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Nyí ri Kris tóf

AZ INTER NET 
IS ME RET FI LO ZÓ FI Á JA ÉS GYA KOR LA TA
Elô hang

A 2001. évi kecs ke mé ti tu do mány na pi kon fe ren ci án el hang zott elô adá sok írott vál to za ta i nak most 
meg je le nô fü zé re vi lá go san mu tat ja, hogy az inter net té má já ra irá nyu ló fi  lo zó fi  ai gon dol ko dás 
– vagy tá gab ban: a há ló zott, in te rak tív mul ti mediális kom mu ni ká ció prob le ma ti ká já val fog lal ko zó 
tár sa da lom tu do má nyi ku ta tás – Ma gyar or szá gon im már nagy ko rú vá vált. Túl lé pett a fel szí nes ál ta-
lá no sí tá sok, a sar kí tott té zi sek, az el sô ol vas mány él mé nyek és a gya kor lat tal va ló ta lál ko zás el sô 
ka land ja i nak fá zi sán: te ma ti ká já ban gaz dag, meg kö ze lí tés mód já ban sok ol da lú, kö vet kez te té se i ben 
ere de ti és ki egyen sú lyo zott.

A ho ni ku ta tás mos ta ná ra tel jes ala pos ság gal fel tér ké pez te és mély elem zé sek kel bô ví ti a 
tár sa da lom tu do má nyi refl  e xió ama vo nu la tát, amely a kom mu ni ká ci ós tech no ló gi ák tör té ne ti 
vál to zá sa i nak a meg is me rés, a tu dás szer ke ze té re és tar tal má ra gya ko rolt ha tá sá val fog lal ko zik. 
A kon fe ren cia elô adói kö zül Pléh Csa ba a kül sô em lé ke ze ti hor do zók – az írás, a ké pi rep re zen tá-
ci ók – és a men tá lis ar chi tek tú ra ala ku lá sá nak kap cso la ta it vizs gál ja, rá mu tat va ar ra a vá rat lan 
meg fe le lés re is, amely a kon nek cionista kog ni tív el mé le tek sze rint a vi lág há ló ren de zô – vagy 
ren de zet len – el vei és az em be ri bel sô vi lág szer ke ze te kö zött fenn áll. Kon dor Zsu zsan na azt a 
sze re pet vizs gál ja, ame lyet az írás be li ség az eu ró pai tu do mány sa já tos sá ga i nak ki ala ku lá sá ban 
ját szott, utal va ama sa já tos sá gok Hei deg gernél, Wittgen stein nél – s per sze a ma gyar Haj nal 
Ist ván nál – meg fo gal ma zó dó kri ti ká já ra, s ezek fé nyé ben ar ra is, hogy a tu do mány vi lá gá ban 
az új kom mu ni ká ci ós tech no ló gi ák ál tal le he tô vé tett vagy kikénysz erített vál to zá sok ép pen ség-
gel élet és gon dol ko dás na gyobb har mó ni á ja fe lé mu tat hat nak. Hogy ez a har mó nia a ma és 
a hol nap ma gyar or szá gi tu do má nyos sá gá ban va ló ság gá vál has son, ah hoz per sze, mint Fábri 
Györ gy hang sú lyoz za, a ho ni ku ta tá si in téz mé nyek ben tu da tos vál toz ta tá sok ra lesz – vagy vol na 
– szük ség. Hi szen alap ve tô pon to kon ala kul át, mond ja Fábri, a tu do mány mû ve lés funk ci o na li tá-
sa. Csök ken a nem ze ti ke re tek ben szer ve zett fel sô ok ta tás és ku ta tás je len tô sé ge, de fel la zul nak 
a disz cip li ná ris ha tá rok is.

Va gyis a kom mu ni ká ció tech no ló gi á já nak át ala ku lá sa csak le he tô sé ge ket és ki hí vá so kat je-
lent; ön ma gá ban nem hoz lét re tár sa dal mi vál to zá so kat. Az em be ri tu da tos ság és aka rat ele mei 
itt sem ik tat ha tók ki. Eb ben az ér te lem ben be szél Fábri ar ról, hogy az inter net vi lá gá ban va ló 
sze rep vál la lás, a ma gyar nyel vû tar ta lom gaz da gí tá sá nak mun ká ja nem ze ti ér tel mi sé gi funk-
ció. Eb ben az ér te lem ben mond ja Csa tá ri Bá lint és Ka na las Im re, hogy in téz mé nyi és po li ti kai 
erô fe szí té sek re van szük ség ah hoz, hogy a há ló ál dá sa it ne csak a föld raj zi és ha tal mi cent ru-
mok él vez hes sék; eb ben az ér te lem ben ál la pít ja meg Kumin Fe renc, hogy a fo ko zott inter netes 
köz éle ti ak ti vi tás el sô sor ban nem az inf rast ruk tú ra ál la po tán, ha nem a po ten ci á lis részt ve vôk 
ál tal kép vi selt hu mán tô kén mú lik; eb ben az ér te lem ben ve ze ti be Mes ter Bé la a polimediális 
kom mu ni ká ció fo gal mát: nem a mé di um az ágen s, mond ja, ha nem a mé di u mok kö zött köz le ked ni 
ké pes s ez ál tal ha ta lom mal bí ró em ber; eb ben az ér te lem ben elem zi Babar czy Esz ter a mé dia-
ipar vál to zá sa it, alá húz va, hogy a tar ta lom szol gál ta tás ban a tech ni kai új don ság le he tô sé gei 
má sod la go sak a tar ta lom új sze rû meg kö ze lí té sé hez ké pest; s eb ben az ér te lem ben ösz tön zi 
je len elô hang író ja az írás tu dó kat ar ra, hogy ve gye nek részt az in for má ci ós tár sa da lom tól a 
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mo bil tu dás kö zös ség fe lé ve ze tô út épí té sé ben. A kö zös sé gi lét a glo ba li zá ló dó vi lág ban nem 
el sor vad, ha nem ép pen ség gel új ér tel met nyer: Sán dor Klá ra a nyel vész szem szö gé bôl vi lá gít 
rá a glob al izá ció region al itást erô sí tô, a tény le ges vagy vir tu á lis he lyi kö zös sé ge ket épí tô ha tá-
sa i ra. Csa tá ri Bá lint és Ka na las Im re utal nak ar ra, hogy Kecs ke mét köz vé le mé nye le het sé ges és 
alap ve tô en fon tos vá ros fej lesz té si irány nak tart ja az in tel li gens, di gi tá lis, is ko la-vá ros funk ció 
cél tu da tos és egy más ra épít ke zô prog ram ja it. Azt gon dol juk, hogy a mos ta ni kon fe ren cia ezen 
épít ke zés hez is hoz zá já rul hat.
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