a közösségeink biztonságának megőrzésében, és itt még sok mindent kell tennünk. "22 

2017 tavaszán a színpadon a Microsoft Nadella bátorította a fejlesztőket: "Legyen szó precíziós orvoslásról vagy precíziós 

mezőgazdaságról, legyen szó digitális médiáról vagy ipari internetről, soha nem volt még ekkora lehetőség számunkra, fejlesztők 

számára, hogy széleskörű és mély hatást gyakoroljunk a társadalom és a gazdaság minden területére".23 A Nadella által aznap 

bemutatott vízió a jövőnk szélesebb körű felügyeleti kapitalista sablonját jelképezi. Mit gondolnak, hová visznek minket? 

 

IV. Az összefolyás mint gépi kapcsolatok 

 

Annak érdekében, hogy megfejtsük a műszeres társadalom valódi mértékét, tegyük félre a káprázatos "mágikus korszak", és ehelyett az 

alkalmazott utópisztika gyakorlatára és az ezzel járó társadalmi vízióra összpontosítunk. Nadella értékes lehetőséget kínált, amikor egy 

sor olyan gyakorlati alkalmazást mutatott be, amelyek a gépi kapcsolatoknak eg y  új korszak társadalmi kapcsolatainak sablonjaként egy 

átfogó új víziót implikálnak. 

A leleplezés Nadella beszámolójával kezdődik a Microsoft és egy 150 éves svéd, nagy pontosságú fémforgácsoló berendezéseket 

gyártó cég közötti együttműködésről, amely a XXI. században újjáalakult. A projekt a legkorszerűbb illusztrációja annak, amit Nadella 

úgy jellemez, mint "alapvető paradigmaváltás az általunk épített alkalmazások paradigmájában, a világképünk megváltozása... a... 

mobil-első, felhő-első világból egy új világba, amely egy intelligens felhőből és egy intelligens peremből fog állni". A mesterséges 

intelligencia szerinte "az információkból tanul és kölcsönhatásba lép a fizikai világgal", így idézve a gazdaságos működéshez szükséges 

képességeket.24 

Nadella először a telemetria által összekapcsolt gépeket írja le az új gyári környezetben, amelyek folyamatosan adatokat 

továbbítanak a "felhőben" lévő "IoT hub"-ba, ahol a Microsoft elemzései keresik azokat az anomáliákat, amelyek veszélyeztethetik a 

gépeket. Minden egyes anomáliát az adatfolyamon keresztül visszavezetnek az okáig, és a hubban lévő gépi intelligencia megtanulja 

azonosítani az ok-okozati mintákat, így mintegy két másodperc alatt, még a potenciálisan káros esemény bekövetkezése előtt 

megelőzően le tudja állítani a veszélyeztetett berendezést. 

Ezután Nadella ismerteti az új "áttörést jelentő képességet", amelyben egy számítással működő működtető érzékelőt közvetlenül a 

gépbe ágyaznak, ami drámaian lerövidíti a megelőző leállásig eltelt időt: "Ez a logika most már helyben fut, így nincs felhőhurok". Az 

"él" azonnal tudja, ha a gépen olyan esemény történik, amely előre jelez egy jövőbeli rendellenességet, és e számítástól számított 100 

milliszekundumon belül leállítja a berendezést, ami "20-szoros javulás". Ezt úgy ünneplik, mint "a felhő erejét, amely egy intelligens 

éllel összhangban működik", hogy előre jelezze és megelőzze a normálistól való eltéréseket, "mielőtt azok bekövetkeznének".25 

A gépi tanulás ereje exponenciálisan fejlődik, ahogy az eszközök egymás tapasztalataiból tanulnak, és a központ intelligenciájába 

táplálkoznak, illetve abból merítenek. Ebben a forgatókönyvben nem arról van szó, hogy az egész nagyobb, mint a részek összege; 

inkább arról, hogy nincsenek részek. Az egész mindenhol jelen van, és teljes mértékben megnyilvánul minden egyes eszközben, minden 

egyes gépbe ágyazva. Nadella lefordítja ezeket a tényeket a gyakorlati alkalmazásukra, és megjegyzi, hogy amint sok eszköz van 

körülöttünk, egy "ad hoc adatközpont" jön létre "egy gyárban, otthon vagy bárhol máshol.... Bármilyen helyet biztonságos, AI-vezérelt 

hellyé alakíthatunk".26 

Ezzel a kijelentéssel végre világossá válik, hogy a "biztonságos" azt jelenti, hogy "automatikusan anomáliamentes". Nadella 

gyárában a gépi tudás azonnal felváltja a tudatlanságot, és minden gépi viselkedést az előre meghatározott normákhoz terel. Ahelyett, 

hogy a kockázatok megsokszorozódása és a kudarcok terjedése miatt aggódnánk, ha a gépi tanulás balul ütne ki, Nadella inkább a 

bizonyos eredmények szinkronitását és egyetemességét ünnepli, mivel minden gép ugyanaz a gép, amely ugyanarra a dalra menetel. 

Ahogyan egy évszázaddal ezelőtt a tömegtermelés logikája és a felülről lefelé irányított adminisztráció szolgáltatta az ipari 

társadalom és tágabb civilizációs környezetének alapelveihez a mintát, úgy Nadella újkori gyára is az ő társadalmi víziójának - a 

felügyeleti kapitalizmus víziójának - a kollektív cselekvés új formája által lehetővé tett instrumentális társadalomnak a kipróbálási 

terepeként mutatkozik be. A gépi tanulás itt kollektív elmeként - kaptár-elmeként - jelenik meg, amelyben minden egyes elem tanul és 

minden más elemmel együtt működik, a kollektív cselekvés modelljeként, amelyben a hálózatba kapcsolt rendszer összes gépe 

zökkenőmentesen halad az összefolyás felé, mindannyian ugyanazt a megértést osztják meg, és egységesen, maximális hatékonysággal 

működnek ugyanazon eredmények elérése érdekében. Az összefolyó cselekvés azt jelenti, hogy az egyes gépek "szabadságát" átadják a 

közös tudásnak. Ahogyan azt a viselkedéselméleti teoretikusok, Planck, Meyer és Skinner megjósolták, ez az áldozatvállalás a 

véletlenek, a hibák és általában a véletlenszerűség elleni totális háborút jelenti. 

      Nadella az új gépi kapcsolatoknak ezt a sablonját veszi alapul, és egy összetettebb illusztrációra alkalmazza, egy emberi és gépi 
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rendszer, bár még mindig a "gazdasági területen". Ezúttal egy építkezésről van szó, ahol az emberi és gépi viselkedés a felettesek által 

meghatározott, előre meghatározott paraméterekhez van hangolva, amelyeket "irányelveknek" neveznek. Az algoritmikus kontraktusok 

szabályokat alkalmaznak, és olyan társadalmi funkciókat helyettesítenek, mint a felügyelet, a tárgyalás, a kommunikáció és a 

problémamegoldás. Minden egyes ember és berendezés helyet foglal e l  a  tárgyak egyenértékűségében, amelyek mindegyike 

"felismerhető" a "rendszer" számára a telephelyen elosztott mesterséges intelligencia eszközökön keresztül. 

Például az egyes személyek képzése, megbízólevelei, foglalkoztatási előzményei és egyéb háttérinformációk azonnal megjelennek a 

rendszerben. Egy "szabályzat" kijelentheti, hogy "csak a hitelesített alkalmazottak használhatnak légkalapácsot". Ha egy olyan 

alkalmazott, aki nem rendelkezik a légkalapács használatához szükséges akkreditációval, megközelíti az eszközt, akkor a közelgő 

szabálysértés lehetősége beindul, és a légkalapács riasztást ad ki, azonnal letiltva magát. 

Jelentős, hogy nem csak a helyszínen lévő dolgok egységes fellépése mozgósít a politikákkal összhangban. Az egybefolyó emberi 

cselekvés is mozgósításra kerül, mivel a társadalmi befolyásolási folyamatok az anomáliák elkerülésének megelőző munkája során 

beindulnak. A veszélyeztetett légkalapács esetében a helyszínen lévő emberek mozgósításra kerülnek, hogy az AI által előre jelzett 

anomáliás bűncselekmény helye felé nyüzsögjenek, hogy "gyorsan megoldják". "Az intelligens él" - mondják a Microsoft fejlesztőinek - 

"a számítógép és a valós világ közötti interfész... a valós világban kereshet embereket, tárgyakat és tevékenységeket, és alkalmazhat 

rájuk irányelveket....".27 

Amint az emberek és kapcsolataik másként, egyenértékű "dolgokként" jelennek meg a felhőben, 25 milliárd számítógépes 

működtető eszközt lehet mozgósítani, hogy a viselkedést biztonságos és harmonikus "politikai" paraméterek szerint alakítsák. Nadella 

kifejtette, hogy a "legmélyrehatóbb változás" az, hogy "az emberek és a más emberekkel való kapcsolatuk mostantól első osztályú dolog 

a felhőben. Nemcsak az emberek, hanem a kapcsolataik, a kapcsolataik az összes munkaobjektummal, az ütemterveikkel, a 

projektterveikkel, a dokumentumaikkal; mindezek most már ebben a Microsoft Graphban nyilvánulnak meg". Ezek a teljes 

információáramlások kulcsfontosságúak "a termelékenység jövőjének" optimalizálásában - ujjongott Nadella.28 

A Microsoft instrumentális társadalmában a gyárak és a munkahelyek olyanok, mint Skinner laboratóriumai, és a gépek helyettesítik 

a galambokat és a patkányokat. Ezek azok a helyszínek, ahol a műszeres hatalom architektúráját és sebességét előkészítik a társadalomra 

való átültetésre a Walden Two digitális korabeli változatában, ahol a gépi viszonyok a társadalmi viszonyok modellje. Nadella építkezési 

helyszíne azt a nagy összefolyást példázza, amelyben a gépek és az emberek a felhőben tárgyakként egyesülnek, mindannyian a 

"szabályoknak" megfelelően műszerezve és hangszerelve. A "irányelvek" nagyszerűsége éppen abban rejlik, hogy garantált 

eredményekként jelennek meg a színen, amelyeket a "rendszer" automatikusan előír, felügyel és fenntart. A Nagy Másik működésébe 

vannak beépítve, a magán- vagy közkormányzáshoz kapcsolódó társadalmi folyamatoktól - konfliktus és tárgyalás, ígéret és 

kompromisszum, megállapodás és közös értékek, demokratikus verseny, legitimáció és tekintély - függetlenített végtelen számú 

szerződés nélkül. 

Az eredmény az, hogy a "politikák" funkcionálisan egyenértékűek a tervekkel, mivel a Nagy Másik irányítja az emberi és gépi 

cselekvést. Biztosítja, hogy az ajtók zárva vagy nyitva legyenek, az autók motorjai leálljanak vagy életre keljenek, a légkalapács 

öngyilkos önfeláldozással "nem"-et kiáltson, a munkás tartsa be a normákat, a csoport rajokban győzzön le anomáliákat. Mindannyian 

biztonságban leszünk, ahogy minden egyes organizmus harmóniában zümmög minden más organizmussal, kevésbé egy társadalom, 

mint inkább egy populáció, amely tökéletes súrlódásmentes összefolyásban hullámzik és áramlik, a viselkedésmódosítás olyan eszközei 

által formálva, amelyek elkerülik a tudatosságunkat, és így nem lehet sem siratni, sem ellenállni. 

Ahogyan a munkamegosztás a huszadik században a gazdasági területről a társadalomba vándorolt, Nadella építkezése az a 

gazdasági petri-csésze, amelyben a tanulás új megosztása mutálódik a következő élet, készen áll a társadalomba való átültetésre. A 

huszadik században az ipari kapitalizmus kritikus sikertényezőit - hatékonyság, termelékenység, szabványosítás, felcserélhetőség, 

aprólékos munkamegosztás, fegyelem, figyelem, ütemezés, konformitás, hierarchikus adminisztráció, a tudás és a cselekvés 

szétválasztása és így tovább - a munkahelyen fedezték fel és alakították ki, majd átültették a társadalomba, ahol intézményesítették őket 

az iskolákban, kórházakban, a családi életben és a személyiségben. Amint azt tudósok nemzedékei dokumentálták, a társadalom egyre 

inkább gyárszerűvé vált, hogy a legfiatalabbakat is úgy képezzük és szocializáljuk, hogy megfeleljenek a tömegtermelés új 

követelményeinek. 

Újra beléptünk ebbe a körforgásba, de most az a cél, hogy a huszonegyedik századi társadalmat a gépi kaptár képére szervezett 

"első osztályú dologgá" alakítsuk át mások biztonsága érdekében. Az összekapcsoltságot, amelyet egykor a személyes megélhetés és 

hatékonyság érdekében kerestünk, egy új hatalomfajta és a garantált eredményekben megnyilvánuló társadalmi összefogás médiumává 

alakítjuk át. 

 

V. Az összefolyás mint társadalom 

 

A Microsoft tudósai évek óta dolgoznak azon, hogyan lehet a hálózat peremén az automatizált megelőző irányításnak ugyanazt a 

logikáját a társadalmi kapcsolatokra átültetni. Ahogy Nadella 2017-ben megjegyezte, ha "mi" meg tudjuk ezt csinálni egy "fizikai 
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helyen", akkor ez "bárhol" és "bárhol" megtehető. Azt tanácsolta az alkalmazott utópistákból álló hallgatóságának: "Elkezdhettek 

gondolkodni az emberekről, a többi emberrel való kapcsolatukról, a hely dolgairól....".29 

Ennek az új gondolkodásmódnak a fantáziadús skáláját mutatja be a Microsoft 2013-as, 2016-ban frissített és újra közzétett 

szabadalmi bejelentése, amelynek címe "Felhasználói viselkedés megfigyelése számítógépes eszközön".30 A feltűnően vékony elméletet 

vastag gyakorlat egészíti ki, a szabadalmaztatott eszköz célja a felhasználói viselkedés megfigyelése annak érdekében, hogy megelőzően 

észlelje "a normális vagy elfogadható viselkedéstől való bármilyen eltérést, amely valószínűleg hatással lehet a felhasználó mentális 

állapotára. Az egy vagy több mentális állapot jellemzőinek megfelelő előrejelzési modell összehasonlítható a felhasználó aktuális 

viselkedésén alapuló jellemzőkkel". 

A tudósok egy olyan alkalmazást javasolnak, amely egy operációs rendszerben, szerveren, böngészőben, telefonon vagy viselhető 

eszközön ülve folyamatosan figyeli az ember viselkedési adatait: a más emberekkel vagy számítógépekkel való interakciókat, a 

közösségi médián keresztül tett bejegyzéseket, a keresési lekérdezéseket és az online tevékenységeket. Az alkalmazás aktiválhatja az 

érzékelőket a hang és a beszéd, a videók és képek, valamint a mozgás rögzítésére, például "a felhasználó telefonhívásainak vizsgálatával 

és a kapcsolódó jellemzőknek a predikciós modellel való összevetésével észleli, ha a felhasználó túlzott kiabálást folytat". 

Mindezeket a viselkedési adatokat a jövőbeni történeti elemzésekhez tároljuk, hogy javíthassuk az előrejelző modellt. Ha a 

felhasználó általában visszafogja hangerejét, akkor a hirtelen túlzott kiabálás "pszichoszociális eseményre" utalhat. Alternatív 

megoldásként a viselkedést egy "a populáció egy átlagos tagja számára normális és/vagy elfogadható viselkedést reprezentáló 

jellemzőeloszláshoz viszonyítva lehet értékelni... az ettől a viselkedési alapvonaltól való statisztikailag jelentős eltérés számos 

lehetséges pszichológiai eseményt jelez". Az eredeti javaslat szerint rendellenesség esetén az eszköz riasztaná a "megbízható 

személyeket", például a családtagokat, orvosokat és gondozókat. A kör azonban a szabadalmi leírás kibontakozásával egyre szélesedik. 

A tudósok megjegyzik a riasztások hasznosságát az egészségügyi szolgáltatók, a biztosítótársaságok és a bűnüldöző szervek 

munkatársai számára. Itt van egy új felügyeleti szolgáltatási lehetőség, amely arra irányul, hogy megelőzze az ügyfelek által választott 

bármilyen viselkedést. 

A Microsoft szabadalma visszavezet minket Planckhoz, Meyerhez és Skinnerhez, valamint a Másik Egy nézőpontjához. Az emberi 

viselkedés fizikai alapú ábrázolásában az anomáliák a szabadságnak nevezett "balesetek", amelyek valójában tudatlanságot jelölnek; 

egyszerűen még nem magyarázhatók meg a tényekkel. Planck/Meyer/Skinner úgy vélték, hogy ennek a szabadságnak a feláldozása a 

szükséges ár, amelyet meg kell fizetni egy anomáliáktól mentes társadalom "biztonságáért" és "harmóniájáért", amelyben minden 

folyamatot a nagyobb jó érdekében optimalizálnak. Skinner úgy képzelte, hogy a viselkedés megfelelő technológiájával a tudás képes 

lenne az anomáliákat megelőzően kiküszöbölni, és minden viselkedést az előre meghatározott paraméterek felé terelni, amelyek 

igazodnak a társadalmi normákhoz és célokhoz. "Ha be tudnánk mutatni, hogy tagjaink a Walden Two-ban való életet részesítik 

előnyben" - mondja Frazier-Skinner - "az lenne a lehető legjobb bizonyíték arra, hogy elértünk egy biztonságos és produktív társadalmi 

struktúrát. "31 

A társadalmi kapcsolatoknak ebben a sémájában a viselkedésmódosítás közvetlenül az emberi tudatosság küszöbén túl működik, 

hogy a "helyes politikával" összhangban lévő viselkedést előidézze, jutalmazza, ösztönözze, büntesse és megerősítse. Így a Facebook 

megtanulja, hogy kiszámíthatóan mozgathatja a társadalmi tárcsát a szavazási szokások, érzelmi állapotok vagy bármi más tekintetében, 

amit csak akar. A Niantic Labs és a Google megtanulja, hogy kiszámíthatóan gazdagíthatja a McDonald's vagy bármely más vásárló 

eredményét. Mindegyik esetben a vállalati célok határozzák meg azokat a "politikákat", amelyek felé az összefolyó viselkedés 

harmonikusan áramlik. 

A gépi kaptár - a gépi tanulás által létrehozott összefolyó elme - az anyagi eszköz a garantált eredményeket akadályozó kaotikus 

elemek végleges kiiktatásához. Eric Schmidt és Sebastian Thrun, a gépi intelligencia guruja, aki egykor a Google X Lab-ot irányította, 

és segített a Street View és a Google önvezető autójának fejlesztésében, ezt a szempontot képviseli az Alphabet autonóm járműveinek 

támogatásakor. "Hagyjuk abba a mesterséges intelligencia miatti kiborulást" - írják. 

Schmidt és Thrun hangsúlyozzák azt a "döntő jelentőségű felismerést, amely megkülönbözteti a mesterséges intelligenciát attól, 

ahogyan az emberek tanulnak".32 A tipikus biztosítékok helyett, miszerint a gépeket úgy lehet megtervezni, hogy jobban hasonlítsanak 

az emberekre, és ezért kevésbé legyenek fenyegetőek, Schmidt és Thrun épp az ellenkezőjét állítja: az embereknek gépszerűvé kell 

válniuk. A gépi intelligenciát a kollektív cselekvés apoteózisaként tartják számon, amelyben a hálózatba kapcsolt rendszerben az összes 

gép zökkenőmentesen halad az összefolyás felé, mindannyian ugyanazt a megértést osztják meg, és így egységesen, maximális 

hatékonysággal működnek ugyanazon eredmények elérése érdekében. A légkalapácsok nem egymástól függetlenül értékelik a 

helyzetüket; mindegyikük azt tanulja meg, amit mindannyian megtanulnak. Mindegyikük ugyanúgy reagál a nem hitelesített kezekre, az 

agyuk egyként működik a "politika" szolgálatában. A gépek együtt állnak vagy buknak, együtt vannak jóban vagy rosszban. Ahogy 

Schmidt és Thrun panaszkodik: “Vezetés közben az emberek többnyire a saját hibáikból tanulnak, de ritkán tanulnak mások hibáiból. 

Az emberek kollektíven újra és újra elkövetik ugyanazokat a hibákat. Ennek eredményeként világszerte évente több százezer ember hal 

meg közlekedési balesetben. A mesterséges intelligencia másképp fejlődik. Amikor az egyik önvezető autó hibát követ el, az összes 

önvezető autó tanul belőle. Valójában az új önvezető autók az elődeik és társaik teljes készségkészletével "születnek". Így ezek az autók 

együttesen gyorsabban tanulnak, mint az emberek. Ezzel a felismeréssel rövid időn belül az önvezető autók biztonságosan beolvadtak az 
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útjainkra az emberi sofőrök mellé, mivel folyamatosan tanultak egymás hibáiból.... A kifinomult, mesterséges intelligenciával működő 

eszközök lehetővé teszik, hogy jobban tanuljunk a tapasztalatokból mások.... Az önvezető autók tanulsága az, hogy közösen többet 

tudunk tanulni és tenni.”33 

     Ez egy tömör, de rendkívüli kijelentése az instrumentális társadalom társadalmi kapcsolatainak gépi sablonjának. E tények lényege az, 

hogy először is a gépek nem egyének, másodszor pedig, hogy inkább olyanoknak kellene lennünk, mint a gépek. A gépek utánozzák 

egymást, és nekünk is így kell tennünk. A gépek összefolyásban mozognak, nem sok folyó, hanem egy, és nekünk is így kell tennünk. A 

gépek mindegyike ugyanazon érvelés alapján strukturálódik, és ugyanazon cél felé halad, és nekünk is így kell strukturálódnunk. 

Az instrumentális jövő ezt a szimbiotikus jövőképet integrálja, amelyben a gépi világ és a társadalmi világ harmóniában működik a 

"fajon" belül és a "fajok" között, mivel az emberek utánozzák az intelligens gépek felsőbbrendű tanulási folyamatait. Ez az utánzás nem 

a tömegtermelés taylorizmusának vagy Chaplin szerencsétlen, a gépi rend által elnyelt munkásának visszaemlékezése. Ehelyett a 

szimbiózisnak ez a receptje egy másfajta utat jelöl ki, amelyen az emberi interakció az intelligens gépek viszonyait tükrözi, mivel az 

egyének úgy tanulnak meg gondolkodni és cselekedni, hogy egymást utánozzák, akárcsak az önvezető autók és a politikát imádó 

légkalapácsok. 

Ily módon a gépi kaptár egy új emberi kaptár példaképévé válik, amelyben békés egyetértésben menetelünk ugyanabba az irányba, 

ugyanazon "helyes" megértés alapján, hogy egy hibáktól, balesetektől és véletlenszerű rendetlenségektől mentes világot építsünk. Ebben 

a világban a "helyes" eredmények előre ismertek és garantáltak a cselekvésben. Ugyanaz a mindenütt jelenlévő műszerezettség és 

átláthatóság, amely a gépi rendszert meghatározza, kell, hogy meghatározza a társadalmi rendszert is, ami végső soron egyszerűen egy 

másik módja az instrumentális társadalom alapigazságának leírására. 

Ebben az emberi kaptárban az egyéni szabadságot a kollektív tudás és cselekvés veszti el. A nem harmonikus elemeket megelőzően 

nagy dózisú hangolással, tereléssel és kondicionálással célozzák meg, beleértve a társadalmi meggyőzés és befolyásolás teljes csábító 

erejét. Biztonságban menetelünk, mint az okos gépek. Megtanuljuk feláldozni szabadságunkat a mások által ránk kényszerített kollektív 

tudásért és az általuk garantált eredmények érdekében. Ez a harmadik modernitás jellemzője, amelyet a felügyeleti tőke a hatékony 

közös életre való törekvésünkre adott válaszként kínál. 
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CHAPTER FIFTEEN 

 

AZ INSTRUMENTÁRIUS KOLLEKTÍVA 

 

 

 

 

Így ért véget egy korszak, és utolsó szabadítója meghalt 

Ágyban, tétlenül és boldogtalanul; biztonságban voltak: Egy 

óriás hatalmas borjú hirtelen árnyéka 

Sötétedéskor már nem esne többé a kinti gyepükre. 

-W. H. AUDEN 

SZONETTEK KÍNÁBÓL, X 

 

 

I. Az instrumentális hatalom papjai 

 

Az olyan alkalmazott utópista vezetők, mint Page, Nadella és Zuckerberg nem sokat beszélnek elméleteikről. A legjobb esetben is csak 

epizodikus és felszínes információkkal rendelkezünk. De az adattudósok és a "számítógépes társadalomtudósok" egy káderje beugrott 

ebbe az űrbe, részletes kísérleti és elméleti beszámolókkal az instrumentális hatalom egyre növekvő lendületéről, felbecsülhetetlen 

betekintést nyújtva az instrumentális társadalom társadalmi elveibe. 

Ennek egyik kiemelkedő példája Alex Pentland, az MIT Médialaborján belül működő Human Dynamics Lab igazgatójának 

munkája. Pentland az a ritka alkalmazott utópista, aki diákjaival és munkatársaival együttműködve erőteljesen megfogalmazta, kutatta 

és terjesztette az instrumentális társadalom elméletét, miközben termékeny technikai innovációit és gyakorlati alkalmazásait is 

megvalósította. Az e csoport által készített tanulmányok az adattudósok körében egyre inkább magától értetődő világnézet kortárs jelei, 

akiknek számítási elméletei és innovációi dinamikus kölcsönhatásban léteznek a felügyeleti kapitalizmus fejlődésével, mint Picard 

affektív számítástechnikája és Paradiso digitális mindentudása esetében. Azonban kevesen veszik figyelembe munkájuk társadalmi 

következményeit Pentland éleslátásával és meggyőződésével, felbecsülhetetlen lehetőséget biztosítva számunkra, hogy kritikusan 

vizsgáljuk meg a kormányzási feltételezéseket, a társadalmi elveket és a társadalmi folyamatokat, amelyek meghatározzák az 

instrumentális társadalmat. Célom az, hogy a gyakorlat mögötti elméletre következtessek, ahogy a megfigyelési kapitalisták a 

"társadalmat" mint "első osztályú tárgyat" integrálják a megjelenítés, a számítás, a módosítás, a pénzzé tétel és az ellenőrzés céljából. 

Pentland az adattudomány területén több száz cikk és kutatási tanulmány termékeny szerzője vagy társszerzője, és kiemelkedő 

intézményi szereplő, aki számos szervezetnek ad tanácsot, többek között a Világgazdasági Fórumnak, a Data-Pop Alliance-nak, a 

Google-nak, a Nissannak, a Telefonicának és az ENSZ főtitkárának. Pentland kutatólaboratóriumát a világcégek ki-ki-kicsodája 

finanszírozza, tanácsadó cégek és kormányok: Google, Cisco, IBM, Deloitte, Twitter, Verizon, az EU Bizottsága, az USA kormánya, a 

kínai kormány, "és különböző szervezetek, akiket mind foglalkoztat, hogy miért nem tudjuk, mi folyik a világban....".1 

Bár Pentland nincs egyedül ezen a téren, mégis afféle főpapnak számít a papok egy exkluzív csoportjában. Hal Varian-nal 

ellentétben Pentland nem beszél a Google-ról többes szám első személyben, de munkáját a felügyeleti kapitalista enklávékban mutatják 

be, ahol olyan anyagi és szellemi támogatást nyújt, amely segít legitimálni az instrumentális gyakorlatokat. A Google-nál, ahol Pentland 

tagja a fejlett technológiai és projektcsoport tanácsadó testületének, egy előadáson megjelent egykori Pentland doktorandusz és a 

Google vezetője, Brad Horowitz úgy mutatta be mentorát, mint "inspiráló oktatót", aki számos tudományterületen rendelkezik 

referenciákkal, és akinek korábbi tanítványai elméletben és gyakorlatban is vezető szerepet töltenek be a számítástudományok 

területén.2 

Pentlandet gyakran nevezik a "viselhető eszközök keresztapjának", különösen a Google Glassnak. 1998-ban azt jósolta, hogy a 

viselhető eszközök "kiterjeszthetik az érzékszerveket, javíthatják a memóriát, segíthetik viselőjük szociális életét, sőt, még abban is, 

hogy nyugodt és összeszedett maradjon".3 Thad Starner, Pentland egyik doktorandusz hallgatója az MIT-n egy kezdetleges "viselhető" 

eszközt fejlesztett ki, és 2010-ben Sergey Brin felvette, hogy folytassa ezt a munkát a Google-nél: a projektből született meg a Google 

Glass. Pentland több mint ötven doktorandusz hallgatója terjesztette tovább az eszközzel kapcsolatos víziót a legjobb egyetemeken, ipari 
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kutatócsoportokban és harminc olyan vállalatnál, amelyben Pentland társalapítóként, szponzorként vagy tanácsadóként vesz részt. 

Mindegyikük Pentland elméletének, analitikájának és találmányainak valamelyik aspektusát alkalmazza a szervezetek és városok valódi 

embereire.4 

Pentland akadémiai bizonyítványa és szókimondó intelligenciája segít legitimálni egy olyan társadalmi víziót, amely évtizedekkel 

ezelőtt még visszataszította és riasztotta az értelmiségieket, a közhivatalnokokat és a közvéleményt. A legfigyelemreméltóbb az, hogy 

Pentland "kiegészíti" Skinnert, nagy adatokkal, mindenütt jelenlévő digitális műszerekkel, fejlett matematikával, átfogó elmélettel, 

számos nagyra becsült társszerzővel, intézményi legitimitással, pazar finanszírozással és magas rangú vállalati barátokkal teljesíti ki 

társadalmi vízióját anélkül, hogy világszerte visszatetszést, erkölcsi ellenszenvet és csupasz vitriolt váltott volna ki a Harvard 

szókimondó behavioristája ellen. Ez a tény önmagában is azt jelzi, hogy milyen mélységű pszichés zsibbadásnak engedtünk alá, és hogy 

elvesztettük kollektív tájékozódási képességünket. 

Skinnerhez hasonlóan Pentland is utópiák tervezője és nagyravágyó gondolkodó, aki az állatokról gyorsan általánosít az egész 

emberiségre. Az instrumentarizmus gyakorlati építészetének és számítási kihívásainak gyakorlati építészmérnöke is. Pentland a 

társadalomról szóló elméletét "társadalmi fizikának" nevezi, és ez a felfogás megerősíti, hogy ő az e századi B. F. Skinner, Planck, 

Meyer és MacKay révén.5 És bár Pentland soha nem említi az öreg behavioristát, Pentland könyve, a Social Physics (Társadalmi fizika) 

megidézi Skinner társadalmi vízióját a huszonegyedik században, amely most olyan eszközökkel teljesedik ki, amelyek Skinnert 

életében elkerülték. Pentland olyan kutatásokkal és elméletekkel érvényesíti a műszeres impulzust, amelyek bátran megalapozzák 

Skinner erkölcsi gondolkodását és ismeretelméletét, ahogyan azt a Másik Egy nézőpontja megragadja. 

Pentland professzor ugyanúgy kezdte szellemi útját, mint Skinner, az állati viselkedés tanulmányozásával. Míg Skinner a hibátlan 

egyedi élőlények részletes viselkedésén képezte ki gondolkodását, addig Pentland az állatpopulációk durva viselkedésével foglalkozott. 

Még egyetemi hallgató korában a NASA Környezetkutató Intézetének részmunkaidős kutatójaként kifejlesztett egy módszert a kanadai 

hódpopuláció űrből történő felmérésére a hódtavak számának megszámlálásával: "Megfigyeled az életmódot, és egy közvetett 

mérőszámot kapsz".6 

Úgy tűnik, hogy ez az élmény rászoktatta Pentlandet a távoli, távolságtartó tekintetre, amelyet később "Isten szemszögéből való 

látásként" fogadott el. Talán önök is megtapasztalták már az istenszemlélet érzését egy repülőgép ablaküléséből, amint a repülőgép a 

város fölé emeli önöket, és az összes lenti örömöt és bajt egy hangyaboly néma nyüzsgésévé változtatja. Odafent a "mi" érzése gyorsan 

feloldódik a Másik nézőpontjává. Egy, és ez a megfigyelési szög alapozta meg Pentland tudományát, amikor megtanulta alkalmazni 

MacKay távmegfigyelési és távstimulációs elveit az emberekre: "Ha arra gondolsz, hogy az emberek a szoba túlsó felén beszélgetnek, 

sokat elmondhatsz.... Olyan, mintha a hódokat figyelnéd az űrből, mintha Jane Goodall gorillákat figyelne. Távolról figyelsz."7 (Ez 

persze Goodallt sérti, akinek korszakalkotó zsenialitása abban rejlett, hogy az általa vizsgált gorillákat nem "másként", hanem 

"közülünk valónak" tudta megérteni.) 

Az istenszemlélet alapvető fontosságúvá vált az instrumentális társadalom koncepciója szempontjából, de az átfogó kép fokozatosan 

alakult ki az évekig tartó, apró kísérletek során. A következő részben ezt az utat követjük nyomon, ahogy Pentland és tanítványai 

megtanulták a társadalmi viselkedés ábrázolását, mérését és kiszámítását. Ezzel az alappal fordulunk Pentland Társadalomfizikájához, 

amelynek célja, hogy a társadalmat újrafogalmazza, mint a Nadella gépeihez hasonló, instrumentális kaptár elmét, de most már 

széleskörűen elméletileg kidolgozva és mélyen felidézve Skinner megfogalmazásait, értékeit, világnézetét és az emberi jövőről alkotott 

vízióját. 

 

II. Amikor a nagy más megeszi a társadalmat: A társadalmi kapcsolatok rendezése 

 

Skinner keserűen fájlalta, hogy az emberi viselkedés tanulmányozására nincsenek a fizikusokéhoz hasonló "eszközök és módszerek". 

Pentland és tanítványai mintegy válaszul az elmúlt két évtizedet azzal töltötték, hogy feltalálják azokat az eszközöket és módszereket, 

amelyek az egész emberi viselkedést, különösen a társas viselkedést, nagymértékben előrejelző matematikává alakíthatják. Egy korai 

mérföldkő volt egy 2002-es, Tanzeem Choudhury akkori doktorandusszal folytatott együttműködés, amelyben a társszerzők a 

következőket írták: "Tudomásunk szerint jelenleg nem állnak rendelkezésre olyan módszerek, amelyekkel automatikusan modellezni 

lehetne a személyes interakciókat. Ez a hiány valószínűleg annak köszönhető, hogy nehéz megbízható méréseket szerezni a valós 

interakciókból egy közösségen belül.... Úgy véljük, hogy az emberek közötti fizikai interakciók érzékelése és modellezése kiaknázatlan 

erőforrás."8 Más szóval, a "szociális" még akkor is megfoghatatlan terület maradt, amikor az adatok és a számítógépek már 

mindennapossá váltak. 

A kutatók válasza a "szociométer" bevezetése volt, egy olyan hordható érzékelő, amely mikrofont, gyorsulásmérőt, Bluetooth-

kapcsolatot, elemző szoftvert és gépi tanulási technikákat kombinál, amelyek célja, hogy következtetni tudjanak "az emberi csoportok 

szerkezetére és dinamikus kapcsolataira".9 (Choudhury végül a Cornell Egyetemen a People Aware Computing csoportot vezette). Ettől 

kezdve Pentland és csapatai azon dolgoztak, hogy feltörjék a társadalmi folyamatok instrumentalizálásának és instrumentalizálásának 

kódját egy olyan totalista társadalmi vízió nevében, amely a viselkedésmódosítás átfogó eszközein alapul. 
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Egy 2005-ös együttműködés Nathan Eagle doktorandusz hallgatóval megismételte az emberi társadalomra vonatkozó adatok 

elégtelenségének problémáját, megjegyezve az "előítéletességet, az adatok ritkaságát és a folytonosság hiányát" a 

társadalomtudományok emberi viselkedésről való megértésében, és az ebből eredő "sűrű, folyamatos adatok hiányát, amely szintén 

akadályozza a gépi tanulás és az ágensalapú modellezés közösségeit abban, hogy az emberi dinamika átfogóbb előrejelző modelljeit 

építsék fel. " 10Pentland ragaszkodott ahhoz, hogy még az "adatbányászat" viszonylag új területe sem képes megragadni a beszélgetések 

és a személyes interakciók "valódi cselekvését", ami a társadalmi viselkedés éles és átfogó megragadásához szükséges.11 De azt is 

felismerte, hogy az emberi tevékenység egy gyorsan növekvő része - a tranzakcióktól a kommunikációig - számítógépes közvetítésre 

szorul, ami nagyrészt a mobiltelefonoknak köszönhető. 

A csapat úgy látta, hogy ki lehet használni a mobiltelefonok egyre inkább "mindenütt jelenlévő infrastruktúráját", és kombinálni 

lehet ezeket az adatokat a viselhető viselkedésmonitorokból származó új információáramokkal. Az eredmény egy radikálisan új 

megoldás lett, amelyet Pentland és Eagle "valóságbányászatnak" nevezett el. A mentor és a diák bemutatta, hogy a mobiltelefonok 

adatai "hogyan használhatók fel szabályos szabályok feltárására és struktúrája mind az egyének, mind a szervezetek viselkedésében", 

ezzel továbbfejlesztve a viselkedési többlet megragadásának és elemzésének fejlődését, és utat mutatva a viselkedési kisajátítás 

természetének nagyobb mértékű eltolódása felé a virtuális, a tényleges és a társadalmi tapasztalat felé.12 Technológiai és kulturális 

mérföldkőnek számít a kutatók bejelentése, miszerint a "valóság" most már tisztességes és megvalósítható játék a többlet 

megragadására, keresésére, kinyerésére, visszaadására, adatosítására, elemzésére, előrejelzésére és beavatkozására, és segített utat 

kovácsolni az új gyakorlatok felé, amelyek végül a "valóságüzletággá" váltak. 

Pentland és Eagle 100 MIT-s diákkal és oktatóval kezdte a Médialaborban, akiket 100 Nokia telefonnal szereltek fel, amelyekre 

speciális szoftvert töltöttek fel egy olyan projekt keretében, amely Eagle doktori disszertációjának alapjául szolgált. A két kutató feltárta 

a folyamatosan gyűjtött viselkedési adatok kinyilatkoztató erejét, amelyet közvetlenül az egyes résztvevőktől gyűjtött felmérési 

adatokkal hitelesítettek. Elemzéseik részletes portrékat készítettek az egyéni és csoportos életről: a "társadalmi rendszerről", ahogy a 

szerzők nevezték. Képesek voltak meghatározni a hely, a tevékenység és a kommunikáció-használati minták rendszeres időbeli és 

térbeli mintáit, amelyek együttesen akár 90 százalékos pontosságú előrejelzéseket tettek lehetővé arra vonatkozóan, hogy valaki 

valószínűleg hol tartózkodik és mit csinál egy órán belül, valamint rendkívül pontos előrejelzéseket tettek az egyén kollégáiról, alkalmi 

barátairól és közeli kapcsolatairól. A csapat azonosította a munkacsoportokon belüli kommunikáció és interakció mintáit, valamint a 

Médialabor széles körű "szervezeti ritmusait és hálózati dinamikáját". (Eagle a Jana vezérigazgatója lett, egy mobilreklámokkal 

foglalkozó vállalaté, amely viselkedési többletért cserébe ingyenes internetet kínál a feltörekvő piacokon.) 

Ahogy a valóságbányászat elmélete és gyakorlata tovább fejlődött Pentland laboratóriumában, munkaprojektjeiben és elméleteiben, 

az MIT Technology Review 2008-ban a "10 áttörő technológia" egyikeként emelte ki a "valóságbányászatot". "A diákjaim és én két 

viselkedésmérő platformot hoztunk létre, hogy felgyorsítsuk ennek az új tudománynak a fejlődését" - mondta Pentland. "Ezek a 

platformok ma már hatalmas mennyiségű kvantitatív adatot állítanak elő több száz kutatócsoport számára világszerte. "13 

Ez a sebességhez való hűség, mint tudjuk, nem véletlenszerű leírás, hanem az alkalmazott utopisztika művészetének és 

tudományának kulcsfontosságú eleme. Pentland a Nagy Másik és az instrumentális hatalom gyors térhódítását "fénysebességű, 

hiperkapcsolatos világként" értelmezi, ahol a világ bármely pontjáról származó milliós virtuális tömegek "percek alatt kialakulhatnak". 

Az MIT közösségét avantgárdnak tekinti: a fénysebesség briliáns úttörőinek, akik már szinkronban vannak a fénysebesség szélsőséges 

sebességével, és így példaképül szolgálnak a társadalom többi része számára. A diákjaira és kollégáira reflektálva Pentland azt írja, hogy 

"azt is láthattam, hogy a kreatív kultúráknak hogyan kell megváltozniuk ahhoz, hogy boldogulni tudjanak a hiperkapcsolatos, görbületi 

sebességű világban, amely az MIT, és amely környezetbe most az egész világ belép".14 Pentland azzal indokolja, hogy csoportjának 

alkalmazkodása az MIT gyors fejlődési normáihoz egyszerűen előrevetíti, hogy mi vár ránk, a többiekre. 

Az MIT Technology Review 2008-as lelkes tisztelgésében a "valóságbányászat" előtt az akkor még új és nyugtalanító tényeket 

állapított meg a viselkedési többletről: "Egyesek idegesek, ha digitális kenyérmorzsákat hagynak maguk után. Sandy Pentland azonban 

élvezi ezt". Pentland szeretné, ha a telefonok "még több információt" gyűjtenének a felhasználóikról: "Ez egy érdekes istenszemlélet".15 

Pentland valóban rendszeresen ünnepli cikkeiben "a digitális kenyérmorzsák előrejelző erejét", engedve az eufemizmusoknak és a 

sovány racionalizálásoknak, amelyek szintén a megfigyelési kapitalisták szokásos étele, és amelyek hozzájárulnak az emberi 

tapasztalatok kisajátításának normalizálásához. Azt mondja például, hogy: "Az emberiséget nem lehet megállítani, Miközben a 

mindennapi életünket éljük, virtuális kenyérmorzsákat hagyunk magunk után - digitális feljegyzéseket azokról az emberekről, akiket 

felhívunk, a helyekről, ahová megyünk, a dolgokról, amelyeket eszünk, és a termékekről, amelyeket vásárolunk. Ezek a kenyérmorzsák 

pontosabb történetet mesélnek el az életünkről, mint bármi, amit mi magunkról elárulunk.... A digitális kenyérmorzsák... úgy rögzítik a 

viselkedésünket, ahogy az valójában megtörtént.16 

Pentland az elsők között volt, aki felismerte a viselkedési többlet kereskedelmi jelentőségét. Bár nem tárgyalja kifejezetten, úgy 

tűnik, hogy elfogadja a felügyeleti kapitalizmus reálpolitikáját, mint az instrumentális társadalom szükséges feltételét. Pentland saját 

vállalatai az általa alkalmazott utopisztika kiterjesztései: a műszeres technikák próbaterületei és a népesség hozzászoktatása a mindenütt 

jelenlévő megfigyeléshez, megfigyeléshez és módosításhoz a felügyeleti bevételek érdekében. 
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A Pentland a kezdetektől fogva úgy tekintette a valóságos bányászatot, mint a kereskedelmi lehetőségek új univerzumának kapuját. 

2004-ben azt állította, hogy a "számítási lóerővel" rendelkező mobiltelefonok és más hordozható eszközök fogják biztosítani az "alapot" 

a valóságbányászathoz, mint "izgalmas új üzleti alkalmazáscsomaghoz". Az elképzelés mindig is az volt, hogy a vállalkozások a 

"valóság" kiváltságos ismeretét felhasználhatják arra, hogy a viselkedést az üzleti célok maximalizálása felé alakítsák. Új kísérleti 

munkát ír le, amelyben a beszédfelismerő technológia "az egyének profiljait az általuk használt szavak alapján" generálta, így lehetővé 

téve egy vezető számára, hogy "harmonikus szociális viselkedésű és készségű alkalmazottakból álló csapatot alakítson ki".17 

2006-os cikkükben Pentland és Eagle kifejtették, hogy adataik "jelentős értéket képviselnek a munkahelyeken", és ketten közösen 

nyújtottak be szabadalmat egy "kombinált rövid hatótávolságú rádióhálózat és mobiltelefon-hálózat személyközi kommunikációra", 

amely a vállalkozások számára elérhető eszközök állományát bővítené a valóság bányászatához.18 Eagle abban az évben azt nyilatkozta 

a Wirednek, hogy a valóságbányászati tanulmány "példa nélküli adathalmazt jelent a folyamatos emberi viselkedésről", amely 

forradalmasítaná a csoportok tanulmányozását, és új kereskedelmi alkalmazásokat kínálna. A hírek szerint "tárgyalásban állt" egy 

nagyvállalattal, amely már alkalmazni akarta műszereit és módszereit.19 Pentland azzal érvelt, hogy a szociométerei - a kommunikációt, 

a hangszínt és a testbeszédet mérő "feltűnésmentes, viselhető érzékelők" - által gyűjtött információk "segíthetnek a vezetőknek 

megérteni, hogy ki kivel dolgozik együtt, és következtetni a kollégák közötti kapcsolatokra", és "hatékony módja lenne annak, hogy 

megtalálják azokat az embereket, akik jól tudnának együtt dolgozni".20 

Egy 2009-es, több végzős hallgatóval folytatott együttműködés során Pentland bemutatta a szociometriai jelvényen és annak gépi 

analitikáján alapuló "viselhető számítástechnikai platform" megtervezésének és bevezetésének eredményeit. A szerzők szerint a cél az 

volt, hogy olyan gépeket készítsenek, amelyek képesek "a szociális kommunikációt monitorozni és valós idejű beavatkozást nyújtani". 

Ennek érdekében huszonkét irodai alkalmazottat "műszereztek" a jelvénnyel egy hónapon keresztül, hogy "automatikusan mérjék az 

egyéni és kollektív viselkedésmintákat, a tudattalan szociális jelekből megjósolják az emberi viselkedést, azonosítsák az egyazon 

csapatban dolgozó egyének közötti szociális affinitást, és javítsák a szociális interakciókat azáltal, hogy visszajelzést adnak a 

rendszerünk felhasználóinak". A kutatás hiteles eredményekkel szolgált, olyan kommunikációs és viselkedési mintákat tárva fel, 

amelyek a szerzők következtetése szerint "nem lennének elérhetőek egy olyan eszköz használata nélkül, mint a szociometriai jelvény. 

Eredményeink... erősen amellett érvelnek, hogy az automatikus érzékelő adatgyűjtő eszközöket a társadalmi rendszerek megértéséhez 

használjuk". Figyelmeztettek arra, hogy a szervezetek csak akkor válnak "igazán értelmessé", ha "több száz vagy ezer vezeték nélküli 

környezeti és viselhető érzékelőt alkalmaznak, amelyek képesek az emberi viselkedés megfigyelésére, értelmes információk 

kinyerésére, és a vezetők számára csoportos teljesítménymérőket, a munkavállalók számára pedig önértékelést és ajánlást 

biztosítanak".21 

A 2002-es találmányt folyamatosan fejlesztették, és végül a laboratóriumból a piacra vitték. 2010-ben Pentland és 2009-es 

társszerzői megalapították a Sociometric Solutions nevű céget, hogy Skinner hőn áhított "eszközeit és módszereit" piacra dobják. Ez volt 

az egyik a sok cég közül, amelyet Pentland azért hozott létre, hogy a szociálfizika szigorát az irodai dolgozók foglyul ejtett populációira 

alkalmazza.22 A Sociometric Solutions vezérigazgatója, Ben Waber, Pentland egyik doktorandusza "emberanalitikának" nevezi 

műveletét, és azonos című könyvében a "kapcsolat, együttműködés és adatok" jövőjét vetíti előre, amikor a jelvényt vagy valami 

hasonlót "a világ különböző országaiban, különböző vállalatoknál dolgozó több millió emberre alkalmazzuk nem percekre, hanem 

évekre vagy évtizedekre.... Képzeljük el, mit tudhatnánk meg, hogy az emberek hatékonyabban tudjanak együttműködni...."23 

Pentland és csapata továbbfejlesztette a szociométert és annak alkalmazásait, és 2013-ra az eszközt már több tucat kutatócsoport és 

vállalat használta, köztük a Fortune 1000 vállalat tagjai is. Egy 2014-es tanulmány, amelyet Waberrel és a Harvard és a Northeastern 

University munkatársaival közösen írtak, számszerűsítette a nemek közötti különbségeket az interakciós mintákban. Az elemzés sikere 

adott alkalmat erre a bejelentésre: "Most már lehetséges az emberi viselkedés aktív műszerezése, hogy részletes adatokat gyűjtsünk a 

társas interakciók különböző dimenzióiról". A szerzők jelezték, hogy a csordák, nyájak és falkák hatékony megfigyelésére MacKay 

kardinális szabályát, a feltűnésmentes megfigyelést kívánják alkalmazni, elismerve, hogy az emberi viselkedési adatok folyamatos, 

mindent átható gyűjtése csak akkor lehet sikeres, ha az emberi tudatosság határain kívül történik, így kiküszöbölve az esetleges 

ellenállást, ahogyan azt a Facebooknál is láthattuk. Ahogy a kutatók lelkendeztek: "Az elektronikus érzékelők kiegészíthetik vagy 

teljesen helyettesíthetik az emberi megfigyelőket, és bár közvetíthetik a megfigyelés enyhe érzetét, ez az érzékelés valószínűleg 

csökken, ahogy az érzékelők egyre kisebbek és kisebbek, és következésképpen kevésbé tolakodóak lesznek". Arra a következtetésre 

jutottak, hogy az "emberi viselkedés minimálisan invazív módon történő mérése" lehetővé tenné az átfogó adatgyűjtést "naturalisztikus 

környezetben". 

2015-re a vállalat az eufemizmust választotta a márkanévváltás során, és a nevét Humanyze-ra változtatta. Technológiáját olyan 

platformként írják le, amely egy "intelligens munkavállalói jelvényt használ az alkalmazottak viselkedési adatainak gyűjtésére, 

amelyeket az üzleti teljesítmény javítása céljából konkrét mérőszámokkal kapcsol össze".24 Waber úgy mutatja be a munkát, mint az 

üzleti élet "pénzlabdáját", amely lehetővé teszi bármely szervezet számára, hogy sportcsapathoz hasonlóan irányítsa dolgozóit olyan 

mérések alapján, amelyek megmutatják, hogyan mozognak az emberek a nap folyamán, kivel érintkeznek, milyen hangnemben 

beszélnek, "odahajolnak-e", hogy figyeljenek, milyen pozíciót foglalnak el a szociális hálózatban a különböző irodai helyzetekben, és 

még sok más, mindezekből negyven különálló mérőszámot állítanak elő, amelyeket aztán egy "üzleti mérőműszerfalba" integrálnak. A 
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vállalat nem nevezi meg ügyfélszervezeteit, bár egy beszámolóban leírja a Bank of America ügyfélszolgálati központjaiban dolgozó 10 

000 alkalmazottal végzett munkáját, valamint a Deloitte tanácsadó céggel való partnerségét.25 A Scientific American című lapban a 

szociometriai adatok erejéről írva Pentland így fogalmaz: "Rábeszéltem a Bank of America egyik call centerének vezetőjét, hogy 

egyszerre ütemezzék be a kávészüneteket. A cél az volt, hogy elősegítsük az alkalmazottak közötti nagyobb elkötelezettséget. Ez az 

egyetlen változtatás évi 15 millió dolláros termelékenységnövekedést eredményezett".26 

A Pentland MIT-életrajzában jelenleg felsorolt tizenkilenc kereskedelmi vállalkozás közül sok a felügyeletet mint szolgáltatást 

nyújtó vállalat. Pentland például társalapítója volt az Endornak, amely az üzleti ügyfeleknek az előrejelzési kényszer megoldását kínálja. 

Az Endor weboldalán azt írja, hogy az Endor "a szociális fizika forradalmian új tudományából" és egy "szabadalmaztatott 

technológiával" kombinálva egy "erőteljes motort hoz létre, amely képes megmagyarázni és megjósolni bármilyen emberi 

viselkedést....". Az oldal elmagyarázza, hogy minden emberi tevékenység (pl. telefonhívások, hitelkártyás vásárlások, taxizás, internetes 

tevékenység) rejtett matematikai mintákat t a r t a l m a z .  Elemzése alapján "a kialakuló viselkedési mintákat" még azelőtt fel lehet 

fedezni, mielőtt azok "bármilyen más technikával megfigyelhetőek lennének.... A világ néhány vezető fogyasztói márkájával dolgozunk 

együtt, hogy megoldjuk a legnehezebb adatproblémákat".27 

2014-ben egy másik Pentland vállalatot, a Sense Networks nevű céget felvásárolta a YP, a két betű, amely egykor a "sárga 

oldalakat" jelentette, ma pedig "Észak-Amerika legnagyobb helyi kereső, média- és reklámcégét, amely összeköti a fogyasztókat a helyi 

vállalkozásokkal". A Sense Networks felvásárlásáról szóló 2014-es YP-nyilatkozat a viselkedési többlet földrablásának ismerős képét 

mutatja be, a céget "kifinomult helyadat-feldolgozó platformként írja le, amely a mobil közönség méretarányos kiszolgálását szolgálja". 

A Sense retargeting megoldása a kiskereskedők számára képes azonosítani és releváns mobilhirdetésekkel elérni a legjobb 

kiskereskedők vásárlóit és potenciális vásárlóit, amikor azok a kiskereskedő közelében tartózkodnak... otthon vagy a munkahelyükön. 

"28 

      Pentland a munkahelyi környezetben végzett kísérleteit és fizetett beavatkozásait úgy értelmezi, mint amelyek a következők 

megtestesítőia társadalmi kapcsolatok nagyobb kihívásai az instrumentális társadalomban. Ismét látjuk a gazdasági területről a társadalmi 

területre vezető szándékolt utat. A műszerekkel felszerelt irodai dolgozók élő laboratóriumként működnek az instrumentális 

kapcsolatoknak a szélesebb társadalomra való átültetésében. Pentland 2016-ban megjelent egy konferencián, amelyet a Singularity 

University, az instrumentarista ideológia Szilícium-völgyi központja szervezett, amelyet részben Larry Page finanszírozott. Egy 

Pentlandről szóló interjúalany kifejtette: "Bár az emberek az egyik legértékesebb eszköz egy szervezetben, sok vállalat még mindig a 20. 

századi mentalitással közelít a menedzsmenthez.... Pentland úgy látta, hogy az a tényező, ami mindig elrontja a dolgokat, az az emberek." 

Az interjúalany így fogalmazott: "Az emberek az egyik legértékesebb eszköz egy szervezetben.29 Nadellához hasonlóan Pentland is úgy 

írta le céljait, hogy olyan társadalmi rendszereket fejlesszen ki, amelyek a gépi rendszerekhez hasonlóan működnek, a viselkedési 

adatáramlások segítségével megítélik a cselekvési minták "helyességét", és beavatkoznak, ha szükséges, hogy a "rossz" cselekvést 

"helyes" cselekvésre változtassák. "Ha az emberek nem megfelelően lépnek kapcsolatba egymással, és az információk nem terjednek 

megfelelően" - figyelmeztet Pentland - "az emberek rossz döntéseket hoznak.... Amit próbálunk elérni, az egy olyan ember-gép szimbióta 

létrehozása, ahol az emberek a számítógépek miatt többet értenek az interakciók hálózatából, a számítógépek pedig többet tudnak 

megérteni az emberek működéséről". Ahogy az interjúalany megjegyzi: "Pentland úgy találta, hogy ezek az adatok [a szociometriai 

jelvényekből] nagyban segítik a szervezeteket abban, hogy megjavítsák "elromlott viselkedésüket"."30 

Pentland víziója az instrumentális társadalomról az eszközeivel arányosan nőtt, elképzelései egyre ambiciózusabbak lettek, ahogy a 

laboratóriumában kifejlesztett új eszközök és módszerek összeolvadtak a számítógépes közvetítés korabeli hullámával, és mindez a 

Nagy Másik globális elterjedése felé vezető úton. Pentland egy sor, elsősorban 2011 és 2014 között megjelent tanulmányban fogalmazta 

meg az új miliő képességeivel és céljaival kapcsolatos ambícióit, de kiemelkedik egy figyelemre méltó 2011-es esszé, amelynek ő az 

egyedüli szerzője: "A társadalom idegrendszere: Effective Government, Energy, and Public Health Systems (Hatékony kormányzati, 

energetikai és közegészségügyi rendszerek kiépítése)".31 

Pentland azzal kezdi a jelentést, hogy bejelenti a munka intézményi jóhiszeműségét: "Egyedülálló, többéves együttműködésre 

támaszkodva a legnagyobb informatikai, vezeték nélküli, hardver-, egészségügyi és pénzügyi cégek vezetőivel, valamint amerikai, uniós 

és más szabályozó szervezetek vezetőivel és különböző nem kormányzati szervezetekkel [egy lábjegyzet itt a Világgazdasági Fórumot 

jelzi], leírom az átható és mobil érzékelés és számítástechnika lehetőségeit a következő évtizedben...." Innen kiindulva érvelése 

következtetések egész sorát átugorva összefűzi a totalista társadalom döntő jelentőségű indoklását, amelyet az instrumentális hatalom 

épít, tart fenn és irányít. A kiinduló feltételezés elég ésszerű: az ipari korszak technológiája egykor forradalmasította a világot a víz, az 

élelmiszer, a hulladék, az energia, a közlekedés, a rendőrség, az egészségügy, az oktatás és így tovább megbízható rendszereivel, de 

ezek a rendszerek mára reménytelenül "elöregedtek", "központosítottak", "elavultak" és "fenntarthatatlanok". 

Új digitális rendszerekre van szükség, amelyeknek "integráltnak", "holisztikusnak", "reagálónak", "dinamikusnak" és 

"önszabályozónak" kell lenniük: "A társadalmi rendszerek radikális újragondolására van szükség. Olyan idegrendszert kell létrehoznunk 

az emberiség számára, amely fenntartja társadalmaink rendszereinek stabilitását az egész világon". A komplex gépi folyamatok és 

információáramlások szabályozására képes, mindenütt jelenlévő számítógépes érzékelő eszközök fejlődésére utalva Pentland megjegyzi, 

hogy az ehhez az idegrendszerhez szükséges "érzékelő" technológiák "már léteznek". Pentland már 2011-ben is megértette, hogy a Nagy 

Másik alapvető körvonalai már kialakultak, és úgy jellemezte azt, mint egy "világméretű élő organizmust", amelyben "a vezeték nélküli 
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közlekedési rendszerek, a biztonsági érzékelők és különösen a mobiltelefon-hálózatok intelligens, reaktív rendszerekké egyesülnek, 

amelyeknek a szenzorok szolgálnak a szemükként és füleikként... az evolúció... egyre gyorsuló ütemben fog folytatódni... az 

eszközöknek több érzékelőjük lesz....".32 

Pentland azonban látott egy problémát. Bár a mindenütt jelenlévő technológiák jó úton haladnak a globális idegrendszer technikai 

kihívásainak megoldása felé, a Nagy Másik nem lesz teljes, amíg nem érti meg az emberi viselkedést globális szinten is: "Ami 

hiányzik... az a kereslet és a reakció dinamikus modelljei", valamint egy olyan architektúra, amely garantálja a "biztonságot, a stabilitást 

és a hatékonyságot". az emberi igényeket és reakciókat írják le, mivel az ember áll mindezen rendszerek középpontjában... a szükséges 

megfigyelések az egyéni viselkedés megfigyelései...."33 

Pentland egy veszélyes űrt azonosított, amely előrevetíti azt a "mélyreható változást", amelyet Nadella 2017-ben a Microsoft 

fejlesztőinek dicsért, amikor azt mondta: "Az emberek és a többi emberrel való kapcsolatuk mostantól első osztályú dolog a felhőben!". 

Az "embereknek" a Nagy Másik hatáskörébe kellene kerülniük, nehogy "helytelen" viselkedés áldozatává váljanak. A társadalom 

biztonsága, stabilitása és hatékonysága a tét. Szerencsére, tájékoztat minket Pentland, a viselkedési többletet a valóságbányászat számára 

rögzítő eszközök és módszerek egyedülállóan alkalmasak arra, hogy válaszoljanak erre a felhívásra. A történelem során először az 

emberiség nagy része összekapcsolódik.... Ennek következtében mobil vezeték nélküli infrastruktúránkat "valóságbányászni" lehet, 

hogy... megfigyeljük környezetünket, és megtervezzük társadalmunk fejlődését.... A mindennapi életünk során hátrahagyott "digitális 

kenyérmorzsák" valóságbányászata lehetőséget kínál arra, hogy figyelemre méltó, másodpercről másodpercre történő modelleket 

hozzunk létre a csoportdinamikáról és a reakciókról hosszabb időn keresztül.... Röviden, most már képesek vagyunk adatokat gyűjteni 

és elemezni az emberekről  olyan szélességgel és mélységgel, amely korábban elképzelhetetlen volt.34 

 

A Larry Page "régi törvények" elutasítására emlékeztető stílusban Pentland ugyanúgy kritikus a felvilágosodásból és a politikai 

közgazdaságtanból örökölt fogalmak és keretek egész sorával szemben. Pentland ragaszkodik ahhoz, hogy a státusz, az osztály, az 

oktatás, a faj, a nem és a nemzedék "régi" társadalmi kategóriái elavultak, ugyanolyan irrelevánsak, mint az energia-, élelmiszer- és 

vízrendszerek, amelyeket fel akar váltani. Ezek a kategóriák a társadalmakat a történelem, a hatalom és a politika szemszögéből írják le, 

de Pentland a "népességet" a társadalmak helyett, a "statisztikát" a jelentés helyett, a "számítást" pedig a jog helyett részesíti előnyben. 

A "népesség rétegződését" nem faj, jövedelem, foglalkozás vagy nem alapján kódolja, hanem "viselkedési minták" alapján, amelyek 

"viselkedési alcsoportokat" és egy új "viselkedési demográfiát" hoznak létre, amely a betegségek, pénzügyi kockázatok, fogyasztói 

preferenciák és politikai nézetek előrejelzésére képes a szokásos mérések "öt és félszeres10 pontossággal".35 

Sürgősen fel kell tenni egy utolsó kérdést: "hogyan lehet rávenni az embereket ezekben a rendszerekben, hogy részt vegyenek a 

tervben?" Válaszai nem a meggyőzésben vagy az oktatásban, hanem a viselkedésmódosításban rejlenek. Szerinte "az emberi 

döntéshozatal új előrejelző elméleteire", valamint "ösztönző mechanizmusok kialakítására" van szükségünk, amely elképzelés Skinner 

"megerősítési ütemterveihez" hasonlítható. Azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet az embereket rávenni a terv követésére, Pentland a 

"társadalmi befolyásolás" elvét ajánlja fel, hogy megmagyarázza azokat a tervezési mechanizmusokat, amelyek segítségével emberek 

millióit lehet a biztonság, a stabilitás és a hatékonyság garantált eredményei felé terelni. Hivatkozik saját tanulmányaira, amelyekben "az 

ipar és a kormányzat problémái" nagyrészt az információátadás mintájával magyarázhatók, különösen azzal, hogy az emberek hogyan 

befolyásolják és utánozzák egymást. 

A társadalmi befolyás fogalma jelentős darabja Pentland kirakós játékának, amely sok mindent előrevetít a későbbiekből. Pentland 

megérti, hogy a Nagy Másik nem csupán egy olyan architektúra, amely felügyeli és irányítja a dolgokat. A Big Other műszerei és 

adatáramlásai az embereket is kölcsönösen láthatóvá teszik egymás számára, a reggeli frissítéseitől a városok népességáramlásáig. Még 

2011-ben Pentland így lelkendezett: "Forradalmi új... infrastruktúrák isteni rálátást biztosítanak számunkra önmagunkra".36 A cél egy 

olyan számítógépes társadalom, ahol a kölcsönös láthatóságunk lesz az az élőhely, amelyben egymásra hangolódunk, és olyan utánzáson 

alapuló társadalmi mintákat hozunk létre, amelyek manipulálhatók az összefolyás érdekében, ahogyan azt a gépi kaptár logikája 

sugallja. 

Az ösztönzők tekintetében Pentland a "társadalmi hatékonyság" elvét vázolja fel, ami azt jelenti, hogy a részvételnek értéket kell 

nyújtania az egyénnek, de a rendszer egésze számára is.37 Úgy véli, hogy e teljesség érdekében mindannyian átadjuk magunkat egy 

teljesen kimért, eszközrendszerű életnek. A Google mindenre kiterjedő, selymes ígéreteivel Eric Schmidtre és Larry Page-re 

emlékeztet... a megelőző mágia ismeretében Pentland úgy véli, hogy amit veszíteni fogunk, azt bőven ellensúlyozzák a hatékony 

vállalatok és kormányok társadalmi jutalmai és az egyéni jutalmak, amelyek egyszerűen mágikusak, ahogyan kopaszul a második 

modernitás stresszére apellál: “A társadalom számára az a remény, hogy az egyéni viselkedésnek ezt az új, mélyreható megértését 

felhasználhatjuk az iparágak és a kormányok hatékonyságának és reagálóképességének növelésére. Az egyének számára a vonzerőt egy 

olyan világ lehetősége jelenti, ahol minden az Ön kényelmét szolgálja - az egészségügyi vizsgálatot varázslatos módon éppen akkorra 

ütemezik be, amikor betegeskedni kezd, a busz éppen akkor jön, amikor a buszmegállóhoz ér, és a városházán soha nem kell sorban 

állni. Ahogy ezek az új képességek egyre kifinomultabb statisztikai modellek és érzékelők segítségével finomodnak, az emberi élet 

kvantitatív, előrejelző tudományának megteremtését láthatjuk szervezetekben és az emberi társadalomban.”38 
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III. Az instrumentális társadalom alapelvei 

 

Pentland elmélete az instrumentális társadalomról a 2014Social Physics című könyvében teljesedett ki, amelyben eszközei és módszerei 

a számítások által irányított, adatvezérelt instrumentális társadalomban való jövőnk átfogó víziójába illeszkednek. Pentland Skinner 

rozsdás, furcsa utópiáját olyanná alakítja át, amely kifinomultan, varázslatosan és hihetően hangzik, főként azért, mert rezonál az 

alkalmazott utópisztikák hullámaira, amelyek nap mint nap elárasztják életünket. Skinner befejezésében Pentland többet alkot, mint egy 

behaviorista utópia aktualizált portréját. Felvázolja egy teljes körű instrumentális társadalom alapelveit, amely az emberi viselkedés 

mindenre kiterjedő felszerelésén és mérésén alapul, módosítás, ellenőrzés és - a felügyeleti kapitalizmusnak a hálózatos szféra 

kereskedelmi dominanciája fényében - nyereségszerzés céljából. 

Pentland kitart amellett, hogy "a társadalmi jelenségek valójában csak az egyének közötti kis tranzakciók milliárdjainak 

összességei....". Ez kulcsfontosságú pont, mert kiderül, hogy ahhoz, hogy a társadalomfizika felváltja a régi gondolkodásmódot, ezeknek 

a milliárdnyi apró dolognak a teljes ismeretére van szükség: "A Big Data lehetőséget ad arra, hogy a társadalmat a maga teljes 

komplexitásában, a személyek közötti cserék milliónyi hálózatán keresztül szemléljük. Ha lenne egy "isten szeme", egy mindent látó 

rálátásunk, akkor potenciálisan eljuthatnánk a társadalom működésének valódi megértéséhez, és lépéseket tehetnénk a problémáink 

megoldására"."39 

Pentland e tekintetben derűlátó: a teljes tudás elérhető közelségben van. Mint mondja: "Néhány rövid év múlva valószínűleg 

hihetetlenül gazdag adatok állnak majd rendelkezésünkre gyakorlatilag az egész emberiség viselkedéséről - folyamatosan. Az adatok 

többnyire már most is léteznek. " 40A jövő időhöz való jogot - és ezzel együtt a társadalmi bizalmat, a tekintélyt és a politikát - 

átengedjük a Nagy Másiknak és a transzcendens számítási rendszereknek, amelyek a Pentland által "mi"-nek nevezett csoport figyelő 

szemei alatt uralják a társadalmat. Soha nem definiálja ezt a "mi"-t, ami egy mi-ők viszonyt erőltet, bevezetve az árnyékszöveg és annak 

egyirányú tükrének kizárólagosságát. Ez a kihagyás kísérti a szövegét. Vajon a Pentlandhez hasonló adattudósok papságára utal? A 

viselkedésmódosítás eszközeinek tulajdonosaival együttműködő papságra? 

Az elmélet célja, hogy a fizikai törvényekhez hasonló törvényszerűségeket állítson fel a társadalmi viselkedésről, és Pentland két 

ilyen törvényszerűséget vezet be, amelyek - mint mondja - minden "társadalmi szervezet" sikerét meghatározzák. Az első az 

"ötletáramlás" minősége, amelyet az új ötletek megtalálását célzó "felfedezés" és a legjobb ötletek körüli viselkedés összehangolását 

célzó "elköteleződés" jellemez. A második a "társadalmi tanulás", amelynek során az emberek egymást utánozzák, amíg az új ötletek az 

egész populációra kiterjedő szokásokká nem válnak. (A társadalmi tanulást úgy definiálják, mint egy matematikai összefüggést, amely 

abból ered, hogy "egy entitás állapota hogyan hat más entitások állapotára és fordítva".) Pentland megjegyzi, hogy a társadalmi tanulás 

"a statisztikai fizikában és a gépi tanulásban gyökerezik".41 A szociális kaptár a gépi kaptár reprodukálását célozza, és ennek érdekében 

Pentland olyan módszereket javasol, amelyekkel a társadalmi tanulást "fel lehet gyorsítani és társadalmi nyomással alakítani lehet". "42 

Pentland társadalomfizikájának tudományos céljai új társadalmi normák és egyéni alkalmazkodások szorosan integrált halmazától 

függenek, amelyeket itt öt átfogó elvként foglalok össze, amelyek egy instrumentális társadalom társadalmi viszonyait írják le. Ezek az 

elvek visszhangozzák Skinner szociális elméletét a viselkedésvezérelt társadalomról, amelyben a tudás helyettesíti a szabadságot. Az öt 

elv mindegyikének feltárása során Pentland kijelentéseit összehasonlítom Skinner saját megfogalmazásaival e témákban. Mint látni 

fogjuk, Skinner egykor megvetett gondolkodása ma már meghatározza az instrumentális hatalomnak ezt a határát. 

 

1. Viselkedés a nagyobb jó érdekében 

Skinner hangsúlyozta, hogy sürgősen át kell térni a kollektív szemléletre és értékekre. "A kultúra szándékos megtervezése és az emberi 

viselkedés ezzel járó ellenőrzése elengedhetetlen ahhoz, hogy az emberi faj tovább fejlődjön" - írta a Beyond Freedom & Dignity (Túl a 

szabadságon és a méltóságon) című könyvében.43 Az emberi viselkedésnek a nagyobb jó irányába történő megváltoztatásának 

szükségessége már a Walden Two-ban is egyértelmű volt, ahol Frazier, a főszereplő kijelenti: "A tény az, hogy nemcsak hogy irányítani 

tudjuk az emberi viselkedést, de kell is. " 44Végső soron ezt a kihívást mérnöki problémaként értelmezték. "És melyek azok a technikák, 

azok a mérnöki gyakorlatok, amelyek úgy alakítják egy csoport tagjainak viselkedését, hogy azok zökkenőmentesen, mindenki javára 

működjenek?" kérdezi Frazier.45 Skinner Frazieren keresztül azt képviselte, hogy a "tervezett társadalom" erénye, hogy "az intelligenciát 

a helyes úton tartja, inkább a társadalom, mint az intelligens egyén javára.... Ezt úgy teszi, hogy biztosítja, hogy az egyén nem 

feledkezik meg személyes érdekeltségéről a társadalom jólétében. "46 

Pentland az instrumentális társadalmat a nyomdagép vagy az internet feltalálásához hasonló történelmi fordulópontként értelmezi. 

Ez azt jelenti, hogy az emberiség történetében először "rendelkezni fogunk a szükséges adatokkal ahhoz, hogy valóban megismerjük 

magunkat és megértsük, hogyan fejlődik a társadalom".47 Pentland szerint "az emberi viselkedésről szóló folyamatos adatfolyam" azt 
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jelenti, hogy a közlekedéstől kezdve az energiafelhasználáson át a betegségekig és az utcai bűnözésig mindent pontosan előre lehet majd 

jelezni, ami lehetővé tesz egy "háború és pénzügyi összeomlás nélküli világot, amelyben a fertőző betegségeket gyorsan felismerik és 

megállítják, amelyben az energiát, a vizet és más erőforrásokat nem pazarolják tovább, és amelyben a kormányok a megoldás, nem 

pedig a probléma részévé válnak". " 48Ez az új "kollektív intelligencia" a közjót szolgálja, mivel megtanulunk "összehangoltan" 

cselekedni a "társadalmi univerzálék" alapján. 

"Az egészségügy, a közlekedés, az energia és a biztonság terén nagy előrelépések lehetségesek" - írja Pentland, de sajnálja, hogy 

ezek az eredmények akadályokba ütköznek: "A legfőbb akadályok a magánélet védelmével kapcsolatos aggályok, valamint az a tény, 

hogy még nincs konszenzus a személyes és a társadalmi értékek közötti kompromisszumokról". Skinnerhez hasonlóan ő is határozottan 

állítja, hogy a tökéletlen tudás egy letűnt korszakához való ragaszkodás azzal fenyeget, hogy aláássa a jövő tökéletesen megtervezett 

társadalmának kilátásait: "Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azokat a közjavakat, amelyeket egy ilyen idegrendszer biztosíthatna....."49 

Pentland kitér a "Kinek a nagyobb jó" kérdés elől. Hogyan határozható meg a nagyobb jó, amikor a felügyeleti kapitalizmus birtokolja a 

gépeket és a viselkedésmódosítás eszközeit? A "jó" már eleve a viselkedésmódosító eszközök tulajdonosainak és azoknak az 

ügyfeleknek az érdekei szerint érkezik, akiknek garantált eredményeket akarnak elérni. A nagyobb jó valakinek a sajátja, de nem biztos, 

hogy a miénk. 

 

2. Tervek helyett politika 

Skinner vágyott azokra a számítási képességekre, amelyek tökéletessé tennék a viselkedés előrejelzését és ellenőrzését, és lehetővé 

tennék, hogy a tökéletes tudás kiszorítsa a politikát mint a kollektív döntéshozatal eszközét. Annak ellenére, hogy a digitális korszak 

előtti korlátok miatt Skinnernek nem okozott nehézséget, hogy a fajok megmentéséhez szükséges követelményeket egy új "közösségi 

tudományként" fogalmazza meg. Ahogy Frazier kifejti: "Szinte semmit sem tudunk a csoport különleges képességeiről... az egyén, 

bármilyen rendkívüli is... nem tud elég nagy gondolatokat gondolni".50 

A zökkenőmentes működés nem hagy teret az ésszerűtlen vagy nem szándékos eredményeknek, és Skinner a politika, különösen a 

demokratikus politika kreatív és gyakran rendetlen konfliktusait olyan súrlódások forrásaként tekintette, amelyek a közösség mint 

egyetlen, magasan működő "szuperorganizmus" racionális hatékonyságát veszélyeztetik. Sajnálkozik azon a hajlamunkon, hogy 

"politikai akciókkal" próbáljuk megváltoztatni a dolgokat, és helyesli azt, amit a demokráciába vetett hit széleskörű elvesztéseként 

érzékel. A Walden Two-ban Frazier kitart amellett, hogy "nem szeretem a tudatlanság despotizmusát. Nem szeretem az elhanyagoltság, 

a felelőtlenség, sőt a véletlenek önkényuralmát sem. És nem szeretem a demokrácia despotizmusát!"51 

A kapitalizmust és a szocializmust egyaránt megfertőzi a gazdasági növekedésre helyezett közös hangsúly, amely túlfogyasztást és 

környezetszennyezést eredményez. Skinnert lenyűgözi a kínai rendszer, de elutasítja azt a véres forradalom miatt, amelyet a nyugatiak 

megtérítésére tett erőfeszítések vonnának maguk után. "Szerencsére" - állapítja meg Skinner a Walden Two előszavában - "van egy 

másik lehetőség". Ez a lehetőség Skinner verziója a behaviorista társadalomról, amely olyan módot biztosít, amelyben "a politikai 

cselekvés elkerülhető". A Walden Two-ban a politika helyébe egy "terv" lép, amelyet a "Tervezők" egy "nem versengő" csoportja 

felügyel, akik a hatalomtól elzárkóznak a nagyobb jót célzó megerősítési ütemtervek szenvtelen adminisztrációja javára.52 A Tervezők 

egyedülálló ellenőrzést gyakorolnak a társadalom felett, de "csak azért, mert ez az ellenőrzés szükséges a közösség megfelelő 

működéséhez. "53 

Skinnerhez hasonlóan Pentland is azt állítja, hogy a számítási igazságnak szükségszerűen fel kell váltania a politikát, mint az 

instrumentális kormányzás alapját. Emlékeztetünk Nadella lelkesedésére a személyek és kapcsolatok, mint "tárgyak a felhőben" iránt, 

amikor Pentland azon elképzeléséhez való hűségét vizsgáljuk, hogy a bizonyossággal rendelkező gépek kiszorítják a kormányzás 

korábbi formáit. "Egy matematikai, előrejelző társadalomtudomány birtokában, amely az egyéni különbségeket és az egyének közötti 

kapcsolatokat is magában foglalja" - írja Pentland - "megvan a lehetősége annak, hogy drámaian megváltoztassa a kormányzati 

tisztviselők, az ipari vezetők és a polgárok gondolkodását és cselekvését....".54 

Pentland aggódik, hogy az olyan politikai-gazdasági konstrukcióink, mint a "piac" és az "osztály" a tizennyolcadik és 

tizenkilencedik század régi, lassú világából származnak. Az új, "fénysebességű, hiperkapcsolatos világ" nem hagy időt a racionális 

mérlegelésre, a személyes tárgyalásokra és kompromisszumokra, amelyek azt a társadalmi közeget jellemezték, amelyben ezek a 

politikai fogalmak keletkeztek: "Nem gondolhatunk többé úgy magunkra, mintha csak egyének lennénk, akik gondosan megfontolt 

döntéseket hoznak; bele kell foglalnunk azokat a dinamikus társadalmi hatásokat, amelyek befolyásolják egyéni döntéseinket, és 

amelyek a gazdasági buborékokat, a politikai forradalmakat és az internetes gazdaságot mozgatják".55 

Az instrumentális társadalom sebessége nem hagy időt arra, hogy tájékozódjunk, és ez a sebesség itt erkölcsi imperatívuszként 

jelenik meg, amely azt követeli, hogy az egyéni cselekvőképességet adjuk át az automatizált rendszereknek, amelyek képesek tartani a 

tempót, hogy gyorsan felismerjék és a nagyobb jó érdekében helyes válaszokat adjanak. Ebben az instrumentális társadalomban nincs 

helye a politikának, mert a politika a tájékozódásunk megteremtését és érvényesítését jelenti. Az egyéni erkölcsi és politikai tájékozódás 

olyan súrlódások forrása, amelyek értékes időt pazarolnak el, és eltérítik a viselkedést az összefolyástól. 
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A politika, a piacok, az osztályok és így tovább helyett Pentland a társadalmat a szociális fizika törvényeire redukálja: Skinner 

"közösségi tudományának" reinkarnációja. Sőt, Pentland úgy tekint munkájára, mint egy új "számítógépes viselkedéselmélet" gyakorlati 

alapjára, amely képes létrehozni a "társadalmi struktúra oksági elméletét... egy matematikai magyarázatot arra, hogy a társadalom miért 

reagál úgy, ahogyan reagál, és hogy ezek a reakciók hogyan oldják meg (vagy nem oldják meg) az emberi problémákat....". Ezek az új 

matematikai elemzések nemcsak a társadalmi interakciók mély "mechanizmusait" tárják fel (Skinner "a csoport különleges képességei"), 

hanem kombinálják a "az újonnan szerzett hatalmas mennyiségű viselkedési adataink", hogy feltárjuk az ok-okozati összefüggések 

mintáit, amelyek lehetővé teszik "a jobb társadalmi rendszerek tervezését", mindezt "példátlan műszerezettség alapján".56 A számítás így 

a közösség politikai életének helyébe lép, mint a kormányzás alapja. A műszerezettség mélysége és szélessége lehetővé teszi, mondja 

Pentland, hogy kiszámítsuk az ötletáramlást, a társadalmi hálózati struktúrát, az emberek közötti társadalmi befolyás mértékét, sőt még 

"az új ötletekre való egyéni fogékonyságot" is. A legfontosabb, hogy a műszerek lehetővé teszik, hogy az istenszemlélettel rendelkezők 

megváltoztassák mások viselkedését. Az adatok "megbízható előrejelzést adnak arról, hogy e változók bármelyikének megváltoztatása 

hogyan változtatja meg a hálózatban lévő összes ember teljesítményét", és így elérhetjük a Skinner-féle szuperorganizmus optimális 

teljesítményét. Az ötletáramlásnak ez a matematikája az alapja a Pentland-féle "terv" változatának, amely a viselkedésváltozás céljait és 

célkitűzéseit diktálja. Az emberi viselkedést a terv paraméterein belül kell terelgetni és beterelni, ahogyan a Nadella építkezésén a 

viselkedés folyamatosan és automatikusan a politikai paraméterekhez igazodva. Pentland ezt a hálózat hangolásának nevezi. " 

A "hangolók" töltik be Pentland "mi" szerepét. Azt mondja például, hogy a városokat "ötletmotorokként" lehet felfogni, és hogy "a 

társadalmi fizika egyenleteit használhatjuk arra, hogy elkezdjük őket úgy hangolni, hogy jobban teljesítsenek".57 Skinner tervezőihez 

hasonlóan Pentland hangolói is felügyelik a bosszantó anomáliákat, amelyek a szabadságnak hitt tudatlanság régi világából való 

kiszivárgást jelentik. A hangolók a Nagy Másik műveleteit úgy hangolják, hogy az ilyen félrevezetett viselkedést megelőzően 

visszatereljék a harmonikus összefolyás és az optimális teljesítmény ölébe, annak a nagyobb javára, aki vagy ami a matematikát végző 

gépek tulajdonosa, és aki vagy ami a hangolóknak fizet azért, hogy megfejtsék és megszabják a paramétereket. Pentland példát hoz az 

egyik saját "élő laboratóriumából": “Az ötletáramlás matematikailag származtatott koncepciója lehetővé teszi számunkra, hogy 

"hangoljuk" a szociális hálózatokat a jobb döntések meghozatala és a jobb eredmények elérése érdekében.... Az eToro digitális pénzügyi 

világában azt tapasztaltuk, hogy az emberek közötti ötletáramlást úgy tudjuk alakítani, hogy kis ösztönzőket vagy lökéseket adunk az 

egyéneknek, így az elszigetelt kereskedők többet foglalkoznak másokkal, és azok, akik túlságosan  összekapcsolva, hogy kevesebb.”.58 

 

 

3. Társadalmi nyomás a harmónia érdekében 

 

A Walden Two közösségében a megerősítést pontosan úgy hangszerelik, hogy az együttműködést veszélyeztető érzelmeket 

kiküszöböljék. Csak "produktív és erősítő érzelmek - öröm és szeretet" engedélyezettek. A bánat és a gyűlölet érzései "és a harag, a 

félelem és a düh nagyfeszültségű izgalmai" "pazarló és veszélyes" fenyegetéseknek számítanak "a modern élet szükségleteire". A 

személyek közötti különbségtétel bármilyen formája aláássa az egész harmóniáját és annak képességét, hogy a kollektív célokhoz 

idomuljon. Frazier elismeri, hogy az embereket nem lehet kényszeríteni arra, hogy helyesen cselekedjenek. A megoldás sokkal 

finomabb és kifinomultabb, és a megerősítés tudományosan kalibrált ütemezésén alapul: "Ehelyett bizonyos viselkedési folyamatokat 

kell beállítani, amelyek arra késztetik az egyént, hogy megtervezze a saját "jó" viselkedését.... Az ilyesmit "önkontrollnak" nevezzük. 

De ne tévesszen meg senkit, az ellenőrzés végső soron mindig a társadalom kezében van. "59 

Pentland elképzelése hasonló: "A társadalomfizika megközelítése arra, hogy mindenkit együttműködésre bírjunk" a "társadalmi 

hálózati ösztönzők", az ő változata a "megerősítés". Az ilyen ösztönzőkkel - magyarázza - "az emberek közötti kapcsolatok 

megváltoztatására összpontosítunk, nem pedig arra, hogy az embereket egyenként rávegyük a viselkedésük megváltoztatására..... Ezeket 

a cseréket kihasználva társadalmi nyomást tudunk gyakorolni a változásra".60 Pentland szerint a közösségi média kritikus fontosságú e 

hangolási képességek létrehozásában, mivel ez az a környezet, amelyben a társadalmi nyomás a legjobban ellenőrizhető, irányítható, 

manipulálható és méretezhető.61 

Pentland szerint a Facebook már most is jól példázza ezt a dinamikát. A fertőzési kísérletei arról árulkodnak, hogy aktívan uralja az 

emberi empátia és kötődés manipulálásának képességét olyan hangolási technikákkal, mint az alapozás és szuggesztió. Pentland 

különösen tanulságosnak tartja a Facebook "fertőzési" kísérleteit, amelyek összetettségében mindenféle gyakorlati felismerést lát. 

Például a vállalat 61 millió fős szavazási kísérletében Pentland megerősítést lát abban, hogy a társadalmi nyomás hatékonyan 

instrumentalizálható a közösségi hálózatokban, különösen az "erős kötődésű" emberek körében: "Az a tudat, hogy a személyes barátaink 

már szavaztak, elegendő társadalmi nyomást generált ahhoz, hogy meggyőzze az embereket a szavazásról".62 Ezzel a tudással és még 

több hasonlóval Pentland "mi", a szavazók képesek lesznek aktiválni a "megfelelő ösztönzőket". Az, hogy Pentland "mi" képes 

"társadalmi nyomást gyakorolni a változásra", tükrözi a megértését a szuperorganizmus. Az istenszemlélet meggyőzi őt arról, hogy az 

emberi cselekvés értékelése valóban a hódok számolásához hasonlítható: "Ugyanúgy megfigyelhetjük az embereket, ahogyan a 
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majmokat vagy a méheket, és levezethetjük a viselkedés, a reakció és a tanulás szabályait".63 Mindegyik populációban a kollektíva 

nyomást gyakorol az egyes szervezetekre, hogy menjenek az árral, maradjanak a csordával, térjenek vissza a kaptárba, és szálljanak el a 

nyájjal. Az eszmeáramlások a gépi kaptár mintáját utánozzák, a perem összeolvad a csomóponttal, az identitás enged és szinkronizál, a 

részek feloldódnak az egészben. Azt írja: “Úgy vélem, hogy minden egyes gondolatfolyamra úgy gondolhatunk, mint egy rajra vagy 

kollektív intelligenciára, amely az időben áramlik, és amelynek minden embere tanul egymás tapasztalataiból, hogy közösen fedezzék 

fel a preferenciák és cselekvési szokások olyan mintáit, amelyek a legjobban illeszkednek a környező fizikai és társadalmi 

környezethez. Ez ellentétes azzal, ahogyan a legtöbb modern nyugati ember értelmezi önmagát, azaz racionális egyénekként, olyan 

emberekként, akik tudják, hogy mit akarnak, és akik maguk döntenek arról, hogy milyen lépéseket tesznek annak érdekében, hogy 

elérjék a céljukat.a céljaikat”.64 A társadalomról a rajra és az egyénekről az organizmusokra való áttérés az a sarokkő, amelyen az 

instrumentális társadalom szerkezete nyugszik. 

Pentland figyelmen kívül hagyja az empátia szerepét az emulációban, mivel az empátia egy olyan érzett tapasztalat, amely nem 

tartozik a számítógépes kormányzáshoz szükséges megfigyelhető mérőszámok alá. Ehelyett Pentland a Homo imitans elnevezést 

használja, hogy érzékeltesse, hogy az emberi létet a mimika határozza meg, nem pedig az empátia, és főleg nem a politika. Maga a 

kifejezés a csecsemők tanulásának tanulmányozásából származik, de Pentland számára ez a megfelelő magyarázat minden emberi 

viselkedésre, mindig és mindenkor: egy Skinnerhez hasonló állítás, hogy az irányítás mindig a társadalom kezében van. "Az új 

viselkedésmódok átvételének legnagyobb egyedi mozgatórugója" - írja - "a társak viselkedése".65 

Pentland szerint mivel arra születtünk, hogy utánozzuk egymást, az egész faj a viselkedésmódosítás hatékony eszközeként a 

társadalmi nyomásra van beállítva. Az emberi tanulásnak ez a modellje visszautal a méhekre és majmokra, de egyúttal a gépi kaptár felé 

való továbblépés is. A gépek nem empátiával tanulnak; a tanulás automatikusan frissül a kollektív intelligencia lépcsőzetes fejlődésében. 

 

4. Alkalmazott utopisztika 

 

Skinner és Pentland egyaránt hisz az utópistáknak abban a hatalmában, hogy ráerőltethetik tervüket. Az instrumentális társadalom egy 

tervezett társadalom, amelyet a viselkedésmódosítás eszközeinek teljes ellenőrzése révén hoznak létre. Sem Skinner tervezői, sem 

Pentland hangolói nem riadnak vissza attól a felelősségtől, hogy a szuperorganizmust formáló hatalmat gyakorolják. 

Skinner soha nem vesztette el a Walden Two társadalmi víziójába vetett hitét. Az utópiát úgy értelmezte, mint "teljes társadalmi 

környezetet", amelyben minden rész harmóniában dolgozik a kollektív célok érdekében: “Az otthon nem ütközik az iskolával vagy az 

utcával, a vallás nem ütközik a kormánnyal.... És ha a tervezett gazdaságok a jóindulatú diktatúrák, a maximalista társadalmak és más 

utópisztikus vállalkozások kudarcot vallottak, nem szabad elfelejtenünk, hogy a tervezetlen, diktálatlan és tökéletlen kultúrák is 

kudarcot vallottak. A kudarc nem mindig hiba; lehet, hogy egyszerűen csak a legjobb, amit az adott körülmények között tenni lehet. Az 

igazi hiba az, ha nem próbálkozunk tovább.66 

 

Pentland hasonlóképpen átfogónak és szükségesnek fogja fel a társadalmi fizikát. Semmi más, mint az emberi viselkedés 

totalisztikus megjelenítése és irányítása nem fogja szolgálni a civilizációt a hiper-kapcsolódó jövőben, és nincs jele habozásnak, hogy a 

kollektív sors érdekében az emberi törekvések egész területe felett számítógépes irányítást érvényesítsen. Ennek a sorsnak a politikája és 

gazdasága, vagyis az azt megalapozó és fenntartó tekintély és hatalom nem igényel meghatározást, mert a gépek és a matematikájuk 

túllépnek az emberi társadalom eme egykor alapvető koordinátáin. Ehelyett a számítás feltárja az adatokban rejtőző igazságot, és ezért 

meghatározza, hogy mi a "helyes". A hangolók új társadalmi osztálya örökös éberséget gyakorol, hogy kigyógyítsa az emberi 

természetet a gyengeségeiből azáltal, hogy biztosítja, hogy a populációkat úgy hangolják, terelik és kondicionálják, hogy a 

leghatékonyabb viselkedést produkálják. A "társadalmi hálózati ösztönzők eszközei" elegendőek ahhoz, hogy "új viselkedési normákat 

hozzunk létre, ahelyett, hogy a szabályozási szankciókra és a piaci versenyre támaszkodnánk.... Az emberi természet jól ismert 

hiányosságai miatt a társadalmi hatékonyság kívánatos cél.... A hangsúlyt arra kell helyeznünk, hogy biztosítsuk az egyének számára a 

helyes döntések meghozatalához és a hasznos viselkedési normák kialakításához szükséges ötletáramlást....."67 Végül, Skinnerhez 

hasonlóan, Pentland is elutasítja azt a felfogást, hogy az általa elképzelt "adatvezérelt társadalom" csupán utópisztikus fantázia, ehelyett 

ragaszkodik ahhoz, hogy nemcsak gyakorlatias és megvalósítható, hanem erkölcsi imperatívusz is, amelyben a kollektíva előnyei 

minden más megfontolást felülmúlnak. 

 

5. Az egyéniség halála 

Az egyéniség veszélyt jelent az instrumentális társadalomra, zavaró súrlódást, amely energiát von el az "együttműködésből", a 
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"harmóniából" és az "integrációból". "Az individualitás halála" című cikkében Pentland ragaszkodik ahhoz, hogy "az egyéni racionalitás 

helyett társadalmunkat, úgy tűnik, egy kollektív intelligencia irányítja, amely az ötletek és példák környező áramlásából származik.... Itt 

az ideje, hogy eldobjuk az egyén mint a racionalitás egységének fikcióját, és felismerjük, hogy racionalitásunkat nagyrészt a környező 

társadalmi szövet határozza meg....".68 

Itt is a harvardi viselkedéskutató már megszólaltatta ennek az üzenetnek az első és legbeszédesebb változatát, felemelve a Másik-

Egyet és elítélve az autonóm ént. A Beyond Freedom & Dignity (Túl a szabadságon és a méltóságon) című művében Skinner szabadon 

mutatta megvetését a sartre-i korszak e legátlényegesebb eszménye iránt: az akarat, hogy önmagunkat első személyű hangra és 

cselekvésre akarjuk. Skinner amellett érvelt, hogy az emberek és más fajok közötti különbségek erősen eltúlzottak, és Pentland teljesen 

jogosnak találta volna az egyén elutasítását a távoli, számítógépes közvetítésű tekintet javára. Hódok vagy emberek, az eltérés aligha 

számít, ha levetjük az egyéni autonómia pusztító fikcióját. Az egyén átadása a tervezők manipulációjának szabaddá teszi az utat egy 

olyan biztonságos és virágzó jövő előtt, amely a tudás szabadságának feláldozására épül. Skinner ebben a kérdésben kérlelhetetlen volt: 

“Amit megszüntetnek, az az autonóm ember - a belső ember, a homunculus, a megszálló démon, a szabadság és a méltóság irodalma 

által védett ember. Az ő eltörlése már régen túlhaladott.... Őt tudatlanságunkból építették fel, és ahogy a megértésünk növekszik, úgy 

tűnik el maga az anyag, amiből áll... és ezt kell tennie, ha meg akarja akadályozni az emberi faj eltörlését. Az embernek mint embernek 

készséggel mondjuk, hogy jó utat. Csak azáltal, hogy megfosztjuk tőle, fordulhatunk... a következtetettől a következtetetthez megfigyelt, 

a csodától a természetesig, a megközelíthetetlentől a manipulálhatóig.69 

Az egyéniség régóta esedékes halála végre eloszlatja a szabadság és méltóság fogalmát fetisizáló, zavaró fikciókat. A huszadik 

századi harvardi viselkedéskutató és a huszonegyedik századi MIT-s adattudós egyetért abban, hogy a szabad akarat fogalma nem más, 

mint egy újabb szerencsétlen maradvány egy sötét korszakból, amikor a tudomány még nem bizonyította be, hogy - ahogy Skinner 

mondja - "egy olyan társadalmi környezet irányítása alatt élünk", amelyet "mások milliói... építettek fel". A nyers behaviorista kimondja 

végső igazságát: "Nem az ember cselekszik a világra, hanem a világ cselekszik rá".70 

A Google-nál tartott előadásában, amely lelkes tapsot váltott ki, Pentland hízelgő módon jelezte a hallgatóságnak, hogy a digitális 

tudósok könnyen elfogadják az egyén elavulását, mint szükséges sorsot. "Mi lesz a szabad akarattal?" - kérdezte a Mountain View-i 

közönségtől. "Lehet, hogy ez nem jutott eszükbe, de ez egy hagyományos kérdés". A továbbiakban kifejtette, hogy a legtöbb emberi 

viselkedést - a politikai nézetektől kezdve a költekezési döntéseken át a zenehallgatásig - előre jelzi, hogy "mi a menő... hogy mit 

csinálnak a többi ember". Sokan elutasítják ezt az elképzelést, mert "nem ez a retorika a társadalmunkban" - jegyezte meg. Majd 

biztosította a guglizőket: "Ti vagytok az utolsó emberek, akiknek ezt mondhatnám, mert ti vagytok a legjobbak és legokosabbak a 

világon". Az ilyen emberek számára, mint ők, Pentland úgy tűnt, hogy azt mondja, az egyén halála tegnapi hír: “Tehát hallottál már a 

racionális egyénekről. És mindenki a racionális részen rágódik. Én nem fogom ezt tenni. Én az egyéni részen fogok rágódni, oké? Mert 

szerintem nem vagyunk egyének. Amire vágyunk, a módok, ahogyan megtanuljuk, hogy mit tegyünk, ami értékes, azok konszenzusos 

dolgok... az egyéni ösztönzők... ez része ennek a gondolkodásmódnak, ami az 1700-as évekből származik... a cselekvés nem. a fülünk 

között. Az akció a közösségi hálózatainkban van, oké? Mi egy szociális faj vagyunk.71 

 

Pentland víziója Skinner víziója, amely most a Big Other vállán áll a Big Data és a Big Math segítségével. Ezek a "helyes" válaszok 

megfejtéséhez szükséges intelligens gépek erőforrásai. Pentland annyira rezonál Skinner társadalomelméletére, hogy anélkül, hogy a 

behaviorista nevét valaha is megemlítené, Pentland könyvének egy későbbi szakasza a "Szociális fizika kontra szabad akarat és 

méltóság" címet viseli. 

Ha az egyént mint egzisztenciális valóságot, filozófiai eszmét és politikai ideált megsemmisítjük és eltemetjük, akkor ennek a 

halálnak legalább az ókori görög temetkezési rituálé súlyát meg kellene kapnia. Az egyén létezése végül is az emberi szenvedés és 

áldozatvállalás évezredeinek vívmánya. Ehelyett Pentland félresöpri, mint az emberiség számítógépes kódjának újabb hibakeresését, az 

elavult szoftver, az emberiség hosszú történetének szükséges frissítését. 

Skinnerrel ellentétben azonban Pentland óvatosan kerülgeti a négyzetet, talán abban a reményben, hogy elkerülheti a Noam 

Chomsky-féle fanyar kritikát. (A "The Case Against B. F. Skinner" (A B. F. Skinner elleni ügy) című könyvében, amint arra talán 

emlékeznek a 10. fejezetből, Chomsky híresen elítélte Skinnert, mint "üres" és "tudományos tartalmat nélkülözőt", és úgy értékelte a 

művet, mint amely tévhitekkel terhelt, amelyek "gyakorlatilag garantálják a kudarcot"72. Pentland megkerüli a Skinner-féle jeremiád 

kockázatát azzal, hogy enyhébb hangnemet üt meg: "Egyesek negatívan reagálnak a szociális fizika kifejezésre, mert úgy érzik, hogy az 

azt sugallja, hogy az emberek szabad akarat nélküli gépek, amelyek nem képesek a társadalomban betöltött szerepünktől függetlenül 

mozogni".73 Meyerhez hasonlóan Pentland is elismeri, hogy az embereknek van "önálló gondolkodásra való képességük", de 

ragaszkodik ahhoz, hogy a szociális fizikának "nem kell megpróbálnia számot vetni ezzel". Pentland úgy látja, hogy a probléma nem az, 

hogy a "független gondolkodás" kimarad a képből, hanem az, hogy a "belső, nem megfigyelhető" gondolkodási folyamatok csupán 

súrlódást jelentenek, amelyek "időnként felbukkannak, hogy legyőzzék a legjobb társadalomfizikai modelljeinket". Szerencsére a 

modellek nincsenek igazán veszélyben, mert "az adatok azt mondják, hogy a rendszeres társadalmi mintáinktól való eltérések csak az 

idő néhány százalékában fordulnak elő".74 Az autonóm egyén csak egy statisztikai bukkanó, egy elszólás, amelyet könnyen felülírnak az 
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összefolyó cselekvés és valakinek a nagyobb jó felé való menetelésben. 

      Pentland professzor ebben a szellemben nem hagyja figyelmen kívül az olyan kérdéseket, mint a magánélet és a társadalmi bizalom. 

Aktívan megoldásokat javasol ezekre a problémákra, de az általa követett megoldások már az "adatvezérelt" instrumentális társadalom 

fokozódásához igazodnak. Pentland megközelítése emlékeztet egykori doktoranduszának, Rosalind Picardnak arra a korai 

meggyőződésére, hogy a társadalmi kihívások nem leküzdhetetlenek, hogy az új technikai megoldások minden problémát megoldanak, és 

hogy "biztosítékokat lehet kidolgozni". Két évtizeddel később Picard nézete sötétebb színezetet öltött, de Pentland a kételynek aligha ad 

hangot. Pentland például olyan befolyásos intézményekkel dolgozik együtt, mint a Világgazdasági Fórum, hogy "egy új 

adatmegállapodást" dolgozzon ki, amely a személyes információk egyéni "tulajdonjogát" támogatja, de nem kérdőjelezi meg az ilyen 

személyes információk mindenütt jelenlévő kiadását első sorban.75 Úgy véli, hogy az adatok tulajdonjoga pénzügyi ösztönzőket fog 

teremteni a piacorientált instrumentális társadalomban való részvételre. Skinnerhez hasonlóan Pentland is azt feltételezi, hogy az 

ösztönzők és a mindenütt jelenlévő kapcsolat, megfigyelés és hangolás puszta súlya előbb-utóbb kikopik az olyan régebbi 

érzékenységekből, mint a magánélethez való érdek. "A New Deal az ügyfeleknek részesedést biztosít az új adatgazdaságban; ez először 

nagyobb stabilitást, majd végül nagyobb nyereségességet hoz, ahogy az emberek egyre kényelmesebben osztják meg az adatokat. "76 

Pentland szerint az adattulajdonlással kapcsolatban az olyan bizonyossági gépek, mint a blokklánc, amely komplex titkosításra és 

algoritmusokra támaszkodik egy decentralizált, hamisításbiztos adatbázis létrehozásához, a társadalmi bizalom megkerülésére 

szolgálnak. Olyan rendszereket támogat, "amelyek mindenhol és sehol sem élnek, emberek millióinak adatait védik és dolgozzák fel, és 

több millió internetes számítógépen futnak. " A Bitcoinról, a blokkláncra támaszkodó kriptopénzről szóló 77egyik fontos tanulmány azt 

sugallja, hogy az ilyen gépi megoldások egyszerre fejezik ki és járulnak hozzá a társadalmi szövet általános eróziójához olyan módon, 

amely összhangban van az instrumentarizmussal, és tovább egyengetik az utat annak sikere előtt. Primavera De Filippi és Benjamin 

Loveluck informatikusok arra a következtetésre jutottak, hogy a közhiedelemmel ellentétben "a Bitcoin nem anonim és nem is 

adatvédelmi szempontból kedvező... bárki, aki rendelkezik a blokklánc egy másolatával, láthatja az összes Bitcoin-tranzakció 

történetét... minden, a Bitcoin-hálózaton valaha végrehajtott tranzakció visszakövethető az eredetéig". Az ilyen rendszerek a "tökéletes 

információra" támaszkodnak, de a nyílt demokratikus társadalmakat felépítő koordinációs folyamatokat, mint például a "társadalmi 

bizalom" vagy a "lojalitás", "eltörlik" a "mélységesen piacvezérelt megközelítés" javára.78 Varianhoz hasonlóan Pentland sem ismeri el 

az ilyen rendszerek társadalmi és politikai következményeit, amelyek mindenesetre irrelevánsak egy olyan instrumentális jövő 

szempontjából, amelyben a demokrácia és a társadalmi bizalom helyébe a bizonyossági gépek, azok papjai és tulajdonosai lépnek. 

A felügyeleti kapitalizmus azokban az években, amikor Pentland az ő "New Deal"-je mellett érvelt, dominánssá vált, még akkor is, 

amikor az ő elméleti és kereskedelmi újításaiból profitált. Ugyanezekben az években, mint láttuk, Picard "affektív számítástechnikája" a 

felügyeleti paradigma alá került. Mindazonáltal Pentland professzor derűlátó, hogy a felügyeleti kapitalizmust könnyen félre tudják 

szorítani a piaci erők, annak ellenére, hogy a tudás, a jogok és a hatalom koncentrációja; az árnyékszöveg egyoldalú ellenőrzése; és a 

társadalomban a tanulás megosztásában elfoglalt domináns pozíciója ellenére. "Egyszerűen csak arra van szükség, hogy a kreatív 

üzletemberek hasznosítani tudják a fogyasztók akaratát annak érdekében, hogy a jelenlegi "lopj el mindent, amit csak tudsz" 

paradigmánál jobb értéket kínáljanak. Egyszerűen csak tovább kell nyomulnunk."79 A hatalom, a politika és a jog nem kerül be az 

egyenletbe, feltehetően azért, mert ezek már elavultak az itt épülő társadalmi vízióban. 

 

IV. A kaptár harmadik modernitása 

 

Nem meglepő, hogy a kapitalizmus alakítja a társadalmi viszonyokat. Egy évszázaddal ezelőtt a tömegtermelés új eszközei voltak azok, 

amelyek a tömeges társadalmat a maga képére formálták. Ma a felügyeleti kapitalizmus új mintát kínál a jövőnk számára: a gépi 

kaptárat, amelyben szabadságunkat a mások hasznára kezelt tökéletes tudásért cserébe veszítjük el. Ez egy előre nem jelzett társadalmi 

forradalom, amelyet nehéz észrevenni az utópisztikus ködben a vezető felügyeleti kapitalisták és a számos gyakorlati közösség - a 

fejlesztőktől az adattudósokig - által megidézett retorika és nagy sebességű alkalmazott utopisztika, amelyek lehetővé teszik és 

fenntartják a kereskedelmi felügyeleti projekt dominanciáját. 

A felügyeleti kapitalisták keményen dolgoznak azon, hogy álcázzák céljukat, miközben elsajátítják az instrumentális hatalom 

használatát viselkedésünk alakítására, miközben elkerülik a tudatosságunkat. Ezért rejti el a Google azokat a műveleteket, amelyek 

keresésének tárgyává tesznek minket, a Facebook pedig elvonja a figyelmünket arról a tényről, hogy szeretett kapcsolataink 

nélkülözhetetlenek a hálózati mindenütt jelenlétéből és totalisztikus tudásából származó profit és hatalom szempontjából. 

Pentland kísérleti munkája és elméleti elemzései fontos politikai és társadalmi funkciót töltenek be e köd áthatolásában. 

Feltérképezik az instrumentális társadalom taktikai és koncepcionális útjait, amelyek a viselkedésmódosítás eszközeit helyezik e 

társadalmi rendszer középpontjába, amely a kollektív viselkedés tudományos és technológiai ellenőrzésén alapul, és amelyet egy 

szakértői osztály irányít. Kínában úgy tűnik, hogy az állam eltökélten "birtokolja" ezt a komplexumot, Nyugaton azonban nagyrészt a 

felügyeleti tőke birtokolja és működteti. 

Az instrumentális társadalom a tanulás kóros megosztottságának végső intézményesülését jelenti. Ki tudja? Ki dönt? Ki dönt arról, 
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hogy ki dönt? Itt is hasznos a Kínával való összehasonlítás. A tanulás abnormális megosztottsága jellemzi Kínát és a Nyugatot egyaránt. 

Kínában az állam a felügyeleti kapitalistákkal verseng az irányításért. Az USA-ban és Európában az állam a felügyeleti kapitalistákkal 

és azokon keresztül dolgozik céljai elérésén. A magáncégek azok, akik megmászták a sziklafalat, hogy a magaslatokat uralják. Ők ülnek 

a tanulás megosztásának csúcsán, mivel példátlan és kizárólagos vagyont, információt és szakértelmet halmoztak fel a viselkedésünk 

megfosztásának erejével. Álmaikat valóra váltják. Erre az állapotra még Skinner sem törekedhetett. 

Az instrumentarizmus harmadik modernségének társadalmi elvei éles szakítást jelentenek a liberális rend örökségével és eszméivel. 

Az instrumentarista társadalom egy felfordult, tükörházszerű világ, amelyben minden, amit eddig nagyra becsültünk, a feje tetejére áll és 

kifordul. Pentland megduplázza a viselkedési közgazdaságtan illiberalitását. Az ő kezében az emberi gyarlóság ideológiája nem pusztán 

megvetésre ad okot, hanem az egyéniség halálának igazolása. Az önrendelkezés és az autonóm erkölcsi ítélőképesség, amelyeket 

általában a civilizáció bástyájának tekintenek, a kollektív jólétet fenyegető veszélyként jelenik meg. A társadalmi nyomást, amelyet a 

pszichológusok jól ismernek az engedelmesség és a konformitás veszélyes előállításáról, a legfőbb jóvá emelik, mint az autonóm 

gondolkodás és az erkölcsi ítélőképesség kiszámíthatatlan hatásainak kioltására szolgáló eszközt. 

Ezek az új építmények a társas érzésünkből táplálkoznak, hogy kihasználják és végül megfojtsák az egyénileg érzékelt 

bensőségességet, amely a személyes autonómia és az erkölcsi ítélőképesség, az első személy hangja, az akarat akarása és a jövő időre 

vonatkozó elidegeníthetetlen jog érzése. Annak, hogy egymásra rezgünk, életerősítő ténynek kellene lennie, de ez a harmadik 

modernitás kínzóan felerősíti kölcsönös rezgésünket. A totális hangszerelés miliőjében kevésbé rezonálunk egymás jelenlétére, mint 

inkább belefulladunk annak megkerülhetetlenségébe. 

Az instrumentarizmus a társadalmat egy kaptárként képzeli el, amelyet felügyelni kell és a garantált eredmények érdekében 

hangolni, de ez semmit sem mond el a tagok megélt tapasztalatáról. Milyen következményei vannak a kaptárban élt életnek, ahol az 

embert "másként" érzékelik a megfigyelő kapitalisták, tervezők és hangolók, akik ráerőltetik eszközeiket és módszereiket? Hogyan és 

mikor válunk mindannyian organizmusokká az organizmusok között önmagunk és egymás számára, és milyen eredménnyel? Ezekre a 

kérdésekre a válaszok nem csak találgatások. Kezdhetjük azzal, hogy megkérdezzük gyermekeinket. Anélkül, hogy tudnánk róla, a 

legkevésbé formált és legsebezhetőbbeket küldtük el közülünk, hogy felderítsék a kaptárat és rendbe tegyék annak vadonját. Most az ő 

üzeneteik szűrődnek be a határvidékről. 
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CHAPTER SIXTEEN 

 

AZ ÉLET A KAPTÁRBAN 

 

 

 

 

Minden olyan gyorsan nőtt, hogy az élete túlnőtt, Míg 

elfelejtette, mire készült egykor minden: 

Tömegekbe gyűlt, de egyedül volt... 

-W. H. AUDEN 

SZONETTEK KÍNÁBÓL, VIII. 

 

 

I. A mi kanárijaink a szénbányában 

 

"Annyira magányosnak éreztem magam... Nem tudtam jól aludni anélkül, hogy megosztottam volna másokkal vagy kapcsolatot 

teremtettem volna" - emlékezett vissza egy kínai lány. "Üresség" - nyögte egy argentin fiú. "Az üresség eláraszt." Egy ugandai tinédzser 

azt mormolta: "Úgy éreztem, mintha valami baj lenne velem", egy amerikai egyetemista pedig azt nyöszörgte: "Abszolút pánikba 

estem". Ez csak néhány a sirámok közül, amelyeket egy tíz országra és öt kontinensre kiterjedő, a médiahasználatról szóló nemzetközi 

tanulmány ezer diák résztvevőjétől szedtek ki. Arra kérték őket, hogy mindössze huszonnégy órán át tartózkodjanak minden digitális 

médiától, és az élmény olyan bolygószintű fogcsikorgatást és hústépést váltott ki, amelyet még a tanulmány vezetői is nyugtalanítónak 

találtak.1 A kollektív cri de coeur-t tetőzve egy szlovák egyetemista így reflektált: "Talán egészségtelen, hogy nem tudok úgy lenni, 

hogy ne tudjam, mit mondanak és éreznek az emberek, hol vannak, és mi történik". 

A diákok beszámolói egyfajta palackba zárt üzenet a többiek számára, amely elbeszéli az élet mentális és érzelmi miliőjét egy olyan 

társadalomban, ahol a viselkedéskontroll, a társadalmi nyomás és az aszimmetrikus hatalom architektúrája az eszközrendszerek közé 

tartozik. A legjelentősebb, hogy gyermekeink előhírnökei a más-más nézőpontjának érzelmi áldozatainak, mivel a fiatalok elmerülnek 

egy olyan kaptáréletben, ahol a másik számomra egy "az", és én magamat a mások által látott "az"-ként élem meg. Ezek az üzenetek 

bepillantást engednek az instrumentális jövőbe, mint Dickens Még nem jött karácsony szelleme által feltárt jelenetek. Scrooge-ot 

annyira megrázta a keserű sors megpillantása, hogy élete hátralévő részét annak szentelte, hogy megváltoztassa annak menetét. Mi mit 

fogunk tenni? 

A kérdés ott lebeg e fejezet fölött. Pentland a Facebookot a hatékony társadalmi nyomásgyakorlás és hangolás tökéletes miliőjeként 

ünnepli. A következő fejezetekben a Pentland által csodált mechanizmusokat tárjuk fel. Miért olyan nehéz a fiataloknak lecsatlakozni? 

Milyen következményei vannak ennek a kötődésnek rájuk és mindannyiunkra nézve? A Facebook megtanult keményen harapni a 

fiatalok pszichológiai szükségleteibe, új kihívásokat támasztva az egyéni identitást és személyes autonómiát építő fejlődési 

folyamatokkal szemben. E kihívások hatásai már most is nyilvánvalóak azon tanulmányok sorában, amelyek a közösségi média 

fiatalokra gyakorolt érzelmi terhét dokumentálják. Mint látni fogjuk, a kaptár és a Nagy Másik nagyobb architektúrája a "nincs kiút" 

elviselhetetlen világába taszít minket. 

A nemzetközi "unplug" tanulmány segít megteremteni a színpadot, mivel az érzelmi gyötrelmek széles skáláját tárja fel, amelyeket 

hat kategóriában foglalnak össze: függőség, az unplug elmulasztása, unalom, zavarodottság, szorongás és elszigeteltség. A diákok 

hirtelen leválása a hálózatról olyanfajta sóvárgást, depressziót és szorongást váltott ki, amelyek a klinikailag diagnosztizált függőségekre 

jellemzőek. Az eredmény az lett, hogy a többség minden országban elismerte, hogy nem tudta végigcsinálni a napot a hálózatról 

leválasztva. A szorongásukat súlyosbította az a fausti paktum, amelyet mi is jól ismerünk, mivel rájöttek, hogy szinte minden napi 

logisztikai, kommunikációs és információs igényük a csatlakoztatott eszközeiktől függ: "A barátokkal való találkozás nehézzé vagy 

lehetetlenné vált, az útkeresés egy úti célhoz online térkép vagy internet-hozzáférés nélkül problémássá vált, és egyszerűen egy otthoni 

este megszervezése is kihívássá vált". Ami még rosszabb, a diákok még az alkalmi társadalmi részvételt is elképzelhetetlennek találták a 

közösségi média, különösen a Facebook nélkül: "Egyre inkább nincs olyan fiatal, aki társasági életet akar, aki megengedheti magának, 

hogy ne legyen aktív az oldalon, és az oldalon aktívnak lenni azt jelenti, hogy az ember az életét az oldalon éli". 

Az üzleti és technológiai elemzők a Facebook közösségi médiában betöltött dominanciájának strukturális forrásaként a "hálózati 

hatásokat" említik, de ezek a hatások eredetileg a serdülők és a feltörekvő felnőttek keresleti jellemzőiből eredtek, tükrözve a koruknak 

és a korszakuknak megfelelő kortársi orientációt. Valójában a Facebook korai előnye ebben a munkában nem kis mértékben abból az 
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egyszerű tényből fakadt, hogy alapítói és eredeti tervezői maguk is serdülők és feltörekvő felnőttek voltak. A gyakorlatokat a serdülő 

felhasználók és egyetemisták elképzelt univerzuma számára tervezték, és ezeket a gyakorlatokat később intézményesítették a többiek 

számára, a szociális világot a nem barátok és a "barátok" számsorára redukálva, amelyek folyamatos ketyegést biztosítanak az egyén 

értékéről a szociális piacon, a felnőttkor előtti szorongásokat szítva és a kaptár hipnotizáló szociális fegyelmét megelőzve.2 

A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a diákok körében végzett globális tanulmányuk "lerántotta a leplet" a 

magányosságról és az akut tájékozódási zavarról, amely a fiatalokat a közösségi médiától való elszakadással szembesülve 

elhatalmasodik rajtuk. Nem egyszerűen arról volt szó, hogy nem tudtak mit kezdeni magukkal, hanem inkább arról, hogy "nehezen 

tudták megfogalmazni, mit éreznek, vagy egyáltalán, hogy kik is ők, ha nem tudtak kapcsolódni". A diákok úgy érezték, hogy 

"elvesztették önmaguk egy részét".3 

A tájékozatlanság és az elszigeteltség érzése a "másoktól" való pszichológiai függőségre utal, és további tanulmányok csak 

elmélyítik annak megértését, hogy a "Z generáció", az 1996-ban és utána született demográfiai kohorsz - a digitális bennszülöttek első 

csoportja, amely nem emlékszik a felügyeleti kapitalizmus kialakulása előtti életre - hogyan támaszkodik a különböző közösségi 

médiumokra a pszichológiai táplálkozás érdekében, miközben négy vagy öt platform között ugrál többé-kevésbé egyszerre. Vegyük 

először az idősebb kohorszokat. Egy 2012-es felmérés arra a következtetésre jutott, hogy a feltörekvő felnőttek több időt fordítanak a 

média használatára, mint bármely más napi tevékenységre, és naponta közel tizenkét órát töltenek valamilyen formában a médiával.4 

2018-ra a Pew Research arról számolt be, hogy a 18-29 éves fiatalok közel 40 százaléka számolt be arról, hogy "szinte állandóan" online 

van, ahogy a 30-49 évesek 36 százaléka is. A Z generáció felerősíti a tendenciát: 95 százalékuk használ okostelefont, és a tizenévesek 45 

százaléka állítja, hogy "szinte állandóan" online van.5 Ha így töltik napjaikat és éjszakáikat, akkor egy 2016-os tanulmány 

megállapításai túlságosan is logikusak, hiszen a tizenéves válaszadók százaléka42 szerint a közösségi média befolyásolja azt, ahogyan 

az emberek látják őket, mivel a kutatók szerint a kívülről befelé tekintő megközelítést alkalmazták, ahogyan kifejezik magukat. A 

függőségük mélyen behatol a közérzetükbe, befolyásolva azt, hogy hogyan érzik magukat (42 százalék) és a boldogságukat (37 

százalék).6 

Az önmagunk "kívülről befelé tekintő" megtapasztalásának pszichológiai következményeit egy 2017-es, 11-21 éves fiatal brit nők 

körében végzett felmérés szerint a társadalmi alapelvek a Pentland által oly lelkesen kidolgozott és a kapitalista felügyeleti vezetők által 

támogatott instrumentális társadalom hatékony működésének tűnik.7 A nők 35 százaléka mondta, hogy a legnagyobb gondjuk az online, 

hogy összehasonlítják magukat és az életüket másokkal, mivel "állandó összehasonlításba keverednek mások életének és testének 

gyakran idealizált változataival".8 

A projekt egyik igazgatója megfigyelte, hogy még a legfiatalabb lányok is nyomást éreznek arra, hogy "személyes márkát" 

hozzanak létre, ami az önobjektiválás végső formája, mivel "a kedvelések és megosztások formájában" keresnek megerősítést. Amikor a 

Guardian megpróbálta feltárni a lányok reflexióit ezekre a felmérési eredményekre, a válaszok ékesszólóan elárulták az organizmusok 

közötti organizmusok nyomorúságát. "Valóban úgy érzem, hogy tökéletesnek kell lennem, és állandóan másokhoz hasonlítom magam" - 

mondja az egyikük. "Látod mások életét és azt, hogy mit csinálnak... látod... az ő "tökéletes" életüket, és ez arra késztet, hogy azt hidd, a 

tiéd nem az" - mondja egy másik.9 

E megállapítások fényében egy brit szakorvos nyilatkozik a praxisában dolgozó fiatalokról: "Az emberek úgy nőnek fel, hogy 

befolyásolni akarnak, és ez most már munkaszerep.... Nem vagyok benne biztos, hogy a szülők teljesen tisztában vannak-e azzal, hogy 

milyen nyomás nehezedik az emberekre....."10 Valóban, az említett 2017-es felmérésben a válaszadók mindössze 12 százaléka gondolta 

úgy, hogy a szüleik megértették ezeket a nyomásokat. A jelentések megerősítik, hogy a társadalmi nyomás mint az online társadalmi 

befolyásolás eszköze jól intézményesült, de Pentland hitével ellentétben, miszerint az "osztály" megosztottság eltűnne, a kaptárban zajló 

élet új hasadásokat és rétegződési formákat hoz létre: nemcsak hangolódni vagy hangolva lenni, hanem nyomást gyakorolni vagy 

nyomást gyakorolni. 

Semmi sem foglalja össze jobban a fiatal kaptáréletet, mint a Facebook saját észak-amerikai marketingigazgatójának, Michelle 

Klein-nek a meglátásai, aki 2016-ban egy közönség előtt elmondta, hogy míg egy átlagos felnőtt naponta 30-szor ellenőrzi a telefonját, 

addig az átlagos ezerévesek - lelkesen számolt be róla - naponta több mint 157-szer. A Z generáció, ma már tudjuk, ezt az ütemet is 

meghaladja. Klein a Facebook mérnöki bravúrját így jellemezte: "a kommunikáció érzékszervi élménye, amely segít nekünk kapcsolatot 

teremteni másokkal, anélkül, hogy el kellene néznünk", és elégedetten jegyezte meg, hogy ez az állapot a marketingesek számára 

áldásos. Aláhúzta azokat a dizájnjellemzőket, amelyek ezt a hipnotizáló hatást eredményezik: a dizájn narratív, magával ragadó, 

azonnali, kifejező, magával ragadó, adaptív és dinamikus.11 

Ha már elmúltál harminc éves, akkor tudod, hogy Klein nem a te kamaszkorodat írja le, sem a szüleidét, és főleg nem a 

nagyszüleidét. A kaptárban a serdülőkor és a felnövekvő felnőttkor az első ember, amelyet a viselkedéstechnika tudománya aprólékosan 

kidolgozott; intézményesített a viselkedésmódosítás számítógépes közvetítésű eszközeinek hatalmas és összetett architektúrájában; a 

Nagy Másik felügyel; a viselkedési többlet megragadásában a méretgazdaságosság, a hatókör és a cselekvés gazdaságosságára irányul; 

és a tudás és a hatalom példátlan koncentrációjából származó felügyeleti tőke finanszírozza. Gyermekeink egy olyan kaptárban 

igyekeznek felnőtté válni, amelyet a felügyeleti kapitalizmus alkalmazott utópistái birtokolnak és működtetnek, és amelyet folyamatosan 

figyelemmel kísérnek és alakítanak az instrumentális hatalom egyre növekvő ereje által. Vajon ezt az életet akarjuk-e társadalmunk 
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legnyitottabb, leghajlékonyabb, legbuzgóbb, legöntudatosabb és legígéretesebb tagjainak? 

 

II. A kéz és a kesztyű 

 

A közösségi média által a fiatalokra gyakorolt mágneses vonzerő automatikusabb és kevésbé önkéntes viselkedés felé tereli őket. Túl 

sokak számára ez a viselkedés a valódi kényszeresség területére torkollik. Mi az, ami megbabonázza a legfiatalabbakat közöttünk, és a 

stressz és a nyugtalanság ellenére, amellyel ott találkoznak, e közvetített világhoz köti őket? 

A válasz a viselkedéstudomány és a magas szintű tervezés kombinációjában rejlik, amely precízen megmunkált, hogy keményen 

ráharapjon a kor és a színpad ezen szakaszának szükségleteire: egy tökéletesen illeszkedő kéz és kesztyű. A közösségi mediát úgy 

tervezték, hogy minden korosztály számára vonzóvá tegye és megtartsa az embereket, de alapvetően a serdülőkor és a feltörekvő 

felnőttkor pszichológiai struktúrájához igazodik, amikor az ember természetes módon a "mások" felé orientálódik, különösen a 

csoportos elismerés, elfogadás, hovatartozás és befogadás jutalma felé. Sokak számára ez a szoros testre szabottság a társadalmi 

részvétel gyakorlati függőségeivel együtt a közösségi médiát mérgező miliővé teszi. Ez a miliő nemcsak súlyos pszichológiai 

áldozatokat szed, hanem a mai fiatalok és az utánuk következő generációk emberi fejlődésének irányát is veszélyezteti, a még eljövendő 

karácsony minden szellemét. 

A technológiafüggőség kéz és kéz közötti kapcsolatát nem a Facebook találta fel, hanem a játékiparban - egy másik olyan 

környezetben, ahol a függőséget hivatalosan is határtalan profitforrásként ismerik el - úttörőnek bizonyult, tesztelték és tökéletesítették, 

méghozzá kiemelkedő sikerrel. Skinner előre látta módszereinek relevanciáját a kaszinók környezetében, amelyet a vezetők és a 

mérnökök a lehető legélénkebb illusztrációjává alakítottak a viselkedéstechnika megdöbbentő erejének, valamint az egyéni hajlamok 

kihasználására és a megszállottság és kényszer zárt hurkává alakítására való képességének. 

Natasha Dow Schüll, az MIT társadalmi antropológusánál éleslátóbban senki sem térképezte fel a kaszinók terepét a Las Vegas-i 

gépi szerencsejáték lenyűgöző vizsgálatában, a Addiction by Design-ban. Számunkra a legérdekesebb az ő beszámolója a nyerőgépek új 

generációjának szimbiotikus tervezési elveiről, amelyeket úgy számoltak ki, hogy manipulálják a játékosok pszichológiai orientációját, 

hogy először soha ne kelljen félrenézniük, és végül képtelenné váljanak erre. Schüll megtanulta, hogy a függőséget okozó játékosok nem 

keresik sem a szórakozást, sem a mitikus készpénz jackpotot. Ehelyett azt hajszolják, amit Howard Shaffer, a Harvard Medical School 

függőségkutatója "a kábítószer vagy a szerencsejáték azon képességét, hogy megváltoztassa a szubjektív élményt", egy olyan 

tapasztalati állapotot hajszolva, amelyet Schüll "gépzónának" nevez, az önfeledt játék állapotát, amelyben az embert egy ellenállhatatlan 

lendület viszi magával, és úgy érzi, hogy "játszik vele a gép".12 A gépi zóna a teljes elmélyülés érzését éri el, ami emlékeztet Klein 

leírására a Facebook tervezési elveiről - lebilincselő, magával ragadó, azonnali -, és az öntudat elvesztésével, automatikus viselkedéssel 

és a kényszer hulláma által magával ragadott teljes ritmikus elmerüléssel jár. Végül a kaszinógépek tervezésének minden aspektusa arra 

irányult, hogy visszhangozza, fokozza és felerősítse ezt a szubjektív változást, de mindig olyan módon, hogy a játékos ne legyen 

tudatában ennek. 

Schüll leírja a több évtizedes tanulási görbét, amikor a szerencsejáték-vezetők fokozatosan felismerték, hogy a számítógép-

alapú nyerőgépek új generációja képes kiváltani és felerősíteni a zóna hajszolásának kényszerét, valamint meghosszabbítani azt az 

időt, amelyet az egyes játékosok a zónában töltenek. Ezek az innovációk a meghosszabbított játék puszta mennyiségével növelik a 

bevételeket, mivel minden egyes gépet "személyre szabott jutalomeszközzé" alakítanak át.13 Az elképzelés, ahogyan azt a 

kaszinók megértették, az, hogy kerülni kell mindent, ami elvonja, eltereli vagy megszakítja a játékos és a gép fúzióját; a konzolok 

"a játékos természetes testtartásához igazodnak", megszüntetve a távolságot a játékos teste és a súrlódásmentes érintőképernyők 

között: "A nyerőgépek minden jellemzője - a matematikai struktúra, a vizuális grafika, a hangdinamika, az ülés és a képernyő 

ergonómiája - úgy van kalibrálva, hogy növelje a játékos "eszközön töltött idejét", és ösztönözze a "kihalásig való játékot"." 14 A 

cél egyfajta őrült gépi szex, a megszállottság, az én elvesztése és az önkielégítés intim zárt ciklusú architektúrája. A kulcs - mondja 

egy kaszinóvezető túlságosan is ismerős szavakkal - "annak kitalálása, hogyan lehet a technológiát úgy kihasználni, hogy az ügyfelek 

preferenciáinak megfelelően cselekedjünk, [miközben] a lehető legkevésbé láthatatlanul - vagy ahogy én nevezem, auto-mágikusan - 

tesszük ezt".15 

A kézzel-kesztyűvel való illeszkedés pszichológiai veszélyei messze túlterjedtek a kaszinó gödrökön, ahol a játékosok a gép zónáját 

keresik: ezek határozzák meg a Facebook sikerének nyers szívét. A vállalat több tőkét, információt és tudományt hoz ebbe az élősködő 

szimbiózisba, mint amennyit a szerencsejáték-ipar valaha is össze tudna gyűjteni. A felügyeleti bevételek nevében elért eredményei a 

következő prototípust hozták létre az instrumentális társadalom és annak szociális elvei, különösen a legfiatalabbak számára. Sok 

mindent megragadhatunk a kaptár megélt tapasztalataiból azokban a kihívásokban, amelyekkel azok a fiatalok szembesülnek, akiknek 

az a sorsuk, hogy ebben az újszerű társadalmi közegben, amelyben a tőke erői a kényszer termelésének szentelik magukat, felnőtté 

válnak. A Facebook marketingigazgatója nyíltan dicsekszik azzal, hogy precíziós eszközeivel olyan médiumot hoz létre, amelyben a 

felhasználóknak "soha nem kell félrenézniük", de a vállalat sokkal körültekintőbb volt azokkal a tervezési gyakorlatokkal kapcsolatban, 

amelyek végül képtelenné teszik a felhasználókat, különösen a fiatal felhasználókat arra, hogy félrenézzenek. 
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Van néhány rés a páncélon. Például 2017-ben a Napster társalapítója és a Facebook egykori elnöke, Sean Parker őszintén elismerte, 

hogy a Facebookot úgy tervezték, hogy a lehető legtöbb időt és tudatot eméssze fel a felhasználókból. Az elképzelés az volt, hogy 

"időnként egy kis dopaminlöketet" - azaz "változó megerősítést" - küldjenek "like-ok és kommentek formájában. A cél az volt, hogy a 

felhasználókat a kaptárhoz ragasztva tartsák, ezeket a találatokat hajszolva, miközben nyersanyagáradatot hagynak maguk  u t án".16 

Shaffer, a függőségkutató öt olyan elemet azonosított, amelyek jellemzik ezt a kényszeres állapotot: a használat gyakorisága, a hatás 

időtartama, a hatáserősség, az adagolás módja és a játékos tulajdonságok. Már elég sokat tudunk arról, hogy a fiatalok nagy 

gyakorisággal és hosszú ideig használják a közösségi médiát. Amit meg kell értenünk, az (1) azok a pszichológiai jellemzők, amelyek 

eleve a közösségi médiához vonzzák őket (a kéz), (2) azok a tervezési gyakorlatok, amelyek a potencia fokozásával a hajlamokat 

csillapíthatatlan szükségletté változtatják (a kesztyű), és (3) a Facebook egyre tökéletesebb képességének mentális és érzelmi 

következményei, amellyel a fiatalokat a saját zónájuk kergetésébe vonja be. 

Nézzük meg a Washington Post 2017-es, egy tizenhárom éves lányról szóló profiljának utolsó pillanatait, amely egy olyan sorozat 

része, amely azt mutatja be, "milyen érzés a like-ok, lolsok és vágyakozások korában felnőni". A lánynak születésnapja van, és csak 

egyetlen kérdés dönti el a boldogságát: tetszik-e annyira a barátainak, hogy az alkalomra méltóan képeket posztoljanak róla az 

oldalukra? "Görget, várakozik. Arra, hogy megjelenjen az a kis értesítési doboz. "17 Életkortól függetlenül, ki ne érezné közülünk az 

elismerés fájdalmas robbanását? A kamaszkor mindig is olyan időszak volt, amikor az elfogadás, a befogadás és a "mások" elismerése 

élet-halál kérdésnek tűnhet, és ehhez nem kellett a közösségi média. Valóban más ma a kamaszkor, mint bármely más korszakban? A 

válasz igen... és nem. 

A serdülőkort hivatalosan 1904-ben "fedezte fel" az Egyesült Államokban G. Stanley Hall, és már akkor is az ország első 

pszichológus doktora, Hall a fiatalság kihívásait a "mi urbanizált melegházi életünk gyorsan változó kontextusában helyezte el, amely 

hajlamos mindent idő előtt megérlelni". " 18Amikor 1904-ben a tizenévesekről írt, megfigyelte, hogy a serdülőkor a kortárscsoport iránti 

szélsőséges orientáció időszaka: "Néhányan egy ideig úgy tűnik, hogy önmagukban nincs erőforrásuk, hanem boldogságuk érdekében 

alázatosan függnek társaiktól".19 Rámutatott a kortárscsoporton belüli kegyetlenség lehetőségére is, egy olyan jelenségre, amelyet a 

kortárs pszichológusok "kapcsolati agressziónak" neveznek. Évtizedekkel később a serdülőkor központi kihívását Erik Erikson 

fejlődéspszichológus, aki sokat tett a huszadik századi serdülőkor magyarázatáért, híres módon "identitásképzésként" jellemezte. 

Erikson a serdülők küzdelmét hangsúlyozta, hogy a serdülőkori klikkek kölcsönös "összetartozásából" koherens identitást építsen fel. 

Leírta a "normatív válságot", amikor a "helyes" és a "helytelen" alapvető kérdései az "önvizsgálattal" és a "személyes kísérletezéssel" 

kapcsolatos belső erőforrásokat igénylik. Az én és a másik közötti ilyen konfliktus egészséges megoldása tartós identitástudathoz 

vezet.20 

Ma a legtöbb pszichológus egyetért abban, hogy hosszabb életünk és az információintenzív társadalom kihívásai tovább 

hosszabbították a gyermekkor és a felnőttkor közötti időt. Sokan a "feltörekvő felnőttkor" fogalmán állapodtak meg, hogy a tizennyolc 

és a húszas évek vége közötti éveket új életszakaszként jelöljék: a feltörekvő felnőttkor a huszonegyedik században azt jelenti, amit a 

huszadik században a serdülőkor.21 És bár a kortárs kutatók sokféle módszert és paradigmát alkalmaznak, a legtöbbjük egyetért abban, 

hogy a feltörekvő felnőttkor alapvető kihívása az "én" megkülönböztetése a "másoktól".22 

Széleskörű egyetértés van abban, hogy meghosszabbodott élettartamunk gyakran megköveteli, hogy életünk során többször is 

visszatérjünk az identitás alapvető kérdéseire, de a kutatók egyetértenek abban, hogy a pszichológiai siker a feltörekvő felnőttkorban 

attól függ, hogy az identitással kapcsolatos kérdések legalább valamilyen módon megoldódjanak, ami a teljes felnőttkor felé való 

elmozdulás alapja. Ahogy egy kutató írja: "A feltörekvő felnőttkor elsődleges kihívása, hogy a saját életünk szerzőjévé váljunk".23 Ki ne 

ismerné fel közülünk ezt a hívást? Ez az egzisztenciális kihívás tartós, a generációkat összekötő folytonosság forrása. Ami megváltozott, 

azok a körülmények, amelyek között a mai fiataloknak meg kell felelniük ennek a kihívásnak. 

 

III. Az élet bizonyítéka 

 

A kialakulóban lévő felnőttkor a "nullpontja" a "kapcsolati autonómiáért" folytatott küzdelemnek, amely felkészíti a fiatalokat a 

felnőttkorba való átmenetre, ahogyan Daniel Lapsley és Ryan Woodbury, a Notre Dame pszichológusai jellemzik.24 A "kapcsolati 

autonómia" kifejezéssel azt az elképzelést akarják hangsúlyozni, hogy az autonómia nem az "individualizmus" leegyszerűsítő kliséje, 

amelyet nem terhel kötődés vagy empátia, hanem a belső erőforrások művelése, valamint az intimitás és a kapcsolatteremtés képessége 

közötti létfontosságú egyensúlyt teremti meg. A feltörekvő felnőttkor "kemény alkudozást" igényel egy olyan én létrehozásához, amely 

elkülönül másoktól, de mégis kapcsolódik hozzájuk, és e belső alku minősége "a feltörekvő felnőttkornak a várakozás és a sürgősség 

érzését adja", segítve a felnőttkorba való sikeres átmenetet.25 

Még ezekkel a felismerésekkel együtt is nehéz teljesen megragadni a fiatalok átélt tapasztalatait, akik - ahogy Hall több mint egy 

évszázaddal ezelőtt találóan leírta - "úgy tűnik..., hogy nincsenek erőforrásai önmagukban". Talán a legnehezebben megragadható 

tulajdonság az, hogy ebben a kemény alkudozást megelőző időszakban egyszerűen még nem létezik "belső" én-érzés. Ez az az időszak, 
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amikor "én" az vagyok, amit a "többiek" gondolnak rólam, és az, hogy "én" hogyan érzem magam, annak függvénye, hogy a "többiek" 

hogyan bánnak velem. Stabil identitástudat helyett csak egy kaméleon van, amely attól függően találja ki magát újra, hogy milyen 

társadalmi tükörbe kerül. Ebben az állapotban a "mások" nem egyének, hanem a közönség, akiknek előadom magam. Az, hogy ki 

vagyok, a közönségtől függ. A tükörben való létezésnek ez az állapota tiszta "fúzió", és megragadja egy tizenhárom éves kislány 

jelentését, aki szorongva várja a kis értesítő doboz megjelenését, mint létezésének és értékének jelét. A fiatal, aki még nem vájt ki 

magának belső teret, csak a Másik Egy nézőpontjából létezik önmaga számára. A "mások" nélkül kialszanak a fények. Haragról szó sem 

lehet: az ember nem meri elidegeníteni a másokat, akik a tükörképei, és így az életének bizonyítékai. 

Ebben a legelemibb értelemben az a fiatal, aki kényszert érez a közösségi média használatára, sokkal igazabb és pontosabb leírást 

kapaszkodik az életéért, él mások tekintetébe, mert ez az egyetlen élete, még akkor is, ha fáj. Ahogy Robert Kegan fejlődéspszichológus 

a Facebook megjelenése előtt jóval leírta a serdülőkori tapasztalatot: "Nincs olyan én, amely független lenne a "másoknak tetszik" 

kontextusától".26 Ez nem erkölcsi vagy érzelmi hiányosság, hanem az élet ténye ebben a fejlődési pillanatban, és ez bizonyos 

kiszámítható következményekkel jár. Például az ember hajlamos a társadalmi összehasonlításon keresztül működni. Az ember könnyű 

prédája lehet a manipulációnak, kevés védekezési lehetőséggel rendelkezik a társadalmi nyomással és a társadalmi befolyásolás egyéb 

formáival szemben. Egy kialakult csoport rögzített hitrendszere túlságosan könnyen kitöltheti a belső űrt, és egy kívülről származó 

identitással helyettesíti az önépítés munkáját.27 

A "fúzióból" való továbblépés átmenetet jelent abból, hogy valaki olyasvalaki legyen, aki a kapcsolataiból olyasvalaki, akinek 

vannak kapcsolatai. Ez a tapasztalataink értelmezésének mélyreható újrakonfigurálásával jár. Kegan nyelvén ez a "kölcsönösség 

kultúrájától" való elmozdulást jelenti egy összetettebb "identitás, önszerzőség és személyes autonómia kultúrája" felé. Ez a váltás attól 

függ, hogy olyan emberekkel és élettapasztalatokkal találkozunk, amelyek többet követelnek, mint a tükörképünk. Ez megköveteli az 

egyének és olyan helyzetek, amelyek ragaszkodnak az én-hangunkhoz, és arra késztetnek, hogy saját, egyedi választ adjunk a világra. 

Ez egy olyan belső aktus, amely elkerüli a visszaadást vagy az adatolást, miközben elkezdjük összeállítani az érvényes igazság és az 

erkölcsi tekintély belső érzetét. Ez az a referenciapont, ahonnan azt mondhatjuk: "azt gondolom", "érzem", "hiszem". Fokozatosan ez az 

"én" megtanulja érezni a tapasztalatai szerzőségét és tulajdonjogát. Képes reflektálni önmagára, megismerni önmagát, és szándékos 

döntésekkel és céltudatos cselekvéssel szabályozni önmagát. A kutatások azt mutatják, hogy az önkonstrukció e nagy ugrásait olyan 

tapasztalatok ösztönzik, mint a strukturált reflexió, a konfliktus, a disszonancia, a válság és a kudarc. Azok az emberek, akik segítenek 

kiváltani ezt az új, befelé irányuló kapcsolatot, nem hajlandók tükörként viselkedni. Elutasítják a fúziót a valódi kölcsönösség javára. 

"Az, hogy kik lépnek be egy ember életébe - jegyzi meg Kegan -, lehet a legnagyobb befolyásoló tényező arra, hogy mivé válik ez az 

élet".28 

Milyen következményei vannak annak, ha nem sikerül egészséges egyensúlyt teremteni a belső és a külső, az én és a kapcsolat 

között? Klinikai tanulmányok azonosítják az ezzel a fejlődési stagnálással összefüggő sajátos mintákat. Nem meglepő módon ezek közé 

tartozik az egyedüllét elviselésére való képtelenség, a másokkal való összeolvadás érzése, az instabil én-érzés, sőt a mások irányításának 

túlzott igénye is, mint a tükör közelségének módja. A tükör elvesztése a kihalással egyenértékű érzés.29 

A belső erőforrások ápolása tehát döntő fontosságú az intimitás és a kapcsolatteremtés képessége szempontjából, amely kihívások a 

modern kor minden egyes új szakaszával egyre időigényesebbé váltak. És miközben a fiatalokat változatlanul köti az önteremtés tartós 

egzisztenciális feladata, történetünk három kritikus módot javasol, amelyeken ez a feladat most összefut a történelemmel és korunk 

egyedülálló létfeltételeivel. 

Először is, a hagyományos társadalom hanyatlása és a társadalmi komplexitás fejlődése felgyorsította az individualizációs 

folyamatokat. Jobban kell támaszkodnunk önteremtésünkre és belső erőforrásainkra, mint bármikor az emberiség történetében, és 

amikor ezek meghiúsulnak, az elszakítottság és az elszigeteltség érzése keserű. 

Másodszor, a digitális kapcsolat a társadalmi részvétel szükséges eszközévé vált, részben azért, mert az intézmények nem tudtak 

alkalmazkodni az egyének új társadalmának igényeihez. A társadalmi infrastruktúra számítógépes közvetítése egyidejűleg 

megváltoztatja az emberi kommunikációt, megvilágítva az egyéni és kollektív viselkedést, ahogyan az a tweetek, like-ok, kattintások, 

mobilitási minták, keresési lekérdezések, posztok és ezernyi más napi cselekvés hullámzó hullámaiban tükröződik. 

Harmadszor, a felügyeleti kapitalizmus uralja és instrumentalizálja a digitális kapcsolatot. "Ami a közösségi média 

eredményeképpen megváltozott" - írja danah boyd kutató a hálózatba kapcsolt tizenévesek társadalmi életét vizsgálva - "az az, hogy a 

tizenévesek örökös vágya a társadalmi kapcsolat és az autonómia iránt most a hálózatba kapcsolt nyilvánosságban fejeződik ki. "30 Való 

igaz, hogy a kapcsolat érdekében az identitással kapcsolatos megpróbáltatások egy szélesebb csoport számára is láthatóvá válnak. De a 

"hálózatos nyilvánosságok" fogalma paradoxon. Láthatóságunkat ugyanis nemcsak a hálózatos terek nyilvánossága nagyítja fel és 

kényszeríti ki, hanem az is, hogy privatizáltak. A fiatalok élete ma már a magántőke terében bontakozik ki, amelyet a megfigyelési 

kapitalisták birtokolnak és működtetnek, amelyet "gazdasági orientációjuk" közvetít, és amelyet a megfigyelési bevételek 

maximalizálását célzó gyakorlatokban operacionalizálnak. Ezek a magánterek azok a médiumok, amelyeken keresztül a társadalmi 

befolyásolás minden formáját - társadalmi nyomás, társadalmi összehasonlítás, modellezés, tudatalatti alapozás - megidézik a viselkedés 

hangolására, terelésére és manipulálására a felügyeleti bevételek nevében. Ez az a hely, ahol a felnőttkor kialakulása várható. 

Míg a kaszinók vezetői és a nyerőgép-fejlesztők beszédesek és hencegők lehetnek, és szívesen megosztják a "tervezett függőség" 
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eredményeiket, a felügyeleti kapitalista projekt a titoktartásra épül. Így egy egész diskurzus kelt életre, amely a lopakodó tervezés 

dekódolására szakosodott, amely először elriasztja a felhasználókat attól, hogy valaha is félrenézzenek, majd képtelenné teszi őket erre. 

Csevegőcsoportok és végtelen számú kérdésfeltevés létezik, miközben az emberek megpróbálják megfejteni, hogy mit is csinál 

valójában a Facebook. A vonatkozó tervezési gyakorlatokat az újságírói beszámolókban, valamint olyan könyvekben, mint a Evil by 

Design, Hooked és Irresistible, amelyek mind-mind hozzájárulnak az általuk tárgyalt módszerek normalizálásához. Az Evil by Design 

szerzője, Chris Nodder, a felhasználói élmény tanácsadója például elmagyarázza, hogy a gonosz tervezés célja az emberi gyengeség 

kihasználása olyan interfészek létrehozásával, amelyek "a felhasználókat érzelmileg bevonják valaminek a megtételébe, ami a 

tervezőnek nagyobb hasznára válik, mint nekik". Olvasóit a pszichés zsibbasztásra oktatja, arra buzdítva őket, hogy fogadják el, hogy az 

ilyen gyakorlatok standarddá váltak, azt javasolva, hogy a fogyasztók és a tervezők találjanak módot arra, hogy "a maguk javára 

fordítsák őket".31 

Ha meg akarjuk ítélni a korunkban történő felnőtté válást, akkor meg kell értenünk valamit azokból a sajátos gyakorlatokból, 

amelyek a társadalmi részvételt olyan kesztyűvé változtatják, amely nem egyszerűen átöleli a kezet, hanem a gazdasági 

szükségszerűségek kedvéért mágnesezi és bénítja a kezet. A Facebook olyan sajátos gyakorlatokra támaszkodik, amelyek táplálják az 

emberek, különösen a fiatalok azon hajlamát, hogy "kívülről, belülről" ismerjék meg magukat. A legkritikusabb az, hogy minél inkább 

táplálják a "mások" iránti igényt, annál kevésbé képesek az emberek az önépítés munkájába bocsátkozni. A belső és a külső élet közötti 

pozitív egyensúly elérésének kudarca annyira pusztító, hogy Lapsley és Woodbury szerint ez a legtöbb felnőttkori személyiségzavar 

"középpontjában" áll.32 

Nodder például kiemeli, hogy a Facebook korán elsajátította a "társadalmi bizonyíték" fogalmát: "Viselkedésünk nagy részét az 

határozza meg, hogy milyen benyomásaink vannak arról, hogy mi a helyes dolog, amit tennünk kell... az alapján, amit másoktól 

megfigyelünk.... Ezt a befolyást nevezzük társadalmi bizonyítéknak. "33 A vállalat a serdülőkori természetnek ezt az aspektusát 

instrumentalizálja azáltal, hogy a "barátok" üzeneteit használja fel, hogy egy terméket, szolgáltatást vagy tevékenységet 

"személyesebbnek és érzelmesebbnek" érezzünk. Ezt a Pentland által nagyra becsült, mindenütt jelenlévő taktikát használták a Facebook 

szavazási kísérletében. Ez táplálja a fiatalok azon igényét, hogy jóváhagyást szerezzenek és elkerüljék a rosszallást azzal, hogy azt 

teszik, amit a többiek. 

A Facebook legjelentősebb viselkedéstechnikai újítása a 2009-ben bevezetett, mára szintén mindenütt jelenlévő "Tetszik" gomb. 

Andrew Bosworth, a Facebook régóta vezető beosztású vezetőjének egyidejű blogbejegyzései szerint a "Tetszik" gombról több mint 

másfél évig folytak belső viták, mielőtt Zuckerberg végül úgy döntött, hogy beépíti azt. Többször is elvetette az ötletet, attól tartva, hogy 

az elvonja a figyelmet más, a monetarizálást célzó funkciókról, például a vitatott Beacon programról. Lényeges, hogy az alapító csak 

akkor fogadta el a gombot, amikor az új adatok kiderítették, hogy az a viselkedési többlet erőteljes forrása, amely a kommentek 

mennyiségével mérve segítette a Facebook News Feed mágneses erejének növelését.34 

A Facebook vezetése a jelek szerint csak fokozatosan jött rá, hogy a gomb segítségével a platform könyvből tükörhólyaggá, a 

passzív olvasásból a kölcsönös tükröződések aktív tengerévé válhat, amely a felhasználókat a hírfolyamukhoz ragasztja. A kínálati 

oldalon a "Tetszik" gomb egy bolygó méretű egyirányú tükör volt, amely képes volt exponenciálisan növelni a nyersanyagkészletet. 

Minél többet "tetszett" egy felhasználó, annál többet tájékoztatta a Facebookot "kezének" pontos alakjáról és összetételéről, így a 

vállalat folyamatosan szorosabbra húzhatta a kesztyűt, és növelhette a jelek előrejelző értékét. 

A Facebook tulajdonában lévő Instagram protokolljai egy másik jó példát szolgáltatnak ezekre a folyamatokra. Itt láthatjuk ezeket a 

szoros kapcsolatokat, ahogy a kényszer még több többletet vonz, hogy még több kényszert tápláljon. Az Instagram az érdeklődési 

körüknek megfelelő fotókkal szögezi le a felhasználóit, hogyan választja ki ezeket a fotókat a rendelkezésre álló több millióból? A 

kézenfekvő, de helytelen válasz az lenne, hogy elemzi a tetsző fotók tartalmát, és többet mutat. Ehelyett az Instagram elemzései a 

viselkedési többletből merítenek: az árnyékszövegből. Ahogy az egyik menedzser leírja: "A jóslatokat egy akcióra alapozod, majd a 

cselekvés köré teszel dolgokat". A cselekvések olyan jelek, mint a "követés", a "tetszik" és a "megosztás", most és a múltban. A kör 

innen tovább bővül. Kivel osztottad meg? Kiket követnek, lájkolnak és osztanak meg? "Az Instagram bányássza a felhasználók közötti 

többrétegű közösségi hálót", de ez a bányászat a megfigyelhetőségen alapul az időben mozgó, mérhető viselkedés: az árnyékszöveg 

dinamikus többlete, amely a saját és a Facebook gyorsítótárából származik, nem pedig a nyilvános szövegben megjelenő tartalom.35 

Végül a látott fotók különös relevanciával rezonálnak az életedre. A több többet szül. 

A keresleti oldalon a Facebook "kedvelései" gyorsan áhítottak és áhítottak, és univerzális jutalmazási rendszerré alakultak, vagy 

amit egy fiatal alkalmazásfejlesztő "a mi generációnk crack-kokainjának" nevezett. A "like-ok" váltak azokká a változó időzítésű 

dopaminszórókká, amelyek arra ösztönözték a felhasználókat, hogy megduplázzák a tétjeiket "minden alkalommal, amikor megosztottak 

egy fotót, weblinket vagy állapotfrissítést". Egy nulla like-ot kapott poszt nem csak magánéleti fájdalmat jelentett, hanem egyfajta 

nyilvános elítélést is. "36 Valójában a legtöbb felhasználó jobban vágyott a jutalomra, mint a megaláztatástól, és a "Tetszik" gomb a 

Facebook védjegyévé vált, elterjedt a digitális univerzumban, és aktívan egyesítette a felhasználókat egy újfajta kölcsönös függőségben, 

amely a megerősítés adásának és vételének pasztellszínű orgiájában fejeződött ki. 

A "Tetszik" gomb csak a kezdete volt annak, ami egy új társadalmi világ történelmi jelentőségű építménye lett, amelyet sok 

felhasználó számára a közösségi tükörrel való fúzió határoz meg, különösen a fiatalok körében. Ahogy a szerencsejátékosok a géppel 
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való fúzió zónáját keresik, úgy a kölcsönösség kultúrájába beágyazott fiatalok a társadalmi tükörrel való fúzió zónáját keresik. Mindenki 

számára, aki már küzd az én-másik egyensúly kihívásával, a "Tetszik" gomb és testvérei folyamatosan a visszafejlődés felé billentik a 

mérleg nyelvét. 

A Facebook hírfolyamának rövid története újabb bizonyíték arra, hogy a fúzió kialakítását és fenntartását célzó, egyre szorosabbra 

fűzött visszacsatolási hurkok mennyire hatékonyak. Amikor a News Feed 2006-ban először elindult, a Facebook egy olyan oldalról, ahol 

a felhasználóknak meg kellett látogatniuk a barátaik oldalait, hogy láthassák a frissítéseiket, átváltott arra, hogy ezek az üzenetek 

automatikusan megosztásra kerüljenek az egyes személyek kezdőlapján egy adatfolyamban. Több százezer felhasználó csatlakozott 

ellenzéki csoportokhoz, akiket visszataszított a cég egyoldalúan megsértette a magánéletet. "Senki sem volt felkészülve arra, hogy 

online tevékenységei hirtelen tömeges fogyasztásra kerüljenek" - idézte fel a TechCrunch technológiai híroldal a News Feed tizedik 

évfordulóján, 2016-ban, amikor az olvasóknak "A hírfolyam végső útmutatóját" ajánlotta, útmutatásokkal arról, hogy "hogyan érheti el, 

hogy tartalmait több ember lássa", hogyan jelenjen meg "kiemelkedően", és hogyan találjon visszhangra a "közönsége".37 Tíz évvel 

korábban a TechCrunch egyik riportere előrelátóan megjegyezte: "Azok a felhasználók, akik nem vesznek részt, hamar rájönnek, hogy 

kiesnek a figyelemáramból, és gyanítom, gyorsan visszaillesztik magukat. "38 

A láthatatlanságtól és az elhagyatottságtól való félelemre való hivatkozás 2006-ban működött, amikor a Facebooknak mindössze 9,5 

millió felhasználója volt (és a regisztrációhoz főiskolai e-mail címre volt szükség), és a Facebook több mint 2 milliárd felhasználóval 

gyarapodott, és ez vezérelte a News Feed minden későbbi módosításának elfogadását. A News Feed a vállalat bevételi sikerének 

"epicentrumává" és "a Föld legértékesebb hirdetőtáblájává" vált, ahogy a Time magazin 2015-ben, mindössze három évvel a Facebook 

tőzsdei bevezetése után megállapította.39 

A News Feed a közösségi tükör középpontja is. Az undor és a tisztelet között eltelt években a News Feed a Facebook 

legintenzívebben vizsgált adattudományi tárgyává és kiterjedt szervezeti innováció tárgyává vált, mindezt olyan kifinomultsággal és 

tőkeintenzitással, amelyet természetesebb lenne a világ éhezésének megoldására, a rák gyógyítására vagy az éghajlat pusztulásának 

megakadályozására irányuló törekvésekhez társítani. 

A Facebook hirdetések célzására szolgáló, már amúgy is bonyolult számítási gépezetén túlmenően 2016-ra a News Feed funkció a 

világ egyik legtitkosabb előrejelző algoritmusától függött, amely a viselkedési többlet több mint 100 000 elemének isten háta mögötti 

nézetéből származik, amelyeket folyamatosan kiszámítanak, hogy meghatározzák a lehetséges posztok ezreinek "személyes relevancia" 

pontszámát, mivel "átvizsgál és összegyűjt mindent, amit az elmúlt héten az egyes barátaid, mindenki, akit követsz, minden csoport, 

amelyhez tartozol, és minden Facebook oldal, amelyet kedvelsz" - írja Will Oremus a Slate-ben. "A poszt, amit a hírfolyamod tetején 

látsz, több ezer másik közül lett kiválasztva, mint ami a legnagyobb valószínűséggel megnevettet, megríkat, megmosolyogtat, kattint, 

kedvel, megoszt vagy kommentel."40 A kesztyű zárt visszacsatolási hurokkal szorul a kéz köré, ezt az Isten nézet teszi lehetővé, amely 

előnyben részesíti az olyan emberek posztjait, akikkel már kapcsolatba lépett, azokat a posztokat, amelyek nagyfokú elkötelezettséget 

váltottak ki másokból, és azokat a posztokat, amelyek hasonlóak azokhoz, amelyekkel már kapcsolatba lépett.41 

2015-ben bevezették a See First "kurációs eszközt", amely a felhasználók közösségi tükrének alakjáról közvetlen adatokat 

szolgáltat, a News Feed személyes prioritásainak megkérdezésével. A Facebook termékigazgatója leírja, hogy a vállalat érdeke az, hogy 

"mindenből, ami a Földön történt... bárhol megjelent, bármelyik barátod, bármelyik családtagod, bármelyik hírforrás által, azt 

szolgáltassa, ami ma a "legjelentősebb" a számodra. " A hírfolyamban sorba rendezett 42minden egyes poszt mostantól egy sor kifejezett 

visszajelzési lehetőséget is tartalmaz: Többet akarok ebből. Ebből semmit sem akarok. Ezek a közvetlen többlet-ellátási vonalak fontos 

forrásai az innovációnak, amelynek célja a fúziós zóna célpontjának kiszélesítése, az egyre szorosabbra húzódó kesztyű tartósságának 

növelése. 2016-ban a Facebook termékigazgatója megerősítette, hogy ez a közvetlen felesleg-ellátás "az általános elkötelezettség és az 

oldalon töltött idő növekedéséhez vezetett".43 

A Facebook tudományos és tervezési szakértelme egy olyan zárt hurkot céloz meg, amely táplálja, erősíti és felerősíti az egyes 

felhasználóknak a csoporttal való összeolvadásra való hajlamát és a személyes információk túlzott megosztására való hajlamát. Bár ezek 

a sebezhetőségek a fiatalok körében a legmélyebbek, a túlzott megosztásra való hajlam nem csak rájuk korlátozódik. A magánjellegű 

gondolatok, érzések és egyéb személyes információk megosztásának önfegyelmezési nehézségeit a társadalomkutatás bőségesen 

kimutatta, és Alessandro Acquisti, Laura Brandimarte és George Loewenstein, a Carnegie Mellon professzorai egy 2015-ös fontos 

áttekintésben foglalták össze. Arra a következtetésre jutottak, hogy egy sor pszichológiai és kontextuális tényező miatt "az emberek 

gyakran nincsenek tudatában annak, hogy milyen információt osztanak meg, nincsenek tisztában azzal, hogy azt hogyan lehet 

felhasználni, és még azokban a ritka helyzetekben is, amikor teljes mértékben tisztában vannak a megosztás következményeivel, 

bizonytalanok saját preferenciáikat illetően....". A kutatók arra figyelmeztettek, hogy az emberek "könnyen befolyásolhatók abban, hogy 

mit és mennyit adnak ki. Sőt, amit megosztanak, felhasználható az érzelmeik, gondolataik és viselkedésük befolyásolására. 

..." Ennek eredményeként megváltozik "az adatok birtokosai és az adatok alanyai közötti hatalmi egyensúly". "44 

A Facebook Pentland értékes istenszemléletét maga mellett tudhatja, egy páratlan erőforrást, amelyet arra használ, hogy ezt a 

természetesen vágyott fúziót újra a menekülés nélküli térré alakítsa. A tudomány és a tőke egyesül ebben a hosszútávú projektben. 

Tegnap ez volt a "Tetszik" gomb, ma a kiterjesztett valóság, és holnap újabb innovációkkal bővül ez a repertoár. A vállalat felhasználói 

elkötelezettségének, többletbevételének és bevételeinek növekedése bizonyítja, hogy ezek az innovációk célba találtak. 
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A fiatalok vágynak a kaptárra, és a Facebook megadja nekik, de ezúttal a felügyeleti tőke tulajdonában és működtetésében, és 

tudományosan megtervezve a fokozódó fúzió folyamatos spiráljává alakítva, ami bőségesen teljesíti Shaffer öt kritériumát a függőségi 

kényszerállapot eléréséhez. A potencia egy olyan recept szerint van megtervezve, amelyet azok rejtett tulajdonságai diktálnak, akik 

vágynak a csoporttól való felértékelődésre, hogy kitöltsék azt az űrt, ahol végül egy énnek kell állnia. 

Lehet, hogy nem ezek a vágyak a Facebook jelenleg kétmilliárd felhasználójának kizárólagos motivációi, de találóan leírják azokat 

a tulajdonságokat, amelyeken a Facebook ösztönzői a legjobban fognak harapni. Az én-másik egyensúly hegyének megmászása olyan 

kaland, amelyre mindannyiunknak vállalkoznunk kell: a kockázat, a konfliktus, a bizonytalanság és a villanyos felfedezés útja. De mi 

történik, ha a felügyeleti tőke erői a hegyet hegylánccá változtatják? Nézzenek ránk! Igen, életben vagytok! Ne nézz el! Miért tennéd? 

Hogy tudnátok? Ma talán "megkedvelünk" téged! 

 

IV. A következő emberi természet 

 

Egyre több bizonyíték tanúskodik a kaptárban való élet pszichés áldozatairól, ahol a felügyeleti tőke viselkedés-technikai szakértelme 

összeütközik az évszázadok óta tartó, az önépítésre irányuló emberi késztetéssel. A kutatók máris két kulcsfontosságú kérdésre adnak 

választ: Melyek azok a pszichológiai folyamatok, amelyek a kaptárban uralkodnak? Milyen egyéni és társadalmi következményei 

vannak ezeknek a folyamatoknak? A közösségi médiahasználat és a mentális egészség összefüggéseiről szóló 302 legjelentősebb 

kvantitatív kutatás szerint (amelyek többsége 2013 óta készült), a Facebook-élményt leginkább meghatározó pszichológiai folyamat az, 

amit a pszichológusok "társas összehasonlításnak" neveznek.45 Ezt általában természetes és gyakorlatilag automatikus folyamatnak 

tekintik, amely a tudatosságon kívül működik, "hatékonyan rákényszeríti az egyént a szociális környezete", mivel a társadalomból, 

közösségből, csoportból, családból és barátokból hallgatólagosan internalizált értékelési kritériumokat alkalmazunk.46 Ahogy egy 

kutatási áttekintés összefoglalja: "Szinte az expozíció pillanatában megtörténik a célpont és az én közötti hasonlóság kezdeti holisztikus 

értékelése. "47 Ahogy az életünk során ki vagyunk téve más embereknek, természetes módon hasonlítjuk össze magunkat a hasonlóság 

és a kontraszt mentén - olyan vagyok, mint te. Más vagyok, mint te - tudatalatti észlelések, amelyek értékítéletekben nyilvánulnak meg - 

jobb vagyok, mint te. Te jobb vagy nálam. 

A kutatók felismerték, hogy ezek az automatikus emberi folyamatok hogyan találkoznak az egyes történelmi korszakok változó 

körülményeivel. Az emberi történelem nagy részében az emberek kis enklávékban éltek, és jellemzően olyanok vették körül őket, akik 

nagyon hasonlítottak hozzájuk. A kis változatosságot mutató társadalmi összehasonlítások valószínűleg nem járnak nagy pszichológiai 

kockázattal. A kutatások szerint a televízió elterjedése a huszadik század második felében drámaian megnövelte a társadalmi 

összehasonlítás intenzitását és negatív jellegét, mivel a televízió szemléletes bizonyítékokat hozott a változatos és gazdagabb életekről, 

amelyek drámaian különböznek az egyén sajátjától. Egy tanulmány szerint a televízió társadalmi elterjedésével, a fogyasztási cikkek 

iránti tudatosság és vágy felébresztésével nőtt a bűnügyi lopások száma. Ezzel összefüggő probléma volt, hogy a gazdagságot bemutató 

televíziós műsoroknak való fokozott kitettség "mások gazdagságának túlértékeléséhez és a saját életünkkel való elégedetlenség 

fokozódásához" vezetett.48 

A közösségi média új korszakot jelent a társadalmi összehasonlítási folyamatok intenzitásában, sűrűségében és átható jellegében, 

különösen a legfiatalabbak számára, akik "szinte állandóan online" vannak az életnek abban a szakaszában, amikor a saját identitás, a 

hang és az erkölcsi cselekvőképesség még csak kialakulóban van. Valójában a szociális összehasonlítás pszichológiai cunamija, amelyet 

a közösségi média élménye vált ki, példátlannak tekinthető. Ha a televízió több életelégedetlenséget teremtett, mi történik a közösségi 

média végtelen terében? 

A televízió és a közösségi média egyaránt megfoszt minket a valós életbeli találkozásoktól, amelyekben megérezzük a másik belső 

lényét, és megosztunk valamit a sajátunkból, így létrehozva a közösségiség bizonyos szálait. A televíziótól eltérően azonban a közösségi 

média aktív önbemutatással jár, amelyet a "profil inflációja" jellemez, amelyben az életrajzi információkat, a fényképeket és a 

frissítéseket úgy alakítjuk ki, hogy egyre csodálatosabbnak tűnjenek, a népszerűség, az önértékelés és a boldogság tétjeire számítva.49 A 

profilinfláció negatívabb önértékelést vált ki az egyénekből, mivel az emberek összehasonlítják magukat másokkal, ami aztán további 

profilinflációhoz vezet, különösen a nagyobb hálózatokban, amelyek több "távoli barátot" tartalmaznak. Ahogy egy tanulmány 

megállapította: "A közösségi hálózat bővítése a Facebookon keresztül számos távoli barát hozzáadásával káros lehet azáltal, hogy 

negatív érzelmeket serkent a felhasználókban. "50 

A társadalmi összehasonlítást kiváltó tényezők új sűrűségének és negatív visszacsatolási hurkának egyik következménye a FOMO 

("fear of missing out") néven ismert pszichológiai állapot. Ez a szociális szorongás egy formája, amelyet úgy határoznak meg, mint "a 

nyugtalanító és néha mindent elsöprő érzés, hogy... a társaid többet vagy jobbat csinálnak, többet tudnak, vagy valaminek a birtokában 

vannak, mint te".51 Fiatalok szenvedélye, amely negatív hangulattal és az életelégedettség alacsony szintjével jár együtt. A kutatások a 

FOMO-t a kényszeres Facebook-használattal azonosították: A FOMO-ban szenvedők megszállottan ellenőrizték a Facebook-

csatornájukat - étkezés közben, vezetés közben, közvetlenül ébredés után vagy alvás előtt, és így tovább. Ez a kényszeres viselkedés 
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célja, hogy megkönnyebbülést hozzon a társadalmi megnyugtatás formájában, de ez előre láthatóan még több szorongást és még több 

keresést szül.52 

A társadalmi összehasonlítás olyan dolgokra késztetheti az embereket, amelyeket egyébként nem tennének meg. A Facebook 

kísérletei és a Pokémon Go kiterjesztett valósága mindegyike kihasználja a kölcsönös láthatóságot és az általa elkerülhetetlenül 

felszabaduló társadalmi összehasonlítási folyamatokat a sikeres hangolódás és terelés érdekében. Mindkettő azt illusztrálja, hogy az 

egykor természetes pszichológiai folyamatokat hogyan használják újra, hogy növeljék a Pentland által dicsért "társadalmi nyomás" 

hatékonyságát, és így lehetővé tegyék a viselkedésmódosítást méretarányosan. A társadalmi nyomást a "olyan akarok lenni, mint te" 

aktiválja, mivel a másság és a kirekesztés kockázata negatív társadalmi összehasonlítással fenyeget. 

Mit tudunk a közösségi összehasonlítás mentális egészségügyi következményeiről, ahogyan az a Facebook-felhasználókat, 

különösen a fiatalokat behálózza? A legtöbb kutatást, amelynek célja az ok és okozat mélyebb megragadása a felhasználói élményben, 

főiskolás korú résztvevőkkel végezték, és még néhány kulcsfontosságú tanulmány rövid áttekintése is komor történetet mesél, ahogy a 

serdülők és a feltörekvő felnőttek meztelenül futnak ezeken a digitálisan közvetített társadalmi területeken az élet bizonyítékát keresve. 

Egy 2011-es tanulmány megállapította, hogy a "gyönyörű felhasználók" képeinek kitett közösségi média felhasználóknak negatívabb 

önképet alakítottak ki, mint azok, akiknek kevésbé vonzó profilképeket mutattak. Azok a férfiak, akiknek magas karrierstátuszú férfiak 

profilképeit mutatták meg, saját törekvéseiket elégtelennek ítélték, szemben azokkal, akik kevésbé sikeres férfiak profilképeit látták.53 

2013-ra a kutatók megállapították, hogy a Facebook-használat előre jelzi a negatív változásokat mind a fiatal alanyok pillanatnyi 

érzéseiben, mind az általános életelégedettségükben.54 Abban az évben német kutatók megállapították, hogy a Facebookon megjelenő 

"elképesztő... társadalmi információk gazdagsága" "példátlan mértékű társadalmi összehasonlítás és irigység alapját teremti meg". 

Munkájukkal kimutatták, hogy a Facebookon való "passzív követés" fokozza az irigység érzését és csökkenti az életelégedettséget. A 

kutatásban részt vevő diákok által a közelmúltban tapasztalt összes irigység-élmény több mint 20 százalékát a Facebook-expozíció 

váltotta ki.55 

Egy 2014-ben végzett háromfázisú vizsgálat megállapította, hogy a Facebook-profilok böngészésével töltött sok idő közvetlenül 

utána negatív hangulatot eredményezett. Aztán, amikor visszagondoltak, ezek a felhasználók még rosszabbul érezték magukat, és úgy 

vélték, hogy elpazarolták az idejüket. Ahelyett, hogy elsétáltak volna, jellemzően úgy döntöttek, hogy még több időt töltenek a hálózat 

böngészésével a jobb közérzet reményében, egy hirtelen és mágikus szerencseváltás álmát kergetve, amely igazolja a korábbi 

szenvedést. Ez a körforgás nemcsak még több társadalmi összehasonlításhoz és még több irigységhez vezet, hanem depressziós 

tüneteket is előre jelezhet.56 

A társadalmi összehasonlítással járó önobjektiválás más pszichológiai veszélyekkel is jár. Először önmagunkat mint adattárgyakat 

mutatjuk be szemlélésre, majd úgy éljük meg magunkat, mint az "azt", amit mások látnak. Egy 2014-es tanulmány kimutatta ezeknek a 

hurkoknak a testtudatra gyakorolt káros hatását. A legalább hat éve Facebookot használó fiatal férfiak és nők elemzése arra a 

következtetésre jutott, hogy nemtől függetlenül a nagyobb Facebook-részvétel nagyobb testfelügyelethez vezet. Az önértékelés érzése a 

fizikai megjelenéstől és a szexuális tárgyként való megítéléstől függővé válik. A test szégyene a "követők" nagyrészt ismeretlen 

közönsége számára manikűrözött önarcképek állandó körforgásához vezet.57 

A kaptárban való élet azoknak kedvez, akik a legtermészetesebben a külső jelzésekhez igazodnak, nem pedig a saját 

gondolataikhoz, érzéseikhez, értékeikhez és személyes identitásukhoz.58 Ha az én-másik egyensúly szempontjából vizsgáljuk, a pozitív 

társadalmi összehasonlítások ugyanolyan károsak, mint a negatív összehasonlítások. Mindkettő helyettesíti a "kemény alkut", vagyis egy 

olyan én kialakítását, amely képes a kölcsönösségre, nem pedig az összeolvadásra. Akár felfelé, akár lefelé mozog a tű, a társadalmi 

összehasonlítás a lendkerék, amely a társadalmi tükör felé való hajlam és annak megerősítése közötti zárt hurkot hajtja. Mind az én-

kielégítés, mind az én-károsodás hajtja a további külső jelek utáni hajszát. 

Idővel a tanulmányok egyre összetettebbé válnak, mivel megpróbálják azonosítani azokat a mögöttes mechanizmusokat, amelyek 

révén a közösségi médiában történő társadalmi összehasonlítás a depresszió tüneteivel és a depresszió érzésével társul a társadalmi 

elszigeteltség.59 Egy 2017-ben közzétett, hároméves, figyelemre méltó tanulmány több mint ötezer résztvevő közvetlen Facebook-

adatait, valamint a "valós társadalmi hálózataikra" vonatkozó, önbevalláson alapuló adatokat egyaránt figyelembe vette. Ez a 

megközelítés lehetővé tette a valós világbeli kapcsolatok és a Facebook-társulások folyamatos közvetlen összehasonlítását az önbevallás 

szerinti jólét négy területén: fizikai egészség, mentális egészség, életelégedettség és testtömegindex. "A mások tartalmának lájkolása és 

a barátok bejegyzéseire mutató linkekre való kattintás" - összegezték a kutatók - "következetesen összefüggött a veszélyeztetett jólléttel, 

míg az állapotfrissítések száma összefüggött a csökkent mentális egészségről szóló jelentésekkel". Ez az összefüggés olyan erős volt, 

hogy "a "lájkok"... "linkek"... vagy "státuszfrissítések" 1 standard eltérésnyi növekedése az önbevallás szerinti mentális egészség 5-8%-

os csökkenésével járt együtt", még akkor is, ha a személy kezdeti jólléti állapotát ellenőrizték. A kutatók végleges következtetése? "A 

Facebook-használat nem segíti elő a jó közérzetet.... Az egyes közösségi médiahasználók jól tennék, ha visszafognák a közösségi média 

használatát, és inkább a valós kapcsolatokra összpontosítanának."60 
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V. A csordához való visszatérés 

 

Ez nem próba. Ez az előadás. A Facebook az instrumentális társadalom prototípusa, nem pedig prófécia. Ez egy új társadalmi terület 

első határa, és a legfiatalabbak közöttünk az előőrsei. A határtapasztalat a Másik Egy nézőpontjának járványszerű megjelenése, a saját 

személyiségünk hipertárgyiasítása, amelyet a "kívülről befelé tekintve" megélt élet könyörtelen felerősítése alakít. Ennek 

következménye a digitális kapcsolat megszakításának egyszerű aktusából fakadó nyomasztó szorongás és zavartalanság, miközben 

magát a kapcsolatot új szorongások kísérik, amelyek paradox módon túl sokakat elszigeteltnek, lecsökkentettnek és depressziósnak 

érzik. Az ember azt szeretné mondani, hogy a fiatalok küzdelmei minden korban fájdalmasak lehetnek, és hogy a mai fiatalok sorsa 

egyszerűen az, hogy az önépítés munkájával a digitális kapcsolat és megvilágítás e miliőjében találkozzanak, a hang, a közösség, az 

információ és a felfedezés valóban csodálatos lehetőségeivel. Az ember azt szeretné mondani, hogy túl fogják élni, ahogyan más 

generációk is túlélték a kor és a hely kamaszkori megpróbáltatásait. 

De ezúttal nem arról van szó, hogy egyszerűen becsomagoljuk az ebédjüket, és szorítunk nekik, miközben elindulnak a kamaszkori 

klikkek iskolai útvesztőjébe, vagy elküldjük őket a főiskolára, tudva, hogy talán megbotlanak vagy elbuknak, de végül megtalálják a 

szenvedélyeiket és az embereket, ahogyan önmagukra találnak. Ezúttal egy olyan gaz kapitalizmus nyers szívébe küldtük őket, amely 

vagyonát és hatalmát a mások garantált eredményeinek szolgálatában álló viselkedésmódosítással felhalmozott viselkedésbeli 

kisajátítással szerezte. 

Vágynak a kaptárra, akárcsak Hall tinédzserek 1904-ben, de a kaptár, amellyel találkoznak, nem a természetük és a kölcsönösség 

kultúrájának hamisítatlan terméke. Ez az aszimmetrikus hatalom zónája, amelyet a megfigyelő tőke hozott létre, miközben titokban, a 

konfrontáción és elszámoltathatóságon kívül működik. Ez egy mesterséges alkotás, amelyet a megfigyelő tőke nagyobb jó érdekében 

hoztak létre. Amikor a fiatalok belépnek ebbe a kaptárba, egy felügyeleti papsággal vannak együtt: a világ legfejlettebb adattudósaival, 

programozóival, gépi tanulási szakértőivel és technológiai tervezőivel, akiknek a kesztyű szorosabbra húzására irányuló céltudatos 

küldetését a felügyeleti tőke gazdasági szükségszerűségei és "mozgástörvényei" írják elő. 

Az ártatlan lógások és beszélgetések egy bolygóméretű és ambiciózus viselkedés-technikai projektbe ágyazódnak, amely a Nagy 

Másik mindenütt jelenlévő megfigyelési, elemzési és ellenőrzési architektúrájában intézményesült. Az én-másik egyensúlyával való 

találkozásuk során a tizenévesek egy olyan játéktérre lépnek, amelyet a felügyeleti tőke már megdöntött, hogy a társadalmi tükörbe 

billentse őket, és annak tükörképén tartsa őket. Minden azon múlik, hogy megetetjük-e azokat az algoritmusokat, amelyek hatékonyan 

és pontosan tudnak ráharapni és ráharapni, és nem engedik el. A zsenialitás és a pénz minden ráfordítását erre az egyetlen célra 

fordítják, hogy a felhasználókat, különösen a fiatal felhasználókat úgy ragasszák a közösségi tükörre, mint bogarakat a szélvédőre. 

Az általunk áttekintett kutatási tanulmányok és első személyű beszámolók felfedik a hangszereseknek oly nagyra becsült 

"összefolyás" kényszerítő alvilágát, amelyben a résztvevők pszichológiai integritásának rovására valósulnak meg a harmóniák. Ez 

Pentland "szociális tanulásának" világa, a "hangolás" elmélete alig több, mint a befogadás és a kirekesztés jutalmainak és büntetéseinek 

szisztematikus manipulálása. Ez a pszichológiai fájdalom elkerülésére irányuló természetes emberi hajlam révén sikerül. Ahogyan a 

hétköznapi fogyasztók a játékipar viselkedési technológiáinak hatására kényszeres szerencsejátékosokká válhatnak, úgy a 

pszichológiailag hétköznapi fiatalokat a társadalmi információk soha nem látott örvénye vonzza, amely automatikusan ugyanilyen soha 

nem látott mértékű társadalmi összehasonlítást indít el. Úgy tűnik, hogy ez a mentális és érzelmi miliő a bizonytalanság és a szorongás 

vírusát hozza létre, amely egyre mélyebbre sodorja a fiatalokat az eszkalálódó kényszer zárt körébe, miközben a felértékelődés vágyott 

jeleiben keresik a megkönnyebbülést. 

Ez a körfolyamat természetellenesen súlyosbítja és fokozza a csoportra való természetes orientációt. És bár különböző mértékben 

mindannyian osztozunk ebben a hajlamban, ez az élet azon szakaszaiban a legkifejezettebb, amelyeket serdülőkornak és kezdődő 

felnőttkornak nevezünk. Az etológusok ezt az irányultságot "a csordához való igazodásnak" nevezik, ami bizonyos fajok, például a 

postagalambok és a heringek alkalmazkodása, amelyek inkább a tömeghez, mint egy adott területhez igazodnak. Az emberi 

ragadozókkal való szembenállásban azonban ez az ösztön végzetesnek bizonyult. 

Bernd Heinrich biológus például leírja a postagalambok sorsát, amelyek "szociális érzéke olyan erős volt, hogy messziről vonzotta 

az új ragadozót, a technológiailag felszerelt embert. Ez nemcsak könnyű célponttá tette őket, hanem könnyen átverhetővé is". A 

kereskedelmi gyűjtők követték a galambok repülési és fészkelési szokásait, majd hatalmas hálókkal egyszerre több ezer galambot fogtak 

ki, és évente milliókat szállítottak vasúton a St. Louis-tól Bostonig terjedő piacokra. A gyűjtők egy különleges technikát alkalmaztak, 

amelynek célja a madarak közötti rendkívüli empátiakapcsolatok kihasználása volt, és amely a "székelygalamb" kifejezésben vált 

halhatatlanná. Először néhány madarat fogtak be, és egy ülőrúdhoz rögzítették őket, a szemüket pedig összevarrták. Amikor ezek a 

madarak pánikszerűen röpködtek, a raj leereszkedett, hogy "gondoskodjon róluk". Ez megkönnyítette az aratók számára, hogy egyszerre 

több ezret "elkapjanak és levágjanak". Az utolsó postagalamb 1914-ben pusztult el a Cincinnati Állatkertben: "A galambnak nem voltak 

olyan otthoni határai, amelyek között elterjedhetett volna, és továbbra is csak önmagához igazodott, így mindenhol ott lehetett, még a 

végén.... A galambok számára az egyetlen "otthon", amit ismertek, a tömegben volt, és most ennek áldozatai lettek... az emberi 

ragadozók területi határainak hiánya billentette a mérleg nyelvét, hogy az alkalmazkodásuk a végzetükké váljon.".61 

A Facebook, a közösségi média általában - ezek olyan környezetek, amelyeket arra terveztek, hogy ezt a csordához való 
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ragaszkodást előidézzék és fokozzák, különösen a fiatalok körében. A társadalmi tükör elé csábítanak minket, figyelmünket lekötik a 

társadalmi összehasonlítás, a társadalmi nyomás, a társadalmi befolyás sötét bájai. "Egész nap online", "szinte egész nap online". 

Miközben mi a tömegre fixírozódunk, a technológiailag felszerelt kereskedelmi aratók csendben köröznek és vetik ki hálóikat. A 

csordához való otthonosságnak ez a mesterséges fokozása csak megnehezíti, késlelteti vagy akadályozza az én-másik egyensúly kemény 

pszichológiai alkudozását. Ha ezt a hatást százmilliókkal megsokszorozzuk és szétosztjuk a világon, mit jelenthet ez az emberi és 

társadalmi fejlődés kilátásai szempontjából? 

A Facebook ennek az új sötét tudománynak a tégelye. Célja, hogy tökéletesítse a társadalmi összehasonlítás könyörtelen 

stimulálását, amelyben a természetes empátiát manipulálják és felhasználják a viselkedés mások céljai felé történő módosítására. Ez a 

szintetikus kaptár ördögi paktum egy fiatal számára. A puszta mindennapi hatékonyságot tekintve - érintkezés, logisztika, tranzakciók, 

kommunikáció - fordulj el, és elveszel. És ha egyszerűen csak vágysz a fúziós nedűre, ami egy bizonyos életkorban és életszakaszban az 

élet bizonyítékát jelenti - fordulj el, és máris ott vagy kialudtan. 

Új jelenség, hogy folyamatosan mások tekintetének miliőjében élünk, hogy több száz vagy ezer szem követ, amelyet a Nagy Másik 

eszközei, érzékelői, sugarai és hullámai kiegészítenek, amelyek megjelenítik, rögzítik, elemzik és működtetik. A tekintetek szüntelen 

tempója, sűrűsége és mennyisége olyan értékelő mérőszámok állandó áramlását eredményezi, amelyek minden egyes kattintással 

növelik vagy csökkentik az egyén társadalmi valutáját. Kínában ezek a rangsorok közterületet jelentenek, fényes becsületjelvények és 

skarlátvörös betűk, amelyek minden ajtót kinyitnak vagy bezárnak. Nyugaton vannak "like-ok", "barátok", "követők" és több száz más 

titkos rangsor, amelyek láthatatlanul mintázzák az életünket. 

Az expozíció kiterjedése és mélysége minden adatpontot magában foglal, de szükségszerűen kihagyja az egyes személyeken belüli 

látenciát, pontosan azért, mert az nem figyelhető meg és nem mérhető. Ez egy lehetséges én lappangása, amely arra vár, hogy egy másik 

megtestesült emberi lény gondoskodó figyelme által kiváltott szikra meggyújtsa. Az oxigén és a parázs összeütközésében a látens 

érzékelhető, felfogható és a létezésbe rántható. Ez az igazi élet: húsos, puha, bizonytalan, és tele van csenddel, kockázattal, és amikor a 

szerencse mosolyog, valódi intimitással. 

A Facebook a régi intézményi határokat megkerülve lépett be a világba, szabadságot kínálva nekünk, hogy tetszés szerint 

kapcsolódhassunk és kifejezhessük magunkat. Lehetetlen megmondani, milyen lett volna a Facebook-élmény, ha a vállalat olyan utat 

választott volna, amely nem a felügyeleti bevételektől függ. Ehelyett egy hirtelen felgyülemlett eszközszerű hatalommal szembesülünk, 

amely váratlan irányba sodorja társadalmunkat. A Facebook alkalmazott utópisztikái az instrumentális jövő prototípusát jelentik, a 

viselkedés-technika olyan teljesítményeit mutatják be, amelyek a lakosságot felkészítik az instrumentalizmus kényszerítő harmóniáinak 

szigorúságára. Műveleteit úgy tervezték, hogy kihasználják az emberi hajlamot az empátiára, az összetartozásra és az elfogadásra. A 

rendszer a viselkedésünk hangolását a társadalmi nyomás jutalmaival és büntetéseivel hangolja, az emberi szívet az összefolyás felé 

tereli, mint mások kereskedelmi céljainak eszközét. 

Ebből a nézőpontból azt látjuk, hogy a Facebook működésének teljes terjedelme egy hatalmas viselkedésmódosítási kísérletet jelent, 

amelyet nem csak arra terveztek, hogy teszteljék a hangolási mechanizmusok sajátos képességeit, mint a hivatalos "nagyszabású 

kísérletek" során, hanem arra is, hogy ezt a lehető legszélesebb társadalmi és pszichológiai vásznon tegyék. A legjelentősebb, hogy a 

társadalmi nyomás alkalmazott utópisztikája, a társadalmi összehasonlítás lendkereke és az egyes felhasználókat a csoportrendszerhez 

kötő zárt hurkok élénken igazolják Pentland elméleti ábrázolását. Az instrumentális társadalmi elvek itt nem hipotézisekként, hanem 

tényekként jelennek meg, azok a tények, amelyek jelenleg azokat a tereket alkotják, ahol gyermekeinknek "fel kell nőniük". 

Aminek itt tanúi vagyunk, az a felügyeleti bevételek érdekében a műszeres hatalom szocializálása és normalizálása melletti 

elkötelezettség. Ahogy Pentland is megállapította, ezeket a zárt hurkokat a politika és az egyéni akarat területén kívülre kényszerítik. 

Lopakodva mozognak, az automatikus pszichológiai reakciók szintjén alakítják ki hatásukat, és az én-másik egyensúlyt a kaptár elme ál-

harmóniái felé billentik. Ebben a folyamatban az autonóm cselekvés és az erkölcsi ítélőképesség szükséges forrása, a benső szenved és 

megfullad. Ezek az előkészítő lépések az individualitás halála felé, amelyet Pentland támogat. 

Valójában ez a halál évszázados egyéniségeket emészt fel: (1) a tizennyolcadik század politikai eszménye az egyénről mint az 

elidegeníthetetlen méltóság, jogok és kötelezettségek letéteményeséről; (2) a huszadik század elejének individualizált emberi lénye, akit 

a történelem hívott életre, aki Machado útjára lép, mert muszáj, és arra hivatott, hogy "saját életet" teremtsen egy egyre bonyolultabbá 

váló társadalmi világban, ahol a hagyományok egyre inkább visszaszorulnak; és (3) a huszadik század végének pszichológiailag 

autonóm egyénisége, akinek belső erőforrásai és erkölcsi ítélőképessége felnő a történelem által megkövetelt önszerzőség kihívásaihoz, 

és bástyaként működik a hatalom rablásaival szemben. Az az önszerzőség, amely felé a fiatal emberek törekvése továbbviszi ezeket a 

történeteket, megerősítve, védve és megfiatalítva az egyes korszakok igényeit az egyén szentségére és szuverenitására. 

Amit a Facebookon láttunk, az a harmadik modernitás élő példája, amelyet az instrumentarizmus kínál, és amelyet egy új 

kollektivizmus határoz meg, amelyet a felügyeleti tőke birtokol és működtet. Az istenszemlélet irányítja a számításokat. A számítások 

lehetővé teszik a hangolást. A hangolás a magánirányítás és a nyilvános politika helyébe lép, amely nélkül az egyéniség csupán 

csökevényes. És ahogyan a szerződés nélküli szerződés inkább megkerüli a társadalmi bizalmatlanságot, mintsem gyógyítja azt, a 

kaptárat összekötő poszt-politikai társadalmi folyamatok a társadalmi összehasonlításra és a társadalmi nyomásra támaszkodnak 

tartósságuk és előrejelzési bizonyosságuk tekintetében, megszüntetve a bizalom szükségességét. A jövő időre vonatkozó jogok, az 
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akarásban való kifejezésük és az ígéretekben való megszentelésük a felügyeleti tőke erődjébe húzódnak. E kisajátítás erejével a 

hangolók szorosabbra fűzik a markukat, és a rendszer virágzik. 

   Az ipari kapitalizmus a természet kizsákmányolásától és ellenőrzésétől függött, amelynek katasztrofális következményei csak most 

ismerjük fel. A megfigyelési kapitalizmus, ahogy én javasoltam, ehelyett az emberi természet kizsákmányolásától és ellenőrzésétől függ. 

A piac a viselkedésünkre redukál minket, amelyet egy újabb fiktív árucikké alakítanak át, és mások fogyasztására csomagolnak. Az 

instrumentális társadalom társadalmi elveiben, amelyek már életre keltek fiataljaink tapasztalataiban, még világosabban láthatjuk, hogy 

ez az újszerű kapitalizmus hogyan akarja átformálni természetünket a saját sikere érdekében. Megfigyelnek és távvezérelnek minket, mint 

MacKay csordáit és nyájait, Pentland hódjait és méheit, Nadella gépeit. A kaptárban kell élnünk: egy olyan élet, amely természetesen 

kihívást jelent és gyakran fájdalmas, amint azt bármelyik kamasz tanúsíthatja, de a kaptárban való élet, amely ránk vár, nem természetes. 

"Az emberek csinálták." A megfigyelő kapitalisták csinálták. A fiatalok, akiket ebben a fejezetben szemügyre vettünk, a még eljövendő 

karácsony szellemei. Egy olyan új hatalmi forma határán élnek, amely az emberi jövő végét hirdeti, az egyénekhez, a demokráciához és 

az erkölcsi ítélőképességhez szükséges emberi cselekvőképességhez való antik hűséggel. Ha Scrooge elszántságával ébredünk fel a 

szórakozottságból, a rezignációból és a pszichés zsibbadásból, akkor ez egy olyan jövő lesz, ami 

még elháríthatjuk. 

 

VI. Nincs kijárat 

 

Amikor Samuel Bentham, a filozófus Jeremy testvére a 18. század végén először megtervezte a panoptikumot, hogy a fegyelmezetlen 

jobbágyokat Potemkin herceg birtokán felügyelje, a vidéken található orosz ortodox templomok építészetéből merített ihletet. Ezek az 

építmények jellemzően egy központi kupola köré épültek, amelyből a mindenható "Krisztus Pantokrátor" portréja nézett le a 

gyülekezetre és ezzel együtt az egész emberiségre. Ebből a látóhatárból nem lehetett kijutni. Ez a kéz és a kesztyű jelentése. A zárt 

hurok és a szoros illeszkedés célja, hogy megteremtse a kijárat hiányának feltételeit. Egykor nem volt kijárat Isten teljes tudása és 

hatalma alól. Ma nincs kijárat a többiek, a Nagy Másik és a felügyeleti kapitalisták elől, akik döntenek. A kiút nélküli állapot csúszós 

lábakon kúszik. Először még csak el sem kell néznünk, később pedig már nem tudunk. 

Jean-Paul Sartre No Exit című egzisztenciális drámájának záró soraiban Garcin karaktere eljut híres felismeréséhez: "A pokol a 

többi ember". Ezt nem embergyűlölő kijelentésnek szánta, hanem inkább annak felismerésének, hogy az én-másik egyensúlyt soha nem 

lehet megfelelően megteremteni, amíg a "mások" folyamatosan "figyelnek". Egy másik, a század közepén élt szociálpszichológus, 

Erving Goffman, a The Presentation of Self in Everyday Life (Az én bemutatása a mindennapi életben) című halhatatlan művében vette 

fel ezeket a témákat. Goffman kidolgozta a "backstage" gondolatát, mint azt a régiót, ahová az én visszavonul a társadalmi élet 

performatív követelményei elől. 

A színházi megfigyelések által ihletett színfalak mögötti és színpadi nyelvezet metaforává vált. az egyetemes szükséglet egy olyan 

elvonulóhelyre, ahol "önmagunk lehetünk". A színfalak mögött van az a hely, ahol "az előadás által táplált benyomás tudatosan 

ellentmond" az "illúziókkal és benyomásokkal" együtt. Az olyan eszközöket, mint a telefon, "magánhasználatra" "elkülönítik". A 

beszélgetés "nyugodt", "őszinte". Ez az a hely, ahol a "létfontosságú titkok" láthatóvá válhatnak. Goffman megfigyelte, hogy a 

munkában, akárcsak az életben, a "színfalak mögötti ellenőrzés" lehetővé teszi az egyének számára, hogy "puffereljék magukat az 

őket körülvevő determinisztikus igényekkel szemben". A színfalak mögött a kölcsönösség, az ismeretség, az intimitás, a humor 

nyelvezete uralkodik. Ez kínálja azt az elvonultságot, amelyben az ember átadhatja magát a "megkomponálatlan" arcnak az alvásban, 

székelésben, szexben, "fütyülésben, rágásban, rágásban, rágásban, böfögésben és puffadásban". Talán leginkább a "regresszióra" ad 

lehetőséget, amelyben nem kell "szépnek" lennünk: "A színfalak mögötti szolidaritás legbiztosabb jele, ha úgy érezzük, hogy 

nyugodtan beleeshetünk a mogorva, csendes ingerültség aszociális hangulatába". Ilyen pihenőhely hiányában, ahol az "igazi" én 

inkubálódhat és növekedhet, kezd értelmet nyerni Sartre elképzelése a pokolról.62 

Egy egyetemi hallgatókból álló osztályban a diákok megvitatják az önreprezentációs stratégiáikat a Facebookon. A tudósok ezeket 

"hűsítő hatásként" emlegetik: a fotók, a kommentek és a profil folyamatos "kurátora" törlésekkel, kiegészítésekkel és módosításokkal, 

mindez a "like-ok" maximalizálására irányul, ami az egyén értékének jelzése ezen az egzisztenciális piacon.63 Felteszem a kérdést, hogy 

az önbemutatás e huszonegyedik századi munkája tényleg annyira különbözik-e attól, amit Goffman leírt: a valós világot a virtuálisra 

cseréltük-e a személyiségünk felépítésében és előadásában? A diákok elhallgatnak, miközben gondolkodnak, majd egy fiatal nő szólal 

meg: “A különbség az, hogy Goffman feltételezett egy olyan színpadot, ahol az ember a valódi énjét adhatja. Számunkra a színfalak 

mögött egyre kisebb a színpad. Szinte már nincs olyan hely, ahol az igazi énem lehetnék. Még akkor is, amikor egyedül sétálok, és azt 

hiszem, hogy a színfalak mögött vagyok, valami történik,-megjelenik egy hirdetés a telefonomon, vagy valaki készít egy fotót, és 

rájövök, hogy a színpadon vagyok, és minden megváltozik.64 

 

A "minden", ami megváltozik, az a hirtelen felismerés, részben felismerés, részben emlékeztető, hogy a Nagy Másik nem ismer 

határokat. A tapasztalatok zökkenőmentesen átívelnek a virtuális és a valós világ egykor megbízható határain. Ez a felügyeleti tőke 
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közvetlen előnyére válik - "Üdvözöljük a McDonald's-ban!". "Vedd meg ezt a kabátot!" - de bármilyen világi tapasztalat ugyanilyen 

azonnal eljuttatható a kaptárba: egy poszt ide, egy fotó oda. A mindenütt jelenlévő kapcsolat azt jelenti, hogy a közönség soha nincs 

messze, és ez a tény a kaptár minden nyomását a világba és a testbe hozza. 

A közelmúltban végzett kutatások kezdtek ráirányulni erre a komor tényre, amelyet egy brit kutatócsoport "kiterjesztett hűsítő 

hatásként" ír le.65 Ennek lényege, hogy az emberek - különösen, bár nem kizárólag a fiatalok - mostanában cenzúrázzák és kurátori 

módon alakítják valós viselkedésüket, figyelembe véve saját online hálózataikat, valamint az internetes tömegek nagyobb perspektíváját. 

A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a közösségi médiában való részvétel "mélyen összefonódik azzal a tudattal, hogy az 

offline tevékenységeinkről szóló információk online is közölhetők, és hogy a "képzelt közönség" elégedetlenségének gondolata 

megváltoztatja "valós életbeli" viselkedésünket". 

Amikor azon kapom magam, hogy fel akarom vidítani azokat a diákokat, akiket kínoz a kapcsolat és rettegnek annak elvesztésétől, 

akkor a "nincs kiút" jelentésére gondolok, ahogyan azt Stanley Milgram szociálpszichológus személyes visszaemlékezésében elmesélte 

egy kísérletről, amely "a közvetlen körülmények hatalmát mutatta be az érzésekre és a viselkedésre".66 

Milgram osztálya azt tanulmányozta, hogy a társadalmi normák milyen erővel irányítják a viselkedést. Az az ötlete támadt, hogy a 

valós jelenséget úgy vizsgálja, hogy diákjai odamennek egy emberhez a metrón, és minden indoklás nélkül egyszerűen a szemébe 

néznek, és megkérik, hogy foglaljon helyet. Egy délután maga Milgram is felszállt a metróra, készen arra, hogy hozzájáruljon. Annak 

ellenére, hogy éveken át figyelte és elméletileg elemezte az emberi viselkedés zavaró mintáit, kiderült, hogy nem volt felkészülve a saját 

pillanatára a társadalmi konfrontáció. Feltételezve, hogy ez egy "könnyű" fogás lesz, Milgram odalépett egy utashoz, és éppen ki akarta 

mondani a "mágikus mondatot", amikor "a szavak mintha a légcsövembe szorultak volna, és egyszerűen nem akartak kijönni. Ott álltam 

dermedten, aztán visszavonultam... bénító gátlások kerítettek hatalmukba". A pszichológus végül arra heccelte magát, hogy újra 

megpróbálja. Elmeséli, mi történt, amikor végül odalépett egy utashoz, és "kifulladt" a kérése: "Elnézést, uram, leülhetek?" Egy 

pillanatnyi erős anomikus pánik lett úrrá rajtam. De a férfi azonnal felállt, és átadta a helyemet.... A férfi helyét elfoglalva eluralkodott 

rajtam a késztetés, hogy úgy viselkedjek, hogy igazoljam a kérésemet. A fejem a térdeim közé süllyedt, és éreztem, hogy az arcom 

elsápad. Nem szerepjátékot játszottam. Valójában úgy éreztem, mintha el akarnék pusztulni. 

 

Pillanatokkal később a vonat behajtott a következő állomásra, és Milgram kiszállt. Meglepődve tapasztalta, hogy amint elhagyta a 

vonatot, "minden feszültség eltűnt". Milgram elhagyta a metrót, ahol a "többiekkel" együtt rezgett, és ez a kilépés lehetővé tette, hogy 

visszatérjen "önmagához". 

Milgram három fő témát azonosított a metrókísérletben, amikor ő és diákjai a tapasztalataikat elemezték. Az első egy újfajta 

gravitáció volt "a hatalmas gátló szorongás iránt, amely általában megakadályozza, hogy megszegjük a társadalmi normákat". A 

második az volt, hogy a "szabálysértő" reakciói nem az egyéni személyiség kifejeződései, hanem inkább "a társadalmi viszonyok 

logikájának kényszeres kijátszása". Az intenzív "szorongás", amelyet Milgram és mások egy társadalmi normával való szembesüléskor 

tapasztaltak, "erőteljes akadályt képez, amelyet le kell küzdeni, akár következményekkel jár - engedetlenség egy tekintélynek -, akár 

triviális, ha valaki helyet kér a metrón.... A zavar és a látszólag triviális normák megsértésétől való félelem gyakran elviselhetetlen 

kényszerhelyzetekbe zár minket.... Ezek nem kisebb, hanem alapvető szabályozó erők a társadalmi életben". 

Végül Milgram megértette, hogy a társadalmi normákkal való szembesülés döntően a menekülés képességétől függ. Aznap nem egy 

kamasz szállt fel a metróra. Milgram művelt felnőtt volt, és az emberi viselkedés szakértője, különösen a tekintélynek való 

engedelmesség, a társadalmi befolyásolás és a konformitás mechanizmusainak szakértője. A metró csak az élet egy hétköznapi szelete 

volt, nem pedig a megfigyelés és a viselkedésmódosítás tőkeigényes architektúrája, nem pedig egy "személyre szabott jutalmazó 

eszköz". Milgram mégsem tudta leküzdeni a helyzet okozta szorongást. Az egyetlen dolog, ami elviselhetővé tette, a kijárat lehetősége 

volt. 

Milgrammal ellentétben mi elviselhetetlen helyzettel állunk szemben. Mint a szerencsejátékosok a gép méhében, nekünk is össze 

kell olvadnunk a rendszerrel, és a kihalásig kell játszanunk: nem a pénzünk, hanem önmagunk kihalása a cél. A kihalás egy olyan 

tervezési jellemző, amely a kilépés tilalmának feltételeiben formalizálódott. A hangolók célja, hogy "a közvetlen körülmények 

hatalmában" tartsanak bennünket, mivel a kaptárban a "társadalmi kapcsolatok logikája" arra kényszerít bennünket, hogy meghajoljunk 

a természetes empátiánkat kihasználó, kiszámított mintákkal gyakorolt társadalmi nyomás előtt. A folyamatosan szigorodó 

visszacsatolási hurkok elvágják a kilépés lehetőségét, lehetetlen mértékű szorongást keltve, ami tovább hajtja a hurkokat az összefolyás 

felé. Amit itt meg kell ölni, az az autonómia felé irányuló belső késztetés és az autonóm énnek mint az erkölcsi ítélőképesség és 

tekintély forrásának fáradságos, izgalmas kidolgozása, amely képes metróülést kérni vagy a gazember hatalommal szemben fellépni. 

A kaptáron belül könnyű elfelejteni, hogy minden kijárat egyben bejárat is. A kaptárból kilépni azt jelenti, hogy belépünk arra a 

túlsó területre, ahol menedéket találunk a többiek mesterségesen hangolt társadalmi nyomása elől. A kilépés hátrahagyja a más-más 

nézőpontját, hogy belépjen egy olyan térbe, ahol a tekintet végre befelé fordulhat. A kilépés azt jelenti, hogy belépünk arra a helyre, 

ahol az én megszülethet és táplálkozhat. A történelemnek van egy neve erre a fajta helyre: szentély. 
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CHAPTER SEVENTEEN 

 

A MENEDÉKHEZ VALÓ JOG 

 

 

 

 

A menedék és a kilátás ellentétek: a menedék kicsi és sötét; a kilátás tágas és 

világos.... Mindkettőre szükségünk van. 

és együtt van szükségünk rájuk. 

-GRANT HILDEBRAND "JÓ 

OTTHONT TALÁLNI" 

AZ ÉPÍTÉSZETI ÉLVEZET EREDETE 

 

 

I. Big Other Outruns Society 

 

Azon a nyári éjszakán, amikor villámcsapás pusztította el az otthonunkat, a zuhogó esőben néztük, ahogy a nyeregtetők és a tornácok 

lángokban égnek. Órákon belül fekete hamu füstölgő mezeje borította be a földet, ahol az otthonunk volt. Az ezt követő hónapokban és 

években emlékeim a házról váratlan formát öltöttek, kevésbé szobákat és tárgyakat, mint inkább árnyékokat, fényt és illatokat. Tökéletes 

tisztasággal idéztem fel anyám illatának száguldását, amikor kinyitottam az egykor féltve őrzött sáljaival teli fiókot. Behunytam a 

szemem, és láttam a késő délutáni napot, amint a bársonyos levegőt szeli a hálószobai kandalló mellett, amelynek ősi ferde 

kandallójánál a kincseink voltak kiállítva: egy fénykép apámról és rólam, egymás felé döntött fejjel, összemosva két göndör, fekete 

hajcsomónkat; a miniatűr festett zománcos dobozok, amelyeket egy párizsi bolhapiacon találtunk évekkel az anyaság gondolata előtt, és 

amelyek később a gyermekeink tejfogainak menedékeivé váltak, magvas gyöngyök titkos rejtekhelyeként összebújva. Lehetetlen volt 

megmagyarázni ennek a szomorúságnak és vágyakozásnak a minőségét: azt, hogy önmagunk és a családunk élete hogyan alakult ki 

szimbiózisban azokkal a terekkel, amelyeket otthonnak neveztünk. Hogyan alakítottak át kötődéseink egy házat a szeretet, a jelentés és 

az emlékezés megszentelt helyévé. 

Nehézségeim csak akkor kezdtek enyhülni, amikor felfedeztem Gaston Bachelard munkásságát, egy rendkívüli emberét, aki postai 

dolgozó, fizikus, filozófus és végül a Sorbonne filozófiaprofesszora volt: A régi ház, azok számára, akik tudnak figyelni, a visszhangok 

egyfajta geometriája. A múlt hangjai nem ugyanúgy szólnak a nagy szobában, mint a kis ágykamrában.... A legnehezebb emlékek 

között, jóval túl minden megrajzolható geometrián, a fény minőségét kell visszahozni; aztán jönnek az édes illatok, amelyek az üres 

szobákban megmaradnak..... 1 

Bachelard egyik műve, A tér poétikája különösen tanulságos, amikor a Nagy Másik és a függöny mögötti hatalomgyakorlók 

árnyékában való élet kilátásaival számolunk. Ebben a könyvben Bachelard kifejti a "topoanalízis" fogalmát, annak tanulmányozását, 

hogy a belső énünkhöz és a külső világhoz fűződő legmélyebb kapcsolataink hogyan alakulnak ki a tér, különösen az általunk 

"otthonnak" nevezett tér megtapasztalásában: A ház menedéket nyújt az álmodozásnak, a ház megvédi az álmodót, a ház lehetővé teszi, 

hogy az ember békében álmodjon.... A ház az emberiség gondolatainak, emlékeinek és álmainak egyik legnagyobb integráló ereje.... 

Test és lélek. Ez az ember első világa. Mielőtt "a világra vetik"... az embert a ház bölcsőjébe fektetik.... Az élet jól kezdődik, zártan, 

védve, minden meleg a ház kebelében.... 2 

 

Az otthon az intimitás iskolája, ahol először tanulunk meg embernek lenni. Sarkai és zugai elrejtik a magányosság édességét; szobái 

keretbe foglalják a kapcsolat megtapasztalását. Menedéke, stabilitása és biztonsága arra szolgál, hogy koncentrálja egyedi belső 

énérzetünket, egy olyan identitást, amely örökre átitatja nappali és éjszakai álmainkat. Rejtekhelyei - szekrények, ládák, fiókok, zárak és 

kulcsok - kielégítik a titokzatosság és függetlenség iránti igényünket. Az ajtók - zártak, csukottak, félig zártak, szélesre tártak - kiváltják 

a csodálkozás, a biztonság, a lehetőségek és a kaland iránti érzésünket. Bachelard nemcsak az emberi ház, hanem a fészkek és kagylók 

képeit, az otthon "ősi képeit" is feltárja, amelyek a biztonságos menedék iránti igény abszolút "primitívségét" közvetítik: "A jólét 

visszavezet minket a menedék primitívségéhez. Fizikailag a menedékérzettel felruházott élőlény összebújik, fedezékbe húzódik, elbújik, 
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meghúzza magát, elrejtőzik... az ember szeret "visszahúzódni a sarkába"... fizikai örömöt okoz neki, ha ezt teheti. "3 

Bachelard felfedezi, hogy az otthon menedéke a térben való életünk eredeti módja, amely nemcsak az "otthon" és a "távol" 

egzisztenciális ellentétét alakítja ki, hanem a tapasztalat értelmezésének számos alapvető módját is: ház és világegyetem, menedék és 

világ, belül és kívül, konkrét és absztrakt, lét és nemlét, ez és az, itt és máshol, szűk és tág, mélység és mérhetetlen, privát és nyilvános, 

intim és távoli, én és más. 

Családunk ösztönösen ezeket a témákat követte az új otthon elképzelése során. Amikor végre belevághattunk a projektbe, tartós 

természetes anyagokat kerestünk: régi köveket és megrongálódott fagerendákat, amelyek kiállták az idő viharait. Vonzódtunk a régi 

bútorokhoz, amelyek már sok életet éltek, és mások otthonát alkották. Így lettek az új ház falai masszívak, majdnem egy láb mélyek, és 

tele vannak szigeteléssel. Az eredmény pontosan olyan, amilyennek reméltük: buja és békés csend. Tudjuk, hogy semmi sem garantálja 

a biztonságot és a bizonyosságot ebben a világban, de megnyugtat minket ennek az otthonnak a nyugalma és rétegzett csendje. 

A napok most e nagylelkű falak ölelésében bontakoznak ki, ahol lelkünk ismét szétterül és gyökeret ereszt. Így lesz egy házból 

otthon, és az otthonból szentély. Ezt akkor érzem a legélesebben, amikor este az ágyba bújok. Várom, hogy halljam a férjem 

szinkópikus lélegzését a mellettünk a padlón fekvő szeretett kutyánk tompa sóhajaival, amint végigsprintel az extatikus álmain. 

Túlérzem a hálószobánk falainak sűrű burkát, és hallgatom az elvonultság altatódalát. 

A Big Other építészei szerint ezeknek a falaknak le kell dőlniük. Nem lehet menedék. A fészkek és kagylók iránti ősi vágyat félre 

kell rúgni, mint a rozsdás emberi időkből származó sok törmeléket. A Nagy Másikkal a világegyetem beköltözik a falaink közé, és nem 

a menedék őrzői többé. Most már egyszerűen csak az "intelligens" termosztátok, biztonsági kamerák, hangszórók és villanykapcsolók 

koordinátái, amelyek kivonják és megjelenítik tapasztalatainkat, hogy viselkedésünket irányítsák. 

Az, hogy a falaink sűrűek és mélyek, most már nem számít, mert az otthon élményét meghatározó határokat el kell törölni. Nem 

lehetnek olyan sarkok, ahová be lehet húzódni és megízlelni a magányos befelé fordulás örömeit. Nem lehetnek titkos rejtekhelyek, mert 

nem lehetnek titkok. A Nagy Másik egészben nyeli el a menedéket, a megértés kategóriáival együtt, amelyek az elemi ellentétekből 

erednek: ház és univerzum, mélység és mérhetetlenség. Azok a kortalan polaritások, amelyekben felfedezzük és kidolgozzuk én-

érzékünket, lazán kizsigerelődnek, ahogy a mérhetetlenség beépül a hűtőmbe, a világ a fogkefémben cseveg, máshol őrködik a véráram 

felett, és a kerti szellő megmozgatja a fűzfáról lecsüngő harangjátékot, hogy aztán az egész bolygóra sugározza. A zárak? Eltűntek. Az 

ajtók? Nyitva vannak. 

A Nagy Másik megvalósítására törekvő intézményi érdekek menetében a legelső fellegvár, amely elesik, a legősibb: a 

menedékesség elve. A szentély kiváltsága az emberi történelem kezdete óta a hatalom ellenszereként állt. Még az ősi társadalmakban is, 

ahol a zsarnokság uralkodott, a menedékjog biztosítékként szolgált. A totalizáló hatalomból volt kiút, és ez a kiút a város, a közösség 

vagy a templom formájában lévő szentélybe való bejutás volt.4 A görögök idején a szentélyek az ókori görög világban mindenütt épített 

szent helyek voltak, amelyeket menedékjog és vallási áldozatok céljára szenteltek fel. A görög aszilon szó jelentése "felségsérthetetlen", 

és megalapozza a szentély mint sérthetetlen tér fogalmát.5 A menedékjog a XVIII. századig fennmaradt Európa számos részén, szent 

helyekhez, templomokhoz és kolostorokhoz kötve. A menedékjog megszűnése nem elutasítás volt, hanem inkább a társadalmi fejlődés 

és a jogállamiság szilárd rögzülésének tükörképe. Egy történész foglalta össze ezt az átalakulást: "az igazságszolgáltatás mint szentély. 

"6 

A modern korban az a szentség, sérthetetlenség és tisztelet, amely egykor a menedékjoghoz kapcsolódott, újra megjelent az 

alkotmányos védelemben és az elidegeníthetetlen jogok deklarálásában. Az angol szokásjog megőrizte a kastély mint sérthetetlen 

erődítmény eszméjét, és ezt átültette az "otthon" tágabb fogalmába, amely az önkényes behatolástól mentes: megdönthetetlen 

menedékhely. A szentélyprivilégium hosszú szála újra megjelent az amerikai jogtudományban. Linda McClain jogtudós 1995-ben írta, 

hogy az otthon és a menedékhely egyenlőségének megállapítása kevésbé a tulajdonjogok szentségétől függött, mint az "élet 

magánéletének magánügyei" iránti elkötelezettségtől. Mint megjegyezte: "Erősen jelen van a nagyvilággal szembeni hozzáférhetetlenség 

vagy titoktartás megfelelő birodalmának témája, valamint az ilyen védett belső terek fontos társadalmi dimenziójának elismerése....".7 

Ugyanezek a témák jelennek meg a pszichológia szemszögéből is. Azok, akik ki akarják zsigerelni a menedékhelyet, előszeretettel 

lépnek támadásba, és a "Mit rejtegetsz?" bűntudatot keltő kérdéssel tévesztik meg a figyelmünket. De mint láttuk, az én-másik 

egyensúly döntő fontosságú fejlődési kihívásait nem lehet megfelelően kezelni az "elszakított" idő és tér szentsége nélkül, a befelé 

irányuló tudatosság érlelésére és a reflexivitás lehetőségére: az önmagunkról és önmagunk által történő reflexióra. A valódi 

pszichológiai igazság ez: Ha nincs mit rejtegetned, akkor semmi sem vagy. 

Egy empirikus tanulmány is ezt a kérdést járja körül. "A magánélet pszichológiai funkciói" című könyvében Darhl Pedersen a 

magánéletet "határellenőrzési folyamatként" határozza meg, amely az "interakciók korlátozásával és keresésével" kapcsolatos döntési 

jogokat hívja elő.8 Pedersen kutatásai hat kategóriát azonosítanak a magánélethez kapcsolódó viselkedésformák között: magány, 

elszigeteltség, anonimitás, tartózkodás, intimitás a barátokkal és intimitás a családdal. Tanulmánya azt mutatja, hogy ezek a változatos 

viselkedések a pszichológiai egészség és a fejlődési siker szempontjából kiemelkedőnek tartott összetett pszichológiai "magánéleti 

funkciók" gazdag sorát valósítják meg: elmélkedés, autonómia, megfiatalodás, bizalom, szabadság, kreativitás, felépülés, katarzis és 

rejtőzködés. Ezek olyan élmények, amelyek nélkül nem tudunk sem boldogulni, sem hasznosan hozzájárulni családunkhoz, 
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közösségünkhöz és társadalmunkhoz. 

A digitális korszak erősödésével és a megfigyelési kapitalizmus terjedésével az "igazságszolgáltatás mint menedék" évszázados 

megoldása már nem érvényesül. A nagy Másik a társadalom és a jog fölött jár, és a menedékhez való jog önhatalmúlag megsemmisíti a 

menedékhez való jogot, miközben a sokk és a félelem taktikai mestereivel elnyomja az igazságossággal kapcsolatos megfontolásokat. A 

megfigyelő kapitalizmusnak a tanulás megosztása feletti uralmának tényei, a megfosztási ciklusának meg nem térő lendülete, a 

viselkedésmódosító eszközeinek intézményesülése, a viselkedésmódosító eszközök konvergenciája, ezek a társadalmi részvétel 

követelményeivel, és a viselkedési határidős piacokon való kereskedésre szánt előrejelzési termékek előállítása de facto egy új, a jog 

által meg nem szelídített állapot bizonyítéka. A fejezet további része ennek a kudarcnak a következményeit vizsgálja. Mit igényel a 

szelídítés? Milyen életünk marad, ha a megszelídítés nem sikerül? 

 

II. Igazságszolgáltatás a hatalom új határán 

 

Ha meg akarjuk őrizni a szentélyt, szintetikus nyilatkozatokra van szükség: alternatív utakra, amelyek az emberi jövő felé vezetnek. 

Nem az alagutak, hanem a fal igényli a figyelmünket. Az amerikai adatvédelmi törvények eddig nem tudtak lépést tartani az 

instrumentarizmus menetével. A "magánélet megsértésének" elemzései - Anita Allen jogtudós szerint - "egy maroknyi, könnyen 

szemléltethető kategóriába" esnek. Allen szembeállítja a "fizikai magánéletet" (néha "térbeli magánéletnek" is nevezik) az "információs 

magánélettel". Megjegyzi, hogy a fizikai magánszféra akkor sérül, "amikor egy személynek az elzárkózásra vagy elrejtőzésre irányuló 

erőfeszítései meghiúsulnak". Az információs magánszféra akkor sérül, "amikor olyan adatok, tények vagy beszélgetések, amelyeket egy 

személy titkolni vagy anonimizálni kíván, mégis megszerzik vagy nyilvánosságra hozzák".9 

A Nagy Más korszakában azonban ezek a kategóriák elhajlanak és megtörnek. A fizikai helyek, beleértve az otthonainkat is, egyre 

inkább telítődnek információs jogsértésekkel, ahogy életünket viselkedéssé teszik és feleslegként kisajátítják. Bizonyos esetekben ezt mi 

magunk okozzuk magunknak, jellemzően azért, mert nem értjük a színfalak mögötti műveleteket és azok teljes következményeit. Más 

jogsértéseket egyszerűen ránk kényszerítenek, mint például a beszélő baba, a hallgató tévé, a titkos kiadatásra programozott 

alkalmazások százai stb. esetében. Számos olyan tárgyat és folyamatot vizsgáltunk meg, amelyeket a felügyeleti tőke már most 

intelligensnek, érzékelőnek, működtetőnek, összekapcsoltnak és internetképesnek jelölt ki. Mire ezeket az oldalakat elolvassa, még több 

lesz, és még több lesz utána. Ez a varázslótanonc átka, akit az örökös töltögetés és újratöltögetés hajt, amelyet egy mindenre jogot 

formáló, határtalan követelés hajt. 

Amikor az amerikai tudósok és jogászok értékelik, hogy a digitális képességek milyen módon kérdőjelezik meg a hatályos jogot, a 

hangsúly a negyedik módosítás doktrínáján van, mivel az körülírja az egyének és az állam közötti kapcsolatot. Természetesen 

létfontosságú, hogy a negyedik alkotmánymódosítás védelme felzárkózzon a XXI. századhoz, és olyan módon védjen minket az 

információink átkutatásától és lefoglalásától, amely tükrözi az adattermelés mai realitásait.10 A probléma az, hogy még az állammal 

szembeni kibővített védelem sem véd meg minket a szentély elleni támadástól, amelyet az instrumentális hatalom és a felügyeleti 

kapitalizmus gazdasági szükségletei mozgatnak.11 A negyedik módosítás jelenlegi értelmezésében nem segít rajtunk. Nincs a láthatáron 

egy varázsló, aki készen áll arra, hogy Goethe szavaival élve, "sarokseprűt! Halld meg a végzeted!" 

A jogtudomány még csak most kezd számolni ezekkel a tényekkel. Ahogy Andrew Guthrie Ferguson, a negyedik 

alkotmánymódosítással foglalkozó kutató 2016-os cikke a "dolgok internetéről" megállapítja: "Ha a személyes adatokkal teli érzékelők 

milliárdjai kívül esnek a negyedik alkotmánymódosítás védelmén, akkor egy nagyszabású felügyeleti hálózat alkotmányos korlátok 

nélkül fog létezni".12 Mint láttuk, ez már most is így van. Holland tudósok hasonlóan érvelnek a holland jog elégtelensége mellett, mivel 

az a Nagy Másik mögött marad, és már nem képes hatékonyan biztosítani az otthon szentségét sem az ipar, sem az állam invazív 

tevékenységével szemben: "A falak többé nem védik hatékonyan az egyént a külvilágtól a... személyes élet behatolás nélküli 

folytatásában...."13 

Manapság sok reményt fűznek az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) néven ismert új uniós szabályozáshoz, amely 2018 

májusában vált végrehajthatóvá. Az uniós megközelítés alapvetően abban különbözik az amerikai megközelítéstől, hogy a vállalatoknak 

a GDPR szabályozási keretein belül meg kell indokolniuk az adatkezelési tevékenységüket. A rendeletek számos kulcsfontosságú új 

tartalmi és eljárási jellemzőt vezetnek be, többek között a következőkkel a személyes adatok megsértése esetén az emberek értesítésének 

kötelezettsége, a "hozzájárulás" fogalmának magas küszöbértéke, amely korlátozza, hogy egy vállalat a személyes adatok 

felhasználásának jóváhagyása során erre a taktikára támaszkodjon, a  személyes adatok alapértelmezett nyilvánosságra hozatalának 

tilalma, a rendszerek kialakításakor a beépített adatvédelem alkalmazásának követelménye, az adatok törléséhez való jog, valamint az 

automatizált rendszerek által hozott, az egyén életére "következményes" hatást gyakorló döntésekkel szembeni kiterjesztett védelem.14 

Az új szabályozási keret jelentős bírságokat is kiszab a jogsértésekért, amelyek a vállalat globális bevételének akár 4%-áig is 

emelkedhetnek, és lehetővé teszi a csoportos kereseteket, amelyekben a felhasználók egyesülve érvényesíthetik a magánélethez és az 

adatvédelemhez való jogaikat.15 
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Ezek létfontosságú és szükséges eredmények, és a történetünk szempontjából a legfontosabb kérdés az, hogy ez az új szabályozási 

rendszer lehet-e ugródeszka a felügyeleti kapitalizmus legitimitásának megkérdőjelezéséhez és végső soron annak eszközként szolgáló 

hatalmának legyőzéséhez. Idővel a világ megtudja, hogy a GDPR képes-e a Nagy Másik elé lépni, és újra megerősíteni a tanulásnak a 

demokratikus társadalom értékeivel és törekvéseivel összhangban lévő megosztását. Egy ilyen győzelem attól függ, hogy a társadalom 

elutasítja-e az emberi tapasztalatok kisajátításán alapuló piacokat, mint az emberi viselkedés mások hasznára történő előrejelzésének és 

ellenőrzésének eszközét. 

A tudósok és szakemberek vitatkoznak az átfogó új szabályozás következményeiről, egyesek a döntő változások 

elkerülhetetlenségét, mások a folytonosság valószínűségét hangoztatják a gyakorlat drámai megváltoztatásával szemben.16 Néhány 

dolgot azonban már tudunk. A saját adatvédelmük számtalan bonyolult kérdésével küzdő egyének nem lesznek ellenfelei a felügyeleti 

kapitalizmus elképesztő tudás- és hatalmi aszimmetriáinak. Ha az elmúlt két évtized valamit megtanított nekünk, akkor az az, hogy az 

egyén egyedül nem tudja viselni a hatalom új határán folyó küzdelem terhét. 

Ezt a témát illusztrálja Paul- Olivier Dehaye belga matematikus és adatvédelmi aktivista odüsszeiája, aki 2016 decemberében 

kezdeményezte, hogy a Facebook egyéni célcsoportok és a nyomkövető pixel eszközök segítségével gyűjtött személyes adataihoz kérjen 

hozzáférést, amely feltárja azokat a weboldalakat, amelyeken a Facebook nyomon követte őt. Dehaye valószínűleg többet tudott a 

Cambridge Analytica szélhámos adatműveleteiről, mint bárki más a világon, a saját munkatársain és ötletgazdáin kívül. Célja egy alulról 

felfelé irányuló nyomozói megközelítés volt, hogy feltárja a politikai viselkedésmódosítás törvénytelen eszközeinek titkait. 

Az első lépés az volt, hogy meghatározzák, mit tudott róla a Facebook, különösen azt, hogy milyen adatok válhatnak relevánssá egy 

választási kontextusban, és így őt és másokat is sebezhetővé tesznek a Cambridge Analytica által alkalmazott rejtett manőverekkel 

szemben. Dehaye meg akarta érteni, hogyan juthat egy állampolgár olyan adatokhoz, amelyek - a titkos online politikai manipulációról 

szóló leleplezések miatti világméretű felháborodásból ítélve - lehetővé tették azt, amit sokan rendkívül "következetes" fenyegetésnek 

tartanak. Gondosan dokumentálta útjának fordulatait, remélve, hogy tapasztalatai hasznosak lesznek az újságírók, a polgárok és az olyan 

közösségek számára, amelyek eltökéltek abban, hogy megértsék a Facebook gyakorlatának hatókörét és politikai sebezhetőségét. 

Dehaye írja: “Természetesen rendkívül nehéz egy olyan céggel, mint a Facebook, magánszemélyként beszélni, ezért áprilisban az ügyet 

az ír adatvédelmi biztoshoz 2017kellett fordulnom. 2017 októberére az ír adatvédelmi biztos hosszas bíztatás után végül beleegyezett, 

hogy megtegye az első lépést a panaszommal kapcsolatban, és állásfoglalást kérjen a Facebooktól. 2017 decemberére látszólag 

megkapták a választ, de március óta még mindig "értékelik" az ügyet, a2018 gyakori emlékeztetők ellenére. Nagyon nehéz nem látni, 

hogy itt valami probléma van a végrehajtás tekintetében.”17 

 

2018 márciusában, tizenöt hónappal az eredeti kérése után Dehaye végül kapott egy e-mailt a Facebook adatvédelmi műveleti 

csoportjától. Azt mondták neki, hogy az általa keresett információ "nem érhető el önkiszolgáló eszközeinken keresztül", hanem a 

"Hive"-ban, a Facebook "naplótároló területén" tárolják, ahol "adatelemzési célokra" tartják fenn, és "a Facebook oldalát működtető 

adatbázisoktól" elkülönítve tartják fenn. A vállalat kitartott amellett, hogy az adatokhoz való hozzáféréshez "hatalmas technikai 

kihívások" leküzdésére volt szükség. "Ezeket az adatokat" - írja a vállalat - "nem használják fel közvetlenül a Facebook élő 

weboldalának kiszolgálására sem, amelyet a felhasználók tapasztalnak. "18 

A mi nyelvezetünk szerint a Dehaye által kért információk hozzáférést igényeltek az "árnyékszöveghez", konkrétan kérve többek 

között a Facebookon neki megjelenített hirdetéseket meghatározó célzási elemzések részleteit. A vállalat válasza azt jelzi, hogy a Hive 

adatai ennek a kizárólagos "második szövegnek" a részét képezik, amelyben a viselkedési többletet előrejelzési termékekké történő 

gyártás céljából sorba állítják.19 Ez a folyamat teljesen elkülönül az "első szövegtől", "amelyet a felhasználók tapasztalnak". 

A Facebook világossá teszi, hogy az árnyékszöveg nem áll a felhasználók rendelkezésére, annak ellenére, hogy a saját szolgáltatású 

letöltési eszközökkel népszerűsíti, amelyek azt ígérik, hogy a felhasználók hozzáférhetnek a vállalat által megőrzött személyes 

adataikhoz. A megfigyelési kapitalizmus versenydinamikája az árnyékszöveget valóban az előnyök kulcsfontosságú tulajdonosi 

forrásává teszi. A tartalmának feltörésére tett bármilyen kísérletet egzisztenciális fenyegetésként élnek meg; egyetlen felügyeleti 

kapitalista sem fog önkéntesen adatokat szolgáltatni az árnyékszövegből. Csak a jog kényszerítheti ki a tanulás kóros megosztottságának 

kihívását. 

A Cambridge Analytica-botrány nyomán 2018 márciusában a Facebook bejelentette, hogy bővíti a felhasználók által letölthető 

személyes adatok körét, de még ezek az adatok is teljes egészében az első szövegben maradnak, és nagyrészt a felhasználók által maguk 

által megadott információkból állnak, beleértve az általuk törölt információkat is: barátok, fényképek, videók, rákattintott hirdetések, 

bökések, posztok, helymeghatározás stb. Ezek az adatok nem tartalmazzák a viselkedési többletet, az előrejelzési termékeket és ezeknek 

az előrejelzéseknek a sorsát, ahogyan azokat viselkedésmódosításra használják, megvásárolják és eladják. Amikor letöltöd a "személyes 

adataidat", a színpadra lépsz be, nem a színfalak mögé: a függönyhöz, nem a varázslóhoz.20 

A Facebook Dehaye-nak adott válasza a tudás szélsőséges aszimmetriájának egy másik következményét is szemlélteti. A vállalat 

kitartott amellett, hogy a kért adatokhoz való hozzáféréshez "hatalmas technikai kihívások" leküzdésére van szükség. Ahogy a 
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viselkedési többletáramlások konvergálnak a gépi tanuláson alapuló gyártási műveletekben, az adatbevitel és az elemzési módszerek 

puszta mennyisége meghaladja az emberi felfogóképességet. Gondoljunk csak egy olyan triviális esetre, mint amikor az Instagram gépei 

kiválasztják, hogy milyen képeket mutassanak. A számításai az alanyi felhasználótól származó viselkedési többlet változatos áramlatain 

alapulnak, majd további áramlatok a felhasználó hálózatában lévő barátaitól, majd továbbiak azok tevékenységéből, akik ugyanazokat a 

fiókokat követik, mint az alanyi felhasználó, majd a felhasználó Facebook-tevékenységéből származó adatok és társadalmi kapcsolatok. 

Amikor végül rangsorolási logikát alkalmaz annak megjóslására, hogy a felhasználó milyen képeket szeretne legközelebb látni, ez az 

elemzés az alany felhasználó korábbi viselkedésére vonatkozó adatokat is magában foglalja. Az Instagram gépekkel végezteti ezt a 

"tanulást", mert az emberek erre nem képesek.21 A "következetesebb" elemzések esetében a műveletek valószínűleg ugyanilyen vagy 

még összetettebbek lesznek. 

Ez emlékeztet a Facebook "előrejelző motorjáról", az FBLearner Flow-ról szóló vitánkra, ahol a gépeket több tízezer, viselkedési 

többletből származó adatponttal táplálják, csökkentve ezzel az "automatikus döntéshozatal" megtámadásának jogát. Ha az algoritmusok 

bármilyen értelmes módon vitathatóak lesznek, akkor új ellensúlyozó tekintélyre és hatalomra lesz szükség, beleértve a gépi 

erőforrásokat és szakértelmet, hogy elérjük a gépi intelligencia alapvető tudományágait, és új megközelítéseket építsünk, amelyek 

megtekinthetők, megvitathatók és harcolhatók. Egy szakértő máris egy kormányzati ügynökség - egy "algoritmusok FDA-ja" - 

létrehozását javasolta, amely felügyelné az összetett algoritmusok fejlesztését, terjesztését, értékesítését és használatát, azzal érvelve, 

hogy a meglévő törvények "nem fognak megfelelni az algoritmusok által felvetett nehéz szabályozási rejtvényeknek".22 

Dehaye tapasztalata csak egy példa a tanulás patologikus megosztottságának önfenntartó jellegére, és arra a leküzdhetetlen teherre, 

amely az igazságtalanságot kikezdeni akaró egyénekre nehezedik. Dehaye egy aktivista, és célja nemcsak az adatokhoz való hozzáférés, 

hanem a vállalkozás fáradságos, sőt abszurditásának dokumentálása is. E realitások ismeretében azt javasolja, hogy az adatvédelmi 

szabályok az információszabadságról szóló törvényekhez hasonlíthatók. Az e törvények szerinti információkérési és -kapási eljárások 

tökéletlenek és nehézkesek, jellemzően jogi szakemberek végzik őket, de mégis elengedhetetlenek a demokratikus szabadsághoz.23 Bár 

a hatékony küzdelemhez elszánt egyénekre van szükség, az egyén egyedül nem tudja viselni az igazságszolgáltatás terhét, mint ahogyan 

a huszadik század első éveiben az egyes munkások sem tudták viselni a tisztességes bérekért és munkakörülményekért folytatott 

küzdelem terhét. Azok a huszadik századi kihívások kollektív fellépést igényeltek, és a miénk is.24 

Laura Nader antropológus "a jog életéről" szóló értekezésében emlékeztet minket arra, hogy a jog "a demokratikus felhatalmazás 

lehetőségeit" vetíti előre, de ezek csak akkor kerülnek át a valós életbe, ha a polgárok aktívan szembeszállnak az igazságtalansággal, és a 

jogot eszközként használják a magasabb célok eléréséhez. "A jog élete a felperes" - írja Nader, és ezt az igazságot láthattuk életre kelni a 

spanyol állampolgárok akciójában, akik a feledésbe merülés jogát követelték. "Azáltal, hogy a jog eszközeivel támadják meg az 

igazságtalanságukat, a felperesek és ügyvédeik még mindig eldönthetik, hogy a jognak hol a helye a történelem alakításában."25 Ezek a 

felperesek nem egyedül állnak; ők a kollektív igazságtalansággal való szembenézés szükséges eszközeként összefogott polgárokat 

képviselik. 

Ez visszavezet minket a GDPR-hoz és annak hatásainak kérdéséhez. Az egyetlen lehetséges válasz az, hogy minden attól függ 

majd, hogy az európai társadalmak hogyan értelmezik az új szabályozási rendszert a jogalkotásban és a bíróságokon. Ezeket az 

értelmezéseket nem a rendeletek megfogalmazása, hanem a helyi népmozgalmak fogják alakítani. Egy évszázaddal ezelőtt a 

munkavállalók kollektív cselekvésre szerveződtek, és végül megdöntötték a hatalom mérlegét, és a mai "felhasználóknak" új módon kell 

majd mozgósítaniuk, amely tükrözi a mi sajátos huszonegyedik századi "létfeltételeinket". Olyan szintetikus nyilatkozatokra van 

szükségünk, amelyek a demokratikus hatalom, a szakértelem és a verseny új központjaiban intézményesülnek, és amelyek 

megkérdőjelezik a tudás és a hatalom mai aszimmetriáit. A kollektív cselekvésnek erre a minőségére lesz szükség, ha végre fel akarjuk 

váltani a törvénytelenséget olyan törvényekkel, amelyek a hatékony emberi élethez nélkülözhetetlenül fontosnak tartják a menedékhez 

való jogot és a jövő időhöz való jogot. 

Már most is látható, hogy a kollektív cselekvés megerősítése érdekében új ébredés kezdődik, legalábbis a magánélet területén. 

Ennek egyik példája a Max Schrems adatvédelmi aktivista által vezetett nonprofit szervezet, a None of Your Business (NOYB). Sokéves 

jogi vitát követően Schrems 2015-ben történelmet írt, amikor a Facebook adatgyűjtési és adatmegőrzési gyakorlatával szembeni 

kifogása - amely szerinte sérti az uniós adatvédelmi jogszabályokat - arra késztette az Európai Unió Bíróságát, hogy érvénytelenítse az 

USA és az EU közötti adattovábbítást szabályozó Safe Harbor megállapodást. 2018-ban Schrems elindította a NOYB-ot, mint a 

"hivatásos adatvédelmi jogérvényesítés" eszközét. Az ötlet lényege, hogy a szabályozó hatóságokat az írott szabályozás és a vállalati 

adatvédelmi gyakorlatok közötti szakadék megszüntetésére ösztönözze, kihasználva a jelentős bírságokkal való fenyegetést a vállalat 

tényleges eljárásainak megváltoztatására. A NOYB "stabil európai jogérvényesítési platformmá" kíván válni, amely egyesíti a 

felhasználók csoportjait, és segíti őket a peres eljárások során, miközben koalíciókat épít, és előmozdítja a "célzott és stratégiai 

pereskedést a "magánélethez való jogra" gyakorolt hatás maximalizálása érdekében".26 Bárhogyan is alakuljon ez a vállalkozás, 

számunkra az a lényeg, hogy rámutat egy olyan társadalmi űrre, amelyet a kollektív fellépés kreatív, új formáival kell betölteni, ha a jog 

élete a megfigyelési kapitalizmus ellen akar mozdulni. 

Csak az idő fogja megmondani, hogy a GDPR katalizátora lesz-e a harc új szakaszának, amely a viselkedéses jövőképek, az azt 
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tápláló adatműveletek és az eszközalapú társadalom, amelyre ezek irányulnak, illegitim piacát megzabolázza és megszelídíti. Új 

szintetikus nyilatkozatok hiányában csalódhatunk a status quo hajthatatlanságában. Ha a múlt prológus, akkor a magánélet, az 

adatvédelem és a trösztellenes törvények nem lesznek elegendőek a felügyeleti kapitalizmus megszakításához. A "Hogyan úszták meg?" 

kérdés megválaszolásakor vizsgált okok arra utalnak, hogy a hatalmas és bonyolult struktúrák. A felügyeleti kapitalizmus és annak 

parancsai közvetlenebb kihívást igényelnek. 

Legalábbis ez az egyik következtetés az elmúlt évtizedből: annak ellenére, hogy az EU-ban az Egyesült Államokhoz képest sokkal 

szigorúbbak a magánélet és az adatok védelmére vonatkozó jogszabályok, valamint a trösztellenes intézkedések iránti erőteljes 

elkötelezettség ellenére a Facebook és a Google továbbra is virágzik Európában. Például 2010 és 2017 között a Facebook napi aktív 

felhasználóinak összetett éves növekedési üteme Európában 15 százalék volt, míg az USA-ban és Kanadában 9 százalék.27 Ebben az 

időszakban a vállalat bevételei mindkét régióban 50 százalékos összetett éves növekedési rátával nőttek.28 2009 és 2018 első negyedéve 

között a Google részesedése a keresési piacon Európában mintegy 2 százalékkal csökkent, míg az Egyesült Államokban mintegy 9 

százalékkal nőtt. (A Google európai piaci részesedése továbbra is magas, 2018-ban 91,5 százalék volt, szemben az amerikai 88 

százalékkal.) Androidos mobiltelefonjai esetében azonban a Google piaci részesedése 69 százalékkal nőtt Európában, szemben az 

amerikai 44 százalékkal. A Google Chrome böngészője Európában 55 százalékkal növelte piaci részesedését, míg az Egyesült 

Államokban 51 százalékkal.29 

Ezek a növekedési ráták nem pusztán szerencse, ahogy azt a "hogyan úszták meg" listánk is sugallja. Ezt a tényt felismerve 

Giovanni Buttarelli, az európai adatvédelmi biztos a New York Timesnak azt mondta, hogy a GDPR hatását a szabályozók fogják 

meghatározni, akik "lobbisták és ügyvédek jól finanszírozott csapataival állnak majd szemben".30 A vállalati jogászok valóban már 

csiszolgatták a szokásos üzletmenet megőrzésére irányuló stratégiáikat, és előkészítették a színpadot az előttük álló versenyekre. Az 

egyik neves nemzetközi ügyvédi iroda által kiadott fehér könyv például az adatfeldolgozás barikádjai elé gyűjti a vállalatokat, azzal 

érvelve, hogy a "jogos érdek" jogi fogalma ígéretes lehetőséget kínál az új szabályozási akadályok megkerülésére: “A jogos érdek sok 

esetben a legmegfelelőbb indok lehet az adatkezelésre, mivel az adatkezelés kockázatainak és előnyeinek értékelését és 

kiegyensúlyozását igényli a szervezetek, az egyének és a társadalom számára. Az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdeke más 

jogokat és szabadságokat is magában foglalhat. A mérlegelési teszt néha magában foglalja a... véleménynyilvánítás szabadságát, a 

gazdasági tevékenység folytatásához való jogot, a szellemi tulajdonjogok védelmének biztosításához való jogot stb. is. Ezeket a jogokat 

is figyelembe kell venni az alábbiak mérlegelések a magánszemélyek magánélethez való joga ellenében.”31 

 

A felügyeleti kapitalizmus gazdasági szükségszerűségei már 2018 áprilisának végén mozgásba lendültek, megelőlegezve a GDPR 

májusi hatálybalépését. Április elején a Facebook vezérigazgatója bejelentette, hogy a vállalat "szellemében" világszerte alkalmazni 

fogja a GDPR-t. A gyakorlatban azonban a vállalat változtatásokat hajtott végre annak érdekében, hogy a GDPR ne írja körbe 

tevékenységeinek többségét. Addig is, 

1,5 milliárd felhasználójára, köztük az afrikai, ázsiai, ausztráliai és latin-amerikai felhasználókra a vállalat írországi nemzetközi 

központja által kiadott szolgáltatási feltételek vonatkoznak, ami azt jelenti, hogy ezek a feltételek az uniós keretrendszer hatálya alá 

tartoznak. Április végén a Facebook csendben új szolgáltatási feltételeket adott ki, amelyekkel ezt a 1,5 milliárd felhasználót az amerikai 

adatvédelmi törvények hatálya alá helyezte, és ezzel megszüntette a lehetőségüket, hogy ír bíróságok előtt nyújtsanak be keresetet.32 

 

 

III. Minden egyszarvúnak van egy vadásza 

 

Milyen életünk marad, ha a szelídítés nem sikerül? A felügyeleti kapitalizmussal és annak eszköztárával - viselkedési céljaival és 

társadalmi céljaival - szembeni védelem nélkül a "kijárat nélküli" állapot csapdájába kerülünk, ahol az egyetlen fal üvegből van. A 

természetes emberi vágyat a menedék után ki kell oltani, és a menedék ősi intézményét el kell törölni. 

      A "nincs kijárat" a szükséges feltétele annak, hogy a Nagy Másik virágozhasson, és a virágzás a szükséges feltétele annak, hogy a 

Nagy Másik virágozzon. feltétele mindannak, ami ezután következik: a viselkedési többlet áradata és annak bevétellé alakítása, a 

bizonyosság, amely minden piaci szereplőnek garantált eredményekkel fog találkozni, a bizalom megkerülése a szerződés nélküli 

radikális közömbösség javára, az erőfeszítés nélküli kapcsolat paradicsoma, amely kihasználja a zaklatott másodmodern egyének 

szükségleteit, és életüket mások céljainak eszközévé alakítja át, az én kifosztása, az autonóm erkölcsi ítélőképesség kioltása a 

súrlódásmentes irányítás kedvéért, az akaratot csendben lecsapoló működtetés és módosítás, az egyes szám első személyben való 

megszólalás elvesztése mások tervei javára, a régi és lassú és még mindig beteljesületlen, a demokratikus kormányzás legitim 

tekintélyéhez kötött, önrendelkező polgárok társadalmi viszonyainak és politikájának lerombolása. 

E kiváló egyszarvúak mindegyike az emberiség által elért legjobbat inspirálta, bármennyire is tökéletlenül teljesültek. De minden 

egyszarvúnak van egy vadász, és ez alól a liberális rendet tápláló eszmék sem kivételek. E vadász kedvéért nem lehetnek ajtók, nem 
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lehetnek zárak, nem lehetnek súrlódások, nem lehetnek ellentétek a közelség és a távolság, a ház és a világegyetem között. Most már 

nincs szükség "topoanalízisre", mert minden tér beleolvadt abba az egyetlen térbe, amely a Nagy Másik. Ne keressétek a kagyló 

szirompuha, irizáló csúcsát. Nincs értelme összegömbölyödni sötét tornyában. A kagyló csak egy újabb összekapcsolt csomópont, és az 

álmod máris közönségre talál ennek a lüktető üvegéletnek a lüktető hálójában. 

Az emberi jövő felé vezető utat biztosító szintetikus nyilatkozatok hiányában az üvegélet elviselhetetlensége az ellennyilatkozatok 

társadalmi fegyverkezési versenye felé fordít minket, amelyben egyre bonyolultabb módokat keresünk és fogadunk el, hogy elrejtőzzünk 

saját életünkben, és menedéket keressünk a törvénytelen gépek és gazdáik elől. Tesszük ezt azért, hogy kielégítsük a menedék iránti 

tartós szükségletünket, és az ellenállás aktusaként, amellyel elutasítjuk a kaptár instrumentális fegyelmét, "kiterjesztett hűsítő hatásait" 

és a Nagy Másik könyörtelen kapzsiságát. A kormányzati megfigyeléssel összefüggésben a "rejtőzködés" gyakorlatát "magánélet elleni 

tiltakozásnak" nevezik, és jól ismertek arról, hogy a bűnüldöző szervek gyanakvását keltik.33 Most a rejtőzködést a Nagy Másik és piaci 

urai is előveszik, akiknek hatósugara messzire és mélyre nyúlik, mivel beépítik magukat a falainkba, a testünkbe és az utcáinkra, igényt 

tartva arcunkra, érzéseinkre és a kirekesztéstől való félelmünkre. 

Azt javasoltam, hogy az új generáció legjobbjai és legokosabbjai közül túl sokan szentelik zsenialitásukat a kattintás-áramlás 

fokozásának. Ugyanilyen megrendítő az a mód, ahogyan az aktivisták, művészek és feltalálók új generációja úgy érzi, hogy a 

rejtőzködés művészetének és tudományának megteremtésére hivatott.34 Az üvegélet elviselhetetlen körülményei arra kényszerítik ezeket 

a fiatal művészeket, hogy zsenialitásukat az emberi láthatatlanság kilátásainak szenteljék, miközben alkotásaik azt követelik, hogy 

agresszívan keressük és találjuk meg a helyünket. Provokációik máris sokféle formát öltenek: Jeleket blokkoló telefontokok, hamis 

ujjlenyomat-protézisek, amelyek megakadályozzák, hogy az ujjbegyeinket "életünk kulcsaként használják", LED-es adatvédelmi 

napellenzők, amelyek akadályozzák az arcfelismerő kamerákat, egy steppelt kabát, amely blokkolja a rádióhullámokat és a nyomkövető 

eszközöket, egy illatszóró, amely fémes illatot bocsát ki, ha valamelyik eszközünkön védtelen weboldalt vagy hálózatot észlelünk, egy 

"szerendipitor alkalmazás", amely megzavar minden olyan megfigyelést, "amely az alanyok kiszámítható rutinjának fenntartására 

támaszkodik", egy "Glamouflage" nevű ruházati termékcsalád, amely hírességek arcának ábrázolásával borított ingeket tartalmaz, hogy 

megzavarja az arcfelismerő szoftvereket, egy agyi képalkotás elleni megfigyelési fejfedő, amely megakadályozza az agyhullámok 

digitális behatolását, és egy megfigyelés elleni kabát, amely pajzsot hoz létre az invazív jelek blokkolására. Leo Selvaggio chicagói 

művész 3D-nyomtatott műgyanta protézismaszkokat készít, hogy megzavarja az arcfelismerést. Erőfeszítéseit "szervezett művészi 

beavatkozásnak" nevezi.35 

Talán a legmeghatóbb a Backslash Tool Kit: "a jövő tüntetéseihez és lázadásaihoz tervezett funkcionális eszközök sorozata", 

beleértve egy intelligens kendőt rejtett üzenetek és nyilvános kulcsok beágyazására, önállóan hálózatba kötött hordható eszközöket, 

személyes fekete dobozos eszközöket a bűnüldöző szervek visszaéléseinek regisztrálására, valamint gyorsan telepíthető routereket a 

hálózaton kívüli kommunikációhoz.36 A Backslash a New York-i Egyetemen készült mesterképzési diplomamunka projekt részeként, és 

tökéletesen tükrözi a harmadik modernitás, amellyel ez a generáció szembesül. A tervező azt írja, hogy a fiatal, digitális anyanyelvű 

tiltakozók számára "a konnektivitás alapvető emberi jog. " Mégis, panaszolja, "a technológia jövője a tiltakozásokban sötétnek tűnik" a 

túlterhelt felügyelet miatt. Eszköztárának célja, hogy "teret teremtsen a tüntetések és a technológia közötti feszült kapcsolat feltárására 

és kutatására, valamint teret a szólásszabadságról, a zavargásokról és a bomlasztó technológiáról szóló párbeszéd ápolására". Egy ehhez 

kapcsolódó fejleményben a Washingtoni Egyetem diákjai kifejlesztettek egy prototípust "a testre történő, árucikknek számító 

eszközökkel történő adás-vételre". Az ötlet lényege, hogy a könnyen hozzáférhető eszközök "csak a testtel érintkező vezeték nélküli 

vevőkészülékekhez továbbíthatnak információt", így megteremtve a biztonságos és privát kommunikáció alapját, amely független a 

normál Wi-Fi átviteltől, amely könnyen észlelhető.37 

Ha egy laza sétát teszel a manhattani New Museum for Contemporary Art üzletében, elhaladsz a bestsellerek egyik bemutatója 

mellett: asztali tükrök, amelyek tükörfelületét a "Today's Selfie Is Tomorrow's Biometric Profile" (A mai szelfi a holnapi biometrikus 

profil) élénk narancssárga üzenet borítja. Ez a "Think Privacy Selfie Mirror" a fiatal berlini művész, Adam Harvey projektje, akinek 

munkái a megfigyelés problémájára és a megfigyelők hatalmának meghiúsítására irányulnak. Harvey művészete a "reverse 

engineering... számítógépes látási algoritmusok" visszafejtésével kezdődik, hogy álcázás és a rejtőzködés egyéb formáin keresztül 

felismerje és kihasználja sebezhetőségüket. Talán a legismertebb a "Stealth Wear" (lopakodó viselet), egy sor viselhető divatdarab, 

amelynek célja a drónmegfigyelés és tágabban az arcfelismerő szoftverek elnyomása, összezavarása és kikerülése. Az ezüstözött 

szövetek visszaverik a hősugárzást, "lehetővé téve a viselő számára, hogy elkerülje a fej feletti hőkamerás megfigyelést". Harvey 

divatjait a hagyományos iszlám öltözködés ihlette, amely azt az elképzelést fejezi ki, hogy "a ruhadarabok elválasztást biztosíthatnak az 

ember és Isten között". Most ezt a jelentést átirányítja, hogy olyan ruhadarabokat hozzon létre, amelyek elválasztják az emberi 

tapasztalatot a megfigyelő hatalmaktól.38 Egy másik Harvey-projekt a smink és a frizura esztétikáját hozta létre - a vastag fekete frufrura 

felfüggesztett kék tollak, az orr alá lógó raszta, az arccsontokat vastag fekete és fehér festékkel borított ékek, az arc és a nyak körül 

polipcsápként kígyózó fürtök - mindezek célja, hogy meghiúsítsák az arcfelismerő szoftvereket és a számítógépes látás más formáit. 

Harvey egyike azoknak az egyre növekvő számú, gyakran fiatal művészeknek, akik a felügyelet és az ellenállás témájára irányítják 

munkájukat. Benjamin Grosser művész Facebook- és Twitter-"demetricatorai" olyan szoftveres felületek, amelyek az egyes oldalak 
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metrikáit törölt metrikákkal mutatják be: "A "like-ok", "barátok", követők, retweetek számai... mind eltűnnek". Hogyan változtatja meg 

a barátságról alkotott elképzeléseinket egy olyan felület, amely előtérbe helyezi a barátok számát? kérdezi. "Távolítsuk el a számokat, és 

derítsük ki". Grosser "Go Rando" projektje egy webböngésző-bővítmény, amely "elhomályosítja az érzéseidet a Facebookon" azáltal, 

hogy minden alkalommal, amikor a "Tetszik" gombra kattintasz, véletlenszerűen választasz egy emojit, aláásva ezzel a vállalat 

többletelemzéseit, ahogyan a személyiség- és érzelmi profilokat kiszámítják.39 Trevor Paglen gazdagon hangszerelt 

performanszművészete a zenét, a fotográfiát, a műholdképeket és a mesterséges intelligenciát ötvözi, hogy felfedje a Nagy Másik 

mindenütt jelenlévő tudását és tevékenységét. "Megpróbál belenézni a mesterséges intelligenciát futtató szoftverekbe... belenézni a 

különböző számítógépes látórendszerek architektúrájába, és megpróbáljuk megtudni, hogy mi az, amit látnak" - mondja Paglen. Ai 

Weiwei kínai művész 2017-es "Hansel & Gretel" című installációja olyan erőteljes élményt teremtett, amelyben a résztvevők zsigeri 

módon szembesülnek saját ártatlan fotózásuk, instagramozásuk, tweetelésük, sms-ezésük, címkézésük és posztolásuk megfigyelési 

következményeivel.40 

Művészeink, akárcsak fiataljaink, kanárik a szénbányában. Az, hogy a láthatatlanná tétel szükségessége egy briliáns művészeti 

élcsapat témája, egy másik fajta palackba zárt üzenet, amelyet a gyász és az undor frontvonalából öntöttek. Az üvegélet elviselhetetlen, 

de az is, hogy maszkokkal szereljük fel arcunkat, és digitálisan ellenálló szövetekbe burkoljuk testünket, hogy meghiúsítsuk a mindenütt 

jelenlévő törvénytelen gépeket. Mint minden ellennyilatkozat, a kockázatok elrejtése is alkalmazkodássá válik, holott a felháborodás 

gyülekezési pontjának kellene lennie. Ezek a körülmények elfogadhatatlanok. A fal alatti alagutak nem elégségesek. Ezt a falat le kell 

bontani. 

A legnagyobb veszély az, hogy otthon érezzük magunkat az üvegéletben, vagy abban a kilátásban, hogy elbújunk előle. Mindkét 

alternatíva megfoszt bennünket attól az életfenntartó, szentélyben született bensőségességtől, amely végül is megkülönböztet minket a 

gépektől. Ez az a kút, amelyből az ígéret és a szeretet képességét merítjük, amely nélkül mind az intimitás magánéleti kötelékei, mind a 

társadalom nyilvános kötelékei elsorvadnak és meghalnak. Ha most nem változtatunk ezen a pályán, monumentális munkát hagyunk az 

utánunk következő nemzedékekre. Az ipari kapitalizmus csak azért vette birtokba a természetet, hogy a következő generációkat egy égő 

bolygó terhével terhelje. Vajon mi is hozzáadjuk ezt a terhet a felügyeleti kapitalizmus inváziójával és az emberi természet 

meghódításával? Tétlenül fogjuk-e nézni, ahogyan finoman a kaptár életét erőlteti, miközben követeli a menedékjog és a jövő időhöz 

való jog elvesztését a gazdagság és a hatalom érdekében? 

Paradiso forradalomnak nevezi, Pentland szerint pedig az egyéniség halála. Nadella és Schmidt a gépi kaptárat hirdetik 

példaképünkként, annak kényszerítő összefogásával és megelőző harmóniáival. Page és Zuckerberg a társadalom átalakítását 

kereskedelmi céljaik eszközeként értelmezik. Vannak köztünk ellenvéleményt megfogalmazók, az biztos, de a falak nélküli élet 

deklarálása eddig nem váltott ki tömeges egyetértés-visszavonást. Ez részben a függőségünk eredménye, részben pedig azért, mert még 

nem tudjuk felmérni, milyen széles és mélységű terveket tartogatnak az építészek, nem is beszélve arról, hogy milyen 

következményekkel járhat ez a "forradalom". 

Érzékenységünk elzsibbad a Nagy Másik szörnyűségéhez, ahogy annak jellemzőit kifejlesztik, tesztelik, kidolgozzák és 

normalizálják. Megsüketülünk a falak altatódalára. A gépek és gazdáik elől való elrejtőzés az élcsapatok rögeszméiből a társadalmi 

diskurzus és végül a vacsoraasztal körüli beszélgetések normális témájává válik. Minden egyes lépés ezen az úton úgy történik, mintha a 

háború ködében történne: szétszórt töredékek és események, amelyek hirtelen és gyakran homályban jelennek meg. Kevés hely marad a 

minta érzékelésére, nemhogy annak eredetére és jelentésére. Mindazonáltal a menedék lehetőségének minden egyes törlése űrt hagy 

maga után, amelyet zökkenőmentesen és hangtalanul töltenek be az instrumentális hatalom új feltételei. 
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CHAPTER EIGHTEEN 

 

PUCCS FELÜLRŐL 

 

 

 

 

Reszketett a gyűlölettől olyan dolgokért, amiket sosem látott, 

vágyakozott egy tárgyától elvonatkoztatott szerelem után, és 

úgy nyomasztotta, ahogy még sosem nyomasztotta. 

-W. H. AUDEN 

SZONETTEK KÍNÁBÓL, III 

 

A felügyeleti kapitalizmus három meglepő módon tér el a piaci kapitalizmus történetétől. Először is, ragaszkodik a korlátlan szabadság 

és tudás kiváltságához. Másodszor, feladja az emberekkel való régóta fennálló szerves kölcsönösséget. Harmadszor, a kaptárban való 

élet kísértete egy kollektivista társadalmi víziót árul el, amelyet a radikális közömbösség és annak a Nagy Másikban való anyagi 

kifejeződése tart fenn. Ebben a fejezetben a történelmi normáktól való eltérések mindegyikét megvizsgáljuk, majd szembesülünk az 

általuk felvetett kérdéssel: vajon a megfigyelési kapitalizmus pusztán "kapitalizmus"? 

 

I. Szabadság és tudás 

 

A megfigyelési kapitalisták nem különböznek más kapitalistáktól abban, hogy mindenféle kényszertől való mentességet követelnek. 

Ragaszkodnak a "szabadsághoz", hogy minden újszerű gyakorlatot elindíthassanak, miközben agresszíven bizonygatják a törvényektől 

és szabályozástól való "szabadságuk" szükségességét. Ez a klasszikus minta tükrözi a kapitalizmus két alapvető feltételezését, amelyet 

saját teoretikusai tettek a kapitalizmusról: Az első az, hogy a piacok eredendően kiismerhetetlenek. A második az, hogy az ismeretek 

hiánya által okozott tudatlanság széleskörű cselekvési szabadságot követel meg a piaci szereplők számára. 

Az a felfogás, hogy a tudatlanság és a szabadság a kapitalizmus alapvető jellemzői, a modern kommunikációs és közlekedési 

rendszerek megjelenése előtti életkörülményekben gyökerezik, nem is beszélve a globális digitális hálózatokról, az internetről vagy a 

Nagy Másik mindenütt jelenlévő számítási, érzékelési és működtetési architektúráiról. Az emberi történet utolsó pillanataiig az élet 

szükségszerűen lokális volt, és az "egész" szükségszerűen láthatatlan volt a "rész" számára. 

Adam Smith híres metaforája, a "láthatatlan kéz" az emberi élet e tartós valóságára támaszkodott. Smith szerint minden egyén 

helyben használja fel tőkéjét a közvetlen kényelem és szükségletek kielégítésére. Mindenki a "saját biztonságára... a saját hasznára... a 

láthatatlan kéz által irányítva, hogy elősegítse egy olyan célt, ami nem volt része a szándékának." Ez a cél a tőke hatékony alkalmazása 

a szélesebb piacon: a nemzetek jóléte. A hatékony piacokat eredményező egyedi cselekvések elképesztően összetett mintát alkotnak, 

egy olyan rejtélyt, amelyet egyetlen személy vagy szervezet sem remélhet, hogy ismerhet vagy érthet, nemhogy irányíthatna: "Az 

államférfi, aki megpróbálná irányítani a magánembereket, hogy milyen módon kell tőkéjüket felhasználniuk, ... olyan hatalmat vállalna, 

amelyet nem csak egyetlen személyre, de semmilyen tanácsra vagy szenátusra sem lehet biztonsággal rábízni....".1 

A neoliberális közgazdász, Friedrich Hayek, akinek munkásságát a 2. fejezetben röviden tárgyaltuk, mint az elmúlt fél évszázad 

piac-előnyös gazdaságpolitikájának alapját, érveinek legalapvetőbb tételeit Smithnek az egészről és a részről szóló feltevéseiből 

merítette. "Adam Smith - írta Hayek - volt az első, aki felismerte, hogy az emberi gazdasági együttműködés rendezésének olyan 

módszereire bukkantunk, amelyek meghaladják tudásunk és felfogóképességünk határait. Az ő "láthatatlan kezét" talán jobban kellett 

volna láthatatlan vagy felmérhetetlen mintaként jellemezni".2 

Planckhoz, Meyerhez és Skinnerhez hasonlóan Hayek és Smith is egyértelműen összekapcsolja a szabadságot és a tudatlanságot. 

Hayek megfogalmazásában a piac rejtélye abban rejlik, hogy nagyon sok ember képes hatékonyan viselkedni, miközben az egészről 

nem tud. Az egyének nemcsak szabadon választhatnak, hanem szabadon kell választaniuk a saját törekvéseiket, mert nincs alternatíva, 
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nincs a teljes tudás vagy a tudatos irányítás forrása, amely irányítaná őket. Az "emberi tervezés" lehetetlen, mondja Hayek, mert a 

vonatkozó információáramlások "túlmutatnak egyetlen elme ellenőrzési körén". A piaci dinamika lehetővé teszi, hogy az emberek 

tudatlanságban tevékenykedjenek anélkül, hogy "bárki megmondaná nekik, mit tegyenek".3 

Hayek a piacot választotta a demokráciával szemben, azzal érvelve, hogy a piaci rendszer nem csak a munkamegosztást teszi 

lehetővé, hanem "az erőforrások összehangolt felhasználását is, amely az egyenlően elosztott tudáson alapul". " Érvelése szerint ez a 

rendszer az egyetlen, amely összeegyeztethető a szabadsággal. Talán ki lehetett volna találni valamilyen másfajta civilizációt - vélte -, 

"mint például a termeszhangyák "államát"", de az nem lenne összeegyeztethető az emberi szabadsággal.4 

Valami nincs rendben. Igaz, hogy sok kapitalista, beleértve a felügyeleti kapitalistákat is, erőteljesen alkalmazza szabadságának 

ezeket az évszázados indoklásokat, amikor elutasítja a szabályozási, jogalkotási, bírósági, társadalmi vagy bármilyen más formában 

történő állami beavatkozást a működési módszereikbe. A Nagy Másik és a műszeres hatalom folyamatos alkalmazása azonban 

megkérdőjelezi a tudatlanságért cserébe adott szabadság klasszikus quid pro quót. 

Amikor a kapitalista műveletek felügyeletéről van szó, a "piac" már nem láthatatlan, legalábbis nem úgy, ahogyan azt Smith vagy 

Hayek elképzelte. A megfigyelési kapitalisták közötti versengő harc a totalitás kényszerét hozza létre. A totális információ a 

bizonyosság és a garantált eredmények ígérete felé hajlik. Ezek a műveletek azt jelentik, hogy a viselkedési határidős piacok kínálata és 

kereslete végtelen részletességgel megjelenik. A megfigyelési kapitalizmus így a titokzatosságot bizonyossággal helyettesíti, ahogy a 

régi "felmérhetetlen mintát" a megjelenítéssel, a viselkedésmódosítással és az előrejelzéssel helyettesíti. Ez alapvető fordulatot jelent a 

"piac" mint eredendően kiismerhetetlen klasszikus eszményének. 

Emlékezzünk vissza Mark Zuckerberg dicsekvésére, miszerint a Facebook ismer minden könyvet, filmet és dalt, amit az ember 

valaha is fogyasztott, és hogy előrejelző modelljei megmondják, melyik bárba menjünk, ha egy idegen városba érkezünk, ahol a csapos 

a kedvenc italunkat várja.5 Ahogy a Facebook adattudományi csapatának vezetője egyszer reflektált: "Ez az első alkalom, hogy a világ 

ilyen mértékű és minőségű adatot látott az emberi kommunikációról.... Először van mikroszkópunk, amely... lehetővé teszi számunkra, 

hogy a társadalmi viselkedést olyan finom szinten vizsgáljuk, amit korábban soha nem láthattunk....".6 A Facebook egyik vezető 

mérnöke tömören fogalmazott: "Megpróbáljuk feltérképezni a világ minden dolgának grafikonját, és azt, hogy hogyan viszonyulnak 

egymáshoz. "7 Ugyanezek a célkitűzések a többi vezető felügyeleti kapitalista cégnél is visszaköszönnek. Ahogy a Google Eric Schmidt 

2010-ben megjegyezte: "Ha több információt adsz meg rólad és a barátaidról, akkor javíthatjuk a kereséseink minőségét. Egyáltalán 

nincs szükségünk arra, hogy gépeljen. Tudjuk, hogy hol vagy. Tudjuk, hogy hol jártál. Többé-kevésbé tudjuk, hogy mire gondolsz."8 

Satya Nadella a Microsoft részéről minden fizikai és intézményi teret, embert és társadalmi kapcsolatot indexelhetőnek és kereshetőnek 

értelmez: mindezt gépi érvelésnek, mintafelismerésnek, előrejelzésnek, megelőzésnek, megszakításnak és módosításnak vetve alá.9 

A felügyeleti kapitalizmus nem a régi kapitalizmus, és vezetői nem Smith vagy akár Hayek kapitalistái. Ebben a rendszerben a 

szabadság és a tudatlanság többé már nem ikerszülöttek, nem ugyanannak az érmének két oldala, amelyet titokzatosságnak hívnak. A 

megfigyelt kapitalizmust ehelyett a szabadság és a tudás példátlan konvergenciája határozza meg. Ennek a konvergenciának a mértéke 

pontosan megfelel az instrumentális hatalom terjedelmének. A hatalomnak ez az akadálytalan felhalmozódása hatékonyan eltéríti a 

tanulás társadalmi megosztottságát, létrehozva a befogadás és a kizárás dinamikáját, amelytől a felügyeleti bevételek függnek. A 

megfigyelési kapitalisták a tudás elrendelésének szabadságát követelik, majd ezt a tudáselőnyt kihasználják szabadságuk védelme és 

kiterjesztése érdekében. 

Bár semmi szokatlan nincs abban, hogy a kapitalista vállalkozások mindenféle tudáselőnyre törekszenek a piaci versenyben, a 

tudatlanságot tudássá alakító felügyeleti kapitalista képességek azért példátlanok, mert arra az egyetlen erőforrásra támaszkodnak, amely 

megkülönbözteti a felügyeleti kapitalistákat a hagyományos utópistáktól: a világ tényleges átalakítását lehetővé tevő pénzügyi és 

szellemi tőkére, amely a Nagy Másik folyamatosan bővülő architektúráiban materializálódik. Még megdöbbentőbb, hogy a megfigyelési 

tőke az emberi tapasztalat megfosztásából származik, amely az egyoldalú és mindenütt jelenlévő kiadatási programokban valósul meg: 

az életünket eladják és eladják, hogy finanszírozni tudják az ő szabadságukat és a mi leigázásunkat, az ő tudásukat és a mi 

tudatlanságunkat arról, amit ők tudnak. 

Ez az új állapot feloldja a kettős mozgalom kizsigerelésének és a nyers kapitalizmus: a szabad piacok, a szabadpiaci szereplők és az 

önszabályozó vállalkozások diadalának neoliberális igazolását. Azt sugallja, hogy a felügyeleti kapitalisták elsajátították a neoliberális 

ideológiai védelem retorikáját és politikai zsenialitását, miközben a felhalmozás újszerű logikáját követik, amely cáfolja a kapitalista 

világkép legalapvetőbb posztulátumait. Nem csupán arról van szó, hogy a kártyákat újrakeverték; a játékszabályok olyanná alakultak át, 

ami a digitális miliőn és az új alkalmazott utópisták által a játékba hozott hatalmas vagyonforrásokon és tudományos képességeken kívül 

egyszerre példátlan és elképzelhetetlen. 

Alaposan megvizsgáltuk a felügyeleti kapitalizmus újszerű alapmechanizmusait, gazdasági szükségszerűségeit, gyűjtőerejét és 

társadalmi céljait. Vizsgálataink egyik következtetése az, hogy a megfigyelési kapitalizmusnak a társadalomban a tanulás 

megosztásának irányítása és ellenőrzése az a jellegzetes vonása, amely szakít a láthatatlan kéz és a jogosultságok régi igazolásaival. A 

tudás és a szabadság kombinációja úgy működik, hogy felgyorsítja a hatalom aszimmetriáját a felügyeleti kapitalisták és a társadalmak 

között, amelyekben működnek. Ez a kör csak akkor törik meg, ha állampolgárként, társadalomként, sőt civilizációként is elismerjük, 
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hogy a megfigyelő kapitalisták túl sokat tudnak ahhoz, hogy szabadságot élvezzenek. 

 

II. A viszonosság után 

 

A kapitalizmus múltjával való újabb döntő szakítással a felügyeleti kapitalisták felhagynak az emberekkel való szerves kölcsönösséggel, 

amely sokáig a kapitalizmus kitartásának és alkalmazkodóképességének a jele volt. A huszadik században a Ford ötdolláros napja 

szimbolizálta ezeket a kölcsönösségeket, amelyek Ádámra és a kapitalizmusra vezethetők vissza. Smith eredeti meglátásai a 

kapitalizmus termelő társadalmi viszonyairól, amelyben a vállalatok az emberekre mint alkalmazottakra és ügyfelekre támaszkodnak. 

Smith amellett érvelt, hogy az áremelkedéseket ki kell egyensúlyozni a béremelésekkel, "hogy a munkás még mindig képes legyen 

megvásárolni azt a mennyiséget azokból a szükséges cikkekből, amelyet a munkaerő iránti kereslet állapota... megkövetel tőle".10 A 

részvényes-érték mozgalom és a globalizáció hosszú utat tett meg a kapitalizmus és közösségei közötti évszázados társadalmi szerződés 

lerombolása felé, a kölcsönösséget formális közömbösséggel helyettesítve. A felügyeleti kapitalizmus még tovább megy. Nemcsak 

Smith-t dobja ki, hanem formálisan is felmondja a társadalmakkal fennálló kölcsönösséget. 

Először is, a felügyeleti kapitalisták már nem támaszkodnak az emberekre mint fogyasztókra. Ehelyett a kereslet és kínálat tengelye 

a megfigyelési kapitalista céget a népesség, csoportok és egyének viselkedésének előrejelzésére irányuló vállalkozásokhoz irányítja. Az 

eredmény, mint láttuk, az, hogy a "felhasználók" nyersanyagforrások egy új üzleti vevőre irányuló, digitális korszakbeli termelési 

folyamat számára. Ahol az egyéni fogyasztók továbbra is léteznek a felügyeleti kapitalista műveletekben - Roomba porszívókat, 

kémkedő babákat, intelligens vodkásüvegeket vagy viselkedésalapú biztosítási kötvényeket vásárolnak, hogy csak néhány példát 

említsünk -, ott a társadalmi kapcsolatok már nem a kölcsönös cserén alapulnak. Ezekben és sok más esetben a termékek és 

szolgáltatások csupán gazdatestek a felügyeleti kapitalizmus parazita műveleteinek. 

Másodszor, történelmi mércével mérve a nagy felügyeleti kapitalisták viszonylag kevés embert foglalkoztatnak példa nélküli 

számítási erőforrásaikhoz képest. Ezt a mintát, amelyben egy kis létszámú, magasan képzett munkaerő kihasználja egy hatalmas 

tőkeigényű infrastruktúra erejét, "hiperscale"-nek nevezik. A hiperscale üzleti működés történelmi diszkontinuitása nyilvánvalóvá válik, 

ha összehasonlítjuk a GM hét évtizedes foglalkoztatási szintjét és piaci kapitalizációját a Google és a Facebook közelmúltbeli, tőzsdére 

lépés utáni adataival. (Az összehasonlítást itt a Google-ra és a Facebookra korlátoztam, mert mindkettő már a tőzsdei bevezetésük előtt 

is tisztán felügyeleti kapitalista cég volt.) 

A Google és a Facebook a tőzsdére lépéstől 2016-ig folyamatosan emelkedett a piaci kapitalizáció csúcsára: a Google 2016 végére 

elérte az 532 milliárd dollárt, a Facebook pedig a 332 milliárd dollárt, anélkül, hogy a Google valaha is 75 000-nél több embert, a 

Facebook pedig 18 000-nél többet foglalkoztatott volna. A General Motorsnak négy évtizedbe telt, mire elérte legmagasabb piaci 

kapitalizációját, az 1965-ös 225,15 milliárd dollárt, amikor 735 000 nőt és férfit foglalkoztatott.11 A legmegdöbbentőbb az, hogy a GM 

több embert foglalkoztatott a nagy gazdasági világválság csúcsán, mint amennyit a Google vagy a Facebook a piaci kapitalizációjuk 

csúcsán. 

A GM-mintázat az Egyesült Államok huszadik századi ikonikus története, mielőtt a globalizáció, a neoliberalizmus, a részvényes-

érték mozgalom és a plutokrácia szétzilálta volna az állami vállalatot és a kettős mozgalom intézményeit. Ezek az intézmények a GM 

foglalkoztatáspolitikáját a tisztességes munkaügyi gyakorlatokkal, a szakszervezetekkel és a kollektív tárgyalásokkal racionalizálták, 

amelyek a huszadik század globalizáció előtti évtizedeiben a stabil kölcsönösséget jelképezték. Az 1950-es években például a felnőttek 

80 százaléka mondta azt, hogy a "nagyvállalatok" jót tesznek az országnak, 66 százalékuk úgy vélte, hogy az üzleti életben nincs vagy 

alig van szükség változtatásra, és 60 százalékuk egyetértett azzal, hogy "a nagyvállalatok nyeresége hozzájárul ahhoz, hogy mindenki 

számára jobb legyen a helyzet, aki megvásárolja a termékeiket vagy szolgáltatásaikat". "12 

Bár egyes kritikusok ezeket a kölcsönösségeket okolták azért, hogy a GM nem tudott alkalmazkodni a globális versenyhez az 1980-

as évek végén, ami végül 2009-ben csődhöz vezetett, az elemzések kimutatták, hogy a krónikus vezetői önelégültség és a kudarcra ítélt 

pénzügyi stratégiák viselték a legnagyobb felelősséget a cég legendás hanyatlásáért, és ezt a következtetést megerősítik a német autóipar 

XXI. századi sikerei, ahol az erős munkaügyi intézmények hivatalosan is megosztják a döntéshozatali jogköröket.13 

A hiperscale cégek a modern digitális kapitalizmus jelképévé váltak, és mint kapitalista találmányok jelentős társadalmi és 

gazdasági kihívásokat jelentenek, beleértve a foglalkoztatásra és a bérekre, az iparági koncentrációra és a monopóliumra gyakorolt 

hatásukat.14 2017-ben 24 hiperscale cég 320 adatközpontot üzemeltetett, amelyekben ezer és több millió szerver volt (a Google és a 

Facebook a legnagyobbak közé tartozott).15 

Azonban nem minden hiperscale cég felügyeleti kapitalista, és itt csak e két terület konvergenciájára koncentrálunk. A hiperskálán 

működő vagy a hiperskála műveletekhez kiszervezett felügyeleti kapitalisták drámaian csökkentik a társadalmukra való támaszkodást, 

mint munkavállalói forrásokat, és az a néhány, akikért versenyeznek, mint láttuk, az adattudomány legritkább rétegeiből kerülnek ki. 

A piaci kapitalizmus és a demokrácia történelmi kapcsolatának fényében kivételes jelentőségű az emberekkel mint fogyasztókkal 

vagy munkavállalókkal való szerves kölcsönösség hiánya. Valójában a demokrácia eredete mind Amerikában, mind Nagy-Britanniában 
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éppen ezekre a kölcsönösségekre vezethető vissza. Amerikában a fogyasztói kölcsönösségek megsértése megállíthatatlan menetelést 

indított el a szabadság felé, mivel a gazdasági hatalom politikai hatalomra változott. Fél évszázaddal később Nagy-Britanniában a tőke 

és a munka szükségszerű kölcsönös függőségének vonakodó, gyakorlatias, önérdekű tiszteletben tartása a politikai hatalom új mintáiban 

nyilvánult meg, ami a választójog fokozatos kiterjesztésében és az erőszakmentes átállásban a befogadóbb demokratikus intézmények 

felé. Már egy rövid pillantás ezekre a világot megváltoztató történetekre is segíthet megérteni, hogy a felügyeleti kapitalizmus milyen 

mértékben tér el a kapitalizmus múltjától. 

Az amerikai forradalom a kiemelkedő példa arra, hogy a fogyasztás kölcsönösségi viszonyai hogyan járultak hozzá a demokrácia 

felemelkedéséhez. T. H. Breen történész A forradalom piactere című úttörő tanulmányában azt állítja, hogy ezeknek a 

kölcsönösségeknek a megsértése indította el a forradalmat, és egyesítette a különböző provinciális idegeneket egy radikálisan új hazafias 

erővé. Breen kifejti, hogy az amerikai gyarmatosítók az Angliából importált "áruk birodalmától" függtek, és ez a függőség a kölcsönös 

társadalmi szerződés érzését keltette bennük: "Az egyszerű emberek számára a bővülő angol-amerikai fogyasztói piacon való részvétel 

kézzelfogható tapasztalata" felerősítette az Angliával való "valódi partnerség" érzését.16 Végül a brit parlament híresen rosszul mérte fel 

e partnerség jogait és kötelezettségeit, és egy sor olyan adót vetett ki, amelyek az importált árukat, például a ruhát és a teát "a birodalmi 

elnyomás szimbólumává" tették. Breen leírja egy olyan politikai mozgalom eredetiségét, amely a fogyasztás közös tapasztalatából 

született, a termelő és a fogyasztó közötti alapvető kölcsönös függőségek megsértése miatti felháborodást, valamint azt az elszántságot, 

hogy "az áruk beszéljenek a hatalomnak". 

A fogyasztói elvárások demokratikus forradalomba való átfordítása három hullámban történt, kezdve 1765-ben, amikor a Stamp Act 

népi tiltakozásokat, lázadásokat és szervezett ellenállást váltott ki, ami végül a "nonimportációs mozgalomban" (ma fogyasztói 

bojkottnak neveznénk) fejeződött ki. Breen elmondása szerint a Stamp Act részletei kevésbé voltak fontosak, mint az, hogy a 

gyarmatosítók felismerték, hogy Anglia nem tekinti őket politikai vagy gazdasági szempontból egyenrangú félként, akit kölcsönösen 

előnyös kölcsönösség köt össze: "Azzal, hogy a parlament veszélyeztette az amerikaiak lehetőségét, hogy megvásárolhassák a kívánt 

árukat, kinyilvánította azt a szándékát, hogy a gyarmatosítókat másodrangú alattvalóként kezeli", és súlyos árat vetett ki "az anyagi 

boldogságra való törekvésre". 17A Stamp Act-et a gyarmatosítók nemcsak mint a birodalom alattvalói, hanem mint a birodalom 

fogyasztói jogainak megsértéseként élték meg: ez volt a fogyasztók gazdasági hatalmának első politikai hatalomra való átváltása, a 

politika "radikálisan új formája", amelyben a gyarmati társadalom leghétköznapibb tagjai "a felhatalmazás felemelő hullámát" 

tapasztalták. "18 A Parlament visszavonta a bélyegtörvényt, mielőtt a nem importáló mozgalom hatékonyan elterjedhetett volna a 

gyarmatokon, és úgy tűnt, hogy a "nincs adózás képviselet nélkül" elve érvényesült. 

Amikor alig két évvel később, 1767-ben elfogadták a Townshend-törvényeket, amelyek ezúttal egy sor importált árura vetettek ki 

adót, a felháborodás újabb hulláma mozgósította az embereket minden gyarmaton. A részletes importmentességi megállapodások a 

fogyasztói áldozatvállalást a politikai ellenállás első vonalává tették. A sérült elvárások közös tapasztalata átívelte a regionális, vallási és 

kulturális különbségeket, új alapot teremtve a társadalmi szolidaritásnak.19 1770-re a Townshend-törvényeket is hatályon kívül 

helyezték, és ismét úgy tűnt, hogy a teljes körű lázadás elkerülhető. 

Az 1773-as teatörvény az ellenállás új szakaszába taszította a gyarmatokat, amely a politikai hangsúlyt a nem importálásról, amely a 

kereskedőkön múlott, hogy a vonal tartása mellett maradtak, a nem fogyasztásra helyezte át, amely minden egyén részvételét követelte a 

"vásárlói" státuszukból fakadó egyedülálló szolidaritásban. Ebben az összefüggésben Samuel Adams azt hirdette, hogy a szabadság 

ügye "attól függ, hogy az amerikai nép képes-e megszabadulni "Nagy-Britannia csecsebecséitől"".20 

A brit áruk olyannyira a függőség és az elnyomás jelképévé váltak, hogy amikor a massachusettsi Harvard apró, elszegényedett 

közössége összegyűlt, hogy megvitassák a bostoni kikötőbe érkező, teával megrakott ládákkal megrakott kereskedelmi hajókat, úgy 

vélték, hogy ez "olyan érdekes és fontos kérdés, amely minden következményét tekintve nem csak erre a városra és tartományra, hanem 

Amerikára általában, és az elkövetkező korokra és nemzedékekre nézve is olyan érdekes és fontos, mint amilyennel valaha is 

foglalkozott ez a város".21 

Egy évvel később, 1774-ben Philadelphiában összeült az Első Kontinentális Kongresszus, és egy "nagy tervet" dolgozott ki az 

Angliával folytatott kereskedelem megszüntetésére. "A politikai elnyomással szembeni fogyasztói ellenállás briliánsan eredeti 

stratégiáját valósította meg" - írja Breen - "amely arra hívta fel az amerikaiakat, hogy már azelőtt amerikaiakként tekintsenek magukra, 

hogy a függetlenség gondolata felmerült volna bennük. "22 

A tizenkilencedik század eleji Nagy-Britanniában, ahogy Daron Acemoglu és James A. Robinson kimutatták, a demokrácia 

felemelkedése elválaszthatatlanul összefonódott az ipari kapitalizmusnak a "tömegektől" való függőségével és a "tömegek" 

hozzájárulásával az új termelési szervezet által megkövetelt jóléthez.23 A tömegtermelés és a bérmunkásság felemelkedése megalapozta 

a brit munkások gazdasági hatalmát, és politikai legitimitásuk és hatalmuk növekvő felértékelődéséhez vezetett. Ez a hétköznapi 

emberek és az elitek közötti kölcsönös függőség újfajta érzését hozta létre. 

Acemoglu és Robinson arra a következtetésre jut, hogy a "befogadó gazdasági intézmények" (azaz a foglalkoztatási kölcsönösség 

által meghatározott ipari vállalatok) és a politikai intézmények közötti "dinamikus pozitív visszacsatolás" döntő fontosságú volt Nagy-

Britannia jelentős és erőszakmentes demokratikus reformjai szempontjából. Az inkluzív gazdasági intézmények - érvelésük szerint - 
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"kiegyenlítik a játékteret", különösen a hatalomért folytatott küzdelemben, megnehezítve az elit számára, hogy "eltiporja a tömegeket" 

ahelyett, hogy engedne a követeléseiknek. A foglalkoztatási kölcsönösségek kölcsönösségeket hoztak létre és tartottak fenn a 

politikában: "A népi követelések lecsapása és a befogadó politikai intézmények elleni puccs vállalása... megsemmisítené... [a gazdasági] 

nyereségeket, és a nagyobb demokratizálódást és a nagyobb befogadást ellenző elitek azok között találhatják magukat, akik e rombolás 

miatt elveszítik vagyonukat. "24 Éles ellentétben Nagy-Britannia korai ipari kapitalistáinak pragmatikus engedményeivel, a felügyeleti 

kapitalisták emberektől való szélsőséges strukturális függetlensége inkább kirekesztést szül, mint befogadást, és megalapozza azt az 

egyedülálló megközelítést, amelyet mi "radikális közömbösségnek" neveztünk. 

 

III. Az új kollektivizmus és a radikális közömbösség mesterei 

 

A szabadság és a tudás felhalmozódása az emberekkel való szerves kölcsönösség hiányával együtt a megfigyelési kapitalizmus 

harmadik szokatlan jellemzője: a kollektivista orientáció, amely eltér a piaci kapitalizmus és a piaci demokrácia régóta fennálló 

értékeitől, ugyanakkor élesen eltér a megfigyelési kapitalizmus neoliberális világnézetből eredő gyökereitől is. Saját kereskedelmi sikere 

érdekében a megfigyelési kapitalizmus a kaptárkollektíva felé irányít minket. Ez a privatizált, instrumentális társadalmi rend a 

kollektivizmus új formája, amelyben a piac, nem pedig az állam az, amely a tudást és a szabadságot a saját területén belül 

összpontosítja. 

Ez a kollektivista irányultság váratlan fejlemény annak fényében, hogy a felügyeleti kapitalizmus a neoliberális hitvallásból ered, 

amely hatvan évvel ezelőtt a XX. század közepének kollektivista totalitárius rémálmaira adott reakcióként született. Később, a fasiszta 

és szocialista fenyegetések megszűnésével a neoliberális ideológiának ravaszul sikerült a modern demokratikus államot a kollektivizmus 

új forrásaként átdefiniálni, amelynek minden eszközzel ellen kell állni. Valójában a kettős mozgalom kizsigerelését a "túl sok 

demokrácia" állítólagos kollektivista veszélyeinek legyőzése nevében követték el.25 Most a kaptár a "termeszállamot" utánozza, amelyet 

még a demokráciát megvető Hayek is az emberi szabadsággal összeegyeztethetetlennek gúnyolt. 

A szabadság és a tudás konvergenciája a felügyeleti kapitalistákat a társadalom önjelölt uraivá változtatja. A "hangolók" kiváltságos 

papsága a tanulás megosztottságának magaslatáról irányítja az összekapcsolt kaptárat, és folyamatos nyersanyag-utánpótlás forrásaként 

műveli azt. Ahogyan a huszadik század eleji menedzsereket egykor az "adminisztratív nézőpontot" tanították, mint az új nagyvállalatok 

hierarchikus összetettségéhez szükséges tudásmódot, úgy a mai főpapok a radikális közömbösség alkalmazott művészetét gyakorolják, 

amely alapvetően aszociális tudásmód. A radikális közömbösség alkalmazásával a tartalmat a többlet mennyisége, terjedelme és 

mélysége alapján ítélik meg, amelyet a kattintások, kedvelések és tartózkodási idők "névtelen" egyenértékűsége alapján mérnek, annak 

ellenére, hogy a tartalmak mélységesen eltérő jelentései különböző emberi helyzetekből származnak. 

A radikális közömbösség a gazdasági szükségszerűségekre adott válasz, és csak alkalmanként kapunk szabad rálátást a szigorú 

alkalmazására mint vezetői fegyelemre. Az egyik ilyen alkalom egy 2016-os belső Facebook-jegyzet volt, amelyet a BuzzFeed 2018-ban 

szerzett meg. Ezt a vállalat egyik régóta dolgozó és legbefolyásosabb vezetője, Andrew Bosworth írta, és ablakot nyitott a radikális 

közömbösségre mint alkalmazott diszciplínára. "Gyakran beszélünk a munkánk jó és rossz dolgairól. Én a csúnya dolgokról szeretnék 

beszélni" - kezdte Bosworth. A továbbiakban kifejtette, hogy az egyenlőség hogyan győzedelmeskedik az egyenlőség felett az 

"organizmus az organizmusok között" világképében, amely elengedhetetlen a teljesség felé való meneteléshez és így a felügyeleti 

bevételek növekedéséhez: “Összekötjük az embereket. Ez jó lehet, ha pozitívvá teszik. Talán valaki megtalálja a szerelmet. Talán még 

az életét is megmenti valakinek, aki az öngyilkosság szélén áll. Tehát több embert kapcsolunk össze. Ez lehet rossz is, ha negatívvá 

teszik. Talán egy életbe kerül, mert valaki ki van téve a zaklatóknak. Talán valaki meghal egy, az eszközeinkkel koordinált 

terrortámadásban. És mégis összekötjük az embereket. A csúnya igazság az, hogy... bármi, ami lehetővé teszi számunkra, hogy több 

emberrel gyakrabban lépjünk kapcsolatba, de facto jó. Talán ez az egyetlen terület, ahol a mérőszámok valóban igazat mondanak, ami 

minket illet.... Ezért indokolt minden munka, amit a növekedés terén végzünk. Az összes megkérdőjelezhető kapcsolatimportálási 

gyakorlat. Az összes finom nyelvezet, amely segít az embereknek abban, hogy a barátok számára kereshetőek maradjanak. Minden 

munka, amit azért végzünk, hogy több kommunikációt hozzunk be.... A legjobb termékek nem nyernek. Azok nyernek, amelyeket 

mindenki használ... ne tévedjünk, a növekedési taktikáknak köszönhetjük, hogy eljutottunk itt.26 

 

Amint Bosworth világossá teszi, a radikális közömbösség nézőpontjából a pozitív és negatív dolgokat egyenértékűnek kell 

tekinteni, annak ellenére, hogy erkölcsi jelentésük és emberi következményeik különböznek egymástól. Ebből a nézőpontból az egyetlen 

racionális cél a "mindenkit" megragadó termékek keresése, nem pedig "a legjobb termékek". 

A radikális közömbösség szisztematikus alkalmazásának egyik jelentős eredménye, hogy a nyilvánosságnak szóló "első szöveg" 

sérülékeny az olyan tartalmakkal való megrontásra, amelyeket normális esetben visszataszítónak éreznénk: hazugságok, szisztematikus 

dezinformáció, csalás, erőszak, gyűlöletbeszéd és így tovább. Amíg a tartalom hozzájárul a "növekedési taktikához", addig a Facebook 
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"nyer". Ez a sebezhetőség a keresleti oldalon, a felhasználói oldalon robbanásveszélyes probléma lehet, de csak akkor tör át a radikális 

közömbösség erődítményein, amikor azzal fenyeget, hogy megszakítja a többlet áramlását a második "árnyék" szövegbe: abba, ami 

nekik szól, de nem nekünk. A norma az, hogy az információs korrupciót nem katalogizálják problémásként, hacsak nem jelent 

egzisztenciális veszélyt a kínálati műveletekre - Bosworth kapcsolati imperatívuszára -, vagy azért, mert a felhasználók elvonulását 

válthatja ki, vagy mert szabályozási ellenőrzést vonhat maga után. Ez azt jelenti, hogy a "tartaloma "mértékletesség" a legjobban 

védekező intézkedéseknek, nem pedig a közfelelősségvállalás aktusainak tekinthető. 

Eddig a radikális közömbösséggel szemben a legnagyobb kihívást a Facebook és a Google azon túlzó törekvései jelentették, hogy 

kiszorítsák a professzionális újságírást az interneten. Mindkét vállalat a kiadók és a lakosság közé ékelődött, és az újságírói "tartalmat" 

ugyanazoknak az egyenértékűségi kategóriáknak vetette alá, amelyek a felügyeleti kapitalizmus más tájait is uralják. Formai értelemben 

a hivatásos újságírás a radikális közömbösség pontos ellentéte. Az újságíró feladata, hogy olyan híreket és elemzéseket készítsen, 

amelyek elválasztják az igazságot a hazugságtól. Az egyenértékűség elutasítása határozza meg az újságírás létjogosultságát, valamint az 

olvasókkal való szerves kölcsönösségét. A felügyeleti kapitalizmusban azonban ezek a kölcsönösségek megszűnnek. Következetes példa 

erre a Facebook azon döntése, hogy egységesítette a News Feed tartalmának megjelenítését, hogy "minden hír nagyjából ugyanúgy 

nézzen ki, mint a másik... legyen szó akár a The Washington Post nyomozásáról, akár a New York Post pletykájáról, akár a Denver 

Guardian, egy teljesen hamis újság hazugságairól". " Az egyenlőség nélküli egyenértékűségnek 27ez a kifejezése a Facebook első 

szövegét kivételesen sebezhetővé tette a később "álhíreknek" nevezett korrupcióval szemben. 

Ez az a kontextus, amelyben a Facebook és a Google a nemzetközi figyelem középpontjába került, miután a 2016-os amerikai 

elnökválasztás és az év eleji brit Brexit-szavazás során szervezett politikai dezinformációs kampányokat és profitorientált "álhíreket" 

fedeztek fel. Hunt Allcott és Matthew Gentzkow közgazdászok, akik részletesen tanulmányozták ezeket a jelenségeket, úgy definiálják 

az "álhíreket", mint "az igazsággal nem korreláló, torzított jeleket", amelyek "magán- és társadalmi költségeket okoznak azáltal, hogy 

megnehezítik... a világ valódi állapotára való következtetést....". Megállapították, hogy a 2016-os amerikai választásokat megelőzően 

760 millió alkalommal olvasta egy felhasználó ezeket a szándékosan megrendezett hazugságokat az interneten, vagyis minden egyes 

felnőtt amerikaira körülbelül három ilyen történet jutott.28 

Ahogy azonban a radikális közömbösség előre jelzi, az "álhírek" és az információs korrupció más formái a Google és a Facebook 

online környezetének állandó jellemzői. Számtalan példa van arra, hogy a dezinformáció azért maradt fenn, sőt virágzott, mert gazdasági 

szükségleteket elégített ki, és én csak néhányat emelek ki. 2007-ben egy neves pénzügyi elemző aggódott, hogy a másodlagos 

jelzáloghitelek bedőlése ártani fog a Google jövedelmező hirdetési üzletágának. Ez furcsa megfigyelésnek tűnik, amíg meg nem tudjuk, 

hogy a nagy recessziót megelőző években a Google lelkesen fogadta a kétes, másodlagos jelzáloghiteles hitelezőket a viselkedési 

határidős piacain, és alig várta, hogy megszerezze az oroszlánrészt abból a havi 200 millió dolláros bevételből, amelyet a 

jelzáloghitelezők online hirdetésekre költöttek.29 A Consumer Watchdog 2011-es jelentése a Google hirdetési gyakorlatáról a nagy 

recessziót megelőzően és a nagy recesszió alatt azt a következtetést vonta le, hogy "a Google az országos lakáshitelezési és árverezési 

válság egyik kiemelkedő haszonélvezője volt... azáltal, hogy megtévesztő hirdetéseket fogadott el csalárd szereplőktől, akik hamisan 

ígérték az óvatlan fogyasztóknak, hogy megoldhatják jelzálog- és hitelproblémáikat". Ezen egyre nyilvánvalóbbá váló tények ellenére a 

Google továbbra is kiszolgálta csalárd üzleti ügyfeleit egészen 2011-ig, amikor az amerikai pénzügyminisztérium végül arra kötelezte a 

vállalatot, hogy függessze fel a hirdetési kapcsolatokat "több mint 500 internetes hirdetővel, akik kapcsolatban állnak a 85 állítólagos 

online jelzáloghitel-csalási rendszerrel és a kapcsolódó megtévesztő hirdetésekkel". "30 

Alig néhány hónappal korábban az Igazságügyi Minisztérium 500 millió dollárra bírságolta a Google-t, ami "a történelem egyik 

legnagyobb pénzbírságának" számít, mivel olyan hirdetéseket fogadott el kanadai online gyógyszertáraktól, amelyek a többszöri 

figyelmeztetés ellenére a Google amerikai felhasználóit ellenőrzött gyógyszerek illegális behozatalára ösztönözték. Mint az amerikai 

főügyészhelyettes a sajtónak nyilatkozva elmondta: "Az Igazságügyi Minisztérium továbbra is felelősségre vonja azokat a vállalatokat, 

amelyek nyereségvágyukban megsértik a szövetségi törvényeket, és veszélyeztetik az amerikai fogyasztók egészségét és biztonságát".31 

Az információs korrupció is folyamatosan jelen van a Facebook-környezetben. Az amerikai2016 és brit politikai dezinformációs 

kampányokkal kapcsolatos felfordulás a Facebookon jól ismert probléma volt, amely Indonéziában, a Fülöp-szigeteken, Kolumbiában, 

Németországban, Spanyolországban, Olaszországban, Csádban, Ugandában, Finnországban, Svédországban, Hollandiában, 

Észtországban és Ukrajnában elcsúfította a választásokat és a társadalmi közbeszédet. Tudósok és politikai elemzők már évek óta 

felhívták a figyelmet az online dezinformáció káros következményeire.32 Egy Fülöp-szigeteki politikai elemző 2017-ben azon aggódott, 

hogy talán már túl késő a probléma megoldásához: "Már évekkel ezelőtt láttuk ennek figyelmeztető jeleit..... Az árnyékban megbúvó 

hangok most a közbeszéd középpontjába kerültek".33 

A radikális közömbösség vezérelvei tükröződnek a Facebook rejtett, alacsony bérű, az első szöveg perverziójának korlátozásával 

megbízott munkaerő működésében. Sehol sem mutatkozik meg konkrétabban a felügyeleti kapitalizmusnak a társadalomban a tanulás 

megosztására gyakorolt túlméretezett befolyása, mint a "tartalom moderálásának" ebben a kitaszított funkciójában, és sehol sem 

mutatkozik meg élénkebben a gazdasági kényszerek és a tanulás megosztásának kapcsolata, mint e racionalizált munkafolyamatok 

mindennapi banalitásában, ahol a világ borzalmait és gyűlöletét olyan ütemben és mennyiségben rendelik élethez vagy halálhoz, hogy 
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csak pillanatok maradnak a hüvelykujj felfelé vagy lefelé mutatására. Csak egy maroknyi oknyomozó újságíró és kutató tudósok elszánt 

tudósításának köszönhető, hogy egyáltalán bepillantást nyerhetünk ezekbe a rendkívül titkos eljárásokba, amelyek ma már a call 

centerek, butikcégek és "mikromunka-helyek" egész sorában elterjedtek szerte a világon. Ahogy az egyik beszámoló megjegyzi: "A 

Facebook és a Pinterest, valamint a Twitter, a Reddit és a Google mind elutasította, hogy másolatokat adjon korábbi vagy jelenlegi belső 

moderálási irányelvekről".34 

Azon kevés jelentés között, amelyeknek sikerült értékelniük a Facebook működését, a téma egységes. Ez a titkos munkaerő - egyes 

becslések szerint legalább "100,000tartalommoderátorok", mások szerint sokkal több - a vállalat alapvető funkcióitól távol, az emberi 

ítélőképesség és a gépi tanulási eszközök kombinációját alkalmazva működik.35 Néha "gondnokoknak" is nevezik őket, akik a 

felhasználók által problémásként megjelölt tartalmak sorát vizsgálják át. Bár néhány általános szabály mindenhol érvényes, például a 

pornográfia és a gyermekbántalmazást ábrázoló képek kizárása, a részletes szabálykönyv célja, hogy a lehető legkevesebb tartalom 

kerüljön elutasításra a felhasználói tolerancia minimális küszöbértékének helyi értékelése alapján. A gyakorlat nagyobbik lényege, hogy 

megtaláljuk azt az egyensúlyi pontot, amely a felhasználók és a többletük oldalra vonzása és az elriasztásuk kockázata közötti 

egyensúlyt jelenti. Ez a radikális közömbösség számítása, amelynek semmi köze a tartalom igazságtartalmának értékeléséhez vagy a 

felhasználókkal szembeni kölcsönösség tiszteletben tartásához.36 Ez a feszültség segít megmagyarázni, hogy miért nem élvez prioritást a 

dezinformáció. Egy oknyomozó jelentés idézi a Facebook egyik bennfentesét: "Abszolút megvannak az eszközeik az álhírek 

leállításához."37 

A radikális közömbösség egyenlőség nélküli egyenlőséget eredményez, ami a célzott reklámok magas tudományát is érinti. Julia 

Angwin újságíró és munkatársai a ProPublicánál például felfedezték, hogy a Facebook "lehetővé tette a hirdetők számára, hogy a 

hirdetéseiket csaknem 2300 olyan ember hírfolyamába irányítsák, akik érdeklődésüket fejezték ki a "zsidógyűlölő", a "Hogyan égessük 

el a zsidókat" vagy a "Történelem arról, hogy a zsidók miért teszik tönkre a világot" témák iránt".38 Mint az újságírók kifejtették, "a 

Facebook már régóta nem foglalkozik a hirdetési üzletággal.... A Facebook automatikusan generálja a hirdetési kategóriákat mind az 

alapján, hogy a felhasználók mit osztanak meg kifejezetten a Facebookkal, mind pedig az alapján, hogy mit közvetítenek implicit módon 

az online tevékenységükkel". Hasonlóképpen, a BuzzFeed riporterei felfedezték, hogy a Google lehetővé teszi a hirdetők számára, hogy 

a hirdetéseket olyan emberekre irányítsák, akik rasszista kifejezéseket írnak be a keresősávba, és még a "gonosz zsidó" és "zsidó 

irányítás a bankok felett" keresések mellé is javasol hirdetési helyeket. "39 

A 2017-es választások utáni környezetben az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban, amikor az "álhírek" uralták a 

reflektorfényt, az újságírók több száz olyan példát fedeztek fel, amelyekben előrejelző termékek törvényes márkák - például a Verizon, 

az AT&T és a Walmart - hirdetéseit helyezték el gyalázatos anyagok, köztük dezinformációs oldalak, gyűlöletbeszéd, szélsőséges 

politikai tartalmak, valamint terrorista, rasszista és antiszemita kiadványok és videók mellett.40 

A legérdekesebb a feltételezett felháborodás és hitetlenség volt a megfigyelési kapitalizmus ügyfelei körében: a reklámügynökségek 

és ügyfeleik körében, akik már régen úgy döntöttek, hogy eladják a lelküket a radikális közönynek, így a Google és a Facebook az 

online hirdetési piac duopóliumává vált, és a megfigyelési kapitalizmus masszív terjeszkedésének motorja.41 Közel két évtized telt el 

azóta, hogy a Google feltalálta azt a képletet, amely a hirdetések elhelyezését az átkattintási arányok egyenértékűségi mérőszámainak 

engedte át, kiszorítva ezzel a korábbi megközelítéseket, amelyek a hirdetések elhelyezését a hirdető márkaértékeit tükröző tartalomhoz 

igyekeztek igazítani. Az ügyfelek lemondtak ezekről a bevett kölcsönösségekről a Google titkos algoritmusainak "automatikus 

varázslata" javára, amelyet a felhasználók akaratlan viselkedési többletéből származó, szabadalmaztatott viselkedési többleten képeztek 

ki. Valójában a kattintási mérőszámok radikális közömbössége volt az, ami a szélsőségesség és a szenzációhajhászás online 

megnyilvánulásait szaporította, mivel a predikciós termékek az elkötelezettséget vonzó tartalmat részesítik előnyben. 

A választási botrányok kemény reflektorfényt vetettek ezekre a bevett gyakorlatokra, amelyekhez a világ már hozzászokott. A viták 

hevében számos vezető márka tett arról, hogy felfüggeszti hirdetését a Google és a Facebook oldalán, amíg a vállalatok meg nem 

szüntetik a korrupt tartalmakat, vagy nem garantálják az elfogadható reklámelhelyezéseket. Európai és amerikai politikusok azzal 

vádolták a Google-t és a Facebookot, hogy a gyűlöletből hasznot húznak, és korrupt információkkal gyengítik a demokráciát. Kezdetben 

úgy tűnt, mindkét vállalat abból indult ki, hogy a zaj gyorsan elhalkul. Mark Zuckerberg azt mondta, hogy "őrültség"42 hogy az álhírek 

befolyásolták volna a választásokat. A Google homályos közhelyekkel válaszolt hirdetési ügyfeleinek, és kevés változást kínált. 

Nem ez volt az első alkalom, hogy a vezető felügyeleti tőkések a nyilvánosság és a sajtó által számon kérték.43 A Street View, a 

Beacon, a Gmail, a Google Glass, a News Feed és más behatolások által generált felháborodás számos ciklusán túl Edward Snowden 

2013-as felfedezései a technológiai cégek és az állami hírszerző ügynökségek közötti összejátszásról a megfigyelési kapitalisták iránti 

nemzetközi ellenszenv kitörését váltották ki. A Google és a Facebook megtanulta, hogyan vészelje át ezeket a viharokat azzal, amit én 

"kisajátítási ciklusnak" neveztem, és ennek az új válságnak a közeli megfigyelése azt sugallta, hogy egy új ciklus teljes gőzzel beindult. 

Ahogy a szabályozói felügyelet fenyegetése nőtt, a ciklus alkalmazkodási fázisa erőteljesen beindult. Nyilvános bocsánatkérések, 

bűnbánati aktusok, megnyugtatási kísérletek, valamint az amerikai kongresszus és az EU Parlament előtti megjelenések következtek.44 

Zuckerberg "megbánta" "elutasító" magatartását, és a zsidó engesztelés napján, Jom Kippurkor bocsánatért imádkozott.45 Sheryl 
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Sandberg a ProPublicának elmondta, hogy "soha nem terveztük, és nem is számítottunk arra, hogy ezt a funkciót ilyen módon 

használják....".46 A Facebook elismerte, hogy többet is tehetne az online szélsőségek elleni küzdelemben.47 A Google európai vezetője 

azt mondta az ügyfeleknek: "Bocsánatot kérünk. Amikor ilyesmi történik, nem akarjuk, hogy megtörténjen, és vállaljuk érte a 

felelősséget. "48 

A ciklus alkalmazkodási szakaszának céljaival összhangban a Bloomberg Businessweek a Google-ról megjegyezte: "A vállalat 

átfogó változtatások nélkül próbál küzdeni az álhírek ellen. " 49Bár mind a Google, mind a Facebook szerény működési kiigazításokat 

hajtott végre annak érdekében, hogy megpróbálja csökkenteni a dezinformáció gazdasági ösztönzőit, és figyelmeztető rendszereket 

vezetett be, hogy figyelmeztesse a felhasználókat a valószínűsíthető korrupcióra, Zuckerberg a szuperszavazati jogkörét arra is 

felhasználta, hogy elutasítson egy részvényesi javaslatot, amely előírta volna a vállalat számára, hogy számoljon be a dezinformáció 

kezeléséről és gyakorlatának társadalmi következményeiről, a Google vezetői pedig sikeresen visszavertek egy hasonló részvényesi 

javaslatot még abban az évben.50 Az idő fogja megmutatni, hogy a vállalatok felhasználói és ügyfelei pénzügyi büntetést szabnak-e ki, 

és ha igen, akkor az mennyire lesz tartós. 

A Facebooknál a korai időszakban az alkalmazkodásról az átirányításra való 2018,csendes váltás már készen állt arra, hogy a 

válságot lehetőséggé változtassa. "Annak ellenére, hogy fontos kihívásokkal kell szembenéznünk... továbbra is új eszközöket kell 

építenünk, hogy segítsük az emberek kapcsolatát, erősítsük közösségeinket, és közelebb hozzuk egymáshoz a világot" - mondta 

Zuckerberg a befektetőknek.51 Zuckerberg posztját követte a vezető nyilatkozatát követően a cég hírfolyamában kijelentette, hogy 

ezentúl a hírfolyam előnyben részesíti a barátok és a családtagok posztjait, különösen azokat a posztokat, amelyek "beszélgetéseket és 

értelmes interakciókat váltanak ki az emberek között... megjósoljuk, hogy mely posztokról szeretnél interakcióba lépni a barátaiddal.... 

Ezek olyan posztok, amelyek oda-vissza beszélgetésre ösztönöznek... legyen az egy tanácsot kérő barát posztja... egy hírcikk vagy 

videó, amely sok vitát vált ki.... Az élő videók gyakran vezetnek vitához a nézők között... hatszor annyi interakciót váltanak ki, mint a 

hagyományos videók".52 

A radikális közömbösség azt jelenti, hogy nem számít, mi van a csővezetékekben, amíg azok tele vannak és áramlanak. A 

korrupciótól való visszavonulásnak álcázva az új stratégia megduplázta a viselkedési többletben gazdag tevékenységeket, különösen a 

Zuckerberg által régóta áhított élő videókat. A New York Times riportjában a hirdetők gyorsan megjegyezték, hogy az új szabályok a 

Facebook "'régóta dédelgetett' videó ambícióit" táplálják, és hogy a vállalat világossá tette meggyőződését, hogy a jövője a videókban és 

a videohirdetésekben rejlik. Egy reklámszakember megjegyezte, hogy a videós tartalmak "a web legmegosztottabb és legtöbbet 

kommentált tartalmak közé tartoznak".53 

A dezinformáció ostorának minden magyarázatán túl a megfigyelés-kapitalista online környezetben egy mélyebb és hajthatatlanabb 

tény áll: a radikális közömbösség állandó meghívást jelent az első szöveg korrupciójára. Fenntartja a tanulás kóros megosztottságát a 

társadalomban azáltal, hogy a közismeret integritását az árnyékszöveg terjedelme és terjedelme kedvéért feladja. A radikális 

közömbösség űrt hagy ott, ahol egykor a kölcsönösség virágzott. Minden szabadságuk és tudásuk ellenére ez az az űr, amelyet a 

felügyeleti kapitalisták nem fognak betölteni, mert ezzel saját felhalmozási logikájukat sértenék. Nyilvánvaló, hogy a dezinformáció 

szélhámos erői ezt a tényt élesebben fogják fel, mint a Facebook vagy a Google valódi felhasználói és ügyfelei, mivel ezek az erők 

megtanulják kihasználni a radikális közömbösség vak szemét, és fokozzák a tanulás perverzióját a nyílt társadalomban. 

 

IV. Mi a felügyeleti kapitalizmus? 

 

A felügyeleti kapitalizmus sikeres szabadság- és tudásigénye, az emberektől való strukturális függetlensége, kollektivista törekvései, 

valamint a mindhárom által szükségessé tett, lehetővé tett és fenntartott radikális közömbösség egy olyan társadalom felé sodor minket, 

amelyben a kapitalizmus nem az inkluzív gazdasági vagy politikai intézmények eszközeként működik. Ehelyett a felügyeleti 

kapitalizmussal mint mélységesen antidemokratikus társadalmi erővel kell számolnunk. Az általam alkalmazott érvelés nem csak az 

enyém. Visszhangzik Thomas Paine-nek a demokratikus perspektíva rendíthetetlen védelmében írt Az ember jogai című polemikus 

remekművében, amelyben vitatta a monarchia védelmét Edmund Burke Elmélkedések a franciaországi forradalomról című művében. 

Paine az átlagember képességei mellett és az arisztokratikus kiváltságok ellen érvelt. Az arisztokratikus uralom elutasításának indokai 

között szerepelt, hogy az nem felelős az emberek szükségleteiért, "mert egy olyan embertestület, amely senkinek sem tartja magát 

felelősnek, nem bízhat meg senkiben. "54 

A felügyeleti kapitalizmus antidemokratikus és antiegalitárius zsonglőrködése leginkább úgy írható le, mint egy felülről jövő, 

piacvezérelt puccs. Ez nem államcsíny a klasszikus értelemben, hanem inkább coup de gens: az emberek megdöntése, amelyet a Nagy 

Másik technológiai trójai falova rejt. Az emberi tapasztalat annektálása révén ez a puccs olyan kizárólagos tudás- és 

hatalomkoncentrációkat valósít meg, amelyek fenntartják a kiváltságos befolyást a tanulás társadalmi megosztása felett: a XXI. 

században a társadalmi rendezés központi elvének privatizációja. Akárcsak az adelantadosok és a Requirimiento néma varázsigéi, a 

felügyeleti kapitalizmus is deklaratív formában működik, és egy premodern abszolutista tekintély társadalmi viszonyait kényszeríti ki. 
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Ez a zsarnokság egy olyan formája, amely az emberekből táplálkozik, de nem az embereké. Szürreális paradoxon, hogy ezt a puccsot 

"megszemélyesítésként" ünneplik, noha beszennyezi, figyelmen kívül hagyja, felülírja és kiszorítja mindazt, ami benned és bennem 

személyes. 

A "zsarnokság" nem egy olyan szó, amelyet könnyedén választok. A zsarnokság, akárcsak az instrumentális kaptár, a politika 

kiirtása. A radikális közömbösség saját törzsén alapul, amelyben a zsarnok kivételével minden személyt úgy értelmezünk, mint egy 

organizmust az organizmusok között, a Más-mások egyenértékűségében. Hannah Arendt megfigyelte, hogy a zsarnokság az 

egalitarizmus perverziója, mert minden mást egyformán jelentéktelennek tekint: "A zsarnok saját akarata és érdeke szerint uralkodik... 

az uralkodó, aki egy mindenki ellen uralkodik, és az általa elnyomott "mindenki" mind egyenlő, azaz egyformán erőtlen". Arendt 

megjegyzi, hogy a klasszikus politikai elmélet a zsarnokot "az emberiségen kívül állónak tekintette... farkasnak az emberi alakban....".55 

A felügyeleti kapitalizmus a Nagy Másikban való materializálódásán keresztül instrumentális hatalom révén uralkodik, amely az 

ókori zsarnokhoz hasonlóan az emberiségen kívül létezik, miközben paradox módon emberi alakot ölt. A felügyeleti kapitalizmus 

zsarnokságához éppúgy nincs szükség a despota ostorára, mint ahogy a totalitarizmus táboraira és gulágjaira sem. Minden, amire 

szükség van, megtalálható a Nagy Másik megnyugtató üzeneteiben és hangulatjelekben, a többiek nyomása nem a rettegésben, hanem 

az összefolyásra való ellenállhatatlan ösztönzésükben, az inged szenzorokkal telített szövete, a szelíd hang, amely válaszol a 

kérdéseidre, a tévé, amely meghallgat, a ház, amely ismer téged, az ágy, amely befogadja a suttogásodat, a könyv, amely felolvas 

téged.... A Nagy Másik a kereskedelmi műveletek példátlan összessége nevében cselekszik, amelynek a kereskedelmi siker feltételeként 

módosítania kell az emberi viselkedést. A törvényes szerződés, a jogállamiság, a politika és a társadalmi bizalom helyébe a szuverenitás 

új formája és annak magánkezelt megerősítő rendszere lép. 

A felügyeleti kapitalizmus olyan határok nélküli forma, amely figyelmen kívül hagyja a piac és társadalom, piac és világ, illetve 

piac és ember közötti régebbi különbségeket. Ez egy olyan profitorientált forma, amelyben a termelés a kitermelésnek van alárendelve, 

mivel a felügyeleti kapitalisták egyoldalúan igényt tartanak az emberi, társadalmi és politikai területek feletti ellenőrzésre, amely messze 

túlmutat a magánvállalat vagy a piac hagyományos intézményi terepén. Karl Polanyi lencséjét használva láthatjuk, hogy a megfigyelési 

kapitalizmus az emberi tapasztalatot a piaci dinamikához csatolja, hogy az viselkedésként szülessen újjá: a negyedik "fiktív 

árucikkként". Polanyi első három fiktív árucikke - a föld, a munka és a pénz - a törvénynek volt alávetve. Bár ezek a törvények 

tökéletlenek voltak, a munkajog, a környezetvédelmi jog és a bankjog intézményei olyan szabályozási keretek, amelyek célja, hogy 

megvédjék a társadalmat (és a természetet, az életet és a cserét) a nyers kapitalizmus romboló erejének legrosszabb túlkapásaitól. A 

felügyeleti kapitalizmusnak az emberi tapasztalatok kisajátítása nem ütközik ilyen akadályokba. 

Ennek a coup de gensnek a sikere savanyú tanúbizonysága a második modernitás meghiúsult szükségleteinek, amely lehetővé tette a 

felügyeleti kapitalizmus virágzását, és még mindig a leggazdagabb kitermelési és kizsákmányolási érája. Ebben az összefüggésben nem 

nehéz megérteni, hogy Mark Zuckerberg, a Facebook vezetője miért kínálja közösségi hálózatát a harmadik modernitás megoldásának. 

Egy totalizáló, instrumentális rendet vizionál - ő ezt az új globális "egyháznak" nevezi -, amely a világ embereit "valami nálunk nagyobb 

dologhoz" kapcsolja majd. Azt mondja, a Facebook lesz az, amely a civilizációs méretű és kiterjedésű problémákkal fog foglalkozni, 

kiépíti "az emberiséget összefogó hosszú távú infrastruktúrát", és az embereket olyan "mesterséges intelligenciával" tartja majd 

biztonságban, amely gyorsan megérti, "mi történik a közösségünkben".56 Pentlandhez hasonlóan Zuckerberg is olyan gépi intelligenciát 

képzel el, amely "képes azonosítani olyan kockázatokat, amelyeket senki sem jelzett volna, beleértve a privát csatornákon támadásokat 

tervező terroristákat, a valakit zaklató embereket, akik túlságosan félnek attól, hogy maguk jelentsenek ilyesmit, és más helyi és globális 

problémákat".57 Amikor a részvényesek iránti felelősségéről kérdezték, Zuckerberg a CNN-nek azt mondta: "Ezért segít, ha az ember 

irányítja a vállalatot".58 

Az ipari civilizáció több mint három évszázadon át arra törekedett, hogy az emberiség jobbítása érdekében a természet felett 

ellenőrzést gyakoroljon. A gépek voltak az eszközeink az állati test korlátainak kiterjesztésére és legyőzésére, hogy elérhessük ezt az 

uralmi célt. Csak később kezdtük el felfogni a következményeket: a Föld veszélybe került, mivel a kényes fizikai rendszerek, amelyek 

egykor a tengert és az eget határozták meg, irányíthatatlanná váltak. 

Most egy új ív kezdetén vagyunk, amelyet információs civilizációnak neveztem el, és ugyanaz a veszélyes arrogancia ismétlődik 

benne. A cél most nem a természet, hanem az emberi természet uralása. A hangsúly a testek korlátait legyőző gépekről olyan gépekre 

helyeződött át, amelyek a piaci célok szolgálatában módosítják az egyének, csoportok és populációk viselkedését. A műszeres hatalom e 

globális telepítése legyőzi és felváltja az emberi bensőséget, amely az akaratot táplálja, és első személyű hangunkat táplálja, és a 

demokráciát a gyökerénél fogva cselekvésképtelenné teszi. 

Az instrumentális hatalom felemelkedését természetesen vér nélküli puccsnak szánják. A testünkre irányuló erőszak helyett az 

instrumentális harmadik modernitás inkább megszelídítésként működik. A hatékony élet iránti egyre hangosabb igényekre adott 

megoldása a káosz, a bizonytalanság, a konfliktus, a rendellenesség és a viszály fokozatos felszámolásán alapul a kiszámíthatóság, az 

automatikus szabályosság, az átláthatóság, az összefolyás, a meggyőzés és a megbékélés javára. Azt várják tőlünk, hogy engedjünk a 

tekintélyünkből, lazítsunk az aggodalmainkon, hallgassuk el a hangunkat, sodródjunk az árral, és engedelmeskedjünk a technológiai 

látnokoknak, akiknek gazdagsága és hatalma felsőbbrendű ítélőképességük biztosítékául szolgál. Feltételezik, hogy beletörődünk a 
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kevesebb személyes ellenőrzés és a nagyobb tehetetlenség jövőjébe, ahol az egyenlőtlenség új forrásai megosztanak és leigáznak, ahol 

egyesek közülünk alanyok és sokan tárgyak, egyesek ösztönzők és sokan válaszok. 

Ennek az új víziónak a kényszerei más kényes rendszereket is fenyegetnek, amelyek szintén több évezredes múltra tekintenek 

vissza, de ezúttal társadalmi és pszichológiai jellegűek. Itt az emberi szenvedés és konfliktus nehezen kivívott gyümölcseire gondolok, 

amelyeket demokratikus kilátásnak nevezünk, valamint az egyénnek mint az autonóm erkölcsi ítélőképesség forrásának vívmányaira. A 

technológiai "elkerülhetetlenség" az a mantra, amelyen oktatnak bennünket, de ez egy egzisztenciális narkotikum, amelyet a lemondás 

kiváltására írnak elő: a  szellem szippantó álma. 

A "hatodik kihalásra" hívták fel a figyelmünket, mivel a gerinces fajok gyorsabban tűnnek el, mint a dinoszauruszok vége óta 

bármikor. Ez a kataklizma annak a vakmerő és opportunista, szintén elkerülhetetlennek magasztalt módszernek a nem szándékolt 

következménye, amellyel az iparosodás ráerőltette magát a természetre, mert saját piaci formái nem tartották számon. Most az 

instrumentális hatalom, mint a felügyeleti kapitalizmus jellegzetes kifejeződése, egy másfajta kihalást ígér. Ez a "hetedik kihalás" nem a 

természetet fogja érinteni, hanem azt, amit az emberi természetben a legértékesebbnek tartottak: az akaratot, az egyén szentségét, az 

intimitás kötelékeit, a szocialitást, amely ígéretekben köt össze bennünket, és az ezekből fakadó bizalmat. Ennek az emberi jövőnek a 

kihalása éppoly akaratlanul fog bekövetkezni, mint bármely másé. 

 

V. Felügyeleti kapitalizmus és demokrácia 

 

Az instrumentális hatalom az emberiségen kívül, de a demokrácián kívül is megerősödött. Nem létezhet törvény, amely megvédhetne 

minket a példátlan hatalomtól, és a demokratikus társadalmak, akárcsak a tainók ártatlan világa, sebezhetőek a példátlan hatalommal 

szemben. Ily módon a megfigyelési kapitalizmus egy riasztó globális sodródás részének tekinthető, amely sok politológus szerint a 

demokrácia szükségességével és sérthetetlenségével kapcsolatos közvélemény hozzáállásának felpuhulását jelenti. 

Sok tudós globális "demokratikus recesszióra" vagy a nyugati demokráciák "dekonszolidálódására" utal, amelyeket sokáig úgy 

vélték, hogy ellenállnak az antidemokratikus fenyegetéseknek.59 E fenyegetés mértékét és pontos természetét vitatják, de a megfigyelők 

a gyors társadalmi változásokkal és a jövőtől való félelemmel járó keserű saudade-ot írják le, amelyet a "Gyermekeim nem fogják látni 

azt az életet, amelyet én éltem" siralomban fejeznek ki.60 Az elidegenedés és a nyugtalanság ilyen érzéseit világszerte sok ember fejezte 

ki a Pew Research által 2017 végén közzétett harmincnyolc országra kiterjedő felmérés. Az eredmények azt sugallják, hogy a 

demokratikus eszmény már nem szent imperatívusz, még az érett demokratikus társadalmak polgárai számára sem. Bár a válaszadók 78 

százaléka szerint a képviseleti demokrácia "jó", 49 százalék szerint a "szakértők általi uralom" is jó, 26 százalék támogatja az "erős 

vezető általi uralmat", 24 százalék pedig a "katonai uralmat".61 

Az Egyesült Államokban és számos európai országban a demokráciához való kötődés gyengülése komoly aggodalomra ad okot.62 A 

Pew felmérése szerint az amerikai válaszadóknak csak 40 százaléka támogatja a demokráciát, és egyúttal elutasítja az alternatívákat. 

Teljes 46 százalékuk mind a demokratikus, mind a nem demokratikus alternatívákat elfogadhatónak tartja, 7 százalékuk pedig csak a 

nem demokratikus választást részesíti előnyben. Az amerikai minta Svédország, Németország, Hollandia, Görögország és Kanada 

mögött marad el a demokrácia iránti elkötelezettség mélységét illetően, de más kulcsfontosságú nyugati demokráciák, köztük 

Olaszország, az Egyesült Királyság, Franciaország és Spanyolország, valamint Lengyelország és Magyarország a harmincnyolc ország 

37 százalékos, kizárólag a demokrácia mellett elkötelezett átlagát éri el vagy marad alatta. 

Sokan ebből a zűrzavarból azt a következtetést vonták le, hogy a piaci demokrácia többé nem életképes, annak ellenére, hogy a 

piacok és a demokrácia kombinációja jól szolgálta az emberiséget, segítve az emberiség nagy részét kiemelni a tudatlanság, a 

szegénység és a fájdalom évezredeiből. E gondolkodók egy része szerint a piacoknak kell távozniuk, mások szerint pedig a demokrácia 

az, ami elavulásra ítéltetett. A neoliberális politika és gyakorlat közel négy évtizede tartó társadalmi leépülésétől és éghajlati káoszától 

elborzadva tudósok és aktivisták egy jelentős és változatos csoportja amellett érvel, hogy a kapitalizmus korszaka a végét járja. Egyesek 

emberibb gazdasági alternatívákat javasolnak,63 mások elhúzódó hanyatlást jósolnak,64 mások pedig, akiket a társadalmi komplexitás 

taszít, az elit hatalom és a tekintélyelvű politika keverékét támogatják, a kínai önkényuralmi rendszer szorosabb utánzása mellett.65 

Ezek a fejlemények egy mélyebb igazságra hívják fel a figyelmünket: ahogy a kapitalizmust sem lehet nyersen megenni, úgy az 

emberek sem élhetnek a hazatérés érzett lehetősége nélkül. Hannah Arendt több mint hatvan évvel ezelőtt vizsgálta meg ezt a területet A 

totalitarizmus eredete című művében, ahol a meghiúsult individualitástól a totalizáló ideológiáig vezető utat követte nyomon. Az egyén 

jelentéktelenségének, feláldozhatóságának, politikai elszigeteltségének és magányosságának tapasztalata szította a totalitárius terror 

tüzét. Az ilyen ideológiák - jegyezte meg Arendt - "utolsó támaszként jelennek meg egy olyan világban, ahol senki sem megbízható, és 

semmiben sem lehet megbízni. " 66Évekkel később Theodor Adorno társadalomelméletíró 1966-os, "Nevelés Auschwitz után" című 

megható esszéjében a német fasizmus sikerét annak tulajdonította, hogy a hatékony életre való törekvés túl sok ember számára 

nyomasztó teherré vált: "El kell fogadni, hogy a fasizmus és az általa okozott terror azzal függ össze, hogy a régi fennálló hatalom... 

bomlott és megbukott, miközben a nép lelkileg még nem állt készen az önrendelkezésre. Képtelennek bizonyultak az ölükbe hulló 
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szabadsághoz."67 

Ha belefáradunk az önrendelkezésért folytatott saját küzdelmünkbe, és helyette átadjuk magunkat a Nagy Másik csábításának, akkor 

akaratlanul is a hazatérés jövőjét cseréljük el a tompított, szanált zsarnokság száraz kilátására. A harmadik modernitás, amely a 

problémáinkat az emberi jövő árán oldja meg, a kapitalizmus és az általa parancsolt digitális képességek kegyetlen perverziója. Ez 

egyben a demokrácia elfogadhatatlan megsértése is. Megismétlem Thomas Piketty figyelmeztetését: "A piacgazdaság... ha magára 

hagyják... erőteljes divergenciaerőket tartalmaz, amelyek potenciálisan fenyegetést jelentenek a demokratikus társadalmakra és a 

társadalmi igazságosság értékeire, amelyeken alapulnak. "68 Pontosan ezt az örvényt fogja learatni a felügyeleti kapitalizmus, a nyers 

kapitalizmus eddig példátlan formája, amely minden bizonnyal hozzájárul a demokratikus kilátások iránti elkötelezettség 

mérséklődéséhez, mivel sikeresen hajlítja a lakosságot a halk szavú akarata szerint. Nagyon sokat ad, de még többet vesz el. 

A megfigyelési kapitalizmus úgy érkezett a színre, hogy a demokrácia már a kötélen volt, korai életét a neoliberalizmus 

szabadságigénye védte és táplálta, ami távol állította a neoliberálisok életétől az embereket. A megfigyeléssel foglalkozó kapitalisták 

gyorsan megtanulták, hogyan használják ki a demokrácia értelmének és erejének kiüresítését célzó, egyre növekvő lendületet. 

Retorikájának és képességeinek demokratikus ígérete ellenére hozzájárult a szélsőséges vagyoni egyenlőtlenségek új aranykorához, 

valamint a gazdasági kizárólagosság egykor elképzelhetetlen új formáihoz és a társadalmi egyenlőtlenség új forrásaihoz, amelyek 

elválasztják a hangolókat a hangoltaktól. A demokráciát és a demokratikus intézményeket ért számos sérelem közé sorolom, amelyet ez 

a coup des gens okozott, az emberi tapasztalat jogosulatlan kisajátítását; a tanulás társadalmi megosztásának eltérítését; az emberektől 

való strukturális függetlenséget; a kaptárkollektíva lopakodó bevezetését; az instrumentális hatalom felemelkedését és a radikális 

közömbösséget, amely fenntartja a kivonási logikát; a viselkedésmódosítás eszközeinek felépítése, birtoklása és működtetése, amely a 

Nagy Másik; a jövő időhöz való elemi jog és a menedékhez való elemi jog eltörlése; az önmeghatározó egyénnek mint a demokratikus 

élet középpontjának lealacsonyítása; és a pszichés elzsibbasztás mint a törvénytelen quid pro quo válaszának a kitartása. Most láthatjuk, 

hogy a megfigyelési kapitalizmus még inkább az uralom felé fordul, mint azt neoliberális forráskódja előrevetítené, a szabadsághoz és a 

tudáshoz való jogát követeli, miközben a társadalom teljességét követelő kollektivista víziót veszi célba. Bár még mindig úgy hangzik, 

mint Hayek, sőt Smith, antidemokratikus kollektivista ambíciói mégis úgy mutatják meg, mint egy telhetetlen gyermeket, aki felfalja 

öregedő apját. 

A cinizmus csábító, és elvakíthat bennünket a tartós ténytől, hogy a demokrácia továbbra is a reformáció egyetlen csatornája marad. 

Ez az egyetlen eszme, amely az emberi elnyomás hosszú történetéből kiemelkedett, és amely ragaszkodik a nép elidegeníthetetlen 

jogához, hogy önmagát irányítsa. Lehet, hogy a demokrácia ostrom alatt áll, de nem engedhetjük meg, hogy a sok sérülés eltérítsen 

bennünket az ígéretéhez való hűségtől. Piketty éppen e dilemma felismerése miatt nem hajlandó beismerni a vereséget, és azt állítja, 

hogy még a felhalmozás "abnormális" dinamikája is 

-és ismét mérsékelhetők - olyan demokratikus intézményekkel, amelyek tartós és hatékony ellenintézkedéseket hoznak: "Ha vissza 

akarjuk szerezni a tőke feletti uralmat, mindent a demokráciára kell tennünk....".69 

A demokrácia sebezhető a példátlanokkal szemben, de a demokratikus intézmények ereje az az óra, amely meghatározza ennek a 

sebezhetőségnek az időtartamát és pusztító erejét. Egy demokratikus társadalomban a még mindig egészséges intézmények által 

biztosított vita és küzdelem képes a közvéleményt az elnyomás és az igazságtalanság váratlan forrásaival szemben megváltoztatni, amit 

végül a jogalkotás és a joggyakorlat követhet. 

 

VI. Légy a súrlódás 

 

A demokrácia ígérete egy olyan maradandó leckét tükröz, amelyet tizenkilenc éves egyetemistaként Milton Friedmantől hallottam a 

Chicagói Egyetemen, amikor a szemináriumi terem hátsó részében ültem, és feszülten hallgattam, ahogy a chilei doktorjelölteket 

oktatja, akik hamarosan a Friedman-Hayek-zászló alatt menetelve kataklizmába vezetik majd országukat. A professzor optimista és 

fáradhatatlan oktató volt, aki úgy vélte, hogy a törvényhozás és a bírósági intézkedések mindig a húsz-harminc évvel korábbi 

közvéleményt tükrözik. Ezt a felismerést ő és Hayek - akiket "lelki társaknak és ellenfeleknek" neveztek - szisztematikus stratégiákká és 

taktikákká alakították át.70 Ahogy Hayek mondta Robert Borknak egy interjúban1978: "Én a közvélemény alapján operálok. Nem is 

hiszem, hogy a közvélemény megváltozása előtt a törvények megváltoztatása bármi jót is hozna... az elsődleges dolog a vélemény 

megváltoztatása....".71 Friedman meggyőződése a hosszú játék felé orientálta, amikor belevetette magát a neoliberális evangelizáció 

kifejezetten nem akadémiai projektjébe, népszerű cikkek, könyvek és televíziós műsorok folyamatos áramlásával. Mindig érzékeny volt 

a helyi tapasztalatok hatására, az iskolai tankönyvektől az alulról jövő politikai kampányokig. 

      A közvélemény kritikus szerepe megmagyarázza, hogy miért nem tartanak örökké még a legpusztítóbb "korszakok" sem. 

Visszhangozzák itt, amit Edison mondott egy évszázaddal ezelőtt: hogy a kapitalizmus "teljesen rossz, nem működik". Edison korának 

instabilitása az ipari civilizáció minden ígéretét fenyegette. Ragaszkodott hozzá, hogy utat kell engednie egy új szintézisnek, amely 

újraegyesíti a kapitalizmust és a lakosságot. Edison próféta volt. A kapitalizmus a longue durée-t kevésbé valamilyen különleges 
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képességének, mint inkább plaszticitásának köszönhetően élte túl. Azzal marad fenn és virágzik, hogy rendszeresen megújítja gyökereit a 

társadalomban, és új utakat talál arra, hogy új szükségletek kielégítésével új gazdagságot teremtsen. Fejlődését az alapelvek - a 

magántulajdon, a profitmotívum és a növekedés - konvergenciája jellemezte, de minden korszakban új formákkal, normákkal és 

gyakorlatokkal.72 Pontosan ez a Ford felfedezésének tanulsága, és ez a logika áll a megújulás egymást követő, évszázadokon át tartó 

epizódjai mögött. "A kapitalizmusnak vagy a termelésszervezésnek nincs egyetlen fajtája" - írja Piketty. "Ez a jövőben is igaz lesz, 

kétségtelenül jobban, mint valaha: A szerveződés és a tulajdonlás új formáit még fel kell találni. " Roberto Unger 73harvardi filozófus 

bővebben kifejti ezt a pontot, és azt állítja, hogy a piaci formák számos különböző jogi és intézményi irányt vehetnek, "amelyek 

mindegyike drámai következményekkel jár a társadalmi élet minden aspektusára" és "óriási jelentőséggel bír az emberiség jövője 

szempontjából".74 

Amikor a gyerekeimhez vagy a fiatalok közönségéhez beszélek, megpróbálom felhívni a figyelmüket "a minket birtokló dolog" 

történelmileg esetleges jellegére, felhívva a figyelmet a hétköznapi értékekre és elvárásokra, mielőtt a felügyeleti kapitalizmus 

megkezdte volna a pszichés zsibbasztás kampányát. "Nem rendben van, ha a saját életedben rejtőzködnöd kell; ez nem normális" - 

mondom nekik. "Nem oké, hogy az ebédidőben folytatott beszélgetéseidet olyan szoftverek összehasonlításával töltöd, amelyek 

álcáznak téged és megvédnek a folyamatos nem kívánt behatolástól". Öt nyomkövető blokkolva. Négy nyomkövető blokkolva. 

Ötvenkilenc nyomkövető blokkolva, arcvonások eltorzítva, hang eltorzítva... 

Elmondom nekik, hogy a "keresés" szó merész egzisztenciális utazást jelentett, nem pedig ujjal koppintást a már létező 

válaszokhoz; hogy a "barát" egy megtestesült misztérium, amelyet csak szemtől szemben és szívtől szívig lehet összekovácsolni; és 

hogy a "felismerés" a hazatérés csillogása, amelyet a szeretett személy arcán tapasztalunk, nem pedig az "arcfelismerés". Én azt 

mondom, hogy nem helyes, ha a kapcsolatra, empátiára és információra irányuló legjobb ösztöneinket kihasználja egy drákói quid pro 

quo, amely ezeket a javakat életünk mindenre kiterjedő átvizsgálásának túszaivá teszi. Nincs rendben, hogy minden mozdulatot, 

érzelmet, megnyilvánulást és vágyat katalogizálnak, manipulálnak, majd arra használnak fel, hogy valaki más profitja érdekében 

titokban a jövőbe tereljenek minket. "Ezek a dolgok vadonatújak" - mondom nekik. "Példátlanok. Nem szabad természetesnek venni 

őket, mert nem rendben vannak." 

Ha a demokráciát az elkövetkező évtizedekben újjá akarjuk tölteni, akkor rajtunk múlik, hogy újraélesztjük a felháborodás és a 

veszteség érzését amiatt, amit elvesznek tőlünk. Ezen nem csak a "személyes adatainkat" értem. Ami itt kockán forog, az a saját életünk 

feletti szuverenitás emberi elvárása és a saját tapasztalataink szerzőségének igénye. A tét az a belső tapasztalat, amelyből az akaratunkat 

és a nyilvános tereket alakítjuk ki, hogy ennek az akaratnak megfelelően cselekedjünk. A tét a társadalmi rendezés uralkodó elve az 

információs civilizációban, valamint az egyének és társadalmak azon jogai, hogy megválaszoljuk a Ki tudja? Ki dönt? Ki dönt arról, 

hogy ki dönt? Az, hogy a felügyeleti kapitalizmus e területeken oly sok jogunkat bitorolja, botrányos visszaélés a digitális képességekkel 

és azok egykor nagyszerű ígéretével, hogy demokratizálják a tudást és kielégítik a hatékony élet iránti meghiúsult igényeinket. Legyen 

digitális jövő, de elsősorban legyen emberi jövő. 

Elutasítom az elkerülhetetlenséget, és remélem, hogy a közös utazásunk eredményeként önök is így tesznek. A történet elején 

vagyunk, nem a végén. Ha most foglalkozunk a legősibb kérdésekkel, még mindig van időnk arra, hogy átvegyük a gyeplőt, és 

átirányítsuk a cselekvést egy olyan emberi jövő felé, amelyet otthonunknak nevezhetünk. Ismét Tom Paine-hez fordulok, aki felszólított 

minden nemzedéket, hogy érvényesítse akaratát, amikor törvénytelen erők eltérítik a jövőt, és olyan sors felé sodródunk, amelyet nem 

mi választottunk: "Az emberek jogai a társadalomban sem elidegeníthetők, sem átruházhatók, sem megsemmisíthetők, hanem csak 

leszármazhatók; és egyetlen nemzedéknek sincs hatalmában, hogy végleg megszakítsa és elvágja a leszármazást. Ha a jelen nemzedék 

vagy bármelyik másik nemzedék hajlandó lenne, hogy rabszolgák legyenek, ez nem csökkenti a következő nemzedék jogát a 

szabadságra: a jogtalanságoknak nem l e h e t  jogi leszármazása. "75 

Bármi is romlott el, a felelősség, hogy helyrehozzuk, minden generációval megújul. Sajnáljuk magunkat és az utánunk jövőket, ha 

az emberi jövőt elveszítjük a hatalmas vállalatok és a gaz kapitalizmus miatt, amelyek nem tisztelik szükségleteinket és nem szolgálják 

valódi érdekeinket. Még rosszabb lenne, ha mi magunk is hangtalanul megadnánk magunkat az elkerülhetetlenség üzenetének, amely a 

hatalom bársonykesztyűs jobb keze. Hannah Arendt a totalitarizmus eredetéről szóló munkájára utalva azt írta, hogy "az ilyen 

körülményekre a természetes emberi reakció a harag és a felháborodás, mert ezek a körülmények az ember méltósága ellen irányulnak. 

Ha úgy írom le ezeket az állapotokat, hogy nem engedem, hogy felháborodásom közbeszóljon, akkor ezt a bizonyos jelenséget 

kiemelem az emberi társadalomban lévő összefüggéséből, és ezzel megfosztom természetének egy részétől, megfosztom egyik fontos 

eredendő tulajdonságától".76 

Így van ez velem és talán önökkel is: a megfigyelési kapitalizmus puszta tényei szükségszerűen felháborodást váltanak ki belőlem, 

mert lealacsonyítják az emberi méltóságot. Ennek az elbeszélésnek a jövője a felháborodott polgároktól, újságíróktól és tudósoktól függ, 

akiket ez a határterületi projekt vonz; felháborodott választott tisztviselőktől és politikai döntéshozóktól, akik megértik, hogy tekintélyük 

a demokratikus közösségek alapértékeiből ered; és különösen a felháborodott fiataloktól, akik annak tudatában cselekszenek, hogy a 

hatékonyság autonómia nélkül nem hatékony, a függőségből fakadó megfelelés nem társadalmi szerződés, a kijárat nélküli kaptár nem 

lehet otthon, a menedék nélküli tapasztalat csak árnyék, a rejtőzködést igénylő élet nem élet, a tapintás nélküli érintés nem igazság, és a 

bizonytalanságtól való szabadság nem szabadság. 
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Itt visszatérünk George Orwellhez, de talán nem úgy, ahogyan azt önök elképzelik. James Burnham The Managerial Revolution 

című bestsellerének 1946-os felháborodott kritikájában Orwell célba veszi Burnhamet a hatalomhoz való gyáva ragaszkodása miatt. 

Burnham 1940-es könyvének tézise az volt, hogy a kapitalizmus, a demokrácia és a szocializmus nem fogja túlélni a második 

világháborút. Mindegyiket egy új, a totalitarizmus mintájára tervezett, központosított társadalom váltaná fel. A vezetőkből, 

technikusokból, bürokratákból és katonákból álló új "vezetői" osztály minden hatalmat és kiváltságot a saját kezében összpontosítana: a 

tehetség arisztokráciája, amely egy félig rabszolga társadalomra épülne. Burnham a könyvben végig kitartott e jövő 

"elkerülhetetlensége" mellett, és dicsérte a német és orosz politikai vezetésben megmutatkozó menedzseri képességeket. 1940-ben írva 

Burnham megjósolta Németország győzelmét és az azt követő "irányított" társadalmat. Később, amikor a háború még mindig tombolt, 

és a Vörös Hadsereg kulcsfontosságú sikereket ért el, Burnham a könyv későbbi kiadásaihoz egy sor kiegészítő jegyzetet írt, 

amelyekben ugyanilyen bizonyossággal állította, hogy Oroszország fogja uralni a világot. 

Orwell undora tapintható: "Látható lesz, hogy Burnham minden egyes ponton annak a dolognak a folytatását jósolja, ami éppen 

történik. Nos, az erre való hajlam nem egyszerűen rossz szokás, mint a pontatlanság vagy a túlzás, amit gondolkodással korrigálni lehet. 

Ez egy súlyos mentális betegség, és gyökerei részben a gyávaságban, részben pedig a hatalom imádatában rejlenek, ami nem választható 

el teljesen a gyávaságtól." Burnham "szenzációs" ellentmondásai a hatalomtól való elragadtatásáról és az emberi történelem teremtő 

elvének teljes kudarcáról árulkodtak. "Minden esetben" - dübörgött Orwell - "ugyanannak az ösztönnek engedelmeskedett: az 

ösztönnek, hogy meghajoljon a pillanat hódítója előtt, hogy a fennálló tendenciát visszafordíthatatlannak fogadja el".77 

Orwell szidta Burnhamet az "erkölcsi erőfeszítés" abszolút kudarca miatt, ami mélységes tájékozódási képességének elvesztésében 

nyilvánult meg. Ilyen körülmények között "szó szerint bármi helyes vagy helytelen lehet, ha a pillanatnyilag uralkodó osztály úgy 

akarja". Burnham tájékozódási képességének elvesztése lehetővé tette számára, hogy "a nácizmusról úgy gondolkodjon, mint valami 

meglehetősen csodálatra méltó dologról, valami olyasmiről, ami képes és valószínűleg képes is lenne egy működőképes és tartós 

társadalmi rendet felépíteni".78 

Burnham gyávasága elrettentő példa. Olyan pillanatban élünk, amikor a megfigyelési kapitalizmus és annak eszköztára 

legyőzhetetlennek tűnik. Orwell bátorsága azt követeli, hogy ne engedjük át a jövőt a törvénytelen hatalomnak. Arra kér minket, hogy 

törjük meg az elragadtatás, a tehetetlenség, a beletörődés bűvkörét, és zsibbasztást. Akkor válaszolunk a hívására, amikor a súrlódás felé 

hajlunk, elutasítva a kényszerítő összefolyás sima áramlását. Orwell bátorsága szembeállít bennünket a kisajátítás könyörtelen 

áradataival, amelyek minden emberi tapasztalatot lealacsonyítanak. A súrlódás, a bátorság és a csapágyak azok az erőforrások, 

amelyekre szükségünk van ahhoz, hogy megkezdjük a közös munkát, és olyan szintetikus nyilatkozatokat alkossunk, amelyek a digitális 

jövőt emberi helyként követelik, amelyek megkövetelik, hogy a digitális kapitalizmus olyan befogadó erőként működjön, amely kötődik 

azokhoz az emberekhez, akiket szolgálnia kell, és amelyek a valódi demokratikus megújulás forrásaként védik a tanulás társadalmi 

megosztottságát. 

Arendt, akárcsak Orwell, olyan új kezdetek lehetőségét állítja, amelyek nem ragaszkodnak a hatalom már látható vonalaihoz. 

Emlékeztet bennünket arra, hogy minden kezdet, annak a keretnek a szemszögéből nézve, amelyet megszakít, csoda. Az ilyen csodák 

véghezvitelének képessége teljesen emberi, állítja, mert ez minden szabadság forrása: "Ami a megkövesedés és az eleve elrendelt végzet 

korszakaiban rendszerint érintetlenül marad, az maga a szabadság képessége, a puszta képesség a kezdésre, amely minden emberi 

tevékenységet megelevenít és inspirál, és amely minden nagy és szép dolog... rejtett forrása.".79 

A gazdasági igazságtalanság és a hatalmas vagyonkoncentráció évtizedei, amelyeket aranykornak nevezünk, sikeresen 

megtanították az embereket arra, hogyan nem akarnak élni. Ez a tudás képessé tette őket arra, hogy a progresszív törvényhozás és a New 

Deal fegyverzetével véget vessenek az aranykornak. Még most is, amikor a tizenkilencedik század végének nagyúri "báróira" 

emlékezünk, "rablóknak" nevezzük őket. 

Bizonyára ugyanerre a sorsra fog jutni a felügyeleti kapitalizmus kora is, amely megtanít minket arra, hogyan nem akarunk élni. 

Legnagyobb erkölcsi és politikai vívmányaink pótolhatatlan értékére tanít bennünket azzal, hogy azok elpusztításával fenyeget. 

Emlékeztet bennünket arra, hogy a közös bizalom az egyetlen valódi védelem a bizonytalansággal szemben. Megmutatja, hogy a 

demokrácia által megzabolázatlan hatalom csak száműzetéshez és kétségbeeséshez vezethet. A közvélemény és a tartós jog Friedman-

féle körforgása most újra ránk száll: rajtunk múlik, hogy felhasználjuk tudásunkat, hogy visszanyerjük tájékozódási képességünket, 

hogy másokat is erre ösztönözzünk, és hogy új kezdetet alapítsunk. A természet meghódításában az ipari kapitalizmus áldozatai 

elnémultak. Azok, akik megpróbálnák meghódítani az emberi természetet, a tervezett áldozataikat hangosnak találják, készen arra, hogy 

megnevezzék a veszélyt és legyőzzék azt. Ez a könyv hozzájárulást kíván nyújtani ehhez a közös erőfeszítéshez. 

A berlini fal sok okból dőlt le, de mindenekelőtt azért, mert a kelet-berlini emberek azt mondták: "Nincs tovább!". Mi is sok 

"nagyszerű és szép" új tény szerzői lehetünk, amelyek a digitális jövőt az emberiség otthonaként követelik vissza. Nincs tovább! Legyen 

ez a mi nyilatkozatunk. 
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Az a két ember, aki az elején a legtöbbet járult hozzá ehhez a munkához, már nem áll mellettem, hogy a végén hálával árasszam el őket. 

Amikor 2009-ben egy villámcsapás tüze elpusztította az otthonunkat, több ezer könyv, tudományos pályafutásom és új, folyamatban 

lévő munkáim minden nyoma néhány óra alatt eltűnt. Azt hittem, hogy soha többé nem fogok írni, de zseniális és szeretett férjem, Jim 

Maxmin ragaszkodott hozzá, hogy az idő újjászületést hoz. Így is lett. Közel harminc éven át Jim volt az első, utolsó és legfontosabb 

olvasóm és beszélgetőpartnerem. Türelmesen szívta magába e fejezetek korai vázlatait, miközben izgatottan vitatkoztunk az új 

ötletekről. Számomra továbbra is hihetetlen, hogy nem oszthatjuk meg e hosszú munka gyümölcsét. Jim nagy szeretete és határtalan 

lelkesedése megerősített a hosszú útra, a munkában és az életben egyaránt. Szelleme ezeken az oldalakon keresztül él, túl sokféleképpen 

ahhoz, hogy számba vegyük. 

Frank Schirrmacher, Németország bátor közértelmisége és a Frankfurter Allgemeine Zeitung kiadója rendkívüli támogatást és 

inspirációt nyújtott, a m i k o r  elkezdtem összerakni a megfigyelési kapitalizmusról és az instrumentális hatalomról szóló elméleteimet. 

Frank sürgetett, hogy írjak a FAZ-nak, amíg a hosszabb munkámat folytatom, és ragaszkodott az esszék közzétételéhez, amelyeket 

szerzetesi módszereim szerint még hónapokig vagy évekig inkubáltam volna. Végtelenül sokat tanultam a végtelen beszélgetéseinkből, 

és Franknek köszönhetem, hogy a Nagy Másikról és a megfigyelési kapitalizmusról szóló munkáim hasznos nyilvános keretekké váltak, 

jóval e könyv véglegesítése előtt. Bár négy évvel ezelőtt hagyott el minket, még mindig a telefonomért nyúlok, hogy megosszam vele 

egy új gondolatot. Frank! Hálás vagyok továbbá jelenlegi és korábbi kollégáimnak a FAZ-nál, különösen Edo Reentsnek és Jordan 

Mejiasnak, akik segítettek az ottani esszéim megvalósításában. 

Legmélyebb hálámat a technológiai és adattudományi szakembereknek köszönhetem, akik olyan nagylelkűen adták idejüket, 

tudásukat és reflexióikat több éves interjúk során, ahogy összeállítottam a felügyeleti kapitalizmus megértését, mechanizmusait és 

szükségszerűségeit. Szívesen megköszönném név szerint mindannyiuknak ezeket az éleslátó, tehetséges tanárokat, de a titoktartási és 

névtelenségi ígéreteim miatt. Köszönettel tartozom az Egyesült Királyságban és Spanyolországban élő családoknak is, akikkel a nagy 

recesszió legrosszabb éveiben készítettem interjút. Nagyon sokat tanítottak nekem az "összeütközésről", és arról, hogyan teremtette meg 

azt a színpadot, amelyen a felügyeleti kapitalizmus virágzott. Külön köszönet a 2. fejezetben szereplő "Montes" családnak és 

"Davidnek", a Pokémon Go elbeszélésben szereplő ügyvédnek, hogy megengedték, hogy kidolgozzam a történetüket, bár a nevüket és a 

részleteket megváltoztattam, hogy megvédjem az anonimitásukat. 

Több kolléga is felbecsülhetetlen értékkel járult hozzá ehhez a munkához, mindegyikük példát mutatva az igazi tudományosság 

nagyszívű önzetlenségéről, amikor az eszmék szolgálatában gyűlünk össze. Soha nem fogom elfelejteni ezeket az ajándékokat. Marc 

Rotenberg, az adatvédelmi jogász rendkívüli kolléga volt, aki több tervezetet is elolvasott és kommentált, és segített nekem abban, hogy 

a magánélet védelmére vonatkozó kulcsfontosságú témákról pontosabb képet kapjak. Chris Jay Hoofnagle, a Berkeley jogtudósa 

kegyesen elolvasta a kézirat egy változatát teljes egészében egy döntő szakaszban. Nagylelkű megjegyzései jelentősen hozzájárultak 

ehhez a munkához. A művelt Frank Pasquale a kézirat egyes részeit olvasta el a korai szakaszban, és bölcs tanácsokkal, meglátásokkal 

és lelkesedéssel szolgált. David Lidsky hatalmas szerkesztői tehetségét a kézirat egy korábbi vázlatához is bevetette. Kollegialitása, 

koncepcionális felfogása és páratlan mesteri kézügyessége segített abban, hogy felfedezzem e mű végleges szerkezetét. Legmélyebb 

köszönetemet fejezem ki több más kollégámnak is, akik az elmúlt öt év során az egyes fejezetek vázlatait különböző időpontokban 

elolvasták, és megosztották velős észrevételeiket: Paul Schwartz, Artemi Rallo, Mikkel Flyverbom, David Lyon, Martha Poon, Mathias 

Doepfner, Karyn Allen és Peter van den Heuvel. Chris Soghian és Bruce Schneier is tolerálta a titkosítással és adatfeldolgozással 

kapcsolatos kérdéseimet, miközben a megfigyelési kapitalizmus alapvető mechanizmusainak megértését dolgoztam ki. 

A gondolkodás és az írás magányos projektek, é s  hálás vagyok azoknak a kollégáknak, akik lehetőséget kínáltak arra, hogy 

megosszam gondolataimat a tudósokkal és a diákokkal. Jonathan Zittrain a Harvard Law School Berkman Klein Center for Internet and 

Society (Berkman Klein Center for Internet and Society) munkatársaként hívott meg a gondolkodásom fejlődésének egy fontos 

időszakában. David Lyon és David Murakami Wood a projekt vége felé vendégül látott a Queens Egyetemen, ahol az oktatókkal, 

végzős hallgatókkal és egyetemistákkal folytatott megbeszélések lendületet adtak az írás utolsó szakaszának. Külön köszönet illeti 

Helen Kosc és Qianli Chen Queens egyetemi hallgatókat az értő megjegyzéseikért. Sok más csodálatos meghívást is kaptam, amelyeket 

az ezen oldalak iránti kötelességem miatt elvesztettem, és továbbra is mélyen hálás vagyok a kollégáimnak szerte a világon, akik 
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érdeklődésüknek adtak hangot e munka iránt. Bár ők nem tudhatták, de lelkesedésük tartott engem mozgásban. 

Köszönet Leslie Willcocksnak a London School of Economics-on és Chris Sauer-nak Oxfordban a korai szellemi támogatásért. A 

Journal of Information Technology folyóirat "nagy adatok" témájának szentelt különszámának társszerkesztőiként lelkesen fogadták a 

felügyeleti kapitalizmusról szóló első tudományos dolgozatomat, a "Big Other: Surveillance Capitalism and the Prospects of an 

Information Civilization" (Felügyeleti kapitalizmus és az információs civilizáció kilátásai), és segítettek felgyorsítani a publikálását. 

Külön köszönet az International Conference on Information Systems vezető ösztöndíjasainak, hogy a "Big Other" című írásomat az ICIS 

2016-os legjobb tanulmány díjával ismerték el, ami szintén megerősítette elkötelezettségemet e nagyobb munka iránt. 

Az irodalmi ügynököm, Wayne Kabak a kezdetektől fogva nagy hatással volt erre a projektre, és fáradhatatlanul bátorított és 

támogatott. Nagyra becsülöm barátságát és bölcs tanácsait. A szerkesztőm, John Mahaney szenvedélyesen támogatta ezt a vállalkozást, 

minden egyes vázlatba belevitte sokéves szerkesztői bölcsességét, és az előttem álló útra összpontosított. Köszönöm Kristina 

Fazzalarónak, Jaime Leifernek, Collin Tracynek, Stephanie Summerhaysnek és a PublicAffairs teljes csapatának a kitartó 

elkötelezettséget és támogatást. 

A könyvvel kapcsolatos ambícióim nem valósulhattak volna meg szeretett hazai csapatom nélkül. Az idézetek menedzsere, William 

Dickie 2014-ben csatlakozott hozzám, amikor még fogalma sem lehetett arról, hogy mire vállalkozik. Ahelyett, hogy elmenekült volna, 

amikor a projekt növekedett, feltűrte az ingujját, és olyan elszántsággal tanulta meg elsajátítani az idézési folyamatot, amely mesterré 

fejlődött. Nagyon hálás vagyok türelmes lelkületéért, jó szívéért, átgondolt hozzájárulásáért és barátságáért, miközben csendesen és 

szorgalmasan végezte a feladatait. Jordan Keenan kutatási asszisztensem 2015 elején csatlakozott ehhez a projekthez, és kiemelkedő 

hozzájárulásokkal vágott bele a munkába, miközben elsajátította a kutatási mélymerülés szakmai művészetét. Számítottam rá ennek a 

szellemi utazásnak a fordulatain keresztül, és figyeltem, ahogyan minden új kihíváshoz méltósággal és élvezettel felnő, ahogyan élénk 

intelligenciáját új kutatási területekre képezte. Mintha ez nem lenne elég, rendíthetetlen jókedve, laza humora és csendes érzékenysége 

felbecsülhetetlen társammá tette őt ebben a kalandban. 

A gyermekeim önzetlenül támogatták a könyvvel kapcsolatos munkámat ezekben az években. Meghallgatták az ötleteimet, ápoltak 

a csalódásaimon keresztül, és annyi szeretettel, türelemmel és odaadással ünnepelték a sikereimet. Amikor az útelágazások sürgős 

döntéseket igényeltek, körém gyűltek, hogy segítsenek. A lányom, Chloe Maxmin állhatatos és bölcs tanácsadó volt, aki minden egyes 

fejezet vázlatát elolvasta, és olyan kendőzetlen, éleslátó kommentárokat adott, amelyekre minden írónak szüksége van, de csak kevesen 

kapnak. Megtanultam, hogy a fejezetek csak akkor voltak teljesek, amikor Chloe aláírta őket. A fiam, Jake Maxmin, végigszenvedte ezt 

a könyvprojektet a főiskolai és most már egyetemi tanulmányai során. Jake ádáz támogatója volt, sms-ekkel és telefonhívásokkal 

árasztott el, hogy "Megcsinálod, mama", valahányszor egy nehéz szakasz vagy határidő előtt álltam, és beugrott, hogy döntő segítséget 

nyújtson a végső szerkesztéseknél. Chloe és Jake okos tanácsai és inspirációi soha nem mulasztották el, hogy átjussak a hegyen. 

Köszönöm mis vidas, mis corazones. Nélkületek nem lennék itt. 

Szeretetteljes köszönetet mondok barátaimnak, akik megosztották velem az ünnepeket és az ünnepségeket, amikor én elveszett 

voltam az írásban, és minden asztalt, széket és padlót kutatási anyagok borítottak: Minda Gold, Jacques Vesery, Isaac Vesery, Jonah 

Vesery, Lisa Katz, Ed, Theo és Toby Seidel, Mary Dee Choate Grant, Garret Grant, Kathy Leeman, Kerry Altiero. Kathy Leeman teljes 

egészében elolvasta a könyvet, mielőtt elkezdtem volna a végső átdolgozást. Éleslátása és buzgósága mérhetetlenül sokat segített az írás 

utolsó évében. Virginia Alicia Hasenbalg-Corabianu Párizsból buzdított ("kérlek, fejezd már be ezt a könyvet!"), vendégül látta a 

gyerekeimet, és hősiesen lefordította franciára az egyik közzétett előadásomat a felügyeleti kapitalizmusról. Susan Tross a szeretet és a 

támogatás feltétlen forrása volt. Barátom és "fogadott fiam", Canyon Woodward hűséges szurkolóm volt, mindig felpezsdítette a 

szellememet és a történeteimet. Végül, ezek az elismerő nyilatkozatok nem teljesek Pachi Maxmin, kitartó, szerető társam említése 

nélkül. 

Minden szerző elismeri, amit most írok, mert igaz: az ember végül magányosan néz szembe a lapokkal. Bármi, ami ebben a 

könyvben elmarad a belém fektetett bizalomtól, az egyedül az én felelősségem. 
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SHOSHANA ZUBOFF a Harvard Business School Charles Edward Wilson professzor emeritája és a  Harvard Law School Berkman 

Klein Center for Internet and Society korábbi munkatársa. 1981-ben csatlakozott a HBS tanszékéhez, ahol az egyik első női oktató volt. 

PhD fokozatát szociálpszichológiából a Harvard Egyetemen, BA diplomáját pedig filozófiából a Chicagói Egyetemen szerezte. Előző 

könyvét, az In the Age of the Smart Machine-t a New York Times Book Review címlapján "ritka eredetiségű műként" jellemezte. A 

Frankfurter Allgemeine Zeitung gyakori munkatársa, valamint a BusinessWeek.com és a Fast Company rovatvezetője. A 

strategy+business magazin Zuboffot a világ tizenegy legeredetibb üzleti gondolkodója közé választotta. A felügyeleti kapitalizmusról 

szóló "Big Other" című cikke2015 elnyerte az International Conference on Information Systems (Nemzetközi Információs Rendszerek 

Konferenciája) legjobb tanulmányának díját. További információért látogasson el a shoshanazuboff.com oldalra. @shoshanazuboff 
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Praise for The Age of Surveillance Capitalism 

 

"A piacgazdaság jövőjének meghatározó kihívása az adatok, a tudás és a felügyeleti hatalom koncentrációja. Nemcsak a magánéletünk, 

hanem az egyéniségünk is veszélyben van, és ez a nagyon olvasmányos és elgondolkodtató könyv figyelmeztet ezekre az egzisztenciális 

veszélyekre. Kifejezetten ajánlott." 

-Daron Acemoglu, a Why Nations Fail társszerzője 

 

"Zuboff terjedelmes, művelt, mélyen kutatott digitális jövőkutatása megvilágítja az információintenzív iparágak normáit és rejtett 

végcéljait. Zuboff könyve az információs ipar Csendes tavasza." 

-Chris Hoofnagle, Kaliforniai Egyetem, Berkeley 

 

"Korunk egyik legsürgetőbb kérdésének panorámaszerű feltárása, Zuboff a digitális forradalom prizmáján keresztül értelmezi újra a 

kortárs kapitalizmust, hatalmas ambíciójú és tanulságos könyvet alkotva. Zuboff az egyik legélesebb látókörű és legmélyebb 

gondolkodó a digitális felemelkedésről. Az ostoba Twitter-hangzatoskodások és nárcisztikus Facebook-posztok korában Zuboff komoly 

tudományossága nagy ok az ünneplésre"." 

-Andrew Keen, a How to Fix the Future szerzője 

 

"Már az első oldaltól kezdve nyomasztó szükségszerűség fogott el: mindenkinek el kell olvasnia ezt a könyvet, mint digitális önvédelmi 

cselekedetet. Zuboff óriási tisztánlátással és erkölcsi bátorsággal mutatja be nemcsak azt, hogy hogyan bányásszák ki az elménket 

adatokért, hanem azt is, hogy hogyan változik meg gyorsan és radikálisan a folyamat során. Későre jár az idő, és már sok minden 

elveszett - de mint ezekből a nélkülözhetetlen oldalakból megtudjuk, még mindig van remény az emancipációra." 

-Naomi Klein, a This Changes Everything és a No Logo című könyvek szerzője, Gloria Steinem Chair in 

Média, kultúra és feminista tanulmányok a Rutgers Egyetemen 

 

"Zuboff feltűnően eredeti hang, egyszerre merész és bölcs, ékesszóló és szenvedélyes, tanult és közérthető. Olvassa el ezt a könyvet, 

hogy megértse a mai digitális kapitalizmus belső működését, a XXI. századi társadalmat fenyegető veszélyeit, és azokat a reformokat, 

amelyeket egy jobb holnap érdekében meg kell hoznunk." 

-Frank Pasquale, University of Maryland Carey School of Law 

 

"Garanciát vállalok: A megfigyelt kapitalizmus kora nagy valószínűséggel csatlakozik Adam Smith A nemzetek gazdagsága és Max 

Weber Gazdaság és társadalom című műveihez, mint a modern kor meghatározó társadalom-gazdaságtani szövegeihez. Ez nem egy 

"gyors olvasmány"; ezt a könyvet meg kell ízlelni, újra kell olvasni, és meg kell vitatni kollégákkal és barátokkal. Nincsenek frappáns 

egysorosok tőlem, kivéve, hogy szinte szó szerint könyörgöm, hogy olvassák/nyeljék el ezt a könyvet." 

-Tom Peters, az In Search of Excellence társszerzője 

file:///F:/2022%20április/Zuboff%20Shoshana%20A%20felügyeleti%20kapitalizmus%202.docx%23_bookmark28
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"A megfigyelt kapitalizmus kora briliáns és alapvető fontosságú. Shoshana Zuboff megdöbbentő világossággal tárja fel a kapitalizmus 

legveszélyesebb határát: A megfigyelési kapitalizmus új gazdasági rendjét, amely a tudás és a hatalom szélsőséges egyenlőtlenségein 

alapul. Átfogó elemzése rámutat az emberi autonómia, a társadalmi szolidaritás és a demokrácia példátlan kihívásaira, amelyeket ez a 

gazember-kapitalizmus jelent. Zuboff könyve végre képessé tesz bennünket arra, hogy megértsük ezeket a fenyegetéseket, és 

hatékonyan küzdjünk ellenük - a ritka koncepcionális merészség mesterműve, gyönyörűen megírva és mélyen sürgetően." 

-Robert B. Reich, A közjó és A kapitalizmus megmentése című könyvek szerzője: A sokakért, nem a kevesekért 

Kevés 

 

"Minden egyes oldalon elkápráztat Shoshana kutatásainak mélysége, tudásának szélessége, intellektusának szigorúsága, és végül 

érveinek ereje. Nem vagyok benne biztos, hogy a segítsége nélkül véget tudunk vetni a megfigyelő kapitalizmus korszakának, és ezért 

hiszem, hogy ez korunk legfontosabb könyve." 

-Doc Searls, a The Intention Economy szerzője és a Linux Journal főszerkesztője 

 

"Shoshana Zuboff az eddigi legprovokatívabb és legmeggyőzőbb erkölcsi keretet alkotta meg digitális környezetünk új valóságának és 

antidemokratikus fenyegetéseinek megértéséhez. Mostantól kezdve az internetről és a társadalomról szóló minden komoly írásnak 

figyelembe kell vennie A felügyeleti kapitalizmus kora című könyvet." 

-Joseph Turow, Robert Lewis Shayon Kommunikáció professzor, Annenberg School, University, University 

Pennsylvania 

 

"A jövőben, ha az emberek még mindig olvasnak majd könyveket, akkor ezt fogják úgy tekinteni, mint a klasszikus tanulmányt arról, 

hogyan változott meg minden. A megfigyelt kapitalizmus kora olyan remekmű, amely megdöbbentő módon tárja fel a huszonegyedik 

századi társadalom lényegét, és vészjósló figyelmeztetést ad a félresikerült technológiáról, amelyet saját felelősségünkre figyelmen kívül 

hagyunk. Shoshana Zuboff valahogy kiszabadult abból az akváriumból, amelyben ma mindannyian élünk, és megismertette velünk a víz 

fogalmát. Ez az átható intellektusú mű egyben mélyen emberi könyv is arról, ami - ahogy könyörtelenül bizonyítja - egy veszélyesen 

embertelen korszakká válik." 

-Kevin Werbach, The Wharton School, University of Pennsylvania, és a The Blockchain című könyv szerzője. 

és a bizalom új architektúrája 
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