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ZJN1ERNET

SO~ ~~NLÓ MÉR~ENFOGJAMEGYf+IOzrArm~,9~pnikáci~

ós ~zokásainkat', mi~t 'ahogyan. a könyv~yomtatás ~~gj~le.q~~~ ••!~tt't: . ~

. "'I:rgy~orp~. :El1ll~~~~,,,pjf~~t~m~~9P:n~;a,;~~q(74k»sai: ::~tp.~~.,~*;:~.~~b}~K~
hogy "ft~9,téPRqn,t, }l;l1i~rat~lji.~"fl.liIl~erit~s.logalw:ai~a ~RmŐ:I(priSfg~l,s,,;i:s~e.rlf~T
zetet .f~l,~~n váltaRieg)'má~%k~,.a.mi ~,~ul~l~n~fU1tás?A~ . ~~~?~9P~ntqkon,'~
kapcsqIgeieweken(links),:;~.hálQ~tq~o11·al~PuJ.:~'1 . Az,dIIl:él~tijm})~?il9s . ~~orla#
megvalQ~l!l~sán*. te,kintll~t§.~z a~qJ.!UIllln*ációs fOrIIl,a~i?Pl~ly~:~ntel1l~t .leg~l;

terjedt~bpJWorld. Wi.cle,\VeP)felü1e~~~:használatos,As;~~JY. hYEf!rigé3 ~éyen vált
ismertté f H~tehátelfogaclj~ az1JIJézist, alIlelyszeIiIlt .fl~qzv~títŐ ).1).~g:l,j;g/ü~enet~
akkor X~t kell tennünk (l1sércl~st?: ijpgy. 1l1iként yált0zt:~tj(lweg~l tud4sról. gfi(otOttel~
képzel~s'iWketaIleIll-lineáRs: szöYeg, azaz mit üzen ·a.hypertext?

A nem.~lii1eárisszöv~g:'a;~ypertext
A hyperte~Qly(lIl~lelctr0~s it tell*t ll1owtofl'aíródot~ .-::; sZQveg, awelYet IleIIl
csak egy. irányban lehet olvasni; ·TWajdpAAéppenne111"is;oJY(ls,lli1se~1~.lla~Rh~~,~ás
passzív befogadót feltételez -, hanem irányítani. Mindt;m elolvasott· szövegrész után
ki kell vál~szt(lnia! ~9ye~~,~?,e~ohlas.n,.i kíyánt.szöv~gr,és~" ~et;1; :é,l~z,övegrészek
többféle logika alapjáIi. is' soroarakliatók.··
, , . ,,
int
Úgyl<eJI,. elkép:z;e~J;lÍ,. a J;lyp~rte~~t; ; 11l egy ,olyan ,sz,~Yf~get,wn,e!ypel<bi,zPHYos
megjel91t: r~szein~~.I~Rjegy:z;ew~emlliy~tko0Ís t~l~l1~~ó".qe. a ."l*pj~~z~r .~lolxasá
sa után.}wmc~ak ~z,eredeti S:z;Qve~hez ~~!l1epink ~~sza, ham:~~ ~;hh;~tlcpi+ísb?H?illT"
dulva, új'~~b .l1iY~*??fÍs()~f~ lá)~~~~);új~1.Jb 14J:l~~ze~ekhez, ,úwn~x~z~~ J~J1ke~l1ez
juthat~,amel>,~k.e~~~§~jsös~ze,' v.flnnak, kötv~. Nincs ~?S,:z;8v@9'~l1cs, vezérvonal és
mi, Ill~~j~,peleí~h~W~ ,a wárme~l~yŐ ;stöY~9!ésfe,k:1.Je: .••."."/,, . ,.'
A hYIJe,rt~hi ~~h~t:R~p1 JillY~Ii,s, . és:~~m, szekveIlciMis.,szQieg, ·'.J:d,i,~ly,~,~~§, Jlell11 'a
sorok ké9Y~:lerű kö~~t~~énl<e,(~szwliirány~tP9nl1Wtket ~gy' J~~ é~.~~w~t()zt~k
hatat1(lllv~gkifejle,lfelé,Thp:iPt·é,l,J}Y91!ltatp~t.~q,1.l~e1;cesetépe,B:.~~.·.hé,lp:e,w',i,l!f~ral\t~?
ba lép yelünk,és~tíy,Jés~éteIÍjnket'~g~llyl~:Ge~rge.P'Jja~1,4()lvérge~es p'ár~~za~
mot húz. a hyperte~t:.gy~lq~rlflta.ésBpl(lnd l3,arthes :el~é,lete közö# .• Az,ahogyal;}
Barthes,megkülön1.JQ~etiaz•. ob!R.$:ható és, <\z· .ír~ató. s:z;9veg~t, . L,gnqmysze~nt.a
nyomtatási techIliká~l.flIClPWósz?:yeg~s .' az. ,elektr0Iilluls~yperteXt .~özötti.· ?i~tillk
ciónak tűnik. A,~xPerte~~gy,anis akanoniz4lt be~opadóiattit\í~<iélszembe~betel
jesíti ",~z. irodaltyi Illtm7~ (~z irodalomriak, .mi~t l1l\ínek) élZ1: a' ~élját, h9~ a~. olv~só
többé ne f~~asztólegy~~" haneIllaszöveg létr,epozója .. lrodalIll~~t. a~.a kím~~.~t
len hasadt~~~jell~tp.p, .m~ly~ta~ irpdal()m intézmény~tartfénn a' szövep .1~tr~h():z:ó-

**r,

l Landow, George P., Hypertextuális Derrida, posztst~~rali~ }Jels~n?, fon1ít~tta IvacsÁ~~~s, elérési útvonal az Interneten: http://www.artpool.hulhypennédi~...
.' ....... "
.. !. : , '
2 Történeti kialakulásáról bővebben lásd: Szakadát István: Xanadu. Jn: ABCDIÍrtel'lildiv Magiliti, 1995/4. sz.
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ja és használója, tulajdonosa és fogyasztója, szerzője és olvasója között. Az olvasó
ily módon egyfajta tétlenségre van kárhoztatva - intranzitív: egyszóval komoly:
ahelyett,ho~ maga működne, ahelyett, hogy hozzáférne a jelölő mágiájához, az
írás öröméhez, be kell érnie a szöveg elfogadásának vagy elutasításának sovány vigaszával: az olvasás nem más, mint népszavazás. Az írói szöveggel szemben tehát
ott él? ellentétes érték, a negatív, reaktív érték: a szöveg, amelyet lehet olvasni, de
nenr't~h:etí~:. (iz olvasható .szöveg. Minden olvashat6 szöveget kl(isszikus szgv;~g-

nek~~y~~."~
A~~~s~~s:s~öveggersielfib~~ -hah~súly6~'~(lil~ow;~, a~~~Ite~ egy~~~~

foly~~tosfIkt!y,itástkíVF aL ~eIl1-sz~kven~iáliS .m?d?nbarangol~iolv?s()tó~,. ~~s~

részt: l~.~~tővé.teszi li~e~, azaz· saját ·sz~vegré~z~k~ho~apcsolását.~.Il1árll1e~I~Yő
szöve~~s~ekhálóZ(lt~~i~ Az egyI11ással száInt~an'módo~össz,eka~cs~lfsz~~~~ek
kölcsönQseIl hatnakegyinásra, de egyik sem élvez· elsőbbseget·· a· másí:kKru.' szemben.
Ily m?don eliIlosódik él hátárÍtóésolvasó között,;aszövegJ~eili~ egy~o~seíIilb~fe
jeze~;.,k~pléken~, élő, ~~terte~ális szövetté változi~:~zen apontonipersze Je!merül a kérdés, .hogy mi les~ akkor; .haa'hálózatOakapcs~ltegyen~3l1gú szövegek: ,és
az ily módon pluralizált haladási útvonalak:.... ~révéilkik:erülhetőekké válnak a társadalmi intézmények, például a formális oktatási programok által kanonizált tudásértelmezések? És ténylegesen, vajon az egyen.ranglÍ szövegek között tnitf6gjelen~eni
a tudás? Minek a tudását, és persze kinek a tudását? Vajon tényleg az intézményesített·· ,.:?,l(fátá~végét"'4hoZZfl~1 .• ~' • hiet~tc11ila1s,:·rudá~b16Kkok'egyénidekoristrukciója,
vagy'pedigcsupán 'a~dásintézményei alakUlnak át?

A nem:fonnális vagyk6iliponenskénfvégqemeno' tanulás

Anélkül, •. hogy ,Wélyebben., t~~la1nánk a ilio~ernizáció tudoIl1áhyoseszményéIlek
legitiIl1*p~~s;yálságát5 '71~ergI~etetlenn~ki~~nik :~eg<;llább .• é:illten,iazt a kardinális
kérgé~t,:hoW.tn!t. nevezül1k."valódi'.'. tud~isllak,~s •. hogymiként j:elenik .• llleg hatványo~otta~ ,ez ap~()?l~~a~ Interneten. :H:~ elfogapjlil<;. h?gy JJ:l~~apsa~Jnár~elll' 'létezik .a tudá~nak oIY~llglob,álisi kánollja vagy JJ:leraIl~rr:a!íVájia~i~el)' fűggetlen~en
ne a~p~~l~s. ~elh~sZn~~~tól, aldcpr felmertil·~. kérd~s., h2W, 1l1.Í~te~zi:a k~pniZéilt tudást éITéK?s~bp~ ~l femasználó - .neyezwkígy __ al~~rnatf~ ~ll~á~átl~l? Arról.van te~
hát s~~;~<)~y~z iskola,-mint,intéZIllélly: __ .általi,V~Cl~tt~ud~s·~rté~e,sepb .tud-elllaradriiaf~I~4s~áló sZámára, mint· azok(i gyakor~~ti ismeretek~ amelyek a kOnllnerciális piac?n rtyújt~riakbi~onságos és' felettébbélv~tete~:el~gazodást. Azért font()s
ez, m~rtan1i;t<oraz Interneten .~GyörgyPé~er~aIáló . hasolllat~val élVe - e~~s
mellettjeleriik meg aMagyar.edu; ~s a Disney.coIll6,akk()rics~~m?tiv*lhatja (lZ
olvasót arra,hogy .azelőbbit válassza, h~ az ~ormáját tekiIitve. is v~rseny~épes alternatívátjelentazllt?bbi1)o~ .~ép~st. AzInter~~t - . azok!atá~s:t;e~p()lltjá~?l - annyiban te~emt~tt~orrad'll~ap.· új helyzetet,- hogy az iskol,a. iIl1lÍlár neJllhatár()zltatja
mega~.i}slJleretek. fon*~át .yagy ~. tud*sblökJ(okelsajátítás~af<soITendjé!~ ..hi~zen . a
diákok imhlár nem csak a sorban elolvasott' könyvek segítségével, hanem a hyper3 Roland B~i~s-ot idézi.ai S/Z;~bői Landow in im.· 4.
4 NeilPostm!!JrThe En4,9f~qucatiol\Ne\yYork, 1.995.
5 lásd péléÍául H~isenbérg, Kuhn, Feyerabel~d>i,Lyotard stb.
6 lásd György Péternek a jelen Educatio-számban megjelent tanulmányában a vonatkozó részt.
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texteken.barangolva, teljességgel kontrollálhatatlan' útvqnalakon jutnak el; az általuk preferált.,... "lokálisan 'hasznos" ,-tudás uiegszerzéséhez;Hakonzekvensen végiggondoljuk a problémát, akkor persze felvetődik a kérdés, ,hogy egy hierarchiától
és kánontól mentes kommunikációs hálóban egyáltalán szükség van-e az iskolának
- mint a formális oktatás falakkal körülhatárolt tekintély~Jw inté~ényének - ~
létére. Ivan Illich 197 l-ben megjelent könyvében - amelynek A társadalom iskolátlanítása(Deschooling Society). volt, a címe - azt.állítja,: hogy a jövő útja az intézménY7szeriíQktatás eltörlésében.rejlik Az iskolát olyan il1t~zm~l1yként d~finiálj~~
amelyi;fo~málisszabályaival, .hierprchikus Jelépítésév~l,és;uniformi@ó llatásá,vgl
csupán.·a.>;kreativitás·. kiötésére'ésa tanulási, kedy~lyétel~re' alkalIllas.A fotmáli$
szabálYQzással ésa kötelező. tantervvel szemben azt/hangsúlyozza, hogy ,;a, tanulás
folyamata ,a legtöbb esetben véletlenszerű, s.mégalegcélratÖrőbb .t:;mulól,máLselU .az
oktatás:programja. szerint megyvégbe. C.. ).A tanulás ,az esetek nagy részében mil1t..
egy me~léktermékként jelentkezik, :más munkának vagy szórakozásnak, tekintett tevékeny~égek során;" A tanulás tehát Illich-:-néLegyrészt szubjektív, egyéni tevékenység -amelyetaformális, ,iskolahrend·csak teI1)1észetelleJ:ieSl<orlátQkközé szorít '":"~
másrészt: olyan folyamat, amely legtöbbször .Yalamelymás:tevékeQ.ységkomppneu...
sekéntjönJétre; Illich tehátl<ompromisszumolnemismeryea:z egyetlen járható út
gyanánt azt j avasolj a, .hogy: ""Töröljü1cel aköt~lező'i,sk()l~oktatásü rendszert és fej-:lesstiUq~iazönnevelés,:: önképzés. egyéni éskpllektív,·fop114it.Isk()la,helY~tt. , .. az
iskoláhál.lazább, s Jőleg)lz.ö"Ilkéntességre, és ·azegyé:ni. szabaclságfa .alapuló.:rend-:szertl<íván·létrehozpi, al11it· ismeretháló7atnakJ}eY~z,.s, an1.~lyn~k.alapját.·. a .nlindenfelélétrejövöneve.Jési-képzési\közösségej(·alkotQ.:ík,.Kepzeletében kialakul afa~
lak n~lküliiskola,amely.már nem iskola (jobb:1e111leantiisl<:olánakJnevezni), hanem
a tanulas.·térben és időben felszabadított és kitágítotVlehetőségeinek hálózata. '.'7
Félretéve Illich radikális.' intézmény-ellenességét, érdemeselgondolkoznikategóriáinak gyakorlatialkalmazhatóságán.Azon tehát, hogy ·a meglévőintézményeske
retek mellett, hogyan lehetne· nyitottabbá tenni azoktatást'J\4iként lehetne a formá"
lis tanterveketkiegészíteni.az úgynevezett.komponenskéntvégbemenő tanulás lehetőségeivel?Amit Illich .még metaforaként használt; azómára amindelmapok kézzelfogható~valóságává változott·, Ö•. úgy fogalmázott, hogy ismerethát9zat, .mi úgyfo~
galmazunk: Internett ,;A tanulás.térben és időben felszabadított ,és kitágítottlehető"
ségein~khálózata."

Azh1tern~t a legtöbb~iákszámára olyan'virt~álisjátsz~teietjelent,amely akom~
munikáció sok~sok fonháját.kínálja. Van,áki ki;z:árólagaz elektronikus könyvtárak
adatbankjait •használja,van,aki'Virtuálismúzellillókbanbolyong,és'olyan is· akad,
aki izgalmas, élőszerepjátékokbabonyolódiltá hálózatmásJelhasználóival.Minde~
közben' ·döbbenetes·hatékonysággal. tanulnak, "Azthiszein, hogy. valami ilyesmiről
álmodhatott)llich, amikor· akomponenskéntivégbemenő tanulásról írtA hálózaton
barangolva a legnagyobb természetességgeLsajátitják el azokat a globális, kommunikációs normákat, amelyek ,megtanítására a formális oktatás évekig tartó programokkal sem képes. Ráadásul a formális, kötelező tantervvel szemben, szabadon választhatják ki az őket .érdeklő tudásblokkokat, illetve az elsajátítás sorrendjét Az Interneten komponensként végbemenő tanulás tehát'óriási mértékben növelheti a formális oktatás hatékonyságát, de csak akkor, ha az iskola egyrészt hajlandó lesz le7 Csoma Gyula,A "megszűntetve megtartott" iskola, Valóság, 1975/11,72-83.
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mondanr a tudás kizárólagos birtbklásáriak és',őtzésénekillúziójáról, másrészt.'a
tananyagot megjelenésében is képes lesz "versenytársává tenni a kommerciális ',sió~
rakoitatóipari ,software-eknek.

Oktatás

az Interneten

A~0J:111ális, okt~~ásésa kOIl1ponenskéntvé~bemenő;tanlllá~között a' legnagy()lJb
különö~ég

az,; ,högy' míg ,az ,~tóbbi foly~at~s; ',interaktív K~pcsolatbanáUa taI}.ttl*s

tárgyáv~l,addiga fOrmális ,oktatás·jelentős4ávolságottart·ahétköznapigyak?rlat~

tóL'~~glepő,'hogyinil)'en,élethűeni11u~ztrálj~a!tdás~o~:val~ . kétféle'viszonnjaz
Interhet~n,. illetvea,~agyomáriyos.· oktatásb~lIl:hasZI1áltkétfélekommunikációst(;!ch",

nika.',A),haro'0máfiyos. oktatás':elsősorban a'~yo~tatott,könyvre épül,',és arra abefo~
gadási!módt-a; . ahogyan. :a·' nyomtatott .könyvet:blvas~'tJk:· Anyomtatott,könyvev 'az
elejétőlavégeigel.keU' ólvasni;.Azaz,változtath:at~tlan',; zárt egész. Az olvasó a c:s~
lekménYJJasszív követésére,vanc;kárhoztatva;, .. ·~ •. :könyYbe,nem 'lehet· bele,írni,. nem
lehet résztvenni· benne, ,hanem mindig csak'KövetnLleIlet. :Ezzel szemben ·ahyper,text es:;á n'yperméd,iá~aIl1ely nem \l1lás, .• mirit'egyolyan'hypertexi" amely' kiteijeszti
a sz~v~g; fogalmát a .,vizUális.: ifiform~Ció~a;;,h~~~,(:animációFá ,es.az. adatok lIlás
formáira·is-, . folyani~tos.iakti~i~á~t*ívánanem~~~ekVen:iálisrnódonbarangolóol
vasótól~·é~ !ilYfl1ó~o~!azitt 'szerzett:tudás,a:bat"~ll?~lásrkompo!ens~~~~t ,épül be az
olvasób~LA ~yp~rm~dia rendszer~khaszn~latán~részeként'vagy kolllPonenseként
végb~lTITnő, tanulás,,/azt 'a szabadonvála~ztott;'~á~ék~s'elemet.}(épviselheti az oktatás;'
.ban~. amelyaf~rmálistantervből'r~n?szeri~tJ'lQInaradlAz~~éni választásokszabadságáfiak azt a;holtjátékát;, amely 'nélkül se~ilyell kreatíV';~unka nem'végezhető. Há tehát •az jntézwényesoktatá~ felkívánja.vennia rversenyt a kommerciális
software-.piaccal, "akkor aforIl1álisoktatási;programoknak' is,ólyarr.sokszínű.audio
vizuáliskörnyezetbehkellm~gjelenniük,arilelybetrátahulóörifuaga választhatj á ki
a rendszer~ vagy tanegység ",", '. bebarangolásáhak.útvonaláb ,!
Az lfitemetenkeresztül történőtáyoktatqsgyako;rlatábanmost kezd;meghonosod.,.
ni ahypenpediálisrendszerek használata. At igaZi újdonság azonban egyolyaq ok.,.
tatásiformamegjelenése,' aIl1elyegyi~őbeil{re~Hime)közvetíti a hálózaton ker~sz;.
tül a tanár ,előadását '"""amelyhez a:diakokbárniikorhozzászólhatnak -"-, és· az;előa~
dáshoz kapcsolódó hypermédia rendszereket Valószínűleg ez lesz:atávoktatáS,!21.
századiyáltozata,. amely: azonban "újat hoz mind.ahawoil1ányos'egyetemhez, "mind
a távoktatáshollképest 'abban,hogy kihaSználja 'a"imriltimediális közeg lehetőségeit.
Ehhez óhatatlanul idon:mlva, radikálisantúllép aTögzítettdine~risszöveg '"c- a nyomtatottkönyv-.;világáfi.Szakkínáláta átIépia.diszCiplinátishatátokat; oktatási IhódszereibeJi azaudiovizualitás .sokféleségével: ésaz'ÍIltenzívinteiakció lehetőségeivel
él. Éppen ezért a.:virtuálisegyetem,megalkotása.filozófiaiáltalánosságúfeladatl!. a
szövegközéppontú újkori ·európaigo:ndölkodás .tudatoS: meghaladását igényli." 8

8 Ez a szöveg az Uniworld magyar-amerikai virtuális egyetem programjának bevezétőjében olvasható. A
program létrehozása Nyíri Kiistófne'yéhezruződik. Elérési útVonala: http://wwwjdg.hu/uniworld.
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