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BEVEZETŐ

„Where is life, we lost in living,
Where is wisdom, we lost in knowledge,
Where is knowledge, we lost in information?”
(T. S. Eliot: The Rock)

Értekezésem a világhálón a létező szöveggel, annak problémáival, kánonba sorolhatóságával, előzményeivel, és lehetséges fejlődési irányaival, valamint a poétika és technológia viszonyával foglalkozik.1 Ezt a szöveget, melyet már digitálisan rögzítenek, és annak
problémakörét a későbbiekben új írásbeliség-nek nevezem. A huszadik század végén az
egymás után megjelenő új irodalmi jelenségeket, írásmódokat és üzenethordozókat az irodalomkritika először a posztmodern, egyébként nehezen definiálható kategóriájába igyekezett
besorolni – erre a lehetőséget maga a posztmodern arra irányuló elszánt törekvése adta, hogy
kritikusan megakadályozza az önmaga definiálhatóságát. Így a posztmodern egy dinamikus
rendszer maradt, mely folyamatosan képes volt befogadni az új jelenségeket, többek között a
később majd tárgyalandó számítógépes költészetet és a cyberpunk változatait is, melyeket az
új írásbeliség előzményeinek tartok. Értekezésemben arra szeretnék rámutatni, hogy a világhálón megjelenő szövegek, majd végül a hypertext, már nem a posztmodern része, hanem
folyamatosan túllép azon, de vissza is nyúl hozzá.
A világháló, a multimédiás CD-ROM-ok, a digitálisan rögzített szöveg (a sor tovább
folytatható), és a legfontosabb jelenség, a hypertext megjelenésével olyan új kérdések merültek fel, melyeket 2000-ben írt szakdolgozatomban még a következőképpen fogalmaztam
meg: „Az eddigi viták nem aknázták ki a diskurzus azon lehetőségeit, hogy milyenek az így
kapott szövegek; több változtatás után ki lesz a szerző; hogyan találja föl magát a szövegkritika ebben az új közegben, és hogyan változtatja meg a közeg a szövegkritikát; az interneten
1

Az új írásbeliség alatt nemcsak a digitalizált1 és digitális1 szöveget, hanem a zenét, képet és mozgóképet is
értem. Mivel a világháló írásbelisége a binárisan (=digitálisan) rögzített kultúra online része, ezért szorosan
kötődnek hozzá azon művek, melyen nem online hanem offline léteznek, tehát nem érhetők el a világhálón,
valamint a másodlagos oralitás, mely a digitális jelben él és kommunikációs csatornája immár mind meghatározóbb mértékben az internet (mely nem azonos a világhálóval).
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tárolt szövegek átjárhatóságát megoldva létre jön-e egy új (esetleg első, a régen megálmodott vagy létezett) bábeli könyvtár; lehetséges-e a dokumentumok katalogizálása; hogyan
viszonyulnak a különböző szövegelméletek a hypertexthez; és milyen lesz annak a hatása a
szövegelméletekre; mi kerül be a kánonba, és mi nem; szabad-e a Hypertextet olvasó; és
csupán olvasó-e.”2 Értekezésemben több más kérdés mellett ezekre is folyamatosan keresem
a választ, s igyekszem létrehozni egy bizonyos összhangot a gyakorlati és elméleti problémák között úgy, hogy az elavulást magában hordozó technika ismertetését szükséges szűrőkön keresztül végzem.
Amíg a korai hypertext és digitális szöveg elméletek azt
vizsgálták,

hogy

ez

az

új

jelenség

hogyan

illeszkedik

be

a

(posztmodern) kánonba, addig én úgy gondolom, hogy a hypertext
megjelenése ezen kánon (irodalom-felfogás) átértelmezéséhez vezet, azaz hermeneutikai kör jön létre, amit Gadamer úgy ír le,
hogy a részt az egész anticipálása alapján értem meg, a jelen a
múlt életben tartása, az Énnek a Te létezése ad értelmet, és az
egyik megnyilatkozás is csak a másik megnyilatkozás fényében
k a p j e l e n t é s t . 3 A hermeneutikai kört a hypertext legfontosabb karakterisztikája, a választható olvasási útvonalak hozzák létre. Ezt a tulajdonságot Aarseth ergodikus irodalomnak nevezi. Így például a nyomtatásban megjelent szövegeket is immár aszerint tárgyalhatjuk és különböztethetjük meg, hogy az olvasónak erőfeszítést kell-e kifejtetnie, hogy előrehaladjon a szövegben, és az olvasás során döntéseket kell-e hoznia, választania kell-e. Ez a
felfogás összegyűjti a korábban elszigetelt jelenségeket és formákat, mint az intertextualitás,
számítógépes (random) költészet, választható végű regények, a szonett-koszorú vagy a lábjegyzet. Látjuk tehát, hogy hypertext így átértelmezheti a 20. vagy 19. századi irodalomról
való gondolkodásunkat is.
Ebben az új helyzetben kell „feltalálnia” magát az irodalom-, és nyelvtudománynak,

2

SZŰTS Zoltán, A hypertext.
http://magyar-irodalom.elte.hu/vita/tszz.html
3
SZABÓ Márton, A diszkurzív politikatudomány alapjai, Bp., L’Harmattan Kiadó, 2003.
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esztétikának, filozófiának, poétikának, matematikának, jognak, stb. A végletek írásbelisége
ez, hisz a legtöbb és egyben a legkevesebb lehetőséget biztosítja a kísérletezésre. A legtöbbet, hisz linkjeinek köszönve átjárhatóvá teszi a művészeteket, a formákat, biztosítja egy mű
folyamatos létrehozását akár több szerző számára is, akik a világ különböző részein élnek, és
gyakorlatilag bármilyen tartalmat képes rögzíteni. A legkevesebbet, mert ellentmondást nem
ismerve kell felépíteni a struktúráját, leellenőrizni az elágazásokat és betartani az azt meghatározó nyelv, a html szabályait. N e m l e h e t t e h á t m á r e g y é r t e l m ű e n m e g k ü lönböztetni a művészeteket egymástól, az irodalom, képzőművészet, filmművészet és zene egymásba átjár a hypertextben.
Az átjárhatóságot a specifikus hordozója, a hypertext, a digitálisan rögzített szöveg
biztosítja. A hypertext csakúgy, mint a digitálisan kép, mozgókép és hang egyik legizgalmasabb tulajdonsága, hogy virtuális világban létezik, de képes megjelenni, és megfoghatóvá
lenni (nyomtatással, hanglemez írásával vagy egyéb módszerekkel), míg a hagyományosan
rögzített művek csak nagy erőfeszítések és gyakorta romlás árán képesek digitálissá válni.
Értekezésemben a világhálót úgy tekintem, mint a közeget, melynek köszönve megvalósul a különböző tudományterületek és művészetek „együttes felhasználása”. A z í g y
létrejött műalkotások véleményem szerint, nem sorolhatók be az
eddig használt magas és populáris kategóriákba, mivel annyira új
jelenségről van szó, hogy kánonról még nem beszélhetünk, de értelmetlen lenne fogalmakat egy másik, más szabályok szerint működő rendszerből kölcsönöznünk.
Fontos azonban látnunk, hogy az irodalom (a szöveg) és a hálózatba kötött vagy magányos számítógép találkozásának több fajtája van, ezek közül a legfontosabb a hypertext. A
számítógépes költészetben a gép a szöveg kombinációk létrehozásának e s z k ö z e , de a
számítógép lehet t á r g y a is az irodalmi műveknek, mint ezt majd a c y b e r p u n k mutatja
be. Ezen kívül az is vizsgálni fogom, hogy léteznek olyan szövegek, melyek bár nyomtatásban jelentek meg, struktúrájuk miatt azonban hypertextként olvashatjuk őket. A a r s e t h
ezeket a műveket ergodikus szövegeknek nevezi, ugyanis az olva-
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sónak bizonyos erőfeszítést kell kifejtenie ahhoz, hogy végigmeh e s s e n a s z ö v e g e l ő r e m e g h a t á r o z o t t ö s v é n y e i n . Fontos lesz éppen
Aarseth gondolatmenetét követve látnunk azt, hogy a nyomtatott – binárisan rögzített szöveg
felosztás mellett l é t e z i k e g y m á s i k , szerintem fontosabb, vagy vizsgálatra érdemesebb
felosztás is, e z p e d i g a z e r g o d i k u s – n e m e r g o d i k u s (előre megrajzolt ösvényeket tartalmazó vagy nem tartalmazó), vagy hypertexként viselkedő, linkeket tartalmazó –
linkeket nem tartalmazó m e g k ü l ö n b ö z t e t é s , mely szemben áll az eddigi nyomtatott –
digitálisan rögzített felosztással.
Ebbe az összefüggésbe helyezve T. S. Eliot Átokföldjét nem avantgárd költeményként, Temesi Ferenc Porát, Milorad Pavić Kazár szótárát, vagy Milosevits Péter
Trükkregényét a nem posztmodern regényekként, hanem nyomtatott hypertextként olvasom.
Ugyanígy járok el más avantgárd, neoavantgárd vagy posztmodern művek esetében is.
A világháló tulajdonsága miatt az, ott megjelenő szöveg (tartalom) sokkal jobban kötődik a különböző tudományokhoz, többek között a matematikához, filozófiához, joghoz,
mint eddig valaha. Ezért, bár az értekezés struktúrája leginkább nyomtatott hypertexthez
hasonlít majd (ez a fogalom majdnem paradoxon), a fölé és alárendelés, vagyis a hierarchia
helyett a mellérendelés lesz a mérvadó, helye lesz a kételkedésnek, hisz a vizsgált jelenség
annyira új, hogy folyamatosan változik, de a nyomtatott szöveg törvényei miatt azonban a
helyes sorrend az oldalak és fejezetek egymás utáni olvasása marad. Nagyok sokat foglalkoztam azzal, hogy alfejezetek hogyan kövessék egymást, mivel a világháló jelenségei rendkívül szorosan összefüggnek egymással, és a helyes sorrend fogalmának a világháló esetében nincs értelme, hisz a világháló nyelve, a hypertext megszűnteti az eddig ismert szekvenciális írást, és helyébe a nonszekvenciálist vezeti be. Az értekezés olvasása során tiszteletben
kell tartani az oldalak és fejezetek egymás utániságát, azonban a szövegem írása közben
gyakran megcserélhettem volna (és időnként meg is cseréltem) azok sorrendjét. Hatalmas
információ mennyiséget szükséges egyszerre zúdítani az olvasóra – hogy is tehetnénk másképp az információ korában – ezért bizonyos alfejezetek tetszés szerinti sorrendben olvashatók. Az értekezés szabályait betartva egy hatalmas hálót kell fonnom az oda- és visszautalásokból. Ezen utalásokat egy hypertextes változatban linkekkel lehetne megoldani, meggyor8

sítani az olvasást, ez azonban azt eredményezné, hogy a téma-réma kapcsolat, valamint maguk az utalások is eltűnnének, ami a lineáris kohézió megszűnéséhez vezetne, de a tudományos jellege is megkérdőjeleződne. Ráadásul még azt is figyelembe kell vennem, hogy a
későbbiekben arra a megállapításra jutok, hogy a hypertext valójában megnehezíti az olvasást. Ezért tehát maradtam a nyomtatott formánál. 4A linearitás korlátait Milosevits Péter
találóan írja le a Trükkregény tanulmányában5: „A többé-kevésbé lineáris történet elbeszélő
regény a műfaj története során többször is alkalmatlannak érződött bizonyos (valószínűleg
nem lineáris) lélek- és tudattartalmak kifejezésére, s ilyenkor megjelent mellette a lineáris
történet elbeszéléséről lemondó regény. (Ennek ars poeticája és prototípusa Sterne Tristram
Shandy című regénye, amely a főhős életének elbeszélhetetlenségéről szól.)”
Mint már jeleztem, az értekezésem el fog ágazni – akár egy hypertext, az utalásokat
és lábjegyzeteket linkekként kezelem, de sok véget el kell zárnom, főleg azokat, melyek más
tudományok kizárólagos fennhatósága alá tartoznak, azért, hogy valamilyen módon meghatározhassam a témát, és az irodalom terepén maradhassak. Vagyis más tudományok területére – hisz az értekezés szerzője nem médiaszakértő, programozó matematikus, nyelvész, jogász vagy társadalomtudós – az első és második, és csak legritkább esetben a harmadik link
mélységéig megyek el.
Míg a Gutenberg-galaxis elnevezés általánosan elfogadott, és az irodalomtudomány
is így hivatkozik rá, addig az elektronikus média dominánssá válásával indult kor esetében
általánosan elfogadott elnevezésről még nem beszélhetünk. Az oktatásban, információ közlésekben és a mindennapi társalgásban leggyakrabban az információs kor6, digitális kor, a
sebesség kora7, meghatározások hangzanak el. Bednanics Gábor és Bengi László az In rebus
mediorum tanulmányukban (melynek alcíme: Amikor az írástudó McLuhant olvas) a megnevezés problémájáról a következőket írják8: „A »Gutenberg-galaxis«, a »globális falu«, a

4

A későbbiekben elkészítem majd az értekezés egy online verzióját is, melynek tartalma folyamatosan frissül,
itt már a hypertext törvényei érvényesülnek majd, hiszen a szöveg be lesz linkelve.
5
MILOSEVITS Péter, Biblia, trükkregény, hiperszöveg, Bp., Vigilia, 2003.
6
Varga Csaba, Tíz tézis - Új tudatosulások és tudatosulás-elmaradások, 2002.
http://www.pointernet.pds.hu/ujsagok/evilag/2002/05/evilag-01.html,
7
Ezredvégi beszélgetés Paul Virilioval
http://www.c3.hu/~bocs/eletharm/ezred/ezred12.htm, valamint
Paul VIRILIO, A geopolitikától a metropolitikáig, Bp., Lettre 17. szám, 1995.
8
BEDNANICS Gábor, BENGI László, In rebus mediorum, Bp., Prae, 2001/3-4.
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»másodlagos szóbeliség« vagy az »elektronikus vagy információs társadalom« kifejezéseket
viszonylag sűrűn használjuk, megértésük sokunk számára nem okoz nehézséget. A mindennapi életben talán értelmetlen elvárni a széles körű magyarázatot - ezt az »elektronikus társadalom« gyorsasága amúgy sem teszi lehetővé, igaz, nem is igényli. Ez az elhanyagolás
ugyanakkor jelentős terheket ró azokra, akik különös okokból makacsul ragaszkodnak az
írásbeli kultúrához, és az intuitív jellegű megismerés helyett továbbra is a kategóriák, a
meghatározások, az érvek és az összefüggések iránt érdeklődnek, vagyis a megértésnek nem
beleérzésre, érzéki azonosulásra épülő eszméjét vallják.” Az új írásbeliség kapcsán, bár maga a kor nem igényli a pontos definíciókat, sőt ki is veti őket magából, csupán referenciális
szempontokból bevezetem az e-galaxis fogalmát (Balázs Géza Androméda-ködnek nevezi9).
Megjelenését nem lehet egy konkrét tudományos felfedezéshez kötni, mint ahogy a Gutenberg-galaxist a könyvnyomtatás felfedezéséhez lehetett. Az e-galaxis a számítástechnika,
hadipar, telekommunikáció fejlődésének és összjátékaként, 40 éven át, lépésenként jött létre,
az elektronikus média robbanásszerű fejlődésével (ezt a forradalmat Manuel Castells
Mcluhan-galaxisnak nevezi10) indult, majd túllépett rajta – valódi kezdetét pedig talán maga
az elnevezés adhatja: 1990, az év, amikor a háló világméretű lett. Mivel a világháló és jelenségei folyamatosan változnak, az egyik domináns kérdés az, hogy az új írásbeliség megjelenése a Gutenberg-galaxis (lassú) megszűnését is jelenti, vagy az csak átalakul majd, és párhuzamosan él a két írásbeliség.
A világhálón létrejött új írásbeliség olyan változást indított
el egyrészt az irodalomban és más művészetekben, másrészt pedig
a tudományokban, amit csak úgy tudok szemléltetni, mintha egy
papírlap

helyett

hirtelen

a

térbe

tudnánk

írni,

hiszen

a

hypertexnek köszönve túllépte a linearitást, szekvenciális írást,
k ö t ö t t s é g e t , t á v o l s á g o t . Ezek után rögtön felmerül a kérdés, hogy miért nem érzi
valamennyi olvasó ezt a változást. A válasz egyszerű:

http://magyar-irodalom.elte.hu/prae/pr/200206/11.html
9
BALÁZS Géza, Magyar nyelvkultúra az ezredfordulón, Bp., A–Z Kiadó, 1998.
10
Manuel CASTELLS, The Rise of Network Society, Cambridge, Blackwell Publishers Inc., 1996.
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egyelőre még elenyésző azon (és azon belül még kisebb a magyar) művek száma,
melyek hozzáférhetők a világhálón



csekély azon felhasználók tábora, akik irodalmi tartalmakat olvasnak a világhálón

A két halmaz metszete pedig igen kicsi. Józsa Péter szerint11: „Így ma már - akár tetszik, akár nem - el kell fogadnunk, hogy a több mint 600 millió internet-felhasználót számláló világunk a chatszobák, blogok, fórumok, internetes közösségek, társkeresők, hírlevelek,
on-line játékok, fájlmegosztó programok, spamek, vírusok, crackerek és hackerek, szerverfeltörések, webkamerák, on-line banki átutalások, valósidejű pornóoldalak, internetes árverések, virtuális egyetemek, on-line pizza- vagy repülőjegyrendelések kaotikus, de
testreszabható világa, amelyben - ha nem akar végképp a peremvidékre szorulni - az irodalomnak is meg kell találnia a maga helyét és túlélési stratégiáit.” Nem valószínű tehát, hogy
a közeljövőben tanúi leszünk egy művészeti forradalomnak. Az értekezés azonban megkísérli összegyűjteni azokat a jelenségeket, műveket, tendenciákat, kísérleteket, melyek a világhálón jelentek meg, vagy ahhoz köthetők, ezzel azt a hamis látszatot keltheti, hogy egy éjszaka
alatt az irodalomban olyan változás állt be, melyet most érzékelünk.
Mivel szinte napi rendszerességgel bukkannak fel, majd erősödnek meg új jelenségek
a világhálón, hogy azután megszilárduljanak, átalakuljanak, vagy éppen eltűnjenek, az értekezés nem képes tárgyalni a hatalmas anyag egészét. Értekezésemben a világháló angol, valamint magyar nyelvű legmeghatározóbb jelenségeit igyekszem ismertetni és elemezni, felölelni, annak tudatában, hogy a magyar nyelvű művek, tartalmak (új fogalom) csakúgy, mint
Kazinczy korában, egyelőre más nyelvből, kultúrából való fordítások, átvételek.
Korunkban – az információ korában – a világháló és tartalma olyan ütemben fejlődik,
hogy az általam tárgyalt új írásbeliség esetében nem beszélhetünk még megszilárdult kánonról. A mindennapi diskurzusba és az irodalomtudományba is beszivárogtak az olyan fogalmak, mint a Gutenberg-galaxis, copy, dokumentum, chat, blog, hypertext, hyperlink, ikon,
információs szupersztráda, információs társadalom, rss, digitális kor, docuverse (az utóbbi

11

JÓZSA Péter, Irodalom a digitális közegben v1.0.
http://mek.oszk.hu/02300/02313/html/szakd23.htm
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időközben már el is tűnt). A hazai irodalomtudomány többnyire olvasás kultúrájának
átalakulására és hypertext tárgyalására koncentrált. A vitákban többnyire a hagyományos
betűhordozó (a nyomtatott szöveg) pusztulásáról vagy esetleges továbbéléséről van szó, és
kismértékben a kultúra és tudás (mint érték) digitalizálásának, archiválásának módszereiről.
A témával foglalkozó első meghatározó tanulmánykötet 1996-ban az Artpool füzetek13 sorozatban jelent meg, és jelenleg is ez talán az egyik legfontosabb mű magyar nyelven. Értekezésemben ezért főleg az online angol (és a hozzáférhető magyar) nyelvű szakirodalomra,
valamint (talán provokatív módon) online forrásokra hivatkozom. Nagyon fontos és érdekes
a hypertext csak online olvasható szakirodalma, hiszen egyrészt nehéz megbizonyosodni
annak hitelességében, másrészt pedig a hatalmas, változó minőségű anyagmennyiségben és
linktömegben nagyon nehéz közlekedni, tájékozódni, az értékes szövegeket megtalálni.
Már a bevezetőben fontos definiálnom a világháló fogalmát. A köztudatban és gyakran a szakmai publikációkban is az a téves felfogás él, hogy a világháló nem más, mint az
internet. A két fogalom azonban nem azonos. A z i n t e r n e t m a g a a h a t a l m a s h á lózat, mely valós fizikai eszközökből áll, és melyen a gépek különböző

módon

és

csatornákon

kommunikálnak

egymással.

Az

internet legfontosabb alkalmazása (programja) a világháló, mely
f o l y a m a t o s a n v á l t o z i k . Ha párhuzamot kell vonni, akkor az internet egy könyvtár a
maga polcaival, könyvtárosaival, teremőreivel és természetesen könyveivel, hang- és DVD
lemezeivel, a világháló pedig a könyvekben lévő összes, az olvasó által hozzáférhető szöveg,
kép, mozgókép és zene, vagyis a tartalom.14

13

http://www.artpool.hu/hypermedia/
Az interneten a világháló mellett léteznek más alkalmazások is, mint például a manapság már kevésbé jelentős, csupán szöveges felülettel rendelkező gopher, melyet az irodalomtudomány többek között a távoli könyvtárak katalógusainak elérésére használt, valamint a hypercard, és nagyobb anyagok mozgatására használt file
transfer protokoll – hogy csak a fontosabbakat említsem.
A felsorolt tartalmakat (szöveget, zenét, képet és mozgóképet) nem csupán a világháló, hanem az erre szakosodott file cserélő rendszerek, úgynevezett peer-to-peer rendszerek is közvetítik, legális vagy illegális módon.
Azonban a tartalom letöltéséhez szükséges programokat és információkat a felhasználó már a világhálón „szerzi be”, ezért az értekezésben gyakran együtt tárgyalom a kettőt.
14

12

A világháló definiálásakor – provokatív módon15 – a Wikipediára16 hivatkozom: „ A
világháló (angol eredetiben World Wide Web, WWW vagy röviden
Web) az interneten működő, egymással úgynevezett hyperlinkekkel
ö s s z e k ö t ö t t d o k u m e n t u m o k r e n d s z e r e . A rendszert böngésző program segítségével lehet elérni. Ez a program képes megjeleníteni az egyes dokumentumokat, weblapokat.
A felhasználó a lapokon található hyperlinkek segítségével további lapokat kérhet le, amelyeken újabb hyperlinkek lehetnek. A rendszer háló-jellegét is ez adja; a dokumentumok a
háló csomópontjai, míg a hyperlinkek a háló szálai, amelyeken keresztül egy vagy több lépésben tetszőleges csomóponthoz eljuthatunk.”
Leegyszerűsítve tehát a világháló alatt azt a mindenki által ismert grafikus felülettel
rendelkező alkalmazást értem, melyen a számítógépünk segítségével szövegeket (híreket,
verseket, novellákat, esetleg regényeket) olvasunk, leveleket írunk, képet és mozgóképeket
nézünk, különböző információkat keresünk úgy, hogy annak gyakorlatilag alig van szerepe,
hogy a kért adat a világ melyik pontján található.
A h y p e r t e x t e t , melyet az olvasó/felhasználó lát, a z ú j í r á s b e l i s é g
nyelve, a html (hypertext markup language) írja le. A html világszerte ugyanaz, vagyis némi túlzással az is állítható, hogy a középkori latin szerepét tölti be, úgy, hogy közben az utasításai
nem mások, mint az angol nyelv megfelelő szavai (pl. return,
w i n d o w , o p e n s t b . ) . A gépünk böngészője ezután a html-t a saját grammatikája szerint értelmezi és megjeleníti a hypertextet, vagyis a szöveget, képeket.
A bevezető tehát ismerteti az adott jelenségek pontos értelmezéséhez szükséges legfontosabb elméleteket, melyeket az értekezés további részében tárgyalt konkrét példák esetében alkalmazunk.

15

Azért provokatív módon, mert értekezésemben foglalkozom majd, mennyire hiteles a Wikipediára, valamint
a többi, csak világhálón élő enciklopédiára való hivatkozás.
16
http://hu.wikipedia.org
18
Vannevar BUSH, As We May Think, The Atlantic Monthly, 1945.
http://www.theatlantic.com/doc/194507/bush
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Azon folyamatok megértéséhez, vagy csupán feltérképezéséhez, melyek a hálózatba
kötött számítógépek megjelenésével indultak, és mára a figyelem központjába kerültek, meg
kell vizsgálnunk az előző kommunikációs, tudományos, világszemléleti korszakváltást, mely
a nyomdagép megjelenésével kezdődött, és az utána megjelenő nyomtatott szöveg korát,
melyet McLuhan Gutenberg-galaxisnak nevez. Értekezésem első fejezetében erre teszek
kísérletet. Rámutatok arra, hogy a két korszakváltás között számos párhuzam lelhető fel,
melyek kapcsán talán következtetni lehet az új írásbeliség esetleg fejlődésére, vagy inkább
az általa keltett változások nagyságrendjére (bármilyen konkrétum állítása egyelőre megalapozatlan és hiteltelen lenne, ezért a nagyfokú óvatosság). A témát legjobban James A. Dewar
The Information Age and the Printing Press: Looking Backward to See Ahead tanulmánya
dolgozza fel, melynek állításaival részben egyetértek és részben pedig továbbviszem őket
egy másik lehetséges szemléletmód alapján.
A második fejezet magával a hálózattal foglalkozik, megvizsgálom, hogyan alakulnak át az irodalomban, tudományban, technikában, művészetben az eddigi lineáris struktúrák, hogyan jelennek a csomópontok és linkek, melyek majd idővel különböző hálózatokat
hoznak létre. Ennek tárgyalásához segítségül hívom a hálózatelméleteket, majd áttekintem,
milyen lépesek vezettek a világháló megjelenéséig, így eljutok a Memex18 és a Xanadu19
projectekig, ahol az utóbbi egyetlen, behálózott műként is olvasható. Bemutatom Vannevar
Bush As We May Think tanulmányát, mely a már 1939-ben megjelent Mechanization and the
Record cikkének világháború után újrafogalmazott és kibővített verziója. Ez a szöveg egy
jövendölés arról, hogyan fog működni az akkor még gyakorlatilag ismeretlen számítógép, és
az akkor még teljes mértékben ismeretlen világméretű hálózat. Arra keresem a választ, hogy
ezen a hálózaton, mely alapvetően katonai és kutatási célokra jött létre, hogyan talált befogadó közegre az irodalom. Nem tévesztem szem elől azonban azt a tényt, hogy az általam
tárgyalt új írásbeliség csak nagyon kis hányadát teszi ki az online tartalomnak, bár Horváth
Iván egyenesen már az új Bábeli könyvtárról beszél.20 Összefoglalom, hogy milyen szabványok határozzák meg a világhálót, és hogy annak tartalmát ki ellenőrzi, vagy ellenőrizheti-e
19

The Electronic Labyrinth
http://www3.iath.virginia.edu/elab/
20
HORVÁTH Iván, Magyarok Bábelben, Szeged, JATE-Press, 2000.
http://magyar-irodalom.elte.hu/babel/
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bárki is. Ez azért is fontos, mert a valamennyi szűrőt (legyen az kritika, cenzúra, ízlés, divat)
megkerülő és a világhálón megjelenő irodalom erősen eltérhet az eddigi kánontól.
Az irodalom többféle módon kapcsolódhat a számítógéphez, az első két próbálkozás
során először a gép a művek témájává vált, majd eszközévé, így előre meghatározott algoritmus segítségével véletlenszerű szöveget kaptunk. Ezek a kapcsolódások azonban nem
voltak szerves jellegűek, a z i r o d a l o m a s z á m í t ó g é p r e i g a z á n a h y p e r t e x t
m e g j e l e n é s é v e l t a l á l t . Ebben a fejezetben foglalkozom egyrészt a számítógépes
költészettel, Queneau, majd Papp Tibor műveivel. Véleményem szerint azonban érdekesebb,
amikor a gép lesz témája a műveknek. Ropolyi László elméletéből kiindulva, mely szerint a
számítógépek architektúrája a társadalmi hierarchia képére jött létre eljutok a cyborg, embergép fogalmáig. Ropolyi szerint a számítógépek az óramű mintájára jöttek létre, ahol az óramű a modern gépet jelzi. Ezt az elméletet tovább gondolva arra a következtetésre jutok, hogy
a világháló, melynek működése már nem írható le előre, a posztmodern a posztmodern társadalmi állapotokat tükrözi. Az embergép fogalma az irodalomba a tudományból, a kibernetikából (cybernetics) jött át. A világháló gépei ugyanis már cyborgok, melyek az információ
és az energia legracionálisabb felhasználására jöttek létre. Az irodalmi irányzat, mely a
cyborgokkal foglalkozik a cyberpunk, legjelentősebb képviselője pedig William Gibson. A
cyberpunk legfontosabb kérdése az ember-gép közti határ definiálása, ahol a tökéletes
cyborg már olyan gép, mely teljes mértékben emberi tulajdonságokkal van felruházva, beleértve az emlékeket és érzelmeket is.
Értekezésem harmadik részében tárgyalom a hypertextet, mint az új írásbeliség hordozóját. Választ szeretnék találni többek között arra a kérdésre, hogyan viszonyul az irodalomelmélet az új írásbeliséghez és hypertexthez, hogyan változik a mű (szöveg) – szerző –
olvasó szerepe és viszonya ebben a közegben, továbbá behelyettesíthető-e az olvasó a felhasználóval, aki – jogai révén – mindinkább szerzővé válik. Vagy éppen ellenkezőleg, az
előre belinkelt szöveg éppen, hogy megfosztja az olvasót attól a lehetőségtől, hogy aktív
résztvevője legyen a műnek. Mindez annak tükrében válik fontos kérdéssé, hogy majdnem
minden digitálisan rögzített anyagban alkalmazható a copy-past, vagyis a „lemásol és bevág”
parancs, valamint a szövegklónozás. Mind a copy-paste, mind pedig a szövegklónozás átértelmezi a szerző, az eredeti, a másolat és a hamisítvány fogalmakat, pillanatok alatt képes
15

„átemelni” hatalmas szövegeket, műalkotásokat, s mivel a világháló nem dolgozik ISBN
vagy ISSN számokkal, nem lehet teljes bizonyosságunk arról, mi az adott szöveg első megjelenési helye és ki is a szerzője.21 A verziók datálását pedig könnyű megváltoztatni, így nem
hivatkozhatunk első, második vagy harmadik kiadásra sem. Az eddigi nyomtatott –
hypertext felosztás helyett Aarseth kategorizálását használom, mely ergodikus és nem
ergodikus irodalmat különböztet meg, ahol az ergodikus az jelenti, hogy az olvasónak erőfeszítést kell kifejtenie, ha előre akar haladni a szöveg előre meghatározott ösvényeinek, és
választania kell a lehetséges utak közül.
Az értekezés végén a hypertext kronológiája található.

21

Ez a funkció így hatással van továbbá a hivatkozás rendszerére is, úgy, hogy mind bonyolultabb megállapítani egy forrás hitelességét.
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Egy problémáról

Mondjuk, Fangnak van valami titka; egy ismeretlen bezörget az ajtaján; Fang elhatározza,
hogy megöli. Persze többféle megoldás lehetséges: Fang megöli a betolakodót, a betolakodó
megöli Fangot, mindketten megmenekülnek,
mindketten meghalnak és így tovább. Cuj Pen
művében az összes fejlemény megtörténik, s
mindegyik újabb elágazások kiindulópontja. Néha összefutnak ennek a labirintusnak az ösvényei, például ön megérkezik ebbe a házba, csakhogy a lehetséges múltak egyikében ön ellenségem, a másikban barátom. Ha hajlandó elviselni
javíthatatlan kiejtésemet, olvassunk el néhány
oldalt.
(Jorge Luis Borges: Az elágazó ösvények kertje)

Sokat foglalkozom az internetet és világhálót mozgató és létrohozó techológiákkal,
hat szemeszteren keresztül keresztül pedig tanítottam is őket az ELTE Alkalmazott Irodalomtudományi Programjában és Bölcsészettudományi Informatika Önálló Programjában –
köszönet jár ezért tanáraimnak, Szabó B. István és Horváth Iván tanszékvezetőknek – így
komoly kísértést jelenthet az informatikai jelenségek részletes leírása témám feldolgozása
során. Úgy döntöttem azonban, hogy szándékosan kerülöm ezek hosszabb ismertetését, egyrészt, mert ahogy egy újabb feltűnik, a korábbi már elavul, feledésbe merül, másrészt pedig
az értekezés irodalomtudományi volta kerülne veszélybe, ezért a technológiák szövegben
(irodalomban) hagyott nyomaira összpontosítok, innen ered mindenféle ábra hiánya is. Csak
akkor foglalkozom hosszabban a témám számítástechnikai aspektusaival, ha az a megértés
miatt feltétlenül szükséges (save as, szövegklónozás fogalma, vagy a hypertext esetében a
halmazelméletek).

17

AZ ÚJ ÍRÁSBELISÉG

18

Galaxis elméletek
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I. rész – az írástudók galaxis elmélete

És itt a törvény -- véres lázadók,
Hamis birák és zsarnokok mezéből
Fehérre mosdott könyvnek lapjain.
Emitt a gépek s számok titkai!
(Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban)

A nyomtatott szöveg korát Marshall McLuhan az 1962-ben
publikált The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man
m ű v e u t á n a s z a k i r o d a l o m G u t e n b e r g - g a l a x i s i s m e r i . Az elnevezéssel a
mindennapi kommunikáció során is gyakran találkozunk, a beszélők gyakran úgy használják,
hogy nincsenek tisztában a jelentésével, vagy nem is ismerik McLuhan nevét, számukra a
Gutenberg-galaxis az új, a szinkretista, esetleg a posztmodern, tehát egy progresszív folyamat, vagy épp ellenkezőleg a könyvtől való elidegenedés, tehát egy regresszív folyamat metaforája.
McLuhan elméletei, melyek a technikai determinizmusra épültek, sokkolták kortársait. Az alábbiakban (vázolt megközelítésben) megvizsgálom a Gutenberg-galaxisról szóló
közismert teóriáját. McLuhan szerint a nyugati világ fejlődésében meghatározó szerepe volt
a könyvnyomtatásnak, sőt általában a betűírásnak, tehát egy több ezer éves szakaszról beszél, melyet a könyvnyomtatás felfedezése teljesít ki és egyben le is zár. A könyvnyomtatás
nem csak lehetővé tette az ismeretek, információk széles körben való elterjesztését, hanem
megváltoztatta az ember recepcióját is. A hallás-tapintás mellékszerepbe kényszerült, és immár a látás vált dominánssá. Ezzel együtt paradigma-váltás játszódott le: a tudomány az okokozati kapcsolatok kutatását kezdte el, és az analízis vált az uralkodó módszerévé. A
könyvnyomtatás egyfajta tömegtermelést tett lehetővé, így az ember a természeti és társadalmi környezetét is lassan saját akarata szerint formálta, s ezek a változások majd visszahatottak a gondolkodására, elkezdődött a kutatás, a nacionalizmus, a kartheziánizmus kora.
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McLuhan szerint: „Az alfabetikus írás kialakulása teremtette meg úgymond a rögzített nézőpont – az időtálló kronológia, az egységes térbeli perspektíva, a gondolat tárgyának meghatározott szempontú szemlélete – paradigmáját, ám ez a paradigma csak a könyvnyomtatás,
ti. a hangtalan-akadálytalan olvasás korában lesz egyeduralkodó”.22 McLuhan legtöbbet
vitatott, ha úgy tetszik, legeredetibb, ha úgy tetszik legképtelenebb elmélete, az hogy maga
az írás és azt rögzítő technológiai felfedezés, a nyomdagép, az általa létrejött új jelenség, a
sokszorosíthatóság (másolhatóság, az eredetivel azonos másolatok készítése, vagy esetleg az
eredeti fogalom megszűnése), majd később a könyvek elterjedése az, ami az új kort hozó
paradigmát indította el. McLuhan szerint tehát ezen jelenségek gyakoroltak döntő hatást az
emberi gazdaságra, kultúrára, tudományra, világlátásra, így nem egy párhuzamosságot, több
különböző tényező együtthatását, együttmozgását feltételezi, hanem közvetlen befolyást, okokozati kapcsolat.
McLuhan könyvét számvetéséként is olvashatjuk, hiszen az elektronikus média a tudomány, a kultúra, a társadalom, a pszichológia, vagyis az emberi élet valamennyi területén
olyan változásokat indított el, hogy az egy globális paradigmaváltáshoz vezetett, hogy a kötete megjelenés óta immár nem a nyomtatott szöveg, hanem mindinkább a kép koráról beszélnek.
Halász László már 1985-ben, a világháló megjelenése előtt a Vége a Gutenberggalaxisnak címen publikált könyvet, a McLuhan kötet magyar fordítása pedig negyven évnyi
késéssel (ami már a könyv korában is hatalmas késésnek számított, ma pedig csak a 10 sokadik hatványával lehetne kifejezni), 2001-ben jelent meg. A 10 sokadik hatványa esetünkben
azt jelentheti, hogy McLuhan elméletei időközben részben elavultak (időközben Castells
szerint egy újabb kor is megjelent, véleményem szerint pedig az elektronikus média kora
alakult át, fejlődött tovább a világháló megjelenésével, de ne ugorjunk még ilyen előre). A
könyv magyar fordításának megjelenésekor az elavulás egy különleges szempontjára, többletjelentésére Kálmán C. György hívja fel a figyelmet23: „Számos tekintetben talán elavult;
de minden olyan pontja külön izgalmas, ahol erre az avulásra fölfigyelünk. Olyan pillanatban született, ami átmeneti jellegénél fogva (amely átmenetiséget éppen e mű regisztrálta
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talán először, mindenesetre a leghatásosabban) a múlandóság jegyeit hagyta rajta; de e
jegyek leolvasása beleépül a műbe magába. És, hadd tegyem hozzá, számos tekintetben
csöppet sem avult el: nem csak olyan megállapításaira, leírásaira kell gondolnunk, amelyek
(úgymond) »megállják a helyüket «, hanem az olyanokra is, amelyek vitára ingerelnek. Ami
halott, ami passé, ami poros, az ugyanis aligha váltana ki ellenérzéseket, ellenérveket, ellenkezést.”
Figyelmet érdemel még egy, a könyv fogadtatásával kapcsolatos gondolatmenet.
Adamikné Jászó Anna a McLuhan kötet magyar fordításának 2001-ben íródott recenziójában
a következőket írja: „(McLuhan) olvasásával jobban megértjük Shakespeare-t és Joyce-t, a
gondolkozást… Joyce egyik kedves írója volt McLuhannek, minden bizonnyal azért, mert
másképp kell olvasni, mint elődeit: nem a gondolatok egymásutániságában, hanem valamiféle szimultán technikával. A Gutenberg-galaxishoz is hasonló módon kell közelíteni, a könyvben nincsen hierarchikus rendszer, hanem mintegy száz, két-négy oldalas egyenrangú fejezet.”
McLuhan kötetével kétségkívül kultikus szerzővé vált (amiért maga is sokat tett, hisz
hosszú, szájbarágó alcímeiben is megfigyelhető a tendencia, mennyire fontos számára a közönség, s saját kötetére magában a szövegben is immár úgy hivatkozik: A Gutenberggalaxis, tehát nem bízott semmit sem a véletlenre, komolyan dolgozott önmítosza megteremtésén, ami azonban a könyv értékéből mit sem vesz el). Arról, hogy elmélete milyen párbeszédet folytatott más szerzőkkel, Kálmán C. György a már említett recenzióban a következőket írja:24 „McLuhan valahogyan végleg a modernizmus alakjává vált, legföljebb a strukturalizmus jöhet szóba vele kapcsolatban, ha a nevét emlegetjük, az kicsit avítt, a régebbi
gondolkodási mintákat idézi föl, s egyáltalán: a posztmodern állapotnak legföljebb előzménye, nem is mindig megbízható prófétája ő. Holott érdemes lenne elgondolkodni azon, vajon
Foucault nem profitált-e mindabból, amit McLuhan oly nagy vehemenciával állít; hogy az ő
episztémé-fogalma nem köszönhet-e legalább valamennyit McLuhan azon feltevésének, hogy
az érzékelés egész mezejének megváltozása, a világkép teljes átalakulása, ideértve például a
tudomány vagy a módszer kialakulását, egy bizonyos korszak terméke. És az a módszer,
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ahogyan McLuhan az irodalomtól a tudományos reflexióig, a mindennapi életben történő
tájékozódástól az államberendezkedésig mindenütt fölfedezni véli az írásbeliség vagy a
nyomtatott írás meghatározó nyomait, vajon nem emlékeztet-e Foucault megközelítésére?
Kérdés az is, hogy mennyire McLuhannel szemben alakult ki Derrida írás fogalma: nem
közvetlen válaszról, hanem inkább az egyik központi kategória azonosságáról (vagy csak
hasonlóságáról?) van szó, de önmagában az, hogy mindketten döntő fontosságot tulajdonítanak az írás szerepének, figyelemreméltó egyezés. Végül hogy egy harmadik, igazán az
utóbbi három évtizedben fontossá vált szerzőt emlegessünk, Heidegger neve fel is bukkan
McLuhan lapjain, bár eléggé felfoghatatlan, ködös kontextusban (a fordító e ponton amúgy
sem magas színvonala alatt teljesített): Heidegger itt az elektronikus kor (elő)hírnökeként
jelenik meg, amennyiben ismét a fül, a beszéd foglal el nála központi helyet. Ez pedig egybecseng McLuhan egyik jóslatával, miszerint »várható a nyomtatott kultúra speciális minőségeinek nagyarányú romlása, valamint a szóbeli, hallható értékek megújulása a verbális szerveződésekben« (126-127. o. - amely jóslat azért csak félig-meddig jött be, ha jól értjük
egyáltalán).”
Magyarul a Gutenberg-galaxis közvéleményben forgó értelmezéséből kezdetben sokan csupán a könyv halálát olvasták ki, és nem a jelenkort kísérelték meg általa értelmezni,
ám mind az irodalomtudósok, mind a médiaszakértők egyetértettek azzal, hogy Gutenberggalaxist egy új kor váltotta fel, melyet pontosan még nem tudtak megnevezni. A közismert
viták tárgyát immár az olvasás és írás új módja képezte, óvatos megközelítésben az olvasás
fogalmának átalakulása, szkeptikusban pedig az olvasás redukálása, és ezzel együtt a tudomány megtorpanása, stb. Az utóbbiak állításaikat részben Ong másodlagos szóbeliség elméletére alapozták, mely szerint a tudás tárgy-volta eltűnik, minden hírközlő által közvetített
információ tömegekhez jut el (nagyobb tömegekhez, mint az írásbeliség „adathordozói”),
kevesebb idő alatt könnyebb feldolgozást igényel, valamint nagyobb érdekeltséget feltételez.
Vizsgáljuk meg részletesebben is a vitákat. A Magyar Televízió kettes csatornáján
1999. január 25-én, tehát még az említett McLuhan mű magyarországi megjelenése előtt a
Tudósklub a könyv és az olvasás szerepét kutatta az internet korában. A Gábor György filo-
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zófus által vezetett beszélgetés résztvevői Demeter Tamás filozófiatörténész, Gereben Ferenc művelődésszociológus, Halász László pszichológus, Kamarás István szociológus és
Orbán György könyvkiadó voltak. Gábor György a következőkre hívta fel a figyelmet:
„Számos körben már évek, évtizedek óta a Gutenberg-galaxis végéről illik csak beszélgetni,
a komputerrel dolgozók pedig, ha néha felpillantanak a monitor mögül, akkor sokuk a könyvekről legföljebb mint afféle muzeális lomokról szeretnek csak diskurálni. Vajon nem vagyunk megmosolyogni való, anakronisztikus figurák, akik dacolva az idők szelével, a
modernitással, a korszerűséggel még mindig a könyvekről beszélünk? Ráadásul nincs-e abban valami őrületes, mondhatnám posztmodern ellentmondás, hogy mindezt éppen itt a televízióban tesszük, amely tudvalevőleg az első igazán komoly kihívás volt a Gutenberggalaxissal szemben?”
Gábor György idézett gondolatmenetét olvashatjuk-e úgy, hogy a televízió volt a Gutenberg galaxis kihívója és legyőzője, majd később a világháló győzte le a televíziózást?
Elképzelhető-e ebben az esetben, hogy valójában egy ideig három korról volt szó, s ez a
szám lassan kettőre redukálódik? (Könyv, tévéképernyő, világháló; majd könyv és képernyő
– tévé és számítógép.) Nem lehet-e, hogy a gyakran kihívóként emlegetett elektronikus média kora (a televíziózás kora) valójában diszkontinuálódott, egy-két szériát még készítenek
belőle, majd helyét teljes mértékben a világháló veszi majd át. Így már a televíziózásra is a
világháló szabályai lesznek érvényesek, mely legfontosabb tulajdonsága, hogy bármilyen
digitális rögzített műsort, filmet, sorozatot a nekünk legmegfelelőbb időpontban tudunk
megnézni. Ez a rendszer például Kelet-Ázsiában, főleg Koreában, ahol a disszertációmat
írom, már több éve működik, az egyetemi hallgatók az órák közti szünetekben mobiltelefonjukra tévéműsorokat kérnek le, vagy sportközvetítéseket néznek a metrón. (Rejtett utakon a
VOD-ot időközben kikezdte a világhálóról illegális letöltést biztosító programok tömkelege,
a Kazaatól a Bittorentig, ezzel komoly gondokat okozva a tartalomszolgáltató iparnak).
Ezt a hármas korszakolást látszik alátámasztani az 1996-ban megjelent Manuel
Castells: The Rise of the Network Society műve, melyről Varga Barbara a következőket írja26: „A McLuhan-galaxis halott – állítja 1996-ban megjelent, The Rise of the Network
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Society című művében Manuel Castells, rámutatva arra, hogy - bár sokan még a Gutenberggalaxis elmúlása felett keseregnek -, a legújabb közlési eszközök megjelenése már a tipográfiát felváltó rendszernek, a televízió köré szerveződő tömegmédiának is véget vetett…Castells
említett munkája - amellett, hogy egyike annak a kis számú, tudományos igényű, komplex
társadalomelméletnek, amely a tömegmédia és a napjainkban rohamosan terjedő információs média működését elemző teóriákon és a legújabb empirikus kutatások eredményein alapul
- már csak azért is kuriózumnak tekinthető, mert Marshall McLuhan média-teóriáját elfogadva, abból kiindulva elemzi a televízió által dominált tömegkommunikációs rendszer működését, majd eljutva a tömegmédia végnapjainak anticipálásáig, megállapítja, hogy a kanadai szerző hatvanas években konstruált technikai determinista doktrínája a legújabb
kommunikációs technológiák diffúziójával érvényét vesztette.”
Castells szerint tehát már 1996-ban, vagyis a világháló megjelenése után néhány évvel az elektronikus média korszakából a világháló-galaxisa lett: „Castells úgy véli, hogy a
világhálós kommunikáció megjelenése előtt két, a valóságot, illetve az ember valóságról
alkotott tapasztalatait egymástól elszakító technológiai rendszer létezett: a fonetikus ábécé
fogalmi technológiája, amely - később a könyvnyomtatás technológiájával kiegészülve megújult erővel - az emberi érzékelés területén megteremtette a vizualitás primátusát, s ezáltal a
tipográfiai gondolkodás kialakulásához vezetett, majd a második világháború után a televízió köré szerveződő tömegmédia, amely egy, az előzőtől eltérő virtuális valóságot hívott életre.”27
A világháló ilyen korai szakaszában Castells elmélete akár próféciának is tekinthető,
bár állítását a világháló fejlődése alátámasztotta, ám a szerző ennél tovább is megy; a hatvanas évek elején megjelent televízió központú és a világháló megjelenésével 1990-től lassan
„áttelepülő”, asszimilálódó médiarendszert egyenesen Mcluhan-galaxisnak nevezi.28 A
McLuhan-galaxis Castells szerint tehát a csupán 30 évig tartó kor elnevezése, és az eddig
ismert televíziózás végét feltételezi az internet megjelenésével. Ha eljátszunk azzal a feltételezéssel, hogy a fejlődés a kor szabályainak megfelelően hatalmas mértékben felgyorsult,
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akkor arra kell következtetnünk, hogy a világháló-galaxis, mely nem fejlődés eredménye,
hanem új kor, még rövidebb lesz, mint a McLuhan-galaxis, majd az azt követő, esetleg vele
párhuzamosan létező még rövidebb, stb. Így egy idő múlva irányzatokról és nem korokról
kezd el beszélni a tudomány. Nem ez történt-e az avantgárd esetében is, mely magába foglalja a számtalan irányzatot a dadától a szürrealizmusig? A legvalószínűbb azonban, hogy a
világháló idővel ötvöz és bekebelez valamennyi új irányzatot, ha azok már eleve nem rajta
jelentek meg.
Nem fogadom el teljes mértékben Castells feltételezését a három korról, véleményem
szerint ugyanis az elektronikus média kora a jelenlegi, 1990-ben kezdődő kor „előszobája”
volt, a szakasz, mely elindította a paradigmaváltást, nem önálló epizód. A Castells-féle világháló-galaxis elnevezés számomra több problémát is felvet. Egyrészt nem pontos, másrészt nem elég poétikai. Bevezetőmben már említettem, hogy a jelenlegi kort e-galaxis-nak
nevezem, a név azonban nem kívánja a kort meghatározni, inkább az eredeti, invokációs
funkciót tölt be csak, ami azt jelenti, hogy más elnevezés is tökéletesen alkalmas lenne a kor
leírására, megjelölésére.
Az e-galaxis értekezésemben a „hagyományos” elektronikus médiát a saját képére
alakító új írásbeliséggel egyenlő, tehát nagyobb a világháló-galaxisnál. Szerintem tehát a
McLuhan-galaxis az e-galaxis első, korai szakasza volt, melyben már jelen voltak a személyi
számítógépek, ám, mint azt a Magányos gép fejezetben részletesen is kifejtem, funkciójuk az
internet, majd végül a világháló megjelenéséig limitált volt, fontos látni, hogy ezek a gépek
nem nagyban különböztek az építkezések munkagépeitől, vagy a mai intelligens háztartási
gépektől. A továbbiakban tehát az e-galaxis és az új írásbeliség fogalmak ugyanazt a jelentést hordozzák. A kis e használata jelzi a galaxis elektronikus jellegét, tehát említi az elődöt,
melyből kialakult és melyet saját képére formázott, ezzel hangsúlyozva a sebesség ellenében
a tradíció, egy biztos pont fontosságát, az e jelzi továbbá az elektronikus levelezésben használt kisbetűs neveket és a játékot, valamint igazodik a kor más jelenségeinek megnevezéséhez használt névadási szokáshoz: e-mail, e-text, e-book, e-business, e-zine.
Szerintem tehát a McLuhan-galaxis az e-galaxis korai szakasza, vagyis az elektronikus média teremtette meg a lehetőséget a világháló és az új írásbeliség kialakulására. Ezzel a
tradíció létét és fontosságát szeretném hangsúlyozni, és rámutatni arra, hogy a számítógép
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(elektromos írógép) és a nyomdagép nem egymással ellentétes szerkezetek, hanem közös
tradíciójuk van, ahogy a Gutenberg-galaxis és az új írásbeliség is számos hasonlóságot mutat. Ezen elméletemet azonban nem tudom csupán irodalomtudományi referenciákkal alátámasztani, hanem technikai megközelítésre is szükség van. Feltevéseimet alátámasztja James
A. Dewar a The Information Age and the Printing Press: Looking Backward to See Ahead29
tanulmánya, mely részletesen elemzi a két kor párhuzamait. A tanulmány 1998-ban íródott,
így a szerző az ezutáni jelenségeket már nem tudta számba venni és értelmezni. Ennek ellenére az írás alkalmas arra, hogy egy nagyon konkrét vázat adjon a Gutenberg-galaxis megjelenésekor és a korunkban lejátszódó folyamatok, változások összehasonlítására, elemzésére,
következtetések levonására. Ebbe a tanulmányba linkelem be az új jelenségeket, más szerzők
és saját elméleteimet, többnyire egyetértve, azonban néha vitázva Dewar állításaival.
Dewar korunkat információs-kornak, és a hálózatba kötött
s z á m í t ó g é p k o r á n a k n e v e z i , így a továbbiakban én is ezt a két elnevezést használom. Foglalkozzunk először a fordítás problémájával. Az eredeti angol kifejezés a networked
computers (passzív szerkezet). Ez magyar fordításban lehet hálózatra vagy hálózatba kötött
számítógépek. A hálózatra változat azt feltételezi, hogy a hálózat egy távoli, talán központtal
is rendelkező rendszer, melyre a mi számítógépünk csak rácsatlakozunk (időnként), tehát
tudásunk, kapacitásunk nélkül a hálózat továbbra is egységesen létezik, így a hálózatra egy
hierarchikus rendszert ír le. A hálózatba azt feltételezi, hogy egyenrangú eleme vagyunk a
rendszernek, nélkülünk az egész tudása nem egész, így a hálózatba egy nem hierarchikus,
hanem demokratikus rendszert ír le, amilyen maga a világháló is, ezért a továbbiakban ezt a
változatot használom.
Dewar tanulmányában azt állítja, hogy fontos és egyben nehéz is meghatároznunk,
hová vezet az információs-kor, azért, mert az azt tápláló technológiák fejlődése immár öngerjesztő, és az emberi tényező, ebben az esetben a felhasználó, vásárló szokásai gyakran
kiszámíthatatlanok.
Az irodalomtudomány ebben a kérdésben kevésbé szigorú, hisz nagyrészt szemlélő-
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ként vesz részt a kor változásaiban, utólag elemzi őket és keres párhuzamokat.30
Dewar szerint a jövő leírásának próbálkozásai három kategóriába sorolhatók:
Az elsőbe tartoznak azok, akik a jelenlegi technológiai lehetőségből igyekeznek kiolvasni a fejlődés útját. Őket technológusokoknak nevezi. Ide sorolja az információs-kor (és a
világ) leggazdagabb emberét, Bill Gatest. Említ néhány művet is, mely a technológusok-ok
nézeteit fejti ki: Nicholas Negroponte: Being Digital és Michael Dertouzos: What Will Be:
How the New World of Information Will Change Our Lives.
A második kategóriába a feltalálók tartoznak. Ők nem megjósolni, hanem fel szeretnék találni a jövőt, tehát az előző, fél-aktívakkal szemben ők teljes mértékben aktívak. Ebbe
a csoportba tartoznak Steves Jobs, az Apple és Pixar alapítója, aki a Xeroxtól az Apple-en
keresztül az Hewlet Packardig valamennyi jelentős informatikai hardvert és szoftvert fejlesztő cégben kutatásvezető volt, valamint Marc Andressen, a Netscape böngésző „szerzője”
(talán lehet így írni, mivel egy számítástechnikai nyelven írott programról van szó), mely
hatalmas szerepet játszott a világháló felhasználókhoz vitelében. Általánosságban a legtöbb
informatikai, szoftverfejlesztő vállalkozás ebbe a kategóriába tartozik, ám a köztudatban
csak a sikeressé válók neve jelenik meg.
Számunkra a harmadik kategória a legfontosabb. Ide tartoznak ugyanis azok a szerzők, tudósok, kutatók, akik a jövőt úgy találják ki, hogy párhuzamokat keresnek a múltban.
Dewar ebbe a csoportja sorolja magát, amikor tanulmányában összehasonlítja a nyomdagép
és a számítógép korát. Az alábbiakban Dewar gondolatmenetét követve megkísérlek tehát
egy globális, a részletekre ki nem térő „jövő” képet alkotni. Ha azonban Dewar feltétezéseit
el is fogadjuk, ez még nem jelenti azt, hogy a technológusok vagy a feltalálók nézeteik érvénytelenné vállnak, hisz maga is megjegyezi, hogy tanulmánya mesterfokú spekulációkét is
felfogható.
Dewar tanulmánya elején négy dolgot állít, majd ezeket később megindokolja. Vizsgáljuk meg részletesen állításait, melyeket saját jegyzetekkel láttam el:
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A technikai fejlődés és főképp a gazdaság szempontjából az előrejelzések döntő fontosságúak lehetnek. A
jövő helyes látása hatalmas (nagyrészt anyagi és kisrészt tudományosa) nyereséggel járhat, egy-egy pontos
jövendölés akár át is rendezheti az erőviszonyokat a dotcom piacon.
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Az

információs

korban

végbemenő

változások

épp

olyan

drámaiak lesznek, mint azok, melyek a középkori Európában
z a j l o t t a k . A nyomdagépnek szerepe volt a reformációban, a reneszánszban és a
tudományos forradalomban, ezzel erőteljes változásokat indítva el bennük, ehhez hasonló, erőteljes változások indulhattak már el az információs-korban is.


Az információ korának jövőjét a váratlan következmények –
a m e l l é k h a t á s o k – u r a l h a t j á k m a j d . A reformáció és a protestantizmus
terjedése, valamint, hogy a Föld központú univerzum helyére a Nap központú lépett
mind a nyomdagép megjelenésének váratlan következményei. Jelenleg is tanúi vagyunk már az információ korának váratlan következményeivel, melyek nagymértékben befolyásolják az irányított változásokat, és okunk van azt hinni, hogy mind több
ilyen jelenséggel találkozunk majd. Ez valószínűsíti a technológusok pontatlanságát,
és a feltalálók gyakran hiábavaló erőfeszítéseit. (Véleményem szerint maga az
internet is váratlan következménye a fegyverkezési versenynek, hisz az Egyesült Államok a Szputnyikra adott válaszának a nem elsődleges célként megjelölt terméke.)



Több évtized telik el, mire az információs kor változásai
végbemennek, és a rendszer egészének áttekintésére csak kís é r l e t e t t e h e t ü n k . Csupán száz évvel a nyomdagép megjelenése után körvonalazódtak a változások. (Úgy gondolom, annak ellenére, hogy korunk egyik jellegzetessége a sebesség, évtizedekbe telik, amíg egyértelművé válik, hogy mi kanonizálódik és mi tűnik el, törlődik ki.)



A fenti állítások a következő problémákat vetik fel: maradjon-e az internet egy központi irányítás nélküli hálózat és
nem lenne-e jobb egy sokkal flexibilisebben, kísérletezőbb e n t á r g y a l n i a z i n f o r m á c i ó s k é r d é s t ? Azon közösségek, melyek szigorúan szabályozták a nyomtatást, hátrányba kerültek azokkal szemben, melyek szabadságot adtak neki. Mivel a jövőt váratlan következmények befolyásolják, hatásosabb lenne a változások folyamatos figyelésével alakítani az információ kezelésének
29

kérdését (hozzáteszem: a tudományban, kommunikációban és oktatásban.)

A fenti négy állításból csupán kettőt lehet megcáfolni vagy alátámasztani, hisz nem
tudjuk megmondani, milyen változások mennek majd végbe a hálózatba kötött számítógép
megjelenésével, másrészt pedig az internet függetlensége vagy irányítása nem kapcsolódik a
témámhoz, ezzel egy későbbi tanulmányban szándékozom foglalkozni. Így tehát az első két
állítás indoklását három csoportra bontom.


az első csoportban az új kommunikációs technológiák természetét, és azok
hatását a tudásra vizsgálom,



a másodikban tudás kezelésének párhuzamait keresem, míg



a harmadikban a nyomdagép és az információs kor megjelenésének váratlan
következményeit hasonlítom össze.
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Az új kommunikációs technológiák természete

Vizsgáljuk meg először a kommunikációs technológiákban végbement változásokat.
Az információs kor lényegét a hálózatba kötött számítógép jelenti, és ezzel jelenik meg az
első valódi m a n y - t o - m a n y (tömeg a tömeghez) kommunikációs média. Ehhez fogható
esemény csak a nyomdagép megjelenése volt, mely az első valódi o n e - t o - m a n y (egyén
a tömeghez) kommunikációs média volt, és ezen a téren a hálózatba kötött számítógép megjelenéséig drasztikus változás nem történt.
Dewar szerint tehát az információs kort a hálózatba kötött számítógép definiálja, tehát nem a fax, mobiltelefon vagy a hálózatba nem kötött számítógép, melyet én magányos
gépnek nevezek, ám megjegyzi, hogy a kor definiálásánál más szempontokat is figyelembe
kell venni, értekezésem szempontjából azonban épp a hálózatba kötött számítógép domináns
szerepe az izgalmas.
Dewar különböző mozgási sebességet feltételez a kulturális változások és az őket előidőző új technológiák között. Míg a nyomdagép a korához képes hatalmas sebességgel terjedt, Gutenberg első, 1450-es mainzi gépének üzembe helyezése után csak 50 év telt el, és
Európát meghódította az új technológia. Ez idő alatt annyi könyvet nyomtattak, mint amenynyi kézirat született az azt megelőző millenniumban. Magyarországon Olaszország és Franciaország után, a többi európai országot megelőzve 1472-ben alakul az első nyomda (Budán), majd Hess András 1473-ban közzé teszi első kiadványát, a Budai Krónikát.
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Fülöp

Géza A könyvkultúra a könyvnyomtatás kézműipari időszakában című könyvében a következőket írja:
„Az első magyarországi nyomda megalakulásáról, vezetőjéről s a nyomda munkásságáról kevés biztos adat maradt fenn, elsősorban az, amit a Chronica Hungarorum, a Budai Krónika ajánlása tartalmaz, továbbá ami a mű záró soraiban, a kolofonban található.”
„A kolofon megmondja a nyomtatás helyét: Buda, a mű befejezésének idejét: 1473 pünkösd
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FÜLÖP Géza, A könyvkultúra a könyvnyomtatás kézműipari időszakában, Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó,
1998.
http://mek.oszk.hu/01600/01625/
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vigiliáján (június 5-én) és a nyomdász nevét: Hess András. (»Finita Bude Anno dni M.CCC,
LXXIII in vigilia pentechostes: per Andrea Hess«). A nyomdász nevét, a nyomtatás helyét és
idejét tehát ebből pontosan tudjuk.” 32
Magyarországon tehát az európai nagyhatalmakkal egyidőben adaptálták az új technológiát, mely az országot a kulturális élvonalba zárkóztatta fel, hogy onnan majd a török
hódítás következményeként visszaessünk (nem arról van-e szó, hogy a magyar köztudatban
Corvinus Mátyás személye elsősorban nem mint sikeres hadvezéré él, hanem mint egy olyan
tudósé, aki a reneszánsz magyarországi meghonosítása és nem utolsó sorban finanszírozása
révén az országát a korabeli Európa meghatározó hatalmává tette?). Európa azonban későn
reagált az információs-korra és a hálózatba kötött számítógépek fontosságára, és a kor sebessége már a néhány éves késést is érzékelteti. Az értekezés végén található kronológiából látszik, hogy a hálózatba kötött számítógépek először az Egyesült Államokban és a távolkeleten terjedtek el, és ennek motorja alapvetően a szórakozás és kereskedelem volt. Ez a két
térség így hatalmas stratégiai (gazdasági, katonai, társadalmi, kulturális) előnyre tett szert
Európával szemben, bár kontinensünknek alkalma volt átvenni a vezető szerepet, akkor,
amikor a svájci CERN-ben megalkották a www-t, a világhálót, valamint a nyelvét, a html-t,
a hypertextet leíró nyelvet, azonban nem élt ezzel a lehetőséggel. Mivel Európában a világháló eleinte tudományos célokat szolgált, az egyesült államokbeli és távol-keleti profitot
termelő „entertainment” ágazattal nem tudta felvenni a versenyt.
A szöuli Incheon repülőtéren a hatalmas világtérképet szemlélve feltűnik, hogy a
központban jobb oldalon az Egyesült Államok, bal oldalon pedig Ázsia és Óceánia (Japán,
Kína, Korea valamint Ausztrália) helyezkedik el, míg Európa a térkép bal szélén, alig látható
módon bújik meg, egy kis szárazfölddé mosódik össze, jellegzetes körvonalai eltorzulnak.33

32

Az idézet folytatása: „Az ajánlás »László budai prépost, apostoli protonotárius és a legfelségesebb Mátyás
király alkancellárjá«-nak szól, akinek a hívására Hess Budára jött. Megmondja továbbá, hogy ő (már mint
Hess) Latiumban ismerte meg a nyomdászatot és elhatározta, hogy maga is megtanulja embertársai javára.
Szól továbbá arról, hogy Budán hosszabb ideig tétlenségre volt kárhoztatva, végül ő maga határozta el, hogy a
magyarok krónikáját nyomtatja ki, mint ami a magyarokat leginkább érdekelheti. Azért ajánlotta »művecskéjét« László prépostnak, mert az ő pártfogó segítsége nélkül nem tudta volna létrehozni, s azt ígéri, hogy jövőbeli nyomtatványait is neki ajánlja. A Hess – nyomda megszűnésének az oka nem ismeretes. Elképzelhető, hogy
Hess halála miatt történt, neve ugyanis később és másutt sem tűnik fel egyetlen ismert nyomtatványon sem.”
33
Ezért rendkívül fontos Európa (és ez hatványozottan igaz a magyar kultúrára) felzárkózása az információs
forradalom élvonalába, hisz a világhálón minden jelenség, mozgalom, kultúra, nyelv, stb. egyenlő esélyekkel
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Térjünk vissza most a nyomdagéphez. A nyomtatáshoz szükséges technológia tehát,
folyamatosan tökéletesedve, mintegy 50 év alatt meghonosodott Európa-szerte, ami az akkori körülményekhez képest nagyon gyorsnak számított. Bár már kezdetben is megmutatkoztak
az általa elindított változások jelei, a teljes kép csak egy évszázadra rá volt látható. Ezt az
átmeneti időszakot Szerb Antal a Magyar Irodalomtörténetben a következőképpen írja le:
„Új feltalálások idején rendszerint nagy lendületet vesznek épp azok a formák, amelyeket az
új találmány kiszorítani készül. (…) Napjainkban is látunk hasonló jelenséget: a rádió elterjedése újra divatba hozta a rádiónál primitívebb technikájú gramofont. Hasonlóképpen történt nálunk az irodalomban: a nyomtatás feltalálása megindította a magyar kéziratos irodalmat.”34
Napjainkban bárki megmondhatja, hogy a hálózatba kötött számítógépek nagy sebességgel fejlődnek, ám a valódi technikai áttörések még előttünk vannak, gondoljunk csak az
egyik legismertebb kutatási területre, a nanotechnológiára, mely a gépek méretének drasztikus csökkentésén dolgozik. A legújabb technológia valamennyi korban mindig nagyon költséges és ezzel együtt excentrikus, így egy kisebb populáció kiváltsága csupán, az eliten belül
is azoké, akik nyitottak feléje. Ezen új technológia értéke néhány év alatt drasztikusan csökken. A számítástechnika fejlődéséhez hasonló vonásokat figyelhetjük meg a nyomtatott
könyv esetében is, s ha összehasonlítjuk a két kor sebességét, akkor a könyv korai relatív
elterjedési sebessége a hálózatba kötött számítógépével egyenlő. A hálózatba kötött számítógépek által közvetített tartalom közül is a zene és a mozgókép dinamikus terjedése a jellemző. A s z ö v e g e g y e l ő r e r e d u k á l t s e b e s s é g g e l n y e r t e r e t a v i l á g h á lón.
Míg a nyomdagép története és a technológia elterjedése számos mű témája, addig a
technológia társadalmi és kulturális hatásával sokkal kevesebben foglalkoztak. Elizabeth
Eisenstein: The Printing Press as an Agent of Change35 című könyve volt az első, mely a
jelenség egészét tárgyalta (bár a témával korábban maga McLuhan is foglalkozott a sokszor
indulhat (ha teljesíti a minimális anyagi feltételeket, melyek egy korabeli nyomdagép beszerzéséhez képest
gyakorlatilag jelentéktelenek.
34
SZERB Antal, Magyar irodalomtörténet, Bp., Magvető, 1982, 64.
35
Elizabeth L. EISENSTEIN, The Printing Press as an Agent of Change, New York, Cambridge University
Press, 1979.
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idézet, Gutenberg-galaxis című művében). A kötete 1979-es megjelenése előtt ugyanis a
történészek a nyomdagép megjelenésének hatását többnyire csupán a katolikus egyház gyengülésében és a reformáció megjelenésében látták. Dewar Elizabeth Eisenstein művét
McLuhan Gutenberg-galaxisánál sokkal fontosabbnak és részletesebbnek, pontosabbnak
tartja. Érdekes módon Kálmán C. György a már említett recenziójában is azt rója fel
McLuhannak, hogy bizonyos elméleteit hosszan, szájbarágóan fejti ki, míg másokat meg
sem indokolja, s ezzel gyakorlatilag kinyilatkoztat. Eisenstein komolyan vette még Francis
Bacon 1620-ban a Novum Organum című könyvében írt jóslatát is, miszerint a papír és a
nyomdatechnika, a mágneses iránytű és a puskapor gyökeresen meg fogja változtatni a világot.
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A tudás, az információ gyűjtésének, tárolásának és feldolgozásának változása

Eisenstein szerint a nyomdagép megváltoztatta az addigi információ gyűjtés, tárolás, feldolgozás, jegyzetekkel való ellátás,
v a l a m i n t n y i l v á n o s s á g r a h o z á s k ö r ü l m é n y e i t . A könyvnyomtatás első százada még lényegesen nem formálta át az örökölt (kézírásos) könyvkultúrát, a változások
ezután következtek be és gyorsultak fel. A z o l v a s n i t u d ó k h i r t e l e n f e l f o g h a tatlan mennyiségű szóhoz, képhez, ábrához fértek hozzá. És ezzel
együtt soha nem tapasztalt gazdagság de egyben zavar jelent meg
a k u l t ú r á b a n , t u d o m á n y b a n , i r o d a l o m b a n . Hogy csak egy közismert példát
említsek; Dante világnézete egyidőben vált olvashatóvá Kopernikuszéval. Ettől kezdve az
olvasók folyamatosan értesültek az új elméletekről, felfedezésekről. Valóság és valótlanság
keveredett, ám immár egyik sem zavarta a másikat. Bár a reneszánszt gyakran úgy tárgyaljuk, mint az emberi szellem szabad játékát, Eisenstein sokkal földhözragadtabban közelíti
meg: n e m p u s z t á n c s a k a r r ó l v a n s z ó , h o g y a d o l g o k n e m k e r ü l t e k a
s a j á t h e l y ü k r e , m e r t k é p t e l e n v o l t u n k s z é t v á l o g a t n i ő k e t ? Ma is, a
hálózatba kötött számítógépek korában mind több tudós, szerző problémaként említeni, s a
legtöbb irodalomtudós is azt jelzi, hogy képtelen áttekinteni saját területének irodalmát, így
mind kisebb szegmensekkel kénytelen foglalkozni.
Ha elfogadjuk Eisenstein feltételezését, akkor azt állíthatjuk, hogy a nyomdagép és a
hálózatba kötött számítógép megjelenése nagyon hasonló változásokat indított el az információ dimenziójában. Kappanyos András szerint36 a hálózatba kötött számítógép (és a
hypertext) megjelenése olyan archívum-rendszereket hozott létre, melyek „eddig sohasem
látott tulajdonságokkal rendelkeznek”, mint amilyenek, ugyancsak Kappanyos szerint a másolhatóság, kereshetőség és összekapcsolhatóság, azonban rögtön rámutat, hogy ezek valójában a korábbi (a nyomdagép megjelenésével megszülető) eljárások tökéletesítését jelentik.
Ezekkel a tulajdonságokkal a későbbiekben több fejezetben, különböző szemszögből is fog-
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Kappanyos András, Hipertext: „A számítógép és a humán tudományok”, Helikon, 2004/3, 303.
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lalkozom.
Eisenstein másik állítása az, hogy a n y o m d a g é p v o l t a k ö z v e t l e n o k o zója

a

reformációnak,

a

reneszánsznak

és

a

tudományos

forradalomnak is.
Előtte senki sem vonta kétségbe, hogy Gutenberg találmányának fontos szerepe volt
a reformációban, a protestáns doktrína terjesztésében. Luther maga is a nyomtatást Isten
ajándékának tartotta, melyet az egyházának adott. Ha azonban Luther nem férhetett volna
hozzá a bibliai szövegek nyomtatott változataihoz, valamint a lehetőség nélkül, hogy saját
tanait hatékonyan, német nyelven kellő sebességgel terjeszthesse, Eisenstein szerint nem is
indította volna el a reformációt. És míg a katolikus egyház is nagymértékben használta a
nyomtatási technológiát, maga a tény, hogy más, az eredeti szövegtől eltérő változatok megjelentek, idővel az „egy szöveg” tévedhetetlenségét is megkérdőjelezték. Luther tehát a korábbi reformációs mozgalmaknál (bogumilok, katarok, valdensek, husziták) sokkal gyorsabban tudta terjeszteni tanait, s mivel azok nyomtatásban jelentek meg, csakúgy, mint később a
katolikus egyház (latin) bibliai szövegei, ezért nagyságrendekkel több olvasóra, majd befogadóra és végül hívőre talált.
Meglepő, hogy Eisenstein a reneszánsz közvetlen okaként a nyomdagép megjelenését
tartja, hisz maga a kor már a nyomtatás megjelenése előtt, az elfogadott álláspont szerint a
14. század közepén Petrarcával indult. Eisenstein állításának alátámasztására a reneszánszt
két részre, a nyomtatás előttire, és nyomtatás utánira bontja. Szerinte m á r a 9 . , v a l a mint a 12. században a középkor kultúrája visszanyúlt az ókori
görög humanizmushoz, de ezeket a kísérleteket háborúk vagy járványok söpörték el, és puszta túlélést helyezték a középpontba.
Eisenstein tehát a reneszánsz nyomtatás előtt korszakát is csupán egy, a korábbiakhoz hasonló kísérletnek tartja, melyet a nyomdagép emelt fel, és tartott meg, úgy, hogy Itáliából az
Alpok északi részére is kiterjesztett. A csupán néhány példányban létező szöveg ugyanis
mindig sérülékeny, az így feljegyzett ötletek veszélyben vannak, megsemmisülnek, vagy a
kisszámú olvasó gyorsan elfelejti őket, halott tudássá válnak. Ha történetesen Konstantinápoly a nyomdagép megjelenése előtt esik el, akkor hatalmas könyvtárának tudása örökre
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elvesz, és ez minden bizonnyal megsemmisítő hatást gyakorolt volna a humanizmusra. Eisenstein elméletét én úgy értelmezem, hogy a r e f o r m á c i ó a z é r t P e t r a r c a v a l i n dult, mert ő volt az első nagy költő, akinek művei már nyomtatásban jelentek meg és nagy számban terjedtek el, tehát hozzáférh e t ő v é v á l t a k a z o l v a s ó k s z á m á r a . Ez a megállapítás is a véletlen szerepét támasztja alá nyomdagép korában. A fenti elméletet természetesen nem befolyásolta Petrarca
műveinek megítélését, költői nagyságát, nem azt hivatott csökkenteni.
A nyomdagép tudományos forradalomra (de a reformációra
és a reneszánszra is) gyakorolt egyik legnagyobb hatása az, hogy
m e g v á l t o z t a t t a , á t é r t é k e l t e a m ú l t h o z v a l ó v i s z o n y u l á s t . Mit is jelent
ez? A kézírás kultúráját a középkorban azért „ünnepelték”, mert szerintük az állt legközelebb
a romlatlan tudáshoz – vagyis a tudás a kézzel való másolás során romlatlan maradt. A
nyomtatott kultúra lehetővé tette a tudás felhalmozását, így a múltat, a történelmet már kívülállóként lehetett szemlélni. Eisenstein szerint ez vezetett el ahhoz, hogy az ókori szerzők
állításai megkérdőjelezhetővé váltak, így figyelembe lehetett venni az új elméleteket is, ami
a humanizmushoz és reformációhoz vezetett. A t u d o m á n y b a n a t u d á s f e l h a l m o zása és ezzel együtt a progresszív tudás megjelenése döntő font o s s á g ú v o l t . A nyomtatással együtt jelent meg tehát a tudományos adatgyűjtés, és ezen
adatok immár nem vesztek el. Kopernikusznak például már rendelkezésre álltak Ptolomeász,
Arisztotelész és a többiek adatai és elméletei, így gyorsan észrevehette az elméletek közti
különbségeket, hibákat, majd megjelentette a De revolutionibus orbium coelestium (Az égi
pályák körforgásáról) című művét. A példának van egy ironikus mozzanata is. Kopernikusz
ugyanis mint hithű katolikus, sokáig habozott, hogy kiadja-e összefoglaló nagy munkáját,
mert miután megismerkedett a reformációval, rögtön tisztában volt azzal, hogy rendszere
nyílt szakítást jelent majd a Biblia tanításával és ezzel újabb, immár tudományos lendületet
is adhat a reformációnak. Végül barátjának, Tiedemann Giesének rábeszélésére a jobb bolygótáblázatok összeállításának reményében, rászánta magát, munkájának kiadására és a kéziratot átadta Giesének, aki azt a következő évben 1543-ban Nürnbergben Johannes Petreius
kiadásában meg is jelentette.
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Ezek szerint elképzelhető, ha Kopernikusz előtt más tudós is hozzáférhetett volna az
elődök műveihez, és összehasonlította volna azokat, akkor talán ő alkothatta volna meg a
heliocentrikus rendszer hét alaptételét. (Léteznek olyan elméletek, melyek szerint a tudományos forradalom Kepler vagy Galilei felfedezéseivel indult a 16. század végén. Elméletünk
szempontjából a forradalom datálása irreleváns, hisz valamennyi tudós munkássága a nyomtatás feltalálása és elterjedése után durván száz évre esik.)
Már foglalkoztam vele, hogy tudományos forradalomban megváltozik az „eredeti”
fogalom jelentése. Míg a régi olvasatban az eredetihez, az ősihez, a kozmoszhoz legközelebb
állót, addig az újban immár az addigiaktól különböző, újat hozót jelentett. (Az angol nyelvben a különbség jobban kifejhető: a kézírásos kultúrában az original jelentése az origin volt,
míg a nyomtatás korábban immár a novel jelentést hordozta. Ez a kettőség az angolban is
mind máig megmaradt.) Dewar megjegyzi, hogy nem a nyomdagép megjelenése volt az
egyetlen találmány és változás a tudományos forradalom két évszázada alatt, ahogy a hálózatba kötött számítógép sem korunk egyetlen találmánya, azonban Eisenstein kutatása egyértelműen bizonyítja a nyomdagép központi szerepét a középkor modern korrá való átalakulás
során.
Dewar szerint a nyomdagép tehát megváltoztatta a tudás kezelésének módszerét, ez a
folyamat a hálózatba kötött számítógépek korának is egyik tulajdonsága. Hogy elméletét
igazolja, párhuzamokat keres. Mint a korábbiakban már írtam, a számítógép valódi változást
hozott a kommunikációban, ahogy a maga korában a nyomdagép is. Az előbbi a tömeg-atömeghez, míg az utóbbi az egyén-a-tömeghez forradalmát hozta. Ma már fel tudjuk mérni a
nyomtatás megjelenése óta történt változásokat, ám a hálózatba kötött számítógép esetében
ez még nem lehetséges, csak az idáig történteket vizsgálhatjuk, azzal, hogy tisztában vagyunk, eredményeink rögtön publikálásuk után elavulnak.
Dewar azt javasolja, hogy vizsgáljuk meg a tudás megőrzését, frissítését és terjesztését a kézírásos kortól a nyomtatás korán át az online könyvekig (az internet books kifejezést
használja). Tény, hogy a nyomdagép nem találta fel a könyvet, csupán megváltoztatta, újraértelmezte. Mivel a kézírásos kultúrában a könyvek és kéziratok alkotása és másolása az
íródeák vagy a másoló feladata volt, ezért minden egyes másolat különbözött az eredetitől és
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a többi másolattól is, hisz az újabb másolatok már tartalmazták az elődök hibáit, valamint
immár újakat is, stb. Ezen könyveket azonban kevesek olvashatták, és még kevesebben birtokolhatták, így a tudás terjedése nagyon lassú volt. A vándordeákok voltak a tudás és viszszajelzések primáris forrásai. Ahogy elolvastak egy kéziratot, megjegyzéseiket, saját ötleteiket a margóra írták (máig nem létezik olyan szövegszerkesztő program, mely a rendszer
szembetűnő lassítása nélkül erre képes lenne). Vándorlásuk során magukkal vitték ezt a tudást és átadták másoknak is. A kéziratok kis száma és a vándordeákok a tudás megőrzését
bizonytalanná tették. A nyomdagép ezen a téren okozott változásai hatalmasak voltak. Senki
sem kételkedik, hogy a nyomtatás megjelenése milyen hatással van a tudás megőrzésére és
terjesztésére. Bár a könyv csak a gazdagok kiváltsága volt, így is számtalan példány
megtaláltja útját a nem tehetős olvasóhoz is. Természetesen ezek a könyvek is tartalmaztak
hibákat (tipográfiai jellegűeket vagy tárgyi tévedéseket), de gyors terjedésük mind nagyobb
változásokat indított el. Egy kézirat ezer másolata tehát biztosította az adott szöveg és a benne lévő tudás túlélését és egyben gyors terjedését is.
Bár Dewar gondolatmenetét a párhuzamok keresésére építette, véleményem szerint
ebben a kérdésben akár ellentétről is beszélhetünk. Igaz, hogy a hálózatba kötött számítógépek a tudást nagyon gyors sebességgel terjesztik, azonban egyáltalán nem biztos, hogy biztosítják annak megőrzését, sőt, elképzelhető, hogy e g y a d o t t s z ö v e g , k é p , h a n g anyag (fájl) megsemmisülésének veszélye nagyobb, mint a könyv
e s e t é b e n , v a g y a k é z i r a t k o r á b a n v o l t . Ennek az okát az alábbiakban most
röviden ismertetem. A világhálón létező szöveg (tudás) jellegzetes vonása, hogy kevés példányban létezik. Ahhoz, hogy több szerző egyszerre végezhessen módosításokat, egyetlen
egy példányt szabad használniuk. A világhálón való olvasás és írás jellege olyan, hogy a
szöveget gyakorlatilag nem mentjük el (át) a saját tárolónkra, hisz egy alapvető bizalommal
vagyunk a file őrzője (nem tesszük fel a kérdést, hogy gépről vagy emberről van szó) iránt.
Ezt a példányt (és a mellette létező néhány elmentett kópiát) a delete gomb lenyomásával
helyreállíthatatlanul meg lehet semmisíteni.
A tudás frissítésének, ellenőrzésének, újraírásának a problémája a terjesztésnél és
megőrzésnél is érdekesebb mind a nyomtatás, mind a hálózatba kötött számítógép esetében.
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Dewar Eric J. Leedet idézi37, amikor azt mondja, a nyomtatott könyv a kézírásos könyvekkel
szemben egy „sztenderd termék” volt, melyből több ezer másolat készült. Érdekes módon
azonban a kiadók szokása volt az olvasói javításokat és hozzászólásokat begyűjteni az olvasóktól, oly módon, hogy azok maguk „küldték be” véleményüket. E z a v i s s z a j e l z é s i
rendszer megállította a lejegyzett tudás leépülését és a tudomán y o s f o r r a d a l o m h o z v e z e t e t t . Azzal, hogy azonos másolatok jutottak el a különböző tudományágak képviselőihez, hatalmas mennyiségű adat érkezett vissza. Amíg előtte
egy tudás korpusz öröklődött a következő generációkra, addig a nyomtatás megjelenésével
az olvasók folyamatosan „nyomoztak” és ezzel előbbre vitték a tudományokat.
Tekintsünk ki most egy pillanatra Dewar gondolatmenetéből. Véleményem szerint a
visszajelzés ezen módja értelmezhető egyfajta több szerző – egy mű rendszernek, mely idővel eltűnik, mert az elektronikus kommunikációs csatornák megjelenésével az olvasó immár
nagy sebességgel akart visszajelezni, aktívan akart részt venni a vitában, nem akart lemaradni, ezért már nem rögzítette megjegyzéseit írásban (a kiadónak pedig egyre kevésbé lett fontos az olvasó véleménye.) A folyóiratokban megjelenő kritikák, recenziók is a visszajelzés
(szubjektív) formái. A több szerző – egy mű rendszer azonban majd a világhálón jelenik meg
újra.
Láttuk tehát, hogy a könyv az egyén (az egy szerző) gondolatait hogyan juttatja el a
tömeghez. Vizsgáljuk most meg, miért is fontos Dewar állítása, miszerint a h á l ó z a t b a
kötött számítógépek az első tömeg a tömeghez kommunikációs
c s a t o r n a ! Nézzük meg, hogy jelenik meg újra az egy mű – több szerző, ahol a mű, mint
korábban is nem feltétlenül szépirodalmi szöveget jelent!
Dewar azt állítja, hogy a világháló lehetővé tette az azonnali visszajelzést, a tudás folyamatos frissítését, egyfajta térbeli (nem szépirodalmi) könyvet. Két fontos szempontra hívja fel a figyelmet. Az egyik a tudás frissítésével, a másik a tudás (szöveg) egymáshoz linkelésével (és terjedésével) kapcsolatos. Vizsgáljuk meg először az első szempontot!
Egy kiváló bibliográfiával rendelkező mű is csak a megjelenéséig ismert szakiroda37

Eric J. LEED, Elizabeth Eisenstein’s The Printing Press as an Agent of Change and the Structure of
Communications Revolutions, American Journal of Sociology, 1982., 88. szám, 421.
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lomra hivatkozhat (véleményem szerint m e g k ö v e s e d i k ), elavul, bármennyi remek ötletet is tartalmazzon. Ez ellen úgy védekezhet, hogy idővel megjelennek bővített és javított
kiadások, vegyük példának a Magyar helyesírás szabályait mely a tizenegyedik kiadásnál
(1984) és tizenegyedik lenyomatnál (1994) tart, a szakonyv.hu oldalon található ismertetés a
könyvről a következőket mondja: „Helyesírásunk szabályainak 11. kiadása 1984-ben jelent
meg. Azóta az egész világban - s benne hazánkban - óriási változások mentek végbe. Ezek
tették szükségessé, hogy a 11. lenyomat kibocsátásakor (1994-ben) a meghaladottá vált példaanyag (főképp a szabályzati részben) korunknak megfelelővé cseréltessék. Szókincsünk
rendkívül gyors változása azóta is folytatódott, s ez halaszthatatlanná tette a kiadvány szótári anyaga egészének jelenünk követelményeihez való igazítását.// E törekvés eredményeképpen a szójegyzék - a Magyar helyesírási szótárral (Akadémiai Kiadó, 1999), mai szavainak
gazdag gyűjteményével összhangban - jelentős mértékben megújult. A szabályzat szótárának
korszerűsítése nem jelenti helyesírásunk szabályainak módosulását!”38 Elképzelhető, hogy
van még olyan olvasó, aki a tizedik kiadást használja, talán, mert nem tud az új kiadásról,
vagy nem tartja fontosnak a változásokat, esetleg anyagi okokból nem szerzi be az újat.
Ezt a gondolatmenetet folytatva Dewar cikke is „megkövesedett”, hisz 1998-ban
jelent meg, ám írásában megfigyelhető tendencia, hogy általános, állandó példákat keres,
ellen akar állni a romlásnak. Ez nagyrészt sikerült is neki, azonban, azóta számos új jelenséget kell figyelembe vennünk (melyek közül talán legfontosabb a blog), ezeket igyekszem
Dewar eredeti, párhuzamokat kereső gondolatmenetéhez kötni. Ez a gondolatmenet feltételezi azt is, hogy értekezésem nyomtatott, vagy CD-be zárt, tehát nem updatelt, frissített formája is már a megjelenése pillanatában megkövesedik. Az pedig a kor iróniája, hogy ez sokkal nagyobb jelentőséggel bír, mint pl. egy Ady verseket tárgyaló értekezés esetében, hisz az
általam vizsgált téma folyamatosan és gyorsan változik.
A tudás folyamatos frissítésének vizsgálatakor véleményem szerint fontos megemlítünk a dekonstrukciót, mely érdekesen kapcsolódik jelen problémánkhoz. Derrida
dekonstrukciója ugyanis a metafizika alapstruktúrájának, architektúrájának, nyelvhasználatának, írásmódjának és intézményrendszerének lebontására, elemekre szedésére, rétegekre
38
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fejtésére irányul. Ezzel szemben tehát folyamatosan fel kell építeni is ezeket. Derrida többször kiemeli, hogy a dekonstrukció nem módszer, nem kritika, nem analízis, nem aktus és
nem is művelet, hanem bekövetkezik, esemény, amely nem vár a szubjektum elhatározására,
tudatára vagy megszerveződésére. Dekonstruálódik. A hatvanas években a dekonstrukció
kettős gesztus, kettős tudomány, kettős írás által a klasszikus oppozíciók – nyelv–írás, jelenlét–távollét, természet–kultúra stb. – felforgatását és az általános rendszer elmozdítását gyakorolja. 1968 után az intézményrendszerek, az oktatás, a politika területén működik: több
mint egy nyelv. A dekonstrukció egyik következménye pedig a tudás folyamatos frissítése
(bár nem ez az elsődleges célja).
De térjünk vissza a tudás megőrzésének, frissítésének, terjesztésének problémájához.
A posztmodern tudományfelfogás, mely egyszer már eltörölte a dátumok fontosságát, most
az, amely újra visszahozza őket, hisz talán csak azoknak köszönve lehet felbecsülni egy
adott tanulmány vagy elmélet elavulási fokát.
Vizsgáljuk most meg az elavulás problémáját. Valamennyi szövegnek, így az új írásbeliséggel foglalkozó tanulmányoknak is három elavulási foka lehet.



Az első fok a friss (up-to-date). A tanulmány addig friss, amíg a szerzője dolgo-

42

zik rajta, újabb fogalmakat vezet be, vagy éppen hagy ki (a különböző gépelési,
grammatikai vagy helyesírási hibák javítása nem számít frissítésnek). Ha egy tanulmány megjelenik a világhálón, és a szerzője időnként újraírja, akkor mindaddig friss marad, amíg immár a sokadig változatát fel is tölti (vagy szándékában áll
feltöltenie!).



Attól kezdve azonban, hogy kinyomtatták, a szöveg elavult, ami a második fok.
Sok szerző már nem szívesen lapozza fel saját tanulmányát, hisz az már valamilyen módon tőle független irodalmi (tudományos) produktum, melyben csak hibákat fedez fel, azok javítására azonban csak egy újabb kiadás megjelenésénél
van (vagy nincs) módja, így szövegében kevés örömét leli.



Az elavulás mind addig tart, míg valaki más nem bizonyítja be a tanulmányban
állítottak ellentétjét, ekkor már megsemmisülésről beszélünk.

A nyomtatott szöveg korában a modern és a posztmodern szerző másképp viszonyult
a tudás frissítésének problémájához. (Már megvizsgáltuk a dekonstrukció álláspontját.) A
posztmodern szerző a modernnel szemben már tisztában tévedhetőségével, s ez ellen csak
egy olyan kényszerrel, rutinnal védekezhetne, hogy újra meg újra visszanyúl a múltba, a saját (vagy más) tradíciójához, és folyamatosan át- és továbbírja szövegeit, majd újraközli
őket, hogy azok minden pillanatban up-to-date legyenek. Ennek legmegfelelőbb eszköze
lehetne a hálózatba kötött számítógép (a világháló), mely ideális tere a frissítésnek, felbukkanásnak és eltűnésnek, a folyamatos (szűntelen) újraíráshoz a szerzőnek azonban őrültnek
kellene lennie. (A nyomtatott szöveg frissítése, a már megjelent napilapok átírása és újrapublikálása talán legeredetibb módon az 1984-ben jelenik meg. Az elfogadott olvasat szerint az
abszolút, irracionális rendszernek (diktatúrának) volt szüksége ilyen fokú frissítésre. De tegyük fel egy pillanatra, hogy a műnek van egy másik olvasata is, mely szerint célunk egy
hatalmas rendszer – legyen az akár egy fennálló berendezkedés – folyamatos ellenőrzés alatt

43

tartása, ami nem más, mint a frissítése. De végső soron ez az olvasat is a tébolyba vezet.) A
20. századi magyar irodalomban is számos példa ismert, amikor a szerző újraírja, átírja versét, ezzel a problémával a szövegkritika foglalkozik, talán legtöbbet József Attila kapcsán42.
Nem gyakori azonban, ha egy szerző átírja a teljes életművét. József Attilával szemben, aki a
tökéletes szöveget keresve írta át verseit, Csokonai Vitéz Mihály ezt más okból tette, Rousseau filozófiájának ismeretében átírta még a kollégiumi verseit is, más verseiben pedig
(ahogy korábban Balassi Bálint is) régi szerelme nevét írta át az újra43, így született meg a
Lilla-versek gyűjteménye. Szépirodalmi produktum esetén ez, ha kínkeserves munka is,
mégsem lehetetlen, szekundér irodalom esetében azonban már igen. A tudományos értekezést író szerző egyrészt nem lenne képes befogadni az új elméleteket, Vannevar Bush, a
hypertext fogalmának megalkotója szerint: „A probléma, úgy tűnik, még csak nem is az,
hogy rosszul publikálunk, terjedelemben és témában a mindennapi érdekeket szem előtt tartva, hanem az, hogy a publikálás messze meghaladja azt a mértéket, amit képesek lennénk
feldolgozni. Hihetetlen sebességgel gyarapodnak az ismereteink, de a fonál, mellyel a minket
érdeklő információkat keressük az így keletkezett labirintusban, a keresztvitorlázatú hajók
óta nem változik” 44. Míg a szépirodalomban megjelenhet a szerzők olyan csoportja, aki tudatosan nem olvasnak más szerzőket és így hozzák létre műveiket (a posztmodern irodalmat
gyakran vádolják azzal, hogy a szerzők már nem az olvasónak írnak, hanem egymás művei-

42

József Attila ugyanis nem egy versét többször is átírta s változtatásai némelykor igen jelentősek. Fölmerül a
kérdés: melyik változatot fogadjuk el hitelesnek? Hagyomány, hogy a kritikai kiadások az utolsó szövegváltozatot ismerik el a szerző akaratát leginkább képviselőnek, abból a meggondolásból, hogy az alkotót - ha elégedetlen szövegével - megilleti a javítás joga. Csupán az a bökkenő, hogy az olyan mértékű változtatások esetében, mint amilyeneket József Attila eszközölt, kérdésessé válik, hogy ugyanannak a versnek javításáról van-e
szó. Ma már sok értelmező gondolja úgy, hogy a hasonló, de mégis alapvető különbségeket mutató szövegváltozatokat egyaránt hiteles, egymással azonos értékű verseknek kell tekintenünk.
http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/jozsefa/jozsefa.htm
43
Balassi költői szándékáról, verseskönyvét jellemezve, Rimay János summásan így vélekedett: „Ad calcem
operis Julia ipsius est addita…”, azaz: verseinek céljává Juliáját tette meg. Ez pedig azt jelenti, hogy Balassi
összes világi versét az általa Juliának elnevezett Losonczy Anna iránti szerelmének rendelte alá. Így jött létre
az az epikus keretbe foglalt versciklus, amelynek kétszer 33 éneke valóban e szerelem történetéhez fűződik. A
Balassiéhoz hasonló döntésre a magyar irodalom történetében két évszázaddal később is sor került. Csokonai
Vitéz Mihály az általa Lillának elnevezett Vajda Juliánnába szerelmesen hozta létre a Lilla-versek gyűjteményét: Lilla. Érzékeny dalok III könyvben (Nagyvárad, 1805). Ebben az egyes könyvek 19, 18 és 22 verset foglalnak magukba. (A 60 versre tervezett kötetből, a cenzúra miatt, kimaradt a II. könyv záróverse, a Feredés.)
Ismert dolog azonban, hogy az e versgyűjteményben megjelent dalok többsége eredetileg nem Lillához, hanem
másokhoz íródott. Csokonai mindent a Lilla-szerelemnek rendelve alá, átírta régebbi szerelmeihez szóló verseit, megváltoztatta a bennük lévő neveket, s így azokból is Lilla-versek lettek.
SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Balassi kötetkompozíciójának rejtelmei, ItK, 1999/5-6, 635-646.
44
BUSH, i. m.

44

vel folytatnak párbeszédet), s elképzelhető, hogy az olvasók ezeket elfogadják, addig a tudományos értekezések esetében ez lehetetlen, elfogadhatatlan. A hatalmas mennyiségű felhalmozott tudásnak és annak könnyű visszakereshetőségének köszönve pedig bármely állítás, majd annak ellentétje is bizonyítható. Ennek legjobb példája az Intellektuális imposztorok. 1996-ban ugyanis Alan Sokal „A határok áttörése: arccal a kvantumgravitáció
transzformatív hermeneutikája felé” divatos címmel egy esszét adott le a nemzetközileg elfogadott Social Text nevű lapnak, amelyet hamarosan közöltek is. Ebben a cikkben a szerző
– visszaélve a fogalmak eredeti jelentésével – egy teljesen értelmetlen elméletet fejtett ki,
tiszteletben tartva az esszé szabályait. A tanulmányt paródiának szánta, és hamarosan előállt
az önleleplező cikkel is, ám annak közlésére a neves folyóirat már nem vállalkozott. Az Intellektuális imposztorok ennek a provokációnak a következménye. Sokal be akarta bizonyítani, hogy cikkével nem áll egyedül: a könyvben számos ismert és nagyra becsült francia
posztmodern filozófustól idéz, s lépésről lépésre kimutatja, hogy a műveikben az általa elkövetettekkel rokon intellektuális közlésmódok érhetők tetten. Amikor 1997 végén a könyv
megjelent, az általa okozott sokk végiggyűrűzött az európai értelmiség körében. A könyvet
magasztalták és kárhoztatták, heves vitákat váltott ki intellektuális szigorról és tisztességről.
Ezek után vizsgáljuk meg, milyen változást hozott a tudás frissítésében a hálózatba
kötött számítógép. Egyrészt megjelent az update fogalma. Egy jó honlap megújulása gyakorlatilag folyamatos, az időpont másodperce pontos megjelölésével, ez talán a blogok esetében
a legszembetűnőbb. Előfordult például, hogy az ELTE Bölcsészettudományi Informatika
Program keretében tartott kurzusokon megvitatott témát pár óra múlva egy hallgatóm
blogján láttam viszont45, így erről a jelenségről már a következő órán beszélhettünk.
A világhálón szereplő adatokat (műveket) minden nehézség nélkül egy hálózatba kötött számítógépről bármikor frissíthetjük, így a szerzőnek lehetősége van a kész (újraírt) szöveg azonnali feltöltésére. Az update fogalma azonban még az egyén-a-tömeghez típusú kommunikáció. Dewar nem említi az update fogalmát, azonban foglalkozik az új média adta új
lehetőségeket kihasználó FAQ (máshol F.A.Q.) kérdésével.
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A blog, kihasználva a forma alapvető tulajdonságát, névtelenül jelent meg, és jelenik meg az értekezés írása
idején is.
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A FAQ (Frequently Asked Questions), magyarul gyik (gyakran ismételt kérdések),
vagy az internetes szlengben gyík46. A FAQ főleg az angol nyelvterületen széles körben
használt USENET47 egyik szolgáltatása, magyar nyelvterületen általában a különböző honlapok egyik menüpontja, mely a látogatók által beküldött ismétlődő kérdésre ad választ megelőzve ezzel az újbóli feltevésüket. Az USENET a (magyar) hírportálok fórumaitól abban
különbözik, hogy nagyrészt tudományos kérdések megvitatására használják, és nem engedélyezett a destruktív, ellenséges magatartás és az ebből következő jegyzetek küldése. A rendszer témakörökre van bontva, és a témaköröknek vannak moderátoraik, akik a csatornát szabályozzák. Ilyen csatorna például az alt.hypertext, melyen a hypertexttel kapcsolatos problémákat beszélik meg a résztvevők. Idővel azonban egy csatornában hatalmas mennyiségű
szöveg gyűlik össze, hisz elképzelhető, hogy már több mint 10 éve jelennek meg hozzászólások a témában. Ez a tudásmennyiség már kereső használatával is áttekinthetetlenné válik,
az új hozzászólók már rég feltett és megtárgyalt kérdésekkel jelentkeznek, így a csatorna
„tulajdonosa”, moderátora úgy dönt, hogy létrehozz egy összefoglalást gyakran ismételt kérdések (gyik, FAQ) címmel. Ezek után az olvasó először ezt böngészi végig, majd csak utána
jelenteti meg hozzászólását, kérdését. A FAQ tehát felfogható egyfajta alternatív lexikonként
is, mely sokkal lazább struktúrájú, mint pl. a Wikipédia, a legjelentősebb online enciklopédia.
A FAQ mellett létezik egy másik hasonló rendszer is, mely főleg a gyakran felhasználó barát felület nélküli UNIX rendszerek felhasználóira jellemző. Ez a jelenség nem annyira a tudományos témákkal, mint magával a UNIX rendszer programozásával foglalkozik.
Közismert, hogy ezen rendszerek építése, fejlesztése gyakran a Microsoft Windows (tehát az
átlag) felhasználók számára megszokott grafikus felület nélkül történik, ezért nagyon bonyolult, mert számtalan utasítás ismeretét feltételezi. Gyakorlati megközelítésben azt jelenti,
hogy egy UNIX programozó nem ikonokra való egymás utáni kattintással és a megfelelő
értékek beírásával hoz létre egy programot, hanem hosszú parancssorokat gépel be. Ezt a
munkát segíti a howto (hogyan), melyet hasonlóan a FAQ-hoz folyamatosan frissítenek.
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Aki sokat kérdez, az internetes diskurzus szerint gyík, vagyis tudatlan.
A Hálózati értelmező szótár http://www.iif.hu/dokumentumok/niif_fuzetek/szotar/ szerint: Az USENET az
Egyesült Államok egyik legrégibb (laza) hálózati csoportosulása, amely a „newsgroup” elnevezésű kommunikációs fórumairól híres; a Usenet news ma már az internet egyik információs szolgáltatásaként működik.
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Fontos kitérni arra is, hogy a jelenlegi USENET rendszer már túl nagyra nőtt, több
mint tízezer hírcsoportból, ezek pedig több ezer hozzászólásból állnak, ezért egyrészt áttekinthetetlen, másrészt pedig a tömeges spaming egyre élvezhetetlenebbé teszi, így alakulóban van egy új elveken működő Usenet 2. Hasonló anyagmennyiség gyűlt össze az online
folyóiratokban, szintén a many-to-many kommunikáció egyik leggyorsabban fejlődő formái.
1994-ben az Association of Research Libraries az USENET keretében 74 tudományos lapot
tartott nyilván, ez a szám 1995-ben már 142 volt, míg 1996-ban már 1688. Tegyük fel a kérdést: mi fog történni idővel a régi, cikkekkel, szövegekkel, hozzászólásokkal? Elképzelhető,
hogy teljes csoportok, témakörök semmisülnek meg, mint a kézírás korában? Véleményem
szerint a legkomolyabb problémát az jelenti, hogy ebben a tudásmennyiségben a szerzők,
hozzászólók bármit, és annak a fordítottját is be tudják bizonyítani, és maga a hatalmas korpusz lesz az akadálya annak, hogy egy adott állítás helyességének utána járjunk, nem is szólva arról, hogy ezen anyagok csak online léteznek, tehát elképzelhető, hogy semmilyen szerkesztési elvnek sem felelnek meg, vagy szabálytalanul hivatkoznak.
Az USENET tehát a konkrét weboldalakhoz nem kötődik, így független maradhat, a
felhasználó böngésző segítségével tudja elérni, és a many-to-many írott elektronikus kommunikáció – tudásmegosztás talán legfontosabb formája. Létezik a many-to-many kommunikációnak még egy, egyre jobban terjedő formája, a chat. A chat48 jellegzetessége, hogy
egyfajta átmenetet képez az írásbeli és szóbeli kultúra között, hisz a chatben résztvevők írásban (vagy ezzel párhuzamosan internet telefonon) beszélgetnek (úgy, hogy közben akár láthatják is egymást, vagy csak bizonyos mértékben, amennyiben identitásukat teljes mértékben
nem akarják felfedni), s eközben küldhetnek egymásnak képeket, linkeket. Az ilyen diskurzust általában senki sem menti el, jegyzi le, ezért arra csak emlékeznek, mint a szájhagyomány korában.
Hívjuk most újra segítségül Dewar gondolatmenetét. A tudás terjesztése és egymásba
linkelése már az első enciklopédiákkal megjelent. A hálózatba kötött számítógép a hypertext
segítségével azonban azonnal képes megjeleníteni az utalásokat, elég csak rákattintani a linkre. Így egy adott szó, idézet, vagy elmélet kapcsán lehetőségünk van a szükséges up-to-date
48

Csevegő szobák vagy csevegő programok segítségével valósul meg
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definíciók, (alternatív) elméletek azonnali elérésére. Van azonban egy másik fontos kérdéskör is. A nem angol anyanyelvűek számára az angol nyelvű szakirodalomhoz szükséges szótár kérdése, mely paradox helyzetet teremt. Egy angol értelmező kéziszótár használata biztosítaná ugyanis a legpontosabb fordítást, és a nyelvtudás tökéletesítését, ám a szótár fellapozása időigényes. Ezzel szemben például a világhálón található, a SZTAKI által működtetett,
egyébként kiváló, és a nyitó oldalon folyamatosan frissülő, izgalmas szerkesztői üzenetekkel
kommunikáló angol-magyar szótár49 azonban másodpercek alatt képes megjeleníteni az
adott szó jelentését magyarul, ezzel felgyorsítva a munkát, azokban csak korlátozott tudáshoz biztosít hozzáférést, tehát ebben az esetben paradox módon a nyomtatott könyv tartalmaz addicionális tudást. Választanunk kell tehát a gyors és a pontos munka között.
Vizsgáljuk meg, hogyan kereshetünk a hatalmas adatmennyiségben, vagyis hogyan
nyerhetjük vissza a tudást. A kézírás korában egyéni képességektől függött az adatok visszanyerése, az erre alkalmas program, eszköz az emberi emlékezet volt. Sokan létrehoztak különböző mutatókat, indexeket, ám ennek nem volt kialakult rendszere. Dewar szerint a kézirat tulajdonosa alkalmazott a könyvbe kézzel írt könyvjelzőt, tartalomjegyzéket (melyben
megjelölte az összes vagy csak a fontos fejezeteket), konkordanciát, széljegyzeteket, megszámozhatta a sorokat és oszlopokat, stb.
A könyvnyomtatással együtt megkezdődött a mutatók nyomtatása is, a 15. század végén. A nyomtatott könyv számtalan tipográfiai rendszerezett újdonságot hozott: fejezet
címeket, oldalszámokat, az írásjelek következetes használatát, szakaszokat, fejléceket, tartalomjegyzékeket, stb. Az olvasóknak ez az újdonság erejével hatott. Dewar Eisensteinre hivatkozik50, aki szerint a kezdőlap megjelenése volt a legnagyobb formális változás, mely
lehetővé tette a könyvek katalogizálását. Ezzel megindult az életrajzok, könyvkatalógusok,
enciklopédiák nyomtatása, ezek pedig cserébe biztosították a tudás felhalmozását, és a tudományos forradalmat, hisz már nem az emlékezetre lehetett csak hagyatkozni, hanem
viszonylag gyorsan meg lehetett találni a szükséges szöveget (könyvet).
A számítógép újra forradalmasította a keresést. Már egy szövegszerkesztő is képes
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Ez a szótár időközben beépült a T-Com által fenntartott Origo portálba.
DEWAR, i. m .
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keresni, ám kereshetünk a saját gépünkön, könyvtárak online katalógusaiban, a világhálón
valamelyik keresőprogrammal.51 Bármilyen keresés végrehajtható, a felhasználónak csak a
feltételeket kell megadnia; kereshet adott szóra, annak egy részére, megadhatja a kezdőbetűt,
és az azt követő betűk számát, kereshet dátum szerint, stb.52
Dewar ünnepli a (teljes) szövegre való keresés lehetőségének megjelenését a hálózatra kötött számítógép korában (ennek lehetőségeit kihasználja az értekezésem is), mert hatalmas újdonság, hogy rövid idő alatt számtalan művet tudunk citálni, még kollégája esetét is
ismerteti, akinek fel sem kellett kelnie a székéből ahhoz, hogy egy szövegből idézhessen. A
tanulmánya megjelenésekor ez még újdonságnak számított. Dewar nem vesz azonban figyelembe egy nagyon komoly problémát: a hiteles forrás kérdését, mivel, amikor tanulmányát
írta, a kevés fellelhető online forrás nagy része még a szerzők által feltöltött szöveg volt.
„Tanult” keresőnek, felhasználónak kell lennünk ahhoz, hogy meg tudjuk különböztetni az
idézhető forrásokat a használhatatlanoktól. Nem elképzelhetetlen, hogy a közeljövőben az
egyetemek a képzési rendszerükbe bevesznek egy kurzust, melynek keretében a világhálón
való keresést tanítják majd. A probléma szemléltetésére mondok egy konkrét példát: egy
irodalomtörténész barátommal a Skypon53, mely a világ összes hálózatba kötött számítógépe
között ingyenes kommunikációt biztosít Karinthy egyik jól ismert novellájáról beszélgettünk, melynek főszereplői Jézus és Barabbás. A címre is valahogy így emlékeztünk, de szükség volt a pontos adatra. Úgy gondoltuk, joggal feltételezhetjük, hogy majd a világhálón
megtaláljuk a pontos címet. Ahhoz nem fűztünk túl sok reményt, hogy magát a szöveget is el
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a 2005-ben megjelent Google desktop mindezeket egy program keretében biztosítja, így megjelennek mind a
sajátgépünkön, mind a világhálón lévő találatok. A program telepítése után ugyanis indexeli a felhasználó gépén található összes dokumentumot (szöveget, képet, zenei fájlt), majd amikor a felhasználó keres valamit,
megmutatja mind a saját gépén, mind a világhálón a keresés kritériumainak megfelelő találatokat.
52
Korábban egy DVD-ROM alapú lexikon hatalmas, féltve őrzött kincset jelenthet. A szinte megfizethetetlen
lexikonokhoz, enciklopédiákhoz szokott értelmiségiek egy részére ugyanis olyan nagy hatást gyakoroltak CDROM majd DVD-ROM alapú, a nyomtatott változattal identikus, ám könnyen, teljes szövegre kereshető kiadványok, hogy önzővé váltak, kollégáiknak sem szívesen adták kölcsön, arról pedig, hogy bárki is másolatot
készítsen róla, szó sem lehetett.
53
A Skype egy peer-to-peer IP telefon (VoIP) hálózat, amelyet Niklas Zennström és Janus Friis, a Kazaa készítői fejlesztettek ki. Bár elsősorban a hangátvitelre helyezték a hangsúlyt, a program azonnali üzenetküldőként is
használható A Skype célja egy egyszerű, megbízható és barátságos kommunikációs rendszer létrehozása. Jó
lehetőséget biztosít a kapcsolattartásra barátok, családok, kollégák között, minden eddiginél egyszerűbb módon
és jobb hangminőségben. Napjainkban már sok vállalat használja ezt mint alternatív, ingyenes telefonálási
lehetőséget. A Skype jövője összekapcsolódik a mobilkészülékek hálózatra kötésével. Amennyiben a telefonok
már vezeték nélküli internet hálózatra, és nem telefontornyokra csatlakoznak, akkor ezeken a készülékeken is
Skype lesz futtatható, melynek így nem számunk, hanem felhasználó nevünk van, és teljes mértékben irrelevánssá válik a földrajzi helyzetünk, a határok.
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tudjuk így érni (a hiteles közlésre nem is számítottunk), ám ez nem is volt célunk. Keresésünkhöz a Google-t használtuk, ennek számtalan találata először használhatatlannak bizonyult, majd folytatva a beszélgetést együtt keresve rákattintottunk három olyan esszére, mely
az adott novellából idéz, mindhárom a szerzőként Karinthyt jelölte meg, de egyik sem közölte a novella címét! A sokadik oldalon megjelent egy találat, mely az ÉS 2002/38-as számában megjelent Beck András Karinthy Frigyes összegyűjtött műveinek recenziójára mutatott.
Ez a recenzió szerencsére épp kitért az általunk keresett novella címének problémájára is,
jelezve, hogy az egyik kötetben az említett novella címe 5-féle (!) változatban szerepel: a
borítón a Krisztus és Barabás, a tartalomjegyzékben és az írások fölött futó fejlécen Krisztus
és Barabbás, szerkesztői jegyzetben Krisztus vagy Barabbás?, a rajzolt borítón Krisztus
vagy Barabbas szerepelt, míg a Krisztus vagy Barabbás cím a helyes. Ha valaki azonban
nem kitartó kereső, elképzelhető, hogy megáll az első találati oldalnál, és tévésen hivatkozik,
majd később mások is hivatkoznak rá. Egyelőre tehát úgy tűnik, hogy a k ö n y v t á r a z
e g y e d ü l i m e g b í z h a t ó i n f o r m á c i ó f o r r á s , és a világháló megjelenésével bizonyos elitista jelleget is kapott.
Mind a nyomtatott könyvek, mind a világháló megváltoztatták a szerzőség fogalmát,
ahol a szerző már nem irodalomtudományi, hanem jogi fogalom, és mint ilyen a jelenség
szorosan összefügg a szerzői joggal. A nyomdagép megjelenése előtt ugyanis a szellemi tulajdon fogalom nem létezett. Dewar a Bibliát, mint klasszikus példát említi, ahol egyedül az
Újszövetség esetében tudunk viszonylag nagy bizonyossággal szerzőket felsorolni. „Ki írta
a Bibliát?” – teszi fel a kérdést. Véleményem szerint azonban, a Biblia esetében a szerzőség
fogalmán túl egy fontos teológiai kérdésről is szó van, ami a kérdést még érdekesebbé teszi,
ugyanis a katolikus olvasat szerint a Biblia a Szentlélek sugallatára íródott,54 ez a jelenség a
későbbiekben a hypertext szerzőjének problémakörében bukkan fel újra.
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Ezt az értelmezést támasztják alá a következő újszövetségi szöveghelyek is: „Ezek pedig azért irattak meg,
hogy higyjétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek Fia, és hogy ezt hívén, életetek legyen az ő nevében.” (Jn
20, 31), valamint „Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból. // Mert
sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Lélektől indíttatva szólottak az Istennek
szent emberei.” (2Pt 1, 20-21). Ez azt jelenti, hogy a szerző személye nem fontos, ő csupán a Szentlélek eszköze, az, aki a sugalmazott szöveget lejegyzi. Dewar további példát is, számos antik művet ugyanis csak tulajdonítanak bizonyos szerzőknek.
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A nyomtatás megjelenésével megszületett a szellemi tulajdon is, ám ennek érdekes
módon először nem a szerző, hanem a kiadó (a nyomda tulajdonosa) volt a birtokosa. Egy
velencei nyomdász, a speieri Johannes de Spira 1469-ben életfogytig való szabadalmat kapott a könyvek nyomtatására, azonban 1470-ben hirtelen meghalt. Helyét a francia Jenson
Miklós vette át, az antiqva (a mai szövegszerkesztőkben is használt) betűtípus metszője, aki
magától Gutenbergtől tanulta a művészetét. Jenson Miklós becsületben és közszeretetben élt
1481-ban elkövetkezett haláláig; a pápa is méltányolta az érdemeit, és őrgrófi rangra emelte.
Nyomdája idővel Aldo Pio Manuzio kezébe került, ki korának leghíresebb nyomdásza és
kiadója volt. Bámulatos munkákat nyomtatott az augsburgi Ratdoldt Erhard is, aki 1476-ban
került Velencébe. Euklides-e egyike a tizenötödik század legszebben nyomtatott könyveinek.
1486-ban a honvágy hazavitte Augsburgba.55 A nyomdagép tehát várta a reformációt.56
A különböző országok ettől kezdve már hosszú időre adományozták a kiadóknak
nyomtatott könyveik árusítására szóló monopóliumokat, és hoztak létre az irodalmi tulajdont
védő törvényeket, a modern szerzői jogról az 1710-es angliai Statue of Anne megjelenésétől
beszélünk.57
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NOVÁK László, A nyomdászat története, Bp., Világosság Ny., 1927-1929.
http://www.magyarnyomdasz.hu/cikk/mult_novak4.php
56
Egy ajánlás: ennek az egy évnek a történetet, mely a nyomtatáshoz fűződő szabadalmi jog megszerzésétől a
ravasz velencei nyomdász, Johannes de Spira titokzatos haláláig tart, Umberto Eco figyelmébe ajánlom, cserébe többek között a Hogyan írjuk szakdolgozatot kötetéért is. Kérem, fontolja meg, hogy az ötletből írandó középkori-posztmodern regényében felvonultat 150 főnyomdászt, hisz ennyi dolgozott abban a korban Velencében, valamint azoknak titkos társaságát, mely a nyomtatott szöveg a tagok élete végéig tartó terjesztésére esküdött fel. Szerepeltessen továbbá egy könyvet, melyből csak egy példányt sikerült nyomni, mert a prés valamennyi próbálkozásnál porrá tört, egy kiváló, ám kiégett, a kelleténél egy kicsit erőszakosabb nyomozót, aki
most kivételesen ne szerzetes, inkább egy munka nélküli maradt másoló, a kódexek megszállottja legyen. A
nyomozót, kit személyesen a dózse bíz meg, a műből készülő filmben Jean Reno alakítsa, a nyomdász legyen
Philip Seymour Hoffman, míg a titkos nyomdásztársaság feje legyen Anthony Hopkins. A regény cselekményének kibontásának során a szerző építkezzen a közönség által ismert művekre, ám ezek kerüljenek új megvilágításba, mindezt tegyen oly módon, hogy az olvasónak okozzon (némi) nehézséget a regény megértése, ám a
kritika ünnepelje. Maga a mű kezdődjön egy ajánlással: Herceg - a torka száraz-tüzesen // Folyton rikoltott:
„Hű! ég, a keservét!” Itassa most örök bor odafenn // Néhai Spira mester szomju lelkét!)
57
A Wikipedia erről a következőket írja: „Ez a döntés mondta ki először azt, hogy a szerzők, és nem a kiadók
kell, hogy haszonélvezői legyenek a védelmi törvényeknek, valamint védelmet biztosított a vevők részére a kiadókkal szemben úgy, hogy az eladás után ne ellenőrizhessék a nyomtatott termékeket. A döntés ezen túl érdekes módon 28 évben határozta meg ezen kizárólagos jogok biztosításának idejét, ami után a művek közkinccsé
válnak.
Az 1886-os Berni Uniós Egyezmény határozta meg először a szuverén államok közötti szerzői jogok biztosítását. (Ezeket később az 1952. évi Egyetemes Egyezmény is szabályozta, de ennek mára már csupán történelmi
jelentősége van.) A Berni Uniós Egyezmény alapján a szerzői jogok a kreatív mű megalkotásától jönnek létre: a
szerzőnek nem szükséges azt bejegyeztetnie, vagy e jogának elismerését kérvényeznie. A szerzői mű létrejöttével
(írott formában, vagy bármilyen egyéb fizikai módon) a szerző automatikusan kizárólagos joggal rendelkezik
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A szerző léte tehát egy nagyon izgalmas kérdéskört vet fel, melyre Dewar Eisenstein
elmélete kapcsán hívja fel a figyelmet. E i s e n s t e i n s z e r i n t a n y o m t a t á s ó r i á s i
h a t á s s a l v o l t a z e g y é n i h í r n é v r e ; a „hírnév hajszolása” talán az ihletét abból
kapta, hogy a szerző azt feltételezte, kinyomtatott műve immár örökre fennmarad (idézek,
újabb kiadásai jelennek meg a kötetének, stb.) Gondoljunk csak az egyéni kultusz megjelenésére és elterjedésére a reneszánszban, ahol a németalföldi festészetben például már nemcsak a szerző kapott megkülönböztetett szerepet és társadalmi, anyagi elismerést, hanem a
képeken a szentekkel, Máriával, és a kis Jézussal a donátor, a gazdag polgár is immár szerepelni akart! Ám hiába jelenítette meg a festő állhatatos, gyakran imádkozó pózban, nyilvánvaló volt, a megrendelő személyes visszavonhatatlan hírnévre vágyott.
Közelítsük meg most másképp a szerzői jog kérdését. Ha a nyomdagép az egyén-atömeghez típusú kommunikáció eszköze, akkor ez feltételezi az egyén, a szerző fontosságát
is. A h á l ó z a t b a k ö t ö t t s z á m í t ó g é p a z o n b a n é p p e l l e n k e z ő l e g , a t ö meg-a-tömeghez kommunikációt biztosítja, így a szerző és a szerz ő i j o g i s á t a l a k u l , t a l á n k e v é s b é f o n t o s s á v á l i k , a folyamatnak azonban
még nincs vége, ezért nem tudunk következtetéseket levonni.
A tudás megőrzése, frissítése, terjesztése, visszanyerése (esetleg kinyerése) után foglalkozzunk most a tudás megszerzésének kérdéskörével. Dewar szerint a nyomdagép egyik
azonnal és felismerhető hatása a tanulási folyamat megváltozása volt. Fel kell tehát ismernünk, hogy az, ami a könyv és hálózatba kötött számítógép korában norma, az a nyomtatás
megjelenése előtt ismeretlen folyamat volt. A kézírás korában ugyanis az elitképzés alapvetően szóbeli volt, valaki felolvasott egy kéziratot (melyeknek száma igen kicsi volt), vagy
előadást tartott, tehát, mint már láttuk, a tanulás során az emlékezés, a hallottak megjegyzése
volt kulcsfontosságú, míg tömegoktatás tanoncrendszerből és szintén memorizálásból állt.
Dewar azt állítja, hogy valószínűleg Európában a könyvből való tanulás (ami korábban a
szerzetesek életére volt jellemző) hozta a legnagyobb társadalmi változásokat (forradalmat),
hisz a tanulás során az olvasás már a gyermekkorban kezdődött és az ifjúkorán át a felnőtt-

minden a művet, vagy annak feldolgozásait illetően egészen a védelmi idő lejártáig (vagy egyes országokban
addig, míg az alkotó kifejezetten le nem mond ezen jogokról).”
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korig tartott.
A teljes struktúra átalakult. A közönség hallgatókból olvasókká vált. (Érdekes módon
a magyar nyelv, más nyelvektől eltérően, az egyetemek tanulóit továbbra is hallgatóknak
nevezi.) A tanuláshoz már nem volt feltétlenül szükségünk tanítóra, otthon is lehetett tanulni.
(Látjuk majd, hogy ezen állítások csak az európai kultúrára igazak, Koreában ugyanis, ahol
Gutenberg előtt is működött már modern nyomda, a nyomtatás nem hozott változásokat, a
tanítonak a szerepen az egész 20. században megmaradt, és csupán most kezd – külső hatások befolyása alatt – meggyengülni.) Híres példa Isaac Newton, aki tudását tanár nélkül,
olvasás útján szerezte. A hallgatókból olvasókká válás tehát fontos társadalmi és kulturális
változásokat indított el, ezek a folyamatok azonban csak az ipari korral, az általános műveltség megjelenésével zárult. Ezzel szemben elfogadott nézőpont, hogy a hallgatóból olvasóvá
való válás jelentette kulturális értelemben a középkor végét, és az új kor megjelenését.
Hasonló módon, a számítógépek is hatottak a tudás megszerzésének módjára (ami
már a világhálón, különböző DVD-, CD-ROM-okról is olvasás útján történik), hisz Európában, Amerikában és Ázsia keleti részén a számítógépek már az óvodától kezdve segítik a
tanulást.58 Ez idővel azonban változni fog, de folyamatosan szem előtt kell tartani, hogy ma
még nem tudjuk, a hálózatba kötött számítógép milyen változásokat indít majd el a tudás
megszerzésének módjában.
Az elsők, akik a számítógépeket kezelték, a programozók voltak, az eszközök terjedésével azonban megjelentek a felhasználók is, akiknek csak a gépek kezeléséhez szükséges
tudást kellett birtokolniuk. A teljes szövegre való keresés, a hypertext, a multimédia és egyéb
technológiák együttes hatása a tudással való bánás olyan módját teremtette meg, mely a számítógépek megjelenése előtt elképzelhetetlen volt, hisz azonnali hozzáférést biztosítanak az
olvasott szöveghez kapcsolódó képekhez, mozgóképekhez, s maga az így megszerzett tudás
58

Magyarországon, ahogy más európai államokban is az oktatási intézményekben való megjelenésük egyelőre
semmiképpen sem nevezhető átütő sikernek, hisz a megfelelő infrastruktúra kiépítése önmagában nem elegendő, az általa megjelenítendő tartalmakon van a hangsúly. Az oktatási intézmények így a számítástechnika használatára nevelik a hallgatókat, ám nem tanítják meg őket a megfelelő a tudás megszerzésének megfelelő módjára, így a világháló böngészése is idővel a tanulástól veszi el az időt. A magyar oktatási tartalomszolgáltatás
azonban nem képes ellátni feladatát. Ahhoz, hogy sikeres legyen, komoly koncepcióra és anyagi támogatásra
lenne szüksége, hisz a nyomtatásban megjelent művek rendszertelen digitalizálása és elérhetővé tétele csupán a
könyvtárakat tehermentesíti némileg, hisz valószínű, hogy az olvasó a számára szükséges összes művet nem
tudja a világhálón elérni, ezért továbbra is könyvtározásra lesz szüksége.
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tudás is nem lineáris. Ez mind egy egyszerű CD-ROM-on is hozzáférhető, és nem feltételez
hálózatot. Dewar így egy CD-ROM tartalmát megkövesedettnek tartja, hisz láttuk, hogy tartalma nem frissül, mert az ilyen típusú lemez alapvető tulajdonsága, hogy általában nem lehet frissíteni. Dewar magát a médiát ezért szuperkönyvnek nevezi. A hálózatra való csatlakozás ezzel szemben új lehetőségeket biztosít: gyakorlatilag k o r l á t l a n , f o l y a m a t o s a n
m e g ú j u l ó t u d á s h o z v a l ó h o z z á f é r é s t , valamint egy f o l y a m a t o s o n l i n e
s e g í t s é g e t , ami főleg a különböző fórumokon feltett kérdésekre kapott biztos válaszokat
jelent. Az autodidakták tehát egy hálózatra kötött számítógép segítségével bármikor, bármit
tanulhatnak, sőt folyamatosan értekezhetnek is másokkal.
Így tehát már nem olvasóról, hanem felhasználóról, a tudás felhasználójáról beszélhetünk, aki a many-to-many kommunikáció biztosította lehetőségekkel él.
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Váratlan következmények

Eljutottunk tehát a harmadik párhuzamig, a váratlan következményekig. Dewar azt
állítja, hogy minden sikeres technológiának váratlan következményei vannak. Ilyen például,
hogy csak egy közismert példát említsek, a mobiltelefon és az ahhoz kapcsolódó jelenségek.
A különböző írásbeli vizsgákon hatalmas gondot okoz, hogy a vizsgázó, becsapva a felügyelőt, könnyen kapcsolatba léphet mobiltelefonján olyasvalakivel, aki a feltett kérdésekre a
(világhálón vagy könyvekben, esetünkben nem tesz különbséget) kikeresheti és bediktálhatja, vagy szöveges üzenetben elküldheti neki a választ. De vannak komolyabb következményei az új technikának is: a mobiltelefon zavarhatja a szívritmus-szabályozó működését is,
ami adott esetben életveszélyes lehet.
Előfordul azonban olyan eset is, amikor a váratlan következmények felülkerekednek
a várhatókon, gondoljunk csak a nagy francia forradalomra. Dewar szerint a hálózatba kötött
számítógépek esetében az utóbbi történt, a fejlődés tehát irányt változtatott, és eltért az eredetileg tervezettől.
A nyomtatott szöveg korában mind a vallás, mind a tudomány képviselői arra törekedtek, hogy „kijavítsák” a kéziratokat, ami azt jelentette, céljuk az volt, hogy immár egy,
javított változat terjedjen. Az, ami egy idő múlva a vallás területén sikertelenségnek, az a
tudomány területén teljes sikernek bizonyult. Dewar ezen állításának igazolására Kopernikuszt és Erasmust hozza például. Mindketten javításokat akartak eszközölni a Biblián, és
mindketten meg akarták reformálni az egyházat. Ma viszont Erasmus, a humanizmus legismertebb képviselőjének és a reformáció előfutárának tekinthető (holott eredeti szándéka nem
ez volt), míg Kopernikusz alapjaiban rengette meg a teljes középkori kozmológiát (holott
eredeti szándéka nem ez volt). Ez a két változás pedig azon következményekkel járt, hogy az
európai nemzetállamok idővel világuralomra tettek szert (mely egészen az első világháborúig tartott, melyben a gépek újabb fejlődésen mentek át, ahogy majd a második világháború
végére is).
Történt-e hasonló a hálózat korában? – teszi fel a kérdést Dewar. Válasza – igen – és
azt a példát hozza, hogy a kommunizmus bukását az új információs (kommunikációs, keres55

kedelmi) technológia hozta, melynek feladata az lett volna, hogy a keleti blokkot a gazdasági
versenyben tartsa. Ezen technológiák nem alkalmazása a központi hatalom erejét konzerválta
volna, azonban visszavetette volna a gazdaságot, amit idővel nagyfokú elégedetlenség követett volna. Véleményem szerint bármely döntésnek idővel valamilyen szintű változáshoz,
forradalomhoz kellett vezetnie. (Kérdés, hogy ezzel a birodalom eleve bukásra volt ítélve?)
Megvalósult tehát a gazdasági fejlődés érdekében (a kevésbé cenzúrázott) információk szabadabb áramlása, ami az ellenzéki mozgalmak megerősödéséhez és idővel a demokrácia
kialakulásához vezetett.
A hálózatba kötött számítógépek esetében a nem várt következmények még távolabb
vezettek az eredeti szándéktól. Az ARPANET eredeti szerepe a számítási erőforrások megosztása volt, ehelyett a felhasználók immár a második évben egy államilag felügyelt, nagysebességű elektronikus posta-központtá degradálták, vagy éppen ez a funkció segítette az
elterjedést, hogy ezután ráépülhessen számos más is. Vagy azok a fizikusok például, akik a
CERN-ben kifejlesztették a html-t, nem szándékozták létrehozni a World Wide Web-t (világhálót). Dewar tanulmányának 1998-as megjelenése óta számos új jelenség, változás tanúi
lehetünk. Senki sem feltételezte volna például, hogy a mobiltelefonok alapvető funkciója
idővel a fényképezés, videó és zenelejátszás lesz, vagy hogy a csoport, mely kifejlesztette a
legjobb keresőmotort, a Google, idővel a Microsoft uralta szoftverpiacra is szemet vet.
Ugyanígy még megjósolni is lehetlen lett volna, hogy a világháló alkalmassá válik zene és
film gyors (illegális) terjesztésére, ami a kiadók csődbejutását, vagy a szórakoztató ipar teljes
átalakulását eredményezheti hosszú távon.59
A hálózatba kötött számítógépek korában tehát elképzelhető, hogy a váratlan következmények idővel átveszik az uralmat, ezért azoknak, akik részt vállalnak az új technológiák
tervezésében, terjesztésében, folyamatosan figyelniük kell a változásokat, ami egyfajta játékot feltételez.
Dewar zseniális gondolatmenete ekkor hirtelen megáll, és már kurriózumként említi,
59

Hasonló példa még a már említett Skype program, mely eredeti szerepe a hálózatba kötött számítógépek
közti ingyenes telefonálást biztosította. Idővel azonban ellátták egy olyan funkcióval, mely lehetővé teszi vezetékes és mobilszámok hívását is nagyon alacsony tarifákon, ezzel komoly gondokat okozva a telekommunikációs óriásoknak, akiknek így be kell szállniuk az árversenybe, ami a telekommunikációs piacot alapjaiban alakítja át.
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hogy Kínában már Kr. u. 1300 körül felfedezték és használták a Gutenbergéhez hasonló
nyomdagépet, ekkor mellékesen felteszi a kérdést; ha a nyomdagép valóban egy kauzális
tényező-e, és hogy lehet, hogy Ázsiában nem generált kulturális, társadalmi forradalmat,
ahogy azt Európában tette. Dewar másik példát is hoz, csupán pár mondatban tárgyalva, miszerint az iszlám azért tiltotta több, mint 400 éven át a nyomdagép használatát, mert attól
tartott, hogy az veszélyeztetné a Korán hagyományos, szóbeli terjesztésének a módját, és
ezzel az egész vallásra is hatással lehetne. A kérdésnek azonban nem tulajdonít különösebb
jelentőséget, ezért csak pár mondatban válaszol rá, utalva, hogy azon országok, melyek háttérbe szorították a nyomdagép használatát kizárták magukat a kulturális majd a gazdasági
forradalomból is, ezért le kell vonni a következményeket, amikor a világháló szabályozásának irányelveit szeretnénk kidolgozni.
Véleményem szerint egyrészt az, hogy a kínai és koreai nyomdagép évszázadokkal
megelőzte Gutenberg meinzi gépét, ám az európaihoz hasonló kulturális forradalom teljes
mértékben elmaradt, valamint az, hogy az e-galaxis és a modern technológia Ázsiában terjed
a leggyorsabban, és olyan kulturális változásokat okoz, melyek következtében Koreában
például a világhálón már nem használnak kínai karaktereket (holott a napilapokban továbbra
is a címek többsége kínai karakterekkel jelenik meg) egy egészen új problémakört vet fel.
Ebben a fejezetben mindeddig a párhuzamokat kerestük a nyomdagép és a hálózatba kötött
számítógép megjelenése utáni változásokban, s vizsgálódásunk középpontjában a tudomány,
vallás és kultúra állt.
Ha McLuhan, Dewar és Eisenstein feltételezéseit elfogadjuk,
ez még nem jelenti azt, hogy az egész problémát nem lehet más
a s p e k t u s b ó l i s m e g k ö z e l í t e n i . A következő fejezet erre tesz kísérletet, amikor
elsősorban a nyomtatott szöveg és a világháló terjedését és „sikerét” (a kifejezést már a következő fejezet jelenség magyarázatát tükrözi) a gazdaság szempontjából vizsgálja, sokkal
nagyobb hangsúlyt fektetve a véletlen szerepére.
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II. rész – a yuppiek galaxis elmélete
A nyomdagép által generált és nem generált változások

[A yuppie] … meglehetősen divatos angol szó: a
Young Urban Professionals rövidítéséből eredő, kissé
gunyoros elnevezés a menő fiatalokra (az utánnyomásba bekerült). Egész bonyolult szócsalád is alakult köré,
ennek része a yap és a yumpie is, valamint a
yuppification. Ez utóbbi egy városrész átalakítása oly
módon, hogy a gazdag yuppie-k jól érezzék magukat
benne.60
Már jó ideje szenvedtünk, amikor Tomasz
Lisowski PhD, a lengyel nyelvtörténet professzora hirtelen abbahagyta a tekerést, megtörölte az arcát a pultnál kapott narancssárga egyentörölkozőbe, felém fordult, és azt mondta, hogy ez az elméletem magában
nem elég, ám a többi rendben van. A világháló egy valóság, mondta egy szusszanásnyi szünet után, és mint
olyan, a posztmodern korban létezik, hisz semmit sem
lehet az időn kívül helyezni. Nem teljesen pontos tehát,
hogy a világháló tere nem ismeri a posztmodern jelenséget, írjam inkább azt, hogy posztmodern létezik a világhálón is, de másképp, és ez a másképp az izgalmas.
Ahogy vázoltad, a világháló maga a posztmodern paradicsom – mondta, és leszállt a kerékpárról, hogy rendkívüli óvatossággal néhány hátizom erősítő gyakorlatot
végezzen.
Így kezdődött az késő esti edzőtermi tudományos, világhálóról szóló beszélgetésünk, valahol Szöul
sokadik, hatalmas külvárosában.
Lolek és Bolek, így neveztük magunkat nosztalgiából, ezután rátért a Gutenberg-galaxis és a hálózatra
kötött számítógép problémájának más szempontból való megközelítésére, majd Lolek közölte, hogy megjelent egy tanulmánya ebben a témában, és véleménye
szerint Bolek ebből nyugodtan idézhet.

A fejezet címe és mottója nem öncélú, mert az alábbiakban a Gutenberg- és az egalaxis megjelenése után kezdődött változásokat, az azok közti párhuzamokat vagy éppen
ellentéteket – a szemben a korábbi megközelítéssel – gazdasági szempontok szerint vizsgálom, sokkal nagyobb szerepet tulajdonítva a folyamatokban a véletlennek (össze nem tévesz60

PAJZS Júlia, Országh László–Magay Tamás (szerk.): Angol–magyar nagyszótár. Országh László–Futász
Dezső–Kövecses Zoltán (szerk.): Magyar–angol nagyszótár, Magyar Nyelvőr, 1999/2. (recenzió)
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tendő a véletlen következményekkel), melyet legjobban a káosz-elmélet segítségével írhatunk le, melyet Hadamard alkotott meg.61 Ezen megközelítés szerint az irodalmi szövegek
létrejöttében a véletlennek nagyobb szerepe van, mint eddig gondoltuk:
„… ha ez így van, akkor érdemes megjegyezni, hogy az égi mechanika egyik alapproblémája - a Naprendszer stabilitása - elveszti értelmét, még absztrakt megfogalmazásában is, amikor pont mozgását vizsgáljuk a newtoni gravitációs vonzás következményeként.
Természetesen, ha a rendszer meghatározott erők hatása alatt fejlődik, és ha a kezdeti állapot matematikai precizitással van megadva, akkor a későbbi mozgás és annak tulajdonságai is meghatározottak, még ha az idő a végtelenhez tart is. Az asztronómiában azonban nem ez a helyzet! Ott az adatok, amelyek a mozgást meghatározzák, nincsenek matematikai precizitással megadva, hanem csak fizikai precizitással, tehát hibával, amely csökkenthető, de meg nem szüntethető.
Amennyiben mi a mozgást csak egy véges időn át követjük, legyen az bármily hosszú
is, elképzelhető, hogy a kezdeti adatokban rejlő hiba annyira csökkenthető, hogy az már nem
befolyásolja jelentősen a pályát. A fenti eredmény azonban azt mutatja, hogy nem juthatunk
erre a következtetésre a pálya végső elrendezésénél. Ez függhet, mint jelen esetben, az integrációs állandók nem folytonos aritmetikai tulajdonságaitól.”
Hadamard tehát a kiszámíthatatlanság jelentőségét hangsúlyozza. „Léteznek olyan
mozgások, melyek determinisztikusak, de előre meg nem mondhatók.” Ezt a megfigyelést
fogom később, más szerzők segítségével alkalmazni először a galaxisok közti párhuzamok
keresésében, majd pedig a hypertext tárgyalásánál. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy
Dewar elmélete érvényét veszíti, gondolatmenetem csupán az eddigiektől eltérő álláspontot
képvisel, és másra helyezi a hangsúlyt, tehát egy másik lehetséges értelmezési kísérletet kínál.
Ehhez a Gutenberg-galaxis és az e-galaxis párhuzamai után meg kell vizsgálnunk a
61
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kettő legnagyobb különbséget is, mely látszólag a kettő földrajzi elterjedésében mutatkozik
meg. Míg a Gutenberg-galaxis kizárólag európai jelenség, addig az e-galaxis, a hálózat jellegéből kifolyólag világméretű.62 Láttuk, hogy Kínában már évszázadokkal Gutenberg találmánya előtt, Kr. u. 1041-ben használtak a maihoz hasonló mechanikájú nyomdagépet, ezt a
gépet Bi Sheng készítette. (Immár nem táblák képét nyomták papírra, hanem az egy lapon
megjelenítendő szöveg klisék kombinációjának köszönve jelent meg). Ez a nyomdagép még
agyag kliséket használt, melyek könnyen eltörtek, ezért a technológia nem volt túl megbízató. 1234-ben Koreában a király anyagi támogatásával megjelent az első fém kliséket használó, kínai karakteres nyomdagép is. Közismert tény azonban, hogy a nyomtatás megjelenése
Ázsiában nagyon kis hatással volt a társadalomra, kultúrára, vallásra, s nagyon kevés folyamatot indított el így, szemben Európával, nem beszélhetünk paradigmaváltásról, vagy az
európai analógiát követve, esetleges Bi-galaxisról. (Furcsán is hangzik.) Ennek magyarázatát
véleményem szerint a véletlen szerepében és a gazdasági érdekekben kell keresni. Az okokat
négy, egymással összefüggő csoportra bontom:

•

Gutenberg nyomdagépe Európában, szemben az ázsiai
nyomdagépekkel, könnyen elsajátítható, mindenki által
használt írásmódokkal (alapvetően latin betűkkel, de
mindenképpen betűírással) találkozott

•

Az európai keresztény társadalom, szemben az ázsiai
konfuciánussal, képes volt reagálni a változásokra, a
polgárság

megerősödésére,

társadalmi

befolyásának

növekedésére
•

Európában

és

Ázsiában

a

nyomdagéphez

ellentétes

anyagi érdekek fűződtek
•

A galaxisok létrejöttében vagy létre nem jöttében a vé-
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Immár Európa az, melynek nehézséget okoz lépést tartania az Egyesült Államokkal és a fejlett ázsiai országokkal.
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letlennek döntő szerepe van

Vizsgáljuk most meg a fenti állításokat. Ázsiában Japán kivételével a tizenkilencedik
század végéig a kínai nyelv a középkori latin szerepét töltötte be. Koreában a napilapok
főcímeit gyakran még ma is kínai írásjelekkel nyomtatják, melyeket további jelek hozzáadásával módosítanak a koreai grammatika szerint. Ahhoz, hogy megértsük a koreai nyelvet és
írást (a hán-gult), ismernünk kell az eredeti kínai alakokat is. A kínai írásmód közvetítette a
vallást, tudományt és irodalmi formákat is, egészen addig, míg egyes kultúrák önállósodási
törekvései meg nem jelentek és Ázsia nem nyitott Japán közvetítésével a nyugati világ felé a
felvilágosodás korában, ami a 19. század végére tehető. Ezek ismeretében eddig nem merült
fel a paradigmaváltás kérdése. Tudnunk kell azonban azt is, hogy 1443-ban egy nagyon fontos esemény következett be, létrejött ugyanis a koreai fonetikus írás. Szedzsong király egy
tudóscsoportra bízta megalkotását. Az új írás szabályait a Hunmin csongum (A nép helyes
kiejtésre tanítása) című munka ismertette, eszerint az 1-5 vonásból álló betűket szótagonként
csoportosítják, a szótagzáró mássalhangzót mindig az előtte levő betű alá írják. A vonások
sorrendje megegyezik a kínai írásjegyekével: balról jobbra, felülről lefelé. A k o r e a i
í r á s m ó d a k í n a i v a l s z e m b e n a z o n b a n m á r n e m e l i t - í r á s (mint az az
ókori Egyiptomban vagy a majáknál a papság kiváltsága volt), ugyanis elsajátítására nem
volt többé szükség hosszú tanulási folyamatra.
A fentiek ismeretében jogos a kérdés, hogy miért nem indított el a nyomdagép és a
koreai írásmód megjelenése jelentős változásokat? A különböző enciklopédiák, amikor az
első koreai nyomdagépről írnak, megjegyzik, hogy mivel több ezer kínai karakter létezik, a
technológia kezelése nehézkes volt, ezért nem terjedt el. Véleményem szerint azonban a választ az akkori írástudó elit (melyet a hivatalnokok és nemesek alkottak) anyagi érdekeiben
kell keresni.63 Később látjuk, ők akadályozták meg, hogy a nyomdagép a kínai helyett immár
a koreai, könnyen megtanulható karaktereket használja.
Van még egy nagyon fontos jelenség, melyet figyelembe kell vennünk. A megjelené63

Ez a hierarchia a modern koreai társadalomban is létezik, a hivatalnokok, tanárok, orvosok, jogászok, gyártulajdonosok alkotják az elitet.
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se után a hán-gult ugyanis egyszerűsége miatt női, míg a kínai karaktereket férfi írásnak
tartották. Az akkori konfuciánus társadalom pedig a férfi írást, tehát a kínai karaktereket
találta megfelelőnek a bonyolult fogalmak leírására, ami a bölcseleti szövegek és hivatalos
iratok rögzítését is jelentette.
Ezek kívül más, sokkal pragmatikusabb tényezők is meghatározhatták a koreai
nyomdagép megjelenése utáni változások hiányát. Gutenberg ugyanis sokkal modernebb
festéket használt gépében, mint Koreában, így az ő könyveinek képe sokkal szebb volt az
Ázsiában nyomtatott könyvekénél. Úgy gondolom azonban, hogy a technikai kérdések kevésbé fontosak, mint a feudális koreai társadalom vizsgálata. A kelet-ázsiai társadalmak a
mai napig tekintélyelvűek, és a hierarchiájuk gyakorlatilag sérthetetlen. Látni fogjuk, hogy
ez a rendszer akadályozta meg azokat változásokat Koreában, melyeket a nyomdagép által
Európában indított. Szedzsong, a Csószun-ház negyedik királya, a koreai írás létrehozója
felismerte a nyomdagép fontosságát, és a következőket írta: „Most, hogy bármit kinyomtathatunk, az ország valamennyi lakosa előtt megnyílt az út a tudás felé. Ez mindenképpen a
műveltség és a tudás szétterjedését jelenti majd, ami később a társadalom fejlődését segíti
elő.” Ez a felfogás nagyban különbözik a Csószun-házat megelőző Han és Tang-házak királyainak gondolkozásától, mivel azok elsősorban az anyagi javak felhalmozására és erős hadsereg kiépítésére fektették a hangsúlyt. Szedzsong király meggyőződése volt, hogy a könyvnyomtatás mennyei ajándék, mely a dinasztiáját több ezer évig megtartja.
Egyértelmű azonban, hogy a teljes lakosságnak nem származhatott előnye a könyvnyomtatásból. Európában a paradigmaváltás akkor következett be, amikor megfelelő számú
ember kezdett el olvasni, létrejött ugyanis a kritikus tömeg (critical mass). Véleményem szerint ez a tömeg szükséges ahhoz is, hogy a hypertext megjelenése változást indítson a nyomtatott szövegekben és az irodalomban is, kellő szövegmennyiség után ugyanis megerősödik
az értekezésem bevezetőjében leírt hermeneutikai kör, a hypertext átalakítja a mai
irodalomfogalmunkat.
Ahogy Európában is, a nemesség és polgárság számára követelmény volt a tanulás
(és azon belül az olvasás), de a könyvek ára miatt ezt gyakorlatban kevesen tehették meg.
Korábban már tárgyaltuk, hogy eleinte a könyvek csak az írástudók számára voltak fontosak,
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és Einsenstein a már említett könyvében64 rámutat, hogy a nemesség egy része is eleinte kimaradt a forradalomból, abból az egyszerű okból fogva, hogy nem tudtak olvasni. A társadalmi változások elmaradását többnyire a kínai karakterek használatának tulajdoníthatjuk.65
A több mint 8000 kínai karaktert egyértelműen sokkal nehezebb elsajátítani, mint például a
betűírást, hisz a kínai jelek szemantikus egységeket jelentettek, de még ennél is nehezebb
volt őket nyomdagépben használni. Így tehát maguk a jelek (betűk) jelentették a nyomdagép
fejlődésének és terjedésének akadályát. Rögtön felmerül a kérdés, hogy miért nem az új írást,
a koreai betűírást, a han-gúl adaptálták a nyomdagépre? Amíg ugyanis minden egyes kínai
karakter egy szót jelent, amiből pedig az következik, hogy gondolataink kifejezéséhez több
tízezer karakterre van szükségünk, addig a latin betűs nyelvek 30-40 betűt használtak.
A fenti problémákat ismertetve igyekszem megválaszolni, hogy a nyomdagép miért
Európában, és miért nem Koreában indított el változásokat, a korában fejlettnek számító
technológiájával és intellektuális társadalmával Koreában miért maradt el a paradigma váltás. A választ a koreai történelemben kell keresnünk, úgy, hogy a történelmet nem kulturális,
hanem gazdasági szempontból vizsgáljuk. A Csószun dinasztia, melynek ideje alatt jött létre
a hán-gul, a buddhizmust leváltó konfucianizmust igyekezett minden eszközzel hatalmon
tartani (egészen 1910-ig.) A konfuciánus társadalomban pedig valamennyi pozíció (hivatal)
öröklődött. A különböző rétegek közül csupán a nemesek, az állami hivatalnokok és a katonatisztek kiváltsága volt az olvasás. Maga az állam igyekezett az olvasást mindenki számára
alapvető joggá tenni, ám ez a gyakorlatban megvalósíthatatlan volt, mert a tanulás csak az
uralkodó réteg privilégiuma maradt. Így a könyv iránti kereslet is korlátozott volt, ami nem
tette szükségessé egyes könyvek nagy példányszámban való nyomtatását. A nemesség önmagát a társadalmi elitként deklarálta, és egymás között az írástudásban versengett.66 Így a
tanulás, és ezen belül is a kínai karakterek megismerése fontos szerepet töltött be a nemesek
életében, amit a könyvek másolása jelentette. A könyvmásolással egyidőben több állami
nyomda létesült, miután a dinasztia negyedik királya, Kváng-dzsong hatalomba lépett. Az ő
64
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idején tették kötelezővé a hivatalnoki vizsgát, és aki ezen megfelelt, állami hivatalt tölthetett
be. Ez hatalmas változást jelentett, ugyanis a korábbi örökölt hivatalokkal szemben az írástudás lett a legmegbecsültebb állás betöltésének feltétele. Az uralkodó célja az lehetett, hogy
csökkentse az arisztokrácia befolyását az államigazgatásban, szerephez juttatva a hozzá később hűséges középosztályt is. A vizsga létrehozását a nemesség hatalmas csapásnak tartotta,
ám ez jelentette egyben az áttörést is a könyvnyomtatásban. K o r e á b a n a n y o m t a t á s
elterjedése tehát okozat volt, az ok a hivatalok betöltésére alkalmassá tévő vizsga bevezetése volt. Európában ezzel szemben nem
volt ilyen nagy gyakorlati szükség a könyvekre, ám, ahogy Eisensteinnél már láttuk, a nyomtatás és, a hatalmas tudásbázis létrejötte volt közvetlen okozója a reformációnak, a reneszánsznak és
a t u d o m á n y o s f o r r a d a l o m n a k i s . Koreában óriási lett a kereslet a könyvek iránt,
megnőtt ugyanis azok száma, aki állami hivatalt szerettek volna betölteni. Ez vezetett a
könyvnyomtatás elterjedéséig, a folyamat azonban megtorpant. A király halála után ugyanis
a nemesség valamennyi nem nemesi származású, a vizsga bevezetése után hivatalba lépett
tisztviselőt kivégeztetett, ezzel visszaállítva az arisztokrácia befolyását az államigazgatásban.
Ezután a modern nyomdagépnek nagyon csekély befolyása volt a társadalomra, a könyvnyomtatás pedig a nemesség monopóliumává vált, akiknek elemi érdeke az volt, hogy az
egyszerűsített, új, koreai írás ne kapcsolódhasson össze az új nyomtatási technológiával.
Koreával ellentétben Európában az első könyveket latin betűvel, az adott nemzet
nyelvén nyomták, így az írásmód nem volt akadálya a nyomtatott könyv terjedésének, ami,
mint az előző fejezetben láttuk, nagy mennyiségű olvasó megjelenéséhez vezetett. Az európai elitnek, a nemességnek nem volt döntő befolyása a nyomdagép használatára és a nyomtatott könyv terjesztésére (hisz a nyomtatás nem volt állami monopólium), a civil szférába tartozott, a technológia leginkább a „mesteremberek” kezében volt, (Gutenberg maga aranyműves volt) akik idővel vagyont szereztek a nyomtatott könyveiknek köszönve, és így polgárokká váltak, ami maga is társadalmi változásokat indított el. Eisenstein szerint, a nyomdászok fontos szerepet játszottak a kapitalizmus megjelenésében, ugyanis kezdetben a szerzői
jog az ő birtokukban (és nem a szerzőében!) volt, így többszörösen motiválva voltak a minél
nagyobb példányszám megjelentetésében.
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Míg Koreában az írástudás kiváltság maradt, és üzleti értéke nem volt, addig Európában a könyvkiadás tömegtermelésbe váltott, ugyanis a reformáció az egyéni, írás általi üdvözülést hirdette, ezért mindenki meg akart tanulni olvasni, a könyvek (melyek már az adott
nemzetek nyelvén jelentek meg) értéke drasztikusan csökkent, így mindenki számára hozzáférhetővé váltak. A katolikus egyház is felismerte a nyomtatás szerepét, így elkezdte a saját
művei nyomtatását, ami szintén a könyvek terjedését segítette elő, a két folyamat, a vallások
párbeszéde (küzdelme) a könyvnyomtatás motorja lett tehát. Egy középkori, kézzel írott
énekeskönyv, tehát egy vékony könyvecske, ára is egy vadász, szakács vagy muzsikus többéves bevételével volt egyenlő. Jakó Zsigmond és Radu Manolescu A latin írás története című könyvében67 a következőket olvashatjuk: „Hozzávetőleges számítás szerint az európai
nyomdák 1450-1500 között évente kb. 30 ezer példányban állítottak elő könyveket. (Volt
olyan időszak, amikor csak Velencében 150 nyomda működött). Emlékezzünk vissza, hogy e
század közepén Cosimo de Medici sokat emlegetett csúcsteljesítményeként két év alatt másoltatott le 200 kötetet. A nyomtatott könyv ára a kézzel írotténak kb. ötöd-nyolcad részére esett
le, s így egyszeriben viszonylag széles rétegek léphettek a könyvvásárlók sorába.” Koreában
azonban széles körben nem tudták elolvasni a (kínai írásjeles) könyveket, melyek főleg
buddhista tanítást tartalmaztak, ezzel eleve még szűkebb olvasóközönségük volt, a könyveket példányszámban nyomták, ami magas költséget jelentett, és újra a terjedésüket akadályozta meg, és ezzel a kör bezárult. Európával a könyvnyomtatásnak és az olvasásnak köszönve szélesebb rétegek jutottak (és a tudás megszerzésében történt változásoknak) mind
nagyobb tudáshoz, ami, mint az előző fejezetben láttuk, a reformáció, reneszánsz megjelenéséhez, majd a tudományos forradalomhoz vezetett, ezek együttesen pedig olyan folyamatokat indítottak el a társadalomban, melynek köszönve a polgárság anyagi helyzete megerősödött és idővel átalakultak a feudális társadalmi viszonyok.
A hálózatba kötött számítógépek korában a kínai és koreai karakterek használata radikális fordulatot vett. Míg mai koreai középiskolai tananyag továbbra is magába foglalja a
kínai írásjelek tanítását, (ez a tudás később passzívvá válik, és csak az olvasásra korlátozódik), addig a világhálón a koreaiak már nem használják a kínai karaktereket. Ez ugyanis na67
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gyon időigényes (az ország mottója a dinamizmus) és bonyolult, ami közvetve akadályozza
magát a gazdasági fejlődést is.68
Európában, amikor felismerték, hogy a könyvnyomtatás jövedelmező tevékenység, a
vallási tárgyú könyvek mellett megjelent az olyan tartalom is, mely már az olvasó szórakoztatására szolgált, ezért nagy példányszámban el lehetett adni. Tomasz Lisowski a The
Beginning of the typographical era in Poland69 című tanulmányában azt írja, hogy Lengyelországban 1521-ben és 1522-ben két krakkói nyomda már 6 lengyel nyelvű kötetet jelentetett
meg. Ezek a könyvek már azon olvasóknak szóltak, akik nem ismerték a latin nyelvet (nagyrészt a nő olvasóknak). A szöveg ezért komoly szerkesztést igényelt, aminek váratlan következménye lett (lásd Dewar). Ezt a munkát a Hieronim Wietor kiadó részéről Jan Koszyce és
Hieronim Wieluń végezték el, míg a rivális Florian Ungler kiadó részéről a szerkesztés Jan
Sandecki munkája volt. Ez a két kiadó ekkor két nyelvi sztenderdet hozott létre, mely a mai
napig meghatározza a lengyel helyesírás rendszerint.
Tomasz Lisowski tanulmánya tehát remek példa a gazdasági érdekek és a véletlen
összjátékára. A gazdasági versenyből ugyanis egy nyelv grammatikai rendszere született
meg, azonban ennek egy megfelelő pillanatban kellett történnie, akkor, amikor a társadalomban már igény mutatkozik a nem egyházi művek olvasására is. Ezzel eljutottunk a véletlen
szerepéhez a könyvnyomtatás és az e-galaxis elterjedésében.
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Ehhez azonban teljesülnie kellett annak a feltételnek, hogy a kormányzás ne csak egy szűk elit privilégiuma
legyen, mint a középkorban, hanem a teljes lakosság érdekében történjen.
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Káosz-elmélet

Tegyük fel, hogy a véletlennek (melyet a káosz-elmélet ír le) valójában döntő szerepe
van a nyomdagép elterjedésében, hálózatba kötött számítógépek és végül a hypertext megjelenésében, valamint abban, hogy bizonyos változások igen vagy nem mennek végbe. David
Ruelle szerint: „A gazdaság, a pénzügyek vagy a történelem területén is azt látjuk, hogy igen
kicsiny okoknak is lehet jelentős hatásuk. Például egy meteorológiai ingadozás okozhat szárazságot egy adott vidéken, éhínségre ítélve ezzel annak lakosságát. Különféle szabályozó
mechanizmusok azonban talán kiküszöbölik az éhínség hatását, és a történelem folyik tovább
a maga fenséges medrében. Talán, de nem biztosan. A sötét afganisztáni háború sietette a
szovjet birodalmi monstrum bukását. Ez a sötét háború számos más sötét okkal is hozzájárult
ahhoz, hogy aláaknázódjon egy olyan birodalom, amely gyengébb volt, mint hittük. Valójában mindannyian egy globálisan instabil világban élünk: a közlekedés sebessége, az információk szinte azonnali elterjedése, a gazdaság globalizálódása – mindez talán javítja az
emberi társadalom működését, ám instabilabbá is teszi ezt a társadalmat, méghozzá bolygónk egészén. Egy új vírusos betegség vagy egy informatikai vírus vagy egy pénzügyi válság
mindenütt és azonnal érezteti a hatását. Tegnap csakúgy, mint ma, minden férfi és minden nő
egyéni sorsa bizonytalan. Ám az is kétségtelen, hogy soha annyira globálisan nem érintette
egész civilizációnkat a jövő megjósolhatatlansága, mint ma”.70 Hasonlóképpen szerepe van
a véletlennek abban, hogy ki válik híressé (akár 15 percre is, ahogy Warhal hírdette), vagy
hogy egy adott irodalmi jelenség elterjed-e, vagy sem – erre példa a blog.71
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nagy írói közösségekig, sőt vállalatokig terjed. Sok weblog teszi lehetővé a látogatóknak nyilvános megjegyzések írását, ami közösségek kialakulásához vezethet. A weblogok vagy bloggal kapcsolatos oldalak összességét
blogtérnek (blogsphere) is nevezik. Amikor nagy az aktivitás, sok információ és vélemény gyűlik össze egy
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A véletlen fogalma nem ismeretlen a közgazdaságtudományban és a modern filozófiában sem. A Porter-féle gyémántmodell például a versenyképesség négy országspecifikus
összetevőjét mutatja be: tényezőellátottság, keresleti viszonyok, kapcsolódó és beszállító
ipar-ágak, illetve vállalati struktúra és verseny. Ezen országspecifikus összetevők tovább
bonthatók. A gyémántmodell négy (belső) tényezője továbbá kiegészíthető két külső tényezővel, a kormányzat és a véletlen szerepével.72
Azt már vizsgáltuk, hogy közvetlen kapcsolat van a reformáció és a nyomtatás között, Dewar szerint a nyomtatás okozta a reformációt, véleményem szerint azonban ezt meg
is fordíthatjuk, tehát egy kör jön létre, és mondhatjuk, hogy idővel a reformáció biztosította a
tartalmat a kiadóknak, hisz a Biblia és annak értelmezése volt a középkori kánon
középpontjában.
Németországban a Nagy Könyv olvasást népszerűsítő program eredményei szerint a
németek második legkedveltebb olvasmánya még ma is a Biblia73. Vizsgáljuk meg, hogy
milyen szerepe volt a reformáció elterjedésében a véletlennek. Luther 1517. október 31-én, a
wittenbergi vár kapujára kifüggesztett egy 95 pontos tételsort. Ez az esemény olyan változásokat indított el, melyek évtizedekkel később már alapjaiban rengették meg Európát. A
nyomtatásnak köszönve Luther tanai futótűzként terjedtek és találtak befogadókra. A Luther
előtti reformációs kísérletek azonban sorra elbuktak. Luther „asztali beszélgetéseiből”
(Tischreden) azonban kiderül, hogy nem állt szándékában új egyházat alapítania, csupán a
katolikus egyházat akarta megreformálni, melynek maga is szerzetese volt. Tegyük fel a kérdést, mi történik akkor, ha nem lett volna olyan követője, aki ért az akkor még forradalmian
új technológiához, lehet, hogy kísérlete elveszett volna, és magát börtönbe vetik. Bölcs Frigyes pedig, ha egy kézzel írott „röplapból” ismeri meg a reformáció tanait, minden bizonynyal nem tanulmányozza át őket, hisz azt feltételezte volna, hogy az elavult „külalak” nem
hordoz új, komoly tartalmat, és így nem nyújt neki menedéket Wartburg várában. Sok felté-
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telnek kellett teljesülnie tehát ahhoz, hogy a könyvnyomtatás és reformáció találkozzon, el
kellett jönnie az időnek74. De a politika, természeti katasztrófák, az olaj ára, egy új szoftver
megjelenése – hogy csak a legismertebbeket említsem, szintén erőteljesen formálják jövőnket, ahogy Eisenstein szerint a reneszánsz indulását a járványok és háborúk kétszer is „elhalasztották”. Épp a Luther indította reformáció hatására évszázadokkal később az Egyesült
Államokban létrejött amis protestáns kisegyház például elveti a modern technika használatát,
így például paradox módon, ha rajtuk múlik, a könyvnyomtatás nem terjedt volna el.
A fent már ismertetett káosz-elmélet az irodalomba elsősorban a meteorológiai előrejelzések kapcsán került pillangó-hatás néven. A pillangó-hatás elmélete szerint, ha egy pillangó megrebbenti szárnyát Pekingben, az néhány hónap alatt oly módon képes befolyásolni
földünk atmoszféráját, hogy emiatt akár tornádó is gerjedhet az Egyesült Államokban. Ez az
elmélet, mely a filmművészetnek köszönve terjedt el, már a 20. század elején született, azonban a világháló megjelenésevel fedezték fel újra. Miért nem tudják a meteorológusok még
egy napra előre sem „megmondani” a pontos időjárást (s a műholdas technológia megjelenése miért nem hozott változást e téren)? David Ruelle szerint75 ezzel a jelenséggel először Henri Poincaré foglalkozott az 1908-ban megjelent könyvében, a Science et Méthode a
véletlenről írott fejezetében: „Egy aprócska ok, amely elkerüli a figyelmünket, tekintélyes
okozatot szül, amelyet nem lehet nem észrevennünk – ilyenkor mondjuk azt, hogy az okozat a
véletlennek köszönhető.” A megállapításhoz Poincaré egy példát is mellékel a meteorológia
területéről: Miért okoz nagy nehézséget a meteorológusoknak, hogy viszonylagos biztonsággal megjósolják az időjárást? Miért van az, hogy úgy látjuk, az esőcseppek hullása vagy maga a vihar is a véletlennek köszönhető, olyannyira, hogy sok ember teljesen természetesnek
tartja, hogy esőért vagy szép időért imádkozzon, miközben nevetségesnek ítélné, ha imádsággal próbálná elérni a napfogyatkozást? Láthatjuk, hogy a nagy légköri zavarok általában
azokban a régiókban következnek be, ahol a légköri egyensúly instabil. A meteorológusok
világosan látják, hogy ez az egyensúly instabil, hogy valahol éppen egy ciklon van születőben; de hogy hol, azt képtelenek megmondani; egy tizedfoknyi eltérés egy adott ponthoz ké-
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pest, és a ciklon nem ott tör ki, hanem itt, azon a vidéken fejti ki pusztító erejét, amelyet el
kellett volna kerülnie. Ha ismertük volna ezt a tizednyi fokot, előre tudhattunk volna mindent,
de a megfigyelések se nem elég sűrűk, se nem elég pontosak, így nem csoda, ha minden a
véletlen beavatkozásának tűnik.”
Ezeket a gondolatokat az 1960-as években fedezték fel újra, amikor a témát tárgyaló
publikációk nagy száma jelent meg, ezek közül legfontosabbak Ed Lorenz, Floris Takens és
David Ruelle tanulmányai. Fontos azonban a véletlent megkülönböztetnünk az információ
hiánytól, ugyanis, annak, hogy Peter Parker most otthon tartózkodik-e vagy sem, 50-50 százalék az esélye, vagyis számomra véletlen, hogy hol van. Ő azonban tudja, hogy hol van,
birtokában van az információnak, így az ő szemszögéből nem beszélünk véletlenről. (Ő
azonban nem tudja, hogy én hol vagyok, stb.)
Ezt a gondolatmenetet követve, a könyvnyomtatás lehet, hogy nem terjed el, ha nem
hal meg a nyomdász, Johannes de Spira, aki egy éven át egyetlen birtokosa volt a nyomtatás
jogának? Elképzelhető-e, hogy nem terjed el ilyen gyorsan a nyomtatott könyv? Elméletünket igazolja a következő példa is:
A Magyar nyomdász honlapján megjelent77 tanulmányból megtudjuk, hogy a nyomdászat elterjedésében milyen véletlen esemény játszott közre:
„Ugyancsak 1462 tavaszán úgy mellékesen egy plakátforma nyomtatvány készült a
Fust-Schöffer-nyomdában: Diether isenburgi grófnak manifesztuma Nassaui Adolf ellen, az
első politikai tartalmú nyomtatott mű, aminek a nyomda csakhamar meg is adta az árát. Az
október 27 és 28-ika közti éjjelen Adolf zsoldosai fölégették a nyomdát, s Fustot meg
Schöffert kikergették a városból, csakúgy, mint a nagy föltaláló Gutenberget is.
Ennek a különben gyászos eseménynek döntő hatása volt a könyvnyomtató művészet
Európa-szerte való gyors elterjedésére. A mainzi két nyomdának összesen legalább harminc
főnyi jól beavatott alkalmazottja volt, akiknek többsége a pusztulás és vérengzés ijedelmében
szétszaladt a világ minden tájéka felé. A titoktartás kötelezettsége alól fölszabadultnak érez-
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ve magukat, fennen hirdették mindenfelé az új művészet dicsőségét, s ahol pártfogók akadtak: maguk is nyomdát állítottak. Csakis így magyarázható meg a könyvnyomtatás hihetetlenül gyors elterjedése. 1475-ig, tehát nem egészen harminc esztendő alatt, Európa minden
jelentősebb városába eljutott e művészet.”
Ha nem nyomtatják ki a plakátot, a nyomdát sem gyújtják fel, a harminc nyomdász és
tanonc nem kerül el Európa különböző városaiba, hogy ott saját nyomdát alapítsanak.
A hálózatba kötött számítógép korában is a véletlennek van nagy szerepe abban,
hogy a mai hálózat domináns hálózat a világháló, mely grafikus elemeinek köszönve gyakorlatilag egyeduralkodó.
Ebben a fejezetben szándékosan fordítottam nagyobb figyelmet a Gutenberggalaxisnak, míg a világhálót csak a gazdasági szempontok kapcsán említettem, igaz, akkor is
csak röviden. Ennek oka, hogy, mint kiderült, a véletlennek domináns szerepe van a különböző folyamatokban, íg y e l k e l l m é g t e l n i e n é m i i d ő n e k , h o g y h i s t o r i kusokként visszatekinthessünk, milyen változások is történtek a
hálózatba kötött számítógépek korában, és milyen gazdasági érdek e k f e j t e t t é k k i e z e k e t . Ezek tükrében pedig már egyértelmű, a világháló jövőjét
lehetetlen még nagyvonalakban is megjósolni. Ezzel Dewarral együtt mind a technológusok,
mind a feltalálok munkáját sziszüphoszinak ítélhetjük, ám az mégsem hiábavaló, hisz a véletlennek köszönve valamelyikük ötlete, találmánya újabb változásokat indít majd el, vagy
hírnevet hoz szerzőjének.
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A SZÖVEG ÚJ HORDOZÓJA - A HÁLÓZAT
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Test
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Előszó a testhez - jövőképek a világháló megjelenése előtt

A mai világháló megjelenése maga is váratlan következményként fogható fel, ugyanis senki sem várta, és ebben a formában senki sem jelezte elő. Sarkított megfogalmazásban
akár az is állítható, a világháló megjelenéséig a jövőképek Jules Verne óta gyakorlatilag változatlanok voltak.
Verne első sikerét a Nyolcvan nap alatt a Föld körül regényével aratta 1872-ben. Ezután még további hatvan regényt írt, melyeket az irodalomtudomány tudományosfantasztikusként jelöl. Roland Barthes szerint78:
„Verne olyan önreferens kozmogóniát hozott létre, melynek saját kategóriái vannak,
saját ideje és tere, saját gazdagsága, sőt még saját létezési elve is.
Számomra úgy tűnik, hogy ez az elv a bekerítés folyamatos gesztusa. Verne műveiben
az utazás képzelete megfelel a bekerített űr felfedezésének…
Verne a teljeség megszállottja volt. Sohasem hagyta abba a világ építését és bebútorozását, tökéletessé akarta tenni, mint egy tojást. Verne sohasem akarta kitágítani a világát… Inkább össze akarta szorítani, emberekkel belakni, egy olyan zárt és barátságos hellyé
redukálni, melyben azután az Ember kényelemben élhet majd”
Kappanyos András azt általa szerkesztett hypertexttel foglalkozó Helikon számban
ezt a jelenségeket a következőképpen írja le79: „E változás ütemét és mértékét 1969-ben még
senki sem sejtette. Érdemes megnézni a sci-fi irodalom, vagy a népszerű magazinok »futurológiai« jóslatait az ezredfordulóra: a polgári bolygóközi repülést, a humanoid háztartási
robotokat, vagy az időjárás feletti uralmat a visszafogottabbak is szinte evidenciaként kezelték, de az Internet vagy a mobiltelefon senkinek sem jutott az eszébe. Nem létezett ez a paradigma, nem látszott olyan történeti vektor, amelynek képzeletbeli meghosszabbítása ide vezetett volna.”
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Arthur B. EVANS, The Vehicular Utopias of Jules Verne = Transformations of Utopia: Changing Views of
the Perfect Society, szerk. George SHUSSER, New York, AMS Press, 1999.
http://jv.gilead.org.il/evans/Verne_s_Vehicular_Utopias.html
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KAPPANYOS, i. m.
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Az első atlanti kábeltől a világhálóig

…a raktárossal lekenyereztetném magam, néhány
számítógép (computer!) üresen maradt, szállítóládájában nyulakat tartanék, csincsillákat
(Esterházy Péter: Termelési-regény)

Ahhoz, hogy a későbbiekben foglalkozhassunk a világhálón megjelenős szövegekkel,
azok tulajdonságaival, (hisz ezek a szövegek új lehetőségeket rejtenek, mint a nyomtatásban
megjelentek) fontos megvizsgálnunk az internet történetét irodalom- és bölcsészettudományi
megközelítésből. Az internet történetéről írt művek szerzői szinte kivétel nélkül mind természettudósok vagy mérnökök, akik a szakterületükre jellemző egzaktsággal és rendkívüli részletességgel jegyzik le az események egymásutániságát, rámutatva az összefüggésekre. Ennek
köszönve egy nagyon pontos kronológiát kapunk, méghozzá azon szerzőktől, akik többsége
részt vett és mai is részt vesz a hálózat építésében (így talán nem beszélhetünk történetről,
inkább folyamatról, mely napjainkban is tart) azonban kevesebb válaszhoz jutunk, amikor
egy adott jelenség okát, vagy (gyakran racionális magyarázatot nélkülöző) előzményét keressük, mert a szerzők nehezen tekintenek ki saját rendszerükből. Értekezésemben elsődleges
szempontom a folyamatok megértése, valamint a kapcsolódási pontok keresése az irodalomtudománnyal, ezért magának a kronológiának az elkészítése közben más, az internet kapcsán
eddig ritkán tárgyalt eseményeket is figyelembe veszek.
Az internetet létrehozó Barry M. Leiner, Vinton G. Cerf, David D. Clark, Robern E.
Kahn vagy éppen Stephen Wolff tanulmányai az első ilyen jellegű hálózat létrejöttét az
ARPANET 1969-es felállításától eredeztetik, s az Enciklopédia Britannia is ezt a meghatározást vette át.80

80

„The Internet grew out of funding by the U.S. Advanced Research Projects Agency (ARPA), later renamed

75

Általánosan elfogadott elmélet, és sok magyar szerző is tévesen hivatkozik rá, miszerint az internetet azért (úgy) tervezték, hogy kibírjon egy globális nukleáris háborút. Racionális elképzelés, ha a hadsereg kommunikációs központjainak akár a fele is megsemmisül, az
addigi kötött telefonvonalakkal és rádióadókkal szemben a hálózati kommunikáció nem szűnik meg, hisz a csomagok más utakon még eljutnak a címzetthez, adott esetben harcoló alakulatokhoz vagy a vezérkarhoz. Ez a mítosz azonban csupán a RAND (research and
development) egyesült államokbeli biztonsági kérdésekkel foglalkozó szervezet egyik tanulmányában jelent meg, majd innen terjedt el. Idővel igazzá vált, hogy maga az internet annyira elterjedt, hogy abban az esetben, ha a csomópontok döntő többsége egy hagyományos
háborúban megsemmisül, az adatok valószínűleg továbbra is célba értek volna, de az eredeti
hálózat esetében ez nem lett volna érvényes. Azonban. A nukleáris háborúbiztos hálózat víziója azért valótlan, mert a nukleáris rakéták becsapódásakor egy hatalmas EMP (elektromágneses pulzus) jön létre, mely nagy sugárban az összes microchipet használhatatlanná
teszi, a hő pedig elégeti a kábeleket, az intelligens gépek tehát megszünnének funkcionálni.
Az Egyesült Államok hadserege szerint egy globális atomháborúban az EMP-k (melyek ma
már szerepelnek egyes államok arzenáljában) az amerikai kontinens elektronikus rendszerének 90 százalékát tönkretennék. A későbbiekben majd látjuk, hogy alapítók az eredeti
ARPANET-et valójában úgy tervezték, hogy akkor is működőképes maradjon, ha elveszíti
bizonyos részeit, ennek oka azonban kizárólag az első hálózati eszközök megbízhatatlansága
volt.
Ma már az általánosan elfogadott változat szerint tehát az internet elődét jelentő hálózatot először egy egyesült államokbeli (hivatalosan) civil, majd később a civilből alakult

the Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), to develop a communication system among
government and academic computer-research laboratories. The first network component, ARPANET, became
operational in October 1969. With only 15 nongovernment (university) sites included in ARPANET, the U. S.
National Science Foundation decided to fund the construction and initial maintainance cost of a supplementary
network, the Computer Science Network (CSNET). Built in 1980, CSNET was made available, on a
subscription basis, to a wide array of academic, government, and industry research labs. As the 1980s wore on,
further networks were added. In North America there were (among others): BITNET (Because It's Time
Network) from IBM, UUCP (Unix-to-Unix Copy Protocol) from Bell Telephone, USENET (initially a
connection between Duke University, Durham, North Carolina, and the Universityof North Carolina and still
the home system for the Internet's many newsgroups), NSFNET (a high-speed National Science Foundation
network connecting supercomputers), and CDNet (in Canada). In Europe several small academic networks
were linked to the growing North American network.”
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katonai project keretében hozták létre 1969 októberében, de alapvető célja nem katonai volt.
A hálózat maga idővel 15 felsőoktatási intézmény között jött létre ARPANET néven. Ezt
követte 1980-ban a CSNET, mely már több akadémiai intézetet, kormány intézményt és kutatóhelyet kötött össze.81 Ezeknek a hálózatoknak a célja a hatékony adatcsere és kommunikáció volt, grafikus felülettel nem rendelkeztek, és semmilyen kapcsolódási pontjuk sem volt
az irodalommal.
Létezik azonban egy másik, számomra sokkal izgalmasabb megközelítés is, melyre
bár egyes szerzők utalnak, mégis elméletüket csak vázlatosan fejtik ki vagy nem gondolják
végig. E z a z e l m é l e t f e l t é t e l e z i a z i n t e r n e t e g y n u l l a d i k v e r z i ó j á n a k
létezését, amit én alvó hálózatnak nevezek. Úgy gondolom, hogy
létezett egy hálózat a számítógép megjelenése előtt, és ez (és nem
maguk a gépek) hozta létre az internetet.
Barabási Albert-László a hálózatokról a következőket mondja82: „A hálózatok tudománya tradicionálisan a matematika, és azon belül a gráfelmélet része volt. A gráf a matematikai leírása minden hálónak: az ismeretségi hálót a legkönnyebben egy gráfként lehet
leírni, ahol az egyének a gráf csúcspontjai, és huzalok kötik össze azokat, akik ismerik egymást. A telefonvonalakkal összekötött számítógépek, testünk biokémiai reakciókkal összekapcsolt molekulái, cégek és vevők, akiket a kereskedelem köt egymáshoz, az axonokon keresztül
kapcsolódó idegsejtek, hidakkal összekötött szigetek, (a szerzők és az olvasók - Sz. Z.) mind
példák gráfokra. Mindegy, hogy pontosan mit jelölnek a csomópontok és a közöttük lévő
kapcsolatok, a matematikus számára ugyanazt az állatot alkotják: egy gráfot vagy más néven
hálózatot. A sok különböző rendszer leírásának egy modellbe foglalása első ránézésre úgy
tűnik, hogy leküzdhetetlen kihívást jelent.”
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Idővel számos klón, más sztenderdekre épülő, de hasonló tulajdonságú hálózat jött létre (egyelőre egymástól
függetlenül): a BITNET (IBM), UUCP (Bell Telephone), USENET (négy egyetem között), INSFNET (a szuperszámítógépek között) és a kanadai CDNet. Európában a kisebb akadémiai hálózatok az észak amerikai hálózatra csatlakoztak. Ezek ismeretében talán érthető, hogy miért formál jogot az Egyesült Államok az internet
feletti ellenőrzésre, amit elképzelhető, hogy 2006 után részben átad az ENSZ-nek vagy az Európai Uniónak.
82
BARABÁSI Albert-László, Behálózva - A hálózatok csodálatos világa a sejtektől a világhálóig, Mindentudás
Egyeteme, 2005.
http://www.mindentudas.hu/barabasialbertlaszlo/20051010barabasi1.html?pIdx=2
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Elméletem a következő: a hálózat legfontosabb eleme az összeköttetés a pontok között, a szilárd út (kábel) (1.), ez első elem. Három további elem is szükséges a hálózathoz, a
gép (2.), mely a végpontokon továbbítja, fogadja vagy kezeli az információt, és csakúgy,
mint a kábel, hardver, tehát megfogható. Ezen a hardveren fut a szoftver (3.), melyek közül a
legfontosabb a böngésző, ez a harmadik, immár megfoghatatlan elem. Ezen elemeket a legjobban az informatika írja le. Véleményem szerint létezik egy negyedik elem is, mely a sebesség (4.), és ez szerintem, bármilyen meglepő is, egyszerre matematikai és filozófiai fogalom, s össze nem tévesztendő egy konkrét hálózati elem átengedő kapacitásával (sávszélességével). Ezt a sebességet nem lehet konkrét számokkal meghatározni. A s e b e s s é g
nélkül az internet, és különösen a világháló használata egyrészt
nehézkes,

másrészt

munkára

alig

alkalmas

és

élvezhetetlen.

Rövidhajú Sámson. Az élvezhetetlen hálózat nem izgalmas a szórakoztató ipar számára, tehát képtelen terjedni, mivel nem rendelkezik kellő anyagi forrással. Megfelelő élvezhetőség
esetén azonban a hálózat elkezd növekedni, a technológia ára mindinkább csökken, megnő
az érdeklődés iránta, és egy önfenntartó, gyorsan terjedő rendszerré válik. A szórakoztatóipar
a haszon érdekében ekkor mindent megtesz, hogy a technológia kezelése könnyen megtanulhatóvá váljon és mindenki élhessen vele, amiből végül a tudomány is profitál. De térjünk
vissza a sebességhez: a sebesség a fenti három elem (összeköttetés, gép, szoftver) függvénye. Amennyiben egy elem a három közül nem képes megfelelően ellátni a feladatát, akkor a
sebesség nem elégséges, mindhárom feltételnek egyszerre kell teljesülnie a világháló terjedéséhez. Olyan tautológia ez tehát, hogy a sebesség akkor megfelelő, ha a kábel sávszélessége és hardver és a szoftver fejlettsége megfelelő. Ezt a sebességet azonban nem lehet konkrétan meghatározni, mert függ még a felhasználók türelmétől, lelkesedésétől, anyagi helyzetétől, kedvétől, tudásától, műveltségétől, stb.
Egy későbbi fejezetben részletesen kifejtem az elméletem, mely szerint a hálózat nélküli számítógép magányos, csak a saját tere létezik, funkciói teljes mértékben korlátozottak.
Olyan, mint egy lemezjátszó és az ahhoz tartózó gyűjtemény, akármilyen nagy is legyen, egy
egyszerű rádió, bármilyen tárolt tartalom nélkül is mindig több újat tud nyújtani nála. Az
internet esetében a kapcsolatot a kábel biztosítja, míg a pontok a különböző számítógépek
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(ám lehettek volna más gépek is83).
Elméletem szerint az internet legfontosabb fizikai eleme a kábel84, mely maga az út,
ahol az információ áthalad. Bármilyen meglepő is, de ez az út 1858-óta alig változott (a rézvezetéket az üvegszál váltotta fel, hisz a fény több információt képes továbbítani, ám formája, helye, hossza, funkciója azonos maradt), hisz az internetes végpontok döntő többsége
között még a telefonkábel jelenti a kapcsolatot85. Ezzel szemben a számítógépek többszörös
generációváltáson mentek keresztül, méretük csökkent és tudásuk nőtt, s maihoz hasonló
formájukban az 1990-es évek elején alkalmasak lettek csatlakozni a hálózatra, ám ekkor még
élvezhetetlen sebességgel. A földben nyugvó kábel azonban majdnem egészen a régi maradt.86 A kábel tehát már akkor biztosította az információs csatornát, amikor még nem léteztek számítógépek sem.
Az eredeti végpontok egyelőre nagyon egyszerű szerkezetek voltak. A kábel alapvetően elhangzó információk továbbítására szolgált. Vannak ma is olyan hálózatok, melyek
végén csupán egyfunkciós gép fogadja, kezeli, vagy éppen küldi az információkat, ilyenek a
faxok, digitális információs pultok vagy akár a bankjegy kiadó automaták (ATM). Az első
kábel által hálózatra kötött gép a távíró volt, a távirat érkezésének pedig hangja volt, a szö83

Kifejlődhetett volna egy olyan hálózat is, melynek végpontjai tévékészülékek, mosógépek, hűtőszekrények.
A tévékészülékek fejlett teletexttel rendelkeznének, a mosógépek az új mosóporhoz letöltenék a legjobb programot, megkérdezve közben a ruhacímkéről azonosított gyártót is, a hűtőszekrények pedig a fogyasztási szokásokat figyelve jeleznének a hálózatra kötött üzlet raktárgépének, hogy a következő nap milyen élelmiszerek
hazaszállítását kéri.
84
A XXI. században a vezeték nélküli hálózat rádióhulláma, mely pár évente új szabvánnyal és nagyobb sebességgel rendelkezik, pillanatnyilag a leggyorsabb szabvány a 802.11g, mely 54 Mbps maximális sebességre
képes, ami megközelítőleg másodpercenként 50 jó minőségű digitális kép letöltésére alkalmas
85
Mind a modemes, mind valamelyik DSL (A, V, X) internetelérés esetében.
86
A fejlődést jól mutatja, hogy az 1969. július 20-án Holdra szálló Apollo 11-t ugyanis egy 30 kilogramm
súlyú számítógép (kódneve AGC) vezérelt, ami az akkori csúcstechnológiát képviselte. 1969-ben még nem
léteztek szoftvert tároló merevlemezek, így a rendszernek mindössze 74 kilobájtnyi, rögzített memóriája volt,
illetve 4 kilobájtnyi (más adatok szerint 12) memóriája, amit ma RAM-nak nevezhetnénk.86 (Egy számítógép
kapott helyet a parancsnoki modulban, egy vele azonos pedig a holdraszálló egységben.) A processzor sebessége 1 megaherz volt. Ezzel szemben a mai középkategóriás hordozható számítógépek 3 kilogrammot nyomnak,
merevlemezük (mondhatjuk rögzített memóriának az összehasonlítás miatt) 60 gigabájtnyi, a RAM-ja 512
megabájt, a processzor sebessége pedig 1400 gigaherz. Így egy mai notebook tárolási kapacitása az űrhajó
kapacitásának 810000 szerese, a számoláshoz használt memória 128000 szerese, míg a processzor sebessége
csak 1400 szorosa. Ez azonban előrevetít egy nagyobb fontos dolgot, az új számítógépek számolási sebessége
ugyanis egy idő múlva elegendő lett a fontos műveletek elvégzéséhez (csupán 1400-szor lett gyorsabb egy új
gép), azonban az internetnek köszönve olyan hatalmas mennyiségű adat generálódott, hogy ahhoz hatalmas
tároló kapacitás kell (810000-szer több adatot tudott megjegyezni). Megállapíthatjuk tehát, hogy az Apolló
holdraszállásától a jelen pillanatig eltelt 36 év alatt a számítógépek tehát sokat változtak.
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veget rövid és hosszú hangok (leütések) kombinációjával lehetett küldeni a két pont között,
végül az üzenet vizuálisan is megjelent, azonban túlzás lenne a papírcsíkot kijelzőnek nevezni. Ez a rendszer forradalmasította többek között a repülést is. A számítógép saját kijelzőjének megjelenése és tömeges elterjedése hatalmas változást hozott, az információ láthatóvá
vált, s így a hálózatban terjesztett információkat meg lehetett jeleníteni, ami a könnyű felhasználást és ezáltal a technika elterjedését eredményezte.
Az alvó hálózat gondolata szerint az internet megjelenését tehát sokkal korábbra kell
tennünk. Gregory Gromov87 ezt a jelképes időpontot 1858-re datálja, ekkor fektették le Atlanti óceán fenekére az első telefon kábelt, és ezzel valósult meg a kapcsolat az Egyesült
Államok és Európa között, azzal, hogy ez az időpont inkább jelképes, konkrét jelentősége
nincs, a hangsúly az interkontinentális összeköttetésen van. Az első atlanti telefon kábel csupán pár napig továbbította a jelet, mert nagyon gyorsan tönkrement. 1866-ban azonban további kábeleket fektettek az óceán fenekére, és ezek majdnem 100 éven át szolgálták a telekommunikációt, 1997-ben ezen kábelek száma már 90 volt, napjainkban pedig az adatok egy
része műholdakon keresztül mozog a végpontok között, de az új adat-továbbítási módszer
gyökeres változást nem hozott.
Adott volt tehát az alvó hálózat. Az internet történetének következő szakaszát egy válaszlépés indította el, majdnem száz évvel az atlanti kábel lefektetése után. Az Egyesült Államok a hidegháború alatt ugyanis valamilyen módon reagálni akart 1957-ben a szovjet
Sputnyik fellövésére. Az akkori elnök, Dwight D. Eisenhower elrendelte az ARPA ügynökség felállítását (Advanced Research Projects Agency), mely válaszul a szovjeteknek először
egy saját mesterséges műholdat juttatott az űrbe, majd 1962-ben hozzáfogott a kutatáshoz,
mely a számítástechnika katonai célokra történő fejlesztését koordinálta.
A második világháború utáni esetleges erősödő szovjet fenyegetésre adandó amerikai
válaszlépéseken gondolkozva született meg Vannevar Bush híres, As we may think cikke.
Vannevar Bush az ARPANET-hez hasonló projectet vezetett, több, mint 6000 tudóst irányí-
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Gregory GROMOV, The Roads and Crossroads of Internet
http://www.netvalley.com/intval1.html
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tott egy céllal: hogyan lehet a tudomány a hadsereg és hadiipar segítségére. Vannevar Bush
ebben a tanulmányban egyszerre ír egy számítógépről, mely akár a maihoz is hasonló feladatokat el tudna látni, valamint a rendszerről, mely hasonlít a mai számítógépek tárolási és katalogizálási rendszerére, ezt gépet ő Memexnek nevezi. Közismert, hogy a háborúk, vagy a
világot gyökeresen megváltoztatni képes események idején a technika a hadászat szolgálatában hatalmas fejlődésnek indul. Nem feltétlenül van szükség komoly fegyveres konfliktusra.
Gondoljunk csak az európai reformációra és az arra adott válaszra, az ellenreformációra.
Mindkettő a saját tanainak terjesztéséhez a nyomdagépet használta, ezért a nyomdászat hatalmas fejlődésnek indult. Térjünk most azonban vissza az ARPA projectjéhez, azzal, hogy
Bush Memexével részletesen egy következő fejezetben foglalkozom.
Az ARPA project vezetője az J. C. R. Licklider volt, aki elméletét a Galaktikus hálózat88 (Galactic Network) emlékeztetők gyűjteményében fejtette ki. Ezen ötletek gyakorlatilag
már akkor leírtak a mai internet egészét. A tudósok ugyanis felismerték, hogy a néhány
nagyteljesítményű, de rendkívül költséges számítógépek helyett sok kisebb és néhány nagyobb számítógépből kell hálózatot építeni. Egy ilyen hálózatnak ugyanis két előnye is van.
Egyrészt minden kutató rendelkezhet egyéni számítógép-hozzáféréssel, ami felgyorsítja a
munkáját, másrészt pedig a számítógépek, amíg éppen nem teljesítenek feladatot, rendelkeztek szabad kapacitással, melyet kérésre fel tudtak ajánlani a hálózat többi gépeinek.89
Az ARPA projecthez csatlakozott Bob Taylor, akinek már 1962-ben a dolgozószobájában három hálózatba kötött terminál számítógépe volt, melyek kezelése is eltérő volt. Minden egyes gép pedig másik kutatási központtal volt kapcsolatban, így folyamatosan fel kellett állni, odamenni egy másikhoz ha üzenetet akart küldeni. Taylor ekkor dolgozta ki egy
88

Joseph Carl Robnett LICKLIDER, On-Line Man-Computer Communication, Spring Joint Computer
Conference, National Press, vol. 21, Palo Alto, California, 1962.
89
Ez az úgynevezett time-sharing, melyet John Mcharthy 1957-ben talált ki, és a mai napig alkalmazzák, többek között a SETI@home egy tudományos kísérletben is, mely több százezer internetre kapcsolt számítógép
kapacitását hasznosítja a Földönkívüli Intelligencia Kutatásában (SETI).A SETI egy tudományos program,
mely intelligens életformák vagy azokra utaló nyomokat keres a világűrben. Elsősorban rádiócsillagászati módszerekkel olyan jeleket keresnek, melyek a természetben nem fordulhatnak elő, tehát keletkezésük feltétele az
Intelligencia. Folyt a NASA-nál is egy SETI kutatás. A neve nagy felbontású mikrohullámú felmérés (High
Resolution Microwave Survey), HRMS volt. 1993-ban a nevadai Richard Bryan szenátor sikeresen nyújtott be
egy javaslatot, amely minden támogatást megvont a NASA SETI programjától. A program költsége kisebb
volt, mint a NASA évi költségvetésének 0.1%-a, ez adófizetőnként egy ötcentest jelentett. A szenátor kijelentése szerint a NASA SETI programját a költségvetés szűkössége miatt kellett megszüntetni.
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olyan hálózat tervét, melyben egy adott gépről el lehet érni az összes többit, majd ezt követte
a csomagkapcsolt rendszer létrehozása.90
Wesley Clark, a project egyik résztvevője kitalálta, hogy szükség van nagy számolási
teljesítménnyel bíró és kisebb, csupán a kommunikációra szolgáló számítógépekre. Ezzel a
rendszer stabilabbá vált, mert a hibák immár a kisebb, folyamatosan terhelt gépeken keletkezhettek, míg maga a gerinc érintetlen maradt. Ez gyakorlatilag a mai internet modellje is.
Az egyéni felhasználó gépe ugyanis csak nagyon ritka esetben képes hatni a központi gépekre (szerverekre). M i n d e z a z é r t f o n t o s , m e r t a k o m m u n i k á c i ó í r o t t a l a p ú
volt, ami azt jelentette, hogy a szöveg megtalálta az útját az
i n t e r n e t f e l é . 91

90

A korábbi vonalkapcsolt hálózatokkal szemben, melyek egy hívás idejére hozták létre a kapcsolatot kizárólag
a két fél között, az ARPANET csomagkapcsolt hálózat volt, ami lehetővé tette a tetszőleges pontok közti
kommunikációt úgy, hogy az adatokat csomagokban küldtek, ezek a csomagok pedig tetszőleges utón juthattak
el a címzetthez, s ha valamelyik elveszik, a címzett észreveszi a címzésből, és újra kéri a küldőtől. Ez hatalmas
változás volt.
91
Az 1962-ben indult kutatás eredménye az ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) 1969es megjelenése lett, mely kezdetben a következő négy, modemekkel és telefonkábelekkel összekötött csomópontból állt: UCLA (University of California at Los Angeles), SRI (Stanford Research Institute), UCSB
(University of California at Santa Barbara) és University of Utah. Az UCLA kutatócsoportjának a vezetője az a
Leonard Kleinrock volt, aki a csomagkapcsolt rendszer feltalálta. Az UCLA egyetem holnapján olvasható tanulmány szerint91 Kleinrock hatévesen egy Superman képregény hatására elkészítette élete első amatőr rádióját,
és ettől kezdve évekig a működésképtelen rádiók kanibalizálásával foglalkozott, ezzel komoly elektrotechnikai
tudásra szert téve. Évekkel később már a Massachusetts Institute of Technology-n szerzett PhD-t, évfolyamtársaival szemben, akik az akkor túltelített információ technológia területével foglalkoztak ő az addig nagyrészt
ismeretlen adathálózatokat választotta. Munkája során lefektette a csomagkapcsolás alapszabályait, és ezzel az
internet egyik létrehozójaként tartják számon. Leonard Kleinrock vezetésével az UCLA elsőként hozott létre
kapcsolatot egy központi számítógép (Interface Message Processor = IMP, ami egy nagyjából mai rooternek
felel meg) és egy célállomásban (végponton) lévő számítógép (ez a mai személyi számítógépnek felel meg)
között. Egy hónapra rá az UCLA kapcsolatot létesített az SRI-vel, a teljes hálózat 1969. december 5-én állt fel.
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Az irodalom találkozása (számító)géppel az asztalon

(Elősző a fejezethez)

Az internet létrejöttével egyidőben, de tőle függetlenül megjelentek az első számítógépes irodalmi alkotások is, ez volt tehát az első pont, amikor az irodalom találkozott a számítógéppel. Ezek a számítógép által írt művek kezdetben ki lettek nyomtatban és értelemszerűen nem voltak hypertextek, és majd látjuk, hogy később sem váltak azzá. Mivel a
hypertextet elemző fejezet közvetlenül a világhálót tárgyaló végéből indul ki, ezért döntöttem tehát úgy, hogy a kronológiai szempontokat figyelembe véve az 1960-as évek számítógépes rendszerének tárgyalásakor foglalkozom a számítógépes költészettel is, majd ezután
visszatérek a hálózat fejlődésének ismertetéséhez, mely a mai világháló elemzésével zárul és
végül a hypertexhez kapcsolódik.
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A számítógépes költészet

A számítógépes költészetet talán úgy definiálhatjuk, hogy olyan, nemrég kialakult
költészeti forma, melyben számítógépek szavakból szöveget hoznak létre. Hagyjuk most egy
pillanatra figyelmen kívül, hogy ez a szöveg mennyire olvasható vagy befogadható.
véleményem szerint, a szöveg az igazi közegét hypertextben találta meg, meglepő módon, az
ARPANET 1969-es megjelenése előtt 10 évvel, azaz 1959-ben T. Lutz hozta nyilvánosságra
az első számítógépen készült irodalmi jellegű szövegeket, majd őt követték az 1960-as évek
elején Julesz, Nake és Noll komputergrafikai kísérletei. Szombathy Bálint szerint92 a gépileg
előállított zeneművek és grafikai alkotások mellett a komputerköltészeti törekvések ennél
szerényebb keretek között zajlottak. Szombathy ezt részben azzal magyarázza, hogy a gépileg létrehozott költemények kevés teret kaptak a hagyományos médiumokban, másrészt
egyik művészeti ágban sem annyira szilárdak az előítéletek, konzervatívak a nézetek, mint a
szépirodalomban. Ezzel az állításával részben vitatkozni lehetne, a vita azonban már alig
lenne kapcsolható a jelen értekezés témájához.
Világosan látnunk kell azonban, hogy a számítógépes költészet meghatározás a számítógép által, bizonyos utasítások hatására, általában random módon létrehozott szövegeket,
gyakran képverseket, azon belül is fraktálverseket93 írja le. A s z á m í t ó g é p e s k ö l t é szet produktumai tehát nem azonosak azon művekkel, melyet egy
(vagy, mint a hypertext esetében látjuk, több) szerző hoz létre
számítógép segítségével, legyenek azon hypertextek, vagy lineáris, csupán digitálisan rögzített művek.
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SZOMBATHY Bálint, A konkrét költészet útjai.
http://www.artpool.hu/Poetry/konkret/szamitogepes.html
93
A különböző felbontások által okozott problémák leírására javasolta Mandelbrot a fraktálok használatát. Az ő
meghatározása szerint minden olyan görbe vagy felszín fraktál, amely a felbontástól függetlenül többé-kevésbé
ugyanúgy fest. Ez a tulajdonság (az önhasonlóság) azt jelenti, hogy a görbe bármely részét felnagyítva az eredetivel azonos görbét kapunk. Így az egyik felbontásról a másikra való átmenetet egy iterációs eljárással is
jellemezhetjük. Igen fontos különbség a fraktálgörbék és a természetben előforduló görbék között az, hogy a
fraktálok sehol sem differenciálhatók. Ennek oka az, hogy bár a fraktálok folytonosak, mindenütt „hoporcsosak”. A fraktálokat úgy írhatjuk le, hogy megvizsgáljuk, hogyan változnak különböző felbontásoknál.
David E. GREEN, Mik a fraktálok?
http://www.kfki.hu/~cheminfo/hun/olvaso/fraktal/frintro.html
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Ahogy más, a hypertext kapcsán tárgyalt fogalom, úgy a számítógépes költészet sem
előzmények nélküli. Horváth Iván a Magyarok Bábelben94 rámutat, hogy számítógépes költészet már a modern számítógép megjelenése előtt létezett, sőt, poétikai értéke is volt, egy
olyan eljárássorra, amely a részletekben is azonos azzal, amit Papp Tibor valósít meg a Disztichon Alfában, 1679-ben kapott királyi szabadalmat egy bizonyos John Peter, aki nem
véletlenszám-generátort, hanem dobókockát, nem adatbázist, hanem táblázatokat használt.
John Peter módszerét ma egy egyszerű számítógépes programmal reprodukálhatjuk.
Barta András95 felhívja a figyelmet, hogy a középkori „feltalálási lázba illeszkedik
John Peter mesterséges versíró- mechanizmusának a megjelenése is. Az 1670-es évekre kiadták Paschasius Poesis artificiosa c. művét, Weinsheim Proteusát, valamint Leibniz is közzétette De arte combinatoria c. értekezését, nem beszélve Harsdörffer műveiről. Tehát a kombinatorikai alapokon nyugvó versszerkesztés nem volt ismeretlen. Ám John Peter könyve egyáltalán nem hasonlít ezekre a művekre.”96
Szombathy szerint a komputerköltészet megjelenését nagy megrökönyödés és ellenállás, talán legjobban a költők részéről, akik az új lehetőségekben „isteni küldetésük” megkérdőjelezésének veszélyét látták. Jelentősen gátolta továbbá a gépi líra terjedését és fejlődését annak a tudata, hogy a költészet eredendően szemantikai alkatú, tehát a jelentés, az érzelmi töltés, a kinyilatkoztatás, egyszóval a szellem köreiben mozog, ami a hagyományos
álláspont szerint ellentétben áll az érzéketlenséget megtestesítő gépek alaptermészetével,
amivel én is egyetértek. A számítógépen készült költészetet a leginkább azok vetették el,
akik a nyelvi alkotómunkát kiegyenlítették a lángész csalhatatlanságának, az isteni küldetésnek a fogalmával. „Ellenkezésük vetületében a komputerköltészet egyenlő volt a szentségtö94

HORVÁTH, i. m.
BARTA András, John Peter kombinatorikus verstana.
http://www.btk.elte.hu/celia/regimod/barta.htm
96
Bartha szerint: „Módszere a következő: Tegyük fel, egy hexameter sort karunk írni, de nem tudunk latinul, és
azt se tudjuk, mi az, hogy hexameter. Találjunk ki hat számot 1 és 9 között, és írjuk le őket egymás mellé. Fogjuk balról az első számot, és ennek segítségével olvassuk ki az első táblázatból a sor első szavát. Rendre így
cselekszünk: második szám – második táblázat – második szó stb. John Peter egy igen bonyolult módszert dolgozott ki, hogy az egyes szavakat kiolvashassuk e táblákból, pedig a legegyszerűbb módszer ezek felsorolása
lett volna. Pl. az első táblázatból a következő latin szavak olvashatók ki: turbida, ignea, pessima, horrida,
aspera, Martia, barbara, lurida, effera; a másodikból a következők: fata, signa, damna, bella, vinda, sistra,
castra, sconta, tela.”
95
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réssel és az istenkáromlással.”
Szombathynál azt is olvashatjuk, hogy a 20. század tudósai hangsúlyozzák, a matematika és a kibernetika nem törekszik a verbális nyelv saját nyelveivel való felcserélésére,
hanem csak arra, hogy a verbális nyelv keretein belül teremtse meg tudományos elveinek és
módszertanának az alkalmazását. Korábbi elméletemet támasztja alá Albert János is97, amikor azt állítja, hogy az 1950-es, 60-as évek a kibernetika jegyében telnek, majd a hetvenes
évek közepétől fokozatosan a káosz-elmélet (pillangó-hatás) és a nemlineáris dinamika válik
a kutatások irányvonalának meghatározójává. Doktori értekezésében azt írja, hogy szerinte a
következő évtized a neuronhálózatok elméletének kidolgozását és egyre szélesebb körű alkalmazását hozza majd magával, mely ma is dinamikus fejlődést mutat, majd részben ennek
utódaként alakul ki a nyolcvanas évek második felében a „mesterséges élet” és az „autonóm
ágensek” vizsgálata. Visszatérve Szombathy fenti állításához, egyetértek, hogy a kibernetika
a verbális nyelv terét használja, azonban hozzáteszem, hogy az ettől eltérő törekvése nem is
lenne racionálisnak nevezhető. A komputerköltészetben tehát megmaradt a költészet verbális
alapja, azzal a különbséggel, hogy ennek az anyagnak a feldolgozását nem hagyományosan,
a költői csalhatatlanság mítoszának szellemében, hanem tudományosan végzik. Szombathy
szerint a költő szerepe a tekintetben változott meg, hogy nincs befolyása a versépítés teljes
menetére, tehát már nem ellenőrzi azt.
M. Vincent van Mechelen azt javasolja99, hogy a számítógépes költészetet bontsuk
két csoportra.


Az első csoport a deriváló számítógépes költészet, amikor a számítógép már meglévő szövegeket változtat meg valamilyen utasításkészlet alapján. Ez az utasításkészlet tartalmazhat egy bizonyos képletet, minek következtében a kapott szö-
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ALBERT János, Az idegrendszer korai evolúciós állapotának számítógépes modellezése az adaptív viselkedés
függvényében, 1997.
http://hps.elte.hu/PhD/janalbert/CIM.html
99
M. Vincent VAN MECHELEN, Computer Poetry, 1992.
http://www.trinp.org/Poet/ComP/ComPoe.HTM
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vegben bizonyos minták lesznek fellelhetők, vagy egy véletlengenerátortól kapja
az utasításait, ebben az esetben mintáról nem beszélhetünk. A megadott szöveg
lehet egy egész költemény, mint pl. az Iliász (Istennő, haragot zengj, Péleidész
Akhileuszét, // vészest, mely sokezer kínt szerzett minden akhájnak…), de lehet
csupán néhány sor (rabok többé nem leszünk), vagy csak szavak (kagyló, gyökér,
akarat).


A második csoportot nevezi a valódi számítógépes költészetnek, amikor az utasító
(programozó, felhasználó, szerző) egy szintaktikai struktúrát definiál, és megad
egy listát, melyből a számítógép behelyettesíti a szavakat. Ez lehet egy rövid lista,
vagy akár egy lexikon teljes szókészlete is. Ez a fajta költészet tehát nem utánozza már meglévő nyomtatott és betáplált szövegeket, és nem azok lexikai egységeivel dolgozik.

Nem kizárt azonban, hogy számítógépes költészetet más kategóriák alapján vizsgáljuk, a fenti felosztás csupán egy példa a sok lehetséges közül, a további felosztások már nem
képezik ezen értekezés tárgyát. Míg a deravatív számítógépes költészet esetében a származék
szöveg megtartja az előző grammatikai struktúráját, addig ez a második csoport esetében
már nem igaz. Az első esetben tehát a kapott szövegek közelebb állnak a klasszikus, már
létező szövegekhez, míg a második esetben véleményem szerint szabad versekről beszélhetünk. F e l f o g h a t ó - e í g y a z e r e d e t i s z á m í t ó g é p e s k ö l t é s z e t e g y f a j t a
szüreális, automatikus írásként, hisz a számítógép is azt írja le
( c s a k n a g y s e b e s s é g g e l ) , a m i e s z é b e j u t ? M. Vincent szerint az első esetben
a költészet imitatív, még a másodikban innovatív.
A fejezet elején említett Theo Lutz 1959-es versgenerátorát használva100 a következő
(német nyelvű) verset hoztam létre, megállítottam azonban a programot, mielőtt a végéig
futott volna, mert szövegrészlet is bemutatja a vers egészét. Látjuk, hogy az így kapott szöveg olyan szabadvers, mely korábbi szöveget nem követ, tehát az eredeti számítógépes költészet kategóriájába tartozik. A kapott szövegrész a következő:

100

http://www.literatur-und-strom.de/lutz/
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EIN DORF IST STARK, SO GILT JEDER TURM IST GROSS
JEDER BLICK IST NAH. EIN BILD IST TIEF
EIN TAG IST TIEF ODER NICHT JEDES SCHLOSS IST SCHMAL
EIN TAG IST NEU. NICHT JEDER KNECHT IST SCHMAL
NICHT JEDES HAUS IST FREI. EIN TURM IST FERN
KEINE KIRCHE IST FERN. JEDES AUGE IST FREI
JEDER TURM IST TOLL. KEIN BAUER IST TOLL
NICHT JEDER BLICK IST NAH. JEDES AUGE IST LEISE
NICHT JEDE KIRCHE IST DUNKEL. EIN BILD IST STARK
EINE KIRCHE IST STARK, SO GILT JEDER TURM IST NAH
NICHT JEDES SCHLOSS IST SCHMAL. NICHT JEDES BILD IST STARK
Az így létrejött verset Lutz véletlenszerűnek hívja, és a Stochastic texts című, a generált vershez írott magyarázatában a következőket mondja101: „Annak ellenére, hogy egy
program vezérli, a számítógépes processzort (electronic data processor) eredetileg arra tervezték, hogy az alkalmazott matematika igényeit szolgálja ki, ám hamarosan kiderült, hogy a
rendszert sokkal szélesebb körben lehet alkalmazni. Manapság (1959-ben jelentette meg
Lutz ezt a szöveget - Sz. Z.) más végtelen felhasználása lehetséges. Ennek ellenére, sok tudós még azon hamis elképzelés fogja, miszerint a processzorok kizárólag a számokkal kapcsolatos műveletek végrehajtására alkalmasak. Számtalan olyan program létezik már azonban, melyek bebizonyították ezen felfogás túlhaladottságát.”
Látjuk tehát, hogy a szöveg a hálózat nélküli géphez is megtalálta útját, ez a szöveg
azonban nagyon kevés jelentést volt képes közvetíteni. Lutz említ egy programot, mely már
az 1950-es végén képes volt megállapítani, hogy Euklídész geometriája igaz-e, vagy hamis.
Második példája, miszerint létrehoztak egy olyan programot, mely teljes szöveg más nyelve
való fordítására alkalmas, már rámutat a számítástechnika irodalmi alkalmazásának lehetőségeire is. Ezzel tehát már az 1950-es évek végén bebizonyosodott, hogy a számítógépek a
kizárólagosan számolási problémák mellett más tudományterületekben, és a művészetekben
is felhasználásra találtak. Ezt azért kell hangsúlyozni, mert míg számunkra a számítógép és
az irodalom közötti kötődés már elválaszthatatlanul kapcsolódik egymáshoz, (melynek több
szintje van, a szövegszerkesztéstől a hypertextig), addig az első személyes számítógépek
először valóban csak számítási problémákat voltak hivatva megoldani. Maga a gép, a ZUSE
Z22-es, melyet Lutz a Stochastic texts létrehozásához használt, a stuttgarti számítógépes
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http://www.stuttgarter-schule.de/lutz_schule_en.htm
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központban volt rendszerben, és a szerző kiemeli, hogy rendelkezett printerrel is, mely a
különböző tudományos eredményeket volt hivatott kinyomtatni, az irodalmi szövegek nyomtatása tehát addicionális funkciója lett.
Korábbi véletlenszerű szövegek is ismertek, ekkor azonban a választás műveletét
nem a számítógép végezte, hanem például kockavetéssel határozták meg az egymást követő
szavak, szókapcsolatok vagy mondatok sorrendjét. A számítógépes költészet esetében egy
számítógépes program egy előre megírt random számot generáló algoritmus alapján határozza meg a szavak sorrendjét, azzal, hogy a program tartalmaz bizonyos grammatikai megkötéseket, a német nyelvű szöveg esetében például a nő, férfi és semleges nemhez hozzárendeli
a die-t, der-t, das-t. Lutz az állítja, hogy egy ilyen program megoldja a véletlenszerű szöveg
problémáját. Meg kell azonban jegyeznem, hogy szerintem az ilyen szövegnek nagyon csekély poétikai értéke van, ha egyáltalán van.
A számítógépes költészet következő fokaként Alberta Turner, 1965-ben megjelentette a Returner Re-turned című nem-számítógép által generált naptárát, teljesen hagyományos
nyomtatott szöveget, melyben 13 2-3 soros versben leírta az év valamennyi hónapját, a januárt kétszer. Az első két hónaphoz angolul a következő szöveg tartozik:
Hemlocks are nearly round,
Deer paw the pond,
My dog squirts the porch post.
Last night the snow wouldn't take tracks,
But apple twigs are cut
Higher than porcupines.
1971-ben azonban Louis Milic103 betáplálta ezen vers kifejezéseit egy számítógépes
verseket létrehozó programba, és a Returner címet adta az így kapott költeménynek. Milic
nem csak a szavakat másolta be a generátorba, hanem megkötötte a két-három soros struktúrát is. Így a következő szöveget kapta:
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A szerző vezetékneve valószínüleg Milić, erre azonban nem találta bizonyító erejű adatot.
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In the morning crowbars will be nearly round.
Separate blankets never step again
Tomorrow I will ring him through the willows.
Do mice sometimes become like deer at home?
Hemlocks hiss from salad to salad now
But yesterday he often pawed all the apples at the milk pan.
M. Vincent, miután elemzi az így kapott verset, arra a következtetésre jut, hogy az
nem olyan annyira eredeti, mint a korábbi, nem számítógép generálta szürrealista költemények. Vitatható tehát, hogy mekkora a poétikai értéke ezen szövegeknek.
Másik probléma, hogy hogyan viszonyul az irodalomkritika ezekhez a véletlenszerű
művekhez, hisz esetükben a műelemzés csaknem értelmetlen fogalom. Úgy látom, hogy az
igazi változást az irodalomban, a számítógép és a szöveg kapcsolatában a hypertext megjelenése hozta. M. Vincent mégis megpróbál létrehozni egy sztenderdet, melyet, ha szerinte követ az adott program, akkor már olyan művek jöhetnek létre, melyek szerinte értékelhető
irodalmi szövegnek tekinthetők majd. Ennek a sztenderdnek az alapja a következő: a szövegnek nemcsak a grammatika szabályainak kell megfelelnie, hanem szűkíteni kell egy adott
téma esetén felhasználható kifejezések körét is. Ezt a következőképpen határozza meg: a
lexikális kohézió nem feltétlenül eredményez szövegbeli vagy narratív kohéziót is. Például
egy szerelmet leíró költeményben szerepelhet az én, férfi, nő, szeretem, gyűlölöm szó, így a
szöveg jellege már be lehet határolva. Egy véletlenszerű szöveget létrehozó program azonban többé-kevésbe ugyanannyiszor fogja párosítani az én szeretem a férfit, én szeretem a nőt,
mint az én szeretem a nőt, én utálom a férfit. Vincent ekkor azt javasolja, hogy azt is határozzuk meg, mi nem szerepelhet a szövegben, stb. Úgy gondolom, amennyiben meghatározzuk, hogy egy adott témához milyen asszociációk társulnak, akkor azzal együtt megszűnik a
távoli asszociációk lehetősége is.
Emmet Williams 1965-ben, Dante születésének hétszázadik évfordulójára a fenti elvhez hasonlóan létrehozott egy 213 soros költeményt, ebben a Divina Comedia-ban leggyakrabban használt szavat kapcsolta össze.
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Az első számítógépes versek megjelenését az indította, hogy az 1960-as években a
kibernetika a beszédet és a nyelvet új oldaláról kezdte el vizsgálni. Ennek elméleti alapja,
hogy a kutatók úgy látták, a matematikai információelmélet számítási módszerei alkalmazhatatlanok a beszéd területén. Ennek az a magyarázata, hogy a nyelvszerkezet és a beszéd –
mint nyelvi információk kommunikációja – annyira összetett, egyben pedig változó összetételű, hogy lehetetlen rajta pontos méréseket végezni.
A számítógépes költészetet az akkori irodalmi kánon csak lassan fogadta be.
Szombathy szerint104 „már azzal jelentős szociológiai változás állt be, hogy a kiemelt szerepkörű, önmagát központba helyező költői »én« helyébe egy személytelen (gépi) és egy személyes (tervezői) tényező került. A hagyományos költészet tartalomközpontú tulajdonságaival szemben a komputerköltészet a művészet megváltozott fogalomrendszerén át a személytelenséget és a véletlenszerűséget vezeti be, összhangban a művészet más területein jelentkező
változásokkal. A gép nem kíván a művészet halálának okozója lenni, hanem csak dimenzióinak tágítását segíti elő”.
A számítógépes irodalom tárgyalásakor felmerül egy új kérdés. Abban az esetben, ha
a számítógép úgy válik eszközévé egy vers alkotásának, hogy a szerző egy programot ír,
mely létrehozza a verset, akkor a programot író, vagy a gép a szöveg szerzője? Egy, a világhálón talált versgenerátorral készült versnek ki a szerzője? Ezzel a problémával foglalkozik
Petőfi S. János A hypertextuális irodalom a perszonal computer elterjedt alkamazásának
korszakában105. Ebben a következőkre hívja fel a figyelmet: „a lineáris, de kombinatorikus
organizáció lényegének felismeréséhez vegyük kiindulási alapként a következő – ‘hagyományos lineáris struktúra’-elvű – célkitűzést. Hozzunk létre olyan háromsoros szövegeket, amelyek a következő tulajdonságokkal rendelkeznek: soraiknak szótagszáma 5 + 7 + 5, lexikai
anyaguk soronként egymástól függetlennek (is) tekinthető tényállások kifejezésre juttatói.
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PETŐFI S. János, A hypertextuális irodalom a perszonal computer elterjedt alkalmazásának korszakában,
1995.
http://www.jgytf.u-szeged.hu/~vass/szemm082.htm
(A tanulmány a „Milenarismo y cultura: El canon tradicional y el futuro de las artes” témáról rendezett nemzetközi konferencián (Universidad Complutense/Madrid, Cursos de Verano 1995., El Escorial) Technolpgia e
futuro delle arti címmel elhangzott előadás kibővített, magyar nyelvű változata.)
105

91

(Nem nehéz felismerni, hogy ez a struktúraelv a haiku struktúraelvének bizonyos értelmű
redukciója.)
Tegyük fel továbbá, hogy e célkitűzés megvalósítására valaki a következő három háromsoros
szöveget hozza létre:
1.

2.

a. Langyos esti szél
a. Nyári alkonyat
b. Alig rezdül a fűzfa b. Susognak az akácok
c. Cirpel a tücsök
c. Alszik a béka

3.
a. Aranypiros fény
b. Mézédes hársfaillat
c. Ébred a bagoly

majd e szövegeket látva felfedezi, hogy bármelyik szöveg első sorához második sorként hozzáveheti bármelyik szöveg második sorát, majd az így létrejövő kétsorokhoz harmadik sorként bármelyik szöveg harmadik sorát, minden esetben ‘elfogadható szöveg’-et hozva létre.
Azaz felfedezi, hogy ezzel a három ‘alap’-szöveggel összesen 3x3x3 = 27 olyan szöveget hozott létre, amely a kiinduló feltételeknek eleget tesz.”
Hasonlóval próbálkozott Raymond Queneau, ő az 1961-ben Párizsban publikált Cent
mille milliards de poémes (Százezermilliárt költemény) versében egymás mellé helyezett 10
olyan szonettet, melynek valamennyi első sora kombinálható valamennyi második sorral,
egészen az utolsó sorig. Ez a szöveg még nyomtatásban jelent meg, és később jött létre a
számítógépes változta is. Így összesen 1014 = 100.000.000.000.000 azaz százezer milliárd
vers jön létre. Az irodalomtudósok többsége abban egyetért, hogy a mű az olvasó révén létezik, létezik-e tehát olyan olvasó, aki képes befogadni ezt a szöveget (azon kívül, hogy megzavarodik), hisz ennek az opusnak az elolvasása 200 millió évet venne igénybe, ami egy
olyan hivatást feltételez, mint a Cent mille milliards de poémes olvasó, egy mesterséges,
mely ezer generációkon keresztül hagyományozódik, hogy életben tartsa a szöveget.
Horváth Iván Magyarok Bábelben106 című könyvében szellemesen, és matematikailag helyesen megjegyzi, hogy ezek szerint Queneau írta a világirodalom majdnem valamenynyi szonettjét.
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Ezek után folyamatosan jelentek meg számítógépes költemények. Meg kell említenem azonban a legfontosabb magyar számítógépes költeményt, melyet az 1994-ben, tehát
már a hypertext korában publikált Papp Tibor, a Disztichon Alfat. Ez egyrészt azt is jelentheti, hogy a neoavantgárd hagyomány a digitális korban magányos gépen és számítógépes
versben folytatódik, míg a posztmodern törekvések a hálózatba kötött számítógépeken, a
világháló találtak kontinuitásra. A könyv formája már egy lemez, mely akkor még csak
Macintosh gépeken volt olvasható, és a rajta található program disztichonokat ír a képernyőre. A lemezhez tartozik egy 80 oldalas füzet is, mely magyarázatokat és néhány generált verset is tartalmaz.
A szerzőség problémáját említi Szombathy is107, amikor idézi Stickelt, aki azt mondja, hogy a komputer grammatikai és stilisztikai kutatásokban való alkalmazása sokkal fontosabb, mert költészeti vonatkozásban csak egy kísérleti lehetőséget jelent. „A szövegek létrejöttének módja világosan mutatja, hogy a számítógép aligha nevezhető szerzőnek. Annak a
feltételezése, hogy a komputer mondani készült valamit, hogy egy meghatározott kifejezést
azért választott ki, mert jobban hangzik, vagy az adott témának jobban megfelel, a számítógép misztifikációja lenne. Alkotói-kísérleti szerkezet, melyet az ember a nyelvi eszközökkel
végzett játék folyamán alkalmaz.”
Megállapíthatjuk tehát, hogy a hypertext és a számítógépes költészet közötti egyetlen
kapcsolat, hogy mindkettő számítógépes környezetben jön létre, a két szövegtípus között
azonban nincs kapcsolat, a számítógépes költészet nem része az új írásbeliségnek, csupán
egy kísérlet, mely nem kapcsolódik szervesen a befogadó közeghez, nem használja ki annak
lehetőségeit. A kettő viszonyát talán úgy írnám le, hogy míg a számítógépes költészet olyan,
mint egy hallott idegen nyelvű vers fonetikai megismétlése, addig a hypertext az arra az
adott nyelven válaszul írt hőseposz.
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Az email mint a digitálisan rögzített szöveghez vezető út

Térjünk most vissza az ARPANET-hez, és vizsgáljuk meg, az írott szöveg hogyan talált hordozójára a hálózaton. A hálózat testével, tapintható rendszerével foglalkozó fejezetben még nem vált világossá, hogyan talál majd teret egyrészt maga a szöveg, másrészt pedig
az irodalom és irodalomtudomány egy olyan hálózaton, melyet katonai és kutatási eredmények könnyebb megosztásáért hoztak létre. Ebben a fejezetben azonban világossá válik,
hogy a hálózat fizikai részének elemzése nélkül nem vizsgálható világháló létrejötte, mely
már megjelenésekor a szövegnek adott otthont.
Az első szöveges üzenetet az interneten 1969. október 29-én
1 0 ó r a 3 0 p e r c k o r k ü l d t é k a z U C L A - r ó l a z S R I - n e k , az üzenetből, mely a
„login” szó volt, csupán egy l és egy o jutott át, mire a teljes rendszer (az akkori internet egésze) lefagyott és csak egy órával később sikerült újraindítani.108 Kleinrock erre úgy emlékszik vissza, hogy telefon kapcsolatot létesítettek a két egyetem között, és amikor először
leütötték az l-t, megkérdezték, hogy megérkezett-e. Igen, válaszolták, látjuk az l-t a képernyőnkön. Ezután begépelték az o-t, majd újra megkérdezték, hogy látják-e az o-t. Igen, válaszolták. Amikor azonban leütötték a g-t, a teljes rendszer lefagyott, ám a forradalom elkezdődött. Figyelmet érdemel, hogy Kleinrock, tudatában a még ki nem javított hibáknak, bármikor képes volt lekapcsolni a teljes ARPANET-et, még akkor is, amikor az terjedni kezdett.
Azóta sem létezik még egy olyan felhasználó, aki ezt meg tudná tenni. Ha mégis valaki képes lenne, akár csak pillanatokra is lebénítani a teljes mai internetet, akkor az a személy vagy
csoport korlátlan gazdasági és politikai hatalommal bírna.
Az internet történetével foglalkozó művek döntő többsége – szemben Gromovval –
108

Below is a record of the first message ever sent over the ARPANET. It took place at 22:30 hours on October
29, 1969. This record is an excerpt from the „IMP Log” that we kept at UCLA. I was supervising the
student/programmer Charley Kline (CSK) and we set up a message transmission to go from the UCLA SDS
Sigma 7 Host computer to the SRI SDS 940 Host computer. The transmission itself was simply to „login” to
SRI from UCLA. We succeeded in transmitting the „l” and the „o” and then the system crashed! Hence, the
first message on the Internet was „lo”! We were able to do the full login about an hour later.
http://www.lk.cs.ucla.edu/LK/Inet/1stmesg.html
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az ARPANET megjelenését tekinti a világméretű hálózat kezdetének. Leszögezhetjük azonban, a konkrét dátumnak nincs jelentősége a hálózat filozófiája és működése megértésének
szempontjából, pár évvel korábbi vagy későbbi időpontot is megjelölhetnék.109
A fejlesztők eleinte nem sokat törődtek a gépeken futó szoftverekkel és hálózaton a
csomagokat irányító protokollokkal, a legfontosabb a rendszer stabilitása volt, ám 1972-ben
írtak egy alkalmazást, mely óriási hatással volt az ARPANET fejlődésére. Ray Tomlison
feltalálta ugyanis az elektronikus levelezést, az e-mailt. Ettől kezdve az ARPANET forgalmának háromnegyedét a levelezés tette ki. Azt állíthatjuk tehát110, hogy az e-mail megjelenése után a rendszer rendeltetése az emberi kommunikáció biztosítása lett. Fontos megjegyeznünk, hogy ez a kommunikáció egymást már ismerő (és valószínűleg tisztelő, tehát egyenrangú félnek tekintett) munkatársak között jött létre, jellegét pedig egy kisváros képéhez
lehet hasonlítani, szemben a mai internettel, mely egy elidegenedett metropolisz jellegét öltötte.111
Az e-mail, mely eredetileg ad-hoc szolgáltatás volt, jelentette az első lépést a hálózatba kötött számítógépek sikere felé,
ugyanis

gyorsan

az

egyén-az-egyénhez

kommunikáció

leggyor-

s a b b , l e g i z g a l m a s a b b e s z k ö z e l e s z . 112 A z e - m a i l m e g j e l e n é s é v e l
pedig a szöveg is megtalálta helyét a hálózaton. Úgy gondolom
tehát, hogy az e-mail megjelenése fontosabb pont az új írásbeliség létrejöttében, mint a számítógépes (véletlenszerű) költészet,
mert magából a rendszerből nőtt ki, tehát szerves része, szemben
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Érdekes módon már az első kutatók jelezték azt a ma is élő és időnként elhatalmasodó félelmet, miszerint
azzal, hogy csatlakoznak a hálózatra, mások, illetéktelen is hozzáférnek majd adataikhoz, ám Kleinrock meggyőzte őket a csatlakozás előnyeiről, ekkor azonban még nem léteztek vírusok, és csak meghatározott felhasználók csatlakozhattak egymás gépeihez.
110
Ian R. HARDY, Email history, 1996.
http://www.ifla.org/documents/internet/hari1.txt
111
Furcsa módon azonban a hang csomagkapcsolt forgalmát még évtizedekig nem sikerült megoldani. 2005ben már azonban az internetes, hibátlan minőségű ingyenes telefonálást biztosító programok, melyek közül a
már említett a Skype a több millió vezetékes és mobil előfizetővel rendelkező, több évtizede létező távközlési
vállalatokat juttatnak csődközelbe.
112
Az angol királynő, II. Erzsébet az első e-mailjét 1976. március 26-án küldte, míg II. János Pál ugyanezt 25
(!) évvel később, 2001. november 23-án tette meg.
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az utóbbi jelenséggel, amikor a számítógép csupán a kockavető
szerepét vette át, és nem tudott szervesen összekapcsolódni vele.
Az e-mail megjelenése is alátámasztja tehát Dewar állításait a véletlen szerepéről a
hálózatba kötött számítógépek korában. Egy, elsőre kevés jelentőséggel bíró program indította el a mai világhálót. A v a l ó d i s i k e r t m a j d a z t h o z z a , a m i k o r a z 1 9 8 0 s években az eddig kutatási-oktatási célokra használt hálózatot
felfedezi az üzleti szféra is. Ettől kezdve azonban a hálózat kutatási-oktatás jellege mindinkább háttérbe szorul, a forgalom legnagyobb részét a szórakoztatóipari tartalom teszi ki, aminek következményeként, a világháló jelenleg alig használható például
egy magyar irodalmi vonatkozású esszé vagy tanulmány létrehoz á s á h o z . 113
Fontos lépés a hypertext megjelenésében az egységes szabályzat, az internet
sztenderd létrehozása. Az ARPANET terjedésének legnagyobb akadálya ugyanis a különböző hálózatok más és más szabályozási rendszere jelentette. Robert E. Kahn és Vint Cerf ezt a
problémát úgy hidalta át, hogy a hálózat helyett maga a végponton lévő gép felelt a teljes
rendszer megbízhatóságáért. Ennek köszönve gyakorlatilag bármilyen két különböző elven
működő számítógépes hálózatot könnyen össze lehetett kapcsolni. A hálózatok közé beiktattak egy hálózati eszközt, a rootert, mely a hálózatok közti adatforgalmat bonyolítja. Lévén,
hogy irodalomtudományi értekezésről van szó, az egységes sztenderdet csak vázlatosan mutatom be.
A mai is használatban lévő csomagkapcsolt protokolt a TCP/IP-t már 1974-ben létrehozták, ám a különböző hálózatok, így az ARPANET is csak 1983-ban fogadta el alapként.
Az irodalomtudomány szempontjából ez azért fontos, mert hama-
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1970-ben, egy évvel az indulása után az ARPANET elérte a keleti partot is és 1973 szeptemberében már 40
csomópontja volt (egyetemek és állami kutatási központok). Ekkor két műholdas csatornán keresztül a hálózatra csatlakozott egy csomópont a Hawaii szigetekről és egy Norvégiából, ahonnan pedig egy kábel vezetett
Londonig, tehát már nem csak az Egyesült Államok hálózata volt. A hálózat növekedési sebességét mutatja,
hogy 1974-ben 46, míg 1981-ben már 213 csomópont létezett, azzal, hogy húsznaponta egy újabb csatlakozott.
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rosan létrejön egy olyan közös hálózati jelrendszer, melyet az
összes egymással kapcsolatban álló gép használ majd, a http, ez
p e d i g a h y p e r t e x t e t l e í r ó h t m l m e g j e l e n é s é h e z v e z e t m a j d . Tehát egy
látszólag számítástechnikai esemény bölcsészettudományi jelentőséggel bír. Az 1971-ben
megjelent

elektronikus

levelezés

egy

évvel

később

kapta

meg

ma

felhasznalonev@szamitogepnev (valami.orszag vagy valami.com (net, org, edu, gov, stb.)
formáját, ahol a számítógépnév több, egymástól pontokkal elválasztott tagokból áll.
Dewar részletesen ismertetett tanulmányában a nyomdagép és a hálózatba kötött
számítógép korának elemzésekor a harmadik párhuzamként a váratlan következményeket
említi, és hoz egy példát is, miszerint az ARPANET-et idővel kommunikációs csatornává
degradálták, azonban érdekes módon nem vesz észre egy sokkal fontosabb jelenséget. V é leményem szerint ugyanis maga az internet a hálózatba kötött
számítógép megjelenésének váratlan következménye, azzal a megjegyzéssel, hogy létrejöttéhez szükség volt olyan alkalmazásokra,
melyek „érdekessé” teszik a felhasználók számára, és ilyen többek között az e-mail is.
Amikor már stabillá vált a hálózat, az ARPA, mely alapvetőn kutatással foglalkozott,
úgy döntött, hogy a szerinte kommunikációsnak vélt hálózatot átadja egy másik ügynökségnek, ez volt a rövid összefoglalásban már említett, az Egyesült Államok fennhatósága alá
tartozó DARPA. 1984-ben a hálózatot kettészakították, a katonait attól kezdve MILNETének
nevezték, és ez a rész eltűnt a felhasználók elől.
Érdekes módon a hálózat teljes sávszélessége 1970-ben 230 kbit/s maximális sebességet biztosított, a meglévő számítógépek ezt azonban nem tudták kihasználni. (Az a szöuli
kapcsolat, melyet munkám közben használok, 4000 kbit/s átvitelre képes.) Tehát a sebesség,
mellyel a felhasználó találkozott, egyelőre a gépek erőhiánya miatt alacsony maradt. Később
azonban gyakran a kábel lesz az, mely nem teljesíti a megfelelő feltételeket. 1971-ben ezért
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hozzáfogtak a megfelelő végpontokat jelentő gépek tervezéséhez és gyártásához.
Az interneten kezdetben szigorúan tilos volt bármilyen üzleti tevékenységre használni.115 Ez azonban azt is jelenti, hogy az egyetemi tanárok és hallgatók elesnek attól a lehetőségtől, hogy egy bizonyos jelenséget az adott egyetem honlapján vizsgálva az annak megértéhez szükséges könyvet onnan nem rendelhetik meg egy online könyvesboltból. Így a felhasználók kezdetben az oktatási intézmények és az Egyesült Államok hadserege voltak, a
rendszert pedig tudományos célokra használták. 1980-tól a hálózatban azonban megjelentek
a nagy cégek, többek között a Hewlett-Packard és a Digital Equipment Corporation kutatórészlegei is. Az Egyesült Államok egy másik állami intézménye, az NSF (National Science
Foundation) is komoly szerepet kapott az internet fejlesztésében. Az NSF 1986-ban létrehozott egy backbone-t, mely lett attól kezdve a meglévő számítógépes hálózatok központi,
nagysebességű kommunikációs csatornája (gerinchálózata). Az Egyesült Államok védelmi
minisztériuma úgy gondolta, hogy létrejött a számára szükséges hálózat, így beszüntette a
gerinchálózat további fejlesztésének anyagi támogatását. Ezzel lassan lekapcsolták az
ARPANETet (az utolsó csomópont 1989-ben aludt ki), így az NSF, tehát immár egy civil
szervezet vette át az Egyesült Államok behálózása feletti irányítást. 1995. április 30-án az
NSF lehetővé tette bárki (tehát immár nem csak oktatási és kutatási intézmények) számára a
csatlakozást a globális hálózathoz.
Ettől a naptól kezdve indult el az internet valódi terjedése
és fejlődése, hisz megnyílt az út az üzleti, tehát profit-orientált
és egyéni felhasználás előtt, ami később visszacsatolódik, és új
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Ez a tilalom még jelenleg is érvényes az oktatási intézmények hálózatain, beleértve a magyar egyetemeket

is.
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Már az 1980-as években más hálózatok is megjelentek párhuzamosan az internettel. Ilyenek voltak az oktatási célokat szolgáló BITNET és CSNET. Más hálózatok azonban nem voltak ilyen egységesek, és oktatási
intézményeket, cégeket és lelkes amatőröket kapcsolta össze, mint például az UUCP. Ekkor jelentek meg az
első szolgáltatók is (ISP), akik lehetővé tették a csatlakozást (majd 1989-től a betárcsázást) a különböző hálózatokra az egyéni felhasználók számára is, ami számukra üzletet jelentett. Az internet üzleti célra való felhasználása az egyik legfontosabb vitatémává vált. Bár a profit-orientált használat egyelőre még tilos volt, sokan igyekeztek a szabályokat egyéni szempontok szerint olvasni, s egyértelmű üzleti tevékenységnek immár csak az
számított volna, ha egy cég a másiknak az interneten keresztül küldi el az árujegyzékét. Az alternatív hálózatok,
mint például az UUCP már nem alkalmaztak semmiféle tiltást.
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Az egyetemi felhasználók már az internet üzleti célra való felhasználásától is dühbe
gurultak. Ám épp az üzleti célra való felhasználás következménye volt a technológia árának
csökkenése és ezzel együtt elterjedése is a többi oktatási intézményben, aminek köszönve
immár azok is részt tudtak venni különböző kutatásokban és fejlesztésekben. Egy öngerjesztő rendszer alakult tehát ki.
Így 1994-re az NSF az alternatív hálózatoknak köszönve elvesztette a gerinchálózat
szerepét, hisz más, immár üzlet-orientált szolgáltatók létrehozták saját gerinchálózatukat,
melyek kapcsolatba léptek egymással is. Ezáltal az NSF elveszítette az ellenőrzést az
internet felett, és ezzel együtt megszűnt az üzleti használat tiltása is.118
Az e-mail mellett hamarosan megjelent egy másik szolgáltatás, mely felhasználók ezreit vonzotta. Ez a ma is létező, ám magyar nyelvterületen kevésbé ismert, Dewar által a tömeg-a-tömeghez kommunikáció egyik legjobb példájaként említett USENET, mely a különböző témák megvitatásának adott otthont. A z i r o d a l o m t u d o m á n y s z á m á r a a z
internet ekkor válik érdekessé, ugyanis a megvitatott témák egy
része már nem a természettudományokhoz kapcsolódott, így megjelentek olyan csoportok, melyekben a hozzászólók különböző
irodalomtudományi kérdéseket vitattak meg, s mivel a fórumokon
beszélők valódi arca sohasem jelenik meg, gyakran indulatosabban, vagy szakítva a normákkal, ami új szemléletmódokat hozhat.
A USENET-nek még nem volt grafikus felülete és a hypertext nyomait sem fedezhetjük fel
benne, ezért nem volt sokkal több egy olyan folyóiratokban folytatott vitánál, melyben a
részvevők hozzászólásaikat bármikor megtehetik, azok azon-nyomban megjelennek nyomtatásban és eljutnak a többi hozzászólóhoz is, ám csakúgy, mint az e-mail, a hálózat szerves
118

Az NSF hatalomvesztése óta egy szervezet, egyén, csoport vagy cég sem mondhatja el magáról, hogy irányítása alatt áll az internet (ellenőrzésére annál többen törekszenek), azonban egy egységes sztenderd megléte
szükséges bármely rendszer működéséhez. A sztenderd létrehozásában segített az a több ezer javaslat, hozzászólás, melyet eleinte a már említett FAQ-hoz hasonló RFC-ben (Request for Comments) volt olvasható. A
dokumentáció nagy részét egyetemi hallgatók írták, akik semmilyen felelőséggel nem tartoztak a sztenderd
kidolgozása során. Az első RFC-t (RFC1) még 1969. április 7-én írták, 2004-ben már 3500 létezett, mely immár az internetet működésének legkisebb részletét is leírta.
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része volt. Ilyen rendszer azonban a nyomtatott szöveg korában nem létezett, tehát újat hozott. Idővel azonban a fórumok olyan alapvető változásokon mentek keresztül, hogy a témák
nagy része már nem a tudományhoz, hanem a divathoz, szexhez, politikához, gazdasághoz,
filmekhez, zenéhez, stb. kapcsolódott, a hozzászólók pedig már nem tisztelték egymást. Jelentős részben ezek a témák (nem csak fórumok) érdeklik a nem szakmai felhasználókat, és
segítik elő a hálózatba kötött számítógépek gyors terjedését.
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Lélek

Az előző fejezetekben megállapítottuk, hogy a világháló létrejöttéhez és terjedéséhez
szükség volt a bizonyos, a jelenből szemlélve modern technikai eszközök megjelenésére.
Mint azt majd látjuk, akármilyen meglepő is, a számítógépek és a világháló az emberi test
mintájára épül fel (Ropolyi László szerint a társadalom mintájára119). A kartheziánus felfogás szerint ugyanis a fizikai elemek (a kábelek, gépek) alkotják a világháló testét, míg a
hypertext (és a szoftverek) alkotja a lelkét. Eddig a hálózat testével foglalkoztunk, vizsgáljuk
meg most a lelket is, a világhálót, melynek alapja a hypertext! Meglepő, milyen nagy szakirodalma van a hypertextnek, sokkal nagyobb például, mint a virtuális valóságnak vagy a
mesterséges intelligenciának, mégis az utóbbi kettő már jó ideje szerepel a mindennapi diskurzusban, ezzel szemben a hypertext csak most szivárog át a szakmai diskurzusból.
A mai világháló elméletét, vagyis a linkelés rendszerét két, egymástól független szerző írta le, különböző irányokból megközelítve azt. Az egyik szerző Vannevar Bush, egy
olyan sikeres természettudós, aki a második világháború idején az akkori Egyesült Államok
elnöke, Roosevelt legfontosabb tudományos tanácsadója volt, és a hypertextről, valamint az
azt kezelő Memex gépről szóló elméletét a mára már klasszikus As We May Think120 tanulmányában írta le. A másik szerző Ted Nelson, aki Gary Wolf szerint121 saját hírnevét, mint a
sikertelen szoftverfejlesztés királya alapozta meg. Ted Nelson művei, a két irányból olvasható Computer Lib/ Dream Machines122 és a Literary Machines123 szintén klasszikusok, s mivel a hypertextet a filozófia oldaláról közelítette meg, sokkal közelebb állnak az irodalomtudományhoz, mint az As We May Think, melyet a következő fejezetben elemzek.
A világháló-jelenség jobb megértéséhez előre kell vetítenem jövőbeli állításaimat.
Láttuk, hogy a végponton lévő számítógépek először munkaeszközök voltak, ilyen szem119

ROPOLYI László, A társadalom a számítógépekben, Replika, 35. szám
BUSH, i. m.
121
GROMOV, i. m.
122
Theodor H. NELSON, Computer Lib/ Dream Machines, Microsoft Press, 1974.
123
Theodor H. NELSON, Literary Machines, Mindful Press, Sausalito, California.
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pontból nem sokban különböztek egy teherautótól, fúrógéptől vagy akár egy konyhai robotgéptől. A hálózatba kötött számítógép kezdetben csak kutatási, oktatási célokat szolgált. Az
1970-ben megjelent személyi számítógép fő feladata még a számolás volt, formája is az
elektronikus számológépekét utánozta, funkciói korlátozottak voltak. Egy dologban különbözött a számológéptől, funkciója ugyanis már akkor univerzális volt. Az 1980-as években
még hiányzott a tartalom, mely egy olyan kritikus koncentrációt hoz majd létre, hogy a robbanás után a hálózat terjedni kezd az egyéni, be nem avatott (laikus) felhasználó felé is.
A későbbiekben majd látjuk, hogy a személyi számítógép megjelenésének és terjedésének kiváltó oka nem az internet volt. A személyi számítógép az internet nélkül képes volt
terjedni, idővel azonban annak használatában érdekelt felhasználó bázis telített lett, és valami új lendületre volt szükség, mely megnyitja az utat, mely alapján bárki potenciális számítógép használóvá válhat. Nem volt más a helyzet a tudományok terén sem, ugyanis a z
irodalomtudomány a számítógépet mindaddig egy, a módszereihez
alig alkalmazkodó eszköznek tekintette, míg meg nem jelentek az
o n l i n e e l é r h e t ő k ö n y v t á r a k , a d a t b á z i s o k , t a r t a l m a k , s z ö v e g e k . 1980ban ez már átalakult, és a személyi számítógépet legnagyobb mértékben játékra használták,
majd az 1990-es években a világháló megjelenésével az otthoni, játékhoz szokott felhasználók gyakorlatilag egy oktatási hálózatra kapcsolódtak, és a hálózat ezen kettős, egyszerre
tudományos (szakmai) és egyszerre szórakoztató szerepe jelenleg is megmaradt.
Szükség volt tehát a harmadik elemre, a szoftverre, a felhasználói felületre, melynek
kezelése könnyen megtanulható az ismeretekkel nem rendelkező felhasználók számára is. Ez
a szoftver egyrészt az operációs rendszer, másrészt az azon futó alkalmazások voltak.124 A
vázat pedig egymástól függetlenül Európa legjelentősebb kutatóközpontja a CERN
(Vannevar Bush Memex elmélete alapján), és Ted Nelson, a Xanadu megálmodója, az
internet ellentmondásos prófétája alkották meg.
A html megalkotásához az ötletet részben a már említett Vannevar Bush: As we may
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Kezdetben ennek a váza jött létre, majd idővel, a grafikus felhasználói felület (mely nem feltétlenül csak a
Windows lehetett) megjelenésével a világháló terjedéséről beszélhetünk.
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think tanulmány adta. Ebben jelenik meg egy, a korszerű számítógéphez hasonló szerkezet, a
MEMEX, melyet a következő fejezetben részletesen is tárgyalok.
A C E R N - b e n 125 a h t m l k i f e j l e s z t é s e n e m v o l t s z á n d é k , c s u p á n
váratlan következmény. A www project célja ugyanis egy olyan
hypermédia kifejlesztése volt, melynek köszönve bármely hálózatba

kötött

számítógépről

elérhetővé

válnak a

világ bármely

pontján lévő információk, ez pedig nem más, mint a mai világháló
a l a p j a . Korábban ugyanis egy konkrét végpontról egy másik (esetleg több, de minden
esetben) konkrét, ismert végpontra kellett küldeni az információt. A cél tehát az volt, hogy
az adott hálózaton belül mindenki hozzáférhessen az általunk megosztott információkhoz.126
A www így olyan változásokat hozott, mint amikor egy épület lakói immár nem leveleket
kapnak a postaládájukba, hanem egy hatalmas, kereshető faliújságról tájékozódhatnak. További probléma volt, hogy a különböző kutatócsoportok eltérő hardvert, szoftvert és internet
protokollokat használták.127
Elérkeztünk tehát a tudás rendezésének és visszanyerésének forradalmához, melyet
az Írástudók galaxiselmélete fejezetben a nyomtatott szöveg és a hálózatba kötött számítógépek megjelenésének egyik párhuzamaként tárgyaltam.128 Mint később majd látni fogjuk, a
hálózatba kötött számítógép kitörli a felejtést, mindent számon tart. Megoszlanak a vélemé-
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A CERN, ahogy a DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) akronima is egy alapvetően
katonai projectre, szervezetre utal, valószínűleg ez is hozzájárult ahhoz, az magát az internetet (a világhálót
azonban már) a mindennapi diskurzusban katonai célokra fejlesztett hálózatnak tartják. A CERN esetében
azonban a megnevezés megtévesztő. A CERN a Centre European pour la Recherche Nucleaire francia megnevezés rövidítése. Az 1954-ben Svájcban alapított CERN a világ legnagyobb részecskekutató központja, melyben 40 állam 371 tudományos intézete működik együtt. A „nukleáris” szó volt megtévesztő, a CERN rövidítés
megmaradt, a központ neve azonban megváltozott: European Laboratory for Particle Physics.
126
Ettől kezdve megjelent az információhoz való hozzáférés jogosultsága, mely fontos szerepet játszik mind a
politikában, mind a gazdasági, katonai kémkedésben.
127
A CERN-en belül is két rendszer, a FOCUS és a CERNET futott. Ezt úgy oldották meg, hogy a világhálóval
együtt létrehoztak egy egységes szövegre, képre, hangra és videóra vonatkozó sztenderdet, aminek segítségével
a tartalom könnyen indexelhetővé, majd ezáltal kereshetővé válik a hálózatra kötött számítógépekről.
128
Egy kicsit előre kell ugranom, és megjegyeznem, hogy 2005-ben a tudás rendszerezésében egy újabb jelentős lépésre került sor, a legelterjedtebb online keresőprogramot kifejlesztő, és mint később majd látjuk, a Microsoft-tal is versenyt felvevő Google megjelentette a Google desktop nevű alkalmazását, mely a felhasználó
számítógépén található fájlokat is indexeli és katalogizálja, ezáltal egy bizonyos fájl vagy szövegrészlet keresési ideje már csak pár pillanatig tart. Így, amikor a felhasználó a világhálón keres egy bizonyos információs,
akkor a böngészője már a saját gépén lévő találatokat is megjeleníti.
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nyek ezzel kapcsolatban, a szkeptikusok ugyanis az egyéni szabadságjogokat féltik, a szerzői
jogvédők az illegálisan másolt tartalmak terjedésére figyelmeztetnek, míg a felhasználó
többsége ezt egy új lehetőségként, Bábeli könyvtárként, új paradicsomként éli meg.
Az első web szervereket és klienseket (kiszolgáló számítógépeket) a CERN-ben állították fel 1990-ben. Idővel azonban a web böngészése platform (operációs rendszer) és architektúra (pc, macintosh, stb.) független lett. Ennek fejlesztésében vett részt Tim BernersLee, aki a világhálót is elképzelte, valamint Steven P. Jobs, az Apple egyik alapítója, aki
terveivel a világhálóhoz szükséges hardvert biztosította.
Ekkor mutatták be a hypertextet, mely a rendszer lelke. A
CERN definíciója szerint a hypertext annak a módja, hogyan linkelhetünk egymáshoz különböző információkat úgy, hogy a felhasználó szabadon böngészheti azokat.
(A hypertextet egy nem grafikus, tehát karakteres felületen is meg lehet jeleníteni,
ahogy szöveget egy csupán karakteres szövegszerkesztővel is be lehet gépelni, meg lehet
szerkeszteni, ki lehet nyomtatni.) Időt lehetetett tehát immár tölteni a számítógép előtt úgy,
hogy a felhasználó nem egy konkrét feladatot teljesített vagy játszott, hanem az egyre növekvő információ mennyiséget böngészte. Az elérhető adatok kezdetben kizárólag tudományos értekezések, mérési eredmények voltak, így azokat csak a szakma képviselői olvasták.
Már kezdetben is minden végponton lévő felhasználó ugyanazon publikus honlapokhoz fért
hozzá. A programokat, melyek különböző operációs rendszereken futnak és a hypertext elérését és megjelenítését biztosítják böngészőknek (browser) nevezték. Ezzel párhuzamosan
elhatározták egy szervezet felállítását, mely online segítséget nyújt a felhasználóknak és segít az információk terjesztésében. Erre nyilvánvaló jelöltek a CN (Computing & Networks)
és az ECP (Electronics & Computing for Phycics) voltak. A hypertext projectjét hivatalosan
1990. november 12-én jelentették be. A projectnek két fázisa volt. Az elsőben a már meglévő hardvert és szoftvert használták fel, valamint egyszerű böngészőket telepítettek a felhasználók végponton lévő gépeire, figyelembe véve a megjelenítésre kijelölt információt. A má-
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sodikban a felhasználóknak már lehetősége nyílt a saját anyagaik megjelenítésére is. Számunkra mindenképpen a második fázis az izgalmasabb. Ebben valósul meg ugyanis a Dewar
által részletesen leírt tömeg-a-tömeghez kommunikáció. Egyrészt ugyanis immár minden
felhasználó által böngészhető a publikus anyagot, másrészt pedig minden felhasználó böngészhetővé teheti az általa kiválasztott tartalmat.130 A második fázis már nyitottabb volt, hisz
a munka közben derült ki, a felhasználók milyen információkat szándékoznak megosztani.
Tekintsük át röviden, milyen fázisai voltak a világháló terjedésének. Róbert Cailliau,
a project egyik vezetője és Tim Berners-Lee az új rendszer elnevezésén gondolkoztak.131
Cailliau elképzelése az volt, hogy mindenképpen a görög mitológiában kellene nevet keresniük, míg Berners-Lee a World Wide Web elnevezést javasolta. A magyar világháló ennek az
elnevezésnek a tükörfordítása. Cailliaunak ez megtetszett (az egyetlen ellene szóló érve az
volt, hogy franciául nehéz kiejteni). 1991-ben megjelent az első web szerver a kaliforniai
SLAC-ben (Stanford Linear Accelerator Center). Így egy nagy adatbázist lehetett böngészni,
mely fizikai tanulmányok absztraktjait tartalmazta. Ezzel párhuzamosan megkezdődött a
szoftverek terjesztése is a világhálón. Az első hypertexttel foglalkozó konferenciát 1991-ben
tartották San Antonioban. Ekkor még nem merült fel, egy nagy, hálózatba kötött hypertext
rendszer megvitatása. 1992-ben a CERN terjeszteni kezdett egy egyszerű, ingyenesen használható (freeware) böngészőt. A rendszerhez csatlakoztak a CERN hamburgi, amszterdami
és chicagói szerverei.
Ezzel együtt terjedni kezdett a könnyebben telepíthető és kezelhető, azonban linkek
kezelésére nem alkalmas Gopher rendszer, mely idővel azonban teljesen eltűnt, ám az 1990es évek végén az irodalomtudomány még távoli, főleg egyesült államokbeli könyvtárak katalógusrendszerének elérésére használta132. A Gopher, mely az University of Minnesota kutatói által tervezett rendszer egy másik szempontból is izgalmas számunkra. Az egyetem
ugyanis a technológiát a saját szellemi tulajdonának tekintette, így mindazoktól, akik csatla130

Talán meglepő, hogy az első fázishoz csupán 4 mérnökre és programozóra volt szükség, és a munka 3 hónapig tartott.
131
Saját bevallásuk szerint gyakran a kutatóközpont kávézójában. Az értekezés online változatában innen link
indulhat a kávéházi hagyomány címszóhoz. http://www.kavehazak.hu/
132
Horváth Iván irodalmi proszemináriumán vizsgáztam a rendszer használatából.
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kozni akartak a rendszerhez, idővel jogdíjat szándékozott szedni. Ezzel szemben a WWW
ingyenes volt, és megtervezéséből közvetlen jelentős anyagi haszna senkinek sem volt.133 A
Gopher tehát eltűnt, a WWW pedig folyamatosan fejlődik. Fontos látnunk, hogy a világhálóból és a hypertextből egyéneknek vagy vállalatoknak nincs konkrét nyeresége, azonban az
azokhoz kapcsolódó alkalmazásokból és szolgáltatásokból hatalmas cégbirodalmak jöttek
létre minimális tőkéből.
A világháló és a Gopher mellett más hasonló rendszerek is terjedtek, ilyen volt például az Apple Computer’s HyperCard, ez azonban nem volt képes egy egész világra kiterjedő hálózatot létrehozni, melynek keretében egy tetszőleges helyen lévő dokumentumra lehetne hivatkozni. Egy korábbi fejezetben már láttuk, hogy hálózatba kötött számítógép korában a véletlennek nagy szerepe volt abban, hogy a mai domináns hálózat a világháló lett.
Vele szemben, vagy vele párhuzamosan már, véleményem szerint azonban vizsgálódásunkat
ki kell terjeszteni a nem számítógép alapú hálózatokra is. Ilyenek a távíró, telefon, teletext
(annak továbbfejlesztett, majd elhanyagolt változata, a videotext) hálózatok.
A távíró hálózat esetében egyértelmű, hogy csupán egy funkciót képes ellátni, így,
miután elterjedt, nem képes tovább fejlődni.
A teletextet, a mai televíziós információ rendszert az 1970-es éven elején fejlesztették ki Nagy Britanniában. A bizonyos fokig interaktív rendszer (hálózat) szövegalapú információkat képes megjeleníteni a televízió képernyőjén: híreket, időjárási előrejelzéseket, de
bizonyos filmek feliratait is a rendszer közvetíti, a szolgáltatás ezen kívül egyszerűbb játékokat is magában foglal.
A teletext rendszere különbözik a valós idejű világhálóétól, ugyanis a teletextet sugározzák, tehát amikor a felhasználó egy bizonyos információt kér, akkor meg kell várnia,
amíg azt újra sugározzák, ez általában pár másodperces késést jelent. A bonyolultabb rend-

133

Hasonlóképpen a Microsoft megvárta, míg operációs rendszerei és irodai programjai elterjednek, s amikor a
cég elemzői úgy ítélték meg, hogy a felhasználóknak nem maradt más alternatívájuk, hangsúlyt fektetett a
termékeik jogtisztaságára, ennek utolsó fázisaként 2005-ben már csak a legális aktiválási kulccsal rendelkező
felhasználók férhetnek hozzá a különböző Microsoft szoftverek frissítéseihez. Ha nem hatalmas összegekről
lenne szó, akkor azt mondhatnák, hogy a világháló megjelenésével egy játék jött létre, melynek résztvevői a
különböző vállalatok és felhasználók, a játékban felhasználható eszközök a szoftverek és tartalmak, melyeknek
jogdíjaiért vagy éppen freeware létéért folyik egy semmiképpen sem virtuális, hanem valódi háború.
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szerek már egyfajta rövid távú memóriát használnak, ahogy a számítógépes böngészők is,
így tárolják az összes sugárzott információt, melyeket rögtön a kérés beérkezése után (a billentyűzetet ebben az esetben a távirányító gombjai jelentik) megjelenítenek.
Mivel a teletext rendszer egyrészt globális hálózat, másrészt pedig interaktív módon
biztosított (korlátozott számú) információt, a világháló előzményeként is tekinthető. Mivel
az információt sugározzák, és a felhasználók anélkül tekinthetik meg, hogy a nagy számuk
befolyásolná a sebességet (egy hatalmas kivetítő előtt gyakorlatilag számtalan ember állhat,
hogy megtekintse a vásznon megjelenő információkat, míg a világháló esetében bizonyos
számú kérés után a rendszer lelassul – ezt használják ki támadásra is a hackerek), bizonyos
világméretű események esetén (terrortámatások vagy háborúk, természeti katasztrófák) a
felhasználók ettől az egyszerű rendszertől kaphatják meg leggyorsabban az információkat.134
Telefonhálózatok fejlődése nagyon érdekesen alakult, és jelenleg is összefügg a világhálóval. Korábbi fejezetben már láttuk, hogy az internet egyik alapját a (vezetékes és kisebb részben mobil) telefonhálózatok jelentik, melyek az egyéni felhasználókat kapcsolják a
központi gépekhez, kiszolgálókhoz. Egy időben azonban úgy tűnt, a vezeték nélküli hálózat
megjelenésével a többségében mobil számítógépek függetlenedtek a telefonvonalaktól. Ez a
folyamat azonban nagyon érdekesen alakult. Míg korábban a telefonhálózat jelentette a kapcsolatot a mobiltelefonok és a világháló között, 2006-ban már egyértelműen látszik a tendencia, mely szerint maga a mobilkészülék lép kapcsolatba a világhálóval, ugyanis mind
inkább alkalmassá a weboldalak megjelenítésére, úgy, hogy számítógép szerepét tölti be, és
vezeték nélküli kapcsolattal csatlakozik a világhálóra, nem pedig az egyébként mind modernebb digitális hálózatokon keresztül.

134

Voltak olyan próbálkozások, melyek során egy, a televízióhoz kötött doboz képessé teszik a készüléket
internetezésre, a felhasználók azonban elutasították ezt a funkció szűkítési kísérletet.
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A kép kora

A világháló első fázisában létrejöttek tehát azon sztenderdek, melyek jelenleg is
meghatározzák azt. Ilyenek az URL (Uniform Resource Locator), http (hypertext transfer
protocol) és a html (hypertext markup language).135 Az URL leegyszerűsítette annak a módját, ahogy meghatározhatjuk egy dokumentum helyét, meghatározta az adott géphez vezető
utat, valamint a protokollt, melyet az adott dokumentum elérésére alkalmazunk. Mondhatjuk
azt is, hogy az URL nem más, mint a böngészőbe beírt internetcím első tagja.136 A html valójában egy szöveges fájl volt, mely tartalmazta az adott dokumentum struktúráját leíró utasításokat, valamint linkeket. A harmadik sztenderd a http, nem hozott valódi újítást, csupán
felgyorsította az adott cím megtalálását.
A http tehát nem más, mint a világháló grammatikája, szabályzata, utasításkészlete. A html (hypertext markup language)
nyelvet pedig a böngésző fordítja le, és jeleníti meg a már ismert
hypertext formában.
1990-ben megjelent a Mosaic böngésző, mely olyan kezelő felülettel rendelkezett,
hogy a világháló böngészése minden felhasználó számára nem túl bonyolult kíhívás lett, hisz
képeket is tudott kezelni, a felhasználók azonban csak később, 1992-ben kezdték tömegesen
kihasználni ezt a lehetőséget. Számos szerző úgy véli, a Mosaic megjelenése jelentett egy
újabb mérföldkövet a világháló fejlődésében és terjedésében, Bill Gates erre azonban azt
mondja, hogy „egy internet böngésző csupán egy triviális szoftver. Legalább 30 olyan cég
létezik, mely igen megbízható böngészőt írt, tehát nincs benne semmi különös”137 Steve Jobs
szerint 1996-ban fennállt annak a veszélye, hogy amennyiben a világháló nem terjed el két
135

A Uniform Resource Locator (URL), leírja, milyen egyedi „címmel” kell rendelkeznie az egyes oldalaknak;
A hypertext átviteli protokoll (Hyper Text Transfer Protocol, HTTP), megadja, hogyan küld egymásnak információt a böngésző és a kiszolgáló, és a
hypertext leíró nyelv (Hyper Text Markup Language, HTML), az információkódolás eljárása mellyel az oldal
sokféle eszközön megjeleníthetővé válik
136
Megjegyzem, hogy, bár a világhálót gyakran csak WWW-nek nevezzük, egy-egy honlap címében nem mindig szerepel a www tag. A http megléte azonban minden esetben kötelező, akkor is, ha az adott honlap fizikai
címet (IP) használjuk, például a http://magyar-irodalom.elte.hu és a http://157.181.7.151/ cím azonos.
137
GROMOV, i. m.
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év alatt, akkor a Microsoft fog felette ellenőrzést gyakorolni. És Jobs szerint ezt jelenti majd
egyben a végét is.138
Véleményem szerint a világháló abszolút elterjedésének kulc s a a g r a f i k u s f e l h a s z n á l ó i f e l ü l e t m e g j e l e n é s e v o l t . Az 1992-ben kiadott Microsoft Windows 3.1-es változata (majd később, a network ready 3.11-es is) grafikus felülettel rendelkezett, bár alapja továbbra is az MS-DOS rendszer volt, de ez a mi
szempontunkból kevésbé releváns. A képeknek (ikonoknak) köszönve a képernyőn megjelenő asztalon a műveleteket hasonló törvények és szabályok alapján végezhettük, mint a valóságban. A hálózatba kötött számítógép tehát a felhasználónak (olvasónak) a nyomtatott szövegekkel szemben egy valósághű, háromdimenziós befogadóteret biztosított. Káldos János
szerint 139: „Két elmélet áll szemben annak a megítélésében, hogy mit tekinthetünk a »könyv
korszak« és a »digitális kor« közötti legfőbb megkülönböztető jelenségnek. Az egyik szerint a
XX. században – különösen annak utolsó harmadában – a képi információ vált uralkodóvá –
»a képek áradata elsöpri a betű egyeduralmát» – és ezt a korszakot vizuális korszaknak tartja (Gombrich, Tószegi).140 A másik elmélet szerint az írás (és vele együtt a nyomtatás)
vizualitása váltotta fel a szóbeliség »akusztikus» terét, s így »vizuális kor»-nak tekinti az
írásbeliség teljes korszakát, beleértve a nyomtatás korát is (Arnold Hauser, Giesecke). Ebben az összefüggésben nem a betű és a kép ellentéte a meghatározó (hiszen a betű is kép,
vizuális információ), hanem a vizualitás dominanciáját felváltó több érzékre ható multimédia.141 Michael Giesecke (az erfurti egyetem professzora) jelentős tanulmányt – és stílusosan

138

A Microsoft megtehette ugyanis, hogy a saját böngészőjét, a ma egyeduralkodó Internet Explorert (IE) ajándékba adja a felhasználóknak úgy, hogy annak fejlesztésére dollármilliókat szánt. Míg az 1990-es évek végéig a
két böngésző, a Mosaic utód Netscape és az IE fej-fej mellett álltak, 2005-ben az IE már a piac több, mint 98
százalékát birtokolja. Az alternatív böngészőket (Opera, Firefox) a felhasználók (ahogy az értekezés írója is)
valamilyen, szinte vallásos-szerű meggyőződésből használják.
139
KÁLDOS János, Digitális képek és a könyvtárak jövője, Szeged, 2005.
http://mek.oszk.hu/html/irattar/ eloadas/2005/nws2005_kaldos.doc
140
„Vizuális korban élünk – oly korban, amelyben a képek áradata elsöpri a betű egyeduralmát. Megkondultak
a vészharangok a Gutenberg-galaxis fölött; a könyvek diadalútjának végével együtt sokan már a könyvtárak
létét is veszélyeztetve látják. Az információs robbanás okozta sokkból még alig ocsúdtak föl, az információs
forradalom szülte dokumentum hullámmal még alig birkóztak meg – máris újabb kihívás érte a könyvtárakat.”
TÓSZEGI Zsuzsanna, A képi információ, Bp., OSZK, 1994. 96.
141
Michael GIESECKE, Az új információs és kommunikációs technológia = A könyves kultúra XIV-XVII. század
/ II. Válogatás a német szakirodalomból, Szeged, 1997.
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a Kommunikative-Welt142 site-on egy külön weboldalt szentel a régi és modern médiumok
vizualitásának.143 A változás gyorsaságának megítélésében sem egyezik a két elmélet. Az első
robbanásszerűnek látja és így interpretálja a folyamatokat, a második megközelítés – nem
tagadva a változás rendkívül dinamikus voltát – egy hosszabb folyamatot tételez fel, amelyben a digitális multimédián alapuló kultúra van születőben. Jelenleg ennek a folyamatnak
vagyunk részesei.”
Ezzel párhuzamosan az 1990-es évek elején kifejlesztették az első webes keresőprogramokat, melyek közül az első egy egyetemi fejlesztés keretében elkészült Lycos volt. 1993ben a Lycos már nyolcszázezer honlapot regisztrált. 145
Látjuk tehát, hogy a világháló is tudományos célokat szolgált, hamarosan azonban a
vállalatok is jelentős szerepet kaptak a fejlesztésében146, a lehetséges fejlődési irányok meghatározásában, csakúgy, mint az internet esetében. A z i n t e r n e t t e h á t a k k o r k e z dett el terjedni egy, a mai sztenderdekhez hasonlítva elégséges
sebességgel, amikor az ellenőrzése kikerült egy, az Egyesült Államok kormányához közelálló szervezet alól, és a lehetőség nyílt
ü z l e t i t e v é k e n y s é g f o l y t a t á s á r a . 147 Összefoglalva tehát az internet és a világháló
elterjedéséhez szükség volt egy alkalmazásra, az e-mailre, egy grafikus felületre, és a külön-
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http://www.kommunikative-welt.de/index2.html
http://www.michael-giesecke.de/visualisierung/index.htm
145
2005-ben az internet szabályozása mind nagyobb mértékben összefügg a nemzetközi terrorizmus problémájával, egy képfájlba például könnyedén mondatokat lehet elrejteni úgy, hogy a megjelenő kép csupán néhány
pixelének színét cseréltük ki. Ezt a képet bárki feltöltheti egy ingyenes tárhelyre, majd később bárki elérheti.
Az információ így nem feladótól a címzettig utazik, tehát a feltöltő és a szemlélő közti kapcsolat aligha bizonyítható.
146
Egyes vállalatok ekkor hozták létre honlapjaikat, például a Time Warner is. 2001-ben a Google már (mellyel
a későbbiekben részletesen is foglalkozunk) egymilliárd-háromszázmillió honlapot tartott számon, 2004. november 11-én több, mint nyolcmilliárdot, még 2005. augusztus 8-án a Yahoo bejelentette, hogy a kereső indexe
elérte a húszmilliárd dokumentumos találati mutatót.
147
Jövőképek: Tim Berners-Lee 1994-ben létrehozta a World Wide Web Consortiumot (W3C), mely azóta 90
különböző sztenderdet dolgozott ki, gazdasági tevékenységet nem folytat. Steve Jobs jelenleg az Apple igazgatója, időnként sajtókonferenciákon bemutatja a legújabb iPodokat. Bill Gates a világ leggazdagabb embere. Ted
Nelson hajléktalan valahol Japánban.
143
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böző (többek között a kereskedelmi tevékenységet tiltó) korlátozások megszűntetésére. Ennek egyik mellékhatása, hogy szövegnek (irodalomnak) is sokkal több mozgástere lett ebben
az új környezetben, de nem győzöm megismételni, hogy ez az új lehetőség nem feltétlenül
jelenti a kritika által jónak ítélt művek tömeges megjelenését.
Jelen fejezetben áttekintettük az internet és a világháló megjelenésének okait, ismertettük, milyen fejlődési irányok szűntek meg, vagy épp most vannak kialakulóban. Hangsúlyoznom kell, hogy jelen értekezés szempontjából a világhálón végbemenő folyamatok, jelenségek megértésének sokkal nagyobb hangsúlya van a kronológia részletekbe menő ismertetésénél, a későbbiekben az egyes jelenségeket már külön fejezetekben tárgyalom, adott
problémakörökbe csoportosítva tárgyalom, immár nem a kronológiai sorrendet tartva szem
előtt.
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Gép testben gép lélek

Létezik a hálózatba kötött számítógépről és világhálóról folytatott diskurzusban egy
új, az eddigiektől teljesen eltérő szemlélet is. Ropolyi László a társadalom és a számítógépek
viszonyának vizsgálata közben ugyanis a fordított hatás elemzésével próbálkozik. Azt állítja,
hogy eddig a szerzők a számítógépek társadalmi (kulturális, gazdasági) hatását tanulmányozták, hogy hatott a számítógép (és hálózat) megjelenése és terjedése a társadalomra. 1999ben148 megjelent A társadalom a számítógépekben tanulmányában149 más szerzőkkel ellentétben arra keresi a választ, hogy a (hálózatba kötött) számítógépek építési és működési elveiben megjelennek-e sajátos társadalmi viszony a gépek hardverének és szoftverének közegében. „Hogyan reprezentálhatók a társadalmi viszonyok a számítógépek hardverének és
szoftvereinek közegében? Vajon kapcsolatba hozhatók-e egymással a számítógép-építés és a
társadalmi szerveződés alapelvei?” – teszi fel a kérdést, majd meghatározza a módszert,
mellyel a válaszokat keresi, és előrevetíti a következtést, melyet a tanulmánya végén szeretne levonni: „Ezekre a kérdésekre érdemben akkor válaszolhatunk – sőt, valójában már feltenni is csak akkor tehetjük fel őket –, ha valamilyen szociálkonstruktivista tudomány- és
technikafilozófiai szemléletmódot alkalmazunk a problémakör vizsgálata során. A továbbiakban éppen ezzel próbálkozunk, s megkíséreljük kimutatni, hogy a számítógépek a
modernitás értékeit hordozó eszközök, míg a számítógép-hálózatok posztmodern értékeket
testesítenek meg.”
Véleményem szerint Ropolyi László elmélete fontos a probléma radikálisan más
megközelítése miatt, s egyetértek azon állításával, hogy a

számítógépek

a

modernitás, míg a hálózatok (a világháló) a posztmodern jegyeit
v i s e l i k . A teljes elmélet ismertetése során azonban megjelenítem kétségeimet is, mert
nagyrészt úgy látom, hogy érvelése több általa bemutatott párhuzam esetében nem elég
meggyőző, még az alapállítása során sem, amikor azt akarja bebizonyítani, hogy a számítógép modellje a modern társadalom volt. A hálózatba kötött számítógépek esetében a hason-
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Bizonyos tanulmányok esetében a kor sebessége miatt rendkívül fontos a megjelenés dátuma
ROPOLYI, i. m.
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lóság valóban létezik a posztmodern társadalommal, azonban elképzelhetetlennek tartom a
Ropolyi László által vélt tudatosságot (vagy esetleges determinizmust is) például a világháló
tervezésében, hisz láttuk, hogy véletlen következmények miatt a tervezett és a megvalósult,
majd később továbbfejlődő rendszer már közel sem azonos, nem lehet azonos. Ha pedig úgy
olvassuk Ropolyi László elméletét, hogy épp a véletlen során, mely a posztmodern társadalomban is komoly szerepet játszik alakult ki a hálózat a valóság képére, az már teljes mértékben spekuláció (összeesküvés elmélet) lenne, bár nem biztos, hogy téves.
Ropolyi László elméletének bizonyítása során először elveti azok hozzászólását, akik
egy Hegel filozófiájával foglalkozó internetes fórumon azt állították, hogy a számítógépek
építése során fölhasználták Hegel dialektikájának elemeit, sőt Hegel előre látta a bináris
rendszert. Ezt túlzásnak tartja, ám Hegelre hivatkozik, amikor azt mondja, hogy csak olyan
társadalmi eszközöket képes befogadni a társadalom, csak azok tömeges gyártását és fennmaradását engedi, melyek összhangba kerülnek a saját érték- és érdekrendszerével, és valamilyen módon magukban hordozzák és egyértelműen közvetítik is azt. Ezek a rendszerek
pedig egyre inkább idomulnak a környezethez, azaz vissza is fejlődhetnek. Ezt az állítást
fenntartásokkal kell fogadni, mert megkérdőjelezi a hosszú távú fejlődés lehetőségét.
Ropolyi László szerint Hegel filozófiája mellett a szociálkonstruktivista szemléletmód bizonyítja állításait, ugyanis: „Alapelvük (a szociálkonstruktivisták) szerint minden technikai
eszköz, sőt az egész tudás, ugyanúgy, mint az állam, emberi tevékenységek terméke”150
Ropolyi ezzel magyarázza, hogy egy korszak társadalmát meghatározó társadalmi viszonyok
és technikai viszonyok hasonlóak. Így „Hegelt követve fölismerhetjük és leírhatjuk a számítógépekben és a társadalomban kifejeződő közös eszméket, a szociálkonstruktivizmus alapelveit elfogadva pedig rákérdezhetünk e közös tartalmakat meghatározó okokra is.”
Ropolyi László a korabeli társadalmi környezethez harmonikusan illeszkedő tudományos és technikai eszközök fejlődését a 17. századbeli óramű metaforájával hozza összefüggésbe, ezért szerint az nem közönséges időmérő szerkezet, hanem univerzális automata, és
így valójában minden létező óraműnek tekinthető, az elő szervezetek, az emberi test és az
egész világ is. Látjuk azonban, hogy ez az elképzelést a már ismertetett káosz-elmélet
megcáfolja, hisz az óramű működésében a véletlennek nincs szerepe (ha leesik, megáll, vagy
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megcáfolja, hisz az óramű működésében a véletlennek nincs szerepe (ha leesik, megáll, vagy
meghibásodik, ekkor azonban megjavítják, míg ideális állapotát el nem éri). Láttuk azonban,
mind a nyomtatott könyv, mind a hálózatba kötött számítógép korát a véletlenek határozzák
meg, melyek nem ismerik az univerzális, előre kiszámítható és leírható működés fogalmát.
Az univerzális automaták kapcsán Ropolyi László rámutat az összefüggésre, hogy
számoló gép az óramű intellektuális közegében jött létre, és emlékeztet minket, hogy Pascal
és Leibniz is tervezett ilyen szerkezeteket: a jelen számítógépei tehát ugyanezekre a mechanisztikus elvekre épülnek, így a legtöbb lényegi jellemzőjük a 17. és 18. századi mechanisztikus filozófia értékrendjét, a modernitás ideológiáját reprezentálják. Az óramű metaforáját
Douwe Draaisma a hollandiai University of Groningen pszichológia professzora már 1993ban bevezette a diskurzusba a De Metaforenmachine című könyvében, a kötetet 2000-ben
fordítottak angolra Metaphors of Memory címen, magyarul pedig 2002-ban jelent meg (Metaforamasina), tehát mind angol, mind magyar nyelven Ropolyi László tanulmánya után. A
kötetben Douwe Draaisma szintén a 17. századtól induló és gyorsuló technikai fejlődést,
annak hátterét vizsgálja, hogy a jelentős találmányok (nyomtatás, mechanikus óra, számológép, fényképészet, telefon és az internet) hogyan befolyásolta annak módját, miként próbáljuk meg leírni agyunk működését. Douwe Draasima tehát nem a változásokat elindító technikai találmányok emberi agyra gyakorolt hatását vizsgálja, hanem azt, hogyan befolyásolták
azok gondolkozásunkat. A Galaxis elméletek kapcsán már részletesen foglalkoztam a tudás
frissítésének problémájával. Ezen probléma szerint, ha Ropolyi László újraírná tanulmányát,
fontos lenne Douwe Draaisma elméletének figyelembevétele, a két szerző szövegének öszszevetése azonban már nem témája jelen értekezésnek.
A modernitás Ropolyi László szerint megjelenik a gépek alkotóelemeiben, azoknak
működésében és összekapcsolásában, architektúrájában, valamint a számítógép ember kapcsolatokban. E z e n e l m é l e t s z e r i n t a s z á m í t ó g é p h a r d v e r - s z o f t v e r f e l osztás a 17. századi kartheziánus test-lélek felosztással azonos.
Ropolyi László rámutat, hogy az óramű is, csakúgy, mint a számítógép, „világosan
elkülönülő, azonosítható és fixen összekapcsolandó elemekből áll. Az elemeknek és az egész
rendszernek az állapotai az egész működés során minden pillanatban egyértelműen és jól
definiáltak. Az összes folyamat előre láthatóan zajlik, kiszámítható, relatíve egyszerű nyelve114

ken teljesen leírható. E gépezeteknek nincsen »belső« szabadsága, aktuális állapotuk, folyamataik, céljaik és alkalmazásaik egyaránt »kívülről« determináltak. A társadalom és
számítógépek közti egyik hasonlóság az elemekből való építkezés. Ezen elemeknek tehát
megvan a specifikus funkciójuk, és azt hivatottak hiba nélkül ellátni. Ezen elemek
egyszerűek, a természetes létezőkhöz, életvilágunk objektumaihoz képest jelentősen
leegyszerűsített dolgok. Így válik lehetővé, hogy állapotaik egy vagy legfeljebb néhány jel
használatával azonosíthatóak; a jelek rendszerint közönséges számok.” Így Ropolyi szerint a
számítógép bármely (jövőbeli vagy akár múltbeli) állapota pontosan kiszámítható. A
számítógép tehát mechanikus tulajdonságokkal rendelkezik, „a mechanikus világkép a 17. és
18. század során kialakuló és megszilárduló világfelfogás fontos összetevője. Az ebben a
korban kiépülő polgári értékrend egy minden részletében átlátható és érthető, teljesen
kontrolálható világ konstrukcióval próbálkozik”.
Ismert, hogy a számítógépek részegységei között feladatmegosztás van: irányítás,
végrehajtás és tárolás, amit a központi irányító egység, műveleti egység és a memóriaegység
(mely lehet tartós és kikapcsoláskor mindent elfelejtő) végez, s Ropolyi Neumannra hivatkozik, amikor azt mondja, hogy már az első, még nem elektronikus számítógépek létrehozásánál is ez az elképzelés szerepelt. A 17. században létrejött modern polgári állam és a számítógép szerkezeti egységei Ropolyi szerint hasonlóak. Így a hatalommegosztás érdekében
létrejött parlament hozza meg a törvényeket, a kormányzat ezek végrehajtásával (figyelembe
vételével) intézi az aktuális feladatokat, a bíróság pedig egyrészt őrzi az adatokat és utasításokat (törvényeket).
Ezt az egyébként kiváló elméletet véleményem szerint szkeptikusan kell olvasni,
mert egyrészt a valóban létező hasonlóság révén még nem bizonyítható, hogy az államban
létező feladatmegosztás azonos a számítógépekével, másrészt pedig, mint Ropolyi hangsúlyozta, a számítógép múlt és jövőbeni állapota pontosan kiszámítható (manapság a meghibásodási arány nagyon alacsony), míg egy állam esetében a káoszelméletnek köszönve bármikor olyan változások következhetnek be, melyek a modern állam rendeltetésszerű működését
is képesek gátolni (merényletek, parlamenti obstrukció, a folyton jelen lévő korrupció), és
ezen változások megjelenése a számítógép elemek meghibásodásának a többszöröse.
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A hármas felosztással szemben azonban általánosan elfogadott a már említett
kartheziánus kettős test-lélek (hardver-szoftver) felosztás, így azonban a számítógépek az
emberek mintájára jöttek létre, ami még kevésbé bizonyíthatóvá teszi a hármas felosztást és
azt, hogy a számítógép modelljeként a modern társadalom szolgált.
Ropolyi nem marad az állam analógiájánál, hanem tovább megy: „Talán meglepő, de
a fenti analógia továbbvihető, és részletesebben is kifejthető. Vegyük például Neumann Jánosnak a modern számítógépek konstrukciójában ugyancsak nagyon fontos szerepet játszó
elgondolását, az ún. tárolt programozás elvet. E szerint az elv szerint célszerű ugyanabban a
digitális formában reprezentálni a számítógépben az utasításokat és az összes adatot. Jelen
analízisünk számára ennek a technikai megoldásnak van ideológiai vonatkozása is. Ez a
reprezentáció ugyanis feltételezi, hogy a számítógép feladatainak megoldása érdekében
minden adat és utasítás kifejezhető nullák és egyesek valamilyen sorozatával, vagyis nincs
minőségi különbség adat és parancs között, bitekben minden kifejezhető. A digitális ábrázolásmód univerzalitása felidézheti a modern társadalom egyik hasonló eljárását, nevezetesen
a pénz univerzális használatának gyakorlatát. A modern társadalomban a pénz számít univerzális értékmérőnek, az összes társadalmi érték konvertálhatóvá és összevethetővé válik
egymással a pénz használata révén.” Ebből pedig az következik, hogy a kereskedelmi szférában a hármas felosztás, melyben a piac intézményei (tőzsde) szervezik és ellenőrzik a folyamatokat, a gazdálkodó egységek (vállalatok) végzik a műveleteket, a bankok pedig tárolják a folyamatokban játszó javakat. Ennek alátámasztására Ropolyi pedig példaként hozza,
hogy Neumann János a harmincas évektől egészen haláláig sokat foglalkozott a gazdasági
rendszerek elméleti matematikai értelmezésével és leírásával. Ez egy hihetetlenül izgalmas
szemlélet, azonban úgy gondolom, hogy egyelőre túl spekulatív és még nem eléggé bizonyított. Ennél talán fontosabb az a megállapítás, melyet sajnos csak vázlatosan fejt ki, miszerint
a számítógépek kezdeti fázisában is fontos szerepet szántak e gépeknek a különböző adatkezelési feladatokban. A társadalom már említett két területén: a közigazgatásban és gazdasági
életben volt először legnagyobb jelentősége a fejlett adatkezelési rendszereknek.
Ropolyi szerint a számítógépek világában három, a modern társadalomra tipikus jellemző létezik: a munkamegosztás, az elidegenedés és az önzés. Az ember ugyanis uralmi
pozícióban van a számítógép felett, parancsokat oszt, a számítógép pedig gondolkozás nélkül
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teljesíti azokat. (Bár ez a viszony már a feudális társadalomban is fennállt.) Ezzel a megállapítással egyetértek, és továbbviszem a gondolatot. Amikor a gépek fellázadnak az ember
ellen, és nem teljesítik a parancsait, hanem életére törnek, akkor felbomlik a modern állam,
és az addigi rendszer darabokra hullik, új, posztmodern államformákat, virtuális valóságokat
hozva létre (Philip K. Dick: Álmodnak-e az androidok elektromos bárányokkal, Andy és
Larry Wachowski: Mátrix, Arthur C. Clark: Űrodüsszeia). Az elidegenedés bizonyítására
Ropolyi a következőket írja: „A hatalom modern akarása ellentmondásos sikerekre vezetett.
A modern ember nem tudta teljesen felszabadítani magát a szükségletek uralma alól, sőt
néhány vonatkozásban saját törekvéseinek áldozatává vált; ami azzal a következménnyel is
járt, hogy megjelent az elidegenedés számos tünete. A modern ember így technikai környezetének (pl. számítógép-használatának) számos vonatkozásban kiszolgáltatottjává válik – ahelyett, hogy uralná saját pozícióit. (Ismét egy alkalom, hogy emlékezetünkbe idézzük Hegelt:
ezúttal az úr és szolga viszonyának hegeli elemzésére hivatkozhatunk.) Az elidegenedés kibontakozásának folyamatában fontos szerepet játszik az emberi természet mechanisztikus
felfogása, az embergép eszméje.” Ezt a magyarázatot azonban csak komoly fenntartásokkal
tudom elfogadni. Az elidegenedés kapcsán jutunk el a mesterséges intelligencia kérdéséig,
melyet Ropolyi csak érint: „Képes a számítógép a gondolkodásra vagy sem?… Ha a gondolkodást eléggé mechanisztikusan fogjuk fel, akkor bizonyára van értelme a szintén mechanisztikus természetű számítógép gondolkodásáról beszélni.”
Eddig azt vizsgáltuk, hogy a modern társadalom építési és működési elvei megjelennek-e a számítógép világában is. A következőkben nézzük meg, Ropolyi mivel indokolja,
hogy a hálózatba kötött számítógép már a posztmodern jegyeit hordozza magában. A hálózatba kötött gépek tehát modernista értékeket hordoznak, maga a hálózat azonban már
posztmodern, s ezen elmélet szerint az internet is. A posztmodern pedig ebben az (a Lyotard
és Habermas által is képviselt) olvasatban a különféle, gyakran ellentétes törekvéseket, célokat és értékeket támogat, erőteljesen elutasítva bármelyikük dominanciáját.
Mind a világhálóra, mind posztmodernre jellemző a pluralitás. A hálózatok különböző feladatokat (oktatási, katonai, tudományos, gazdasági, adminisztratív, szórakoztató) látnak el, gyakran egyszerre, a hálózaton pedig minden információ egyenlő jogokkal, egyenlő
formában jelenik meg.
117

Az egész világhálóra, ahogy a posztmodernre is, a töredékesség a jellemző. Azt már
megállapítottuk, hogy nincs egy egységes szabvány, tervező, felügyelő szervezet, intézmény,
ezért gyakran instabilan működik, az adott hivatkozások például bármikor eltűnhetnek. Emiatt például elképzelhető, hogy irodalmi hivatkozásaink egy része időnként (végleg) elérhetetlenné válik.
Mind a világháló, mind a posztmodern egyik metaforája a virtualitás. Ropolyi szerint
A posztmodern ideológia egyik legfontosabb törekvése a realitás és virtuális tartományai
közötti határvonal elmosódottá tétele, az akadálytalan és esetlegesen észrevétlen átjárás e
tartományok között… Így például a virtuális valóság különböző képződményei (virtuális közösségek, intézmények, tevékenységformák) mindennapi életünk fontos szereplőivé válhatnak,
sőt kialakulhatnak hálózattól függő létformák.
A társadalmi viszonyok mintájára létrejött számítógép elmélete rendkívül izgalmas,
nagyrészben egyetértek hogy a számítógépek a modernitást, és teljesen egyetértek, hogy a
hálózatok (a világháló) a posztmodernt hordozzák magukban. Bár állításainak alátámasztására számos példát hoz, véleményem szerint azonban az által említett összefüggések egy része
nem létezik, vagy már nagyon távoli asszociáció. Vitatkoznék vele, hogy a minket körülvevő
világ teljes mértékben meghatározza a gondolkozásunkat, csak ennek alapján tervezhetünk
gépeket, ez ugyanis elveti a képzelet létét. Ha ez így lenne, akkor Vannevar Bush az As We
May Think és Ted Nelson a Computer Lib/ Dream Machines, valamint Literary Machines
műveikben nem alkothatták volna meg az addig semmi ismertre sem hasonlító hypertext
elméletét, hisz csak a már létező rendszerek alapján modellezhettek volna. Mint egy későbbi
fejezetben látjuk majd, Vannevar Bush a kora számítógépeinek tanulmányozásával jutott el a
hypertext, és az azt előállító, kezelő, és az összefüggéseket önállóan (!) felismerő gép ötletéig. Ez a gép azonban még nem volt hálózatba kötve.
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A cyborg

A számítógép, mint óramű felfogás a 17. századtól egészen a modernitás végéig, amit
én a világháló megjelenésének időpontjára teszek, volt uralkodó. Láttuk azonban, hogy a
különböző posztmodern elméletek, többek között a már ismertetett káosz-elmélet is ezt az
elképzelést megkérdőjelezi és mára már érvényen kívül helyezi. Az előző fejezetben már
érintettem a mesterséges intelligencia kérdését, mely a világháló korában új jelentőséggel
bír, u g y a n i s a p o s z t m o d e r n (nyomtatásban megjelent szövegek) é s a v i l á g h á l ó
g é p e i m á r a c y b o r g o k . Ezen gépek működését már nem írja le egy egységes képlet,
hanem a káoszelmélet határozza meg őket.
Ebben a fejezetben csak vázlatosan tekintem át a cyborg fogalmát, röviden megvizsgálom az irodalmat, melynek tárgya az ember-gép viszonya, valamint ismertetem a
cyberpunk, cybertext, cyberkultúra jelenségek fontosságát az új írásbeliség szempontjából.
Ezen fogalmak és jelenségek véleményem szerint nagyon fontosak, ezért velük részletesen
egy másik értekezésemben kívánok foglalkozni.
A terminológia rövid magyarázatra szorul. Értekezésemben a hypertext kifejezést
használom, míg más magyar szerzőknél a hipertext vagy hiperszöveg terminus szerepel. A
cyborg-nak létezik magyar megfelelője, a kiborg, egyrészt azonban következetes akartam
lenni, amikor hypertext analógiájára az angol eredetit, a cyborg-ot használom, másrészt pedig véleményem szerint a kiborg a tudományos-fantasztikus művekből zavaró, megtévesztő
jelentéseket hoz át magával, ráadásul a kiberszöveg a cybertexttel szemben szokatlanul is
hangzik, bár, mint majd látjuk, a magyar fordításban gyakran előfordul.
Valószínű, hogy a cyborg kifejezés a cybernetics-ből (kibernetika) jött létre, aminek
magyar megfelelője a már említett kibernetika, mely a kommunikációs és irányítási technológiák vizsgálatával foglalkozik. Megjelenésekor ez a tudomány céljául tűzte ki a humán
elme, a humán test és az automaták (gépek) összehasonlító vizsgálatát. Mike Featherstone és
Roger Burrows szerint151 az emberi test képe az új tudomány hatására átalakul, és fő felada-
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tának már nem az energia szállítását és konzerválását tekintik, hanem egy kommunikációs
hálózatként vizsgálják, mely képes a különböző jelek pontos cseréjére és reprodukálásra a
térben és időben. Ettől kezdve az információk, üzenetek és visszajelzések, melyek előmozdítják a vezérlést és a kommunikációt az élőlényekkel (emberek) és a gépekkel a vizsgálatok
fő szempontjává váltak.
A posztmodern gép, a cyborg fogalma az 1980-as években jelent meg a diskurzusban, a cybertér és a cyberpunk kifejezésekkel együtt, bár maga az idea már az 1900-as évek
elején megszületett. Maga a cyborg elnevezés tehát olyan organizmust jelöl, mely egy önmagát szabályozó ember-gép rendszer (ötvözet), így tehát tartalmaz emberi és gépi részeket,
azzal, hogy bizonyos esetben maguk a gépi részek is lehetnek szervesek, ám ezekre valahányszor a létrehozott és nem a teremtett jelölés alkalmas. Bak Árpád kiemeli152, hogy
cyborg kifejezést (cybernetic organism) Manfred Clynes és Nathan Kline, a NASA tudósai
használták először 1960-ban. Ők a cyborg fogalmát a következőképpen definiálták:
„Exogenálisan kibővített organizációs komplexum, amely úgy funkcionál, mint homeosztatikus rendszer.153” Bak Árpád szerint: „egyszerűbben fogalmazva, egy olyan testről van szó,
amelyhez gép kapcsolódik, vagy akár bele is van építve, hogy bizonyos funkcióit átvegye
vagy módosítsa.”
A mai diskurzusban (a különböző művekben) a cyborg képe úgy jelenik meg, hogy
az ilyen organizmus valójában egy ember-gép hibrid, melyben bizonyos részeket gépi elemekkel cserélnek fel, úgy, hogy azok rendeltetése mindig az, hogy növeljék a test fizikai és
mentális teljesítőképességét. A cyborgok gyorsan a populáris irodalom egyik kiemelt témájává váltak, a szövegek azonban, melyekben szerepeltek, gyakran nem érték el az értékelhetőség küszöbét, ezek a művek pedig később képregények vagy filmek alapjául szolgáltak.
Mint már jeleztem, az ember és a gép ötvözete, mint fogalom már az 1980-as évek előtt is
jelen volt az irodalomban. 1908-ben Jean de la Hire a L'Homme Qui Peut Vivre dans l'Eau
(Az ember, aki víz alatt is tud élni) c. regényében bemutatta a Nyctalope-t, az első „szuperhőst”, mely „valódi” cyborg volt. Edmond Hamilton The Comet Doom című regényében
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bevezeti a félig gép, félig ember űrutazók képét. Ezen regények cselekménye és narrációja
azonban nagyon egyszerű volt, egyetlen újdonságot az ember-gép szereplői jelentettek. Ezzel
szemben C. L. Moore 1944-ben megjelent műve már a mai cyborg problémákat felvető irodalom jegyeit hordozza, Az anya nem szülte című regényének főszereplője Deirdre, a táncos,
kinek, miután teste teljesen kiégett, agyát egy arc nélküli, ám annál gyönyörűbb gépi testbe
ültették át.
A cyborg tematikájú irodalomnak létezik azonban egy olyan irányzata, melyre a kortárs irodalomtudomány is felfigyelt, és elemzésre fontosnak tartja, ilyen a William Gibson
Johnny Mnemonic-ja, vagy ugyanazon szerző által megrajzolt Neuromancer teljes világa.
Hungler Tímea szerint154 „Robert Longo Johnny Mnemonic című filmjének főhőse is ilyen, (a
film Gibson műve alapján készült Sz. Z.) két lábon járó számítógép. Memóriája - sok más
cyberhőshöz hasonlatosan - a kompjúter analógiájára működik: elmenthető, törölhető, átprogramozható, túlterhelhető, másolható. 2021-ben abból él, hogy az információt az agyában szállítja, vagyis mnemonikus futárként működik. Hogy tevékenységét minél sikeresebben
végezhesse, vagyis hogy elegendő helyet nyerjen a memóriájában, feláldozza azt, ami leginkább emberré teszi, az emlékeit, a hosszú távú memóriáját.”
Ezzel eljutottunk a cyberpunkig. A c y b e r p u n k n e m h y p e r t e x t , é s n e m
számítógépes irodalom, a cyberpunk egy új módon, a témáján ker e s z t ü l k a p c s o l ó d i k a z ú j í r á s b e l i s é g h e z . Az 1980-as években a sci-fiből
kifejlődött, az ember és a technológia viszonyát vizsgáló cyberpunknak nevezett új sci-fi
mozgalom szerzői nem a fantasztikus utazásokkal és távoli galaxisokkal foglalkoztak, hanem
valós társadalmi, gazdasági problémákat vetítették a közeljövőbe, melynek technikai fejlettsége nagyságrenddel meghaladja a jelenlegit. Gibson volt az, aki a cyborg problémáját először tette a populáris diskurzus tárgyává úgy, hogy az elitkultúra kánonja számára is elfogadható volt, és ő mosta el a határvonalat a biológiai, technológiai, természetes, mesterséges
és az emberi fogalmak között.
A korábbiakban már elismertem a cyberpunk irodalom jelentőségét, meglátásom szerint a cyborg, az ember-gép témájú szövegek legfontosabb kérdése valójában egy ősi, a val154
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láshoz, erkölcshöz, filozófiához köthető probléma, ezen szövegek túlnyomó része ugyanis
azt vizsgálja, m i t e s z i a z e m b e r t e m b e r r é , é s h o l v a n a h a t á r v o n a l
k ö z t e é s a g é p k ö z ö t t . Az erre adott leggyakoribb válaszok pedig a z e m l é k e z e t
é s a z é r z e l m e k . Most megszakítom ezt a gondolatmenetet, melyet egy későbbi
kötetben szeretnék folytatni, és visszatérek a cyberpunk egy másik fontos kérdéséhez.
Ha elfogadjuk azt, hogy a cyberpunk egyrészt új teret hoz, melyben a művei játszódnak, másrészt pedig az ember-gép közti filozófia határt keresi, akkor azt állíthatjuk, hogy új,
eredeti irodalmi jelenséggel van dolgunk. Ezen állításunkat azonban váratlan módon a feminista irodalomkritika kérdőjelezi meg, Sadie Plant azt állítja155, hogy a cyberirodalom továbbra is erősen épít a férfi-nő sztereotípiákra, melyek szerint a férfi cyborgok vezérek, legyőzhetetlen, erős testtel rendelkező harcosok, szuperhősök, míg a nők parancsot teljesítenek, és tökéletes eszközei a csábításnak. A cyberfeministák szerint tehát a cyberpunk még
nem foglalkozott kellőképpen a nemiszerepekkel, mert a technológiában a férfiközpontú
társadalom továbbélését látja, hiába épít fel teljesen újszerű tereket. Bak Árpádot idézem156,
aki Rosi Braidotti, Cyberfeminism with a difference (Cyberfeminizmus máshogy, 1996) tanulmányára hivatkozik, mely szerint „A cyberfeminizmus legyen agresszív, folytasson gerillaharcot, fegyveréül válassza az iróniát és paródiát”.
Ezzel befejeztem a cyborg és a cyberpunk jelenségek tárgyalását, mielőtt azonban a
hypertext elméletére térnék rá, egy problémával még foglalkoznom kell. A terminológia magyarázatomat ugyanis tudatosan hagytam hiányosnak, hisz a cyborg kifejezésből kiindulva
eljutottam a cybertext-ig, azonban ott megálltam. Mint a nyomtatásban megjelent
hypertexttel és a cybertexttel foglalkozó fejezetemből majd kiderül, bár a cybertext a nevében hordozza a rokonságot a cyberpunkkal, két egészen különböző jelenségről van szó.
Aarseth szerint a cybertext ugyanis egy olyan gyűjtőfogalom, mely a hypertext mellett magába foglalja mindazon szövegeket, melyekben az olvasónak az olvasás során a szerző által
előre meghatározott utakon kell haladnia, és erőt kell kifejtenie, függetlenül attól, hogy ezen
szövegek nyomtatásban vagy binárisan rögzített módon jelentek meg.
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A Memex

A világháló elmélete azonban már jóval a kellő a kellő technikai fejlettségi szint elérése előtt született meg.
Gregory Gromov az egyik Ben Segalnak küldött 1994-es levelében azt írja, hogy a
második világháború után gyakorlatilag az összes fejlett ország nukleáris központjaiban egy
hatalmas tudóskoncentráció alakult ki. Több, mint négy évtizeden keresztül a „CERN kutatóközpontjai vendégül látták ezeket a tudósokat. Így kialakult egyfajta különleges, a CERNre jellemző »teljes értékű értelmiségi kultúra« (ahogy te nevezted), melyet a tudósok és mérnökök generációról generációra örökítettek. Amikor a CERN kutatóintézeiben az egy négyzetméterre jutó tehetség elérte a kritikus koncentrációt, az egy intellektuális robbanást eredményezet.
A Web, az emberi történelem egy fordulópontja így született meg…
Semmit sem lehet hozzá mérni.
A legjobban te fogalmaztad meg: synergy, serendipity and coincidence157…
Még nem vagyunk képesek elképzelte az elindult változások teljes mértékét, mert eddig sohasem volt az emberi történelem során egy ilyen gyorsan növekvő több-dimenziós társadalmi-gazdasági folyamat.”158
Sokkal kevésbé ismert, hogy még jelentősebb tudóskoncentráció jött létre már 1945
előtt is, és maradt meg közvetlenül a háború után, amikor Vannevar Bush, Roosevelt elnök
tudományos tanácsadója, aki a második világháború alatt az Egyesült Államok vezető tudósainak kutatásait vezette, megjelentette a korszakalkotó As We May Think (Ahogy gondolkozhatnánk, Ivacs Ágnes fordításában: Út az új gondolkodás felé) tanulmányát. És hasonló
tudáskoncentráció előzte meg az ARPANET létrehozását is, hisz a szovjet Sputnyikra adott
közvetett választ egy nagyszabású terv előzte meg. M i n d e g y i k t u d ó s k o n c e n t r á c i ó
(beleértve a CERN-féle nukleáris energia kutatást is, melynek eredményeit a hadiipar is
hasznosítja) v á l a s z v o l t v a l a m i l y e n f e n y e g e t é s r e , a z o n t a l á l m á n y o k
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pedig, melyek válaszlépésként születtek, és a világháló megjelenéséhez vezettek, és a kutatás váratlan következményei.
Vannevar Bush az 1945-ös tanulmányában rámutatott arra a tényre, hogy e g y h a talmas tudósmennyiség hatalmas tudás produkálására képes, végtelen számú értekezést, tanulmányt, elemzést írhat úgy, hogy végül ezt a tudást az akkori módszerekkel és eszközökkel lehetetlen
r e n d s z e r e z n i , á t l á t n i , így elképzelhető, hogy egy másik szerző már rég publikálta
azt a tanulmányt, amin mi még csak dolgozunk, csak nem szereztünk tudomást róla. Ma a
helyzet sokkal rosszabb, a hypertext nem segített a probléma megoldásában, csak változást
hozott. Így született meg a Memex elmélete. A háború(k) során a technológia fejlődés törvényszerűen felgyorsul, és ez Bush szerint lehetővé tette egy, a Memex alapján működő gépezet gazdaságos létrehozását. A megbízható, olcsó, bonyolult eszközök korát éljük. Ezek
vezetnek az új gondolkozás felé – írja tanulmányában. Dewar kategóriát használva Bush a
technológiába vetett hite, és az abból szerinte kiolvasható jövő víziója miatt a technológusok
táborába tartozik. Bush elmélete elindította a folyamatot, mely a mai világháló megjelenéséhez vezetett. Meglátásom szerint e r e d e t i c é l j á t a z o n b a n n e m é r t e e l , m é g
nehezebb lett ugyanis a világhálón folyamatosan bővülő tudás
rendszerezése, visszanyerése, és könnyebb lett a téves adatokat és
megállapításokat tartalmazó értekezések, komoly szövegromlást
magában foglaló szépirodalmi szövegmásolatok közlése.
Bush a második világháború után sem szakított szemléletével, ekkor azonban már azt
kutatta, hogy mennyiben szolgálta, szolgálhatja a tudomány és a kutatás az emberiség javát.
Véleménye szerint a környezete javítása mellett a tudomány legfontosabb szerepe a tudás
megtartása és terjesztése: „Megteremtette az emberek közötti gyors kommunikáció lehetőségét: megalkotta a gondolatok rekordját, és lehetővé tette, hogy mindenki hozzáférhessen az
emberi szellem eme tárházához, és szabadon vegyen belőle. Ettől kezdve a tudás már nem az
egyeden keresztül, hanem a faj életén át gyarapodik és hagyományozódik.” Ez a tudás idővel azonban akkora adatmennyiséget hozott létre, hogy a specializáció térhódításával zsákutcába jutottunk. A kutatni vágyó megdöbben, amikor sok ezer más tudományos dolgozó felfedezésével és eredményével találja magát szemben – eredményekkel, melyeket nincs ideje
124

megérteni, még kevésbé megjegyezni, olyan gyorsan követik az újak. Ennek ellenére hiú
ábránd azt hinni, hogy hidat verhetünk a különböző tudományágak közé – állítja Bush.
Ugyanis addig, amíg a szerzők olyan tudást hoznak létre, melyet ők nem bővítenek, más
szerzők vagy olvasók pedig nem használtak, addig az felesleges tudás.
Bush elmélete szerint szükség van egy rendszerre, eszközre, mely hatalmas mennyiségű adatot nagy sebességgel képes kezelni, mert nem szabad ugyanis feladni a tudományos
kutatást, hanem keresni kell annak az új kor tulajdonságaihoz való alkalmazkodás módját.
Érdekes módon azonban tanulmányában határozottan kijelenti, hogy az interdiszciplinaritás
lehetetlen, nem megvalósítható az átjárás a tudományágak között, holott épp a hypertext teszi majd lehetővé a különböző területekre való hivatkozást a világhálón. Egy ilyen rendszert,
mely képes erre, a Memex-et Bush már az 1932-es jegyzeteiben említi. Gondoljuk csak végig, Bush már 1932-ben létrehozza a hypertext és a hozzá szükséges hardver elméletét, ebben az évben Kosztolányi Dezső a Litánia című versében még azt írta:
Az én koromban:
zörgött az egekben a gépek acélja.
Az én koromban:
nem tudta az emberiség, mi a célja.
Az én koromban:
beszéltek a falban a drótok, a lelkek.
Az én koromban:
vad, bábeli nyelvzavarok feleseltek.

Érdemes megfigyelnünk, hogy míg az előbbi tanulmány a teljes tudást átlátni és
rendszerezni akaró rendszer alapjait fekteti le, addig az utóbbi vers olvasatom szerint a technikában a transzcendensre talált. Az előbbi nézőpont a tudomány, az utóbbi a poétika hasznára lett. A tudás irányítja, a költő csodálja a technológiát. Bush 1939-ben az ötlete alapján
tanulmány-vázlatot is írt. (A teljes tanulmány, az As We May Think azonban csak 1945-ben
jelent meg az Atlantic Monthlyban.)
Bush a Memexet egyfajta mechanizált magánkönyvtárként képzelte el, egy íróasztalra hasonlító gépezetként, melyben a tudós tárolja a könyveit, jegyzeteit, leveleit, minden
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lehetséges adatát, és a szerkezet képes nagyon rövid idő alatt prezentálni a kért anyagot. A
Memex ezen információkat mikrofilmen rögzíti, mely a felhasználó asztalában van. Az asztal egyszerre több mikrofilmet képes kivetíteni a felületére, hogy a felhasználó összehasonlíthassa őket, ahogy a grafikus felülettel rendelkező modern számítógépek is képesek a képernyőn több ablakot egyszerre megjeleníteni, a szövegszerkesztők pedig a másodperc töredék része alatt két szövegállomány közti különbségeket megtalálni. Az új anyagokat a
Memexbe egy szkenner segítségével lehet betáplálni, a dokumentumokat pedig a felhasználó
oldal és lábjegyzetekkel láthatja el: „A memex tartalmának nagy része mikrofilmen megvásárolható és azonnal betölthető. Különböző témájú könyvek, képek, a legfrissebb folyóiratok,
napilapok szerezhetők és illeszthetők be ily módon. Ugyanez vonatkozik az üzleti levelezésre.
Mi több, közvetlenül is vihetünk be anyagokat. A memex tetején egy átlátszó lemez található,
melyre kézírásos jegyzeteket, fényképeket, emlékeztetőket és más dolgokat helyezhetünk”. 159
Az írástudók galaxiselméletében már tárgyaltam, hogyan változtatta meg a (hálózatba
kötött) számítógép a tudás visszakeresésének módját, ugyanis automatizálta és felgyorsította
az indexelés rendszerét, így a digitálisan rögzített offline szövegekben és a világhálón egy
adott kifejezés vagy szövegrész rendkívül könnyen és gyorsan kikereshető, s megjelenítéséhez a találatra kell kattintani. Landow szerint160 „Bush azon fáradozik, hogy felszámolja a
rossz osztályozási rendszerekből fakadó korlátokat és lehetővé tegye, hogy az asszociáció
útján történő szelekció iránti természetes hajlamainkat kövessük, szemben a természetellenes
indexeléssel történő szelekcióval”. Bush tehát egy teljesen új indexelési rendszert képzel el,
melynek alapja az asszociáció, mintája pedig az emberi gondolkodás: „Főként az indexelő
rendszerek természetellenessége az oka annak, hogy képtelenek vagyunk elérni a rögzített
adatokat. Amikor bármely adat tárolásra kerül, alfabetikusan vagy numerikusan iktatódik,
az információ pedig alosztályról alosztályra követve található meg (ha ugyan megtalálható).
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Érdekes, hogy jelenlegi szövegszerkesztőkben nem terjedt el az ilyen széljegyzetelési funkciót, mert a kézírás rögzítéséhez érintőképernyős számítógépekre lenne szükség, az ilyen jellegű tablet pc pedig, rövidesen
azután, hogy a 2000-es évek elején megjelent a piacon, el is tűnt.
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Csak egy bizonyos helyen lehet, hacsak nem készítünk másolatokat; szabályokra van szükség, hogy megtudjuk, milyen úton juthatunk el az információhoz; a szabályok pedig fárasztóak. Annál is inkább, mert ha végre megtaláltunk egy adatot, ki kell lépnünk a rendszerből és
újra belépnünk egy másik úton. // Az emberi agy nem így működik. Asszociációkat követ.
Megragad valamit és már kapcsol is tovább arra, amerre az asszociációk vezetik az agysejtek által hordozott bonyolult nyomvonal-szövevénynek megfelelően. Természetesen ez csak a
jelenség egyik oldala; azok a nyomvonalak, melyeket nem követünk rendszeresen, elhalványulnak, az adatok nem rögzülnek véglegesen, az emlékezet mulandó. A gondolatok sebessége, az asszociációk bonyolultsága, a mentális képek részletei mégis a legcsodálatosabb dolgok a világon.”162
Miután részletesen is kitér a mikrofilm technológiájára, mely értekezésünk szempontjából kevésbé fontos, Bush a következőket állapítja meg: „Ebben nincs semmi szokatlan, a
mai szerkezetek, készülékek majdani változatainak elképzelését kivéve. Innen azonban egyenes út vezet az összekapcsoló indexeléshez. Ennek az a lényege, hogy utasításunkra bármelyik tétel azonnal és automatikusan kiválaszt egy másikat. Ez a memex lényege. Két tétel öszszekapcsolása - ez a legfontosabb tényező.” Két tétel összekapcsolása pedig nem más, mint a
linkelés, vagyis megjelenik a hypertext elmélete. Ezt a linkelést, ahogy jelenleg is, a felhasználó végzi, vagyis ő hivatott észrevenni a kapcsolatokat. De az egyéni linkeken kívül Bush
elképzelése szerint a Memex ösvényeket is építene az anyagokon keresztül (között), melyek
egy bizonyos tudományos nézőpontból lennének összekapcsolva. Ezzel együtt megjósolja
egy új intellektuális, futurisztikus szakma megjelenését; azok, akik ezeket az ösvényeket,
(Ivacs Ágnes fordításában nyomvonalakat) készítik a trail blazer-ek, úttörők vagy a nyomvonalvágók. Ők lelnek élvezetet hasznos nyomvonalak létesítésében a hatalmas adatmennyiség egészén keresztül. A jelen nyomvonalvágói azok lennének, akik a világhálón már megjelent szövegekhez vagy más információhoz linkek tömegét biztosítják az adott témával vagy
valamelyik aspektusával foglalkozó más hypertext felé.
Ma a hypertext azonban egymagában nem képvisel gazdasági értéket, alá van rendelve az információs és szórakoztató iparnak, kutatási, katonai, oktatási, irodalmi projecteknek.
A hypertext maga nem vonz tőkét, ugyanis a felhasználók nem akarnak a világhálón elérhető
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anyagokért fizetni, egyrészt azért, mert az ott megszerezhető információ hitelessége megkérdőjelezhető, révén, hogy gyakran ellenőrzés nélkül töltötték fel, így a világhálón fellelhető
tudás is csak a szakemberek számára képvisel értéket, másrészt pedig, mivel az elérhető állományok döntő többsége eleve ingyenesen elérhető, ezért nem alakult ki egy fizetési hajlandóság. A kutató és tudományos intézmények, egyetemek, könyvtárak költségvetése pedig
nem teszi lehetővé egy nyomvonalvágó alkalmazását. Az 1990-es évek végén még nagyszámban készültek olyan honlapok, melyek egy adott témával foglalkozó nagy linkgyűjtemények voltak, a 2000-res évek közepére ezek a gyűjtemények azonban redukálódtak, egyszerűsödtek, a magyar világhálón a http://www.valami.lap.hu típusú honlapokká alakultak át,
ahogy létezik a http://www.irodalom.lap.hu oldal is. Ezen honlapok kezelésében és moderálásában működnek a nyomvonalvágókhoz hasonló személyek, ők azonban csupán az adott
témával kapcsolatos honlapokat keresik meg és linkelik be, így is elképesztően kínkeserves
munka az övéké, ezen nyomvonalak azonban nagyrészt gazdasági jellegűek, nem egyszer
online vásárlási lehetőséget biztosítva, a teljes gyűjtemény pedig a fent jelzett okok miatt
lassan frissül, linkjei gyakran elavulnak. Így, Bush terminológiáját használva; sokkal komolyabb nyomvonala van például az autó-nak, mint a könyvnek, vagy irodalomnak (a legnagyobb nyomvonala a porno-nak van).
Bush szerint a nem hivatásos felhasználók is képesek nyomvonal vágásra, majd később ezt a nyomvonalat a mikrofilmre fényképezik, lehetővé téve, hogy ennek másolatát
ismerőseik saját Memexükbe is betáplálhassák. Tudjuk azonban, hogy ez a jelenlegi
hypertextes rendszerekben nem megszokott, gyakorlatilag lehetetlen két hypertextet egymásra másolni, a linkjeiket és struktúrájukat összekapcsolni. Érdekes azonban, hogy Bush a
Memex kapcsán nem jut el a hálózatig, hanem a felhasználók egymásnak adogatják az adathordozókat, holott az emberi szellem tárháza olvasható egyfajta Bábeli könyvtárnak is, ahol
a teljes tudásmennyiség össze van kötve (és akár kereshető is), hisz éppen az ismeretlen
szerzők tudományos eredményeinek kereshetősége lenne a cél.
Az As We May Think megjelenésétől Ted Nelson 1965-ös Xanadu rendszeréig húsz
év telt el. Ez idő alatt a számítógépek tervezése közben a fejlesztők a gépek interaktivitásra
fektették a hangsúlyt, azonban a fejlesztésben résztvevő intézmények, ügynökségek vagy
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vállalatok egyike sem tartotta fontosnak, hogy a még nagyon költséges számolási erőforrásokat a numerikus feladatok elvégzése mellett esetleg szövegfeldolgozásra kellene használni.
Így a természettudományok 30-40 évvel az irodalomtudomány előtt kezdték a számítógépeket segédeszközként használni.
A hypertext történetével foglalkozó magyar szakirodalom általában csak Vannevar
Bush Memex-ét és Ted Nelson Xanadu-ját említi előzményként, létezett azonban több olyan,
project is, mely a mai hypertext és világháló megjelenéséhez vezetett, ezeket az angol nyelvű
irodalom részletesen is tárgyalja, de talán a legjelentősebb Doug Engelbart projectje volt. Sőt
a vélemények gyakran megoszlanak, hogy Engelbart vagy Ted Nelson szerepe a legjelentősebb a hypertext megjelenésében, ugyanis Engelbartnek egy működőképes, keresztutalásokat
tartalmazó rendszere volt, míg Nelson vezette be a hypertext kifejezést a diskurzusba, és
fektette le annak szabályait is. Vizsgáljuk meg most Engelbart rendszerét.
Annak ellenére, hogy az Egyesült Államok költségvetése nem tartotta fontosnak a
hypertext tervének megvalósítását, az irodai munka automatizálásának és a munkahatékonyság növelésének elősegítésére Doug Engelbart elindította az Augment (növekedés) projektjét.
Ez a terv még a mai irodai környezetnél is fejlettebb rendszert jelentett, és a szövegek számítógépes feldolgozására helyezte a hangsúlyt. Engelbart Augment projektje 1962-ben 45 kutató részvételével indult a Stanford Research Institute-ban (SRI), mely később egy lett az
ARPANET első négy végpontja közül. Az Augment project egyik része volt az NLS (oNLine System), mely számos, a hypertextre jellemző tulajdonságokkal bírt. A project során a
kutatók tanulmányaikat, eredményeiket, jegyzeteiket egy journal-ban (újságban) tárolták,
így lehetőségük volt mások munkáira hivatkozni a saját szövegeikben. Ez az újság idővel
elérte a 100 000-es kvantumszámot, és egyedi példáját képezte egy valós munkához használt
hypertextnek. Hat év munka után Engelbart bemutatta projektjét a Fall Joint Computer
Conference-n. A project költségvetésének nagy részét az akkor még különlegesnek számító
videoprojektorok és mikrohullámú adók vásárlására használta. A bemutató sikerese volt,
számos konferencia résztvevő megjegyezte, hogy meggyőzte őket, az interaktív számítógépek fejlesztése az egyik legfontosabb feladat. Ennek ellenére 1975-ben beszüntették a project
finanszírozását, Engelbart addigra már lefektette a modern számítógépek konceptjének a
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felét (Jakob Nielsen szerint a másik felét azon kutatói fektették, akik később átmentek a Xerox Park-ba). Engelbert ekkor folytatta az eredeti iroda automatizálást segítő Augment project fejlesztését, majd elindította a Bootstrap (Öntöltő) Projectet a Stanford Egyetemen,
melynek célja és ötlete, ahogy az Augment-é is, túlmutat a jelenlegi gondolkodási sémákon.163 A tudomány tehát a hálózatba kötött számítógépek korának kezdeti szakaszában
önálló létezésre alig volt képes, előbb vagy utóbb kénytelen lett a különböző iparágazatoknak és vállalatoknak a szolgálatába állni. A következő fejezetben majd látjuk, hogy Ted Nelson, aki elsőként vezette be a diskurzusba a hypertext kifejezést, csak a világháló megjelenése után vált az új írásbeliség főszereplőjévé.
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Engelbert 1988-ban létrehozott egy nonprofit intézetet, mely segíti a különböző intézmények hatékonyabb
működését, az egyének, és ezzel az egész társadalom hatékonyabb probléma-megoldási képességét is, ám a
világháló forradalma immár nélküle zajlik. Ötleteiből az IT vállalatok nagy nyereségre tettek szert, a teljes
hardver, szoftver és tartalomszolgáltató ipar azokat használta fel, anélkül, hogy abból bármelyik projectjébe
akár egy töredék összeget is visszafordítottak volna.
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Xanadu

Az okság problémája. Nem mindig könnyű meghatározni, mi lehetett az oka egy bizonyos változásnak egy
tudományágban. Mi tette lehetővé ezt vagy azt a felfedezést? Miért jelent meg ez vagy az a fogalom? Honnan ered ez vagy az az elmélet? Az efféle kérdések
meglehetősen kínosak, mert nincsenek egyértelmű
módszertani elvek, amelyekre egy ilyen elemzést alapozhatnánk. Még nagyobb a zavar a tudomány egészét
átformáló általános változások esetében. Több összefüggő változás tovább fokozza a zavart. De talán az
empirikus tudományok esetében hág a tetőfokra: mert
ott az eszközök, módszerek, intézmények, események,
ideológiák és érdekek szerepe jól látható, de nem lehet
tudni, hogyan működik ténylegesen egy ilyen összetett,
sok tényezős képződmény.
(Michel Foucault: The Order of Things, XII-XIII.)ii
ii

George P. Landow:
posztstruktulasta Nelson?

Hypertextuális

Derrida,

In Xanadu did Kubla Khan
A stately pleasure-dome decree :
Where Alph, the sacred river, ran
Through caverns measureless to man
Down to a sunless sea.
So twice five miles of fertile ground
With walls and towers were girdled round:
And there were gardens bright with sinuous rills,
Where blossomed many an incense-bearing tree ;
And here were forests ancient as the hills,
Enfolding sunny spots of greenery.164
(Samuel Taylor Coleridge: Kubla Khan)
164

Kubla kán tündérpalotát építtetett Xanaduban,
hol roppant barlangokon át
örök éjbe veti magát
az Alph, a szent folyam.
Mérföldnyi jó földet tizet
gyorsan torony s fal övezett:
s itt tömjénfa nyilt, illat volt a lomb,
tündöklő kertek és kanyar patak;
ott sötét erdők, vének, mint a domb
öleltek napos pázsitfoltokat.
(Szabó Lőrinc fordítása)
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Landow, amikor Foucalt-t idézi tanulmányában, az eredeti gondolatmenetre egy
újabb jelentést húz, ami pedig nem más, mint az új írásbeliséggel foglalkozó szerzők módszere. A világháló jelenségei egyrészt ugyanis olyannyira újak voltak, hogy sürgősen meg
kellett találni azokat a referenciális pontokat, melyekkel az addigi tudományhoz lehetett kötni őket, ezzel pedig az addigi elméleteket kellett új jelentéssel ellátni, másképp olvasni őket.
A módszer azonban nagyon is kézenfekvő volt, a linkelés és a teljes szövegre való keresés
megjelenése a világhálón lehetőséget adott a gyors idézésre, mottóm esetében az idéző idézésére. Egy-egy elmélet, szöveg újabb és újabb jelentése az új írásbeliségben véleményem
szerint immár nem lassan, nehezen rakodik egymásra, s a rétegek száma már nem az alap
teherbírásától függ, hanem linkelés módszerre könnyűvé teszi, felszabadítja őket, s a linkek
mentén tetszőleges sorrendben, számban rendkívül gyorsan köthetők egymáshoz (s már nem
helyezendők egymásra).
Amíg Vannevar Bush létrehozta hypertext elméletét, addig Doug Engelbart már képes volt alkalmazni is azt, hisz birtokában volt egy konkrét, hivatkozásra alkalmas tartalomnak (tudásnak), és létrehozta a 100 000 tételt számláló, kereszthivatkozásokkal ellátott újságát. A linkekkel ellátott szöveg fogalma mégis Ted Nelsonhoz kötődik, aki 1965-ben kitalálta és bevezette a diskurzusba egy ACM (Association for Computing Machinery) konferencián a hypertext és a linkek kifejezéseket. (Míg ezen szakmai konferencia résztvevői gyakorlatilag kivétel nélkül a számítástechnika teoretikusai voltak, addig Nelson a Swartmore egyetemen szerzett BA fokozatot filozófiából. A későbbiekben majd látjuk, hogy ennek milyen
fontos szerepe volt elméleteinek, munkáinak recepciója során, amikor alkotásait a technikai
tudás hiánya miatt tudományosan megalapozatlannak tartották, azért nem keltett komoly
érdeklődést az 1965-ös előadása sem.)
Eljutottunk tehát a hypertextig és a szövegszerkesztő rendszerig, melyet Nelson
nonszekvenciális írásnak nevezett el. Vizsgáljuk tehát meg, mi jellemzi az általa leírt, és jelenleg is a világhálót meghatározó hypertextet. A hypertextet első megközelítésből úgy tűnik, talán úgy definiálhatnánk a legegyszerűbben (a későbbikben majd több fejezeten keresz132

tül részletesen is foglalkozunk vele), ha szembeállítjuk a hagyományos szövegekkel, amilyen
például ezen értekezés nyomtatott változata is. Legyen tehát ez a kiindulópontunk és matematikai módszerünk, annak ellenére, hogy a későbbiekben majd látjuk, ez a definíció nem
feltétlenül pontos. A hagyományos szöveg, legyen az nyomtatott, vagy binárisan rögzített és
számítógépen tárolt, szekvenciális - egymást követő részekből áll, vagyis egyetlen módon
olvasható helyesen, úgy, hogy egy egyszerű képlet alapján az első oldal után a második,
majd a harmadik, stb. következik. Ted Nelson a Hypervilág – a szellem új otthona tanulmányában a következőket írja165: „A szövegek eddig azért voltak folytonosak, mert a könyv oldalai egymás után következtek. Milyen más lehetőség van? Nos, a hypertext – a nem folytonos írás.” Petőfi S. János szerint166: „rövid meghatározással élve, egy hipertextus (pontosabban – ahogy egyesek használják e terminust – egy hypermű) egy olyan módon strukturált
szöveg, amelynek egymástól valamilyen szempontból elkülönített részeit különféle ‘nem lineáris organizációjú’ kapcsolatok fűzik egymáshoz.”
Az egyszerű definíció szerint a hypertext nonszekvenciális írás, vagyis nincs megszabva, az egyes szakaszok az olvasás során hogyan követik egymást. Az A szövegrészt követheti a B vagy a C, a B-ből ugorhatunk a D-re és E-re, a C-ből pedig az E-re és az F-re,
stb. A hypertextben is létezik követési sorrend, a kombinatorikának és nagy számú választási
lehetőségnek köszönve azonban a szöveg úgy szerteágazik, hogy az olvasó ezt nem veszi
észre. A követési sorrendeket a szerző adja meg, az olvasó a különböző olvasási utak közül
választhat. Ezek szerint létezik olyan hypertext, mely kevés, és létezik olyan, mely nagyszámú ugrási lehetőséget tartalmaz. Minden egyes olvasó más és más utat választhat magának.
Ezen definíció szerint a hagyományos szövegek: a lábjegyzetek, az enciklopédiák, a kalandregények, melyekben az olvasó kiválaszthatja a saját útját, de még az idézések vagy akár a
metaforák is bizonyos módon hypertextek. A későbbiekben ezzel a problémával részletesen
is foglalkozom.
Sütheö Péter szerint167 a hypertext az adatintegráció és információközvetítés olyan
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NELSON, Hypervilág…
PETŐFI, i. m.
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SÜTHEŐ Péter, Hypertext: Természetes intelligencia az információtudományban, Bp., OSZK, 1999.
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módszere, amely a tudást a hagyományosan lineáris szövegstruktúra helyett a kognitív emberi gondolkodást hívebben tükröző nem lineáris, térbeli, hálózatos rendszerben rendezi el.
A felhasználó aktívan és közvetlenül közreműködhet a tudásbázis alakításában és formálásában. A fenti állításhoz annyi megjegyzést fűznék, hogy a tudást már az enciklopédiák,
lexikonok, szótárak, katalógusok megjelenésével nem csupán lineárisan tároljuk, viszont a
világháló megjelenésével a hypertext teljes átjárást biztosíthat az online elérhető tudásban.
Az értekezésem bevezetőjében már jeleztem, hogy az új írásbeliséget, mely alapvetően nonszekvenciális, egy szekvenciális szövegben nagyon nehéz tárgyalni. Nelson az elmélete létrehozása közben találkozott ezzel a problémával: „Sok írónak kedvét szegi, hogy ki kell
választania egy szekvenciát gondolatai közléséhez. Minden szekvencia önkényes, és ami
megfelel az egyik olvasónak, az zavarja a másikat.”
Miután ismertette a hypertextre vonatkozó elméletet, a hálózatba kötött számítógépes
rendszereket létrehozó kutatók nem reflektáltak rá, ugyanis kívül esett a köreiken. Ő azonban
további kérdéséket fogalmazott meg: „mi történik, amikor megváltoztatjuk azt a szöveget,
amelyben/amelyre hivatkozások vannak más dokumentumokra/dokumentumokból, hogyan
szerkeszthetjük a dokumentumainkat úgy, hogy a hivatkozások megmaradhassanak, vagy mi
történjék168 akkor, amikor olyan pontra ugornánk, amelynek közben törölték a szövegét/paragrafusát?” (…) Sok számítógépes program képes kezelni a komplexitást. Sajnos,
ahogy az már lenni szokott, ezek csak még nagyobb bonyolultságot szülnek. Sok egyszerűen
induló rendszer, mint például a rendelésfeldolgozás vagy a számlázás, megdöbbentően bonyolulttá válik kifejlett formájában. Ebből kifolyólag a kompjúteres szakemberek többsége e
bonyolultságban való eligazodást és működésének folyamatos fenntartását tekinti feladatának.
Az egyszerűsített kereteken alapuló, ám egyre bonyolultabbá váló rendszerekkel
szemben van egy másik út. Meg kell alkotnunk egy olyan keretet, mely a gondolatokat és
azok kapcsolatát a maga természetes formájában és szerkezetében, teljes bonyolultságában
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SZAKADÁT István, Xanadu, ABCD Interaktív Magazin, 1995.
http://www.fil.hu/uniworld/Kurzusok/oktatas/page_1/HTML/Xanadu.htm
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kezeli. Időben, nyíltan szembenézni egy folyamat természetes következményeivel, hosszú távon egyszerűséget eredményez.
Az olcsó szövegszerkesztők megjelenésével most járhatóvá vált ez az út. A személyi
számítógépek lehetővé teszik, hogy írásos dokumentumok formájában dolgozzuk ki, kezeljük,
tároljuk gondolatainkat. Ezek a dokumentumok gyakran kapcsolódnak egymáshoz közös szövegrészeken, a lábjegyzeten és a bibliográfiai referenciákon keresztül vagy csupán gondolati
tartalmuk folytán. Egy dokumentumból általában érdemes több másolatot készíteni, hogy
elkerüljük a véletlen törléseket, hogy visszakövethessük a dokumentum létrejöttének különböző fázisait, vagy újra felhasználhassuk más dokumentumokban.169 Olyan szöveghelyre hivatkozni, melyet időközben töröltek, lehetséges, de a szerző tudta nélkül hamissá válik. Nelson
a linkelés technikája mellé tehát erre a problémára adott választ is beépítette, sőt elméletében
tovább is ment.
Nelson hypertext elmélete az irodalomtudományi kánonba mégis a nonszekvenciális
írás, a linkek szövegbe való bevezetése kapcsán került be. Sőt, elmélete talán nem a műveinek, hanem azok fogadtatásának, utóéletének köszönve került a figyelem középpontjába.
Alakjához hozzáadódott, rárakódott a rá hivatkozó, szakmailag sokkal felkészültebb szerzők
alakja is. Nem került be azonban a diskurzusba, hogy a nonszekvenciális írás elméletében a
linkek bevezetése mellett a hypertext egyik legfontosabb karakterisztikájának egy adott
hypertext eddig létrehozott változatának megtartását, visszaállítását vagy visszakeresését,
vagyis a backtracking capability-t tartja, éppen azért, hogy a már létrehozott linkek ne veszszenek el: „Tegyük fel, hogy létrehozunk egy automatikus tárolási rendszert, mely automatikusan gondoskodik a visszakövetésről. A felhasználó által végzett változtatások közvetlenül
egy kronologikus fájlokat készítő tárolási rendszerbe kerülnek. A felhasználónak így nem
csupán a dokumentum aktuális változata áll rendelkezésére, de visszamehet az időben bármelyik megelőző változathoz. Ugyanakkor ennek a tárolási rendszernek azt is lehetővé kell
tennie, hogy a felhasználó a dokumentum egy specifikus részletének az előző változatait viszszakövethesse. Nem érdemes belemerülnünk a technikai részletekbe, annyi azonban bizo169
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nyos, hogy egy ilyen rendszer szakítana a hagyományos, blokkokban történő tárolással. Töredékekben tárolná az anyagot egy törzskönyvtár kontrollja alatt, mely az idő és egyéb faktorok alapján indexelné.// Ugyanezt a rendszert tovább lehet fejleszteni alternatív változatok
kezelésére, ugyannak az anyagnak a többféle elrendezésére, ami kapóra jönne az íróknak
vagy a programozóknak.” Szakadát István szerint170 Nelson tehát „azt a követelményt is
megfogalmazta, hogy a gép kezelni tudja a változó szöveg alternatív változatait, hogy meg
tudja mondani a gép, a különböző szövegváltozatokban melyek az azonos, illetve eltérő részek (versioning capability - változatkezelő képesség).” Bár egy szöveg összes változatának
tárolása és visszakövetése a hypertextnél sokkal kevésbé foglalkoztatja az irodalomtörténészeket, véleményem szerint mégis fontos jelenség. Amíg Nelson a hypertext ezen tulajdonságait backtraking és versioning capability-nek nevezi, Szakadát István pedig nyomkövető
képességnek és változatkezelő képességnek fordítja, addig én bevezetnék egy újabb fogalmat, az angol, kötőjeles elnevezési modellt követve: a N e l s o n - f é l e h y p e r t e x t
e g y i k f ő t u l a j d o n s á g a a n e m - t ö r l ü n k - k i - s e m m i t - s e m . A későbbiekben
látjuk majd, hogy a világhálón ez a tulajdonság gyakran akaratlanul is törvénnyé válik – ez
hozza létre a számtalan változatot (klónt), majd a szabály átterjed a felhasználó gépére,
ahonnan már egyre kevésbe áll szándékában a letöltött fájlokat kitörölni, ezért archiválja
őket, akkor is, ha az így létrehozott szövegeket, zenét vagy mozgóképet tartalmazó nem
szakmai, tehát pl. nem hivatkozás céljából létrehozott könyvtár olvasásra, hallgatására és
megnézésére több száz évre lenne szükség.
Nelson a hypertexthez elképzelt egy olyan rendszert, a Xanadu-t, melyet jelenleg is
fejleszt. Ezt a rendszert az 1974-ben megjelent Computer Lib és Dream Machines köteteiben
írja le. A két könyv, mely összesen 1200 oldalt számlál szótárszerűen egy kötetbe volt fűzve,
így, miután az egyiket elolvastunk, meg kellett fordítanunk a kötetet. Szakadát István szerint171: „Alapötlete, hogy a Xanadu legyen a tárháza minden szövegnek, melyet a történelem
során írtak, így maga lenne az univerzális hypertext”. Sugár János, az Artpool sorozat
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Hypermedia kötetének bevezetőjében ennél komolyabb okokat sejt172: „A Xanadu név
Coleridge Kubla kán című költeményéből származik, az „irodalmi emlékezet mágikus helyét” jelöli, ahol minden megőrződik. Ez a névválasztás is jelzi a hypertext eredendő és mély
irodalmi gyökereit. Talán a hypertext az az első komoly civilizációs vágyálom, amit a rohamosan fejlődő kompjúter-technológia valósít meg.” Egy ideig a Xanadu-t docuverse-nek
nevezték, ami a universe of documents rövidítése, ez a kifejezés azonban idővel eltűnt a diskurzusból. Nelson a hypertextet irodalmi közegként látta, ahol minden mindennel összefügg,
ezért a szövegeket össze kell kötni és online elérhetővé tenni.
Nelson a hypertextjét tehát olyannak képzelte el, melyben minden egyes szövegrészből (mely adott esetben lehet akár csak egy szó is) linkek indulnak ki megszámolhatóan sok
(hisz véges számú halmazról van szó) másik szöveghelyre, és azok a tudomány vagy alacsonyabb szinten a tanulást szolgálták volna. Az így megjelenő teljes linkeléssel, annak hatásával a tudományra, irodalomra és a szövegre általában a későbbiekben majd részletesen is
foglalkozunk. Létezik a linkelésnek azonban egy másik problémája is. Minden szerző a saját
dokumentumából kiinduló linkekért, tehát a következményekért felelős, ám az előzményeknek nagyrészt nincs tudatában.
1987-ben Nelson megjelentette második, Literary Machines című kötetét, melynek
szerkezete a következő volt: 1 nulladik fejezet, 2 első fejezet, 1 második fejezet és 2 harmadik fejezet. Nelson azt ajánlotta a használati utasításban, hogy az olvasó választhat valamelyik első fejezet közül, majd a második rész után válasszon egyet a harmadik fejezetek közül
is. Utána pedig újra elkezdheti az olvasást valamelyik első fejezettel… A második fejezet
azonban valamennyi esetben azonos maradt, Nelson ezt tehát fontosnak tartotta. Nelson a
Literary Machines-ban egyébként teljes egészében újraközli Bush As we may think tanulmányát.
Véleményem szerint Nelson hypertext elmélete és a Xanadu vizsgálatakor több, ed172

SUGÁR János, Az Egységes Adatstruktúra Kora.
http://www.artpool.hu/hypermedia/eloszo.html
175
Nagyon kis része.

137

dig még nem tárgyalt kérdést is felvet. A hypertext ugyanis képes az összes digitális tudást
összekötni, nem biztos azonban, hogy ez teljes és egységes tudás is egyben, mert az így kialakult virtuális bábeli könyvtár még inkább szinkretista, mint egy adott könyvtár állománya,
hisz egységes szempontok nélkül gyarapodhat bármilyen szöveggel. (Nem csoda, ha azok a
szövegek, melyeket nyomtatásban betiltanak, nagyon gyorsan otthonra lelnek a világhálón,
és digitális létezésüknek köszönve egyszerűen és észrevétlenül másolhatók, tehát megsemmisíthetetlenek, a szabadpolcoknak (tárterületeknek) köszönve, melyekre bárki bármit elhelyezhet, ezek a bárhol megjelenhetnek. Egy ilyen világkönyvtárban ugyanolyan eséllyel startol szerző vagy másoló, az olvasatok és olvasók újrafelosztása folyik, mely egyfajta új
kollonizációként is felfogható.
A hypertexten belüli átjárhatóság létrehoz a világhálón (a digitális bábeli könyvtárban) számos gyengébb-erősebb kapcsolódást. Ebben a könyvtárban azonban nem uralkodik
rend, mert akkora méretű „adatot” tárol, hogy az átláthatatlan, s ne feledkezzünk meg a szabadpolcokról sem. Egy ekkora könyvtárat katalogizálni lehetetlen, hagyományos könyvtárosa nincs, a tudás pedig csak ömlik, teljesen ellenőrizhetetlenül, gátat semmi sem szabhat neki, mert folyamatos tárhely bővítés folyik, újabb és újabb „polcokat” készítenek, újabb szinteket emelnek. Megvalósulhat-e ebben a könyvtárban Gessner XVI. századi vállalkozása, a
világbibliográfia?
Van valami, ami segítségünkre lehet, és egyfajta digitális könyvtárosként is felfogható: az intelligens keresőprogram, amely szabadidejében is folyamatosan és szorgalmasan
adatokat gyűjt a könyvtárban, megállás nélkül, legeldugottabb zugát is feltérképezve. A szövegeket böngészve, statisztikákat készítve az előfordulás gyakoriságának függvényében bizonyos szavakat kiemel: ezek lesznek a kulcsszavak. Majd a kulcsszavak után kutatva újra
meg újra végigböngészi az adatállományt, és önszorgalomból katalogizálja azt, újabb kulcsszavakat találva, szűkítve-bővítve ezek halmazát. Egy ilyen program a keresés során összetett (relációs) keresésre is képes. Ha hypertexttel kapcsolatos cikket keresek, meghatározhatom, hogy szerepeljen benne a hypertext, Derrida, de Nelson nem. Ez szűkíti a találatok
számát, és segíthet a munkánkban.
A hypertextben a szövegek közti átjárhatóságot a szerző biztosítja, ugyanis az adott
szót, vagy idézetet, képet kijelölve rámutat egy újabb szövegre, szóra, idézetre, képre. Tech138

nikailag megoldható, ám nem alkalmazzák, hogy a számítógépek a világhálón, vagy egy
adott könyvtárban található összes szöveg összes szavát rendszerezve önmaguk is keresztülkasul linkeljék a szövegeket. Erre nincs szükség, hisz egy keresőprogramba beírva a keresőkifejezést (a kritériumokkal együtt) a program, a digitális könyvtáros megjeleníti a linkeket,
ezeken továbbhaladva új szövegben találjuk magunkat. Itt azonban meg kell állnunk és döntenünk, mert vagy az adott szöveg szerzőjének linkjeit használhatjuk, vagy a keresőprogramot.
Csakúgy, mint a borgesi könyvtárban, itt is bármelyik szövegnek végtelen számú
változata létezik, melyek alig térnek el egymástól, ám egy adott szöveg több helyen és fordításban is megtalálható, a tükör (mirror) oldalakon, és, ha egy-egy szövegváltozat el is veszne, korábbi vagy későbbi változattal, vagy esetleg valamelyik klónjával egyszerűen helyettesíthető. A katalogizálásnál azonban nagyon nehéz a digitális könyvtáros dolga, ugyanis a
szövegeken történt változásokat visszakövetkeztetni nehéz, és minden változatnak más-más
lehet a szerzője, nem beszélve arról, létezik-e eredeti szövegváltozat.
Véleményem szerint a Xanaduval kapcsolatban több dilemma is felmerül. Ted Nelson már 1967-ben megtalálta a tartalmat, melyet a hypertexttel akart megjeleníteni, és a
rendszert, mely azt hordozza majd Xanadu-nak nevezte el. Ian Feldman, a Xanadu project
egyik résztvevő 1990-ben, tehát az elmélet megalkotása után 23 évvel (és a jelenből szemlélve a világháló megjelenésével egy időben) még technikai nehézségekre hivatkozott, amikor a project elhalasztásáról beszélt, az eredeti terv azonban az volt, hogy az első nyilvános
hozzáférésű Xanadu szolgáltatóhely Palo Altoban lesz 1993-ban, majd idővel világszerte is
elterjed. Időközben azonban megjelent a világháló, és, ha felépül, a Xanadu már csupán egy
része lehet.175 A világháló alapja egy olyan hypertext lett, mely a linkelésre és kevésbé a
visszakeresésre fekteti a hangsúlyt, sőt a visszakeresés véletlen következményként létrehozza többek között a szövegklónozást. A világháló megjelenése, célja és tartalma és Nelson
elmélete között nem volt párbeszéd. A Xanadu végül nem jött létre.
Az, hogy Ted Nelson rendszerét Xanadunak nevezi, szerintem sokkal kevésbé értelmezhető poétikai szándéknak, mint egy végig nem gondolt koncepciónak. Tegyük fel, hogy
a mai világháló helyett (ahol a világháló (world wide web) maga egy semleges, a jelenséget
139

tökéletesen leíró megnevezés) Xanaduról beszélünk. Megtévesztő és talán helytelen lenne
egyetlen költő egyetlen verséből átvett fogalommal elnevezni a globális hálózatot, mert ez a
metafora olyan tartalomtöbbletet sugallna, a rendszer mögött rejlő filozófiát feltételezne,
mely valójában nem létezik. A Xanadu bukásának, Nelson későbbi írásainak, melyek közül a
két legjelentősebb Computer Lib/ Dream Machines és a Literary Machines kötetek, megértését talán segíti Szakadát István magyarázata: „A Xanadu fogalmát Nelson állítólag Samuel
Taylor Coleridge, angol költő Kubla Kán című verséből vette át. Gery Wolf, a Wired magazin cikkírója szerint nem véletlenül. Ő Nelson személyiségjellemzőivel magyarázza a
hypertext ötletének megszületését. Nelson ugyanis fiatal kora óta krónikus figyelemkoncentrálási
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kompjuterprogramot, amely képes nyomon követni, rögzíteni a gondolkodás és az írás ezernyi, szerteágazó ösvényét.”
Meglátásom szerint Bush és Nelson teljesen ellentétes nézeteket vallanak a
hypertextről és a linkelésről. Vannevar Bush elképzelése, hogy a hypertext jelenti a kivezető
utat az ellenőrizhetetlenül, olvashatatlanul növekvő tudományos publikációk bezáruló csapdájából. Vagy inkább kivezető utakat, ahol a legerősebb fogalmak egy sztrádát hoznak létre,
melyből és melybe mellékutak ágaznak le és be, ezeket az utakat építik a trail blazerek.
Munkájuk (és az egyéni felhasználók munkája) során Vannevar Bush szerint remélhetőleg el
tudunk majd igazodni a tudományok egyes szakterületein belül. Ez azért fontos, mert az ő
hypertext rendszerében egyik szakterületről a másikba nem vezetnek linkek (vagy,
továbbvíve az elméletet, talán egy link, mely hasonló szerepet tölt be, mint a szembenálló
felek, országok közti folyamatosan élő vonal; a konfliktusok elkerülésére szolgál, az egyik
tudományterület képes értesíteni a másikat, amennyiben át szeretné lépni a határát.).
Bush elképzelésével szemben Theodor Nelson azt vallja, hogy minden mindennel
összefügg, így egy teljes linkelésnek kell léteznie, és ez a linkelés főleg az irodalom szempontjából izgalmas. Ez a kapcsolódás szerinte létrejöhet azonos szavakon, szövegrészeken,
lábjegyzeteken, irodalomjegyzéki hivatkozásokon, és, ami a legfontosabb, gondolati tartalmakon keresztül. Ted Nelson elmélete szerint így a világ valamennyi bájtját meg lehetne
címezni és hivatkozni is rá, amennyiben erre a felhasználók részéről vágy mutatkozik, ez
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pedig nem hoz létre erővonalakat, hanem átláthatatlanná teszi a Xanadu teljes szövegállományát. Idővel kialakulna egy olyan relatívizáló folyamat, mely képes lenne bármilyen szöveget bármilyen olvasattal ellátni, és végül akár lehetetlenné tenné magát az olvasást is. Véleményem szerint az ilyen abszolút linkelés a szürrealisták által használt automatikus írásra
hasonlít, ahol minden egyes szót egyrészt hozzákapcsolhatunk a jelentését magyarázó lexikális címszóhoz, másrészt rámutatunk a szó más szövegkörnyezetben is való szereplésére,
sőt arra is, milyen asszociációkat kelt bennünk. Az a szöveg azonban, melyben megvalósul a
Nelson által vágyott teljes linkelés, atomjaira hullik szét, élvezhetetlenné teszi az olvasását.
Ha a posztmodern megszűnteti a történeteket, akkor az ilyen hypertext megszűnteti a szöveget már a mondat szintjén is. A szépirodalmi szövegek így értelmezhetetlenek lesznek, az
értekezés lehetősége pedig megszűnik. Eddig ugyanis a szerző egy vagy több gondolatot,
állítást igyekezett logikusan bizonyítani, képletek segítségével levezetni. Az ilyen szövegek
azonban a teljes linkeléssel szemben csak szerény elágazásokkal rendelkeztek. A teljes linkelés megszűnteti az értekezést, ugyanis lehetetlenné teszi a gondolatmenetet. Véleményem
szerint a jó hypertextben meg kell találni a bevezethető linkek (hivatkozások) számát, melyek nem lépnek át egy kritikus koncentrációt. Két példát hozok erre, mindkettő Esterházy
Péter Fuharosok című műve. A mű nyomtatott változata jó hypertext. A szegedi DeKon csoport készített a regény alapján egy multimédiás CD-ROM-ot, mely az eredeti szövegből
számos linket indít, még az egyes szóhoz tartozó lexikális bejegyzés felé is. Az utóbbi
hypertext véleményem szerint a szöveghez játékot ad hozzá, míg közben élvezhetőséget vesz
el.
Annak ellenére, hogy a Xanadu sohasem valósult meg, 1967-től létrejöttek más,
működőképes hypertext és hypermédia projectek. A Hypertext Editing System (hypertext
szerkesztő rendszer) a Brown egyetemen valósult meg 1967-ben, egy IBM eszközön. Ez
azért fontos, mert már láttuk, és a későbbiekben még látni fogjuk, hogy a technikai és gazdasági háttér megléte vagy hiánya (a vállalatok motiváltsága) játssza a legfontosabb szerepet a
hypertextes projectek és a számítógépes hálózatok fejlődésében. A Hypertext Editing
System, Nelson elméletével szemben nem az elméletre, hanem a gyakorlati alkalmazásra
épült, így a projectet végül a NASA vásárolta meg, majd, mint már láttuk, használta fel az
Apollo küldetésekre. Egy tudományos fejlesztést tehát megvásárol egy vállalat, hogy utána
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azt újra tudományos célokra használják. Később majd látjuk, hogy a hypertext tudományos
célú használata mindinkább háttérbe szorul, és ez az irodalmi felhasználásra még inkább
igaz, azonban ez a kis rész is olyan hatalmas irodalmi produktumot hoz létre, hogy annak
vizsgálata több száz kötet és doktori értekezés témája lehet.176
Létrejött tehát a hálózat működőképes lelke is, mely a hálózat addig nagyrészt
egyén-az-egyénhez kommunikációt biztosító testével összekapcsolva a CERN-ben 1990-ben
elindított világhálón biztosítja, hogy az oda feltöltött információ a felhasználók tetszés szerint megtekinthessék, arra reagálhassanak, amivel pedig megjelent egy új paradigma: a tömeg-a-tömeghez kommunikáció.
Bár a világhálón található adatmennyiség legnagyobb százaléka mozgókép és
hanganyag, a szerzők az arról szóló párbeszédben a hypertextet tekintik a legfontosabb alkotóelemének. Ez pedig úgy olvasható, hogy a szövegbe van belinkelve a mozgókép és hanganyag, és nem fordítva, annak ellenére, mint már láttuk, „a képek áradata elsöpri a betű
egyeduralmát”.177 A hypertextnél létezik egy magasabb kategória, a hypermédia, de a szövegből elérhető képeket, mozgóképet és zenét mégis a hypertext kapcsán tárgyaljuk. Az első
hypermédia rendszer az Aspen Movie Map volt, melyet Andrew Lippman fejlesztett ki kollégáival az MIT Architecture Machine Group keretében. A rendszer lehetővé tette, hogy a
felhasználó a képernyője segítségével bebarangolja teljes Aspen városát.178
Felmerül a kérdés: a számítógépjátékok, melyek grafikája már olyan szintű, hogy
valósághűnek mondható, tekinthetők-e hypermédiának, különösen azok, melyek úgynevezett
szabad világban játszódnak a világhálón, és felhasználók folyamatos döntéseikkel formázzák
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A második működő hypertext rendszer a FRESS (File Retrieval and Editing System) volt, mely a Brown
egyetemen 1968-ban követte a Hypertext Editing Systemet, a rendszer szintén IBM eszközön futott, és olyan
stabil platformmal rendelkezett, hogy még jelenleg is demonstrálható a működése. Mind a Hypertext Editing
System, mint a FREES már rendelkezett a hypertext alaptulajdonságaival: a linkelhetőséggel és ezen linkekre
való ugrás lehetőségével, azonban a rendszerek szöveg alapúak voltak, és a felhasználónak komoly ismeretekkel kellett rendelkeznie, hogy egy belinkelt szövegrészt elérhessen.
177
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Az Aspen Movie Map-et 1978-ban hozták létre, ahol magát a tartalmat, a coloradói Aspen városának teljes
képét videó lemezeken tárolták. A korábbi rendszerekkel szemben, melyekben a felhasználó kiadta az utasítást:
mutasd meg nekem a főutca 113-at, az Aspen az információk egymásra linkelésére épült. A felhasználó így
végigsétálhatott a városom, folyamatosan eldöntve, melyik utcába kanyarodik, sőt meg is álhatott az épületek
többsége előtt, és benyithatott, hisz az épületek belsejének képe is elérhető volt a lemezekről. Az interaktivitás
maximalizálásaként pedig a séta mind ősszel, mind télen megtehető volt. A rendszer két monitor segítségével
jelenítette a várost, az egyiken első szám első személyben, míg a másikon a rendszerből kiemelkedve, felülről,
mintegy gépen szállhattunk fölébe.
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ezt a világot. Ezt a kérdés a hypert narratívák vizsgálatakor igyekszem majd megválaszolni.
Az 1985-ben létrehozott Symbolics Document Examiner rendszer megjelenése után
a szkeptikus programozók is belátták, a hypertext nem csupán egy teljes új ötlet, hanem
számítógépeken futtatható rendszer. Bár az Engelbart által létrehozott NLS-t is valós munkára használták, a felhasználása mégis egy adott célt és intézményt szolgált, univerzális felhasználósról nem beszélhetünk. A Symbolics Document Examiner ezzel szemben egy általános használatra fejlesztett termék volt, és a Symbolics munkaállomások használati utasítását tartalmazta. Az anyag nyomtatott verziója 8000 oldalból állt, míg az online változat 23
000 linket tartalmazott. Mivel az 1980-as évek közepén a felhasználók nagy részének a
hypertext még ismeretlen volt, a rendszer megjelenített képe egy könyvre hasonlított, fejezetekkel, címszavakkal, stb.
Ezek után folyamatosan jelentek meg újabb hypertext rendszerek, hisz a felhasználók valójában már vásárlók, az adott termékért fizettek (később, amikor a másolás technológiája megjelenik az átlagos felhasználó által végrehajtható műveletek között, a fizetési hajlandóság csökken), így látjuk, hogy hasonlóan az internethez, a hypertext rendszerek akkor
terjedtek el, amikor a tudományos dimenzióból idővel a használati dimenzióba kerültek át.
Az egyetemek és vállalatok egymás után fejlesztették a hypertext rendszereket, melyek mind
más-más sztenderdre épültek. Ilyen volt a Xerox NoteCards-a, vagy az ugyancsak Brown
University Intermedia-ja. Az első, a kutatásból a valós felhasználói környezetbe kerülő termék az 1986-os Guide volt, majd 1987-ben a HyperCard követte, mely az Apple terméke
volt. 1989-ben megjelent az első, a hypertexttel foglalkozó tanulmányoknak teret adó folyóirat, a Hypermedia, majd 1990-ben a CERN-ben létrehozták a világhálót.
Láttuk tehát, hogy a hypertext előtörténete 1945-ben, míg valódi története 1960-as
években kezdődik, az 1970-es években a nyilvánosságtól elzárva fejlődik, afelhasználóhoz
az 1980-as évek elején jut el, majd 1985-ből hatalmas fejlődésnek indul, mely egészen 1990ig tart, amikor a CERN-ben a világháló alapjává teszi, és ekkor teljes paradigmaváltást hoz a
tudományban, művészetekben, gazdaságban.
Vitathatatlan, hogy Bush és Engelbart mellett Nelson a hypertextről folytatott pár-
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beszéd legfontosabb alakja, Sugár János szerint179 azonban „Paradox, hogy amíg Nelson
korát megelőzve, a technikai feltételekre várva a Xanadu megvalósításán fáradozott, addig
álmát a szövegen túli területek bevonása: a kép és a hang egyidejű megjelenítését lehetővé
tevő technika és az interaktivitás teljesítette be. A World Wide Web megalkotói Nelson inspirációjából merítették az ötletet a globális adatbázis megalkotásához.” Ennek ellenére a világhálóról folytatott általános diskurzusban Nelson szerepe csupán a hypertext elméletének
létrehozására korlátozódik, és a Xanaduban nem ismerik el teljes mértékben a világháló
ideáját, annak ellenére, hogy az 1974-ben megjelent Dream Machines-ben a következőket
írja: (a Xanadu) „képernyőt fog biztosítani minden otthonban, melyen keresztül betekinthetünk a világ valamennyi hypertext könyvtárába…komoly teljesítményű számítógépes grafikát
is biztosít majd, mindenki számára elérhető áron…lehetővé teszi üzenetek küldését és fogadását… valamint olyan elektronikus irodalom és művészet részesévé tesz, mely valamennyi
kérdésedre képes választ adni”.181 Nelson a világháló megjelenése után önmagát az „interaktív média, illetve a hálózati publikálás atyjának” titulálta.
Érdekes módon azonban csak két, egymástól mind szemléletben, mind módszerekben teljesen ellentétes csoport ismeri el Nelsont a világháló és az azon létrejött legfontosabb
jelenségek elindítójaként, teoretikusaként. Ez a két csoport a hackerek és a filozófusok. Az
előbbi csoport a világhálót és annak jelenségeit gyakorlati problémának tekinti, ellenáll
bárminemű szabályozásnak, és eszméit is ennek fényében fogalmazza meg. Az utóbbi csoport a világhálón és főként annak jelenségeit elméleti problémának tekinti, és Nelson műveit
és elméleteit más szerzők műveinek olvasásán keresztül értelmezi. A következő két fejezetben ezen két csoport Nelson recepcióját vizsgálom, a hackerek olvasatától eljutunk majd a
filozófusokéig, ez a Nelson olvasat pedig átvezet majd minket a hypertext elméletével foglalkozó fejezetekhez.
A yuppiek galaxis elmélete fejezetben már próbálkoztam a hagyományostól eltérő
szempontból és módszerrel vizsgálni és értelmezni a nyomtatott szöveg és a hálózatba kötött
számítógép megjelenése után létrejött változások közti párhuzamokat. A következő fejezet-
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ben a hackerek Nelson olvasatát posztmodern módszerrel kísérelem meg bemutatni, de a
párhuzam, melyre módszeremet építem, csupán eszköz és nem következtetés lesz, tehát nem
zárom ki más módszer alkalmazását sem. Azt állítom ugyanis, hogy párhuzam létezik Ted
Nelson és az X-akták posztmodern sorozatban szereplő Lone Gunman paranormális jelenségeket értelmezni akaró, összeesküvéseket leleplező, pozitivista folyóiratot szerkesztő csoport
között. Ez a párhuzam pedig megmutatkozik az elméleteikben és legfőképp azok fogadtatásában.
Ahhoz, hogy megértsük, hogy miért nem a szakma, és miért a kánonon kívül állók,
de azonos tudással rendelkezők, vagyis a hackerek fogadták be Nelson két legfontosabb kötetében ismertetett elméleteket, választ kell keresnünk a következő kérdésekre:

 miért van kettős a megítélése Nelson hypertext és más, a digitális kultúrát leíró elméletének
 miért kísérte és jelenleg is kíséri a számítógépes szakemberek részéről érdektelenség
(pedig a könyv nekik íródott) a hypertexttel foglalkozó két legfontosabb kötetét, a
Computer Lib / Dream Machinest és a Literery Machinest
 miért nem tekintik azokat lehetséges fejlődési irányként a programozók és hálózattervezők
 Nelson műveit miért csak szekunder forrásból ismeri a közönség
 mi vezetett a Xanadu program bukásához és vele szemben a www ultragyors terjedéséhez
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Lone Gunman

Ted Nelsont azonban (…) nem fogadta be a számítástechnikai szakma. A korabeli uralkodó felfogás matematikai képzettséget, szemléletet várt el a számítógépekkel foglalkozni kívánó emberektől. Miamiban talált
magának állást mint fotós és filmszerkesztő egy, a delfinek intelligenciáját vizsgáló laboratóriumban, ahol
nagyon magas színvonalú technológiát alkalmaztak
(többek között volt egy INC típusú mikroszámítógép).
Bár Nelson nem használta ezt a technikát, itt bizonyosodott meg véglegesen a személyi számítógépek lehetőségeiről, illetve szükségességéről.
Nem sokáig maradt a laboratóriumban.
Vassarban kezdett szociológiát tanítani, ahonnan két
év után egy könyvkereskedő céghez ment tovább. 1967ben rövid ideig a Harcourt Kiadónál (Brace) dolgozott.
Ezen időszak alatt nevezte el saját hypertext-rendszerét
Xanadunak.
(Szakadát István: Xanadu)

Lone Gunman: Moulder „paranoiás barátai”, Byers,
Langly és Frohike a „Lone Gunman” (Magányos tettes)
nevű
újságon
dolgoznak,
ami
a
kormányösszeesküvésekkel foglalkozik. Így Mulder
hasznos segítői is, hiszen az érdeklődési körük meglehetősen hasonló. És igazából Mulder az egyetlen, aki
komolyan veszi őket.
Langly a távközlési szakértő, mindig egy alig ismert együttes reklámpólójában van, és még Muldernél
is paranoiásabb.
Byers a mindig jól öltözött, szakállas-bajuszos
fickó. Mindent tud az információs rendszerekről és a
hadseregről.
Frohike pedig a kopaszodó, borostás riasztóspecialista. Szerelmes Scullyba, mikor a kórházi ágyon
feküdt, virágot is vitt neki.
(Bohner Imre X-akták oldalai182)

Tegyük fel, hogy Nelson elméleteinek csak egy szűk, filozófusokból álló kör általi elismerése, a Xanadu project bukása és helyette a világháló megjelenése posztmodern történet.183 Ha ez igaz, akkor célszerűnek tartok párhuzamokat keresni Nelson és a talán legismertebb posztmodern sorozat, az X-akták három mellékszereplőinek; Langly, Byers és
182

http://evk.bke.hu/x-f/
Más kor esetében a történet megjelölése sablonszerű vagy klasszikus lehetne, a posztmodern azonban ezt a
fogalmat nem ismeri, mert az olvasók a történetet bármikor elfelejthetik.
183

146

Frohike munkássága, elméletei és azok recepciója között. Mint már láttuk, ez nem az egyetlen szemléletmód, és nem zárja ki más, szintén helyes értelmezés létezését. A fenti értelmezési lehetőséget követve véleményem szerint a következő négy párhuzam mutatható ki:



Mind Nelson és követői, mind a Lone Gunman szerkesztői a világ működése és a
technikai ismeretek, valamint a tudás (az igazság) terjedése mögött összeesküvés elméleteket, gonosz csoportok működését feltételezték.



Sem Nelsont, sem a Lone Gunmant szerkesztőit nem fogadta be a szakma. Azonban
sem Nelson, sem Langly, Byers és Frohike a folyamatos sikertelenségek ellenére
nem hátrált meg, hanem folyamatosan új lendületre kapott.



Mind Nelson, mind a Lone Gunman szövegeinek befogadását nehezítette a pozitív
(vagy bármilyen) reklám hiánya, mert ha valami hivatalosan nem válik híressé, akkor
az olvasó megtanították kételkedik annak hitelességében.



Nelson a hackerek példaképe, sőt hackernek tekintik, a Lone Gunman szerkesztői is
hackerek.

Mind Nelson és követői, mind a Lone Gunman szerkesztői a
modern világ működése és a technikai ismeretek, valamint a tudás
(az igazság) terjedése mögött összeesküvés elméleteket, gonosz
csoportok működését feltételezték, ezért saját terveik, melyeket
szamizdát-szerű kiadványokban publikáltak, a végső megoldást,
az emberiség tudásának vagy létének a megőrzését tekintették
c é l j u k n a k . Peter Knight A Conspiracy Culture: From Kennedy to the X-Files (Az összeesküvés kultúrája: Kennedytől az X-aktákig) című kötetéről írt Martha Kuhlman recenzió
szerint: „Az X-akták kihasználja »vertigo of interpretation«-t, – a kifejezést Knight a francia
posztmodern filozófus, Jean Baudrillard-tól kölcsönözte – és egy kirakójátékot hoz létre,
mely már hét évadot élt meg (és nyilvánvalóan a sorozatot visszatér a nyolcadik évadra is).
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A kolonizációs szándékkal érkező, hol a földönkívüliekkel, hol ellenük szövetkező Szindikátus
sötét fondorlatai, a Bagós (aki a sorozatban az 1960-as merénylet elkövetője is volt), a
földönkívüli fejvadászok, valamint az FBI felső körei között nehéz megmondani, ki kit csap
be. Egy bizonyos ponton, Knight összehasonlítja az Akták zavaros erőviszonyait Michel
Foucault elméletével; majd a későbbiekben azt sugallja, hogy a sorozat a dekonstrukció
francia mesterének, Derridának a »különbözőség« elméletét visszhangozza. Egy dolog biztos: a francia posztstrukturalizmus és az összeesküvés-elméletek összetartoznak, ahogy a
minótaurus és a labirintusa. És van abban valami halvány összeesküvést sejtő álláspont abban a posztstrukturalista olvasási szokásban, amikor a szövegben a rejtett jelek és megtévesztő, váratlan jelentések rejtekhelyét látják.” 184
Míg a Lone Gunman185 szerkesztői az összeesküvések mögött az idegenekkel hol
szövetkező, hol az ellenállást előkészítő Szindikátust sejtették, azt a szervezetet, melynek
tagjai a világ összes kormányában és hivatalában fontos pozíciót töltöttek be, azonban láthatatlanok maradtak, addig Nelson meg volt győződve, hogy egyes nagyvállalatok gonoszak,
ezek közül is az IBM, melyet csak a Corporation-nak (a Vállalat) nevez, a leggonoszabb.
Langly, Byers és Frohike az összeesküvésről szóló elméleteiket és leleplező tanulmányaikat
rendszeresen a publikálták Lone Gunmanban, míg Nelson az IBM-mel kapcsolatos kételyeiről a Computer Libben következőket írja: „IBM is not a necessary evil. IBM is not
necessary.” (Az IBM nem a szükséges gonosz. Az IBM szükségtelen.) Szakadát szerint Nelson a Computer Lib-ben „mindennel foglalkozott, ami abban az időszakban fontos volt számára (népességstatisztika, a hackerek pszichológiája, az IBM gonoszsága, hologram,
Watergate-botrány stb, de írt arról is, hogyan kell Trac-ben programozni vagy hol lehet
PDP-számítógépeket kölcsönözni. A könyv tartalomjegyzék vagy index nélkül jelent meg,
úgyhogy meglehetősen nehéz volt megtalálni benne egy adott témakört, gondolatmenetet. (Az
egyetlen sikeres információ-visszakeresési módszer az volt, ha valaki »megtanulta« memori-

184

Martha KUHLMAN, Peter KNIGHT: A Conspiracy Culture: From Kennedy to the X-Files, saját fordítás
http://www.popmatters.com/books/reviews/c/conspiracy-culture.shtml
185
Míg a Kennedy gyilkosságról felállított hivatalos változat egy magányos merénylőről, addig a szkeptikusok,
többek között Langly, Byers és Frohike is egy összeesküvés gépezet részeként cselekvő merénylő szervezetről
beszélnek
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zálni a teljes szöveget (ahogy azt évtizedeken át a lelkes Nelson-hívők meg is tették).”186 Így
a Lone Gunman-ben megjelent folyamatos leleplezések a Föld kolonizációjának megakadályozását tekintették fő céljuknak, míg Ian Feldman, Nelson egyik követője szerint a Xanadu
egy végső megoldást, új korszakot hozó rendszer jelenthet: „Pontosan ezt ígéri Nelson paradigmája: a babiloni táblákat, az alexandriai tekercseket, a Nemzeti Futball Liga szavazatait, Einstein, Curie vagy Springsteen szalvéta-firkáit, mind egyetlen LOGIKUS, könnyen
elérhető helyen, egy adott sávszélességű telefonvonal végén.// Ez a Xanadu dióhéjban, mely
úgy tűnik, harminc év lelkes fantáziálása után végre megvalósul. Amivel szembesít, az egy
egészen újfajta irodalom, egy transzkluzív fragmentumokból felépülő írási és publikálási
rendszer.”187 A Computer Lib és a Dream Machines-ről írt recenziójában Vince Juliano a
következőket írja188: „Amikor Nelson megjelentette a Computer Libet, a világ számítógép
eladásait, és a számítógépről alkotott véleményt teljes mértékben az IBM ellenőrizte. A felhasználók ebben az időben a gépeket embertelennek és személytelennek, hidegnek látták. A
számítógépekhez hozzáférés jogát az egyetemek vagy a nagyvállalatok csupán autoritásban
hívő szakemberek birtokolták. A Computer Lib egy forradalmi kiáltvány volt, mely a számítógépek és egyben az emberek számítógép által való felszabadítására buzdított. Ted Nelson
számára a számítógépek univerzális gépek voltak, melyek minden más gépet képesek voltak
ellenőrizni. Ezért csupán a saját gondolaterőnk szabhat gátat a felhasználásuknak. Ted Nelson észrevette ezt a lehetőséget, ahogy a számítógépes felszerelés árainak csökkenését is,
ezért a számítógépek „magánosítása” mellett tört lándzsát, amit olvashatunk úgy is, hogy
Nelson szerint a számítógépet az olvasók kezébe kell adni, aki így gyorsan felhasználóvá
válnak.” A Magányos gép fejezetben majd látjuk, hogyan került a számítógép elérhetővé a
mindennapi olvasó (felhasználó) számára is, azonban a tartalom, mely véghezvitte ezt a folyamatot, az akkori terminus szerint populárisnak nevezhető. Nelson ötletére, hogy a számítógépet az emberek kezébe kell adni azoktól érkezett válasz, akik a hivatalos kutatóintézeteken (és kurzusokon) kívül rekedtek, és főleg gyakorlati számítástechnikai ismeretekkel ren186
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delkeztek. Ezzel eljutottunk a második párhuzamig, ugyanis s e m N e l s o n t , s e m a
Lone Gunman szerkesztőit nem fogadta be a szakma, projectjeiket
pedig nem a megszokott módon, kutatócsoportban, kollégákkal,
hanem inkább szervezetlenül, követőkkel és rajongókkal igyekezt e k m e g v a l ó s í t a n i . Mind Nelson és követői, mind a Lone Gunmanban megjelent műveket fenntartásokkal fogadták, csupán a szakma élvonala volt képes megérteni őket, ám
elfogadni már nem, mindkét csoport terveinek megvalósítása nagyrészt az anyagi támogatás
hiánya miatt maradt el. Láttuk, hogy amikor Vannevar Bush megjelentette a Memex elméletét a szakma által elismert Atlantic Monthly folyóiratban, épp egy nagy kutatócsoportot irányított intézményi keretek között. Ezzel szemben Nelson nem kutatókat, hanem rajongókat
gyűjtött maga köré. Az első ilyen Roger Gregory volt, aki a használt számítógépek javításával foglalkozott, és Szakadát István szerint189 „a helyi sci-fi klub lelkes tagja volt. Gregory
sok mindenben „kiegészítette” Nelsont. A hardver tökéletes ismerete, megfelelő programozási tudás és a gépek működőképessé tételének képessége. A két ember egymásra talált: a
következő években Gregory dollárezreket költött távolsági telefonbeszélgetésekre, melyek
során a hypertext-projekt kérdéseiről beszélgettek. Nelson sokáig nem ismerte fel Gregory
szerepét. Csak arra figyelt, hogy gondolatait minél szélesebb körben szétszórja az emberek
között. A hatásával nem törődött. Időközben Gregory fokozatosan és egyre nagyobb mértékben vezető szerepet töltött be Nelson elképzeléseinek gyakorlati megvalósításában. Sosem
kapott nyilvánosságot, elismerést, de önfeláldozó szerepvállalása nélkülözhetetlenné tette őt
a Xanadu történetében. Ha Ted Nelson volt a Xanadu elhivatott atyja, Roger Gregory lett a
projekt gondoskodó anyja.” Nelsonhoz és Gregoryhoz csatlakozott még az akkor 19 éves
egyetemista, Mark Miller, valamint Stuart Greene is, így 1979 nyarán Swartmoreban elkezdték a munkát, ugyanis Nelson fontosnak tartotta, hogy mindenkit irányítása alatt tartson.
Szakadát szerint ez a nyár volt a Xanadu aranykora. Idővel azonban a követők elfogytak, és
általában nem volt meg a megfelelő technikai háttér sem.
Hasonló módon, míg Moulder és Scully az FBI-on belül többé-kevésbé hivatalos ke189
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reteken belül működő ügynökök, addig Langly, Byers és Frohike szabadúszók. Technikai és
baráti segítségükre a két ügynök a teljes sorozat során számíthat. A Lone Gunman köré az
informatika és elektronika gyakorlati szakértői csoportosultak, akik kiszorultak a hivatalos
kutatóintézetekből, vagy maguk hagyták el azokat a túlzott autoritásra hivatkozva. Langly,
Byers és Frohike nem mozognak otthonosan a mindennapokban, megoldhatatlan problémát
jelentett például számukra az öltözködés, offline kapcsolatteremtés, tapasztalatlanok voltak a
nyomozásnak, amit a publikálás mellett alapvető feladatuknak tartottak.
Nelsont nem fogadták be a számítástechnika teoretikusai, többek között a képzettségi
hiányosságai és a kompromisszum képtelensége miatt. Amikor jelezték neki, hogy a
hypertext visszakeresési tulajdonsága folyamatosan újabb és újabb, akkor még nagyon költséges tárhelyet emésztene fel, hisz a rendszer semmit sem töröl, csupán új verziókat jegyez
meg, Nelson azt válaszolta, hogy „és akkor mi van?”. A tárhelyen kívül nem akart tudomást
venni egy másik problémáról sem, ugyanis elmélete első ismertetésekor még nem léteztek
csomagkapcsolt rendszerek, és a telefonközpontokban hús és vér operátorok kapcsoltak
minden egyes hívást, így nagyobb adatok továbbítása vagy küldése még lehetetlen volt. Nelson azonban ezekről sem akart tudomást venni, a nehézségek mögött összeesküvést sejtett,
és a Lone Gunman szerkesztőihez hasonlóan vándorolt az országban, folyamatos anyagi nehézségekkel küzdve. (Elképzelhető, ha képes lett volna néhány nagyvállalatot a projectje
mögé állítani, akkor a mai világháló alapját a Xanadu adná.) Nelson a könyveiben a
hypertext elméletén kívül számos olyan problémával foglalkozik, melyeket a szakmai lényegtelennek, szakmaitlannak tartott: Szakadát Istvánt idézve: „Mindenesetre az
»enfilade/sortűz módszerének kidolgozásával és titkosításával« minőségi változás állt be a
Xanadu történetében: a grandiózus terv, elképzelésrendszer konkrét formát öltött. Termék
lett belőle. 1972-ben készült el Cal Daniels a szoftver első demováltozatával, ami a Nova
cégtől kölcsönzött számítógépen futott. Mielőtt bemutathatták volna bárkinek is a demot,
elfogyott Nelson pénze és vissza kellett a Nova-gépet szolgáltatniuk. Volt működőképes kód,
de nem volt gép, amin futhatott volna a program (később inkább fordított volt a helyzet: volt
gép, de nem volt futóképes program.)” 1987-ben az AutoDesk Company megvette a Xanadu
projectet, és Nelson lelkesen nyilatkozta, hogy a vállalat azóta több millió dollárt fektetett
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bele. A Xanadu azonban a mai napig sem valósult meg, így könnyen elképzelhető, hogy a
felvásárlás az AutoDesk szempontjából csupán a piacok és szabadalmak megszerzése volt.
Ezzel azonban nem szerezte meg a linkelés szabadalmi jogát, így 2002 a British Telecom
egy amerikai szövetségi bíróság előtt pert indított a nagy internetszolgáltatók ellen, azzal a
váddal, hogy munkatársai fejlesztették ki és szabadalmaztatták először a linkelést. Ebből arra
következtethetünk, hogy sem Bush, sem Engelbert, sem Nelson nem védték le a linkelés
eljárását. A brit távközlési vállalat azt az álláspontot képviselte, hogy minden amerikai weboldalon minden egyes link a cég 1976-ban szabadalmaztatott szellemi javait használja, és
így licencdíjra kötelezhető. A Jogi Fórumon közölt cikk szerint191: „A brit cég és az alperes
Prodigy ügyvédei táblázatokat és elektronikus prezentációkat vonultattak fel az érveik alátámasztására. A bíróság figyelmeztette őket, hogy fogják össze a mondandójukat. »Kérem
beszéljen angolul« - kérte McMahon bíró, amikor az ügyvédek az egér definícióján kezdtek
el vitatkozni. A bíró aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az esküdtek nem értik az indoklások
műszaki nyelvezetét, különösen amiatt, mert a vitatott szabadalom az 1970-es években született. »Aggódom amiatt, hogy az esküdtek nem találnak semmi fogódzót, és visszariasztja őket
a rájuk bízott ügy« - mondta McMahon bíró. A British Telecom szerint az 1970-e szabadalom egy olyan rendszert ír le, amely egy központi számítógépről lehetővé tesz egy nem látható adatot, például kódot tartalmazó szöveg küldését egy terminálra. Ez a „rejtett oldal”
ötlete része volt a „Prestel” technológiának, amely lehetővé tette a brit posta hálózatba kapcsolt számítógépeinek kommunikációját. Az ok, hogy csak az
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internetszolgáltatókat perelte be a távközlési vállalat az volt, a világszabadalom mindenhol
máshol már lejárt. A pert a British Telecom végül elveszítette.
Sem Nelson, sem Langly, Byers és Frohike a folyamatos sikertelenségek ellenére nem hátráltak meg, hanem folyamatosan új
l e n d ü l e t r e k a p t a k . „1973-ban Nelson a chicagói Illinois Egyetemre került, ahol új
stratégiát választott a Xanadu-projekt számára. A fő cél: a nyilvánosság felé fordulni. Lázas
munkába kezdett és 18 hónapnyi kemény munka után 1974 nyarán 1200 oldalas kézirat alkotott (mely alapján két - szótárszerűen - egymásba fűzött könyvet jelentetett meg. Elöl Computer Lib, hátul Dream Machines volt a könyv a címe. A Dream Machines-ben nagyrészt azzal
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foglalkozott, hogy a számítástechnika hogyan alakítja át a művészetek világát, lehetőségeit.
Ebben a kötetben röviden leírta a Xanadu addigi történetét is.”192 A Lone Gunman szerkesztői még a gyakori életveszély ellenére sem hagyták abba folyóiratuk megjelentetését, hanem
igyekeztek újabb és újabb összeesküvéseket leleplezni.
Mind Nelson, mind a Lone Gunman szövegeinek befogadását
nehezítette a reklám hiánya, hisz média az olvasót megtanította
k é t e l k e d n i a z i s m e r e t l e n m ű v e k é r t é k é b e n . Ennek eredménye, hogy amikor
a két Nelson kötet megjelent, az érdeklődés hiánya miatt a könyvtárak nem vásárolták meg
őket (a második kötet, a Literary Machines befogadását még az is nehezítette, hogy az saját
kiadás volt), ezért ma azok nem lelhetők fel egy magyar könyvtárban sem.
Nelson a hackerek példaképe, a Lone Gunman szerkesztői
h a c k e r e k , a h a c k e r e k e t p e d i g k i t a s z í t o t t a a s z a k m a . Steven Levy a
Hackers, Heroes of the Computer Revolution kötetének bevezetőjében, a Who’s Who-ban a
következőket írja Nelsonról: „Önjelölt »feltaláló« és közismert fösvény, aki saját maga jelentette meg a nagyhatású Computer Lib könyvet.”193 Szakadát szerint: „Bár Nelson a szélesebb
nyilvánossághoz kívánt szólni a könyvével, igazából a számítógépes programozók, a
hackerek voltak azok, akik magukénak tekintették Nelson gondolatait: a Computer Lib hamar a hacker-kultúra Bibliájává vált: az emberiség szebb jövőjéért a digitális eszközök segítségével vívott harc nemes lovagjainak szerepében a kor fiatal programozó-nemzedéke
szívesen magára ismert. Tudták, hogy a nelsoni álom technikai alapjai még nem léteznek, de
ők már hitték/tudták azt is, hogy a digitális forradalom - valamikor - megvalósítható.”
De van még egy nagyon fontos közös vonás Nelson és követői, valamint Langly,
Byers és Frohike között. Míg az utóbbi három a definíció szerint a hackerek csoportjába tartozik, addig Nelson, akit a számítástechnikai szakma nem fogadott be, a kitaszítottak, törvényen kívüliek, a hackerek bálványává, szellemi vezetőjévé vált: „(a hetvenes évek elejénderekán) Nelson ideái még nem igazán voltak megvalósíthatóak - a terv hatalmas memória
és számolási igényei miatt. Ekkortájt Nelson nemigen talált követőkre, azonban makacsul
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hitt saját elképzeléseiben. Csatlakozott az ún. R.E.S.I.S.T.O.R.S. (Radically Emphatic
Students Interested in Science, Technology, and Other Research Studies) nevű laza társasághoz, melynek tagjai - Nelsonhoz hasonlóan - kellő humorérzékkel és kevés tekintélytisztelettel rendelkeztek. S még valami: munkájukért nem igényeltek fizetést, mert általában még a
szüleikkel éltek. A Resistors-gyerekek Princeton egyik kompjuter-klubjába jártak, átlagéletkoruk 15 év volt ekkor. Azért fogadták be Nelsont maguk közé (aki jóval idősebb volt náluk),
mert Nelson mindig komolyan vette tanácsaikat.”194
Míg az 1960-as és 1970-es években Nelson elméleteit a természettudósok egyenesen
nevetségesnek tartották, addig az 1980-as években műveit felfedezte magának a filozófia,
ezzel pedig eljutottunk a második jelentős csoportig, mely befogadta Nelson elméleteit. A
szakirodalom ugyanis egyetért abban, hogy amit sokáig peremterületnek tekintettek, az hirtelen a figyelem központjába került. Ennek pedig fő oka az, hogy George P. Landow a
Hypertextuális Derrida, posztstrukturalista Nelson? tanulmányában bevezette a diskurzusba
Nelson hypertext elméletét, melyet közben lecsupaszított a számtalan mellékszáltól, mely
megnehezítette az olvasást és megértést, mintegy készen emelve az olvasók elé. Így válik
szét Nelson megítélése negatív gyakorlati és pozitív elméletire, s közben a filozófia és a
hypertext szemszögéből az elveszett Xanadu is felértékelődik. A következő fejezet határvonalat képvisel, befejezem ugyanis a hypertext alkalmazott vonalának a tárgyalását és áttérek
az elméleti kérdésekre. A „Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen“
wittgensteini mondatot pedig úgy olvasva, hogy aminél nem lehet jobban beszélni, arról nem
szabad beszélni, a hypertext elméletének tárgyalását egy hosszú Landow idézettel kezdem,
mely a hypertext és az irodalomelmélet kapcsolatát bemutató legzseniálisabb, rendkívül tömör szöveg, azzal a megjegyzéssel, hogy nem keresendő analógia a Ted Nelson-féle Bush
tanulmány beemelése és az én módszerem között.
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A magányos gép

Alighogy Harry hazatért Roxfortból, Vernon bácsi
elkobozta és a lépcső alatti gardróbba zárta a fiú
tankönyveit, varázspálcáját, üstjét, és csúcsminőségű Nimbusz Kétezres seprűjét. Mit érdekelte
Dursleyékat, hogy Harry elveszítheti helyét a
kviddicscsapatban, ha egész nyáron nem edz?
Mit számított nekik, hogy unokaöccsük
egyet sem készíthetett el a nyárra feladott házi feladatok közül? Dursleyék - varázslónyelven szólva
- muglik voltak (egy csepp mágusvér sem folyt az
ereikben), és mélységesen szégyellték, hogy hókuszpókuszűző van a családjukban.
(J. K. Rowling: Harry Potter és a titkok kamrája)

Értekezésemben mindeddig szándékosan nem foglalkoztam a hálózat legalsó szegmensével, a végpontokkal, azokkal a (személyi) számítógépekkel, melyeken keresztül a felhasználók a világhálóra csatlakoznak, a many-to-many kommunikációs rendszer végpontjaival. A probléma vizsgálata kezdetén fontos észrevennünk és megkülönböztetnünk két folyamatot: az egyik az internet, a másik a személyi számítógépek terjedése és fejlődése, mely
kezdetben nem függött össze olyan módon, ahogy jelenleg. V é l e m é n y e m s z e r i n t
ugyanis a két rendszer csak akkor találkozhatott, amikor bizonyos
feltételek teljesültek, ha ezek elmaradtak volna, a mai világháló
valószínűleg nem jön létre. A közeledést az internet részéről a
képi tartalom térhódítása, a vizualitás előtérbe kerülése, míg a
személyi számítógép részéről a több funkciót egyszerre ellátni
k é p e s o p e r á c i ó s r e n d s z e r m e g j e l e n é s e j e l e n t e t t e . A korábbi fejezetben
kirajzolódott internet-kép szerint a hálózat kizárólag tudományos és katonai célokra jött létre, és mint olyan, a nem szakmai felhasználók számára egyrészt elérhetetlen, másrészt érdektelen volt, nagyon távol elvonatkoztatások után: egy volt az olyan eszközök sorából, mint a
röntgengép, fénymásoló vagy telefax. Kezdetben tehát a hálózat és gépei fejlődése független
volt a személyi számítógép elterjedésétől, csupán az alapjuk volt közös: a technikai fejlődés
megállíthatatlansága.
Amikor az irodai alkalmazások mellett az 1980-as évek közepén a személyi számító155

gépek alkalmassá váltak szórakoztatásra, ez nagyrészt játékok futtatását jelentette, akkor
kezdődött el rohamos terjedésük. Idővel mind nagyobb tartalom vált hozzáférhetővé, ezt
csak segítette a megfelelő szerzői jogvédelem hiánya, és a másolási technológia tökéletesedése. A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy a másolatok másolatai audio szalagokon közlekedtek a felhasználók között, úgy, hogy közben komoly romláson mentek keresztül. Így idővel csökkent az új technológia ára195, s ahogy felhasználó kezdte megismerni az új szórakozás lehetőségeit, úgy váltotta fel lassan a személyi számítógép a televíziót a családi oltáron.
Miután az 1980-as évek elején a többi modern háztartási géppel együtt megjelent az
otthonokban, a számítógéppel úgy bántak, mint Harry Potterrel a Dursley-házban; különcnek, ám önálló életre képtelennek tartották, haszontalannak, aki időnként varázslatokra volt
képes, segített a munkában, szórakoztatott, (és veszélyeket is rejtegetett) ám nem igazán tudtak mit kezdeni vele. Egy volt tehát a háztartási gépek sorából, a mosogatógép és a mikrohullámú sütő között, ez tehát már fejlődést jelentett, hogy az irodai szférából beszivárgott a
magánszférába. Hogy bármit is megjeleníthessen, a számítógépnek szüksége volt a
tévékészülékre, mert a képét csak az tudta megjeleníteni, majd a használata után, mely
leginkább pár órás játékot jelentett, visszazárták a dobozába. Tudása idővel mindjobban nőtt,
és képes lett információkat már úgy megjegyezni, hogy nem kellett immáron mindent újra
meg újra belétáplálni kazettáról vagy mágneslemezről.
Az 1980-as évek vége nagy változást hozott, megjelent az új architektúrájú, új generációs gép, mely immár a mai számítógépeink ősének tekinthető. Az új IBM gép (és annak
számtalan klónja) már rendelkezett olyan operációs rendszerrel, melyen hamarosan megjelenthetett az olyan könnyen elsajátítható grafikus kezelőfelület, amilyen maga a Windows is,
mely majd lehetővé teszi a világháló grafikus tartalmainak megjelenítésére. Ezzel együtt
megindult a kultikus C-64-es, főként játékra használt gép pusztulása és fájdalmas eltűnése.196
Az új számítógép először fekete-fehér, majd színes képernyőt kapott, tehát elvált a
tévékészüléktől, s egyben le is taszította azt a házioltárról, hangja pedig tökéletesebb lett, s
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gondozásában, és Playstation néven hatalmas sikert arasson, majd versengjen a Microsoft és Nintendo hasonló
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nem volt szüksége többé a magnóra, hisz mindent a kicsi, de mégis saját mágneslemezein
tárolt, így némileg függetlenedett és stabil helyet kapott a lakásban, már nem nagyon mozgatták, végleg előjöhetett a dobozából, a tévékészüléket azonban egyelőre még nem volt képes kiszorítani a házioltárról. Messze vagyunk azonban még a Ghost in the Shell őrnagyától,
Motoko Kusanagitól, az androidtól, kinek tudata, lelke és emlékei a teste pusztulása után a
hálózatra szállnak, s immár test nélküli tudatot hoznak létre, mely képes magát letölteni egy
újabb gépbe, szükség esetén csak egy csökkentett verzióját.
Bár a személyi számítógép alapvető funkciója elsősorban a szórakoztatás volt, ez
természetesen nem jelentette azt, hogy vállalatoknál nem futtattak rajta irodai alkalmazásokat is, azonban már az 1980-as évek elején is rendelkezett (igaz, még nem grafikus, csak
karakteres) szövegszerkesztővel, sőt katalógusok létrehozására is képes volt. Ezzel tehát létrejött a lehetőség, hogy a szerző a szövegét digitális formában rögzítse.
Lemezein már ekkor is akár könyvtárnyi, valamilyen egyszerű formátumú szöveget
tárolhatott, ám ez olyan „minimál” szövegformátum volt, mely képeket még egyelőre nem
tudott megjeleníteni, erre majdnem tíz évet kellett még várnia. Csupán szövegszerkesztésre
tehát már az első személyi számítógépek is tökéletesen alkalmasak voltak, a számolási tudásuk elegendő volt.197
A legnagyobb különbség az 1980-as évek és a mai személyi
számítógépek között a hálózat megléte vagy hiánya volt. Dewar
állítása szerint az új kommunikációs forradalmat nem a telefon,
televízió vagy a számítógép, hanem a hálózatba kötött számítógép
hozta.
A s z e m é l y i s z á m í t ó g é p k e z d e t b e n m a g á n y o s v o l t . Ez a gép szemben áll a hálózatba kötött géppel, akkor is, ha mindkettő hasonló elemekből épül fel. A számítógép ugyanis egyelőre egyedül volt, magányos, csak a saját tere létezett, azok az adatok
jelentették a világot a számára, melyeket merevlemezein képes volt tárolni, s más gépek tudásával akkor találkozott, amikor mágneslemezt helyeztek az olvasójába, az információk
197

Elég csak az 1969-es Holdraszálló űrhajó számítógépének 74 kilobájtos merevlemez és 4 kilobájtos memória kapacitására visszautalni. Az első személyi számítógép ezen kívül az írógép minden funkciójával rendelkeztek, s már az 1990-es évek közepén a személyi számítógépek elérték azt a teljesítmény, a mai szintű szövegszerkesztéshez szükséges.
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közvetítője a felhasználó volt, s amikor a felhasználója, tulajdonosa befejezte munkáját,
(vagy esetleg a mind szebb grafikájú játékot), rögtön kikapcsolta.
A megállapításokat összegezve: a világháló megjelenésével párhuzamosan szükség
volt az azt megjeleníteni képes számítógépes elterjedésére ahhoz, hogy a jelenség globálissá
váljon, és ne csupán a kutatóközpontokra koncentrálódjon. Az első személyi számítógépek a
felhasználó számára meghonosították a technológia, majd egy idő múlva kihaltak, hogy helyüket más, belőlük nem szervesen kifejlődő architektúrájú gépek vegyék át. Ezek a gépek
már hasonlítottak a kutatóközpontok gépeihez. Az első, szórakoztatásra hívatott gépek tehát
elterjedésükkel olyan mértékben csökkentették az új technológia árát, hogy a kutatóközpontoknak is kevesebbet kellett befektetniük a fejlesztésbe. Ezzel kezdetét vette a tudományos
és szórakoztató tartalom elszakíthatatlan kapcsolata.
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A lehetőség mint a fejlődés motorja

Oh, there is a light and it never goes out
There is a light and it never goes out
There is a light and it never goes out
There is a light and it never goes out
There is a light and it never goes out
There is a light and it never goes out
There is a light and it never goes out
There is a light and it never goes out
There is a light and it never goes out
(The Smiths: There is a light and it never goes
out)

A hálózatba kötött számítógéppel együtt megjelent egy addig
i l y e n f o r m á b a n i s m e r e t l e n j e l e n s é g : a l e h e t ő s é g . Létezik valaki, akinek
több ezer hanglemeze van, és azokat egy gyönyörű, körbegalériázott könyvtárszobában, kézzel faragott polcokon tartja, esténként zenét hallgat, mindig csak egy órát, időnként szépen
vasalt ruhába öltözik és elsétál újabb lemezeket venni. Jelentős összegeket tesz félre gyűjteménye bővítése érdekében, és még az is fontos számára, egy bizonyos hangversenyt ki vezényel. A fenti felhasználóval párhuzamosan a szemben lévő lakásban létezik egy másik, aki
sportosan öltözik, csak egy (drága) rádiója van, azt hallgatja éjjel nappal, igen gyorsan váltogatva a csatornák között, követi a divat változását (nincs saját ízlése?) és értesül az újdonságokról. Az első felhasználó magányos, a második egy hálózat része. (Ez nem jelenti azt,
hogy az első nem lehet magasabb szintű felhasználó, mint a második, sőt.) A rádió egy lemezgyűjteménnyel szemben ellenőrizhetetlen, megjósolhatatlan, szerkesztők és dj-k, ha
akarják és elég bátrak, folyamatosan új és új hang információt kínálhatnak. Újrajátszhatnak
dalokat, divatot hozhatnak létre. És megjelenhet ezzel együtt az ő személyi kultuszuk is. A
lemezgyűjtőt csak a barátai, és a lemezbolt tulajdonosa ismeri.
A számítógépnek, amíg magányos volt, csak a saját tere létezett, a merev és mágneslemezein tárolt adatai, új információhoz ritkán jutott, a felhasználó rutinszerűen, eszközként
használta, munkára vagy játékra. A felhasználó nézőpontjából közelítve, aki előtt ismeretle-
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nek a hálózat előzményei, elmondható, hogy a világhálón hirtelen gyakorlatilag korlátlan
mennyiségű, nyelvű, folyamatosan változó és ellenőrizhetetlen minőségű információ vált
elérhetővé, felkínálva ezzel a felhasználónak az ismeretlen kihívását, a lehetőséget.
Ahhoz, hogy ez a lehetőség létrejöjjön, nagyon sok feltételnek kellett teljesülnie.
Ezek részletes tárgyalása nem az értekezésem feladata, ezért csak a legjelentősebbel, a képi
világ megjelenésével foglalkozom. A világháló a felhasználóknak egy könnyen kezelhető
felületet jelent, melynek megjelenítését az ablakos operációs rendszer, és a böngésző programok biztosították. A hálózat, amit ma ismerünk, a www, sikerét a grafikus felületének köszönheti. Megjelent tehát a lehetőség, hogy az addig magányos gépet hálózatba kössék, és a
felhasználók hirtelen csatlakozhattak a világhálóra.
A felhasználóknak is rögtön feltűnt, hogy az online szövegek tipográfiája eltér az eddig megszokottól, mivel sok szöveget nem lehet egyszerre olvasni, meg kell törni képekkel
vagy linkekkel. Már foglalkoztunk vele, hogy a világhálóval kezdetben párhuzamosan létezett más felületű hálózat is, a Gopher, de ez idővel eltűnt, mert a grafikus felülettel rendelkező www sokkal több lehetőséget biztosított, így a levelezőlisták is átkerültek a grafikus felületre.
Az operációs rendszereket vizsgálva, azt lehet mondani, kezdetben OS2 vetélytársa
volt a Windowsnak, de idővel az IBM megszűntette a fejlesztését, folyamatosan kísért a
UNIX, melynek felülete nehezen kezelhető, és a rendszer használata bonyolult, két rendszer
azonban még párhuzamosan létezik egymással, a Windows és Macintosh. Azzal a lépésével,
hogy a mai PC-t létrehozó IBM idővel az ilyen architektúrájú gépek fejlesztését és tervezését
kiengedte a hatásköréből, a számtalan gyártó között verseny alakul ki, ami az árak csökkenéséhez és technológia elterjedéséhez vezetett. A PC típusú gépeken pedig többségében Windows operációs rendszer fut. Az Apple ezzel szemben kisebb gyártó, és nagy hangsúlyt fektet gépei formájára, valamennyi eszköze egy egységes tervezés része. Legismertebbé talán
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akkor vált, amikor megjelentette a hordozható és mára kultikussá vált iPod mp3 lejátszót.199
Umberto Eco, az 1994-es Windows (ennek az alapja még MS-DOS volt, de grafikus
felülettel rendelkezett) és Macintosh rendszerekben nagyon komoly lelkületi különbségeket
fedez fel, melyek a mai napig meghatározzák a kettő filozófiáját.
„Az emberek nem fordítanak kellő figyelmet a világot megváltoztató, a kulisszák mögött zajló, új keletű vallási háborúra. Ez egy régi gondolatom, s ha valakivel beszélek róla,
tapasztalatom szerint szinte azonnal egyetértésre jutunk. Az a helyzet, hogy a világ föl van
osztva a Macintosh számítógépeket és az MS–DOS kompatibilis számítógépeket használók
között. Meggyőződésem, hogy a Macintosh katolikus, a DOS pedig protestáns. Valóban, a
Macintosh ellenreformátori, és a jezsuiták „ratio studiorumának” a hatása alatt áll. Kedves,
barátságos, jóindulatú, megmondja híveinek, mit kell tenniük azért, hogy lépésről lépésre
közelebb kerüljenek – ha nem is a Mennyek Országához, de – ahhoz a pillanathoz, amelyben
dokumentumaik kinyomtatásra kerülnek. Katekisztikus: a kinyilatkoztatás lényege egyszerű
formulák és pazar ikonok révén jelenik meg. Mindenkinek joga van az üdvösséghez.
A DOS protestáns, sőt kálvinista. Megengedi a szentírás szabad értelmezését, súlyos
személyes döntéseket követel, tekervényes hermeneutikával terheli a felhasználót, és magától
értetődőnek tekinti a gondolatot, hogy nem mindenki éri el az üdvözülést. A rendszer munkára fogásához az embernek magának kell értelmeznie a programot: a vidám cimborák barokk
közösségétől nagyon messzire űzetett a saját belső kínszenvedésének magányába zárt felhasználó. A Windowsra való áttéréssel tiltakozhatsz mindezek ellen, így a DOS univerzuma
hasonlatossá válik a Macintosh ellenreformátori toleranciájához. Tényleg: a Windows egy
anglikán stílusú egyházszakadást reprezentál, méltóságteljes ceremóniák a katedrálisban, de
mindig megmarad a DOS-hoz való visszatérés lehetősége, hogy bizarr döntések alapján
megváltoztassuk a dolgokat…

199

Alan McGee zenei producer, a Guardian blogján a következőket írja az iPod jelenségről: „A CD annak idején kiölte az emberek zeneszeretetét. A vinyl-lemez csodálatos élményét. A vinyl azonban mindig ott lesz valahol. A CD 74 percnyi vontatott monológ; emlékszik valaki egy jó dupla albumra? Na, ez az, amivé a CD vált:
dupla album. A lemezkiadók imádták, mert újra el lehetett adni nekünk az egész Beatles-életművet. (…) A CD,
mint forma hideg és nem lehet szeretni. (…) Nincs idő odahaza betenni egy CD-t és végighallgatni egy egész
lemezt. De az iPodot bárhol lehet hallgatni. A zeneletöltés a dal-kultúráról szól, éppen úgy, ahogy a rock and
roll kezdetei az ötvenes években. Különálló számok, nem pedig felduzzasztott albumok tele hulladékkal. A
nagy kiadók kezéből kihull az eladás, a terjesztés. Már az Apple birtokolja. Az Apple szexi. Az EMI nem.”
http://blogz.hvg.hu/20061123.aspx
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És a mindkét rendszer (vagy környezet, ha úgy jobban tetszik) mögött található gépi
kód? Ó, ahhoz az Ótestamentumra van szükség, az bizony talmudikus és kaballisztikus…”200
A magányos gépnek nem volt értelme akkor is bekapcsolva maradnia, ha nem dolgoztak rajta, szemben a hálózatba kötött géppel, melyet gyakorlatilag már nem kapcsolnak
ki, hiszen az bonyolítja a telefonhívásokat, levelezést, azonnali üzenetek továbbítását, s általában folyamatosan dolgozik, valamit éppen tölt le a világhálóról. Így megjelent a gép, mely
sohasem alszik, fénye folyamatosan világít.

200

Ropolyi László fordítása: az eredeti Umberto Eco szöveg az általa szerkesztett „La Bustina di Minerva”
című rovatban jelent meg, cím nélkül. A magyar fordítás a Társadalom a számítógépekben tanulmányban
jelent meg.
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BYTOKBA ZÁRVA LENNI - A HYPERTEXT
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Elméleti kérdések
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Hypertextuális Derrida, posztstrukturalista Nelson?

„Ha egy programozó elolvassa a Glas-t vagy a Grammatológiát, egy digitalizált,
hypertextuális Derridát talál, ha viszont egy irodalomteoretikus olvassa a Literary
Machines-t, egy dekonstrukcionista vagy posztstrukturalista Nelsonra lel. Megdöbbentő felismerés, hogy a hypertext, a kutatás e látszólag egymástól független területei, nagyon is öszszetartanak. Az irodalomelmélet szakértőinek megállapításai és a számítástechnika teoretikusainak kijelentései jelentős hasonlóságot mutatnak. E két terület szakértői - többnyire
egymástól függetlenül - olyan evidenciákkal szolgálnak, melyek nagy horderejű változások
közepette utat mutatnak a kortárs episztemébe. Bizonyos vagyok benne, hogy Jacques
Derrida és Theodor Nelson, Roland Barthes és Andries van Dam írásaival egy paradigmaváltás vette kezdetét. Úgy vélem, mindkét névpárból egy ismeretlen lesz az olvasók többsége
előtt. Azok, akik a számítástechnika területén munkálkodnak, jól ismerik Nelson és van Dam
gondolatait, míg azok, akik kulturális vagy irodalomelmélettel foglalkoznak, tisztában vannak Derrida és Barthes elképzeléseivel.
Mind a négyen, mint a hypertext és az irodalomelmélet szakértői közül sokan, amellett érvelnek, hogy a középpont, a margó, a hierarchia, a linearitás fogalmára épülő konceptuális szerkezetet fel kell váltani egy másikkal, ami a multilinearitáson, a csomópontokon, a
kapcsolóelemeken [links], a hálózatokon alapul. Az emberi gondolkodásban végbemenő forradalmat jelző paradigmaváltás csaknem minden résztvevője a nyomtatott könyv pozitívumaira és negatívumaira adott közvetlen válasznak tekinti az elektronikus írást. E válasznak komoly következményei vannak az irodalomban, az oktatásban, a politikában.
A kompjúteres hypertext és a kritikai teória számtalan ponton találkozik. Ezek közül
a legfontosabb talán az, hogy míg a kritikai teória a hypertext elméletét nyújtja, addig a
hypertext megtestesíti és a gyakorlatban kipróbálja az elmélet különböző aspektusait, mindenekelőtt azokat, melyek a textualitáshoz, a narratívhoz, az író-olvasó szerepéhez, funkciójához kapcsolódnak. A hypertexttel a teoretikusok olyan laboratóriumra tesznek vagy tettek
szert, ahol kipróbálhatják elképzeléseiket. Nagyon fontos, hogy a hypertext olvasása vagy a
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hypertexttel történő olvasás tisztázza a kritikai teória elgondolásait. J. David Bolter miközben arról beszél, hogy a hypertextualitás a nyitott szöveg posztstrukturalista elképzelését
testesíti meg, rámutat: »ami a nyomtatásban természetellenes, az természetessé válik az
elektronikus médiumban, és ezt hamarosan nem kell többé hangsúlyozni, mert meg lehet mutatni«.
Az S/Z -ben Roland Barthes olyan leírást ad az ideális textualitásról, mely pontosan megegyezik azzal, amit kompjúter-hypertextnek nevezünk - szavak (vagy képek) csoportjaiból számtalan útvonallal, lánccal, nyomvonallal elektronikusan összekapcsolt, nyitott,
soha sem befejezett textualitást képező szöveg, melyet a link, a csomópont, a hálózat, a háló
és az útvonal kifejezéssel írunk le: »Ezt az ideális szöveget - mondja Barthes, - sok-sok hálózat [réseau] alkotja, melyek kölcsönös hatást fejtenek ki egymásra, de egyik sem élvez elsőbbséget a másikkal szemben; ez a szöveg jelentők galaxisa, nem pedig jelentettek struktúrája; nincs kezdete; nincs iránya; többféle úton beléphetünk, és egyik sem nevezhető ki önkényesen a fő útvonalnak; az általa mozgósított kódok olyan messzire kiterjednek, ameddig
csak a szem ellát, nem lehet őket meghatározni...; a jelentés rendszerei megszállhatják ugyan
ezt az abszolút plurális szöveget, de számuk soha nem korlátozható, mert a nyelv határtalanságán alapul«.
Barthes-hoz hasonlóan Foucault is a hálózat és a kapcsoló elemek [links]
kategóriáival gondolja el a szöveget. The Archeology of Knowledge című munkájában
Foucault rámutat, hogy »a könyv határai soha sem egyértelműek «, mert »más könyvekre,
más szövegekre, más mondatokra történő hivatkozások rendszerének része: csomópont egy
hálózatban... a hivatkozások [egy] hálózatában «.
A legtöbb strukturalista és posztstrukturalista gondolkodóhoz hasonlóan Barthes és
Foucault is azokkal a kategóriákkal írja le a szöveget, az irodalmat, illetve a bennük megjelenő hatalmi és státuszviszonyokat, mint a kompjúter-hypertext… A hypertext, abban az értelemben, ahogy ebben az írásban használom, szövegblokkokból összeállított szöveget jelöl amit Barthes lexiának nevez -, illetve az azokat összekötő kapcsolóelemeket, azaz linkeket. A
hypermedia egyszerűen kiterjeszti a szöveg fogalmát a vizuális információra, hangra, animációra és az adatok más formáira a hypertexten belül. Minthogy a hypertext, mely éppúgy
összekapcsolhatja a verbális diskurzus valamely részét képekkel, térképekkel, ábrákkal és
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hanggal, ahogy más verbális szakasszal, kiterjeszti a szöveg fogalmát a pusztán verbálison
túlra, nem teszek különbséget a hypertext és a hypermedia között. A hypertext olyan információhordozót jelöl, amely összekapcsolja a verbális és a non-verbális információt. Ebben a
hálózatban szinonímaként fogom használni a hypermédia és a hypertext fogalmakat. Az
elektronikus kapcsoló elemek összekötik a műhöz képest »külsődleges« lexiákat - mondjuk,
egy másik szerző kommentárját, hasonló vagy ellentmondó szövegeket -, és a művön belülieket, miáltal egy olyan szöveget hoznak létre, melyet nem-lineárisként, pontosabban,
multilineárisként, multiszekvenciálisként tapasztalunk meg. Bár minden lexián belül a hagyományos olvasási szokások vannak érvényben, ha elhagyjuk egy szövegegység homályba
vesző határait, új szabályok és új tapasztalatok lépnek érvénybe.
Derrida kiemelkedik az elismert kritikusok és a kritikai teoretikusok sorából mint az
a gondolkodó, aki a legpontosabban látja a digitális, nem pedig analóg rendszereken alapuló, kötetlen formájú informatika jelentőségét. Rámutat, hogy »az információ-visszakeresés
gyakorlati módszereinek fejlődése olyan mértékben kiterjeszti az 'üzenet' lehetőségeit, hogy
az üzenet többé már nem egy nyelv 'írott' fordítása, nem egy jelölt átvitele, mely a maga integritásában kimondott maradna.« Más jelentékeny teoretikusokkal ellentétben Derrida
megértette, hogy az elektronikus számítástechnika illetve a médiumokban történt változások
kikezdték a lineáris modellnek és a könyvnek mint a kultúrát uraló paradigmáknak a hatalmát. »A lineáris írás vége - jelenti ki Derrida - valójában a könyv vége« - még akkor is -,
»ha az új írások - legyenek irodalmi vagy elméleti szövegek - hagyják magukat könyvformába illeszteni. « Ily módon, mutat rá Ulmer, »a grammatológiai írás a könyvbe iktatásától
való elszakadásért folytatott küzdelmet példázza «.201
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George P. LANDOW, Hypertextuális Derrida, posztstrukturalista Nelson?
http://www.artpool.hu/hypermedia/landow.html, eredeti szöveg George P. LANDOW, Hypertext 2.0: The
Convergence of Contemporary Literary Theory and Technology, Baltimore, Johns Hopkins University Press,
1997.
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A megközelítés lehetőségei és nehézségei

Nem könnyű elméleti síkon megközelíteni egy olyan problémát, mely minden korábbi irodalmi jelenségnél empirikusabb és egy konkrét technológiához, hordozóhoz kapcsolódik, annak tulajdonságaihoz igazodik úgy, hogy a hordozója folyamatosan változik. A
hypertext, és a hypertextben írt szöveg, melynek aránya a teljes irodalmi szövegtesthez képes
még nem jelentős, egyelőre úgy tűnik, az irodalom jövője lehet, ha képes bizonyos változásokra. Véleményem szerint a terjedésének egyik legnagyobb akadálya a hypertext korlátozott olvashatósága, élvezhetősége és befogadhatósága. Ezzel a problémával a későbbiekben
részletesen is foglalkozom majd, de már most fontos azt látnunk, hogy az eddig megjelent
irodalmi hypertextek kevés olvasási élményt nyújtanak, és szűk teret hagynak a történetnek,
az olvasótól pedig túlzott erőfeszítést, majdnem áldozatot követelnek. A befogadás problémája, összefüggésben a képernyőről való megterhető olvasással nehezíti a hypertextben írt
szövegek beépülését az irodalmi kánonba.
A hypertext megjelenése egy új szövegelmélet létrejöttét is feltételezi, az eddigi (filológiai, strukturalista, analitikus) elméletek mellett szükség van egy újra is, melynek nem
feltétlenül kell szembenállnia a felsoroltakkal, hanem ki is egészítheti azokat. Szükség van
egy olyan elméletre, mely figyelembe veszi a hypertext kapcsolatát az új és folyamatosan
változó technológiával, anélkül, hogy bármilyen konkrét technikai paraméterrel foglalkozna.
A hypertext problémakörével foglalkozó két legátfogóbb nyomtatott mű a Sugár János szerkesztette Artpool sorozatban megjelent Hypertext + multimédia, mely a téma legfontosabb angolból fordított szakirodalmát tartalmazza, valamint a Helikon hypertexttel foglalkozó 2004/3-as száma, melyet Kappanyos András szerkesztett. Magam is próbálkoztam
2003-ban egy Vigilia számban összefogni a hypertext kérdéskörét, ez azonban inkább a modern kommunikáció kérdésköre felé tolódott, bár Orlovszky Géza, Milosevits Péter és az én
tanulmányom igyekezett vizsgálni a hypertexttel megjelenő új jelenségeket, problémákat is.
Magyar nyelven 2000 után több, csak online megjelent, a hypertexttel foglalkozó mű
párbeszédet folytat egymással és kiegészíti a többi elméleteit, erre a világháló ad lehetőséget,
hisz a szerzők frissíthetik műveiket. Ezek közül hármat együtt tárgyalok az értekezésemben.
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Egyik Józsa Péter Irodalom a digitális közegben 1.0 című dolgozata, mely áttekinti a
hypertext történetét, tulajdonságait, problémáit. A másik Tóth Barna Hipertext olvasás című
tanulmánya, mely szorosan kötődik a későbbiekben vizsgált legjelentősebb magyar online
szöveghez, Farkas Péter Góleméhez. Tóth Barna, ahogy Józsa Péter is, hosszú tanulmányában foglalkozik a digitális szöveg fajtáival, a hypertext narratíváival, és részletesen kitér a
hypertext olvasásra is, aminek vizsgálatából, ha homályost is, de választ kaphatunk, mi következhet majd a hypertext megjelenése utáni évtizedekben. A harmadik, bár legkorábban
született, de mégis utolsóként említem, A hypertext című szakdolgozatom, melynek opponense Orlovszky Géza volt, aki az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Önálló Program keretében a világháló irodalmával foglalkozik, abban a programban, melyben három évig tanítottam, és így lehetőségem volt a különböző elméleteket megvitatnom,
továbbgondolnom a hallgatókkal. Bár a dolgozat címe a hypertext (ma már mást adtam volna
neki), több, az ezredfordulón aktuális világhálóhoz kapcsolódó problémára is kitér, mint például a fizetős és ingyenes irodalom kérdése, vagy a magas és populáris (populáris téma) kultúra közti különbség. Jelen értekezésemben ezekkel kérdésekkel nem foglalkozom, hanem
egy, az értekezést követő kötetben képzelem el őket.
Negyedikként, a fenti háromtól függetlenül, megjelölhetném Horváth Iván, a Bölcsészettudományi Önálló Program vezetőjének Magyarok Bábelben című könyvet, mely a világháló és irodalom (internetes irodalom) kapcsolatának széles skálájával foglalkozik, így a
hypertext kérdéseire kevésbé, inkább az informatikai irodalomtudomány alapjainak létrehozására összpontosít. Horváth Iván rendkívül tömör és a múltba gyakran visszanyúló, a digitalizálás gyakorlati kérdéseivel is foglalkozó könyvében párhuzamba állítja az informatika és a
testvériség három nagy korszakát, gép, program és tartalom, valamint szabadkőművesség,
társadalmi mozgalmak és internet hármasát, ami ugyanolyan forradalmi és merész elképzelés, mint például Ropolyi László kísérlete, hogy bemutassa, a számítógépek az emberi társadalom mintájára jöttek létre. Horváth Iván könyvén végigvonul Borges szelleme (kinek szerepe a hypertext vizsgálata kapcsán elkerülhetetlen, értekezésben, a hypertext mint labirintus
fejezetnél térek ki rá), ami nem meglepő, hisz a szakirodalom a Bábeli könyvtárat, mint az
internet metaforáját tartja számon.
Értekezésemben nagyrészt támaszkodtam Orlovszky Géza, Milosevits Péter és Tóth
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Tünde kutatásaira is. Orlovszky Géza a hypertext gyakorlati síkon közelíti meg, több munkájában is foglalkozik a digitális szövegkiadás helyzetével, és egy helyes irányt szeretne kijelölni a már nyomtatott szövegek digitalizálásában, valamint rámutat a szövegklónozás veszélyeire is az egyetemi oktatásban. Milosevits Péterrel és Tóth Tündével, aki a Helikon
hypertext számában a magyar online kritikai szövegkiadással foglalkozott, egy OTKA pályázat keretében202 foglalkoztunk a hypertext kérdéskörével, ahol Milosevits Péterrel az elméleti kérdésekre igyekeztünk választ találni, míg Orlovszky Géza és Tóth Tünde a gyakorlati problémákat vizsgálták meg részletesen.
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Terminológia

Amikor Ted Nelson hypertext elméletével, és a Xanaduval foglalkoztam, tettem egy
majdnem elhamarkodott ám szükséges kísérletet a hypertext definiálására, mert enélkül nem
léphettünk volna tovább. Ez a meghatározás a következő volt: a hypertext nonszekvenciális
írás, vagyis nincs megszabva, hogy az egyes szakaszok az olvasás során hogyan követik
egymást. Az A szövegrészt tehát követheti a B vagy a C, a B-ből ugorhatunk a D-re és E-re,
a C-ből pedig az E-re és az F-re, stb. A hypertextben is létezhet követési sorrend, a szöveg
azonban úgy szerteágazik, hogy az olvasó ezt nem veszi észre. A követési sorrendeket a
szerző adja meg, az olvasó a különböző olvasási utak közül választhat, ám létezik olyan
hypertext is, mely, a számítógépes költészethez hasonlóan véletlenszerűen áll össze. Ebben
az esetben nem beszélhetünk követési sorrendről. A későbbiekben majd látjuk, hogy ez a
definíció helyes, ám nem elegendő, és önmagában nem képes magyarázatot adni a paradigmaváltásra, hisz a hypertextet csupán egyként említi az új írások közül, és nem változtatja
meg az irodalmi múltról való gondolkozásunkat.
Gyakori hiba, hogy a hypertextet azonosítják az interneten megjelent, vagy digitálisan rögzített szövegekkel. A hypertext definiálásával, tulajdonságainak meghatározásával
több fejezeten keresztül foglalkozom majd, ezek előtt azonban fontos megismernünk néhány
fogalmat, melyek fontosak lesznek a megértéshez. Ilyen például a link vagy a szövegegység.
A (hyper)link a hypertextes és a hypermediális rendszerek elemeit, objektumait öszszekötő eszköz, módszer. Értelmezéséhez számítógépes programra van szükség, mely általában egy böngésző, de a szövegszerkesztő is alkalmas rá. A szövegegység fogalmát már nehezebb meghatározni, ugyanis két elfogadott elnevezés is létezik. Egyik a Roland Barthes
S/Z című könyvében203 meghatározott lexia: „Csillagokká repesztjük szét tehát a szöveget,
megrengetjük, akár egy kisebb földmozgás, hogy szétessen a jelentés olyan darabjaira, me-
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lyeknek az olvasás csak a tovagördülő mondatokban, az elbeszélés folyékony szövegében, a
hétköznapi nyelv nagy természetességében észrevehetetlenül egybeforrt sima felszínét érzékeli. A vezérjelentőt egymásra következő rövid töredékek sorozatára szabdaljuk, melyeket itt
lexiáknak nevezzük, lévén az olvasás egységeiről szó.” Aarseth a szövegegységre a texton
kifejezést használja204, de a texton, valamint lexia tulajdonságai teljesen egészében megegyeznek egymással. A továbbiakban, mivel értekezésem inkább Aarseth, mint Barthes műveit idézi, a texton kifejezést fogom használni, azzal, hogy egyik elnevezés sem fejezi ki
teljes egészében a hypertextes szövegegység lényegét, hiszen a szövegegység, bármilyen
paradox módon is hangzik, lehet kép, mozgókép vagy hanganyag is, ám én nem kívánok új
elnevezést bevezetni, mert az nem könnyítené, inkább megnehezítené a megértést.
Ezzel elérkeztünk egy újabb fogalomhoz, mellyel már találkoztunk a hypertext történeti bemutatása során, ez a hypermedia. Az első hypermedia az Aspen Movie Map volt,
mely képeket linkelt be egymás után, attól függően, hogy a felhasználó melyik utat választotta Aspen városában. Érdekes módon a hypermedia fogalmát mind a szakirodalom, mind a
mindennapi diskurzus alig használja.
Az értekezésem első részében foglalkoztam a hypertext létrejöttéhez szükséges négy
feltétel (hálózat, gép, program, sebesség) közül a legfontosabbal, hálózattal. Most kitérnék a
szövegszerkesztő szerepére a hypertext megjelenésében, aminek tárgyalása közben, rendszerezve a digitális irodalom fajtáit, eljutunk a hypertext definíciójához is.
Láttuk, hogy az internetes írásbeli kommunikáció (e-mail) megjelenésével a szöveg
megtalálta a világhálóra vezető utat, de van egy másik, majdnem ugyanolyan fontos jelenség
(melynek konkrét technikája része számunkra most kevésbé fontos), ez a szövegszerkesztők
elterjedése. Ez azt jelentette ugyanis, hogy hirtelen hatalmas mennyiségű digitálisan rögzített
(többnyire nem irodalmi) szöveg generálódott rövid idő alatt. Nehéz megmondani, hogy a
digitális szövegszerkesztés milyen hatással volt az irodalomra, de Raine Koskimaa szerint205
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Espen J. AARSETH, Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature, The Johns Hopkins University Press,
Baltimore, 1997, 62.
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Raine KOSKIMAA, Digital Literature: From Text to Hypertext and Beyond, 2000.
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a kiadókhoz benyújtott kéziratok számának hatalmas növekedéséhez vezetett, hiszen maga
az írás folyamata jelentősen felgyorsult és könnyebb lett.
Mivel az első számítógépes felhasználók középkorú, középvezető voltak (ők kaptak
először számítógépet az irodájukba), azért az első szövegszerkesztővel írott irodalmi szövegek többnyire önéletrajzi írások, naplók. A számítógépek elterjedése tehát magával hozta a
lehetőséget, hogy bárki íróvá válhasson.
Fontos látnunk, hogy a szövegszerkesztővel írt szöveg nem egyenlő a hypertexttel, de
mindenképpen a felé vezető út, hisz már digitális formában van rögzítve, ami egy egyszerű
művelet során olyan formátummá alakítható, mely már képes hypertextté lenni. Nem minden
digitális szöveg hypertext, és, miután megismertük Aarseth elméletét, azt is látjuk majd,
hogy nem minden hypertext digitális szöveg. Itt szeretnék rávilágítani egy problémára, melylyel már 2000-ben foglalkoztam, és melyet a szakirodalom figyelmen kívül hagy, ez a
s z ö v e g k l ó n o z á s k é r d é s e . Maga a digitális szöveg, melynek nem kell hypertextnek
lennie, lehetőséget ad a gyors másolásra, szerkesztésre, más cím alatt mentésre. Az így létrejött változatokat nevezem klónoknak, azzal, hogy ez a jelenség érvényes a digitális képzőművészeti alkotásra, valamint a digitális formában rögzített zenére, filmre is. Ezzel a kérdéssel a hypertextet tárgyaló egység végén foglalkozom.
A hypertext történeténél tárgyaltuk, hogy egyszerre két különböző szálon fejlődött ki
(ám ma már egy hypertextről beszélhetünk). Ugyanígy több definíciója is létezik. Mielőtt a
kizárólag elméleti síkon mozgó értelmezéssel foglalkoznánk, definiáljuk a hypertextet kizárásos alapon úgy, hogy a teljes digitális szövegkorpuszról leválasztjuk azt, ami nem
hypertext, majd később azt is belátjuk, hogy nyomtatott műveket kell hozzáadnunk az így
megmaradt szövegekhez.
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A digitális szöveg típusai

A digitális szöveg nem azonos a hypertexttel, ám ahhoz, hogy eljuthassunk a
hypertextig, fontos foglalkoznunk a digitális szöveg felosztásával. A 2000-ben írt szakdolgozatomban létrehoztam a digitális szöveg kategóriáit a szabadsági fokuk szerint. E felosztás
szerint a digitális szöveg négy csoportját különböztethetjük meg:

0 szabadsági fokú digitális szöveg
1 szabadsági fokú digitális szöveg
2 szabadsági fokú digitális szöveg
3 szabadsági fokú digitális szöveg

A 0 szabadsági fokú kategória a mozdulatlan szövegé. Képzeljünk el egy olyan értékes (elektronikus) könyvet (szöveget), amelyet annyira féltünk, hogy egy üvegbúra alatt helyezzük el. A búra előtt van egy kezelőpanel, és az „előre” vagy „hátra” gomb megnyomására egy kar az adott irányba lapoz egy-egy oldalt, illetve akár teljes fejezeteket is, kívánságunk szerint. Ez a digitális szöveg tehát tetszés szerint olvasható. Egy ilyen hermetikusan
elzárt, és a valóságban alig létező szövegre igaz lehet a következő állítás: „Az írható szöveggel szemben megjelenik tehát a vele ellentétes érték, negatív, reaktív értéke: az, amit el lehet
olvasni, ám nem lehet megírni. Ez az olvasható szöveg. Az olvasható szövegeket klasszikusoknak hívjuk.”206
Ez a szöveg csak képernyőről olvasható, nem másolható, körülményes rá hivatkozni,
nem ragasztható semmihez, és nem is ragasztható hozzá semmi. Mozdulatlan, nem linkelhető, forráskódja zárt, módosítani csak a szerző jogában áll. A tökéletes antihypertext.
Az 1 szabadsági fokú dokumentum még mozdulatlan szöveg, mely szintén üvegbúra
alatt helyezkedik el, a kar kívánságunk szerint lapoz, azonban másolatot már kérhetünk róla.
Ez a másolat minden részletében megegyezik az eredetivel. Ilyenek a tüköroldalakon tárolt
anyagok. A szöveg kezelése úgy történik, hogy az eredeti (digitális) közegében nem lehet
206
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semmihez sem ragasztani, nem fűzhető hozzá semmi, nem linkelhető. Ilyenek lehetnek az
olyan szövegek, amelyeknek helyét nem tudjuk abszolút módon meghatározni, tehát nincs
állandó helyük, a könyvtáros (felhasználó) saját logikája szerint helyezi valamelyik polcra a
raktárban, és a szöveg csak rajta keresztül érhető el.
A 2 szabadsági fokú dokumentum, még mindig mozdulatlan szöveg, de már nincs
üvegbúra alatt, szabadpolcon helyezkedik el, és bárki számára elérhető. Helyben olvasható,
kinyomtatható, gond nélkül másolható, és már klónozható is207. Ez a dokumentum mindig
fix helyen található, ezért könnyű rá hivatkozniés már tartalmaz linkeket, rá lehet mutatni,
ám ő sohasem tudhatja meg, ki hivatkozik rá.208 Az eredeti szöveg azonban nem változtatható. Majdnem az összes hypertext 2 szabadsági fokú, így a továbbiakban a hypertext alatt a 2
szabadságfokú dokumentumot kell érteni.
A 3 szabadsági fokú digitális szöveget 2000-ben „hippy” szövegnek neveztem, ma
inkább a nyílt kategóriát használnám. Ez a szöveg a legnyíltabb, szabadpolcon helyezkedik
el, kinyomtatható, másolható, fix, esetleg több helyen található, ezért lehet hivatkozni rá,
több példányban, változatban is létezhet, ragasztható és linkelhető, de magába a szövegbe is
bele lehet avatkozni, ezt a szöveget bárki (át)írhatja, nem kell hozzá jogosultság, ez a decentralizált szöveg, melyről Barthes ír. Ilyenek a több szerző által írt online regénye, valamint a
legfontosabb tudományos hypertext project, a többnyelvű Wikipédia209, a szabad lexikon,
melyet bármely felhasználó szerkeszthet, és véleményem szerint idővel a legfontosabb enciklopédiává válik, mert a Britannica tudásának frissítése nem tudja majd követni. Mind 2,
mind a 3 három szabadságfokú szöveg hypertext.
Természetesen más módon kategorizálhatjuk a digitális szövegeket, Raine
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Szövegklónozás fejezet
A mai világhálón a hivatkozások mennyisége, - a page rank - a látogatottság mellett a legfontosabb mutató,
ez felelős, hogy a kereső motor, pl. a Google milyen sorrendben jelenítni meg a találatokatí
209
A Wikipedia önmagáról: „Érdekességként megemlíthetjük, hogy a 2006. október 4-i statisztika [1] szerint a
magyar változatban 40 789 cikk jelent meg, az összes szerkesztések száma 896 179 volt, adminisztrátorok
száma 10, regisztrált felhasználók száma 9205, a képek és egyéb ábrák száma pedig 9934 volt. A huszonegyedik pozició közvetlenül a katalán (41 218) és a héber változat után (45 161) helyezkedett el.
A magyar Wikipédia nemcsak mennyiség szempontjából bővül folyamatosan, de lassanként a minősége is
javul: a legkülönbözőbb témakörökben megjelentek szócikkek, szakmai és népszerű témákban egyaránt: a
csillagászat, a kémia és a japán kultúra kérdéseitől egészen a Harry Potterig… számos Google-keresés
Wikipédia-cikket ad ki az első oldalon vagy nemritkán a legelső találatként. Ez természetesen nemcsak dicsőség, hanem felelősség is, amelynek a szerkesztők igyekeznek megfelelni úgy, hogy figyelemmel kísérik egymás munkáját és megvitatják a kétséges eseteket. Céljuk, hogy minél több területen a nyomtatott lexikonoknál
is alaposabb, átfogóbb, megbízhatóbb tartalomra tegyenek szert.”
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Koskimaa őket négy csoportba osztotta, ezt a felosztást fogadja el és használja a hypertexttel
foglalkozó munkájában mind Józsa Péter210, mind Tóth Barna211, és véleményem szerint is
ez a felosztás a legjobb.

1. Az első csoportba az e r e d e t i l e g n y o m t a t o t t , d e k é s ő b b d i g i t a l i z á l t m ű v e k tartoznak, ezek általában nagy projectek részei, előfordul
azonban, hogy valaki a saját honlapján közöl egy Babits vagy Ady verset.
Rögtön látjuk, hogy a digitalizált művek nem hypertextek, jelentőségük a
nyomtatásban megjelent szövegek átmentésében van, a digitalizáló műhelyek
jelentősége mégis felér a középkori bencés kolostorokéval, melyek nemcsak
másolták, hanem meg is mentették a jövő számára a könyvben felgyülemlő
tudást. A legjelentősebb ilyen műhely az eredetileg önálló, majd az OSZK-ba
épült Magyar Elektronikus Könyvtár212. A digitalizált irodalom talán egyik
legfontosabb kérdése a szövegromlás, ami különösen a nem műhelyek, hanem
egyéni felhasználók által feltöltött szövegek esetében jelentős. Ez a probléma
pedig felteszi a helyes hivatkozás kérdését is.

2. A második csoportba az e r e d e t i l e g i s d i g i t á l i s a n m e g j e l e n t , d e
a n y o m t a t á s b a n m e g j e l e n t t ő l n e m k ü l ö n b ö z ő művek tartoznak. Ebben az esetben a digitális forma csak a szöveg könnyebb megjelenését
szolgálja, ami feltételezi, hogy ugyanaz a szöveg akár nyomtatásban is megjelenhetett. Ilyenek a (többnyire irodalmi) folyóiratok, napilapok világhálón olvasható változatai. Ilyen volt például a 2000-ben meghirdetett Origo, Magvető Kiadó és Fókusz Online közös online regénypályázata. A (később nyomta210
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A MEK saját honlapján közöl egy összefoglalót a történetéről: „1996 és 2002 között - nagyon sok ember
önkéntes munkájának és néhány intézmény támogatásának köszönhetően - több mint 4 ezer darabra nőtt a
könyvtár állománya, havi 60-70 ezerre a látogatóinak száma, s kialakult a jelenlegi gyűjtőköre: A MEK-ben
csak magyar nyelvű vagy magyar ill. közép-európai vonatkozású, tudományos, oktatási vagy kulturális célokra
használható dokumentumok kapnak helyet: elsősorban szöveges művek, kisebb részben pedig térképek és kották. Gyűjtjük továbbá az elektronikus újságokat és folyóiratokat, valamint egyéb, könyvtári szempontból érdekes információforrások, szolgáltatások és dokumentumok címeit is.”
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tásban is) megjelent művek azonban csak annyi újat hoztak, hogy a szerzők
hetente, tehát az eddigi rendszerhez képest nagyon gyorsan frissíthették műveiket. Egyik sem használta ki azonban a hypertext lehetőségeit, a világháló
nem eszköze, hanem csupán témája maradt a szövegeknek. Az eredetileg digitálisan megjelent, a nyomtatottól alig különböző a szövegek már tartalmazhatnak linkeket, melyek általában képek, vagy egy másik szövegre utalnak,
ám általában nem tárgyaljuk hypertextként őket.

3. A harmadik csoportba tartoznak azok a szövegek, melyek t u d a t á b a n
vannak az új közeg, a digitális formátum adta lehetős é g e k k e l , é s é l n e k i s a z o k k a l . Ez a csoport széles skálán ölel fel
szövegeket, a hypertextes regénytől, az interaktív költészeten át egészen a
multimédiás

enciklopédiáig.

Ezeket

a

szövegeket

nevezzük

valódi

hypertexteknek. Az első ilyen hypetextes regény Michael Joyce afternoon, a
story CD-ROM-on megjelent szövege, mely remek kritikákat kapott, és a mai
napig a legtöbbet méltatott ilyen mű (ami jelentheti azt is, hogy kevesen tudták felismerni a műfajban rejlő lehetőségeket, és azóta sem jelent meg hasonló színvonalú hypertext): „méltóságteljes és provokatív mű… nélkülözhetetlen
az új művészeti forma megértéséhez” , „az afternoon úgy viszonyul a
hypertexhez, mind Gutenberg Bibliája a könyvnyomtatáshoz”
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. Maga a

szöveg 539 részből (Aarseth kifejezését használva textonból) áll, melyeket
951 link kapcsol össze. Egy ember történetét mondja el, aki munkába menet
egy autó balesetet lát, és fél, hogy az áldozatok (akik valószínűleg halottak) a
volt felesége és a fia lehetnek. A teljes szöveget többféle módon lehet olvasni,
a részek más egymásutániságával, ilyenkor más és más történetet kapunk,
emberi kapcsolatokkal, szerelmi szálakkal és önvizsgálatokkal. Aki lineárisan
végighalad a teljes szövegen, egy teljes történetet kap, melyből kiderül, hogy
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miért rázta meg annyira a baleset a mesélőt, és miért nem mer rágondolni. A
hypertextes regény legjobb magyar nyelvű példája Farkas Péter Gólem214 című online regénye.

4. A h á l ó z a t i i r o d a l o m o l y a n k a t e g ó r i a , m e l y t e l j e s e g é s z é b e n k i h a s z n á l j a a v i l á g h á l ó l e h e t ő s é g e i t . Egy ilyen szövegnek két nagyon fontos tulajdonsága van. Az egyik a linkelhetőség, a másik
a folyamatos frissíthetőség lehetősége. A nyomdagép és a hálózatba kötött
számítógép megjelenése után bekövetkező változások közti párhuzamok vizsgálatakor Dewar rámutat, hogy a világháló lehetővé tette az azonnali visszajelzést, a tudás folyamatos frissítését, egyfajta térbeli (nem szépirodalmi)
könyvet. Ez a könyv pedig linkeket tartalmaz és folyamatosan frissül. A tudás, az információ gyűjtésének, tárolásának és feldolgozásának változása fejezetben bevezetett elavulási fok fogalom szerint a jó hálózati irodalom foka a
friss (up-to-date). Vitatkozni lehet, hogy mi tartozik pontosan a hálózati irodalom kategóriájába. Én elsősorban a blogot értem ez a kategória alatt, azon
belül is a tulajdonságát, hogy az írója gyakran képeket, hanganyagot linkel be.
Tóth Barna a hálózati irodalomra magyar példaként hozza a Dúlalav
„100kezes netregényt”, melyet 2002-ben Temesi Ferenc indított a Magyar
Nemzet Online oldalain. A folyamatosan frissülő szöveghez hozzá lehetett írni, elágaztatni, a kritérium pedig a következő volt: „A prózán kívül elfogadunk forgatókönyv-, rádiójáték- színműrészletet, SMS-t, képregényt, fényképet, grafikát, festményt és egyéb műelfajulásokat. Mindent, ami előre viszi a
regényt.”215
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A protohypertextek – trükkregény

Még mielőtt a levél a kezembe került, azon törtem a fejemet, hogyan lehet egy könyv végtelen. Nem láttam
más lehetőséget, csak ha a könyv ciklikus, kerek. Olyan
könyv, amelynek utolsó lapja azonos az elsővel, és így
folytatható a végtelenségig. Eszembe jutott az az éjszaka is, az Ezeregyéjszaka közepén, amikor Seherezádé
királyné (a másoló csodálatos szórakozottsága következtében) szóról szóra megismétli az ezeregy éjszaka
történetét azzal, hogy majd újra eljut ahhoz az éjszakához, amelyen épp mesél, és így tovább a végtelenségig.
(Jorge Luis Borges: Az elágazó ösvények kertje)

Amikor az irodalomtudomány vizsgálni kezdte a hypertextet, az új lehetőségek, kifejezésformák után rögtön feltűnt, hogy ez az írásmód, jelenség valójában nem előzmények
nélküli. Valamennyi nyomtatott szöveg – kisebb vagy nagyobb mértékben – lehet nemlineáris, hiszen nem létezik két egyforma olvasata, az olvasónak folyamatosan döntenie kell, döntéseit korábbi ismeretei, tapasztalatai, valamint külső tényezők, olyanok, mint a fáradtság,
koncentráció képesség, határozzák meg, és egyetlen szöveg sem lehet teljesen nemlineáris,
hisz amikor olvasunk, részeket sorakoztatunk fel egymás után. De a szöveg bizonyos sajátosságai, a lábjegyzet rendszere, az intertextualitás, a más szövegre való hivatkozás, utalás,
egy lexikon címszavai, és végül maga a metafora is linknek vagy textonnak tekinthető. Józsa
Péter szerint217 „a protohipertext alatt olyan szövegeket értünk, amelyek nyomtatott formában jelentek meg ugyan, de sajátos struktúrájuk révén a hipertexthez közel álló tulajdonságokat hordoznak”, majd (ahogy Tóth Barna is) utal A hypertext című dolgozatomban tett
megállapításra, „a nem-lineáris szerkezetű, oda-vissza mozgó idősíkú és terű nyomtatott szöveg; a szonettkoszorú és különösen a hozzá kapcsolódó, azt egységbe foglaló mesterszonett;
az intertextualitás, metatext; a lábjegyzetelés; a választható szálakon futó kalandregények is
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már bizonyos mértékig hypertextek, vagy annak markáns vonásait viselik magukon.” 218
Józsa Péter szerint219: „Az első ilyen szöveg talán Sterne Tristram Shandyje, amely
explicit utalásokat tartalmaz a könyv más oldalaira. De ilyen például Vladimir Nabokov Pale
Fire című műve (1962), amely négy különálló részből áll: magát a Pale Fire című költeményt
egy Előszó előzi meg, és egy Kommentárok, valamint egy Mutató követi, s ezek folyamatosan
utalnak egymásra, lehetőséget nyújtva az olvasónak, hogy különböző útvonalakat választva
kalandozza be a szöveget.
Italo Calvino Az egymást keresztező sorsok kastélya című könyvének szervező elve
egy Tarot-kártya csomag 78 lapjának összefüggéseit követi: a kiterített kártyalapok egymást
keresztező sorainak és oszlopainak megfelelően haladnak előre a könyv történetei, s az eseményeket az adott útvonalat alkotó kártyák jelentései határozzák meg. A kötetben a kiterített
csomag „térképét” is megtaláljuk, s így a Tarot jelrendszerében kevésbé járatos olvasó is
nyomon követheti, miként változik meg egy-egy kártyalap jelentése annak függvényében,
hogy éppen melyik – függőlegesen vagy vízszintesen haladó – történetbe illeszkedik.”
Julio Cortazar Rayuela című regénye 155 megszámozott fejeztből áll, melyen bármilyen sorrendben olvashatók, bár a szerző maga ajánl egy ugrástérképet.
Milosevits Péter rámutat, hogy a hypertextualitás egyik fő tulajdonságát, a linearitás
megtörését a szerző a világháló előtt is tudatosan, mesterien használták, a bizonyos telítettséget és szintet elérő (prózai) alkotásokat pedig trükkregénynek nevezi: „Mivel a lineáris
elbeszélés szerkezetének összekuszálását a szöveg megbontásának különféle trükkjeivel szokták megvalósítani (Sterne például a fejezetenként újrakezdett s újra elkalandozásba fullasztott elbeszélés trükkjét használja), ezt a regényváltozatot trükkregénynek nevezem.
Legelterjedtebb változata az áldokumentum-regény, a talált kézirat trükkje, amely a
szerző személyének (fiktív) megbontása révén bontja meg a szöveget; ennek »enyhébb« változata az, amikor a kéziratot »közreadó« szerző szövege rövid bevezetőre szorítkozik (Déry:
G. A. úr X-ben, Eco: A rózsa neve), a fejlettebb változatban viszont a »közreadó« szerző is
főszöveget ír, amely bonyolult viszonyban áll a talált kézirattal (Hesse: A pusztai farkas,
Ottlik: Iskola a határon). A harmadik változatban nem talált, hanem íródó kézirat körül fo218
219

SZŰTS, A hypertext...
JÓZSA, i. m.

180

rognak a dolgok; a regény az egyik szereplő által írt regény írásáról (is) szól (Bulgakov: A
Mester és Margarita), sőt ezen keresztül önmagáról, a regény írásáról (is) szóló regény írásáról is tud beszélni (Esterházy: Termelési-regény).” 220
Milosevits Péter szerint a hypertext elődjének kell tekintenünk mindazon szövegeket
is, melyekben a „talált kézirat” közreadójának szövege a főszöveghez kapcsolódik, ugyanis a
két szöveget link köti össze: „valószínűleg kevesen emlékeznek rá, hogy a G. A. úr X-ben
szerzője »nem Déry Tibor «, vagy hogy a Don Quijote »eredeti arab kéziratát« Cervantes »a
piacon vette «. Ellenben aligha képzelhető el olyan olvasó, aki nem emlékszik rá, hogy A
Mester és Margaritá-ban szó esik egy Jézus-regényről, vagy hogy a Termelési-regény második része az első részhez fűzött jegyzeteket tartalmazza. S Esterházy könyve már technikailag
is közel áll a hiperszöveghez: 68 belső hivatkozás van benne. (Igaz, kattintás helyett lapozni
kell, de az eligazodást és visszatalálást megkönnyítik a margón elhelyezett fekete nyilak, valamint a két [!] könyvjelző.)” 221
Az irodalomtudomány használja a nyomtatott hypertext fogalmát is, melyre tökéletes
példa Milorad Pavić Kazár szótára, mely Milosevits szerint azt a benyomást kelti, mintha
eredetileg számítógépen írt hiperszöveg ügyes papírváltozata lenne. A könyv a kazár hitvitával foglalkozik, melyet három szótár: keresztény, iszlám és héber szócikkei összegeznek. A
címszavak között átfedés van, és maga a könyv is több olvasási stratégiát biztosít: lineárisan
haladva egy szótáron belül, az azonos címszavak összehasonlításával, vagy böngészéssel,
egyéni érdeklődés szerint. A szócikkeken belül egyfajta konkordancia jelenik meg, mely
felhívja a figyelmet, hogy onnan link indul, tehát választásra kényszeríti az olvasót.
Értekezésem elején már jeleztem, ezek a jelenségek a teljes irodalom testén belül
nem érhették el a kritikus tömeget, amíg nem találták meg a tökéletes hordozójukat, a
bytokban való rögzítettség formáját, vagyis a digitális szöveget, ez valószínüleg a következő
évtizedben történik meg.
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A szétmart szöveg

A hypertext vizsgálata folyamán megjelennek olyan fogalmak (intertext, metatext,
narratíva, vagy maga a szöveg is), amelyek nem idegenek a modern, a hypertext megjelenése
előtti irodalomelmélettől sem. A fenti felsorolás korántsem teljes, ám arra tökéletesen megfelel, hogy rámutathassak a hypertext nyomaira a nyomtatott szövegben. Ahhoz, hogy képet
kaphassunk a most kialakuló új kánonról, és a hypertext helyéről abban, a „hagyományos”
fogalmakat az új kategóriába kell sorolnom, azzal, hogy köztük nincsenek igazán szigorú
határok, elég nagy az átjárhatóság. Így három kategóriát különböztetek meg:

1. berekesztett szöveg
2. félig zárt szöveg
3. szétmart szöveg – valódi hypertext

A berekesztett szöveg jellemző tulajdonsága, az adott szöveg egységén belül linkszerű, igen erős utalások mutathatók ki.
Ebbe a kategóriába tartozik a nem lineáris szerkezetű szöveg (elsősorban próza), ahol a megértés folyamatában, csupán az olvasó gondolataiban és más szövegekre való asszociációból
áll össze a szöveg elképzelt hálója. Ide sorolom még a természetüknél fogva nem lineáris
adatgyűjteményeket (lexikonok, szótárak) melyek a nagy adatmennyiség ellenére viszonylag
zárt egységet képeznek, és lassan frissülnek, valamint a szonettkoszorút, melyet a befejező
mesterszonett tesz zárt egységgé. A fentiekre példa: Proust: Az eltűnt idő nyomában, József
Attila: A Kozmosz éneke vagy a Révay Nagy Lexikona.
A félig zárt szöveg jellemzője, erős, és a beavatottak számára

észrevehető

kifelé

mutató

utalásokkal

rendelkezik,

melyek

azonban a nyomtatott szöveg természeténél fogva még nem lehetn e k l i n k e k . Az különbözteti meg a berekesztett hypertexttől, hogy az utalásokon továbbhaladva eljuthatunk már szövegekbe is, kalandozásunk azonban ott véget is, és vissza
kell térnünk a főszöveghez. Ebbe a kategóriába tartozik az intertextualitás; metatext; és a
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lábjegyzetek. Példa erre Eliot zseniális költeménye, az Átokföldje, melyben a számos
intertext mellett a szerző lábjegyzetei is szerepelnek.
Vizsgáljuk most meg részletesen is lábjegyzet problémáját. Jakob Nielsen a
Hypertext & Hypermedia222 kötetében utal rá, hogy a nyomtatott szövegben lévő lábjegyzetek is hypertexnek tekinthetők, hisz az olvasónak, amikor egy lábjegyzettel találkozik, el kell
döntenie, milyen útvonalat választ, követi a szöveg fővonalát, vagy a lábjegyzetre ugrik.
Nielson szerint a hypertextet ezért nevezik általános lábjegyzet-nek is. A lábjegyzet így
megfelel a nonszekvencionális szöveg követelményeinek.
Véleményem szerint azonban a legnagyobb különbség a lábjegyzet és a digitálisan
rögzített hypertext között nem a hordozó formája, hanem a linkelő személye. Míg a
hypertext olvasója többnyire a lehetséges linkeket követi, és szövege a hypertext tulajdonságából kifolyólag több részből áll, addig egy lábjegyzetelt szöveg olvasója, aki a főszövegből
a lábjegyzetre ugrik, különbözik az átlagolvasótól, aki nem hagyja el a főfolyamat. A lábjegyzet olvasója az első ugrást egy jelzet link alapján teszi, ám a lábjegyzet elolvasása után
elképzelhető, hogy elindul benne olyan gondolat folyam, melynek hatására további ugrásokat is tesz, maga elé idézi az addig olvasott szövegeket, vagy egy új jelenségre kíváncsi, és
immár egy imaginárius linket indít, ez a link azonban gyorsan eltűnik, hisz nem marad nyoma, nem jegyzi le. Landow erre példát is hoz: „…egy James Joyce Ulysses-éről írt tanulmány esetében elolvassuk a hagyományosan főszövegnek nevezett részt, találkozunk a szövegvégi és lapalji jegyzeteket jelző szimbólumokkal, és kilépünk a főszövegből, hogy elolvassuk a jegyzetet, melyek lehetnek az érvelést alátámasztó idézetek az Ulysses-ből vagy más
szerzők méltatása, netán kritikája stb. A jegyzet tartalmazhat még információt más irodalmi
szövegekből származó forrásokra, hatásokra és párhuzamokra nézve. Bármelyikről legyen is
szó, az olvasó követheti a jegyzetben megadott kapcsoló linket egy másik szövegbe, így kiléphet magából a tudományos tanulmányból. Ha befejezte a jegyzet olvasását vagy úgy dönt,
hogy nincs értelme részletesen kitérni rá az adott pillanatban, visszatér a főszövegbe, és folytatja az olvasást a következő jegyzetig, amikor is újra kilép a főszövegből.”223 Kiindulva
Landow példájából eljuthatunk egy másik, sokkal komplexebb problémáig is. Közismert,
222
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hogy az irodalomtudományi értekezések Eliot Átokföldjét az intertextualitás klasszikus példájaként említik. Azt állítom ugyanis, hogy az Átokföldjében (vagy más költeményben) megjelenő lábjegyzet, intertextus, asszociáció és metafora koncentráció a költeményt tökéletes
hypertextté teszik. A hypertextuális olvasásának kudarca című fejezetben látni fogjuk, hogy
a hypertext megjelenése sokkal kisebb változást hozott a lírában, mint az intertextualitás
alkalmazása, a hypertextben írt szöveg pedig bizonyos linkkoncentráció után olvashatatlanná, élvezhetetlenné válik, ez azonban nem mond ellent annak, hogy a hypertext elterjedése
idővel átalakítja majd a nyomtatott irodalom értelmezését is.
A s z é t m a r t s z ö v e g n e v e z h e t ő n y o m t a t o t t h y p e r t e x t n e k is, ez az
Aarseth-féle ergodikus szöveg, mellyel a későbbiekben majd részletesen foglalkozom.
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Definíciós kísérletek

A hypertextet először úgy definiáltam, hogy nonszekvencionális, nem lineáris írás,
melyben az olvasó döntései befolyásolják a szöveg menetét, ez a meghatározás azonban
többszörös kiegészítésre szorul, hiszen valamilyen mértékben minden szöveg lehet nem lineáris, minden olvasás különbözik az előzőtől, az olvasó döntései során érti meg a szöveget,
valamint a szöveg befogadása részenként történik. A hypertextet azonban gyakran a nyomtatott szöveggel szembeállítva, annak alternatívájaként definiálják, ahol a formátuma jelent
újdonságot az eddigi szöveghordozóval, a papírral szemben.
Látjuk, hogy jellegénél fogva nem létezhet egységes formula, több meghatározás
(szövegelméleti, szemiotikai, technikai, filozófiai) egészíti ki egymást. M e g k e l l h a t á roznunk tehát azokat a feltételeket, melyek teljesülése egyenként
szükséges, és összességében elégséges ahhoz, hogy egy szöveg
hypertext legyen.
Nelson definícióját, miszerint a hypertext nemlináris írás, könnyen megcáfolhatjuk
Aarseth állításával, miszerint: „Egy elbeszélés lehet tökéletesen nemlineáris (például események sorozatának ismétlő vagy nem-szekvenciális módon történő leírása), és mégis egy teljességgel lineáris szöveg által reprezentált.”225 A hypertext maga úgy nemlineáris, hogy a
hordozója (és nem a narrációja, strukturális szintje) az.
A hypertextnek szükséges elágazásokat, linkeket tartalmaznia, hogy az olvasó eldönthesse, hogy olvasson tovább. Ez nem vonatkozik a központozás nélküli szövegekre,
melyek Tóth Barna szerint „felvetik a rendszerbe való beilleszthetőség problémáját, hiszen
(bár szövegszerűen nem idéznek fel másik szöveget) a szövegen belül az olvasó folytonosan
döntéshelyzetekkel találkozik; a szövegben az olvasás során értelmes szószerkezetekre bukkanunk – de a szavak kombinációs lehetőségei közül nekünk kell választani.”226
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A hypertext problémáját eleinte szemantikai kérdésnek tekintették, ezért a nyelvészek
foglalkoztak vele. Magyarul Petőfi S. János hívta fel a figyelmet227 az új szövegfajtára, elmélete az irodalomtudományba azonban nehezen ment át:
„A folytonosan változtatható elektronikus térben az íróknak új struktúrafogalomra
van szükségük, azaz meg kell tanulniuk egyetlen zárt struktúra helyett lehetséges struktúrák
struktúrtájaként létrehozni szövegeiket. Aki ír, annak úgynevezett másodfokú írást kell gyakorolnia, olyan koherens narratív pályákat létrehozva, amelyekre az olvasó anélkül találhat
rá, hogy idő előtt és esetlegesen kizárna más lehetőségeket. Az elektronikus eszköz sajátos
hozzájárulása az irodalom történetéhez éppen ebben a másodlagos írásban áll.
A hypertextus, amely megkérdőjelezi a történetet és az irodalom minden linearitásra
épülő válfaját, megkérdőjelezi magát a narratív cselekmény eszméjét és annak Arisztotelész
óta érvényben lévő modelljét. A hipertextusokról folyó eszmecserék kontextusában a
Poeticahoz való viszonyulás a következő két következtetéshez vezethet: vagy ahhoz, hogy
hipertextuális történetek írása nem lehetséges (és a Poetica magyarázatot szolgáltat ahhoz,
hogy miért nem), vagy ahhoz, hogy az arisztotelészi definíciók nem alkalmazhatók a
hipertextuális térben írott és olvasott történetekre.”

227

PETŐFI S., i. m.

186

A hypertext szerkezete, hypertext narratívák

A hypertext szerkezetek legteljesebb és legalaposabb meghatározását George Stuart
Joyce az Authoring As Architexture: Toward a Hyperfiction Poetics című tanulmányában
hozta létre. A fenti szöveg sajnos semmilyen módon sem érhető el (a rá mutató link hibát
jelez, és a keresőmotorok sem találják a szöveget), ezért elméletét ismertetését a rá hivatkozó
Józsa Péter és Tóth Barna tanulmányokat alapul véve teszem.

Ezek szerint négy hypertext kategóriát különböztethetünk meg.
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Unilineáris hypertextek

Az első, és egyben legegyszerűbb kategóriába az u n i l i n e á r i s s z e r k e z e t ű
h y p e r t e x t e k tartoznak. Ezen belül létezik

 egyszerű lineáris szöveg, mely alig különbözik a nyomtatott szövegtől, azzal,
hogy nem lapozunk, hanem kattintunk. A szerző előre meghatározza az olvasás sorrendjét, és csupán aszerint haladhatunk előre. A digitalizált, nyomtatott
változattal megegyező szövegkorpusz ilyen. Ennél bonyolultabb az

 annotációs struktúra, mely egy lábjegyzetekkel ellátott szövegre hasonlít.
Míg a főszöveg egy lineáris úton halad előre, addig az olvasó mellékszálakra
lépve új információkhoz juthat. Ezek a mellékszállak azonban kötelezőszerűen zártak, így az olvasó rákényszerül visszatérni a főszöveghez – ha nem
akarja abbahagyni az olvasást. Ilyen a szerkezete például a szegedi DeKon
csoport által szerkesztette Fuharosok interaktív CD-ROM-on szereplő Esterházy szövegnek is. A többlet információt közlő ablakot csupán be lehet zárni,
onnan nem lehet továbblépni. A továbblépés lehetőségét biztosítja az

 elágazó struktúra, melynek nyomtatott változatát az 1980-as években világszerte oly divatos lapozgatós, Choose Your Own Adventure (válaszd magad a
kalandod) típusú könyvek. Az első ilyen szöveg az 1979-ben az egyesült államokbeli Bantam Books-nál megjelent The Cave of Time volt.228 A szöveg
az addigi megszokottól eltérően egyes szám második személyben íródott, így
az olvasó lett egyben a kaland (szöveg) főszereplője is. A könyv kezdetén az
olvasó talál egy rövid történetet, ezután azonban magára marad, és tőle függ,
hogyan folytatódik a cselekmény, az oldal végén több választási lehetősége
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Az utolsó kötet 1998-ban jelent meg, és összesen 250 millió példányban jelent meg, amivel minden idők
egyik legsikeresebb sorozatává vált.
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van, ha azt választja, hogy szembeszáll a sárkánnyal, akkor a 7. oldalra lapoz,
ha elmenekül, akkor a 15. oldalra, stb. Az Ezer ütés percenként prózakötetemben én is kísérleteztem az ilyen (minimál) szöveggel, melyet
cheapertextnek neveztem, és minimál szöveget igyekeztem írni, hogy a hangsúly a választási lehetőségre tolódjon. Az elágazó struktúra magában foglal
egy nyitott narratívát, és több lehetséges befejezést kínál. (A T-bag című szövegemben szerepel olyan befejezés is, melyben több sort kihagytam, hogy az
olvasó megírhassa a neki tetszőt is). Az ilyen szövegnek azonban egy komoly
veszélye van, melyet majd A hypertext olvasás kudarca című fejezetben részletesen is tárgyalunk. A döntésre kényszerítő pontok nagy száma ugyanis
olyan nagy számú választási lehetőséget kínál, így hihetetlenül megnövekszik
a szükséges epizódok száma, Joyce ezt exponencionális problémának nevezi.
Ha azonban csökkentjük az elágazások számát, a szöveg túl gyorsan véget ér,
és az olvasó nem kezd el egy újabb útvonalba. Erre megoldást kínál a racionális számú elágazás, vagy a történetszálak gyakori összetalálkozása.
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Multilineáris szerkezetek

A második kategóriába tartoznak a m u l t i l i n e á r i s s z e r k e z e t e k . Ezekben az
olvasónak el kell jutnia egy adott végpontig, meg van azonban a szabadsága, hogy megválassza, milyen útvonalakat választ közben.

 Az egyszerű multilineáris szerkezetben egy befejezés létezik, azonban több
történetszál fut ki párhuzamosan, hogy a szöveg végén találkozzon. Ez a
szerkezetet (technikát) gyakran alkalmazza a filmművészet, vagy a minőségi
tévésorozatok. A több szálon futó cselekmény alkalmas a feszültség fenntartására, míg a befejezés biztosítja a katarzis élményt.

 Ha ezek a történetszálak a találkozási pont után újra elvállnak, akkor összefonódó multilineáris szerkezetről beszélünk. Ez a szerkezet bizonyos, már ismert jelenetek, szituációk kissé megváltoztatott újramegjelenítésével képes az
intenzív feszültség fenntartására. Az összefonódó szerkezetnek egyik esete a
homokóra vagy üvegnyak struktúra: ebből az egy összetett struktúrából egy
kivezető út van egy másik összetett struktúrába. (A két struktúra bármilyen
lehet.)

 A legbonyolultabb a multilineáris tölcsérszerű szerkezet. Itt az olvasónak erőfeszítést kell tennie, bizonyos feltételnek kell megfelelnie, hogy továbbléphessen, ami jelentheti bizonyos számú lexia kötelező látogatását is. Ezt a
szerkezetet alkalmazzák a számítógépes játékok is, ahol a felhasználó nem
léphet tovább a következő szintre, míg nem teljesítette az előre megadott,
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vagy még felfedezendő feladatokat.229 Véleményem szerint ez a szerkezet a
fenti kettőnél sokkal kevesebb szabadságot ad az olvasónak, és a szerző akaratát erőlteti rá.

229

Ilyen lehet egy intelligens számítógépes vizsgarendszer is, a vizsgázó hibáit elemezve kínálja fel a következő kérdést.
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Gondolati tér

A hypertext harmadik kategóriája, a g o n d o l a t i t é r már szakít a linearitással. A
szakirodalom ezt a szerkezetet először hyperfikciónak nevezte, ez a meghatározás azonban
nem pontos, mert több mási szerkezetre is illik. Józsa Péter szerint230: „Gondolati azért, mert
ebben a struktúrában mozogva az olvasónak az a benyomása, hogy akadálytalanul lavírozhat az író és a szereplők gondolatai közt, és tér azért, mert a lineritást felváltja egy olyan
forma, amiben az olvasó végre megszabadul az író által rászabott igától, már nem kell követnie egy előre megszabott útvonalat, hanem tetszése szerint, három dimenzióban navigálhat a szövegben.”



A gondolati tér első típusa a rizóma, mely Derrida és Barthes elméleti írásaiban is megjelenik. Kunszt György Szkizoanalízis és nomadológia231 című
szövegében a rizómát a következőképpen definiálja: „a rizóma: eltérően a
(hierarchiát szuggeráló) fáktól és azok gyökerétől, bármely pontot bármely
más ponttal összeköt, s jellemzői nem szükségszerűen kapcsolódnak hasonló
természetű jellemzőkhöz: igen különböző jelrezsimeket hoznak játékba, sokszor még irrelevánsokat is. A rizóma nem vezethető vissza sem az Egy-re, sem
a többszörösre… Nem egységekből áll, hanem dimenziókból, vagy még inkább mozgás-irányokból. Nincs kezdete, nincsen vége, mindig közbül (valamilyen miliőben) van, s innen növekszik, ez az, amiből kicsordul… Nincsen genealógiája, s a memóriája is csak rövid távú. Működése a variálás, az expanzió, az okkupálás, a foglyul ejtés, a sarjadás… Ellentétben a központosított
(centrált vagy policentrikus) rendszerekkel, amelyekben a kommunikáció hierarchikus módozatai lehetségesek előzetesen kiépített csatornákkal, a rizóma
centrumtalan, nem hierarchikus, nem jelentő rendszer, amelyben nincsen Ge-
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Kunszt György: Szkizoanalízis és nomadológia, Nappali Ház, 1994/3.
http://epa.oszk.hu/00000/00002/00036/kunszt.html
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nerális és nincs szervező memória vagy központi automata; egyes-egyedül állapotok cirkulációja határozza meg.”A rizóma típusú (szerkezetről itt már
nem igen beszélhetünk) hypertext leginkább egy szabálytalan hálóhoz hasonlít, egy olyan gombolyaghoz, melyben számtalan szál fut, és ezek időközben
összecsomózódnak, azzal, hogy a szálak között semmilyen hierarchia sem létezik. Az ilyen szöveg megfosztja az olvasót bármilyen tájékozódástól, és
magát az olvasás folyamatát asszociációs lépések sorozatává alakítja át. Józsa
Péter szerint232, aki Joycet idézi „ez a labirintushoz hasonlító, hősök és megoldások nélküli, szójátékokkal és meghatározatlan eseményekkel tűzdelt struktúra egyenesen a hierarchiát és rendet tagadó posztstrukturalista elméletekből eredeztethető. Az ilyen típusú szövegek általában következetesen akadályozzák a lineáris olvasáshoz szokott olvasót a jelentésalkotásban: az olvasó
a szövegben elszórt, linkeket rejtő szavakra kattintva, az asszociációk szeszélyes logikájához hasonló módon lép új és új szövegrészekre, ahol a jelentéstulajdonítást újra az alapoktól kell kezdenie. Az így adódó választások valójában nem választások, hiszen nincs tétjük, alapvetően nem befolyásolják az olvasói tapasztalatot: egy olyan nem-hierarchikus szöveguniverzumban, ahol a
szegmensek sorrendje esetleges, a kínálkozó lehetőségek nem valódi alternatívái egymásnak.” A már említett afternoon, a story mellett rizóma jellegű
hypertext a Victory Garden is, mellyel a későbbiekben még foglalkozom. A
rizóma kapcsán felmerül több kérdés is. Nem lesz-e az ilyen szöveg a hierarchia hiánya miatt olyan szétmart, hogy meggátolja a történet kibontakozását,
mert nem képes megjeleníteni sem a szereplőket, sem a cselekményt? Joyce
ezért azt javasolja, hogy a szerző iktasson be egy bizonyos fokú strukturáltságot, vagy törekedjen arra, hogy a teljes szöveg önmagában is értelmezhető részekből álljon össze. Elképzelhető, hogy a világháló egy egységként
rizómának tekinthető.
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A történetvilág (storyworld) a már meglévő világhálós előzményekből jött létre, azoknak tapasztalataira épített. Ezek az előzmények általában az online
szerepjátékok. A legjelentősebb ilyen játék a még 1993-ban megjelent
Myst233, melynek fantáziavilágában a felhasználó/játékos/olvasós gyakorlatilag szabadon közlekedhet, és ellentétben a korábbi, főleg erőszakos cselekményre építő játékokkal, a Myst egyik lehetősége a felfedezés.234 A rizómával
szemben a történetvilág igyekszik megtartani egy bizonyos struktúrát, s bár
három dimenzióban terjeszkedik, van eleje és vége. A történetvilág olvasásához komoly olvasói erőfeszítésre van szükség. Míg Landow a Hypertext 2.0
könyvében a storyworld alatt egy számítógépes történetvilágot ért, addig
Joyce a fogalmat olyan szövegre alkalmazza, melynek a története és
narratívája kevésbé fontos, a hangsúly a szövegbe kódolt jelentéseken, azok
megfejtésén van.
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2006-ban az V. résznél tart a sorozat, ennek grafikája már gyakorlatilag valósághű
Valahol a Földünkön, pontosabban mélyen a föld alatt, egy gigantikus barlangrendszerben van a D’ni birodalom - lakóinak sok ezer éve megszakadt minden kapcsolata a földfelszínnel, talán soha nem is volt, azt hiszik, a felszínen nincs is civilizáció. De ez nem túlságosan zavarja őket - a mi felfogásunk szerinti tudomány és
technika mellett birtokukban van ugyanis egy másikfajta tudomány (vagy művészet?) is, a Könyv és Irás tudománya: különleges papírra, különleges tintával, különleges nyelvvel olyan Könyveket tudnak alkotni, hogy az
abban leírt Világ - vagy Kor, ahogy ők nevezik - a dimenziók között valahogyan fizikailag valóságosan is megjelenik, életre kel, növényekkel, állatokkal, lakóival együtt. Sőt mitöbb, a Könyvben levő különleges képet
(gateway image - kapukép?) megérintve, át is lehet oda jutni. Egy Kapcsoló Könyv (link book) segítségével
lehet pedig visszajutni. Egy leíró alap Könyvhöz több ilyen Kapcsoló Könyv is tartozhat, biztosítva az átjárást
más Könyvek világába. Így, bár a D’ni birodalom központja a Föld mélyén van, lakói csodálatosabbnál csodálatosabb világok között barangolhatnak…
http://mystvilag.pcweb.hu/
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Nem lineáris szerkezetek - van-e élet a MUD-on túl?

Mérgező nők, mérgezett tudat
Közvetlen hang, közvetlen életveszély
Kinek emelhetsz szobrot?
Kinek a nevében beszélj?
Miért égnek a hangok?
Ki lesz az úr?
Van-e élet a Földön
A rock-and-rollon túl?
(Müller Péter Sziámi: Van-e élet a Földön?)

A hypertext negyedik kategóriáját a n e m l i n e á r i s s z e r k e z e t e k alkotják.
Joyce a nem lineáris szöveg fogalma alatt egy különlegesen kifinomult hypertextet ért,
melyben a szövegrészek már nagyon fejlett programozási technikával kapcsolódnak egymáshoz. Ennek a szövegnek a narratívája nyitott, és nem létezik kijelölt, előre meghatározott
vége. Ezt jelenheti azt is, hogy a számítógép, figyelve a felhasználó/olvasó/játékos viselkedését vagy olvasási stratégiáját, egy annak megfelelő véget kínál fel. Az ilyen nem lineáris
szöveget akár a felhasználó is írhatja, vagy az olvasással egyidőben is íródhat. Így olvasás
közben nem kibontjuk, hanem alkotjuk a történetet. Ez a szöveg tehát, a hypertext előző három szerkezetével szemben még nem létezik, hanem az olvasás aktusa során jön létre.



A nem lineáris szerkezetű hypertext egyik típusa a MUD. A rövidítés társadalomtudományi megfejtése a Multi User Dialoges vagy Dimensions (Tóth Barna ezt az értelmezést veszi át), míg a populáris jelentése a Multi User
Dungeon, a szerepjátékok világhálós változata. Aarseth ezzel szemben azt javasolja, hogy a MUD-ot olvassunk Multi-User Discoursenek (több felhasználós diskurzusnak). Az első MUD-ok (először csak az interneten) 1990-ben indultak, és hihetetlenül gyorsan tették függővé főleg az egyetemi hallgatókat.
(Hasonló a MUD-hoz az IRC, vagy a mai chat, mely folyhat egy
csevegőszobában, vagy magáncsatornán. Az chat azonban felvet több problémát is: az így létrejövő szöveget a felhasználók általában nem mentik el, és
a chat többnyire a való világban folyik – azzal, hogy a felhasználók álnevet
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választanak maguknak, amivel akár nemet is válthatnak, ami már a gender
studies témakörébe tartozik. A világ ettől nem változik, szemben a MUD fantáziavilágával és szabályaival.) A játékosok létrehoznak egy személyt, és az ő
életét élik a virtuális világban. (Lineage)



A nem lineáris hypertext másik típusa a véletlenszerű elemek (random
elements), ezek azonban nem teljes mértékben tartoznak a hypertext kategóriájába. A MUD kivételével minden esetben az olvasó volt az, akinek döntései
következménye volt a szöveg folytatása, tehát az olvasó bizonyos mértékben
betöltötte a szerző szerepét is. Ebben az esetben azonban a számítógép az,
mely egy adott program segítségével egy bizonyos, előre legyártott szövegmennyiségből (ennek működése számunkra irreleváns) kiválaszt majd megjelenít egy lexiát. A választás történhet az olvasó tudtával vagy anélkül. Hasonlóan működő rendszerrel már találkoztunk a számítógépes költészet tárgyalásakor, amikor az adott program hozta létre a szövegeket előre előkészített szókészletből. A véletlenszerű elemeknek két típusa létezik: az első esetben a
technika csupán kiegészítője a narratívának, a számítógép a történet bizonyos
szakaszainál beiktat egy lexiát, amivel mellékszálat hoz létre, ezek azonban
nem térítik el a történet menetét. A második esetben a teljes szöveget a gép
határozza meg.
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Az ergodikus szöveg

Espen J. Aarseth egy új fogalmat vezet be a hypertext és a világháló írásbeliségének
tárgyalásában, amikor azok elméletét tárgyalja235. A hypertextet ergodikus rendszerként
vizsgálja, melyben az olvasónak erőfeszítést kell tennie, döntéseket kell hoznia, hogy előbbre juthasson. Az ergodikus rendszerek a mai fizikai és matematikai kutatások egyik középpontját képezik, és szorosan kapcsolódnak a káoszelmélethez, mely, mint láttuk, sikeresen
hívhattuk segítségül a nyomdagép és a hálózatba kötött számítógépek korának vizsgálatakor.
Maga a kifejezés a görög ergon és a hodos, vagyis a munka és az út szavakból jött létre.
Már többször hangsúlyoztam, hogy a hypertext megjelenése és irodalmi szöveghordozóvá való válása önmagában nem hoz paradigmaváltást, ehhez bizonyos szövegmennyiségre van szükség – tekintsünk el egy pillanata a minőség relatív fogalmától. Hogy ezt a
problémát és Aarseth elméletét bemutassam, egy mindennapi jelenségre hívnám fel a figyelmet. Az irodalomkritika gyakran beszél divatról, de problémánkat a divat legelterjedtebb
jelentésével, az angol fashion vagy francia mode kifejezéssel ábrázolom. Az divatos, ami
aktuálisan pozitív elbírálással bír, ami pedig mennyiségi növekedést jelenthet. A divatot általában deklarálják, és sokan követik, majd idővel a jelenségről azt állítják, hogy kiment a divatból, ami pedig mennyiségbeli csökkenést generál. Nem mindenki veszi figyelembe ezt a
kánont – ennek több, számunkra kevésbé fontos oka lehet (érdektelenség, szegénység, információ hiánya, szándékos kánonon kívülállás). Bizonyos szabások, anyagok, stílusok már
évszázadok óta jelen vannak, időközönként megerősödnek, és a felszínre törnek. A hypertext
megjelenése ergodikus művek olyan kis számban voltak jelen (és poétikai értékük is gyakran
kicsi volt), hogy önálló csoportot nem alkottak, nem lehetett szembeállítani őket a nem
ergodikus irodalommal.
Az olvasó munkájára van tehát szükség, és ennek ellentéte a mechanikus, csupán ismeretszerző olvasás.
Elképzelhető, hogy egy szöveget lehet nemlineárisan írni, olvasni azonban majdnem
lehetetlen. Végül ugyanis az olvasott szöveg egy lineáris rendszerbe áll össze, különben nem
235
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lenne értelme az olvasásnak, és most olyan olvasást feltételezünk, mely közben értelmes
szöveget szeretnénk kapni, és meg is értjük, amit olvasunk, tehát ezek szerint a rizóma szerkezetű hypertext nehezen értelmezhető szöveg.236 Aarseth szerint szemléletváltásra van
szükség a hypertext vizsgálatakor, ugyanis az irodalomtudomány eddig azt vizsgálta, hogy
mit olvasunk, de most azt kell vizsgálnunk, hogy miből olvasunk.
Amikor például a Harmonie Caelestisből olvasunk, akkor azt gondoljuk, szem előtt
tartjuk, hogy a Harmonie Caelestisből olvasunk. Amikor a hypertextből olvasunk, folyamatosan tudatában vagyunk azoknak az irányoknak, melyeket nem használtunk fel, részeknek,
melyek kimaradtak, jelentéseknek, melyeket nem fedezhettünk fel. Folyamatosan a szöveg
bizonyos részeit értékesnek és kevésbé értékesnek nyilvánítunk, ítéletet hirdetve, és még azt
sem tudjuk, a végső olvasatnak lesz-e értelme. Újra ki kell hangsúlyoznom, most nem
szabadversről, dadaista szövegről van szó. Így nézve igenis nagy különbség van a hagyományos szöveg és a hypertext között.
Én ezt gondolati nemlinearitásnak nevezem, ami nagyon hasonlít a hypertextuális
narratíváknál tárgyalt gondolati térhez. A „hagyományos” szövegből magunk indíthatunk
linkeket, ezek lehetnek metaforák, metonímiák, asszociációk, vagy már létezhetnek
lábjegyzetek formájában. Valószínűbb azonban, hogy a szerző által felkínált úton indulunk,
míg a hypertextben az a fogalom, hogy meghatározott út nehezen alkalmazható. A
nyomtatott szövegben a kihagyott utak száma is lehet végtelen, azonban mindenképpen
kevesebb, mint egy hypertextben.
A kétféle szöveg viszonyát talán legjobban a halmazok számosságával tudnám szemléltetni. Tegyük fel, hogy nyomtatott szövegben lévő utak, választási lehetőségek száma
megegyezik az egész számok halmazának elemszámával, így a nullától pozitív vagy negatív
irányba egyesével haladva eljutunk a végtelenig, azzal, hogy valamennyi, végül megszámlálhatóan végtelen elem belátható vagy befogadható. Ezzel szemben egy hypertextben a
nyomtatott szöveg választási lehetőségek elemeihez, melyeket eddig az egész számokhoz
rendeltünk, hozzáadódik a számtalan út, így ezek száma a racionális számok számával
egyenlő, melyekről tudjuk, hogy megszámlálhatatlanul végtelenül sokan vannak. Gondoljuk
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azt végig, hogy pl. csak az 1 és a 2 között találunk legalább annyi racionális számot, melyet a
0-tól a két végtelenbe tartó minden egyes egész számhoz rendelhetünk. A nyomtatott szövegben és a hypetextben létező utak és olvasási lehetőségek száma tehát nem egyforma, a
hypertext számtalanszor több lehetőséget biztosít.
Miközben egy hypertextből olvasunk (legyen az akár egy újságcikk is), a szöveg folyamatosan figyelmeztet minket, hogy bizonyos utakat még nem jártunk be, hangokat nem
hallottunk meg, jelentéseket figyelmen kívül hagytunk. Valamennyi döntésünk tehát kiemeli
a szöveg bizonyos részeit, nagyobb jelentőséget tanúsít nekik, mint másoknak. A nyomtatott
szöveggel ellentétben így sohasem tudhatjuk meg döntésünk összes következményét, mert
lehetetlen végigfutni az összes szálon azért, hogy meglássuk, mit hagytunk el.
Aarseth szerint a narratív szövegben (melynek az a funkciója, hogy az olvasót szórakoztassa, történetet mondjon el, vagy esztétikai élményt biztosítson, azzal is, hogy párbeszédeket tartalmaz, nyelvezete pedig az átlag olvasó számára sem bonyolult237) az olvasó nem
valódi játékos, szerepét egy sportesemény szurkolóéhoz hasonlítja, aki elméleteket gyárthat,
lelkesedhet, vagy szabálytalanságokat vélhet felfedezni, azonban játékossá sohasem válhat.
Vagy olyan, mint egy utas a vonaton, figyelheti és elemezheti, megjegyezheti a mellette elhaladó tájat, bármely részletére fókuszálhat, elkalandozhat, végső soron pedig meghúzhatja a
vészféket is, amivel végleg leszállhat, vagy kiszállhat a szövegből, egy dologra azonban képtelen: a vonat mozgását nincs lehetősége befolyásolni, irányát nem tudja megváltoztatni, de
cserébe felelőséggel sem tartozik a vonatért. Hozzáteszem: amennyiben sikerülne is eltérítene, hamarosan őrizetbe vennék, így nem jutna messzire. Aarseth végső következtetése az,
hogy egy nyomtatott szöveg olvasójának nem lehet része abban az örömben, hogy befolyásolhassa a szöveget, miközben azt mondja, hogy lássuk, mit történik, ha ezt teszem! Az olvasó élvezete olyan, mint a leskelődőé. Biztonságos, azonban impotens.239
Ezzel szemben Aarseth rögtön megfogalmazza a kételyét, hogy a hypertext olvasója
nincs biztonságban, amivel egyben a szerepe is megkérdőjeleződik, és felmerül az a kérdés
is, hogy olvasó-e valójában? Az olvasó beleéli magát a szövegbe, az azonban akkor, amikor
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már a saját elképzelését szeretné látni, visszautasítja. Ezért a hypertext olvasásánál felmerül
az eredményesség kérdése. Elképzelhető, hogy egy ilyen szöveg olvasása nem vezet eredményhez.
A hypertext olvasója tehát lehet játékos, aki kockáztat, és így a hypertext egy, mindent belinkelő játék. A hypertextet fel lehet fedezni, megtalálni az elrejtett utakat, melyek
nem metaforikusak, hanem konkrétak. Van szerintem még egy fontos szempont, amit a későbbiekben még részletesen is megvizsgálok. Ez a távolság a hypertexten belül. Meglátásom
szerint ugyanis a hypertextben a legnagyobb távolság a klikkelés, minden további szöveg
ugyanis egy klikkelésnyire van egymástól, nagyobbat ugrani nem lehet. Ez a lehetőség tehát
hiányzik a hypertextből. A kettőt vagy többet lapozás (ugrás) lehetősége.
Ezzel kapcsolatban bevezetek egy új fogalmat, a z o l v a s ó á l t a l l é t r e h o z o t t
linket, mely nem kapcsolódhat az eredeti szöveghez, csak az olvasó személyes olvasatában, úgy hoz létre linket ugyanis, hogy a
szövegből kiemel egy részletet és rákeres egy böngészőprogrammal. Két lehetősége van: az eredeti szöveget alkalmazza, vagy saját olvasata szerint módosítja a keresés kritériumait, hozzáad egy
ideát, így jut el egy másik szövegig, képig, vagy más műig. Ezt a
módszert én gondolati linkelésnek nevezem.
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A labirintus

A hypertext, mint a végtelen számú ösvényt rejtő szöveg fogalma szorosan összefonódik Borges elágazó ösvények kertjével, mely a hypertext metaforájává vált. Borges jelentősége a hypertextről és világhálóról folyó diskurzusban inkább Barthes-éhez, mint Nelson
vagy Landow jelentőségéhez hasonló, Bábeli könyvtára pedig a világháló metaforájává vált.
Borges esszéi kapcsán, melyekben a hypertext kifejezést sohasem használja, egy nagyon
érdekes problémával kell foglalkoznunk. A hypertext által adott választási lehetőségeket
gyakran összetévesztik egy nyomtatott szöveg jelentéstani változataival, különböző olvasási
stratégiáival. Bizonyos nyomtatott szövegeket (főleg az erős narrációt hordozókat) igaz,
hogy értelmezhetjük labirintusként, játékként vagy egy képzeletbeli, értelmezésre váró jelentéseket hordozó világként, ez különösen jellemző a mágikus realista művekként ismert
Gabriel García Márquez Száz év magányára, vagy Borges prózaköteteire. Egy ilyen szövegben az olvasó saját belátása, irodalmi ízlése, képzettsége, ébersége vagy fáradtsága szerint
kalandozhat, elveszhet, vagy fellelhet titkos ösvényeket. Ez az irányzat, azzal, hogy tartalmaz varázslatos elemeket és hangsúlyt fektet az érzékekre vonatkozó részletek gazdag megjelenítésére, torzítja az időt, mely ettől periodikussá vagy nem létezővé válik, összeomlik,
ismétlődik, és nagy jelentőséget tulajdonít a könyvnek, mint tárgynak vagy metaforának.
Mivel a mágikus realizmusban megfordul az ok-okozati összefüggés, a szereplők egy elkövetendő bűnéért bűnhődnek, az eseményeket több perspektívából látjuk, melyek gyakran
ellentétesek, a terek egymáson belül helyezkednek el, de semmiképpen sem az általunk valóságnak tartott dimenzióban , a fogalmakat folyamatosan egymásba alakulnak, ezért ezek a
szövegek leginkább egy labirintus jellegű gondolati térre hasonlítanak.
Borges Az elágazó ösvények kertjében240 a következőket írja:
Bámulatos sors a Cuj Pené – mondta Stephen Albert. – Szülőtartományának kormányzója, az asztronómia és az asztrológia tudósa, a kánoni könyvek fáradhatatlan magyarázója, kiváló sakkozó, híres költő és kalligráfus: mindezzel felhagyott, hogy megalkosson
egy könyvet és egy labirintust. Lemondott a hatalom, az igazságszolgáltatás, az ágy, a lakomák, sőt a tudomány gyönyörűségéről is, és tizenhárom évre bezárkózott a Tiszta Magány
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Pavilonjába. Halála után az örökösök csak zűrzavaros kéziratokat találtak. A család, mint
ön bizonyára tudja, tűzre akarta vetni őket, de végrendeletének végrehajtója, egy taoista
vagy buddhista szerzetes ragaszkodott a kiadáshoz.
– Mi, Cuj Pen leszármazottai – feleltem –, a mai napig átkozzuk azt a szerzetest. Ez a
kiadás őrültség volt. A könyv egymásnak ellentmondó szövegek zavaros halmaza. Tanulmányoztam egyszer: a hős a harmadik fejezetben meghal, a negyedikben újra él. Ami pedig Cuj
Pen másik vállalkozását, a labirintust illeti…
– A labirintus itt van – mondta egy magas, lakkozott íróasztalra mutatva.
– Elefántcsont labirintus! – kiáltottam. – Miniatűr labirintus…
– Szimbolikus labirintus – helyesbített. – Az idő láthatatlan útvesztője. Nekem, barbár
angolnak adatott meg, hogy ezt az átlátszó titkot felfedjem. Több mint száz év után a részletek már pótolhatatlanok, de azért nem nehéz kitalálni, hogy történt a dolog. Cuj Pen egyszer
azt mondta: Visszavonulok, könyvet írok. Máskor meg: Visszavonulok, labirintust szerkesztek. Mindenki két műre gondolt; senkinek se jutott eszébe, hogy a könyv és a labirintus egy és
ugyanaz. A Tiszta Magány Pavilonja talán egy kusza kert közepén állt, s ezért gondoltak az
emberek valóságos kézzelfogható labirintusra. Cuj Pen meghalt. Kiterjedt földjein senki sem
talált rá a labirintusra; a regény zavarossága nekem azt sugallta, hogy ez a labirintus. Két
körülmény segítette elő a probléma helyes megoldását. Az egyik az a különös legenda, hogy
Cuj Pen a szó szoros érelmében végtelen labirintust akart megalkotni. A másik egy levélrészlet, melyre rábukkantam.
Albert felállt. Néhány pillanatra hátat fordított; kihúzta az aranyozott és megfeketedett íróasztal egyik fiókját. Egy valaha kárminvörös, most rózsaszín, vékony, kockákra osztott papírdarabbal jött vissza. Cuj Pen megérdemelte kalligráfusi hírnevét. Értetlenül és lázasan olvastam a szavakat, melyeket igen finom ecsetvonásokkal rótt fel valaki, a vérrokonom. Az elágazó ösvények kertjét ráhagyom a különböző jövőkre (nem mindre). Szótlanul
adtam vissza a kéziratot. Albert folytatta:
– Még mielőtt a levél a kezembe került, azon törtem a fejemet, hogyan lehet egy
könyv végtelen. Nem láttam más lehetőséget, csak ha a könyv ciklikus, kerek. Olyan könyv,
amelynek utolsó lapja azonos az elsővel, és így folytatható a végtelenségig. Eszembe jutott az
az éjszaka is, az Ezeregyéjszaka közepén, amikor Seherezádé királyné (a másoló csodálatos
szórakozottsága következtében) szóról szóra megismétli az ezeregy éjszaka történetét azzal,
hogy majd újra eljut ahhoz az éjszakához, amelyen épp mesél, és így tovább a végtelenségig.
Elképzeltem egy platonikus művet is, amely apáról fiúra öröklődik, amelyhez minden következő ember új fejezetet illeszt, vagy áhítatos gonddal belejavít az ősök lapjaiba. Ezek a feltevések elszórakoztattak, de szemmel láthatólag egyik sem illett még a legtávolabbról sem Cuj
Pen egymásnak ellentmondó fejezeteire. Miközben így töprengtem, elküldték nekem Oxfordból azt a kéziratot, amelyet most ön is szemügyre vett. Természetesen megfogott ez a mondat:
Az elágazó ösvények kertjét ráhagyom a különböző jövőkre (nem mindre). Szinte azonnal
megértettem: az elágazó ösvények kertje a kaotikus regény volt; az a kifejezés, hogy: a különböző jövőkre (nem mindre) pedig az időben és nem a térben való szerteágazás képét keltette fel bennem. A teljes mű újraolvasása megerősítette ezt a feltevést. Minden regényben,
mikor valaki válaszút elé kerül, az egyik utat választja, a többit mellőzi; Cuj Pen úgyszólván
kibogozhatatlan regényében egyidejűleg az összeset választja. Ezen a módon különböző jövőket, különböző időket teremt, ezek ismét szaporodnak és szétágaznak. Innen a regény ellentmondásai. Mondjuk, Fangnak van valami titka; egy ismeretlen bezörget az ajtaján; Fang
elhatározza, hogy megöli. Persze többféle megoldás lehetséges: Fang megöli a betolakodót,
a betolakodó megöli Fangot, mindketten megmenekülnek, mindketten meghalnak és így tovább. Cuj Pen művében az összes fejlemény megtörténik, s mindegyik újabb elágazások kiindulópontja. Néha összefutnak ennek a labirintusnak az ösvényei, például ön megérkezik ebbe
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a házba, csakhogy a lehetséges múltak egyikében ön ellenségem, a másikban barátom. Ha
hajlandó elviselni javíthatatlan kiejtésemet, olvassunk el néhány oldalt.
Amikor azt állítjuk, hogy a hypertext felfogható labirintusként, akkor felmerülhet a
vád, hogy mivel egy labirintus szerepe az, hogy a benne haladó elvesszen, megzavarodjon,
de legalábbis csak egy kijáratot találhat, a hypertext funkciója is hasonló, tehát nem teljes
értékű szöveg, felépítése kaotikus, az olvasó pedig általában elveszik benne, mert elveszni
rendeltetett. Ez mind igaz, ha a fent már említett Borges-féle labirintusra gondolunk. Ezek az
utak ugyanis mindenhová vezetnek, a végső megoldásig (ha van ilyen), a befejezésig (kijáratig) pedig már akár egy sem. Ezek szerint tehát az olvasó nem érheti el célját. Ne felejtsük el
azonban, hogy a középkorban számos olyan labirintus létezett, melyből több kijárat is vezet.
A történelem során számtalan labirintus típus jött létre, így sok felosztás is létezik. Érdemes
Umberto Eco kategóriáit használni, aki szerint háromféle labirintus van:



Lineáris



Útvesztő



Hálózat

A hypertext narratíváknál már találkoztunk mindhárom típussal. A lineáris labirintus
a megfelelője az unilineáris és multilineáris hypertextnek, az útvesztő a nem lineáris szerkezet (MUD), míg a hálózat a rizómának felel meg. Érdekes, hogy Eco a Reflections On The
Name Of The Rose241 című művében hangsúlyozza, hogy Théseus az első típusú labirintusba
ment, Ariadné fonalának köszönve megtalálta a középpontot, legyőzte a minótaurust, majd
végül kitalált. Ezek szerint aligha volt tehát más választási lehetősége, el kellett érnie a központját, Théseus szerepe az volt, hogy elpusztítja a szörnyet. Nem veszhetett el. Eco azonban
hozzátesz egy érdekes szempontot: bár tudjuk, hogy hol van a minótaurus, a félelem azonban
akkor születik, amikor nem tudjuk, hogy mit akar, vagy tud majd tenni. Levonhatjuk a következtetést: ha elveszítjük a fonalat, akkor a labirintus már útvesztővé válik. Gondoljunk
most egy pillanatra vissza az értekezés elején ismertetett Vannevar Bush-féle korai hypertext
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elméletre. Az ő terminológiáját használva Ariadné a trailblazer szerepét tölti be, amikor utat
vág a labirintusban, kijelölve ezzel (az egyetlen) haladási irányt.
Ezek ismeretében olvassuk újra Ikarosz legendáját, úgy, hogy most a központja ne a
Nap, hanem a labirintus legyen. Minós ugyanis a labirintus megalkotóját, Daidaloszt és fiát,
Ikaroszt bezárta az építménybe. Mivel nem volt vezérfonaluk, a menekülés más, szabálytalan
módját választották, felfelé törtek, a lehetséges engedélyezett vízszintes mozgással szemben,
a rendszer azonban ezt megtorolta, mindketten odavesztek. Ezen olvasat szerint tehát az útvesztő-féle szöveg, az abszurd módon belinkelt (nyomtatott vagy digitális) szöveg nem kínál
racionális olvasási (menekvési) lehetőséget. Ilyen például Beckett több műve, vagy a világhálón található számtalan versgenerátor által felkínált, már tárgyalt számítógépes költemény
is.
Véleményem szerint tehát, a hypertextről folytatott diskurzusban nagyon óvatosnak
kell lennünk, és meg kell tartóztatnunk magunkat, hogy az ilyen szöveget teljesen új, az olvasást megváltoztató hordozónak tekintsük. Láttuk ugyanis, hogy a hagyományos szövegekben is jelen vannak a hypertextre jellemző olvasási stratégiák, csak sokkal kisebb arányban
fordulnak elő, másrészt pedig a labirintus fogalma már az ókortól jelen van az irodalomban,
filozófiában, az elágazó szöveg pedig már a hypertext előtt létező fogalom volt. Így tehát,
amikor a hypertextet labirintushoz hasonlítjuk, valahányszor közölnünk kell, hogy a több
kiutat biztosító struktúrájúra gondolunk.
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A Borges dilemma

Az univerzumot (amelyet mások Könyvtárnak
neveznek) meghatározatlan és talán végtelen
számú, hatszög alakú galéria alkotja, melyeknek
közepén alacsony korláttal körülvett nagy szellőzőaknák vannak. Minden hatszögből láthatók
lefelé és felfelé az emeletek - sehol sincs végük.
A galériák beosztása egyforma. Kettőt kivéve
minden oldalon öt - összesen húsz - hosszú polc
takarja a falakat a földtől a mennyezetig; magasságuk alig haladja meg egy átlagos könyvtáros magasságát. Az egyik szabad falrész keskeny
előtérbe nyílik, az előtér pedig egy másik, az
előzőhöz és a többihez hasonló galériába. Az
előtértől jobbra és balra egy-egy parányi helyiség van. Egyikben állva lehet aludni, a másikban
szükségét végezheti az ember. Itt kanyarog a
csigalépcső a távoli mélység és távoli magasság
felé. Az előtérben tükör áll, amely híven kettőzi
mindazt, ami előtte van. A tükör létéből az emberek arra következtetnek, hogy a Könyvtár nem
végtelen - ha valóban az volna, minek e csalóka
kettőzés? -, magam azonban inkább arról álmodozom, hogy a finoman csiszolt felületek a végtelent sejtetik-ígérik… A fény gömb alakú gyümölcsökből árad, melyeket lámpának neveznek.
Minden hatszögben kettő függ, átellenesen. Fényük állandó és elégtelen.
(Jorge Luis Borges: Bábeli könyvtár)

Borges és a Bábeli könyvtár metaforája szorosan kapcsolódik a világháló eddigi tárgyalási kísérleteihez, ezért kerültem mindeddig tudatosan az említését, amíg újat nem tudok
mondani a jelenséggel kapcsolatban. Ebben a fejezetben Borges elméletét vissza és továbbvezetem, és új összefüggésbe helyezem a világhálóval, így gyakorlatilag egy összesesküvéselméletet ismertetek, s minden összeesküvés-elmélet alapja egy hálózat létezése, ebben az
esetben ez a világháló.
A Bábeli könyvtárt olvasva azt állíthatjuk, hogy a számítógép által végtelen idő alatt
létrehozott végtelen méretű nem lineáris szerkezetű – véletlenszerű - hypertext lehet bármely, eddig nyomtatásban megjelent szöveg is. Ezt a problémát a matematikában Émile
Borel és Francesco Paolo Cantelli a végtelen majom lemmaként ismerteti. Ezek szerint egy

205

majom, véletlenszerűen lenyomva egy írógép billentyűzetét majdnem biztos, hogy létre fog
hozni egy már nyomtatásban létező szöveget, például William Shakespeare összes művét. A
majdnem biztos egy matematikai kifejezés, a Shakespeare-rel egy kontextusban említett, és
így furcsának hangzó majom pedig egy olyan szerkezet, gép metaforája, mely képes létrehozni hosszú, véletlenszerű betűsorokat. A majomnak végtelenül sok időre lenne szüksége
ehhez, és kiszámoltam, hogy a mai szuperszámítógépek Petőfi Anyám tyúkja első versszakát
is több millió évig írnák. Borges ezt az elméletet Arisztotelész Metafizikájáig vezeti vissza,
ahol az atomista filozófus, Leukipposz nézeteit magyarázza, miszerint a világ atomokból áll,
melyek semlegesek, és csak helyzetükben és kapcsolataikban különböznek egymástól. Arisztotelész szerint a tragédia és komédia is egyazon atomokból, betűkből áll, csak a kapcsolódásuk különbözik. Három évszázaddal később Cicero elutasítja az atomista világnézetet, szerinte, aki ezt vallja, azt ugyancsak elhiszi azt, hogy huszonegy aranypénz, mely az ábécé
huszonegy betűjét jelenti, miután a feldobás után a földre esett, képes létrehozni Ennius Annalesét. Borges azonban Blaise Pascal és Jonathan Swift elméletét követi, melyben fél tucat
majom pár végtelen alatt a British Museum valamennyi könyvét képes létrehozni, ehhez
Borges hozzáteszi, hogy egy halhatatlan majom is elég lenne. A gondolatot a végsőkig sarkítva: végtelen számú majom végtelen idő alatt minden eddig létező történetet végtelen sokszor létre fogja hozni.
Amíg Borges könyvtára először a posztmodern, a szétesett, és összetalálkozó történetek metaforája volt, addig véleményem szerint ma már a világhálóra vonatkozik, ahol majd,
az értekezés egy későbbi fejezetében látjuk, a világhálón egy szövegnek végtelen számú másolata, vagy hasonmása, klónja létezhet. Borges könyvtárában léteznek olyan könyvek, melyek a karakterek minden létező permutációját tartalmazzák, és ezzel értelemszerűen az irodalmi klasszikusokat is, ezzel szemben az értelmezhetetlen művek vannak többségben, ami
igaz a világhálóra is.
Ahogy a Bábeli könyvtárban, úgy a világhálón, és a hypertextben is (mely láttuk,
hogy lehet intertextus is), erős áttételek után minden összefügg. A végtelen majom elmélet
továbbgondolásai is így linkekként foghatók fel, s ha azt állítom, hogy minden összefügg,
akkor ezzel egy összeesküvés-elméletet leplelezek le. David Ives Words, Words, Words című
művében, egy tudós három majmot (név szerint Miltont, Swiftet és Kafkát) börtönbe tart
206

zárva addig, míg nem képes létrehozni a Hamletet. Tom Stoppard Rosencrantz és
Guildenstern halott című drámájában az egyik karakter elkezd egy mondatot: „Ha egymillió
majom…”, de nem sikerül befejeznie, mivel a szereplők tere maga a Hamlet, mely egyben az
elmélet tere is, így, mivel nem hivatkozhat önmagára242, a mondatot másként fejezi be.
Michael Ende Végtelen történetében van egy fejezet, melyben létezik egy játék, ahol a dobókockán betűk vannak. Ezek a betűk idővel sorokat képesek létrehozni, s bár a szabályok nem
világosak, az értelmes szavakat össze lehet gyűjteni, ezekből mondat lesz, a mondatokból
pedig már ismert történetek.
A legizgalmasabb azonban Douglas Adams Galaxis útikalauz stopposoknak című
műve, mely egyik jelenetében Ford Prefect és Arthur Dent a végtelen valószínűtlenségi
meghajtó hatása alatt csapdába esnek, ezek után végtelen számú majom kéri a véleményüket
az ő Hamlet kéziratukról. A Galaxis útikalauz pedig az első regény, amiből számítógépes
szerepjáték – storyworld készült, ezzel visszatalál a link a teremtőjéhez, és rátalál a világhálóra, az összeesküvés elmélet megszületik.
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Ezzel abban a pillanatban abszurd művé válna.
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Amivé a szöveg válhat – a cybertext

Aarseth az ergodikus irodalom mellett bevezet a diskurzusba egy új fogalmat is, ez a
cybertext. A nevével ellentétben a kifejezés alig kapcsolódik a cyborg kérdéskörhöz. Szerinte az 1990-es évek végén folyó hypertextről, elektronikus nyelvről, új írásbeliségről folyó
kritikai vitákban folyamatosan megjelenik egy megkülönböztetési igény. A kritika ugyanis
igyekszik különbséget tenni a nyomtatott és digitális szöveg között, hangsúlyozva, hogy
mindkettőnek megvannak a csak rá jellemző és a másikéival szögesen ellentétes tulajdonságai. A megkülönböztetés alapja néha lehet történelmi, technikai, de mindenképpen „politikai” alapú. Ennek feladata a figyelemfelkeltés. Aarseth tehát a cybertextet nem valamivel
szemben definiálja, hanem többletjelentéssel ruházza fel. A már említett Cybertext című kötetének első fejezete a Replika 40. számában megjelent magyar fordításban243. Aarseth ebben
a következőképpen definiálja a cybertext fogalmát: „A kibertext fogalmának középpontjában
a szöveg mechanikai szerveződése, felépítése áll. Ez a szemlélet az irodalmi kommunikáció
szerves részének tekinti a médium különleges tulajdonságait. Ugyanakkor a szöveg fogyasztójára vagy felhasználójára is komoly figyelmet fordít: integránsabb tényezőnek tekinti, mint
akár a befogadói irodalomelmélet, amely szerint az olvasó performanciaaktusa annak fejében játszódik le. A kibertext használója ugyanakkor extranoetikus tevékenységet is végez. A
kibertextuális folyamat során a felhasználó egy szemiotikai cselekvéssort hajt végre. Ez a
szelektív mozgás egy olyan fizikai konstrukció eredménye, amelynek leírására nem elégségesek az »olvasásról« alkotott különböző fogalmak.”
A cybertext tehát nem jelent a régi típusú textualitástól való radikális elszakadást –
jóllehet könnyű azt a látszatot kelteni, mintha erről lenne szó. A cybertext a textualitás öszszes formájára kiterjedő perspektíva, s része neki természetesen a hypertext is. A cybertext
lehetőség arra, hogy az irodalmi tanulmányok tárgykörét olyan jelenségekre is kiterjesszük,
amelyeket ma irodalmon kívülinek, marginálisnak vagy esetleg egyenesen az irodalommal
ellentétesnek tekintenek, s – amint erre később részletesen kitérek – teszik ezt tisztán külső
szempontok alapján.
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Espen J. AARSETH, Ergodikus irodalom, ford. Kozma Zsolt, Bp., Replika, 40, 203.
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Aarseth rámutat a szöveg (text) fogalom jelentésmódosulására a cybertext korában. A
szöveget már nem jelek lánculataként kell így értelmezni, és szövegnek számítanak a versek
mellett például a számítógépes programok és adatbázisok is. A cyber előtagot úgy kell olvasni, hogy a szöveg nem más, mint egy gép, ahol a gép nem metafora, hanem egy gyártásra
szolgáló eszköz, verbális jeleket lehet létrehozni és feldolgozni vele. Aarseth szerint, éppen,
ahogy egy film hasznavehetetlen a vetítővászon és vetítőgép nélkül, úgy a szövegnek is médiumból (közegből) és szavak lánculatából kell állnia. Ez a gépezet hiányos a háromszög
harmadik csúcsa, az operátor léte nélkül, aki a cybertext (és hypertext) esetében az esetek
döntő részében az ember (olvasó, felhasználó, játékos). A három elem között konkrét határ
nem húzódik, és bármelyiket csak a másik kettővel lehet definiálni. A cybertext az eddigi
szerző/üzenet/olvasó rendszert úgy alakítja át, hogy a vizsgálódások középpontjába az említett hármas operátor/médium/jel kerül.
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A konkordancia – a Szentírás mint hypertext

A hypertextről folyó diskurzusban folyamatosan jelen van a Szentírás mint hypertext
ideája, de tudjuk, hogy ez a megközelítés előtt is az irodalomtudomány nagyon fontosnak
tartotta mind az Ószövetség, mind az Újszövetség szövegeit.
„A Biblia a kortárs filozófia és irodalomelmélet egyik talán legkreatívabban aktuális
vitájának, hermeneutika és dekonstrukció, metaforikusan szólva Gadamer és Derrida konfrontációjához is értelmezési modelleket kínált, amennyiben előbbi a mindenféle (inkluzíve
metafizikai) botrányokra is emlékezve, a tradíció szakadásai és a felejtés törésvonalai mentén is a hazatérés, a romba dőlt otthon újraalkotása fékezett pátoszának nyelvét beszéli, míg
utóbbi az örök kivetettség, idegenség, a pusztában eltörlődő nyomok szétfoszló porában való
végeérhetetlen vándorlás és elkülönülés szavait szólja.”244 A modern irodalomelméletet tehát különösen szoros kapcsolat fűzi a Bibliához, hisz a mai hermeneutikának az előzményei
középkori szentírásértésben és magyarázatban keresendők, így nem meglepő, hogy a
hypertextet tárgyaló szerzők már kezdetben is rámutattak, a Szentírás nagyon erős
hypertextuális tulajdonságokkal rendelkezik (ezeket a későbbiekben megvizsgálom), melyeket a konkordanciák létrehozása csak megerősített, kiemelt. Érdemes azonban majd arra is
keresni a választ, hogy ezek a kiemelések addicionális értelmekkel ruházzák fel, vagy éppen
azoktól fosztják-e meg a metaforákkal telített szövegeket? Nem meglepő tehát, hogy az első
projectek, melyeknek célja valamely szöveg hypertextes formában való közzététele volt,
témájuknak a Bibliát választották.
A Szentírás, a szöveg szempontjából, és a korábban ismertetett hypertext felosztás
szerint rizóma szerkezetű hypertext. Az Új- és Ószövetségben összegyűjtött könyvek különböző történeteket mondanak el, melyek közül némelyek kronológiailag követik egymást,
ennek ellenére nagyon nehéz meghatározni a Biblia idő fogalmát, erre a legjobb példa a Teremtés Könyvében szereplő 6 nap, mely egyértelműen nem a mai 24 óraként ismert időintervallumokat jelenti.
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BEKE Judit, (Újra) „a tanítvány hermeneutikája”.
http://esztetika.elte.hu/balassa/Ujra.htm
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Maga a biblia szó az ógörög biblion többes száma, ami azt jelenti, hogy könyvek. Érdekes módon az Ószövetségben egyedül Dániel próféta nevezi könyveknek a szent iratok
gyűjteményét (Dániel könyve 9,2245). Krisztus tanítványai csak a 2. században kezdték az Óés Újszövetség szövegeinek gyűjteményét így nevezni. Észre kell vennünk, hogy a végtelenül puritán névadás célja, hogy a szövegek jelentősége nem a formájukban van, hiszen már
korábban is léteztek könyvek. A Bibliát talán pontosabb Írásnak nevezni, Jézus maga is ezt a
kifejezést használta, őt követve pedig az apostolok is, Márk evangélista és Pál apostol (pl.
Márk evangéliuma 12,24, és a Timóteusnak írt második levél 3,16.), de a keresztény terminológia használja még az Isten Igéje, Szentírás, és a Könyvek Könyve elnevezést is.
Amikor a Bibliát hypertextként olvassuk, fontos észrevennünk, hogy a szerzők személye nem állapítható meg minden esetben, a mai Bibliaértelmezés gyakran csak kísérletet
tesz rá, de a katolikus szemlélet szerint a konkrét szerző kevés jelentőséggel bír. A Szentírásban maga a szerző csökkenti a saját jelentőségét és fontosságát, ami később az egész középkoron végigvonul, a katolikus egyház Katekizmusa azt mondja, hogy „A Szentírás Istennek a Szentlélek sugalmazására írásba foglalt szava”. Nagyon fontos a későbbi vizsgálódások miatt észrevennünk, hogy ezt a lemondás alázatból, a szerző saját kicsinységének felismeréséből történik, istenfélelemből (ami szeretetet jelent). Szerb Antal ezt a jelenséget a
következőképpen írja le: „A kéziratos irodalom korában a mű szerzője háttérbe szorult,
többnyire megőrizte anonimitását. Ha meg is nevezte magát, csak hosszú és nagyon alázatos
bocsánatkérési formulák után tette, vagy csak a nevének a kezdőbetűjét közölte (…).
Ez részben a középkor aszketikus szelleméből következett. Az áhitatos szerző nem világi hírnevet keresett, hanem Isten nagyobb dicsőségét és felebarátainak a lelki javát. Nevét
kiírni, illetéktelen kérkedés lett volna, hiszem ami jót írt, úgyis a Szentlélek sugallatára és
régi szent emberek tanítása alapján írta.”246 Szerb Antal azonban ezek után egy nagyon fontos jelenségre mutat rá, a középkori szerző ugyanis (és ez a nyomtatás korának kezdetére is
érvényes) nem volt tudatában annak, hogy „alkotó munkát végez”. Idővel azonban eltűnt a
másoló személye, hisz szerepét a (nyomda)gép váltotta fel, így megjelenhetett maga a szerző
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„Uralkodásának első esztendejében, én, Dániel, megértettem a szent könyvekből, hogy annyi évnek kell
elmúlnia, amennyit az Úr Jeremiás próféta által előre megmondott, vagyis hogy Jeruzsálem pusztulása hetven
évig tart.”
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is.
Amikor a hypertextet mint a szabadság felé vezető utat vizsgálom, látjuk majd, hogy
abban az esetben a szerző saját jelentőségét önmegóvási célból is kicsinyíti, defenzív cselekményt követ el.
A Szentírás értelmezése folyamatos viták tárgya, melyekből értekezésem szempontjából egy különlegesen lényeges: a szöveget szó szerint kell-e érteni, vagy annak mindig
metaforikus jelentését kell keresni.
Látjuk tehát, hogy a Szentírást a konkrét szerző hiánya, a történetek egymásba folyása, a múltba (korábbi szövegekre) való utalás teszi hyperszöveggé, a konkordancia pedig
kijelöli benne a linkeket. Foglalkoznom kell még a konkordancia kérdésével is. Az irodalomtudomány konkordanciának nevezi egy könyv vagy egyéb írásmű (legfontosabb) szavainak
ábécébe szedett jegyzékét. A Szentírásban egyes nevek, események után megjelenő indexeket, vagyis többi előfordulási helyét értjük rajta, a kifejezés a latin cor ’szív’ és a concors
’összhang’ szavak összetételéből jött létre, ami harmóiát is jelenthet, a dolgok és tulajdonságaik (pl. színük, hangjuk), valamint alkotórészeik egymással és az egésszel való zavartalan,
egymáshoz illeszkedő, összhangban lévő állapotát. A bibliai konkordancia célja tehát, hogy
összhangot, harmóniát hozzon a szövegnek, ami azonban annak a vészélyét is magában rejti,
hogy a konkordancia készítője több lehetségetes értelmezési módot eggyé redukál, az összhangba hozott szöveg érdekében. Így tehát bizonyos jelentések elveszhetnek.
Mivel a modern, számítógépes-kor előtt az ilyen listák, indexek készítése fáradságos
és gyakran kivetelezhetetlen volt, ezért a fontosnak ítélt kifejezések (nevek, tárgyszavak,
évszámok) kerültek a mutatóba. Csupán a legfontosabb művek indexe készült, ilyen a Biblia,
vagy Shakespeare munkái, de ide sorolható a Petőfi-szótár247 is, mely a számítógépes-kor
előtt készült, a munka pedig 25 évig tartott. Sokkal nagyobb kapacitással folyt azonban a
szövegek nem irodalmi vizsgálata, ugyanis a tartalomelemzés nevű eljárásban az újságcikkek szókincsét már a II. világháborúban is vizsgálták, hogy a szóhasználatból bizonyos következtetéseket tudjanak levonni.248
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Petőfi-Szótár: Petőfi Sándor életművének szókészlete, szerk.: J. SOLTÉSZ Katalin, SZABÓ Dénes, WACHA
Imre, Bp., Akadémiai Kiadó, 1973.)
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Így találtak meg pl. egy német kémet az amerikai haditudósító újságírók között.
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Az első konkordanciát a Vulgata szövegéből Hugo de St. Caro domonkos szerzetes
készítette meglepő későn, a 13. században. Az első héber konkordancia a 16. század elején,
míg az első görög a 16. század közepén készült el. A ma leginkább használatos katolikus
konkordancia a 2001-es változat.
A konkordancia úgy jött létre, hogy az utalásokra különösen nagy volt az igény a 13.
században, amikor, ahelyett, hogy glosszát készítettek volna egy szövegről, a szerkesztőknek
inkább szokásává vált más szövegekre való utalások beillesztése: így egy Arisztotelészkéziratba egy, az adott részre vonatkozó Averroës-kommentár megfelelő részének jelzését.
Az utalás egy másik felhasználási módja az lehetett, amikor egy külön külső index segítségével bármely szövegrészhez hozzákereshető volt a szöveg egy másik része: ennek tipikus
példája egy Biblia-konkordancia.249
Milosevits Péter szerint250: „A bibliai szövegek fejezet- és versbeosztása lehetővé tette a belső hivatkozások lábjegyzetszerű jelölését. A célhely kikeresését segítik a fejlécben (az
oldalak tetején) megjelenített könyvcímek és fejezetszámok, az Ó- és Újszövetség egy kötetben történő nyomtatásának elterjedt gyakorlata pedig a hivatkozások teljes hálózatának elérhetőségét biztosítja.
Hiperszöveg esetén elég lenne ceruza- vagy ujjheggyel hozzáérni a hivatkozáshoz, és
máris… megrázna az áram. (Mert hypertext csak elektronikus formában létezik.) Ám rázkódás közben álmélkodva néznénk a szemünk előtt lejátszódó áttűnést: az olvasott szövegre
ráúszna a keresett könyv megfelelő oldala.
A hiperszövegnek tehát a bibliai hivatkozáshálózat az egyik őse. A technikai szerepű
segédelemek a szövegek közti kohézió erővonalait jelenítik meg. A heterogén tartalmú és
stílusú írások közötti mélyebb összefüggésrendszer ugyanis a Biblia lényegéhez tartozik: a
szövetség, a törvény és a parancsolatok többszöri megismétlése, a hagyományra való folytonos hivatkozás és a próféciák beigazolódására történő utalások az idézetek és hivatkozások
egész hálózatát teremtették meg, amely átszövi a szöveget, textúrát teremt belőle, melynek
struktúráját az apró betűvel szedett hivatkozások is tükrözik.”
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A fejezet elején rámutattam, hogy a Szentírásban a szerző, saját kicsinységét felismerve a szöveg létrehozásában játszott szerepét jelentéktelennek tartja. Fontos észrevennünk, hogy a szerző ebben az esetben szolgának tekinti magát, és egy nagyobb csoport javát
akarja, saját dicsőségét nem keresi. A hypertext megjelenésével a szerzők egy része a metafizikai szerepkörből átvonul egy másikba, melyben nagy jelentősége van az egzisztencializmusnak – ezek a szerzők alapvetően a szabadság gondolatát szolgálják, ellenzéki, hiteles
blogírással, és itt ekkor saját akaratukból, önprezervációs szándékből, saját megsemmisíthetőségükre rádöbbenve tűnnek el, bújnak álnevek mögé, lenyomozhatatlanná válnak. Innen
jutunk majd el a hypertext szabadságáig.
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Szerző, olvasó, történet a hypertextben

A digitális hypertexttel együtt számos új fogalom és kérdés jelent meg. Ilyen például
a szerző és olvasó szerepe a hypertext létrehozásában, befogadásában. További kérdés, hogy
az olvasó milyen mértékben válik felhasználóvá, és milyen lehetőségeket ad az új hordozó a
történeteknek, beszűkíti-e azokat, vagy épp ellenkezőleg, végtelen perspektívát ad nekik.
Ebben a fejezetben ezeket a problémákat vizsgálom, és igyekszem válaszokat találni,
melyről, korábbi tapasztalataink alapján feltételezem, hogy nem az egyedüli lehetségesek.
A hypertext életre kelt egy új fogalmat, az interaktív narrációt. Azáltal, hogy az olvasó kiválaszthatja bizonyos pontoknál, merre folytatja az olvasást, akár maga is írhatja a
szöveget. Az eddigi narrációs modellekben a szöveg leírta hogyan, a narrátor elmondta, hogy
mit, a szereplők pedig cselekedték azt. Roland Barthes elmélete szerint az olvasó szerepe az
olvasás folyamatában a szöveg kiterjed számtalan másik szövegbe. Ha ezt az állítást tartjuk
szem előtt a hypertext vizsgálatánál, akkor azt látjuk, hogy a linkek a hypertextben nem
tesznek mást, „csupán” konkretizálják, megtestesítik ezt a terjedést, és véleményem szerint
beszűkítik azt.
Barthes szerint „Az irodalmi műnek (az irodalomnak mint műnek) azt a célját, hogy
az olvasó többé ne fogyasztó legyen, hanem a szöveg létrehozója. Irodalmunkat az a kíméletlen hasadtság jellemzi, melyet az irodalom intézménye tart fenn a szöveg létrehozója és
használója, tulajdonosa és fogyasztója, szerzője és olvasója között. Az olvasó ily módon egyfajta tétlenségre van kárhoztatva - intranzitív; egyszóval komoly: ahelyett, hogy 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 az ellentétes érték, a negatív, reaktív érték: a
szöveg, amelyet lehet olvasni, de nem lehet írni: az olvasható szöveg. Minden olvasható szöveget klasszikus szövegnek nevezünk.”251
Koskimaa szerint a textonok, szövegrészek ellátják az olvasót szereplőkkel és cselekménnyel. Ezeket a cselekményeket azonban minden olvasó másként értelmezi, a szöveg251
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részletek követési sorrendjének függvényében. Koskimaa rámutat Jane Y. Douglas elméletére, mely szerint az olvasó választásai befolyásolják a bemutatott világot, azonban csak korlátozott mértékben. Ha elfogadjuk az orosz formalisták terminológiáját, akkor a fabula (az
egymást követő események sorozata) szintjén létrejövő változások a szüzsé szintjén hozott
választások következményei. A fabula és a szüzsé közti különbséget sokféle módon definiálhatjuk, talán legjobban úgy, ha bevezetünk egy harmadik szintet, a narrációt. Ezzel szemben
is szólnak érvek, hisz a hypertext esetében nem létezik előre meghatározott eseménysorozat,
hanem ez az olvasás során jön létre, és mind a szüzsé, mind a narráció függvénye. Elképzelhető tehát, hogy a hypertexben nem létezik történet, csupán szüzsé?
A szerző és az olvasó szerepének átalakulása kapcsán Aarseth rámutat arra, hogy a
nyugati társadalomban az olvasó (felhasználó) és a szerző (alkotó) közötti különbség nagyon
jelentős és szorosan összefügg a magas és populáris kultúra kérdésével, melyet értekezésben
mindvégig igyekeztem elkerülni, mert úgy gondolom, rossz irányba vitte volna a diskurzust.
Aarseth szerint szerzőnek lenni annyit jelent, hogy olyan hatalommal rendelkezünk, mellyel
nem csupán egy adott szöveg tartalmát, hanem formáját is befolyásolhatjuk, vagyis nem csupán hatással vagyunk a szöveg poétikai elemeire, hanem újakat is hozunk létre. A hypertext
azonban újraértelmezi a szerző szerepét. Nem beszélhetünk a szerző haláláról, csupán annyi
történik, hogy a távolság a szerző és az olvasó között lecsökken, bizonyos szövegek esetében
egészen addig, amíg a kettő eggyé nem válik, ezt az új szereplőt nevezhetjük szerzőolvasónak, vagy még inkább olvasó-szerzőnek, aki osztozik a szöveg örömében,
szövegklónokat készíthet, vagy a szöveg szabadsági fokától függően meg is változtathatja
azt.
A szerző/olvasó (szerző – olvasó) kérdéskörnek van egy pragmatikus problémája is,
ugyanis a szerző eddig olyan személy volt, akit felelősség terhelhetett megjelent írásai miatt,
de jutalom is járhatott utánuk. A hypertext kilúgozza az időrendiséget: a szöveg keletkezésének időpontja már nem értéktelen, ha egyáltalán létezik, hisz a világhálón létező szövegek
időtlenek. A keletkezés helyett egy új dátum válhat fontossá: a szöveg első megjelenése a
hálózaton. Ha ez megállapítható, akkor az ennél későbbi dátumú változatai már klónok. A
hypertext kilúgozza a szövegek pszichológiai aspektusait is, ugyanis hatástalanítja a szerzőt,
azzal, hogy a szöveg sokadik klónjának megjelenítésekor már nem is közli azt, vagy azzal,
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hogy egy szöveghez már nagy számú társszerző rendelhető. A szövegek közti átjárhatóság
következményeként nem alkalmazhatók egységes szempontú pszichológiai, pszichoanalitikus, és az erre alapozó strukturalista szövegvizsgálatok sem. A hypertext semlegesíti a szöveg szociológiai, filozófiai, történeti vonatkozásait, egyik pillanatról a másikra szögellentétes
felfogású szövegközegben találhatjuk magunkat, és a teljes átjárhatóságból kifolyólag képtelenek vagyunk egy eszmerendszernek alávetni magunkat.
A hypertextnek van még egy újdonsága: amennyiben a világhálón jelenik meg, úgy
minden szerző a saját dokumentumából kiinduló linkekért, tehát a következményekért felelős, ám az előzményeknek általában nincs tudatában, nem tudja megmondani, hogyan jutott
valaki az ő szövegére (nyomtatott szöveg esetében a szövegéhez kifejezés lenne a helyes).252
Elképzelhető, hogy egy másik szerző a saját szövegéből, mely teljesen más jelentést hordoz,
indít egy linket, és ezzel az első szerző szövege is más olvasatot kap.
A hypertextre, ha sarkítva is, alkalmazhatjuk T. Morgan intertextualitásra vonatkozó megállapítását, amire Kulcsár-Szabó Zoltán253 is rámutat, hogy az a szerző/mű/hagyomány hármasáról áthelyezi a hangsúlyt a szöveg/diskurzus/kultúra hármasára. A
hypertext ezért szövegközpontúságra kényszerülhet.
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Az ugrás kezdőpontjának a meghatározósa technikai lehetséges, ez a már ismertetett page rank funkció, ám
használata nehéz.
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A hypertext esztétikája

Megfigyelhető, hogy a szakirodalom magával a hypertext jelenséggel sokkal többet
foglalkozik, mint a konkrét hypertextben írt művek elemzésével. Ennek okaival már foglalkoztunk és az ehhez köthető pragmatikus problémákat a hypertext olvasásának kudarcát
tárgyaló fejezetben fogom majd megvizsgálni. Véleményem szerint is a hypertext jelenség
egyelőre még sokkal izgalmasabb a kisszámú, eltérő minőségű konkrét művektől, mégis
szükségét láttam, hogy értekezésemben röviden kitérjek négy szövegre, ezek közül három;
az afternoon, a story, a Victory Garden és a magyar nyelvű Gólem digitális alapú, míg a
Termelési regényt megkísérlem hypertextként olvasni, azzal a megjegyzéssel, hogy a sor
azért folytatható, hiszen rendkívül fontos mű például még Shelley Jackson Patchwork Girl-je
is.
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afternoon, a story

Michael Joyce az afternoon, a story-t eredetileg a Storyspace hypertextíró szoftver
bemutatójára írta. Magát a programot Joyce Jay Bolterral és John Smith-tel hozta létre. A mű
első változatát 1987-ben mutatták be az ACM konferencián, de csak később, 1990-ben jelent
meg önálló szövegként az Eastgate kiadónál, tehát a világháló elterjedése előtt, a típusának
megfelelő módon, hajlékonylemezen, melyen összesen 539 összelinkelt lexia (vagy más felfogás szerint; texton) szerepelt. Amíg az egységet alkotó részek között navigál, az olvasó
különböző narrációs és poétikai szálakat követ, emlékekkel találkozik. Ez lehet következménye a saját választásainak (melyik úton folytatja az olvasást), és Joyce szövegrészen belüli
történetmondásának, úgy, hogy ez a kettő folyamatosan játékot hoz létre. A szövegnek létezik egy első, vagy alap olvasási stratégiája, ebben Peter, a főszereplő szemszögében vagyunk, aki úgy véli, hogy az aznapi autóbalesetben látta a volt feleségét és fiát meghalni.
Egy újabb olvasás azonban már változást hoz a narrációban, a szereplőkben és a szöveg idősíkjában is, úgy, hogy az olvasó a már egyszer meglátogatott szövegrészt másképp illeszti
össze a többivel, és attól függően, hogy az hol helyezkedik az olvasási útvonalon, a teljes
szöveg újabb és újabb jelentést kaphat, az adott kontextustól függően. A szövegnek több
befejezése is létezik, azonban valamennyi visszavezet a kiindulópontra is.
A szöveg olvasásának módszere teljes mértékben eltér a nyomtatott könyvektől,
ugyanis olvasásához a Storyspace programra van szükség. Így az olvasó, amíg halad előre a
szövegben, az enter megnyomásával a szerző által alapvetőként megjelölt olvasási utat követheti, de továbbléphet kétszer rákattintva egy adott szóra, kiválaszthat követhető linkeket a
linkek menüből, vagy ritkább esetben kérdés begépelése útján is továbbléphet. Ez természetesen több lehetőséget biztosít az olvasás során, de problémákat is felvethet.
A szöveg egyik erőssége a folyamatos váltás a történetek között, így lehetetlen megmondani, hogy éppen valós időben, esetleg emlékek között járunk, vagy álmodunk a szereplővel együtt, s ki a beszélő: Peter, Joyce, vagy Lisa, Peter felesége. Azáltal, hogy a szöveg
ilyen módon interaktívvá válik, bizonyos lehetőségek sajnos megszűnnek, így lehetetlen
visszatérni a korábban olvasott részre, vagy rögtön a befejezésre ugrani, ahogy a szöveg
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technikai jellegénél fogva, jegyzetelni vagy könyvjelzővel ellátni is lehetetlen azt. Michael
Shanks, akinek jegyzeteit használtam az afternoon elemzése során, Aarsethet idézi, aki a
következőket írja:
„Az interaktív narráció magában foglal egyfajta felhasználó (olvasó) által irányított
történet generátort, de ez nem feltétlenül mondható el az afternnon-ról, mivel az az olvasót
könyörtelenül labirintus-szerű körökbe vezeti.”254 Michael Shanks jegyzeteit elhagyva és
visszalépve az eredeti Aarseth szöveghez azt olvassuk, hogy „az interaktív fikció nem más,
mint az olvasó és a szerző közti egyenjogúság deklarálása, ami továbblépést jelent a korábbi
irodalmi szövegekhez képest.”255 Aarseth véleménye szerint Joyce szövegében azonban az
olvasó ugyanannyira ki van szolgáltatva a szerzőnek, mint más, bonyolult szöveg esetében, a
különbség csak a módban van. A modernizmushoz hasonlóan, az olvasónak nem engedélyezett hozzányúlnia a hierarchikus szerkezethez. Aarseth felhívja a figyelmet még egy fontos
szempontra: maga a szerző, Joyce az afternnon 1987-es bemutatkozásánál a hypertextet, és
így saját szövegét is újfajta, interaktív fikcióként mutatta be, mely a nyomtatott szövegben
elkezdett kísérletek folytatása, tehát nem új, és hagyományok nélküli jelenség. Ezt a tradíciót
pedig a modernizmushoz, szürrealizmushoz, dadaizmushoz és képversekhez vezeti vissza,
melyek alapvető célja a szöveg biztonságának, szerkezetének megbontása volt.
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Victory Garden

Stuart Moulthrop hypertext regénye 1992-ben jelent meg az Eastgate-nél, ahogy az
afternoon is, de a Victory Garden körülbelül 300 oldalas szövegének hordozója már CDROM volt. A regény háttere az öböl-háború, és az azt kísérő média hisztéria. Az olvas két
legfontosabb eleme a képzeletvilág és szimbolizmus. A szerző már térképet mellékel a szöveghez (tartalomjegyzékről gyakorlatilag lehetetlen beszélni egy hypertext esetében), melynek segítségével követhetjük, hogy a főszereplő, Emily Runbird, a családja és barátai hogyan
vívják meg küzdelmeiket az ellenséggel. Moulthrop legnagyobb újítása, hogy képes demonstrálni, a hypertext olvasása nem feltétlenül unalmas, de ehhez a szövegbe beemel képeket, eltér a hagyományos tipográfiától, és fegyverként használja a meglepetést.
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Termelési regény és Gólem

Tóth Barna nagyon izgalmas kísérletet tesz Esterházy és Farkas Péter szövegeinek
együtt/össze-olvasására, úgy, hogy a Termelési regényt is hypertextként definiálja. Így elmondhatja róla, hogy „az E. följegyzései című rész szövegegységeinek jelentését befolyásolja
a »főszöveg« hivatkozott részének jelentése, esetleg a hozzá (E. följegyzéseihez) kapcsolódó
»lábjegyzet«. Amennyiben az olvasó a linkek nyomvonalát követve olvassa a regényt, szüksége van arra a képességre, hogy a »mellékszöveg« egyes részeit végigolvasva (melyek néha
több tízezer karakterből állnak; a könyv esetében több oldalasak) még emlékezzen arra, hogy
a »főszövegben« tartalmilag »hol« tartott. Ez még az olyan, viszonylag egyszerű szerkezetű
hipertextusok esetén sem mindig problémamentes, mint a Termelési regény.”256 Farkas Péter
Góleme 1997 februárja óta folyamatosan és nyilvánosan íródik világhálón, 2004-ben pedig
megjelent a Magvető Kiadónál a szerző Törlesztés – Kivezetés a Gólemből című regénye. A
Gólem egy laza térbeli hálózatba épül, és valamennyi pontja összeköthető egymással, szabad
mozgása van a világhálón, és közvetlenül kapcsolódik a hypertexttel foglalkozó tanulmányokhoz is.257 A Lettre 2001 tavaszi számában Nicolas Pethes Az elnémulás iróniája258 című
tanulmányában foglalkozik az esszéregénnyel: „Egy igazi internetirodalomhoz vezető lépést
tehát csak egy olyan írás tehetné meg, amely eleve a hipertext struktúrájára volna beállítva,
és amely végsoron csak ezen a struktúrán belül tudna megmaradni.” Ez a szöveg az
afternoon-nal szemben engedi, hogy bárhol belelépjünk, azonban teljes egészét lehetetlen
áttekinteni.
A szöveg szerkezete is egyedi, kihasználja, hogy a világhálón, a zárt CD-ROM-hoz
képest szabadon linkelhető közegben létezik. Síkháló, pókfonál, idézetforrás, thesaurus,
szómagyarázat, partitúra, kapcsolási rajz, előtér, földi horoszkóp, bedekker és Phaidrosz váltó menürendszert kínál fel az olvasónak. Farkas Péter saját meghatározása szerint a síkháló a
kiterített háló, a térbeli hálózat megjelenítése síkban, vagyis a geometrikus test kihajtogatása.
256
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A pókfonál, vagy a mászófonál a passzusok hálózatba kapcsolásának kronológiáját tartalmazza. További játéklehetőséget kínál, hogy a passzusok bekapcsolásának és keletkezésének
sorrendje nem mindig azonos, ezért a szerző datálta a szövegeit, ami a posztmodern irodalomra alig jellemző, ebben az esetben azonban többletjelentést biztosít. A partitúra egy tervezet nyomtatási változatot mutat be, ennek létre nem jötte szerintem szerencsés, mert
nyomtatásba kivetítve a szöveg értelmét veszítené. Joyce és Moulthrop szövegeivel szemben
elmondható, hogy a Golemnek gyakorlatilag nincs története, és leginkább naplóként olvasható, olyan „térbeli hálózat, mintha számtalan kockából egy végtelenbe kiterjedő építményt
emelnék, az elemek oldalai azonban hiányoznak, csupán a szerkezet áll, és a szálak tartják a
konstrukciót. A minden irányú átjárhatóság lehetőségét az oldalak hiánya biztosítja.”259
Fontos lehet a megfelelő címválasztás is, hiszen a gólem maga egy önálló, életre kelt képződmény, (azonban nem teljes értékű lény!), melyet a homlokára írt igazság héber szóval
keltenek életre. Ez is talán utalhat a napló jellegre. A lény addig növekszik, amíg az emeth
első betűjét le nem törlik, és az így maradt meth már azt jelenti, halott. Az utóbbit nem tudom, Farkas Péter hogyan tudná játékba hozni, hiszen célja talán a soha el nem pusztuló,
hanem terjedő szöveg lehet. Bár ez a hypertext alkalmassá válik, hogy egyszerre több szerző
is továbbírja, a bonyolult volta, és a nehéz olvashatósága korlátokat szab, hogy mind többen
bekapcsolódjanak az alkotási folyamatba.
A Gólem ellenáll az elemzésnek, hermeneutikai üresjárat, kommunikációs holtvágány, egy korábbi szövegemet idézve, melyre Tóth Barna is hivatkozik: „A linkek gátolják a
szövegben való elmerülést, valahányszor a felszínre hozzák az olvasót, ugyanis a nemlinearitásnak köszönve mintegy sürgetik, fusson végig a szövegen, nyomozóként göngyölítsen
föl minél több szálat, s jusson minél messzebbre, bár tudja, az olvasásnak sohasem lehet
vége, este leteszi az egyik szálat, és lehet, hogy reggel már másikat vesz föl. Ezáltal az olvasás aktusából kimarad az elmélyülés (...), a szövegbe zárt jelentések keresése pedig kevesebb
teret kap, vagy teljesen elvész.”260 Tóth Barna elméletemhez rögtön Nicolas Pethes
gondolatmenetét köti261: „A »lineáris szöveg« Mallarmé által beharangozott és Benjamin és
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Derrida által leírt »végét« Farkas nem lelkesen üdvözli, hanem technikai kérdésnek nyilvánítja. A hipertext eszköz (‘szerszám’): kikerüli egy ‘szöveg’ és ‘tárgya’ szétválasztását azzal,
hogy láthatóvá teszi, hogy egy szöveg mondandója működési módjában keresendő: A szöveg
építőelemeinek asszociatív láncolata nem másolata, hanem működési módja az agyunknak. A
hipertext nem a gondolkodásról ír, hanem maga a gondolkodás önreferencialitásának és
automatizmusának teljes spektrumával.”
A Termelési regénynek eddig számos elemzése, értelmezési kísérlete született, ezek a
regényt helyét akarták megtalálni a posztmodern irodalmi kánonban. Míg a Magyar Könyv
Alapítvány többnyelvű adatbázisán, a HUNLIT-en263 a szöveget „A magyar irodalom talán
legviccesebb és leggroteszkebb regényének” nevezik, mely „a szocializmus frázisainak és
abszurditásainak ironikus keveredése egy család hétköznapjainak önirónikus bemutatásával.” Ebből a megközelítésből „az anekdotikus forma Mikszáth Kálmán alakját idézi meg, az
elképesztő stiláris sokszínűséget pedig az elbeszélői nézőpont egysége fogja össze.” Kálmán
C. György264 másképp közelíti meg a szöveget, amikor azt írja, hogy „az egész kisssregény
így a hülyeségek, teátrális gesztusok, nyelvi képtelenségek, archetipikus figurák és mániák
ellenállhatatlanul mulatságos kavargásává válik, ahol az egész magyar történelem egymásra
torlódik, a (túlságosan is) áttekinthető és kisszerű cselekmény mindenféle nyelvek, alakok és
szerkezetek örvényének középpontjává válik. Ez volna az első rész, a kisssregény maga;
amely valóban kis, hiszen kevesebb, mint harmada az egész könyvnek. Ehhez csatlakoznak a
jegyzetek, E. följegyzései, amelyekre a »főszöveg« során kis jegyzetszámok (és kis nyilacskák) utalnak. A jegyzetelés fogása egyszerre idézheti fel a kritikai kiadás apparátusát, a tudományos írásmód megszokott formáját, Jean Paul Schmelzléjének (1809) összekevert és
váratlan jegyzeteit, vagy az ötvenes évek jeles szépirodalmi sorozatainak (Nagy orosz klaszszikusok, A világirodalom klasszikusai, Magyar klasszikusok) olykor már-már kényszeresnek tetsző magyarázkodását. A jegyzetek és a főszöveg viszonya sokféle: egyetlen szóra, motívumra alapul, a jegyzetekből kibontakozó történet valahogyan (szereplőn vagy cselekményen keresztül) kapcsolódik a főtörténethez, vagy semmi efféle átlátható kapcsolat nincsen.
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(…) igaz ugyan, hogy főhősük a regényíró maga (hol Esterházy Péter, hol E[ckermann] Péter, hol a Mester), de magáról az írásról nem sok szó esik: az író, sugallják a jegyzetek, családi életet él, focizik, beszélget, ilyesmi - olykor írja ezt a könyvet, itt ni, és bölcseket mond,
mint Goethe. E. feljegyzései egy csöppet sem világítják meg a kisssregényt, hiszen arra nincs
is szükség: inkább mindenféle más színeket, világításokat, árnyékokat kever oda.” Kálmán C.
György megállapításait elfogadva a Termelési regény tehát nyomtatott hypertext, hisz tökéletesen megfelel azon kritériumainak: linkeket tartalmaz, melyek átszelik a szöveget,
lexiákból áll, a főhős folyamatosan változik, a történet pedig gyakorlatilag ugrások sorozatából bontakozik ki. Tóth Barna szerint „A Joyce-féle besorolásban a Termelési regény többszörösen annotációs szerkezetű, a Gólem pedig leginkább rizóma szerkezetűnek tekinthető,
bár elég nehéz megkülönböztetni a rizóma szerkezetet a történetvilág szerkezettől.”
A Gólem végén, amennyiben létezik vége, tehát talán az olvasás végén lenne a pontos
meghatározás, az olvasó képtelen a hatalmas számú jelentést befogadni, és elmarad a hagyományos értelemben vett gazdagodás, Tóth Barna ezért azt javasolja, hogy az ilyen jellegű
szöveget „nem olvasni kell, hanem tapasztalni. Megismerni a szöveg »milyenségét«, megtapasztalni a működését.” A Gólemben ugyanis gyakorlatilag nagyon nehéz orientálódni, mert
véleményem szerint a megértésre igényt nem tartó olvasás általában céltalan, Tóth Barna
ezért bevezet két kategóriát: é r t e l e m k é p z ő d é s t g á t l ó és az é r t e l e m k é p z ő d é s t
l e h e t ő v é t e v ő hypertextet. Az utóbbi szövegek célja a megértetés, így az olvasási aktus
nem lehet túl bonyolult – a hypertext keretein belül, ezekben a hypertext struktúra a szöveg
élvezhetővé tételét szolgálja, véleményem szerint ez mondható el az Esterházy szövegről. Az
értelemképződést gátló hypertextek ezzel szemben nem segítenek az olvasónak, nem biztosítanak tájékozódási pontokat, az olvasó összefut a szöveggel, majd később kevés emléke marad róla. Ezzel a problémával pedig eljutottunk a hypertext olvasásának kudarcához.
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Egerek és emberek - a hypertext olvasásának kudarca

Értekezésemben többször az állítottam, hogy a hypertextuális irodalmi művek elterjedésének legfőbb akadálya a művek befogadása és élvezhetősége, az értelemképződés hiánya, amit az olvashatóság nehézségei okoznak. Ha nem ismernénk az előző fejezetet, akkor
feltehetnénk a kérdést: nem arról van-e szó csupán, hogy idő kell, amíg az olvasó megszokja
az ilyen szövegek olvasását, ahogy a posztmodern megjelenésével a történet elhalványulása
vagy töredezése is türelmet igényelt? Az előző fejezetet kiegészítve meg kell állapítanom,
hogy a hypertext struktúrája az asszociációs jellegénél fogva sokkal alkalmasabb az ötletek,
rövid szekvenciák asszociatív közvetítésére, mint a hosszabb olvasásra, vagyis a tudományos
publikációk hatalmas változásokon mennek át, míg a hypertextuális irodalom nehezen, vagy
egyáltalán nem fogadható be.
Petőfi S. János már ismertetett tanulmányában265 azt írja, hogy „A hypertextus, amely
megkérdőjelezi a történetet és az irodalom minden linearitásra épülő válfaját, megkérdőjelezi magát a narratív cselekmény eszméjét és annak Arisztotelész óta érvényben lévő modelljét.”
Idővel azonban maga az olvasás folyamata is hatalmas változáson ment keresztül,
ahol a digitális rögzített szövegek és ennek legmeghatározóbb formája a hypertext megjelenése a középkor óta a harmadik olvasási forradalmat idézte elő.267 A nyomtatás megjelenésével az intenzív olvasást extenzív váltotta meg. A megnövekedett könyvmennyiség a korább nehezen bővíthető mennyiséggel szemben, hasonló változásokat idézett elő, mint a már
tárgyalt rádió-lemezgyűjtemény esetén történt. Az extenzív olvasó hirtelen nagymennyiségű
szöveghez fért hozzá, szemben a korábbi olvasóval, aki általában vallási vagy tudományos
szövegekhez férhetett hozzá. A kisszámú könyv szakrális jelleget adott az olvasásnak, s ezt
még megerősítette az a folyamat, amikor az olvasás hangos volt.
Az elméleti kérdéseken túl foglalkozni kell egy gyakorlatival is, a fejezetcím265
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választásom is ezt jelzi. Fontos empirikus probléma ugyanis a képernyőről való olvasás
módja. A képernyőről nehéz olvasni, az online információs oldalt a híreket képekkel törik
meg, a szerzőknek tehát kisebb szövegmennyiséget kell egy az olvasóhoz eljuttatniuk. 1997ben vagy 98-ban, a szabadkai Kosztolányi Dezső irodalmi táborban Odorics Ferenc a képernyőről való olvasás nehézségeiről tartott előadást, akkor, amikor a probléma még nagyon
friss volt, és a DeKon csoport keretében Esterházy Fuharosok hypertext változatát készítették (nekem, földrajzi predestinációm révén Herczeg Ferenc prózájáról kellett beszélnem). Ez
a látszólag pragmatikus kérdés nagymértékben befolyásolja hypertext olvasását. Többször
hangsúlyoztam, hogy értekezésemben igyekeztem kerülni a technikai részletek bemutatását,
egyrészt azért, mert a technológia folyamatosan változik, és az elavulása a szövegemnek
elöregedett látszatott kölcsönözne, ami az olvasót több oldal kihagyására kényszerítené, másrészt pedig túlzottan eltérnék az irodalomtudományi problémák vizsgálatától a sok technikai
kitérővel. Annak ellenére, hogy többször szárnyra kelt a hír, miszerint megjelent a digitális
papír, a hypertext olvasása külsőségeiben még különbözik nyomtatott szöveg olvasásától.
Szükséges hozzá egy számítógép, melynek kijelzője mind tökéletesebb, szemünk így hoszszabb olvasást is tolerál, szükséges továbbá internetkapcsolat, és bizonyos technikai ismeret.
Mint a bevezetőmben már írtam, a könyv sorsáról szóló vitákban gyakran felmerült a
probléma, hogy, míg a könyvet lehet strandra, ágyba vinni, addig a hypertext esetében ez
nehézséget jelent. Azt gondolom azonban, hogy ezek a különbségek a technikai fejlődésével
meg fognak szűnni, mert új írásbeliség magába foglalja az új technikák elsajátítását is. Sokan
a képernyőről való olvasás kapcsán elidegenítő környezetről beszélnek, ami valószínűleg
egy bizonyos idő után annyira képes átalakulni, hogy idővel egy szöveg számítógépen való
írása lesz a megszokott, és a kézzel való írás válik idegenné. (Értekezésem bizonyos részeit
például a szöuli metrón tett hosszú ingázásaim során írtam, és már majdnem a kézzel való
írás vált szokatlanná számomra.) Nem tagadom azonban, hogy egy hypertext hosszabb olvasása a képernyőről, minek során folyamatos döntéseket kell hoznunk, sokkal rövidebb ideig
lehetséges, mint egy nyomtatott szöveg esetében. Le kell szögeznem végül, hogy a képernyőről való olvasás jelenleg még nehezíti a hypertextben írt szövegek befogadását. Erre
megoldás a technika tökéletesedése és a számítógép minden élethelyzetbe való beépülése
lehet.
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Ma még egy írásbeli vizsgán felügyelő tanár megdöbbenés nélkül nem kezdhet el a
számítógépe képernyőről olvasni, és még kevésbé írni, amíg egy nyomtatott szöveg (könyv,
folyóirat) olvasása semmilyen feltűnést nem keltene, ugyanígy egy irodában egy újság olvasása nem tűnik munkavégzésnek, míg a képernyőn található szöveg (koncentrált) olvasása
igen. A hypertext olvasási aktusa tehát még különbözik a nyomtatott szövegétől. Ugyanígy,
egy nyomtatott szövegben könnyen készíthetünk jegyzeteket, míg ez a hypertext esetében
alig megoldható.
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A hypertext, mint minden digitálisan rögzített fájl (kép-, hang- vagy videóanyag), a
nyomtatott szöveggel ellentétben csak bytokban létezik, vagyis megfoghatatlan. A szöveg a
képernyőn jelenik meg, úgy, hogy magát az adatot (információ) az olvasási ponttól, és ebből
egyszerre számtalan is lehet, akár kontinensnyi távolban tárolják. Maga az eszköz (adathordozó), melyben a szöveg létezik, olyan, mint egy fekete doboz, csupán azt nézve tartalmáról
semmit sem tudhatunk meg, borítója nem létezik. A könyvvel, hanglemezzel és filmszalaggal szemben ugyanazon formában, 0 és 1 gyakorlatilag végtelen kombinációjaként tárolhat
szöveget, képet, mozgóképet vagy hangot. A bevezetőben már jeleztem a digitálisan rögzített
művek talán legizgalmasabb tulajdonságát: egy virtuális világban léteznek, de képesek
megjelenni, és megfoghatóvá lenni (nyomtatással, hanglemez írásával és egyéb
módszerekkel), míg a hagyományosan rögzített művek csak nagy erőfeszítések és gyakorta
romlás árán képesek digitálissá lenni.
A nyomtatott szöveg ezzel szemben megszagolható, megfogható; meggyűrhető, aláhúzható, széttéphető vagy elégethető – megsemmisíthető, de csak fondorlatos (és aljas) módon hamisítható; a nyomtatott szövegen történt bármilyen változtatás pedig általában könynyen felismerhető és nyomon követhető. Az eredetitől eltérő, azonban azt eredetiként beállított szöveget hamisítványnak nevezzük. Felmerül rögtön a kérdés, ha a digitálisan rögzített
szöveget, műveket észrevétlenül módosíthatjuk, akkor ebben a térben érvényben van-e még
a hamisítvány fogalma?
A nyomtatott szöveg sokszorosítása fénymásolás útján történik, és könnyen megmondhatjuk, hogy másolatról van szó-e, hamis-e a szöveg képe. Egy ilyen szövegbe nehéz
(észrevétlenül) belenyúlni.
A digitálisan rögzített szövegek (ezen belül a hypertext is), és a világhálón elérhető
hatalmas mennyiségű zene ezzel ellentétben nem fogható, a szerző által szinte észrevétlenül
módosítható, az olvasó-szerző által másolható – saját kifejezésem szerint: klónozható. Egy
digitális rögzített fájl annak köszönve, hogy egyszerre sok helyen is fellelhető – gyakorlatilag megsemmisíthetetlen, kiirthatatlan, olyan, mint a mesebeli sárkány, egy levágott feje
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helyébe három új nő, annak ellenére, hogy csupán néhány példányban létezik. Elég a világhálón egy helyen elérhetőnek lennie, hogy több millióan olvashassák, míg ez a könyvek esetében milliós példányszámot feltételezne.
A klónozás fogalmának megértéséhez át kell tekintenünk modern másolás legfontosabb elemeit. A hálózatba kötött számítógépek kora előtt az audiókazetták másolása jelentette azt a technológiát, amivel bárki könnyen kapcsolatba kerülhetett. Az ilyen másolatokról,
melyek akár az eredetiről is készülhettek, (tehát még nem a másolat másolatáról van szó)
már pár másodperc után meglehetett állapítani, hogy különböznek a gyári eredetitől. Mindenkinek volt egy értékes felvétele, melynek másolatáért kaphatott egy másikat. Ekkor még
belátható, meghallgatható mennyiségű hanganyag keringett, szemben a mai állapottal, amikor egy nap alatt akkora időtartamú zenéhez hozzá lehet férni, hogy azt több életen keresztül
is fizikai képtelenség meghallgatni. Ha valaki hozzájutott egy új albumhoz, rögtön másolatot
készített a barátainak, s ha becsületes volt, igyekezett minél jobb minőségű szalagra rögzíteni, így kisebb volt a romlás. A másolatokról pedig további másolatok készültek. Magyarországon a kazetta másolásnak a technikai akadályokon kívül politikai tartalma is volt, az akkor divatos Új hullám268 ugyanis tiltott volt, és az undergroundba vonult, lemezeit üldözték.
Míg a 70-es és 80-as években az eredeti hanganyag egy bakelit lemezen vagy magnókazettán volt, és erről készült a másolat. A kilencvenes években azonban már a CD-k gőzerővel történő másolása folyt audiókazettákra, hogy később azokról is másolat készüljön,
egészen addig, míg a hanganyag élvezhetetlenné nem vált.269
A szövegek, könyvek általában fénymásolatokon terjedtek, bár Kelet-Európában az a
specifikus helyzet állt fenn, hogy a különböző szövegek másolását az állam ellenőrizte, félve
a kritikától.
Az 1990-es évek közepén azonban hatalmas fordulat állt be. Amikor a világháló életünk egyik központi (szöveg, kép, zene, mozgókép, hír, kommunikáció és gyakran inger)
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SZŐNYEI Tamás, Az új hullám évtizede, Bp., Laude, 1989. A könyv évekig egyik legmeghatározóbb olvasási
élményem volt.
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Hasonló volt a helyzet a videó (VHS) felvételekkel is. A videomagnó megjelenésével gombamód szaporodtak a különböző tékák, kölcsönzők. Minden sarkot lehetett találni legalább egyet. A felhasználóknak először a
kölcsönzés ára számított. Majd, amikor az ár majdnem egységes lett, eljött a minőség kora. Élvezhetetlen filmet
ugyanis már nem szívesen kölcsönöztek, hisz az élmény hiányán kívül, kárt tehetett egy-egy agyonhasznált,
rosszminőségű kazetta a videomagnóban is.
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forrásává vált, az eddigi másolási módszerek majdnem teljesen eltűntek, és ma a művekhez a
felhasználók immár a filecserélő rendszereknek köszönve jutnak. Ha valaki eredeti zenei
CD-t vagy DVD-t vásárol, akkor annak két oka lehet: még nem birtokolja a technikát és a
tudást a művek másolásához – ez a gyakoribb eset, ritkább esetben pedig elvből vásárol eredetit, mert szerinte a másolás bűncselekmény, és elítéli azt.
Eljutottunk tehát a másolatokig, melyekről, ha nem látjuk a hordozóját, nem tudjuk
megállapítani, hogy nem eredeti, ez a jelenség pedig létrehozott egy újabb lehetőséget, a
klónozhatóságot. Egy szöveg klónozása annyit jelent, hogy a szerző-olvasó által számtalan
szövegváltozat készíthető, melyek nagyon, vagy alig térnek el az ősi szövegtől, (sarkított
esetekben egyáltalán nem); kezdetben annak számos tulajdonságát magukban hordozzák,
csupán dátum alapján következtethetnénk az elsőre, de nem is biztos, hogy beszélhetünk
eredetiről, inkább legrégebbi szövegváltozatról, első előfordulásról. A későbbiekben a szövegrészletek pedig könnyen összeollózhatók, így gyorsan új művek, jegyzetek készíthetők.270
Orlovszky Géza ezzel a problémával foglalkozik, amikor azt írja, hogy „Az további
megvizsgálandó kérdés lenne, hogy a képernyőolvasás hogyan ássa alá a szövegértési képességeket, hiszen a copy-past [= vágólapra másol–beszúr] logika azt sugallja, hogy keresd
meg a lényeget és vidd – a többivel ne törődj.”271
A szöveg első írásakor (ez a szöveg első megalkotásának teljes idejét foglalja magába, vagyis az első szöveg írását, amíg a szerző nem érzi úgy, befejezte) a szerző valószínű,
hogy nem dolgozik megállás nélkül. Szüneteket tart, vagy más szövegekhez nyúl, azokon
dolgozik. A kéziratnál vagy írógépelt szövegnél ez a szünet nem bontja meg a munka lineáris folyamatát, a szünet nem látszik meg a szövegben, nincs nyoma (kivéve persze, ha naplót
ír). A dokumentum készítésénél azonban a könnyű szerkeszthetőségnek következménye,
hogy amikor a szerző úgy érzi, pihen egyet, akkor választania kell: az adott szakaszban végzett munkát, s így a szöveg jelenlegi állapotát hogyan tegye le, vagyis mentse el. Így jelenik
meg a save és a save as fogalma.
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Ez a probléma különösen az egyetemi szemináriumi dolgozatoknál jelentkezik
Orlovszky Géza, A digitális szövegkiadás helyzetéről, az ELTE BTK-n 2004. március 4-én Filológia és
digitális
barbárság
című
konferencián
elhangzott
előadás
online
olvasható
szövege
http://magyar-irodalom.elte.hu
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Ami a könyv esetében a nyomtatás (a folyamat vége, a végproduktum létrehozása),
az hypertext és a dokumentumok esetében a mentés (save). A szó etimológiája is izgalmas,
hisz az valamitől megmentést, elmentést jelent.
Az első lehetőség, melyet a szerző választhat a save. Ilyenkor a változásokat rámenti a régebbi szövegváltozatra, felülírva, radikális megfogalmazásban – megsemmisítve
azt, újat léptetve a régi helyébe. Ezzel azonban nem hoz létre klónt. Valószínűleg ez a gyakoribb eset.
A második lehetőség a save as. Ilyenkor a szerző nem menti rá a változásokat a régebbi változatra, meghagyja azt is, de létrehoz egy újabb szöveget, vagyis ez már klónja az
előző szövegnek, a továbbírása. Így már külön él a két szöveg. Gyakran azonban a szövegek
mozgathatósága, vagy biztonsága miatt, (félelemből, hogy a munkája elvesz, és azt képtelen
ebben a formában reprodukálni) több változatot is készít.
Ripley hadnagy, aki (önmaga is klón már) az Alien 4-ben rátalál az eredeti önmaga
különböző, többnyire félresikerült klónjaira, és elborzad, majd elkezdi elégetni őket! A sok
biztonsági másolat, az eredeti szöveg különböző fokozatai, tükör oldalakon tárolt másolatok
idővel elkezdhetik telíteni a polcokat, s ez a mennyiségi növekedés akár vírusként is felfogható, mivel a polcok telítődnek terméketlen, önmagukban értelmet nem hordozó szövegekkel, melyek már nem fejlődnek tovább (akár a kitépett oldalú, borító nélküli könyvek).
Az eddig tárgyalt save és save as lehetőségek mind a felhasználó tudatos döntésének részei, ezzel szemben azonban, a véletlen szerepét megerősítve egy ideig létezett egy
folyamat, melynek során, bizonyos hibák esetén számtalan klón jött létre. Ezt én Napsterjelenségnek nevezem. Ez a program volt ugyanis az első olyan file cserélő alkalmazás, mely
lehetővé tette, a felhasználók bármikor és bárhonnan megosszák egymással adataikat, és
hozzáférjenek mások által megosztott anyagokhoz. A rendszer legnagyobb forgalmát az mp3
formátumban tárolt zene jelentette, a mai hálózatokkal szemben azonban, amennyiben megszakadt a letöltés, később nem folytatódott ott, ahol megállt, hanem a számítógépünk az addig letöltött anyagot tárolta, megtartva az eredeti nevét. Így létezhetett egy adott szimfónia,
akár tíz különböző változata is, a felhasználó pedig csak feltételezhette, hogy a leghosszabb
változat az eredeti.
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Az önmagát (gépiesen) frissítő szöveg lehetősége

A világhálón az ezredfordulón egy új opció jelent meg, az RSS, amit én az önmagát gépiesen frissítő szöveg lehetőségének nevezek. Az RSS tulajdonságai lehetővé teszik,
hogy meghatározzuk, milyen forrásokból akarunk folyamatosan frissülő szövegeket (általában híreket) megkapni, amelyek egyetlen felületen hozzáférhetők, kezelhetők lesznek, melyet már maga a felhasználó szerkeszt. Az irodalomtudomány szempontjából azért izgalmas
ez a funkció, mert a szerzők a saját honlapjukon megjelenő szövegeket elláthatják indexekkel, így nyomon követhetjük azon változásait. Az RSS-t a világhálós tartalmak rövid leírására használják, és ez rendszerint egy hivatkozást is tartalmaz a cikk teljes verziójára. Így létezik egy folyamatosan frissülő RSS folyam (stream). 272
Az RSS 2005-ben terjedt ki a legnagyobb hírszervezetekre, előtte azonban már a
blogok, technológiai publikációk és más alkalmazások is elkezdték használni. A technológia
lehetővé teszi más weboldalaknak, hogy azok beépítsék a publikált címeket és rövid tartalmakat a saját oldalaikba. A hivatalos felhasználás mellett az RSS-t széles körben használják
a weblog csoportok, hogy megosszák a legfrissebb bejegyzéseik címét vagy teljes szövegét,
vagy akár csatolt fájlokat (ilyenek a podcasting vagy az mp3 blogok). A RSS szükségtelenné
teszi a gyakran olvasott weboldalak rendszeres látogatását, vagy hírlevelek olvasását, ugyanis egy helyen jeleníti meg az előre megjelölt típusú frissített tartalmakat. Ez tehát egy új katalogizálási lehetőséget hoz, és akár választ is adhat Ted Nelson primáris problémájára, az
átláthatatlanság kérdésére.
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Gyakran egy narancssárga négyszög XML felirat a hivatkozás az oldal RSS feed-jére.
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UTÓSZÓ

Értekezésem terjedelmes anyagot és nagyon sok témát ölel fel, ezeket a bevezetőben
próbáltam meg összefoglalni. Az utószóban azonban azokat a kérdéséket és problémákat
ismertetem röviden, melyek egy, a disszertációt követő, hasonló terjdelmű kötetben jelennek
meg, és mintegy kiegészítik azt.
Az új paradicsom problémája a világhálón megjelenő lehetőség továbbgondolását jelenti, online ugyanis megtalálhatjuk azt, amiről azt gondoltuk, már végleg elveszett, így képregény részeket, melyeket húsz évvel ezelőtt elmulasztottunk elolvasni, filmeket, melyeket
nem láttunk, feltéve, ha jól emlékszünk a címükre, kikötői naplókat böngészve pedig rátalálhatunk családunk elveszettnek hitt ágára. Ez felvet egy új kérdést, az édes feledés romlását,
ugyanis a feledés olyan emberi tulajdonság, mely a gépekre nem jellemző, és melynek szerepe van művek létrehozásában. Ezzel szemben a cyberpunk művekben a gépek is rendelkeznek emlékkel, ami a többi kérdés mellett érdekessé teszi a cyberpunkot, melynek megértéséhez visszanyúlok a viktoriánus kor egyik divatos regényformájához, a steampunkhoz.
Érdemes részletesen is megvizsgálni, hogy a világháló megjelenése hogyan befolyásolta a
jövőképeket, ugyanis azok előtte alig változtak Verne Gyula óta, egyes jövőképekben a
technikai fejlődés olyan magas fokú, hogy megjelenik az intelligens gép: robot, az emberszerű android (mások szerint humanoid), mely ráébred saját létezésére. A világháló megjelenését azonban senki sem jelezte előre, azonban megjelenése után a jövőképek radikálisan megváltoztak, a legfőbb problémát már a valóság és virtuális valóság, valamint az ember és a gép
összefonódása, átjárhatósága jelenti.
A backspace jelenséget úgy definiálom, hogy felteszem a kérdést: a lemaradás
egyenlő-e a visszafelé törlődéssel, és, hogy idővel kiesik-e a párbeszédből, ami nem digitális,
tehát kereshetetlen? Ezt a sorsot kivédeni hivatott az elmélet, mely szerint minden emlék
bedigitalizálható, és az ezáltal növekvő új paradicsom magában hordozza az újrafelfedezés
örömét. Az értekezésben a szerző szerepét különböző szempontok szerint tárgyaltam, szükség van azonban a gyakorlati megközelítésre is, ez pedig a szerzői jogok problémakör felől
történik. A sebesség szorosan összefügg a világhálóval, meg kell azonban vizsgálni a kor
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egészében betöltött szerepét, ehhez kiindulópontot pedig Paul Virilio sebességgel foglalkozó
szövegeiben keresek.
További kérdések lehetnek még a valóság és virtuális valóság közti határ, vagy annak
elhalványulása, és a jog helyzete a virtuális valóságban, például egy MUD esetében, amikor
egy felhasználó a virtuális térben talált tárgyat a valós térben kívánja értékesíteni, vagy más
kényszeríti a valós térben annak virtuális átadására. Kérdés, hogy a virtuális térben szerzett
hírnév különbözik-e Andy Warhal 15 perc hírnevétől, és, hogy Dürrenmatt a megfigyelő
megfigyelőjének a megfigyelője az online Big Brothertől.
A világháló felkínálja a teljes belinkelhetőség lehetőségét is, ezért azt kívánom megvizsgálni, hogy így lehetséges-e létrehozni egy olyan hatalmas korpuszt, mely még befogadható és élvezhető, ehhez talán a legjobb kiindulási pont az általam egyik legfontosabbnak
tartott költemény, T. S. Eliot Átokföldje.
Fontos problémát jelent a legnagyobb online enciklopédia, a Wikipédia, melyet forrásként használtam az értekezésemhez is. Milyen viszony fog kialakulni az ellenőrzött tudású, de lassan frissülő Enciklopedia Britannica és a mindenki által írt, de folyamatosan növekvő Wikipédia (és Google) között? Posztmodern jelenség, hogy, a Közel-Keleten a túszul
ejtett újságíró életét a Google mentette meg, a túszejtők rákerestek a világhálón a munkáságára, és azt független forrásként elismerve, néhány találat (weboldal) elolvasása után szabadon engedték.
Értekezésemben szándékosan nem foglalkoztam egy új kommunikációs formával, és
egy új irodalmi (?) jelenséggel, a chat-tel, mely a megtöbbszöröződött személyiség problémáját veti fel, és a bloggal, melynek célját általában az önkifejezésben, a gondolatok közreadások és a szerző által képviselt vélemények terjesztésében látják, így a blog, mint irodalmi
jelenség, és a névtelenség (chat), mint a szerzői létforma a következő kötet központi, kiemelt
problémái lesznek.
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Világháló és hypertext kronológia
A válogatás szempontjai

A hypertexthez és világhálóhoz számos jelenség és esemény kapcsolódik, ezek néha
szorosan, néha távolabbról kötődnek vizsgálatom tárgyához, így egyrészt definiálnom kell
egy szignifikáns kiinduló pontot, másrést pedig kiválasztani, mely a jelenségek, technikai
felfedezések, irodalmi formák és művek tekinthetők a hypertext előzményeinek, következményeinek, vagy hatással vannak a korra, melyben létezik. A kiindulópont így az Enciklopédia Britannica megjelenése lett, mivel, ha az események datálását korábban, Gutenberg
nyomdagének feltalálásával kezdem, hatalmas tételt tenne ki a technikai újdonságok felsorolása, és ez más irányba vinné a kronológiát, távolra a célomtól, ha pedig a kezdetet későbbre,
Vannevar Bush cikkének megjelenési idejére teszem, akkor bizonyos fontos előzmények
kimaradnak, így az 1768-as dátum kizárásos alapon vált kiindulóponttá. A kronológia szerkesztésében nagyrészt Józsa Péter, Jorn Barger, Sugár János és a Transindex kronológiáira
támaszkodtam.
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A hálózatba kötött számítógép előtt

1768
Az Encyclopedia Britannica megkísérli összegyűjteni a teljes tudást
1837
A morzé kód digitalizálja az ábécét
1839
Pazinni katalógust készít a British Museum számára
1852
Peter Mark Roget: Thesaurus, a címszavak digitalizálása
1872
C. Latham Sholes és James Densmore szabadalmaztatja a ma is használt QWERTY billentyűzetet (írógép)
1873
Melville Dewey decimális rendszere digitalizálja a tárgyszavakat
1890
Hollerith bemutatja a lyukkártya alapú számítógépet, mely mechanikus katalogizálásra alkalmas
1895
Feltalálják a katódsugárcsövet (CRT, ilyen típusúak a mai hagyományos monitorok)
1922
T. S. Eliot: The Waste Land
1939
James Joyce: Finnegans Wake
1941
Konrad Zuse megépíti az első bináris számrendszert használó gépet, a Z3-t
Jorge Luis Borges: Az elágazó ösvények kertje
1944
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Jorge Luis Borges: Bábeli könyvtár
1945
Vannevar Bush: As We May Think, a MEMEX és a linkelés elméletének bemutatása
1946
Megjelenik az első működő számítógép, az ENIAC (Electronic Numerical Integrator and
Computer, a munkát 1943-ban kezdték)
1948
Bardeen, Brattain és Shockley elkészítik az első tranzisztort
1957
A Szovjetúnió fellövi az első műholdat, a Szputnyik-ot
1958
A szovjet Sputnyik-ra adott válaszként az Egyesült Államok létrehozza az ARPA-t
(Advanced Research Projects Agency)
1960
Spacewar, az első számítógépes játék, mely egy PDP-1-es gépen fut a Massachusetts
Institute of Technology-n
Donald Bitzer létrehozza a PLATO-t, az első számítógép alapú oktatási rendszert
1961
Leonard Kleinrock: Information Flow in Large Communication Nets, a csomagkapcsolt
rendszerek elmélete
1962
Vladimir Nabokov: Pale Fire, a szerző egy hosszú vers lábjegyzetébe rejti a regényét
Az Augment project kezdetét veszi a Stanford Research Institute-ban
1963
Quillian megalkotja a szemantikai hálózat mesterséges intelligenciájának alapjait
Az ASCII (American Standard Code for Information Exchange) 7 bites sztenderdje digitalizálja az ábécét
Az első teletext elküldése
Douglas Engelbart: A Conceptual Framework of the Augmentation of Man’s Intellect
1964
Marshall McLuhan: Understanding Media: The Extensions of Man, a globális falu fogalom
megjelenése
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1965
Ted Nelson az Association of Computing Machinery 20. konfereniáján először használja a
hypertext kifejezést az A File Structure for the Complex, the Changing and the Intermediate
című előadásában. A hypertext ezek szerint szöveges vagy képi anyagok olyan összetett öszszekapcsolása, melyet nyomtatásban lehetetlen megvalósítani. A hypertext összefoglalásokat
és térképeket (katalógusokat) tartalmazhat a benne található tartalomról és más
hypertextekhez való kapcsolódásáról, de tartalmazhat más szerzők által tett megjegyzéseket,
írt lábjegyzeteket is
Englebart feltalálja a számítógépes egeret
Lawrence G. Roberts és Thomas Merrill először kapcsol össze telefonvonalakon keresztül
két számítógépet az egyik Massachusettesben, a másik Kaliforniában van, a közvetlen kapcsolat sebessége 1200bps
Ted Nelson ismerteti a Xanadu-t
1966
Lawrence G. Roberts: Towards a Cooperative Network of Time-Shared Computers
Julio Cortázar: Rayuela
1967
Andries van Dam létrehozza a Hypertext Editing Systemet, majd ezt követi a FRESS (File
Retrieval and Editing System) a Brown University-n. A rendszer képes kulcsszavakhoz más
szövegeket kapcsolni
1968
Englebart első teljes hypertextuális rendszere, az Augment/NLS (oN Line System), Bush
elméletének alapján
Alan Kay: DynaBook
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A hálózatba kötött számítógép megjelenése után
1969
Az ARPANET számítógépes hálózat megvalósulása, a hálózatba kötött gépek közti kapcsolat 50 kbps
Ken Thompson vezetésével létrehozzák a UNIX operációs rendszer első verzióját
Az első üzenetküldésnél (belépésí kísérletnél) a rendszer a g (Login) begépelése után leállt
1971
Abie Hoffmann egy Al Bell nevű hackerrel újságot alapít Youth Intern Party Line címmel,
alapgondolatuk szerint a kommunikáció minden forradalom alapja
A hálózatnak már 15 végpontja van: UCLA, SRI, UCSB, Univ of Utah, BBN, MIT, RAND,
SDC, Harvard, Lincoln Lab, Stanford, UIU(C), CWRU, CMU, NASA/Ames
Michael Hart elindítja a Gutenberg projectet, melynek célja a szerzői jogvédelem nélküli
művek, beleértve a könyveket is elektronikus úton elérhetővé tétele. Az első ilyen szöveg a
Függetlenségi nyilakozat
Megjelenik az Intel 4004-es mikroprocesszora
1972
Az első e-mail, Ray Tomlinson létrehoz egy levelő programot az ARPANET-en, mely nagyon gyorsan elterjed. Ekkor jelölik meg a e-mail címben szereplő @-t (kukac), mivel annak
jelentése (-on, -en, -nál, -nál)
1973
Az ARPANET-re csatlakozik az első külföldi intézmény, a University College of London
A felhasználók száma 2 000
1974
A TCP, mint egységes internet protokoll megjelenése
Ted Nelson: Computer Lib/Dream Machines
Az e-mail a hálózati forgalom ¾-ét teszi ki
1975
Altair 8800, az első személyi számítógép
Megalakul a Homebrew Computer Club a San Francisco-i Menlo Parc-ban. A tagok elítélik
a számítógépek kommerciális célra való használatát, és támogatják a széleskörű felhasználását
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1976
Don Woods megalkotja saját változatát Will Crowther Adventure barlangszimulációjára,
megteremtve az elektronikus szövegalapú kalandjáték műfaját (MUD)
Mechael Shrayer megírja az Electric Pencil-t az Altair gépek számára
II. Erzsébet angol királynő elküldi egy tengerészeti bázisról az első e-mailjét
1977
Az Apple II. személyi számítógép megjelenése
Az Infocom vállalat megjeleneti az Apple-re a Zork!, szövegalapú kalandjátékot
1978
A Massachusetts Institute of Technology-n létrehozzák as Aspen Movie Map-et, az első
hypermédia videó lemezt
1979
Roy Trubshaw és Richard Bartle elindítják az első digitális MUD szerepjátékot
A Wordstar szövegszerkesztő szoftver megjelenése
A „válaszd magad a kalandod” könyvsorozat indulása
1980
Jim Ellis, Tom Truscott és Steve Bellovin létrehozzák az USENET A verzióját
A PacMan számítógépes játék megjelenése ATARI-ra
1981
A Xerox megjelenteti az ablakokat kezelni képes Star-t
Az első IBM PC karakteres felülettel, 64 KB memóriával, MS-DOS operációs rendszerrel
A French Telecom elindítja az országos Minitel hálózatát
Vernor Vinge: True Names, a cybertér fogalmának megjelenése, a sci-fi cyberpunk indulása
1982
A Netnews napi 500 üzenetet jelentet meg 100 hírcsoportban
A Commodore 64 megjelenése
Ted Nelson: Literary Machines, a Xanadu elmélete
1983
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A mai internet alapját jelentő TCP/IP adatátviteli technológia felváltja az addig használt
NCP-t
Rangall Trigg hypertexttel foglalkozó doktori értekezésének megjelenése az University of
Maryland-en
Feláll az első mobiltelefon-hálózat az Egyesült Államokban
Videotext hálózatot hoznak létre az Egyesült Államokban, 1985-ben megszűnik
Az University of Wisconsin-on kifejleszték a „névszervert”, nincs már szükség tudni egy
adott gép pontos helyét
Douglas Adams „lefordítja” az Infocom vállalatnak a Hitchhiker’s Guide to Galaxy regényét, így lesz belőle az egyik első számítógépes szerepjáték
1984
Az ARPANET-ből kiválik a MILNET
Megjelenik az első 32 bytos processzor
Megjelenik az 1 Mb memóriás mikrochip
Az Apple Macintosh megjelenteti a MacWrite szövegszerkesztőjét
A CCC (Chaos Computer Club) megjelenése (más forrás szerint 1981). A hackerek szerint
az információ áramlásnak nem szabad gátat szabni, minden információnak szabadon hozzáférhetőnek kell lennie
Megjelenik a DNS rendszer (Domain Name Server), a hálózat szervereinek száma több, mint
1 000
A Xerox megjelenteti a NoteCards hypertext programot
A számítógéphez CD-ROM csatlakoztatható, ennek szabványait a Yellow Bookban rögzítik
(Compact Disc Read Only Memory). A korábbiakhoz képest sokkal nagyobb mennyiségű
adatot lehet tárolni – a mennyiség forradalma, egy lemezen 650 Mb-t. A Yellow Book egyik
későbbi melléklete tartalmazza majd a kép és hang egyidejű megjelenítésének szabványát is.
A Pepsi elkészíti Michael Jacksonnal az addig legnagyobb költségvetésű reklámot, a sztárokkal bemutatott reklámok kezdete
Rob Swigart: Portal, az első interaktív regény
Milorad Pavić: Kazár szótár
William Gibson: Neuromancer, a cyberspace (szájbertér) kifejezés megjelenése
1985
Az Intermedia hypertext program megjelenése a Brown University-n
Az első Windows operációs rendszer (1.0) megjelenése
Az Adobe megjelenteti a Postscriptet
Janet Walker létrehozza a Symbolics Document Examinert. A program már nem elméleti,
hanem valós felhasználók számára készült
Először jelenik meg 270 000 oldalnyi szöveg egy CD-ROM-on
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A számítógép 20 000 szót tud kiejteni (érdekes módon, a gép ilyen fajta felhasználását nagyon kis mértékben fejlesztették a későbbiekben)
1986
Az NSF hálózaton futó internetet mindenki számára hozzáférhetővé teszik
Eastgate Systems megkezdi hypertextes szövegek megjelenítését
Megjelenik a Guide többcélú hypertext rendszer PC és Macintosh platformra az OWL (Office Workstation Ltd.) fejlesztésében.
1987
Az Apple minden Macinthos gépéhez mellékeli a Hypercard programot
A szerverek száma meghaladja a 10 000-t, az összesen 300 hírcsoportban napi 1 000 üzenet
jelenik meg
Hypertext ‘87, az első hypertexttel foglalkozó konferencia az Association for Computing
Machinery szervezésében a North Carolina egyetemen. A Riverrun Press a konferencián
bemutatja az Michael Joyce: afternoon, a story első kiadását
1988
Az első globális számítógépes vírustámadás, a kórokozó a címek 10%-át működésképtelenné
teszi
1989
Tim a CERN-ben javasolja a világméretű háló, a World Wide Web létrehozását
A szerverek száma meghaladja a 100 000-t, az 500 hírcsoportban összesen 4 000 üzenet jelenik meg naponta
Magyarországon megjelenik az X.25 szolgáltatás, így lehetőség nyílik az internetre kapcsolódni
Az Autodesk megvásárolja a Xanadu projectet (1992-ben megszünteti)
1990
A számítógépek nevet kapnak (nevükön lehet szólítani őket)
ECHT (European Conference on Hypertext)
Eyal Amiran, John Unsworth és mások szerkesztésében megjelenik az interneten a
Postmodern Culture, az első humán szakfolyóirat
Megjelenik az egységes HTML (Hypertext Markup Language) nyelv
Az IBM eladja a Selectric-et, ez hivatalosan is jelzi, hogy az írógépek ideje lejárt
1991
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A Franklin Társulat megjelenteti az Elektronikus Bibliát
Mark McCahill és Paul Lindner létrehozzák a WWW mellett a nem hypertext alapú hálózatot, a Gophert
Linus Torvalds 0.01-es verziójú Linuxa, az operációs rendszer a Microsoft Windows vetélytársa
Jay David Bolter: Writing Space: The Computer, Hypertext, and the History of Writing, a
szövegnek a hypertextes változata lemezen is megjelenik
Stuart Moulthrop: Victory Garden (Eastgate)
1992
A svájci CERN elindítja a WWW-t, a mai világhálót
Gareth Branwyn és Mark Frauenfelder: Beyond Cyberpunk
A szerverek száma meghaladja az 1 000 000-t, az 1 000 hírcsoportban napi 10 000 üzenet
jelenik meg
Megjelenik az ’(inter)net szörfözés’ kifejezés, először Jean Armour Polly használja
Létrejozzák az alt.hypertext hírcsoportot
Ed Krol: Whole Internet Guide, sikerkönyv
George Landow: Hypertext: The Convergence of Critical Theory and Contemporary
Technology
1993
Megjelenik a Pentium processzor
Nemzetközi konferencia Amsterdamban, témája Hypermedia & Hypertext Standards
A CERN lehetővé teszi a WWW technológia szabad és ingyenes használatát
A média felfedezi a világhálót
A National Center for Supercomputing Applications kifejleszti a Windowson futó Mosaic
1.0 (béta) verziójú grafikus böngészőt, mely lehetővé teszi a képek megjelenítését a szövegben
A Voyager kiadó megjelenteti a Beatles A Hard Day’s Night CD-ROM-os verzióját
A Fehér Ház honlapja megjelenik a világhálón
Robyn és Rand Miller megjelenteti a Myst számítógépes, grafikus szerepjátékot
Az ID megjelenteti a Doom-ot
Richard Lanham: The Electronic Word: Democracy, Technology, and the Arts
1994
A WWW fejlesztésére létrehozzák a W3 Organization-t
A WWW byte forgalma meghaladja a Gopher byte forgalmát az NSF hálózaton
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Megjelenik a spam
Megjelenik az Eastgate Quarterly Review of Hypertext periodika első száma
Nemzetközi konferenciák: Genf, Vancuver, Edinburgh
Ted Nelson Japánba költözik, és miután visszakapta a Xanadu márkanevet, megalapítja a
Sapporo HyperLabot-t, a project neve immár Filoli
Theodor Landow (szerk.): Hyper/Text/Theory
1995
10 000 000 szerver létezik, napi 250 000 üzenet jelenik meg 10 000 hírcsoportban
Megjelenik a Yahoo! és a Lycos keresőmotor
Az Altavista 15 millió oldalt katalogizál
Megjelenik a Netscape Navigator böngésző
Megjelenik a VRML (Virtual Reality Modeling Language), az első virtuális valóság típusú
Web felület
A Wall Street felfedezi a világhálót
A Comp.infosystems.www.*. létrehoz 18 csoportot, köztük az alt.culture.www-t is
A Sun Microsystemsnél megjelenik a Java, platformtól független, objektumorientált nyelv,
elkezdődik a Java appletek terjedése
A Budapesti Műszaki Egyetem Schönherz Zoltán Kollégiumának szerverén elindul az első
magyar MUD szerepjáték, az Elveszett világ
24 Hours in Cyberspace dokumentáris project
Szinte valamennyi egyesült államokbeli napilap on-line is megjelenik
Stuart Moulthrop: Hegirascope
A Netscape Navigator 2.0 több keretből álló honlapot és tud szerkeszteni, megjeleníteni
Shelley Jackson: Patchwork Girl
Michael Joyce: Twilight. A Symphony
Michael Joyce: Of Two Minds. Hypertext Pedagogy and Poetics
1996
Az interneten keresztüli telefonálás megjelenése, a hagyományos távközlési vállalatok kérik
az Egyesült Államok kongresszusát, hogy tiltsa be az új technológiát
Megjelenik a világháló cenzúrája: Kína: minden új felhasználónak regisztrálnia kell a hálózatba kötött gépét a rendőrségi adatbázisban, Németország: bizonyos hírcsoportokhoz korlátozzák a hozzáférést, Szaud-Arábia: csak az egyetemek és kórházak férhetnek hozzá a világhálóhoz, Szingapúr: minden online politikai és vallásos anyagot be kell jelenteni a hatóságoknál, Új-Zéland: valamennyi számítógépes adathordozó publikációnak számít, így azokat
el lehet kobozni vagy cenzúrázni
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1997
Mark Amerika: Grammatron
Espen Aarseth: Cybertext. Perspectives on Ergodic Literature
Elindul a magyar a SuliNet program, mely internetes hozzáférést biztosít általános- és középiskolák számára
1998
Norton Anthology of Postmodern Literature-ban szerepelnek részletek Michael Joyce
afternoon, a story és J. Y. Douglas I Have Said Nothing hypertextjeiből
Digitális Művészet és Kultúra Konferencia a norvégiai Bergeni Egyetemen
Jay Bolter és Richard Grusin: Remediation: Understanding New Media
1999
Létrejön az Electronic Literature Organization (www.eliterature.org)
Megjelennek az online bankok és az mp3 formátum
A millenniumi probléma
Marie-Laure Ryan: Cyberspace Textuality
Nick Montfort: Winchester’s Nightmare, a hardcover kiadása egy laptop számítógépet is
tartalmaz
M. D. Coverley: Califia
2000
Megjelenik a Napster file-cserélő alkalmazás
A legnagyobb online oldalakat; Yahoo-t, Amazon-t, eBay-t hacker támadás éri
Michael Joyce: Othermindedness: The Emergence of Network Culture
2001
Ausztráliában megtiltják az e-mailek forwardolását (továbbküldését), mivel azt a szerzői
jogok megsértésének tekintik
Elindul a SETI projekt, melynek keretében az interneten keresztül a felhasználók megosztják
számítógépes erőforrásaikat, így létrejön az addigi legerősebb szuper-számítógép
Az Európa Tanács elfogad egy nyilatkozatot, mely egy új kategória jelent meg,
cyberbűnözés
Megjelenik a Napsternél fejlettebb p2p technológia
Megjelenik a Game Studies, számítógépekkel foglalkozó szakfolyóirat, szerkesztője Espen
Aarseth
Lev Manovich: Language of New Media
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Michael Joyce: Moral Tales and Meditations
2002
Elterjed a blog
Mind több oktatási intézmény csatlakozik a nonprofit enternet 2-re
Az első online választások Svájcban
Megjelenik a világhálón szervezett flash mob, először New Yorkban, gyorsan kiterjed a világ többi pontjára is, a világhálón kapott üzenetek hatására pár pillanatra nagy, egymást nem
ismerő emberkből álló tömeg verődik össze, majd széled szét
A RIAA (Recording Industry Association of America) eljárást indít 261 felhasználó ellen
jogvédett anyagok törvénytelen másolása miatt
Több mint 600 000 000 internetfelhasználó világszerte
2004
Először történik meg, hogy több DNS szerver van az Egyesült Államokon kívül, mint annak
területén
A szolgáltatóknál 100 évre le lehet foglalni egy domaint
2005
A Google 6 milliárd 139 millió dollár éves bevételt ér el
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