A TANÁR,MÍNt'FlARMADFAJÚ

\MAXWELL~DÉMON
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>'::i~-~~qNO~YA;r'~:.~Y~Et~,119~.k~t,.'g~~t~~(ti~ázó.~r

,t~lyt Össz~~9tŐ ;~~lás?~:.az~~ir~~pa ~,~~. a •. Ulssú~b Illo~.~kuiákat, ••~

'1'ásik(rám'ba .~.~aW0tli,a?~~r eI)g,ixlj~ ~l, ~W:- e,llentI[\ondya :i
term9dill~mika
más~dilf ~ő~~t,~~~i~ek~m\lWCavégz~spé,~l:s~ö,l<k~Iltil:~.repds~er en1

trópiáját. A fhikus9k9~ak 110~~?2~;,gyöt~9:~és .• utál~ljÖtte~\ r4. W~~ hogy a~é;Ill,onnak
infonn4qióra v(ll1, ezüksé&rgé,.~()J:lit,e~é~y~ys~~é,hez,és -;n~lIW~g \l~egyis~~!)ítve~
dolgo~c;á~ inform~ci?wegszet~é,séR~Je~et~ ,(l.Ill~~~t.,X~14gp~~~h4t,Jiogyaz \iga.~
"úr" a ,~~~oclfajútyl~0'Y~1l-~~~9n~~~(l1~lly,~i . a·.'{~l~gptind.el1s~~Jele~~~?ei.koztil
ki tudj~•. ,yálpga,tIlÍ;.~~p~at ,a; j,yl,~9~oZfto~at;;(liIl~!ye~ .• 4rl(Ó~plható~"a~v~~mg~~~
jelenté,:s~91 \iuházh4tq~ ft?1: edé,wo.nJeti*fiIif9r!TIáci6K~ttllqgyújtetR!~.I?~ ~aj?n
miref11YI}l1Y ei, (l • dé,l1Jpp, .~fll}e,Ill,mp~~ .f~!P;1éTIri,~:j.~~.ellt~~ j~Il!~(éiS1~é~,.:a~,z~éIJt~7
len lenne megkÜlönböztetm a fontos. illfonháclókata mái-~ar~jn~~l1()sítI-l~~Ő
információs szeméttől? A harmadfajú Maxwell-dérn:on az, aki' nélkiÜa tÖbbiek sem
működhetnének; aki érfelemmel(~.ml~r?,~jelentést, $-yalóban képes arra, hogy
ellene szegüljön a káosz elhatalniásodasállak.···
.
Ren~s~~ryáltás és .l1lod~f;~~9i~", ~~ro,~~ll1p~záció, ést?tIl~c7ntpznlUs~ .~. történelem v~g~és. a jólétiáll~my~ls\*ga,pp~~o4~rn.e.si;liform~~i~s társa~~loJ:lt. A tÖI1~-'
nések~()rsak, és ráad~~ulköru1Ö~.1~~Ilg~ne~~piIl9s[*Iát.ásunkafolyamatök~
ra, í~ ítéletei~ bizonnalall0l< .~~ ilfé~onyak: F:bben a.~~ly~e!ben bánnit.ll1ond~'a
tanár 2 i. századbeli szerepéről már~már azostob~sá~~a:tár*~>súrolókÖIll?;Y:llIlűség.
Mégis my?kísé~le~" .hoW . ,az.!nfer,l1l? t~pr()p'óján,me~lTIllt~~s~m, .ez' ()lxallkérqés,
amelly~lfeltétlenül fogl~l~o~~,~e~L ...... ' ... ,......... '. .' •.. . '. '.. "', ' .. ' .."." •. .

.tt

A. sZ<ÍlllÍt~~épje~ ··hálóz.a!Ok,~e~eIYIlé~y .·sz4l1lt~cm, .1<~~dést.y.etfe1;··a"p~öb~élliakör

vizsgálataval. ~'. fe~külöl1f'élé?pt~doF*n~eri"~t~f,·műv~lői~og~~~ozn~· .Az. ,al~IJbi
elemz~~nell1 töre~9cl4~t t~ljes~égre .még •a. nevél~s 'vdnatkózásáb~' ~em~. a ll1egköze~
lítés elketii1~etetleniils~bje~tív .•.. ,. ,.'. ." ...... : ,i. ,., .• ; ' , :
Két'kérdést szere~ék. ~e:g;viz~~~l}i . • t MilY~l1 ~f?blém,ák~tvet fel\ha aháló*ton elérhető ada~bá;?:Ísokat,.",eb-l~pok~t és. ~irtli~iskö~}'\1:.áf3kat tekititjük az információszerzésala~jáIlak? ~píth~tő-e. kiB:ról~~. ezekre .(~2fÍz a t~voktatás~a) a jövő .i~~
koláj~7~· iiilyell,h~tás()k~t eredInényez a hálózat ,c~atól1'láján~t me~alósuló emberi kapcsolattartás,' ahálózatikolnnlUnikáciQ?Ho~an.tekintsÜnk a kibertér társadalmára?
..
.'
.
A hálózatok#egjelenése'__ .az~ú~:~a:Il1~~~ i~onn~ci9s '. forr~~alom '~,na~ kihí;.
vást j~lep.~ .az ,Oktatás. e&észe" é~term~~.tet~seIL a tanártárs~clal~W \szá111árél ••is. Sz4;mos.l11a~*tól értytődő'fogahll~t,.megJkö~eHté~t (talulhís . é~ittid(Ís; . ·ttldom~y és?
va~? inform
. . áci6.; nevelés, i.sk.. o.la.,.tekintély stb.) átkeU'gon.d.ohii és. új. raérték. . e.lrt. i. ,
.
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Maxwell gondolatkísérletét Fülöp Géza idézi. (Az infonnáció. ELTE egyetemi jegyzet, 1996.24. o.)
A másodfajú Maxwell-démon már nem Maxwell, hanem a SF-irodalom szülötte.
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újradefiniálni. Sokan úgy vélik, az információs társadalomban nem lesz szükség tanárokra, vagy legalábbis szerepük teljességgel súlytalanná válik. Csupán passzív segítői lesznek a tanulók<tegy~l1ek:afok bármilyenkorú~), ön,.állÓ ismeretszerzésének, amelyhez a tec1u.Ukai feltételeket a hálózat teremtette meg. Az általánosnak
mondható megközelítéss.~ltszemben, azt gondoI9m,jöyő~et jelentősen befolyásolhatja az a körülmény, vajon az iskola, a tanár képes lesz-e visszaszerezni tekintélyét; azt a tekintélyt, amely szilárd fogódzókat, szellemi hátországot, orientációt és
ösztönt~s.t tud nyújt,aIli~zmfor1Jl.á?iós óceán meghódítására~n,~~ó; fi~t~loknak.<,

A~4lózat eIŐny~i-~ ~oI1J!p-~n,il<á~~óes, akülönfél~Jnf'ormá9i?k ~léré~ének.~~r
sasá~~i'~. olyan nyil~éÍIlyaIRak~~,.,hpgy t~rjecl~se ,l1~~ valós~~~~éggel",-továbpnr~~s

gyors,l~sz.• Bár ,m~.~~gy~f;prsuígon még, 9~.ak a ,multiIl;aci9nális nagyvállal~~o}Ua
jelleIl1Z9 a hál~zat~~piJi~s.~<yat~,a partnere~ n~omás~~s .a~,chrilizációslc~HX
szer';: ,llftá~ára ,egyr~ ;t~l>? cégf~gja.i9énYlJeye11lli"",~.,~nt~,rneteP. Néhálly. év fil?:lyél
már, olyan -m~él}(örpk?-t?IJ, is_s~ziil<~égl~het,_ aszá~tó~p és _, aháló~t ismeret~r~,
amely~t~emmiképp~~se11J,~eye~énk, szelleminek<J?élcl~~I~- ~eres~edeleri1~eh
vagy._,a,s.;?olgáltéltá~bélIl).'Xát-llatq, ~p~egyr~több,,0tt1!0ni' szá~~ógéPis", rá fog~ap

csolódo/_a ~álóZcltra~Ak~f:t.~~s3M<,:.~á(IlfIll' azInteme~, rövi~,i49nl>el~I •. rész~ l~~f
az életliFek.,.1fZ,'isk?l~ll*a~?~lJall~em 9s*~z a d()lg~, hbgy'~z ehhez~szüks~~~s
tec~a.uellegű ismer~tek~r*téldja- ezegysz~rűen.(?) pl~goldható a számításte(;,h;.
nikaórákkeretén b e l ü l '
"

Gondolat()k a siirrlb()!izació fejlődéséről
Amikor a _szimb()li~Giq)tört~n~téről,besz~I~~" általáball a. nyelvek kialakulás,át
értjPk,ezeIJ,;,azt az eY9híci6s JoIY~111~tot~ ;~elyn~k eredmélly(!~éppen .az. erilberf()fl}lmjstruktúrákba re114~~~' ~aga;körül ayilá~ot és képessé vált arra, hogy ll1indeZt:" s~YaflJan is megjel~~ítse, ,1?fejezze. ,A tapasztalat, a, Jlldás így átadhatóvá véllt,
és megiIld,ulhatotta l(ll}rm-~ -f'rJlődése,
,.
. , " '•. " , ' , ' , .
Vegyük most szemügyre ',a nyelvi szimbólumok,1cialélkulásának t?rténet§t. AZ"írás
megj~le1.1ése forrad&I~,Jíjít~~t jel~~tett, hi~!~n lrlle~őyé tette, ,~~gy ,,~'1f1ní~ás térben
és időbe,n függet1e1.1~4jep :~,taI1Í~9tót.
at~nlll~sIJ,~kcsupán k~t, feltétele van: "a tanítón.~le kell ~rniftcwí1á~át,. a di@<nakpedig megl,{~l1 ymull}Ía ,oIY~s.ni. , ",','
Ai írás fejlődésvonala - nagy történelmi távlatokat ,figyelep},be v~ve. - egyértt?k
műen, az e~szerű~öqé~.: Jr~yálJa wutat ,A k~pí~~srazó~O~I3mptornbaIl,ho~$Zú
ideig tanultákaz ímokpk.. :E:hllez képest jelentős eI()relépést jeJ~ntett a szó, ill~tve
szóta~rás, ,de ez még. mindig túlságosan, bonyohllt, ' nehezen, elsajátítható írásmpp.
A betií!Iásnak ~ösz;öl1hető,hogy a:lírásbeliség nem egyszűk,].<Íválél~~ott réieg.privilégirillla'tö~bé. Egyretö,bhk?ilY,Y szp1etik egyre gyorsabban és egyreolc~óbl>ah.
Az egyszerusödési folyamat ma is tart (például helyesírási reformok alakjábat;l),
és nem korlátozódik. Gsa]{, . ~~.~~sra,: r:':különfél(! jnformációkmegjflenítés.·~re más'
eszközöket is. alkal111a~flk. AlIlate~ati1fában,~énriáb~,fizik~baJ) haszn~t jelölés-, ,il,etves~~1:>Ólll~~IJ,4s!~er, at:~ys~za~,o~ soráf .lényegesen_~gys~fWsRgött,~~j
rendszerek mega1k;0ta~AAál,pedig elsődl~ge~.szemp(mt. az, egy~zerű~~g~~átteJ?J1t
hetőség. Emögött az a törekvés' is feltételeZhető, hogy az elért eredmények min~l
több emberhez eljussanak, minél többen megértsék és használják azokat. (Biionyá-

Így

3
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ra hasonló folyamatokat fedezhetnénkfel például a térképek vagy a közlekedési táhlákszemrevételezése közben.) Ezt szoktukatudásdemokratizálódásának nevezni.
Mindez,azLis jelenti; ,hogy az .írott/ábrázolt infonnációdekódolásához egyre keve;.
sebb siellemierőfeszítésre van szükség.
A doIQg',erösen.hasónlít a különféle technikai eszközökfejlődéséhez. A kerékpár,
az autó.vagy a ,számít{>gép birtoklása kezdetben' lu~s, .használata, valóságos bravúr
volt; ,Illa már .ezek az eszközök: ;részei . a'mindenl1apjcú,nknak, gyakorlatilag bár~i
képes,a.~ezelésükre.: Ezt a folyamatot -vagyis: egyre töb?tá,~gyf ésszelÍemi eszközt
egyr~:tÖbh.,emberhasznál","" szoktuk.a civilizáció,fejlődéséneknevezni.
De 'vaj()n' azonos-e az információ.a tudással:i;Termé~zetesen.nem:· Az információ
azáltahhasznosulhat, ha valamiféle'rendszerbe; 'stmkt(rrába.illeszkedik~ ,ha felismerjük önmagán túlmutató értelmét, jelentőségét-'-, azaz, 'hogy nriért van rászüksé~
günk, .mit·.·akarunk kezdeni vele: Különben tévévetélkedőkbe kívánkozó, csill()gó
kacat~halmaz marad~ Lega~ább ilyenfontosaZ~l tudás is, högy milyen információra
van·' s~ségünk,éshogyegy új információ:font9sságát,hitelességét fel' tudjuk~e
becsülni. Az értékrend, az érdeklődés, a világszernlélet;agondolkodás stratégiái
olyan leUd~szelle~ képződmények, amelyek legnagyobbrészt a .cselekvéses tapasztaIato]{,a:z;interakciók,aiaza személyestánítás"m.enéktermékei'~.
Arégi"időkben a ,tamtásközvetlen .kapcsolatban törtéllC'Mester· és tanítvány 'köl;.
csönöstm;' választottá egymást;. együttműk0désük· ,közös,elhatátözáson aIapult· A
Mester, azaz a tudás birtokosa tiszte.szerint,szabályozta:a. tudás elosztását, ésa tudással 'együtt átadta afelhasználashozszük$éges tudást" képességeket, leIki-szellenli
"iránytűf' ,.' és .felelősségérzetet is.' Az írás fejlődésén.ek ésaz.írásbeliség· terjedésének
folyall1élta azzal is együtt járt, hogy az informácionakegyre' kevésbé voltlvansienié;.
lyes kÖ?Vetítőkreszüksége.
Most··tekintsünk eLannak'elemzésétől, vajon·hasinál.;.eaz.embetiségnek acivili":
záció;~vqjon közelebb kerü1tünk-e a,Nagy Kérdések megöldásához. Az tény; hogya
technikai~társadalmifejlődés.eredményeképpena mindennapi élethez is egyre tóbb
info~á9ióra; ismeretre, tudásra van sziikség.Ettőle~ált~án nem függetlenül egy~
re többen ,és egyre hosszabbideigtanulnak'-'-'ésegyreszemélytelenebhmódon:.·Ez
azonbanIlem jelenti azt,. hogy.jobban értjük magUnk körül a világot, h6gyaz átlag..
ember tájékozódó képessége, ,szellemi színvonala (viszonylagosan, azaz a kor fe}
lettségéhez mérve). jelentősen . növekedett .volna 'az előző korokhoz ·képesLMa·· is
csak azt atudást birtokoljuk, illetve azon iszintenműködtetjük~ amely mindennapi
tevékenységeinkhez és munkánkhozszükséges.Azök, aiism.eretek,amelyek:nincse"
nek integrálva, amelyeknemhasznosrilnak szellemi tevékenységeinkben,egyszerű
en elhomályosulnak és kihullanak; .A legtöbben nem értik az elektromos átam, a'fo4
tocella vagy :.a· gravitáció.mibenlétét , 'nem tudják,' mi a különbSég afájdaIoIIlcsillapító és az antibiotikum· között stb. Néhány tényezőnél többet:.· egyszeruen képtelenek
va~ egyszerre áttekinteni, kezelni. Mindennapigondolkodási, dÖl1tési stratégiáink tele vannak hibás áltaIánosításokkal, gondolkodásunk merev, gyakrarielőfor.:.
dul, hogy a "menet közben" felbukkanó újabb tényeket, szempontokat nem tudjuk
integrál:ni. 5 Az általános iskolások legnagyobb része nem jut el az áltaIánosításnak

N ahallca István: Konstruktív pedagógia - egy új paradigma ac láthatáron. Jn: Iskolakultúra, 1997/3. sz.
Tversky, A -Kalmeman, D.: Ítéletalkotás bizonytalanság mellett: heurisztikákéstorzítások.ll1: Döntéselméleti szöveggyűjtemény. Aula Kiadó, Budapest, é. n.
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arra a fokára, hogy ,;értse"a törteket (bár mechanikusan esetleg jól tud számítasol.
kat végezni), azaz a törtekfogalmátértelmezni és hasznosítani tudja - és még sorolhatnánk a példákat. Ezek a problémák. mélyen gyökerezIiek, reszben ·emben
adottságainkban, részben oktatási rendszerünkben~\ naivitás' azt gondolni, hogy
megoldódnak majd,; ha információhegyeket teszünk,köimyen hozzáférhetővé.
A legunalmasabb.l<:özhely, hogy:. világunkhihetetlenill bonyolulttá vált.- Az jnformációkat. feldolgozó rendszerejnk jóvalegyszerubbkörillményekre vannak"Il1:éfe~
tezve.'~; . Ki-Iti szakértelmé~ől, érd~Jdődésétől ésítélőerejétől. függőenvilágu~·:rIql.
sebb-nagyobb,; denti,ndenképpenkorIátozott szeletében képescsaktájékozóc.hilr.J:{a
el kellhagynunk .3; bizto11ságos terepet; i ugyanúgy cselekszünk, mint ősünk,aki~rsá
mánh()z fordu1t: keresüllkegy. szakértőt.. Ez így természetesen nagyon ésszéiűen
hangzik:, de ahogy számtalan pszichológiai .vizsgálat· kimutatta (például a' reklámok
haték~)1lyságával, a dönt~sekkel.· vagy a . közvélemény változásaival, az ún. véle;.
ménYVe~rekkelkapcsolatban),a legtöbh esetben egész .egyszeruen arra azemoetre
hallgatunk, akirőlúgy véljük, hogy .tudja, mit beszél. ÍtélőerőnkgyakranInégahhoz
sem elt~gendő, hogy.képesek legyünkjóLmegvá1asztania·szakértőnket.
Miközben információk tömegével. bori1bázzuka felnövek:vő: gyermekeket; ·a·sZemélyés kapcsolat amesterés.tanítvánYai'közőttegyre inkább háttérbe szorul. Értékmentess~gről, elfogu1atlanságról, .szellemi s.zabadságróLbeszélüilk.Nem fáradozUnk
azon,hogy kia1akítsuk;.b~.mnük. az införmációkezelés,. agondolkodás.·stratégiáit;az
ítélőer()t; .azt. gondoljuk, mindez magától kifejlődik ·Az eredmény: • olyan· emberek
tömege, akikre a manipulálhatóság ésa.gondolkodás merevsége egyszerre jellemző.
Az i:qformációönmagában semmi;~ ha. hiányozilak az integrálásához, működteté
séhez"siükséges képességek'. Az införniációhoz"aló .·hozzájutásdemokratikussá.válása olyan jelszó, amely szerllforgató módon megtévesztő, .men:nem jelentialitoIIlatikusan a. tudás .demokratizálódását6 --; •mint ahogy ömriagápan a vi1ágútlevél-sem
tesz senkitutazóvá; Az információkhoz valókorlátlan,gyorsés - a szó fizikai
értelmében '-'-' könnyű ésegyszem hozzáférésakkorjelentia tudás demokratiiálódá':
sát, ha ,együtt jára növendék;ek -szellemi,inagykofÚs0dásával. A számítógép csak
ponto~ ;kérdése1<re tud válaszolni; .' Vajon tudook-ekérdezni? És', egyáltalán: vannake kérdés.eink? A hálózaton valóinformációkeresés :a szgkásos könyvtári keresgélés'hez k~pest nehezebb: nem csak a megszokott, indexelt keresési módokat kell jófis;.
mernünk; értenünkkella.hálózat asszociációs lögikájátis; Nagyproblémátjelenta
legnagyobb. előny: a gyorsaság .és.amennyiség. Hanem rendelkezünk azzal· a képességgel, hogy nagytömegűinformációtgyorsanáttekintsünk, egy adott szövegről
villanásnyi idő alatt eldöntsük, fontos-e, kell.,e nekünk, reménytelenillelvesztünk,
hiszen akkor a mennyiség a gyors elérhetőség ellenére sem előny, csupán zavarba
ejtő)areménytelenség.érzését keltő, leküzdhetetlen akadály. Hiába lakunk az óceán
partjál1,előnyeit, gazdagságát csak akkor élvezhetjük, ha tudunk CSÓ11akOt építeni;
és megtanulunk hajózni.' A lakatlan szigeten felejtett gyerek pedig erre csak;,.Hollywoodbanképes.
.

6 Almál is inkább, mert az infonnációban szegények és gazdagok köZötti távolság fennmaradása tartósnak
látszik, hiszen a gyorsabb; korszerűbb hozzáféréseket és szolgáltatásokat, a jobb (kereső-navigáló, átalakító
stb.) programokat, és az ezeket igénylő egyre nagyobb teljesítményűsiámítógépeket (nem is beszélve a: virtuális világ keUékeiről. .. ) továbbra is csak a gazdagabbak fogják tudni megvásátolni.
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A sziIl1bolizációcsúcsa: 'a hipertext
Az írás szegényesebb, körlátozottkifejezőerővel bír a személyes' találkozáshoz,a
beszédhez képest, hiszen az információk közvetítéséhez egyetlen csatornát vesz
igénybe; "Az írók, költő~' képesek azonban arra, ,. hogyműveikben, ; pusztán' a leírt
szavak;erejével valamely érzés vagy gondolat befogadásáIiakolyan élményét hozzáK
létre, aín:ely megközelíti a személyes találkozás" a sze:rhélyesközvetitésintenzitását~
Így teháta könyv-legalábbis' az értékesebbje -valamely~stJPótolhatja a személyes
tanítást,és:1nivel;szerzőhöz köthető, 'orientáló; követhető tekintélyt képvisel.
ViisgáJjtikmeg;, tnílyenváltozásthözottaz' írott szövegek tekint~tében 'az infor~
mációs forradalom. Az információ hihetetlen bősége és gyors hoz:záférhetőségetü;;.
relmetlerthabzsolásrakésztet 'Semmiről'sem, szeretnénk ,lemaradni. Nüics' türeImünka hosszú szövegekhez.•'Sokrövid szövegetfiitunkát.nagyjábó~,felületesen;.' és
alig valamit olvasunk el, alaposan. (A képernyő még az újságnál isalkalmatlanabb
hosstabb'szövegekolvasásara.. )
Ez:áfolyal11atsema hálózattal kezdődött. Bgyideje, m~raze~berek alig ~ognak
neki;ké~s:záz 'öldala~nál, ~osszabb ,regénynek;szívesebbeJlolvasnaknovellátva
kisregényt (ha olVasnak egyáltalán). Ez még persze nem ;,katasztrófa., Az igazi bajokat ·szá.Ihomra{eze~atéren)"a; 100 híreS··regenyés'az ehheiihasoruÓ'kiadvártyók
testesítik .meg;ezekaztsugallják,' hogy, az élmény,a'műhelyettesítliető asztorival' a tudás azonos az információval.
Az írott szöveg élmé~yéheklétrehozásábalf förttös,szefepé ~aIL ~', az!élő~eszédkö
tetlenségével, szab~dáramlasával ellentétben~á formának, a szerkezetnekis. 'Egy
vers;egynovella, egy regényolyan~ mint egy épületsemniisem esetleges vagy vé.;.
letlenszerű,' minden elemnek helye 'és'funkciójávaIl:
Ahipéftext olyan szöveg; amelynek szerkezete"nem lineáris, hanem hálószerű.
Elágazási pontjain , újabb' szövegekre, téihetünkát; ,,'amelyek áz,adofi ·,szóh()z vagy
szövegrészhez kapcsolódnak valaniilyen összefüggés' alapján.' 'Így/ a 'szőveget tula}

gy

donkepP7nOlVasásköz?,enn;lagunkszerkesztjü~~' ;hisz~n ,1lli~~ellelágazásnálmi

döntünk,' niilyenjrányba' halatlul1ktovább. A dolog nagyon;hasortIítahhoz, aniikor
, elmélkedünk valamin: ,golldolatainkcsaponganák~ es ezefdólog jtiteszü:nkbé - égé~
szen messzire juthatunk a lciindulási probléIllátóL Az interaktív kalandoZás az asz~
szociatívhálóban afeldentés' izgalmának, szabadságának' érzését adja.
Ez a,jellegzetesenpö~ztillodern érzés' sertlúj.Tápasztálháttuk 'mar videózás köz..
ben, amikoíszabadö11 'kóböÍöltu1ik>a: torténetben, '. átpörgettük· az unalmas' rész~k~t,
kikockáztuk az érdekesebbeket "Így töredezik szét 'a film.;.egész élménye,' így "lesz belőle'sitori, és születik megkorunkvizu:ális kultúrájánakjellegzetes képViselőjével, 'a
Videoklippel rokon műfaj, az interaktiv házimozi, aliolsertl.irii'nem következik sem.;.
miből, és bánnikor bármi megtörtérthet
.
A hipertextben való kóborlás szabadsága nagyon is korlátozott, hiszen a felkínált
lehetőségek éppúgy terelnek, mint a lineáris szöveg egyetlen iránya. Csak éppen az
összefüggések mosódnak el. Az alapélmény nem az univerzalitás, a "minden mindennel összefügg" felismerése lesz, sokkal inkább a bánJriből bárnii következhet,
ami ,'Ft jelenti" ~Qgy,~~lJWV ;rl~1Jl kpvetk,ezik senmribpl. ;A wpertext nelli. segíti azon
képességijnk ,kifejlőqését, hogy az információkat ,struldúrába. rendemi!<,', hogy Iru",
lörtbséget te.~~ ~fo~to.s és lényegtelen ~özött,JtpgyfogalIllainkat hi~rartpikusan
építsük fel. A hipertext nagyszeru dolog, ha pontpsaptudjllk<' mit ~,vélgyel-
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lenkezőleg, időnk és kedvünk van valamilyentétnaban meghatározott cél né1kütkp~
boroini. De veszélyesnek, sőt, lehetetleooek tartom azt az elképzelést, hogy egy tapaszt~l~tlan növendék vezetés, orientáció nélkül ilyen jellegű, virtuális könyve:kből
építseJel a.tudását,
A llálózatróllevehetjük, kinyomtathatjuk;:Mszerkeszthetjü,k·és -írhatjuk, maj~lúj~
ra feJteh~tjüka: szövegeket Az. infQrm;Íciókszerzője, .forrása,' eredete, hiteles~é~e
gyakpl'latilagIqnyomozhatatlan. Így.: a kÖzvetlell,. szeméJyes· kapcsolat után meg;,
szűnt;3z az időn és'. téren átívelő ·szellemi·kapc;solatis,.amely.,... az írott művönJ~~
resztül eméK összekötötte a me~tel't és atanttványLA bű-vészinas magára mara.dt
hát.. Vajonelegendő~e vigasztalásul a tudat, hogy sok millió társa. bukdácsol még a
hálózatútvesztőiben?

A 11aI!ggal, (mozgó)képpel összefűzött hipertext információs. mozaikja nem tülqözi/sziIllbolizálja,hgnemmásolja/megjeleJ;1,ítilhelyettesítj avalóságoe. Haa hálQ~t
infol1:l14ciói képezik kizárólagos szellemi 'táplálélgIn}{at" ennek ··messzire .' gyűI:(í:z:ő
hatásai lehetnek. A tagolatlanság, a struktúra, a hierarchia hiánya meJlett a m;ísjk
font?s;. ~övetke~él!y,hogy az jnfopnációkfQlyarnat()s.•és tartalmuktólfüggetlen
elérllet9$~ge)negyáJt()ztatjaaz idQpeli táv1éltpkérzékelését, a.z, időben való tájékozó~
dásképességét,.a ,történelmi reflexió .lelletőségét,az :időfogallllat. Csak "friss"és
"régeplJi;1adatokvannak. Em1é:kezetre"semmi.szükség,Jris2;en.a . számítógép .nem
csakJiZ' i.rú"ormációkat .hozza .eléIlk ··türelmesen.annyiszol', .ahányszor csak akarjuk;
hane11l az utat is, ahogyan oda eljutottunk.
Ha al'fa szoktatjuk a nöyendékeket, hogya sztori helyettesítheti a művet,a m.ásolat az ~1iecletit, .af információ .' a· yalóságot,:k(jnnyen. kialalqdhat·: aza meggyőződés,
hogy.c~alds azok a dolgok fontosak; amelyek a .számítógép aItal.megjeleníthetők,
azaz digitalizálhatók. Lény~gtelen tehátaszemélyesség"az,egyediség,azérzeleIIiés
a kéte1ke4és~ Nincsenek .szeIllantikai mé)ységek;. ésmncsenek kérdések sein .. Nincs
talán és esetleg,. nincs valószínűség,mncs.kQze1és. távoL .Nem látszik (azaz neIp.lé~
tezik) (i'Ille,gismerés horizontja.
A IIl~goly látványosanm,e,gjeleJJite,ttjnfQrrnáCióömnagában jelentés- és jelentő~
ség- né1kiili.~ • NemI\élkülözheti· a .kereső,kérdéseket 'feJ;vető,értelmet, .. a "tényekeC~
értelmez§~~rtékelő,azok:ata való~~ggal ös~zekötő~összevető, nyugtalan emberi
szubjektUlllOt.
Nem könnyelműség~e azt. gondolni, hogyh~egygyereJ<:bezál'kózik a szobájába. és
rászíyj(l,magát .~Z Internetre, .egyre .,nyitqttapb .és ·. érdek1ődőbb . lesz:, és egyre több
kérdése lesz.3 yilágrón. ~. Azt a tapasztalatot, hogy egy barátságos; érdekes, .megismerhe,tő'és megismerésre érdemes világ yeszminket korül, csakis. a számára fontos
felnőtt~kkel való· mindennapos, személyeskapcsolatából\ szerezheti meg, és ebben a
tanárt4rsadalom fele,lössége óriási.

7 " ... aszimbólul11ok... a cselekvéseket és' átéléseket kiszámíthatóbbát~s~c~Ökkentik az érteleinviIág
entrópiáját,azaz azt, hogy miriden egyfonnánléhetséges.;. Ha az.~rtelemviláganem szabályozoÜ;:ázaz
nincs 'ko1JlPI~xi~ás:-redllk.ció', akkor.a· ~adalomban aéselekvések,. átélés~kJqlpcsolódása:véletlenszerüen
megy végbe, s ~L; a. káosz magát a tátt>a~at számolná fel." Kar~csony András:. Szimbolika .,.. Éle:i:\!i1ág '. .
.
Diabolíka: In: Elméleti Szo'ciológia, 1995/3-4. sz.
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KOlll1Ii11.niká'ció a hálózaton. A kibertér társadalma
Ezetfa teriiletenmégnincseriek szisZtematikus vizsgálatók, hiszen a jelenség nagyonúJAváltozás állandÓ és gyOrs. Megfigyelni gyakorlati1agcsak«(párbeszéd~
ket le~et",a csatornák állandó "endégeiuehezen azonosíthatók-És vé~:bár a hálózatra'látpcsolódókszáma exponen?iálisanuövekszik,ez a s:zám'mégmindig csak
a lak?s~á~olyan tö~edékét jelenti, amel~ egy eléggé speciális réteget képez az ad()tt
országJ~rsadalmában, "ezért bármiféle. eredmény 'nehezen általánosí~ható"és csak
óvatosan'extrapolálható; Technikailépés~átrányunka rejtőikö~őproblémák felderitéseéskezelése szemp.ontjál?ólelőny; használjl.lk:ezt ki~aIl1~nnyirecSaklehet.
A hálózaton talán akommritrikációs csatornák 'a legnépsierűbbek.' Egyre több' ember min~~nhapjainak. reste; az ·üzenefVáltás'ahálózatónkeresztül. ,Mi ennek a nagy
népszerűségnek azoka?
A hfilói1ltOt.f~0tritnUlliltiílnivalóbanlenYű?özőélmény. Nem kell~etekig lesni a
postást~,elektronikUsleveIUnkíe. más~p .m~gérkezik, a válasz avilá~'le~ávolab~i
zugáb~l is." Nagyszerű~ologkapcsola~bakeiülni ,. és kvázi-beszélgetni olyan, em\)e;.
rekkel/akikkel aIll~gys~h~ netIlvoln(l!:l~h~t~ségtalálkozni A has?hl6érdeklődés~
emb~fe~egymásra.t(\}álliatnak; ~."i?~s'tll~ötl1ánYos eredmé~~ek"agy~ár.~ond?la~

tok percek alatt körbejárják a Földet,'napok alatf érkeznek a reagá1ások, 'bármit meg
lehetvit~tni hozzá~~ő, és érdeklődő emberekkel. Nagyon sokan egyszerűen'csak fe;.
cserésmek 'ahálózatom'
VaiiÍ1ak,akik~ri ·,;bioelektrdiü~s~öil:tyezetről'?8",elektt0niltüs'· Gaiaról,,9 •beszélnek.'Olyanez, inintegykülön1eg~senkreatív' elm~által'kitéÜ~lt világméretű
szociálantropológiai 'kísérlet. Kösd össze az' enibereket úgy, hogybáimikorkapcsolatba léphessenek ero;nással, földraj~ helyükt?l függet1enü1,.de'éritltkeié~ük, egyetlen eszköze az írás lehet -és figyeld meg,tnitörlénik. Vajon kialakulhat-e ébből
valartiiféUftársadal()m? Ha igen;.hőgyantlliíködik?·Étvén~esek"e ra '. a';,valódi"~r
sadalomtörvén~szeníség~i?És ,a' legf~nto~abbkerdés:IDilyen ,'kapcs~lat, \'iszony
van.a,;yalódi" ',ésa '"ki~.ertársadalom.:~öfött? VajQn'nemfenyeget~e" az a veszély,

hogY~~,,~~bere~;;lciváp-~orolml~'?'~beriádá~a?

Egy-egy.beszél~etőcs~t?J.1la,.·vagy. konferencia r~sztvevői'. gyaktéUr~osstabb ideig
együtt'tUaradnak.,~ndig vannak'újab?ak,és'Va~ak k~lépőkis, de, egy ,adott 'idő

szakb~a."'csapatvisz?~yl~g '.~l<qldó., "Vajon' tnilyen.'l.ehet. ~~',közössé~,~mel~~ek

tagjai~emléphetne~'~~ássat~~éli~op:~s~~,i~égc,~ak nem' is láthatják egy-

mást?'K1alaklllhai-eolyankriltúra;atrielynekegyetlen 'létezés~ 'és megnyilvánulási
fOmiájaaz' elektronikUsan' megjelenített, és közvetített, írott szó?
'
'
A hálózati kommunikáció fontos eleme a névtelenség, pontQsabban: a meghatározatlansag. A hálózaton . nem számít, ki vagy, horlaksz, 1nitcsil1álsz,~ogy tlézelIq,
szeg~llY yagy:-~vagyg~ag, ,,~ik~res v~gy W1~mas ... ''E~ért, s~o1cták,m9nd~, 'hogy
a kib~I"tér;aJ~g<.lemQlq:atikus«(bQ ",hely~?, a· yilágQ11.;Ah()l,a ,csel~1A'ésAek", a1111egnyilvánu1ásnak egyetlen lehetséges módja aszó, •a bármit kimondhatunk,..állapotava1óban ,~'tel~es;:,~I(?rl~t1~.sZabedsá~,.éri~sét adja.:(~hálózat?tl·~jaz i~m~tlődő prólJál-

E. Dyson...:. G. Gilder ~ G.KeyWorth ...:.AToffler: A ,,kibertér" és az "ameriakiálom": In: Replika,
1997/26. sz.
.
9 M. Strongelove: Anélkülözhetetlell Inierilet.In:On1ineA~cess 1993/10. si
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kozások ellenére - nincs. cenzúra, ez ugyanis mind jogilag,mindtechnik~_H~g
megoldhatatlan10. Legfeljebb az operátor teszi ki a tűrhetetlen alakot acsatomáróL)
Valójában a kibertél';közösségein~ka "valódi" társad.alomprobléll1áihoz ha~QI]ló
gondokkal. kell.s.zembenéznie ..'. Itt is létezik a . forrá~Qk.~zűkössége:mindenk:tny~
kor1átQ.zniakeU magát, hogy mások is szóhoz ju~sanak,. hogya .csatorna csúc§:forg~~
lombaIljs használh,ató maradjon. Bár ,a szólásszabadság a legfontos(lbhalapért~~/(l
hálózaton, azért mindent itt~em leh~tkimondani -ittis. önkorIátoz,(Ísra van s~..
ség, hiszen ha szétrombolj:ul<:a társaságot, .nemleszkiv~lbeszéJgetnLl1A közq~,~~g
tehát lci,alakítja a .magaíratl~msza~á1yait,. normáit,. alllelye1:<:et .igyekszik átadIri.::t,z
12
újoll1lgllbelépőknek,l(lZ új generációnak.
•............•
A Jel1tebb említett·dernoIg-atizmus sem .jelent •a,zonpan ·abszolút ,egyenlőséget A
kibertérben is vannaktekintélyek ·és vannak olyanok, akik~t n~m. sokra becsülnei<:.
Úgy tűnik tehát, ahol emberek találkoznak (még ha csak akibertérl?ynjs),m~gin;
dul a kiizdelem. a, pozíciók~.rt,~s ,előbb~utólJbkiala1ctIl a ,hierar~hia. Minpig. éSJWndenhotvannak, lesznek sztárok és pátiáki-:-azaz. a társadalom, akál"Illilyen .mygAP!s",
kentQperernfyHétele:[{et ter:emtünkis~i stl"lll$rálqdj](t.. . ••.
._ '.'
i .... u·
o'

. : .'.

' ...•.••

AJ\Íb~rtérpynapozíciÓharci§sajátosmQcl.9,11~anyely ys*ö?=eivelfoly*~. Akiil.~W
bán~. ii,gyesen .'. a.szay(}kk:al; '. nem .el~g ;lqmc)r~,.10gikus, ·;vagy·'.éppen,§zabads?ájÍ1.,~s
szellemes,nelutuq.li,gyeseni riposp:o~,. nelll számíthat n~psz,eriíségre, elfogapág(l~

nem!Jogmlk;adnia $za"ára"
.
. ' ..
Újfajta nyelvi készséget keIi tehát elsajátítanunk: gondolatail'}!<:at :rö"ide,n, .t9111:9'"
ren -kelllrnegfoga}maznunk' raaqás:u.llÍgy,hogy imegmélradjonl:>e:mneaz élppe,s~éd
elevYl1sége,figyelernfe)J(eltőereje. A l1álózaton, senki nemér,r:á hosszadq1massz,övegeketolvasg(ltni.Akonferel1cia,csatornákon allllak lesz. tekilJtélye, ilifrappán,.
san tudlllegnyilatkozni.
Ez. a jelenség sem előzmények .néÜ(ül. való. iMa a tudomállyosélet .részty~vőj!éllek
el kelL tudni mondania~redményeit.akár.ötpercbel1 is, vagym~gjelenítyniegy
poszteren .(ugyan ki. rá .előadáspIsat<hallgatni?!), .,ciJ<keihez "pár soro~.összefogi~~qt
kell írnia: Ez .még rendb~n iS.}·Y9Ina, lri~zyns~gít~ro. Is~ll,~ oly~sótabban, h()gy
gyorsan megtalálja a neki szóló inform~ciólcat;.ésny paZ(lfolja ~z ,i<lej~toIYélslP.~r,~,
amire'ni.Ilcsszüksége. Apaj . cs~. az, llogyajelens~g<nagyP:lJh.körbYll)s tyrjedp~en
van, . és~gya.bba .azi~állyba .mutat,.mint al<Qrábban_~wI,ített." 00 h íresregénY~;'~qS;
sacsl<~nö~s:zetévesztjü]( (lz . abs~aktot. ac.' cikkel, . a. beve.zetŐt vagy . ,a.,.fiils,zQy~g~t.a
könyvye~.~Ha csak a t~j~ko:zotts~g·l~tsz,atát igyeksziitlkJenntart~,4rIJlár. nYll1~é~
lyülünkelsemmiben, .egyre inkább kjalakuLaz am~ggyőződésünk,;hogy arnit'Ar-rn
lehet leírni tíz mondatl)an, azaz elolvasni.ésfelfogni.ötperc.alatt"azzal nymis.sza:o'

i

Hálóügy()let In: Heti Világgazdas~g, 1997/17. sz,'
Az ~ "bes,~édníód", am,elyet a hálÓzati kommunikáciÓbJU1haszIiá~ak,stílllsábanazélőb,eszédhezk~zelít,
de kényszeru()n nélkÜlöZi ametakonimunikációt, amely a'hétköznapi párbeszédbenazilifonnációjele~tős' részét közvetíti. Emiatt (és amiatt is; hogy leír:vavalahogyanmégismáslc~pphat; ami 'szób~t':setlegteImésze
tes le~e)gy*()riak a f~lreért~l>ek,. a lllegbáÍ1tó~. miattiJ<ilépése~: <A1fi~efÍ:ér"~ep:,s9Nm~ kqnp-y~bboq~l;>~
költözni egy másik ,,helyre", mint a valóságban. Aki már próbálta, az tudja igazán, milyen fárasztó, szinte reménytelen a hálózaton át kimagyarázkodni. Amit a személyes találkozáskor elintézhet néhány zavart szó, egy
mosoly, azt majdnem lehetetlen elérni a monitor előtt ülve.) Vö. még például Kis Ádám: A számítógép metakommunikációja. VII. Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, Budapest, 1997. Nyelv-Web: URL:
http://szakhu.nyelweb/sZl1.1tgps.htm.Aci1):lclllegtalálhlltó a;Magyar ~lek:b;q9ilrns Könyvtárban is:
gopher: //gopher.mekiifhu:7070/00/porta/szintltarsad/nyelvtud/szmtgps.hun.
12 H. Rheingold: MindelUlapi élt':t a cyberspace-ben. in: Replika, 1994/14-15. sz..
10
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bad fóglhlkozni~ az afféle rmélameditációmár oly mértékben korszerűtlen, hogy
csak kevesen engedheti](megin~.gukhak.. '...
A hálózaton mamárakára:leghíresebh,emberekelőadásaif is megnézhetjük-meg;
hallga~a~~uk. ·De.akineka'sfÍ11láraatávira~stílusazegyetlenemészthetŐbefogar
dási fo.fJ:Íl~' valószínű17gs?h~'~e~!og·y~~i?követniegyelőadásL(hiszen ;ez· ~,élő~

ben'\'a,~~lyszíne~ .semindig'~()~nyű;~'~?w~oronpedig .~ifejez~tten!fárasztól~"
het), éS,n~~ll. fog elolv~sni~e~~~e~'~1$0~?lyab~'öikk~tvagykönyYetsem, ,A dolog
fordítv~:is:;igaz:. ~éhány.jól ~~tl~~r~égo~y .el~gáns;,sz~llémes'nlO~d~t J:lem'pótol\

hatja"~ely~ttesíth~tia dolgo~'aHl~Osi!"églggondo.lását ~ll~psak;nemakaiurtkacsii~
logó s:ellei11i szappanbuboréko~vilá~á?an.élni. A tömörség: önmagában: nem lehet
cél, csupán eszköz ,a figyele:m.felhívásra;' bevezetés, kedvcsiriálás.az elm~lyülésh,ez.
De eZái!igényse~a1akhlki filagátóL'
A hálózaton az~nmegjelem,tés,acseleklVés,ésazérintkezés'egyedü1ieszköze az
írott, ny~lv,' és .ennek jelentős", köveíkezményei' lehetnek ',~ármilyen '. eszl<özt>~ akár
tárgyat, 'akár szellemi jellegűt .• - használunk,az·visszahat,ránk.•Kisebb'.vagyna"
gyobb .Il1értékb~n .. befolyásolja életmódunkat,viselkedésünket, .gondolkodáslJI!kat.
Ez .hatványozottani~a~,!a~~elvre"his~e~.a,~yelv.·'nemk?zönségesértelemben.vett
eszkö7.·:Mélységei'éyezr~~es;~Illberi:tudá~t,)taHa~ztala~ot;rejte~ek,)ll~g~, hordozza
gonddUfodásunkjelIe~~et~s~e~eit.·'Az.)ált~lunkibeszélt:,nyelv,·'amelyben otthono san
érez~'magunk~t/ épP?lya~ !'~gyed~en~elk~Il1~z/minket,mintaz ujjlenyomat.' . .'A
meghatározottság azonban! kétoldalú;'ha 'megváltozik a nyelv,·· amelyet használunk,
ez visszahat ránk, ésmegváltoztat bennünket.
A ~álóZ(ltnyelveazametikm)fulgol ~ez:'va1óSzíllűl~g felgyorsítja gyors terj~désé
nek, .vi1~gnyelvvé válásánakfol~amatát.;Azangolnyelvkü1?nösenalkalmas .' arr~,
hogy univer~lisk?zvetítőnyelvvéváljon; .hiszen· könnyen. megtát1ulható; 'nyelV4illa
egysze~;)ésviszonylagkisszókinccsel,isjólí~lboldogul.az em~~r.Azegys~erűsödé

si láz azonban. eléreteAnleiikávis:Egyre inkább terjedőben vaíra· nyelvtani szab~
lyok negligálása, ,a"helyesírásnak a kiejtésliezvaló 'közelíté,se .ÚJéldául, give lÍelyett
giv, ·ni.g~t helyettnite;.~leanhe,lyettkleen);;i!a· szinoIlÍJl1ák el~nése.(nrinden .good,
OK vagy nice),. és nemcsaI<a're1tlámokon,hanemmárakisiskolások nyelvtankönyveibenis13 . "FélŐ; ,. hogy!a;h~ózató~.se!llazoxfordi;ang~lfog •terjedni ·~!~önma.
gábanvéve.perszemég .·nem ;katasztrófa, 'de a folyamatok ·.összegeződése·, nem meg.
."
.
.
nyugtató . '
A kibertérnye1v~n.ek a töniöísegnem' az egyetlén.jellegzetessege.' A magyarországi hálózati kommunikáció nyelve egyfajta öszvér, pidgin-nyelv,amelyaz;angolés,a
magyar összeházaSításábólszárm:azik. Mintlllinden íszlengnek,' ennek is vannak kifejezetten' Szellemes,' Siórakoztató vonásai: A végeredmény azonbaneléggélehangoló; ,MintmindeIlszleng, ez a nyelv is'elsősorbail.azösszetartozástés a'másoktól
való határozott elkül?rtülést, és nem a kifejezés gazdagítását szolgálja. {Természetesen, számtalan, olyan,arigol szó,kifeje~és van< az informatikában, .amelynek még
nincs magyar .megfelelője~' de az igazság. az, hogy ezeket, nem isnagyon.keressük.... A
mindennapi élétben is egyre iinkább!divaeangol szavakat keverni a beszedbe;)l~

A példák Farkas László kiadatlan gyűjtéséből szánnaznak.
Bakonyi G.-Drótos L.: Netszleng. In: Magyar Tudomány, 1995/11. sz. The on-line hacker Jargon File:
http://www.ccip.org.jargon/jargon.html.
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A szleng is bizonyos' értelemben koriátozottk:ód; ,n,em eléggé hajl~l<ol1Y" :til1Q~,és
rugalmas. Kliséket, meghatározott kifejezéseliettarta}maz (term~szet~~en erq~~1J.
kor1átoz()tt számban)~: melyela:lek.használata besziífíti akifejez~s'lehetQségeitAki
pedigmegszokja," ~ogy,g()l1dolataina}(:"csak a szűkíte,tt~leegys:zerű~ített yálto?fi!M
tudjakifejezni",annák:las~allaIigQncl0lkQ4á~Illódjajs e4lteza'l1a~ZI1á)tnyelyhez,~cl()7
muLK-Qlönösen ig~ez" afd(or, i~a"a:kQ~látozottJly(;!lvl1asZll(í1at iqQpkés. ~letünk,J~7
lentősrészét uralja;,~árp~diga;,kibergyereke,Jrre," .éppen,e:z:ajeUeIllZq,rllis:zeJ.ltcly~

jük l~~agyobb rész~t~i1<ép'~Illyőelőttt81~. RWtcl~sul ez ajelenségg)'akran e~tt
jár a szóbeli kifejezőkészséggyengeségével" gátIás()kkal", az élő, telTIlés:zetes" kapss()latokyisszaszorulásávalt:Sajn()s, a hálózatiIlYelv •mégolyv,1rtllQz, ha~ználata selJ1.)avítjaaszóbeli kifejezőkész~éget,éppen az írásl,Jeliségés a spe,ngsajáto,sságai Il.liatt.
(A mOnitor,előtt mindigtöbbidő van gondolkodni,tnintQeszélgetésJ(Q:z\)en. ,A:!d:bernyelvJeglátványosabb,c legnagyobb.elismeréstkiváltó villanásaipe4ig '. szorosan
az írásbeliséghez;kötődllek;;a:zazszóban·értéktelenek,.,mert viss:zaad,hata,tlanok,.:....
mint,.például'.aiírásmÓdJurcsaságai, az. angol és a magyar.szavakés helyesírá~ke:verge,t~se:)
,<'i>;,><,
'.
'.
.
.'/;,$,
'
E~érttűnikszámomrajjesztőnek,}l\ogY~Jallteremből'egyreink:ábbeltiÍIük aiPlÍI':beszé~,' merthogyaz'IelldkíWilidőigénye,s':dolog.,. Erimitív,.dwya'J.lye,lvethasz~áló,

leegyszeJiísítetten,:gondolk9dófj.atalók: töwegeikerü1llel): {IllajclaIlJ 'kAaz.tskolák9ÓL
Ez iS1egyolyan probléma,arnjllölllllagálJanJn~m segíteni;ha,nem rQIlJ~ii Jog ·'a;s.?,\mítógépek rohamos terjedése, hiszen (lZ' i1)te17aktivitá,stáv,olrólselr};llzpnos: a: bes;?i~
~~

,

.

Vajon ,mi készteti az embereket arra, , ' hogy yalódi'kapcsolataikatelllallyagolják a
kibertér' .kvázi-kapcSQlataikedvéért?·Hiszen a· "gépezés"u.waJ1Csak,i(!ő,ig~nyesd()
log. (Az információátyitelnagyon.lassú, természetesen <nem technikai",han:em k()Il1munikációs értelemben: Haegyszernélyesbeszélgetéstp(ób~I~11l5:.lejátszani a háló~
zaton, többszörös időbeJelik~és" az; információknak 'csakkisebb.részét:tl.l,djuk átküldeni aszavakálta1.); Úgyyélem - aNilágot.áthldalókolllmunjkáció,~zédítŐélméllye
melk~tt .~. az egyik döntő~elem;a :rejtőzködés~.Bárvannak"olya]11rendszerek,amelyek
ragaszkodnak akorrnnu.nikációbanIészt yevőkifelliasználói'lle"ein~lcJelüintefésé
hez, ;valójában ·mégígy ,Íshossza,qalmas és fáradságos, m~~QSS;lekapcs()lniane
vet ésa iszemélyt AJegtöbb;eset~en :a ',beszélgetők valamilyen, fantázianeyet ,yis,elnek, és gyakorlatilag azonosíthatatlanok. Ebben a védett helyzetben az el11beflllegszabadu.l'(}zoktól.afékektől·. és,gátlásoktól;, amelyek a személyes kommunikációtoly
.
gyakran ,megnehezítik;
A névtelenség nemcsak a gátlásokatoldja, hanem ,egyfajta intiqlitá,st is ad. Őszin
te és, nyílt lehetek,.és·számíthatokarra, hogy. a másik is.őszinte;Cselldben,egyegill
a szobámban, de mégis társaságban.-,-ahálózaton hamar ldalakulhat az ahangq1at, .
amitutoljára kamaszkonmkban:.éltünkát,'·'amikorhajnaligbe,szélgettiillkasötéfben.
Ezt az iiltimitás-;liangulatota nyelvielemekiser,ősítik;.A helyzetnema.1.evelezésre, h(lfiemabes;zélgetésre, em1ékeztet,'ezért ,által~ban nemazír()tt:stílusnakmegfe~
lelő nyelvi' formák. használatosálc l? •. Ahogy fentebblllár lejrtuk, :a:llanyag, és ,tömör
fogalmazás, a rövidítések stb. egyfajta korlátozott kódot, jellegzetesen szaggatott,
darabos stílust eredményeznek, amelyhez hasonlót a "világban" szinte kizárólag
összeszokott csoportokban, baráti-családi körben. használu:fik. Ezen stíluselemek
15
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megj~I~Ilése, (hacsak nell1érezzUka helyzettől telje~en idegennek, amikor idegesítő
biza1ll1a~l<odásnak hat) öntudatlanuJ is felid~zibennüIlk
intiI1lÍtás,. az összetarto~

az

zás érzését. ("Mi félszavakból is értjük egymást. .. ")
.
EzL azösszetartozástt~rmész~tesenfokozza a~.ahál6zatQs szokásrendszer (a
sz1eng;::I;,Q~jelen*ezés~elk()szöJ1é.s. ritlláléja,éke~et-: haszná1at.~s .1l1ég sok más apJ."9~
ság),:flm~ly •egy-egy. csatornán:lcialakul, ·.és. aI11elyhez.aztán.az~~újak".igyekeznek;;u:
kalm,f~9dni, '"- éppúgy, minta'yalóságos t~:t:sadalom ;c~opoItjaiban.. Ez egy sajátos
szubl<~t:líJ::a tehát, aIIlelyreillgyanolyantörvényszerűségekérvényesek, mint a valódi
társadal()mban.
.
.
A m,ai:1l1oderntársadahnakban az elidegened~s,elmagányosodás'(acsaládban is
gyakran;;csak egymás mellett, de nemegyütt;élés),·akapcsolatokkiürü1ése, . foli11á~
lis sá vá1ása olyan méreteket öltött, hogy a fentebb leírt intinritás-élménykedvéél't
elfelejtjük, hogy ezek csupán kvázi-kapcsolatok, hiszen nélkülözik az emberi
együtt1ét~;k legfoJ1tosabb elemét: a találkozást, a hangot és a látványt, a fizikai kontaktust. Valójában ez valamiféle ön-manipulálás eredménye is: képzeletünk folyamatosan működik, a fantázianevek mögé - gyakran anélkül, hogy ez tudatosodna ,
egyéniségeket, arcokat, eleven alakokat képzelünk.
Ezzel el is érkeztünk ahhoz a jelenséghez, amelyet a)eginkább nyugtalanítónak
tartok. A kibertér azért is olyan varázslatos hely, mert magam népesíthetem be a
fantáziám segítségével, és nem nagyon kell gyötrődnöm azzal, hogy szembesítsem
elképzeléseimet a valósággal, mint a tényleges kapcsolatokban - ehhez az emberekből túl kevés "látszik", a figurák hamar kiismerhetők. Nem véletlenül írtam figurákat. Óriási a kísértés, hogy önmagam helyett valami kitalált alakot jelenítsek meg a
hálózaton. Megálmodhatom magam olyannak, amilyennek akarom, és csak arra
kell ügyelnem, hogy ezt a figurát nyelvileg jól fejezzem ki. És ez bizony semmiség
ahhoz képest, mintha a való életben próbálnám akár magamat, akár a kömyezetemben élő emberek rólam alkotott véleményét megváltoztatni, ha "odakint'; kellene javítani a· kapcsolataimat. És a kibertérben bármikor odébbá1lhatok, gond és felelősség nélkü1. Így lehet a kibertéri kapcsolat pótléka, sőt, helyettesítője a "valódi"
emberi kapcsolatoknak, annak ellenére, hogy a monitoron megjelenő üzenetek csak
halvány visszfényei egy beszélgetésnek.
A mechanizmus nagyon hasonlít ahhoz, ahogyan az emberek a drogokra rászoknak, hiszen eleinte még nem lehet fizikai függőségről beszélni. Az élmény a meghatározó, amely annyira kellemes, hogy nem számít az sem, hogy nem "valóságos"
- hiszen valóságosnak érezzük.
A hálózatot nem véletlenül nevezik forradalmi újításnak: megjelenése mélyreható
változásokat eredményez - egy újfajta kultúra kialakulását. Erre a folyamatra gyakorolhatunk befolyást azáltal, ha igyekszünk megakadá1yozni, hogy a hálózat eszközből céllá váljon, ha kitaIáljukés megmutatjuk nagyszerű és "egészséges" (azaz
önértékkel bíró, és nem pótszer-jellegű) felhasználási lehetőségeit - a tanulásban és
azon túl is, az élet sok területén. Követhető minták hiányában a gyerekek (sőt, ha
éppen nem dolgoznak, a felnőttek is) nálunk is csupán arra fogják használni a hálózatot, amire a nálunk előrébb járó országokban: játékra, tiltott képek nézegetésére, legjobb esetben is csupán beszélgetésre1o.
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Hogyan lehet valakit immunissá tenni a pótszerekkel szemben? Hogyan lehet arra
szoktatni, hogy küzdjön meg a valósággal, tegye elviselhetővé, alkalmazkodjon
hozzá, de ne meneküljön előle?
Semmiféle racionális érv nincs amellett, miért jobb a művirágnál az igazi. Ez hit,
meggyőződés, életszemlélet kérdése. Ezért gondolom azt, hogy a jövőben a tanárok
nem válnak, nem válhatnak feleslegessé. Feladatkörük átalakul, felkészültségükben,
módszereikben alkalmazkodniuk kell az új helyzethez. A szülők mellett elsősorban
a tanároké a felelősség, hogy a jövő ne a testileg-lelkileg elsorvadt, képernyőhöz
láncolódott, izolálódott "információs véglények" kora legyen.
Úgy vélem tehát, a hálózat - bár lenyűgöző lehetőség - hatalmas kihívás nem
csak az oktatás, hanem a nevelés számára is. Olyan kihívás, amelynek súlyát még
nem mértük fel igazán.
BUDA MARIANN

