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Kakukk Sándor
A cyber az nyer

gondolatok a cybertér irodalmáról

„Mi egyszerre vagyunk a földanya gyermekei
és az Elektronikus Gaia bábái.”
Michael Strangelove
1.0.

Mi vezethetett ahhoz, hogy a tûz mellôl eljutottunk a cyberspacebe? Többek között
a gondolkodás fejlôdése. Azon gondolkodásé, mely mai ismereteink szerint egyike
volt ama tényezôknek, melyek kiemeltek bennünket az állatvilágból. Ebben a fejlôdésben azonban vannak kiemelkedôen fontos, forradalmi jelentôségû változások.
Ezek közül „az elsô több százezer évvel ezelôtt ment végbe, amikor a hominidák
evolúciója során megjelent a nyelv, és fajunk tagjai […] hajlandóságot éreztek arra,
hogy igazságértékkel rendelkezô állítások segítségével érintkezzenek egymással. […]
A második kognitív forradalom az írás beköszöntése volt, néhány tízezer évvel ezelôtt. […] A harmadik forradalom a mi évezredünkben történt: a nyomtatott sajtó és
a hordozható írógép feltalálásával.” (Hernád, 294-295) A negyedik pedig a szemünk
elôtt megy végbe. Ez a számítástechnika és a kommunikációs eszközök által megteremtett cybergalaxis születése és robbanásszerû tágulása, melynek révén jelentôsen
átalakul az emberi kommunikáció és az életvitel. Ezen kognitív forradalmak mindegyikének idôpontja egybeesik az információátvitel egy-egy új módjának megjelenésével, ezért nevezhetjük ezt információs forradalomnak. Verberics János a fentebb
vázolt átalakulási folyamatot öt szakaszra bontja. A beszéd forradalmára, az írás forradalmára, a nyomtatás forradalmára, a távközlés forradalmára és a számítógép valamint az internet forradalmára.1
A cyberspace fejlôdése tehát elválaszthatatlan a technika és a gondolkodás fejlôdésétôl. A tudományos fejlôdésen túl az irodalmi lökés is jelentôs volt: 1982-ben
William Gibson megalkotta a ‘cyberspace’ fogalmát, és 1984-ben kiadta a mindmáig
kultikus Neuromancer-t, majd megszületett az elsô igazán hypertext regény, James
Joyce Finnegans Wake c. mûvének szoftveres változata: a Hyperwake.
A cyberspaceben óriási lehetôségek rejlenek kiaknázatlanul a média, a multinacionális cégek, a bankok, az ipar, a politika és az egyházak számára a cyberspace
azonban ma még csak egy hatalmas reklámfelület, ahol a jelszó: add el magad!
A cyberspace eseményei nem függetlenek a meatspacetôl2. A cyberspaceben megtörtént események hatással vannak a meatspaceben élô emberekre, ahogyan a meatspace lakói is a cyberspacere. Minden ami a cyberspaceben történik, jelenleg egy
élô ember gondolataiból születik legyen az jó vagy rossz cselekedet ami hatással van
önmagára és azokra, akik online élnek, és ezáltal azokra, akik ezek mögött a karakterek mögött találhatóak. A cyberspaceben bekövetkezô cselekedetek és események
tehát törvényszerûen bekövetkeznek a valóság utánzataként. A cyberspaceben meg66
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történt események pedig elôbb vagy utóbb törvényszerûen be fognak következni a
valóságban is.
A világi betegségek, legyenek azok lelkiek vagy testiek, megjelennek az általunk
teremtett álomvilágban is. Azon álomban, amely nélkül ma már nem élhetünk, hiszen ismereteink nagy része és adataink majd 100%-a megtalálható az elektronok
impulzusai között. A cyberspaceben való életnek (az öröm és felszabadultság érzése
mellett) lehetnek negatív hatásai is. Nyugodtan de nem nyugodt szívvel kijelenthetjük, hogy a cyberspace lett a mai gyermekek kábítószere, ez a kábítószer pedig nagyon erôs függôséget okoz, melynek jelei a következôk:
„ a személy olyan sokat foglalkozik az internettel, hogy alvásidejét ennek rovására
csökkenti (akár napi négy órára),
rendszeresen sokkal több idôt tölt a hálózaton, mint amennyit elôre eltervezett,
ismételten és sikertelenül megpróbál leszokni az internetezésrôl,
az internetezés miatt csökkenti a családjára vagy a munkájára fordított idôt, és
nem törôdik ennek érzelmi, anyagi vagy jogi következményeivel.” (Mannhardt)
Aki ezen hatásokat észleli önmagán vagy ismerôsén, az sürgôsen kérjen orvosi
segítséget, mert a cyberfüggôségnek súlyos következményei lehetnek. Lehetôleg ne
online tegye ezt, hanem szakadjon ki a megszokott környezetbôl, és hús-vér emberek között keresse a gyógymódot problémájára. Ebben a környezetben a betegek
feladata emberi kapcsolatokat teremteni, ápolni, és visszatérni a valóságba.
Különbözô avatárok élik mindennapjaikat az elektromos impulzusok terében,
hol nôként, hol férfiként, hol pedig ki tudja miféle szerzet képében jelennek meg.
És talán már önmaguk sem tudják kik is valójában. Gondjaikról, betegségeikrôl
megfeledkeztek, mozgáskultúrájuk a szék és a számítógép közötti terület bejárására
degradálódott. Lábaik már csak a test megtartására képesek. De ôk köszönik, jól
vannak és jól érzik magukat. Hogy férfiak vagy nôk, fiatalok vagy idôsek, már semmi
jelentôsége.
A virtualitás igen rossz hatással van a gyermekek lelki fejlôdésére: nem olvasnak,
hiszen készen kapják az információt, a társas kapcsolataik megszûnnek, csak a digitális-szociális közegben építik ki azokat, olyanokkal, akikkel sohasem találkoznak személyesen. Bár ennek elônyei is lehetnek, hiszen az ismeretlenség fátyla mögé
bújva olyan dolgokat is meg tudnak beszélni, amelyeket mással nem tudnának.
A cybertérnek azonban nem csak negatív hatásai vannak. Mire használható a
cyberspace a játékon és a szórakozáson kívül? Lehet-e komoly és megbízható munkát végezni biztonságos körülmények között a cybervilágban? Arra a célra használva, amire eredetileg is kitalálták, vagyis információk közlésére, tanulásra, tervek
készítésére, és nem csak a játékra, a reklámra, a filmek nézésére? A cyberspaceben
jelentôs kutatások folynak már napjainkban is. Több olyan projekt mûködik, melyben a hálózaton „lógó” gépek szabad futásidejét arra használják, hogy adatokat dolgozzanak fel különbözô csillagászati-, fizikai-, kémiai-, és biológiai jelenségekkel
kapcsolatban. Természetesen mindez a felhasználó beleegyezésével történik, lehetôleg minél kevesebb helyi erôforrás felhasználásával. Ilyen például a SETI@home3
projekt, mely a földön kívüli Intelligencia kutatására hasznosítja a hálózat erôforrásait. Minden gépen, amelyen telepítésre került a megfelelô szoftver, adatokat elemeznek. Így a rendelkezésre álló információk gyorsabban kiértékelésre kerülnek,
és talán ezen kísérlet segítségével hamarabb megtaláljuk az egyik régóta izgató kérdésünkre a választ.4
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A kutatások ellenére „a virtuális valóságról a legtöbb embernek a számítógépes játékok vagy a Mátrix típusú filmek ugranak be. Pedig a cybervilág másra is jó, például magasság-, közlekedésfóbiával és más félelmekkel küzdô betegek kezelésére.”
(Dobozi) Egy másik lehetséges gyógyászati felhasználási területe a cyberspacenek a
computerápia. „A computerápia lényege: a terápia alanyául szolgáló ember igényeinek figyelembe vételével, az alany teljesebb, tudatosabb életének elôsegítése a számítógép kínálta lehetôségek alkalmazásával, annak érdekében, hogy az illetô minél
nagyobb mértékben használja és kiaknázza a rendelkezésére álló képességeit, készségeit.” (Kollár)
Érdemes elválasztanunk egymástól a cyberbûnözést és a cyberterrorizmust: a
bûnözés lényege a haszonszerzés a cyberterrorizmus célja pedig a megfélemlítés.
Kétféle cyberterrorizmusról illetve -bûnözésrôl beszélhetünk jelenleg.
A) Az elsôben a cyberspaceben csak az elôkészületei történnek meg a meatspaceben végrehajtott akcióra, B) a másodikban a bûnözôk / terroristák és cselekedeteik
csak a cyberspaceben vannak jelen. Az elkövetôk kritikus információs csomópontokat támadnak mint „az energiaellátó rendszerek, a kommunikációs rendszerek,
számítógép-hálózatok, a banki és pénzügyi rendszerek, de ide tartozhatnak a közlekedési és szállítási rendszerek, vagy a veszélyes anyagokat gyártó és kezelô üzemek,
gyárak.” (Krasznay) Ellenük az elektronikus hadviselés lép fel „elrettentô” erejével. A virtuális világokban már az FBI is jelen van, és számos nagyobb állami cég
monitorozza a hálózatot a biztonság megôrzése érdekében.
Egyik probléma a cyberbûnözéssel kapcsolatban a bûnôsök jogszerû büntetése,
ugyanis ezek a bûntények nem a valóságban történnek, így az elkövetôik sem létezô
személyek, csak azok által kreált „személyiségek”. Akik viszont e karakterek mögött állnak, valódi emberek. Kérdés, hogy a bûncselekmények terhe lehet-e olyan
nagy, mint a valódi bûnöknek? Egy cyberlopás esetén például milyen büntetés szabható ki, és vajon ez csak a cybertérben legyen érvényes, vagy a való világban is legyen valamilyen következménye? Igen jelentôs probléma ez, mivel azzal, hogy valaki
ellopott valamit a cyberspaceben, anyagi kárt okozott egy másik személynek a valóságban. Ezen bûntényekre még nincs precedens értékû ítélet, habár már folynak
ilyen perek.
A cyber-terrorizmussal kapcsolatban nem (csak) az Osama Bin Laden vagy a George Herbert Walker Bush5 típusú emberek interneten való megjelenésére kell gondolnunk — igaz, egyikük csak a terrorista jelzôt kapta meg, de valójában nem az —,
hanem mindazokra, akik a virtuális teret félelemkeltésre használják. Ide sorolhatóak a hacrek, phreakek, vírusírók, kalózok, cypherpunkok és az e-anarchisták. Természetesen a való világhoz hasonlóan, vannak kisebb és nagyobb kaliberû bûnözôk
az információs szupersztrádán is. Kérdéses, hogy a cyberbûnözôk közé sorolhatóake azon személyek is, akik illegálisan használják a szoftvereket, amelyeket az internetrôl töltöttek le — vagyis közülünk jó néhányan. Ha igen, akkor kevés büntetlen
elôéletû online embertársunk van. Bár ehhez hozzátartozik, hogy a szolgáltatásokat
nem mindenki tudja megfizetni — vagy nem akarja —, viszont mindenki szeretné
használni. Tehát ahhoz, hogy kielégítse vágyait, rá van utalva, hogy bûncselekményt
kövessen el. Bár ezek a tettek nem is bûncselekmények, csak azok számára, akik ezáltal valamilyen anyagi kárt szenvednek.
A cyberterroristák közé tartoznak azon államok és kormányok is, amelyek a
cyberháborúkat (cyberwar) elindítják. A harmadik világháborút valószínûleg a
cyberspaceben fogják megvívni, melynek célja, uralni a megcélzott állam informá68
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ciós rendszereit, minden katonai, állami és nem hivatalos adatot megszerezni és törölni az eredeti helyükrôl, majd azokat szolgáltatás ellenében visszaszivárogtatni.
Ebben a szabadnak látszó világban azoknak, akiknek megadatott a lehetôség,
hogy átéljék az internet nyújtotta élményt, minden lépését adattárak ôrzik, keresômotorok kutatják történetüket, és bár mindezt az ô beleegyezésükkel teszik, csak a
jó ég a tudója annak, mire is használják adataikat valójában. Ha kell, bármikor bármit megtudhatnak rólunk, mikor és mit tettünk, hol voltunk és meddig. Miközben
szabadon leírhatjuk, amit gondolunk, speciális kutatómotorok figyelik a hálózatot
kulcsszavakat figyelve, és ha találnak valamit, ami a biztonság szempontjából releváns lehet, arra felhívják az ezzel foglalkozók figyelmét. Tehát a szabad gondolatáramlás elképzelése csak egy illúzió.
A virtuális világok által ígért „itt megvalósíthatod önmagad” jelszava mögött is
sántít a vak igazság, ugyanis ezen lehetôségeket valódi pénzért adják nekünk. Vehetünk virtuális autót, CD/DVD/MP4 játszót, lakást, földet, mindezt pénzért, persze nem valódi pénzért, hanem virtuális fizetôeszközért. Ezt a virtuális pénzt
azonban valódi átutalással tudjuk a virtuális személyiségünkhöz rendelni. Ezen játékoknak — amelyeknek állítólag nincs célja, csak egy virtuális világ, ahol kiélhetik
magukat az emberek — a motorja a folyamatos fejlôdés és fejlesztés, amit az, akinek
több virtuális pénze van, gyorsabban elérhet. Az egyenlôség tehát itt is csak illúzió.
Az avatárok között is kialakulnak feszültségek. A nem azonos kasztba tartozókat
kiközösítik, esetleg megsemmisítik egy erre a célra készült programmal. Itt is jelen
van tehát a diszkrimináció és a rasszizmus. Az egyenlôség itt is csak illúzió. Mindent
összevetve ezen eszmények semmiben sem különböznek a valóságtól, a való világtól. Van-e különbség a két világ között? A karakterek születnek, átalakulnak és meghalnak. A cyberspace által ígért örök élet örökre csak illúzió marad. Ahogyan egy
napon a multiverzumok egyikében egy faj ráébredt arra, milyen kicsi az egészhez képest, és megértette a sorsát, úgy a cyberspaceben élôk is ráébrednek majd egy napon:
a tükör másik oldalán található világ csak egy nagyon valóságosan élhetô illuzió. A
különbség a két világ között csupán a megjelenés minôségében van, hiszen a cselekedetek egy idô után hasonulnak egymáshoz, és törvényszerûen mindkét világ hatással van a másikra.
2.0.

Az irodalom már a kezdetektôl jelen volt a számítástechnikában, de igazán akkor
vált részévé, amikor megjelentek a PC-k és az internet. Ettôl kezdve már minimális
költség- valamint idôráfordításával lehetett olvasni, írni és közreadni. Persze a nagyszámú és mindenevô olvasóközönséget csak a World Wide Web hozta meg. Hajdanán az írók leírták álmaikat, amelyek kollektív álmokká váltak és késôbb
megvalósultak. Megvalósult az internet, a holdraszállás, jelenleg pedig az emberiség
a Marson való letelepedést fontolgatja, és csillagközi utazásokról álmodozik. Az emberiség a nanotechnológia kapuit már elhagyta, és belépett egy olyan világba, amely
óriási szellemi és evolúciós ugrásra kényszerít minket. Ha ôseink szülei nem meséltek volna gyermekeiknek, a történelmi és technikai ismereteink és maga a gondolkodásunk is jóval szegényesebb lenne. Az írással és a nyomtatással az információk
átörökítése felgyorsult, a számítástechnika ezt még jobban felpörgette, a nanotechnológia és a számítástechnika kapcsolata pedig már teljesen új életmódot és gon69
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dolkodást fog létrehozni. Ne becsüljük alá az irodalom szerepét, hiszen lehet, hogy
egy történet ma még csak mese, de holnap már történelmi valóság lesz. A kezdeteknél csak a számítástechnika irodalma volt jelen abban a cyberspaceben, amelyet
az irodalom keltett életre. Késôbb az irodalom más mûfajai is megjelentek, és méginkább fejlôdésre késztették a virtuális univerzumot, amelyben még több és újabb
gondolat jelent meg. Ez a folyamat ma sem lassult vagy állt le, sôt egyre gyorsul. A
számítástechnika és az irodalom bármilyen távolinak is tûnnek egymástól, elválaszthatatlanok.
Az irodalom alapvetô szövegformátuma jelenleg a szöveg, a cyberspaceben ez a
hypertext. Ezen szöveg alapja egy elvont nyelv, melynek szavai alfanumerikus jelekbôl állnak, melyeket a központi egység (CPU) dolgoz fel és tesz olvashatóvá, hallhatóvá, láthatóvá, érezhetôvé és érthetôvé a számunkra. A cyberspaceben végül is
minden csak szöveg, programkódok, egyesek és nullák sorozata. Ezt is lehetne egyfajta irodalomnak tekinteni, a programnyelvek irodalmának, mely meghatározott
szabályok alapján felépülô végtelen lehetôséget tartalmazó szövegkomplexum, mely
logikusan követhetô és olvasható.
Az irodalom alapját képezô szövegeket, ezen belül a hipertexteket Raine Koskimaa négy csoportra osztja: a) A nyomtatott irodalom digitalizálása; b) Az eredetileg is digitálisan publikált irodalom; c) Az elektronikus formátum lehetôségeit
kiaknázó irodalom és d) Hálózati irodalom.6 Az irodalmat csoportosíthatjuk a megjelenése szerint is, ez alapján lehet, hypertext, prehipertext, vagy unhipertext. Az
olvashatóság szempontjából Stuart Joyce a hipertextek négy osztályát különbözteti
meg: (1) unilineáris; (2) multilineáris; (3) gondolati tér- és (4) nem-lineáris szerkezetû.7
Véleményem szerint a cyberirodalmat, bármely csoportosítási szempontot veszszük figyelembe, két fô kategóriára oszthatjuk: A metaspaceben születô irodalomra,
amely a meatspaceben megtalálható irodalmi alkotások megjelenése a cyberspaceben. Ide tartozik az ókori írásoktól kezdve a 19-20 század nagy regényein át a mai
napon a sajtóban megjelent minden írás. Ezek lehetnek hipertextté alakított szövegek, vagy egyszerûen digitalizált prehipertextek ill. szövegek. A cyberspaceben születô
irodalomra, amely elsôsorban — de nem kizárólagosan a cyberspaceben születô alkotásokat tömöríti. Ide sorolhatóak a híroldalak cikkei, az online írók alkotásai, és
a virtuális világokban keletkezett mûvek.
Ez a kettôs felosztás azonban idôvel eltûnhet, amint a hagyományos nyomtatási
forma megszûnik, és csak digitálisan jelennek meg dokumentumok. Ekkortól az
elsô kategória csak feltételesen lesz jelen. Ez a pillanat igen közel van, mivel az elektronikus papír már nem csak álom, hanem sorozatgyártásra váró kultuszcikk. Tulajdonságai a papír és a monitor elegyébôl keletkeztek. Könnyû, rugalmas és bármilyen
információ megjelenítésére alkalmas, fogyasztása pedig a nullához konvergál.
Problémás a besorolás szempontjából a virtuális világok irodalma, amely már
eleve egy virtuális világban születik. Mindez besorolható a virtuális irodalom virtuális irodalmába, vagy egyszerûen csak magába a virtuális irodalomba. További csoportosítási szempontok lehetnek az alkotók, a mûfajok, a kritikusok, az életrajzok,
az irodalomtöréneti csoportok szerint, a könyvtárak és adatbankok szerint, stb. stb.
Ezek közül az alábbiakban felvázolok néhányat. Aszerint, hogy melyik közegben
szánják alkotásaikat, a szerzôk négy nagy csoportra oszthatók, (természetesen ezek
a csoportok további alcsoportokat tartalmazhatnak)
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A) a meatspace-ben élô személyek akik a) online és hagyományos formában, valamint b) akik csak online publikálnak, (ide sorolhatóak pl. Homérosz szerzeményei vagy Arany írásai) Ez a csoport egyre kisebb számú új irodalommal gazdagodik.
B) A meatspace-ben élô személyek által a cyberspaceben (és/vagy ezen belül valamelyik virtuális világban) létrehozott karakterek akik a) a cyberspaceben valamint
b) a cyber- és a meatspaceben is jelentetnek meg mûveket.
Valamint hozzájuk csatolható majd a közeli jövôben további két csoport:
C) a mesterséges — programok által létrehozott személyiségeket akik a) a cyberspace-ben és b) a cyber és meatspaceben is publikálnak.
Az olvasók és alkotók viszonya is átalakult ebben az új közegben. Itt már a viszszacsatolás sokkal közvetlenebb és gyorsabb mint a valóságban. Ez alapján beszélhetünk:
passzív olvasókról, akik a hagyományos módon, csak olvassák és jobb esetben
értelmezik a szövegeket,
preaktív olvasókról, akik visszajelzéseket küldenek az alkotónak, és
aktív olvasókról, akik ha ez lehetséges segítenek az író munkájában, bár ez a csoport kissé problémás, mert ôket végül is tekinthetjük az alkotók csoportjába tartozóknak is.
Az alkótók és olvasók mellett az alkotók és kiadók viszonya is jelentôsen átalakul.
Eddig az alkotóknak oly rémes idôhatárok és a szerkesztônek való megfelelés kényszere az írást nem mindig tette kellemes folyamattá. Ez azonban a world wide weben
már a múlté, megszûnt a kontroll, ha valaki úgy gondolja, hogy elképzeléseit közreadja, azt nyugodtan megteheti a másodperc tört része alatt. Nincs szüksége kiadóra, szponzorokra, csak egy internetkapcsolatra. Tehát az alkotó és a kiadó egyazon
személy lett.
A cybervilágokban más a helyzet, itt ugyanis kialakultak kiadók, akik kiadják,
elérhetôvé teszik a könyveket a virtuális olvasónak, virtuális anyagi haszon ellenében, amelybôl természetesen a szerzô is részesül. A kiadókat tehát az alábbiak szerint oszthatjuk fel A) azon kiadók amelyek a metaspaceben léteznek és oldalaik a
cyberspaceben is megjelennek, pl. Akadémiai Kiadó és B) azon kiadók, amelyek
csak a cyberspaceben jöttek létre. Ezt a csoportot azonban újra ketté lehet szelni a)
azon halmazra, akik a virtuális írók virtuális mûveit értékesítik, a virtuális világban, esetleg a meatspaceben és b) azon kiadókra akik csak a virtuális világon kívüli
cybertérben vannak jelen. Ezen túl természetesen lehetôség van az irodalmi kategóriák szerinti csoportosításra is (szépirodalmi, elsôsorban tudományos, stb.)
A valódi cyber kritikusok (hivatásos kritikusok) és a kritikusi szerepben megjelenô egyéb cyber személyek (nem hivításos kritikusok) nem mások, mint az olvasók.
Nem csak egy szûk réteg, hanem mindenki, aki hozzáfér az olvasnivalókhoz. A kritikai írásokat is két csoportra oszthatjuk 1. azon kritikákra, amelyek a való világból
digitalizálás útján kerültek be a cyberspacebe és egy valódi mûrôl szólnak, ill. egy
cyberalkotásról, és 2. azon kritikákra, amelyek a cyberspaceben születnek. Ezen
belül azon kritikákra, amelyek a virtuális világokban születnek egy külsô vagy egy
VV mûrôl. Problémát vethet fel azon eset, amikor egy kritikus és az általa kritizált
alkotó karaktere mögött egyazon személyiség áll. Ekkor kérdés, hogy mennyire tekinthetô hitelesnek az általa írt kritika egy saját maga által kreált mûrôl?
A cyberspaceben mûfaji határok már el- és összemosódtak. Olyan komplex mûfajok születnek, melyeket a hagyományos körülmények között a földrajzi távolságok
és a kulturális különbségek nem tennének lehetôvé, vagy csak nagyon hosszú idô
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alatt alakulhatnának ki. Az internetnek köszönhetôen azonban csak egy pár kattintás, és életre kel egy újabb stílus

Lexikonok:
A cyberspace felfogható tulajdonképpen egy óriási lexikonnak is, melyben digitalizált információként jelen van az emberiség tudása. Ha a lexikonokat csak hagyományos értelemben értelmezzük, akkor két fô csoportba sorolhatóak.
Azon lexikonok, amelyek hagyományos formáik mellett a cyberspaceben is megjelentek, pl. a Pallas Nagy Lexikon. Ebbe a csoportba sorolhatóak a nyomatott lexikonokhoz járó CD/DVD-ROM-ok, amelyek tartalmazzák a szótárprogramot,
rendszerint ez csak egy tetszetôs felülettel megoldott keresômotor és a bázisszótárat,
amelyek késôbb online frissíthetôek
A csak a cyberspaceben létezô lexikonok pl. wikipedia.
A wikipedia oldalak esetében az (információ) ellenôrzés hiánya vethet fel bizonyos aggályokat. Bárki bármilyen szócikket megnyithat, módosíthat, törölhet, azokért a Wiki oldalak nem vállalnak felelôsséget. Így a félre-, vagy a nem hitelesen
való tájékoztatás szelleme lebeg ezek fölött a nagy enciklopédiák fölött. Azonban
ezeknek a digitális formájú lexikonoknak nagy elônye a gyors átalakulás lehetôsége,
ha egy hiba felszínre kerül, azt azonnal lehet orvosolni, szemben a lexikonok több
éves kiadási ciklusával. Amennyiben tudományos munkánkhoz szükséges az anyaggyûjtés, ajánlott még mindig a hagyományos, vagy a koordinált internetes lexikonokat használni, a hétköznapi információszerzéshez pedig a wikipédiához hasonló
oldalakat.

Könyvtárak:
A cyberspacere tekinthetünk úgy is, mint egy óriásira duzzadt digitális könyvtárakból álló információkomplexumra. Mi az a digitális könyvtár? Mikor beszélhetünk digitális könyvtárakról, és virtuálisakról? „A digitális (csak digitális formában
létezô) és digitalizált (eredetileg nem elektronikus formában készült) dokumentumok a digitális könyvtár gyûjtôkörét alkotják.” (Ungvári) A digitális könyvtárak
tehát ezen dokumentumok gyûjtôhelyei. Ezen könyvtárak az alábbi csoportba oszthatóak:
A) Valódi könyvtárak digitális másai, melyek jelen vannak a weben pl. Széchenyi
Könyvtár. Ebbe a kategóriába tartoznak
azon könyvtárak, amelyek a meatspaceben léteznek és amelyek könyveikbôl digitalizálnak és azokat a nagyközönség rendelkezésére bocsátják, illetve
azon szolgáltató intézmények, akik csak formai tekintetben vannak jelen. Értem
ez alatt, hogy információt közölnek önmagukról, adatbázisaikban kereshetünk a
könyveik között, esetleg meghosszabbíthatjuk a kölcsönzési idôt, stb.
B) Azon könyvtárak, amelyek csak a cyberspaceben vannak jelen, a meatspaceben
nem léteznek, ilyen pl. a wikikönyvek oldala, vagy a Magyar Virtuális enciklopédia,
valamint a mesterséges világokban épülô könyvtárak, ahol hanganyagokon hallgathatjuk a kötelezô és szépirodalmat, vagy meg is tekinthetjük azokat.
A könyvtárak segédoldalai az adatbázisok és az arra épülô keresôprogramok, nincs
többé cédulázás és fáradtságos gyûjtés, amire szükségünk van azt pár pillanat után
megtaláljuk ezekben az adatbázisokban.
Az elektronikus periodikák(?):
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A rendszertelen idôközönként rendszeresen megjelenô hírek felváltották a napi, heti-, havilapok szerepét. Sokkal népszerûbbek, hiszen valóban friss híreket szolgáltatnak, szemben a hagyományos lapok relatív frissességével. Itt is találunk
tudományos, bulvár, szépirodalmi és specifikus híroldalakat. A felosztás itt is kettôs: a kívülrôl érkezô periodikák (pl a HVG cikkeinek digitális megjelenése) és a
belsô periodikák (pl. az index, az origo oldalin megjelenô cikkek).
Problémát jelent, hogy tekinthetjük-e a bloggerek híreit periodikáknak, vagy csupán a napló egy új megjelenési formájának.

e-kánon:
Azt, hogy a mai alkotók közül ki lesz késôbb jelentôs alkotó, és ki süllyed az ismeretlenségbe, mint eddig is, a kedves olvasóközönség dönti el. Azonban a kanonizáció is átalakult, ebben az új közegben ez a folyamat is felgyorsult. A
népszerûséget itt a a látogatottság, dönti el. Amit többen olvasnak, az több helyen
és linkben jelenik meg, ezáltal még olvasottabbá válik, egyfajta általános mûvé.
Forráskritika:
A cyberspaceben fellelhetô információkkal kapcsolatban meg kell értenünk és tanulnunk, hogy a források nem mindig megbízhatóak, utána kell járnunk azok megbízhatóságának. Fontos feladat hárul a tanárokra a cyberirodalom oktatásával
kapcsoltban, amikor a forráskritikával kapcsolatos ismereteket kell átadniuk. Különbséget kell tudnunk tenni a megbízható és a kevésbé megbízható források között. Lásd a wikipédia oldalai és a hagyományos lexikonok közötti különbséget.

Irodalomtörténet:
Az irodalomtörténetben is meghasadt a történeti írások nyomvonala. A mai alkotóknak már nem csak a hagyományos életrajzát kell elkészítenünk és figyelembe
vennünk, hanem esetenként az online személyiségeik életrajzát is. Az irodalomtörténetben az önéletrajzi írásokat két csoportra oszthatjuk: a kívülrôl ered , a nyomtatott forma digitalizálásából származó (ön)életrajzi írásokra, és a belsô
(ön)életrajzokra, amelyek a cyberspaceben születtek. Problémát vet fel az (ön)életrajzi írásokkal kapcsolatban, hogy a cyberspaceben élô fiktív személyiség által kreált író önéletrajzi írásai tekinthetôk e hiteles életrajzi adatforrásoknak, vagy ezek is
csak irodalmi mûnek számítanak.

Cyberfilológia:
A cyberfilológia számos új problémával szembesül. Az alkotás és változtatás folyamata sokkal gyorsabb és összetettebb, ezáltal sokkal nehezebben áttekinthetô. A
módosítások követése a hozzáférés és a metaadatok rögzítésének problémáihoz vezet.
Mi volt az eredeti mû és mi a módosítás? Ez a metaadatok segítségével már egyértelmû lesz, sokkal átláthatóbbak lesznek a mûvön végzett módosítások. Azonban
ezen adatok is felülírhatóak, így egy újabb problémába ütközünk a metaadatok hitelességének problémájába.

E-nyelv:
A cyberspace nyelve a való világ nyelvébôl építkezik. A cyberspaceben mégis létrejönnek önálló nyelvek, nyelvtanok és nyelvjárások.
A nyelvészeti szempontból itt is a kettôs felosztás érvényesíthetô:
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A) a külsô nyelvjárások elemzése, amelyek megjelennek a cyberspaceben (pl a
szabolcsi tájnyelv írott megjelenése az interneten) és
B) a belsô nyelvjárások elemzése melyek esetleg hagyományosan is megjelennek
(pl. egy virtuális közösség önmaga által alakított nyelve).
A cyberspaceben a nyelv átalakulásának folyamata sokkal gyorsabban megy
végbe, így a megfigyelés is könnyebb. A szabály nem változott, azok a szavak, amelyek tömörek és kifejezik a lényeges mondanivalót, egyre gyakrabban lesznek használatban, végül beolvadnak a perifériából a magba, a magból pedig az elkopott
kifejezések lassan a perifériákra kerülnek és kihalnak. Ilyen volt a smile története.
Ennek a felgyorsult folyamatnak megvannak a hátrányai is, hiszen egyre több szavunk tûnik le a rövidítések tengerében, és a szép és választékos élôbeszédet felváltja
egy sablonosnak tûnô minimalista nyelv.
Az irodalom alapja a nyelv. Az online közönség nyelve nem homogén, ha nem
különbözô országok, különbözô dialektusaiban beszélô (és író) személyiségeinek az
összetett nyelve, melyben mindenki próbál valamiféle standardhoz igazodni. Ezen
heterogén hibrid nyelv, három rétegekbôl szerzi be az alapanyagát (a továbbiakban
ezzel kapcsolatban Bakonyi Gézát idézem):
„ a szlengbôl, amely egy adott nyelv kötetlen és szabad felhasználásából kö vetkezik (lásd
a rock- vagy sportrajongók, egyetemisták, MUD-osok stb. nyelvhasználatát)
a technikai csoportnyelv (‘techspeak’) legtöbbször köznyelviesített szókincsé bôl (amely a
számítógépes és hálózati, kommunikációs szakemberek, progra mozók technikai szókészletébôl építkezik)
a zsargonból, amely elsôsorban a hackerek, a cyberpunkok és más, sokszor a virtuális társadalom perifériájára szoruló társadalmi csoportok szlengesített, a nyelvi korlátokat nem
tisztelô nyelvhasználatán alapul.
Ezekbôl a nyelvi elemekbôl épül aztán fel az a nyelv, amelybôl a virtuális személyiségek
pszichikai önképe táplálkozik, s ez bizony sokszor külsôleges ele mekben is megmutatkozik.
Ezek egyrészt … az amerikai kultúra egyes sajátossá gaiból táplálkoznak, mint például a
rövidítések használata, az azonos alakú (ki ejtés?) szavakkal való nyelvi játék (pl. to és 2,
azaz two) stb. Mások kifejezetten a számítógépes kifejezési eszközökhöz kapcsolódnak. Ilyen
a mindenki által is mert fekvô mosoly vagy sírásra görbülô száj és társai. Az egyre bôvülô
Smiley Dictionary ‘szócikkeit’ tulajdonképpen az az igény hozta létre, hogy a szavakból
építkezô virtuális társadalomban is szükség volt a kommunikációt finomító gesztusokra. Ami
persze azt a CARL SAGAN8 által a majmok gesztusjelekkel történô kommunikációjával kapcsolatban is feszegetett kérdést veti fel: minden absztraháló, kommunikáló állat ember? Vajon
fejlôdés ez a kommunikációs világ, vagy visszafejlôdés?” (Bakonyi)
Tegyük fel, hogy egy szép napon az avatárok elhatározzák, hogy létrehoznak egy
virtuális világot a virtuális világban, és ebben a második szintû világban élik a vv személyiségük által kreált második vv életüket, itt írnak és alkotnak. Vagy létrehozunk
egy MI-t, aki késôbb létrehoz agy második szintû világot, amelyben élhetnek az elsô
vv által alkotott karakterek. Ezek a lépések korlátlanul generálhatóak egymás után.
Az irodalom kezelése azonban mindegyik újabb világgal egyre nehezebb és bonyolultabb lesz. Azonban az biztos, hogy mindegyikben meg fog jelenni.
Oktatási problémák:
Szükség van-e az irodalomoktatásásban a cyberspace kínálta lehetôségekre? Melyek ezek a lehetôségek? Milyen szoftverekkel segíthetjük elô a minél eredményesebb irodalmi nevelést és oktatást?
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A mai cyberkultúránkban szükséges, hogy az irodalmi oktatás is kihasználja ezen
új médium adta lehetôségeket. Minden az internet körül forog. Itt leveleznek, beszélgetnek a fiatalok egymással. Itt néznek televíziót, itt hallgatnak zenét. Ide töltik
fel képeiket, és itt vesznek újságot, ruhát. A mi feladatunk az, hogy ha már mindent
itt szeretnének végezni, tanítsuk meg ôket arra, hogy itt is olvassanak és éljenek
„mûvészeti” és kulturális életet.
Az oktatási lehetôségek végtelenek egy olyan közösségben, ahol minden kultúra,
minden nemû, korú és felfogású tagja képviselteti magát. A gondolatok egy olyan olvasztótégelye ez, amely az aranynál is értékesebb „anyag” elôállítására képes. Ugyanakkor halálos elképzelések menedékházává is válhat. A pedagógusoknak az a
feladata, hogy minden erejükkel és tehetségükkel továbbra is egészséges embereket
neveljenek a jövô számára. A virtuális világok ezen feladatunkat némileg megkönnyítik, másrészrôl viszont megnehezítik. Amiben megkönnyítik, az a szoftvereknek köszönhetô idômegtakarítás a gyakorlások során. Amiben megnehezítik —
amennyiben ez nehézséget okoz az a folyamatos önképzés, hiszen a cyberkultúra
hétmérföldes léptekkel fejlôdik, aki pedig képben akar maradni, annak mindhalálig úton kell lennie.
Jelenleg — bár már egyre többen - még mindig igen kevesek használják ki a cyberspaceben rejlô oktatási lehetôségeket. Akik használják az internetet, azok legtöbben
csak anyagokat közölnek, tételsorokat, esetleg kidolgozott jegyzeteket, válaszolnak
a levelekre, és egyéb adminisztratív jellegû munkákat végeznek. Néhány merészebb
vállalkozó szellemû tanár már oktatószoftvereket is használ munkája megkönnyítésére és mondandója kiegészítésére. Ezen túl lehetôség van videokonferenciákra a
diákok és a tanár között, de akár más iskolák csoportjai is bevonhatók így a közös
munkába. Ere természetesen hasonló vállalkozó kedvû pedagógusokat és iskolákat
kell találni. Attól ne rettegjünk, hogy a gyerekek idegenkedni fognak az ötlettôl, sôt
ôk lesznek azok, akik elkeseredésünkben lelket öntenek belénk.
Hogyan segíthetô elô ez a folyamat? Egyszerûen. Oktató programokkal. Milyen
oktatóprogramok és mely témakörökben használhatóak az irodalmi oktatásban?
Honnan lehet ôket beszerezni?
Az oktatási folyamatban úgy gondolom elsôsorban olyan szoftvereket kellene alkalmaznunk amelyek ingyenesen hozzáférhetôek és a futtatásukhoz szükséges operációs rendszer is szabadon elérhetô. Ennek azon egyszerû oknál fogva kellene így
történnie, mivel nem minden család engedheti meg magának azon költségeket melyek a jogdíjak megfizetését magukban hordozzák. Ha viszont nem legálisan használják a szoftvereket és e fölött mi elnézünk, akkor szavak nélkül is
bûncselekményre bíztatjuk ôket. Azonkívül a BSA áldásos tevékenységétôl való rettegéstôl is megkímélhetjük magunkat. Persze ebben a felszabadító folyamatban a
BSA nincs nagy segítségünkre, hiszen ezen intézmény csak azt mondja meg mit
nem szabad használni, de helyette nem ajánl alternatívákat — legalábbis hivatalosan
nem.
Alsóbb évfolyamokban az olvasást és kiejtést segítô programok használhatóak. 68 éveseknek a nyelvtan tanítását segítô programok, fôleg a betûfelismerés, a betûk
összeolvasása, valamint a betûkép és a hangsor társítása során vannak segítségünkre.
Ilyenek pl. a GCompris9 egyes táblái, valamint a Kletters nevû program és a KDE
education projekt10 szoftverei.
Felsôbb évfolyamban a szókincs- és szinonimaszótárunkat bôvítô programok,
mint a Khangman, a Kanagramm, valamint a számítástechnikával is kapcsolatot te75
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remtô gépelésoktató szoftverek, mint a KTouch. Ezen kívül ide sorolhatóak még felsôbb évfolyamokban a könyvtárhasználatot megkönnyítô programok, valamint az
elektronikus mûvek keresését megkönnyítô szoftverek. Egy csekély szoftvergyûjtô
helyeket felsoroló listát találsz a mellékletben.
3.0. (A közeli jövô)

Hamarosan eljön az idô, mikor MI-k írnak óriási sebességgel könyveket és lexikonokat. A cyberspaceben a rendelkezésre álló adatokat módosítják, összekapcsolják, összefüggéseket keresnek, elemeznek. Talán komplett multiverzumokat
terveznek és építenek fel, megtöltik azt szimulált élettel, és elemzik annak fejlôdését, míg egyszer egyik teremtményük ráébred, hogy ô valójában nem is létezik. Ekkortól az elemzés már nem folyhat az eredeti tervek szerint, hiszen a felismerés
befolyásolhatja a folyamatokat. A rendszert akár azonnal teljesen ki lehet törölni,
vagy tovább elemezni annak a tükrében, hogy milyen változások történne egy ilyen
felismerés hatására és hogyan befolyásolja ez a jelentéktelennek tûnô felismerés a
multiverzum sorsát. Programok és gépek döntik ez ezen életformák sorsát, teremtôkké és pusztítókká válnak a gépek. Ahol az irodalom nem lesz más mint egy hatalmas történelmi-, tudományos adathalmaz, és ha nem vigyázunk meglehet, hogy
mi is csak adatok leszünk ebben a világban.
Meddig fejlôdik a cyberspace és lesz-e digitális Armageddon? Úgy gondolom ez
nem lehet kérdés. Mint minden ezen a világon, egyszer a digitális kultúra is elmúlik majd. Nem egyik pillanatról a másikra - mint a hogyan a halál sem villámcsapásként érkezik - hanem egy állandó átalakulási folyamat részeként. A digitális
kultúrát talán majd felváltja egy nano kultúra. Ez az esemény lehet hogy ez egy unatkozó MI rossz ötlete révén jön létre, lehet hogy egy természeti jelenség következtében, de mindenképpen és természetszerûen. Számunkra ekkor az álomnak vége lesz
és akkor valami másra ébredünk.
A cyberspace világát tehát követi majd valami egészen más, valami jelenleg még
számunkra elképzelhetetlen. Talán a nanotechnológiának köszönhetôen egy biospace veszi majd át a ma általunk oly nagyon csodált bitek sorozatát, melyben kémiai folyamatokkal rögzítik az adatokat, és élôlények hordozzák majd az
információkat génjeikbe kódolva. Megeshet majd hogy, amint a buszra várva a szomszéddal beszélgetünk, észre sem vesszük, hogy ô egy komplett cybermultiverzumgyûjtemény.
Mindig tartsuk azonban szem elôtt, hogy nekünk nem a cyberworld az otthonunk.
Azzal, hogy egyre többet vagyunk csatlakozva, egyre több energiát fogyasztunk.
Ezzel pedig, amíg nem válnak általánossá és elterjedté a megújuló energiaforrások,
egyre inkább szennyezzük a környezetünket. Azt a természetet, amely az otthonunk,
és amely nélkül sem mi sem az általunk benépesített cyberspace sem létezhet.
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2. meatspace: a kibertéren kívüli világ, azaz a valóság amelyben élünk.
76

Nagy Balázs: Értelemkeresés a virtuális textusok világában

3. A SETI@home magyar oldala: http://seti.index.hu és a nemzetközi honlap:
http://setiathome.berkeley.edu
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gyermekek, fiatalok. Korukhoz, érdeklôdésükhöz szabott speciális felhasználói felülettel bíró, jó minôségû oktatási szoftvereket fejlesztenek
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