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Ünneprontásra készülök itt, egy gyõzelmi
jelentésekre szocializálódott világban. Évti-
zedet töltöttem Amerikában vendégtanár-
ként, s napestig hallgattam a gazdaságról
szóló diadalittas jelentéseket. Az önmagát
ünneplõ operett most gyászindulóba csapott
át. Az operett nagyáriáinak nagy része a vi-
lágháló szõttesét dicsérte, a globalizációt, a
világfalut. Francis Fukuyama eszmetör-
ténész meghirdette a történelem végét. 
Túljutottunk az osztály- és a nemzeti konf-
liktusokon, a demokrácia terjedése megál-
líthatatlan, a technikai fejlõdés is feltar-
tóztathatatlanul dübörög – így a tegnapi, 
diadalittas jelentés. 

Mindez egyetlen pillanat alatt lett a múlt
zenéje. Az új kapitalizmushoz név kereste-
tik, hirdette meg egy internetes magazin fõ-
szerkesztõje, Jacob Weisberg. Beléptünk te-
hát egy olyan korszakba, amelyiknek neve
sincs. Reánk köszöntött a vegyes gazdaság?
Az etatizmushoz kötött hitelezési sorbanál-
lás kora? Újólag feltalálja a világ de  Gaulle
elnöki dirigizmusát? Vagy a kínai merkanti-
lizmus mintájára megbízható párttagokat
nevezünk ki a bankok élére? 

A most lezárult korszak utolsó évtizedei-
nek az internet bevezetése volt az igazolása,
rendszerének jelképe, pajzsa, címere, tech-
nológiája. A termelési eszköz, amelyik
megváltoztatja a termelési viszonyokat a
marxi világmagyarázat szerint. 

A földcsuszamlást a gazdaság dereguláci-
ója készítette elõ. S ez kölcsönhatásban volt
az információ deregulációjával. A globa-
lizált szabad piac letörte a cenzúrát. A kez-
detekben az internet zártláncú katonai fej-
lesztés volt, s csak a fal leomlása után vált
lehetségessé a nyitottsága és polgári fel-
használhatósága. 

Immár ez is múlté. Legutóbb a Skype, a
telefonálás egyik páratlan felülete, a kínai
titkosrendõrséghez csatolódott be az állam-
polgárok lehallgatásának biztosítására. Az
amerikai kongresszus perbe fogta azokat a

szolgáltatókat, amelyek a megengedettnél
hosszabb ideig õrizték az elõfizetõi szörfö-
lés adatait. A deregulált, szabadjára enge-
dett információ egyszerre segíti immár a
korláttalan tájékoztatást, miközben tovább-
ra is harcolnia kell az adatszabadsággal tör-
ténõ visszaélések ellen. 

Új korszakunknak tehát még a nevét sem
tudjuk. A fiatalok körében jól ismert euro-
trash zenekar egyik ünnepelt sztárja, 
Alexander Bard, foglalkozására nézve filo-
zófus, már 2000-ben könyvet írt Jan Sö-
derquist társaságában a közeljövõrõl, s eb-
ben a bankok összeomlását jósolta meg.
Vedd ki a pénzedet és fektesd a világhálóba
– írta Netokrácia címû könyvében a szerzõ-
páros. A kapitalizmus halálából egy új ural-
kodó osztály emelkedik ki, az úgynevezett
netokrácia, a világháló friss arisztokráciája,
amelyik átveszi a konzumproletariátus fö-
lötti uralmat. 

Ez alighanem túlzottan optimista jóslat
volt. A net arisztokráciája ez idõ szerint
programozó irodákban robotol, míg a kon-
zumproletariátus szívja meg az összeom-
lást. Maga az internet is hiába ünnepelte
ezernyi csatáját – de a következõ korszak
háborúját ezzel még nem nyerte meg. Az
úgynevezett dot.com buborék kipukkanása
már figyelmeztethetett volna a fejlõdés buk-
kanóira, s azokra a sorompókra, amelyeket
a társadalmi és mûveltségi korlátok állíta-
nak az akadálytalannak vélt fejlõdés elé. 
A fejlesztõk és szolgáltatók már akkor rá-
döbbenhettek volna, hogy a technikai fejlõ-
dést számos társadalmi erõ lassíthatja, a be-
fektetõk bizalmatlansága éppen úgy, mint a
felhasználók nagy rétegének ragályos kog-
nitív disszonanciája. Ez a kifejezés azt je-
lenti, hogy a társadalmi folyamatok felfogá-
sa, a jelen történelmi tudatának legalább
sejtésekben körvonalazódó megértése,
messze elmaradt a technikától. 

Marx úgy képzelhette még, hogy a tech-
nikai fejlõdés a társadalmi viszonyok átala-
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kításának motorja. A termelési eszközök
kényszerítenék ki az új termelési viszonyo-
kat. Könnyen lehet azonban, hogy a társa-
dalmi viszonyok formázzák a technológiát,
de legalábbis az igényt a technológiára. 
A hardvert legyõzte a szoftver. Az IBM szá-
mítógép-termelése tönkremehetett, de az az
egyetlen rendelés, amelyet az operációs
rendszerre Bill Gates-szel aláírtak, változat-
lanul él.

A fenti elemzésbõl az következik, hogy a
válság átrendezi a kommunikációs viszo-
nyokat, nem hagyja érintetlenül a világháló
felépítését, funkcióját és piacát. Az már ed-
dig is feltûnhetett, hogy az információs túl-
telítettség a kritikai képesség rovására ter-
jedt. Az internet-információ, pusztán azért,
mert írásos vagy képi formában nyilvános-
ságra került, az egyes felhasználók tudatá-
ban ezzel egyszersmind szakralizálódott, és
a szent szövegek lefegyverzõ aktualitásával
hatott. A merõ megjelenés ruházta fel auto-
ritással.

S a netezõ tudata is átalakulóban. Az in-
formációdömping már-már kozmikus se-
bességre kényszerítette, egyfajta staccato
ugrálásra az információcsonkok között. S a
sok információ ahelyett, hogy kritikai gon-
dolkozásra késztetne, a szélességre és nem
az elmélyülésre ösztönöz. Az információs
rulett fej vagy írás játékára szorít rá. A web
a szabadság hona, de a szabadság az anar-
chia szakadékát is feltárja. Amiképpen a
diktatúra lehetõségét is.

Én nagy csodálattal tekintek a Google két
tulajdonos programozójára, Sergey Brinre
és Larry Page-re. Nincs kétségem ugyanak-
kor afelõl, hogy a Google algoritmus a fo-
gyasztói magatartás és választás vissza-
jelzésébõl építi a felületét úgy, hogy egy
többségi ízlésvilág preferenciáit kínálja a
felhasználónak. A Google magatartástõzs-
de, amelyik az információt egy hegemón
központból újracsomagolva terjeszti to-
vább, sõt, az információ egyetemes hozzá-
férhetõségének demokráciáját hierarchikus
csoportosításban tárja elénk. A Google a
modern góthai almanach, ahol az informá-
ciólista tetején felmutatott bárók uralkod-
nak. Ha lesz netokrácia, úgy a hirdetések
angyaltrombitája jövendöli jöttét.

Az egyetlen könyv

A globális hitel- és likviditási válság mö-
gött, amelyet a tõzsdék lefelé görbülõ grafi-
konja ékesen bizonyít, súlyos bizalmi vál-
ság húzódik. A piacot nem igazgatja már az
Adam Smith által tételezett „láthatatlan
kéz”, amelyik kiegyenlíti a kereslet és kíná-
lat dinamikáját. 

A globális világ álma eltûnõben, mert a
világ civilizált és kevésbé civilizált részei
közötti aszimmetriát nem sikerült csökken-
teni. Ha eddig országok, most kontinensek
szakadtak le. A fejlett világban a fogyasztás
a luxus és felesleg felé tolódott el, míg má-
sutt a merõ szükségletet sem tudják kielégí-
teni.

Az internet szimbiogenezisben, együtt-
növekedésben áll a gazdasággal. Ösztönzõ-
je, teremtõje és haszonélvezõje volt a globa-
lizációnak. A tõzsdeindexek automatizált
követése, a gépi eladás és vétel azonban ép-
pen olyan sebezhetõ, mint bármelyik ope-
rációs rendszer. A trendek automatizált 
számítógépes követése hozzájárult a tõzs-
deingadozásokhoz, sõt nem egyszer úgy
omlott össze kék halállal, ahogyan egy sze-
mélyi számítógép, amelyiknek üres képer-
nyõje örökre elnyelte a tárolt információt.

Ne legyenek kétségeink: az úgynevezett
derivatívák, az újracsomagolt, forráskód
nélkül forgalomba került másodlagos jelzá-
loghitelekbõl reménytelenül egybesodort
részvénycsomagok, valójában a szabályo-
zatlan piacon eluralkodó programozó algo-
ritmusok termékei, amelyek ügyesen illesz-
tették egybe a rossz és a jó minõsítésû 
követeléseket. A gazdasági ingadozások és
válságok számítógép-vezérelt információs
csõdök, melyekbõl éppen az információ
eredete nem követhetõ vissza.

Az internet ennek a mozgásnak hol elõ-
mozdítója, hol hátráltatója volt, a varázsló
inasa, ha tetszik, démona. Egyszerre közve-
títette a hasznos és a veszedelmes informá-
ciót. A korlátlan kibertérben bizonyos valós
tudáshoz igencsak borsos áron juthatunk
hozzá, míg a kritikátlan információhoz bár-
mikor. Ignacio Ramonet francia bölcselõ
azt hirdette, hogy az interneten a pletyka és
az információ csaknem szétválaszthatatla-
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nul keveredik, a középkor és a szemantika
nagy tudósa, Umberto Eco pedig imígyen
állította fel a net paradoxonát: minél fonto-
sabb az információ, annál nehezebb a kom-
munikáció. 

A net rendszere ugyanis csak technikai-
lag újdonság, még akkor is, ha átrendezi a
tudás és a bölcsesség egymáshoz rendelt 
viszonyát. A régi kínaiak a ruhájuk ujjára
festették az egyetlen könyvet, amelyet éle-
tükben olvastak, mások a szent könyvek
magyarázatával töltötték az életüket. Jorge
Louis Borges argentin író Bábeli könyvtár
címû remekében a képzelet építi fel a végte-
len könyvtárat, amelyikben huszonöt orto-
gráfiai jelbõl a világ valamennyi nyelvének
kombinációjából keletkezett az információs
végtelen egymásra épülõ hatszögû épülete
egészen az égig, csupa négyszáztizen olda-
las könyvbõl, melyeknek minden oldala
negyven sor, és minden sorban nyolcvan
betû. Bábel könyvtárának, a világ eddigi s
jövendõ tudásának tárában azonban elve-
szett ama egyetlen könyv, amelyben csak-
ugyan tudás van. A bábeli könyvtár haldok-
ló olvasója meséli el reménytelen életútját 
a megbízható tudás keresésében. Ebben a
könyvtárban vannak katalógusok, miként
álkatalógusok is, szövegek a cáfoló kom-
mentárral együtt. „A Könyvtár olyan gömb,
amelynek középpontja bármelyik hatszög,
és kerülete felfoghatatlan.” (Bolgár Lajos
fordítása). Ha nem tudnánk, hogy Borges a
rövid novellát 1941-ben írta, azt hihetnénk,
hogy az internetrõl adott csüggedt látleletet. 

A csüggedésre semmi ok, a kételyekre
annál több. A net az emberiség álmaiból
nem volt képes mindent megvalósítani.
Borges-szel csaknem egy idõben, 1938-ban
H.G. Wells is megalkotta az Emberi Agy
utópiáját. „Rövid idõn belül lehetségessé
válhat, sõt lehetséges lesz az emberiség tel-
jes emlékezetéhez minden egyénnek hozzá-
férnie. S ennek a tudásnak nem lesz közép-
pontja, Peruban, Kínában és Izlandon, vagy
Közép-Afrikában. […] az álmunk a széle-
sen elterjedt öntudatra ébredt elterjedt vi-
lágintelligencia.” Végsõ célként Wells egy
olyan felkészült befogadóról (Competent
receiver) álmodott, aki csakugyan kiigazo-
dik a világ dolgaiban. 

Minden technológiai újítás azonban ép-
pen a szakértelmet, a kompetenciát rombol-
ja szét. A könyvnyomtatás a privilegizált
szent szövegeket világi szövegek piacára
dobta, s ezzel a papi exegézisnek vetett vé-
get. Nem sok idõbe tellett, hogy Velencében
a Biblia mellett jelentõs példányban nyom-
ták Aretino pornográfiáját. 

Borges világ-könyvtárában ezernyi az
olyan könyv, amely tartalmában és formájá-
ban teljesen azonos. Az internet révén az in-
formáció könnyû reprodukálhatósága létre-
hozta az ollózás univerzumát. Amiképpen
Borges egy másik elbeszélésében megjósol-
ta, Tlön világában „a plágium fogalma is-
meretlen: kimondták, hogy minden mû
egyetlen, idõtlen és névtelen szerzõ mûve”
(Benyhe János fordítása).

A technika azonban csak azt tudja megva-
lósítani, ami az emberi képzeletben már meg-
fogant és jelen van. A kibertér fogalmát csak-
nem hatvan esztendõvel Norbert Wiener után
William Gibson egyik sci-fije, a Neuro-
mancier honosította meg. Borges elbeszélése,
a Tlön, Uqbar, Orbis Tertius a filozófus Berke-
ley szolipszizmusa nyomán rekonstruál egy
olyan világot, amelyik a végtelenségbõl al-
kotja meg a végest, saját geometriával és szám-
tannal. A legfõbb bûn a tükör és a közösülés,
mert mindkettõ szaporítja az emberiséget. 

A reprezentáció és információ összefüggé-
seinek gondolata régóta kísértette az emberi
képzeletet. A tér végtelenségének feltételezé-
se elébb félelemmel töltötte el a heliocentri-
kus világkép felfedezõit (Pascal: Le silence
èternel de ses espaces m’effraie – a terek
örök csendje félelemmel tölt el). A tér vég-
telensége mégis a megismerés határtalan-
ságával vált egyenlõvé. A természetet úgy
képzelték el, hogy annak minden eleme kö-
zéppont, és a gömbje végtelen. A rettentõ vi-
lág milliárd középpont és végtelen kiterjedés.
Ennek megismerése eddig utópisztikusnak és
technikailag kivitelezhetetlennek rémlett.
Vladimir Nabokov Ada címû regényének
Terrája csak a képzeletben létezett. Borges
Uqbarjában nincsenek fõnevek. Ám amikor
maga a létezõ világ átveszi a képzeletbeli vi-
lágok természetét, ehhez egy új nyelvet is tár-
sít, amit Michel Foucault „language à venir”-
nek, a jövendõ nyelvének írt le. 



A megálmodott végtelen nyelvet techni-
kailag a világháló valósította meg. Gior-
dano Bruno máglyára ment azért a felisme-
résért, hogy „bizonyossággal állíthatjuk, a
világegyetem csupa középpont és nincs ha-
tára a végtelenben”.

Az univerzum tehát egy végtelen könyv-
tár, amelyiknek paradoxona éppen az, hogy
elveszett az egyetlen könyv, amelyik a vég-
sõ kódot megadja.

A fenti néhány referenciával talán bizo-
nyítanom sikerült, hogy bármilyen új tech-
nológia az internet, a természet feltárásának
ama ideája, hogy a tudást decentralizáljuk
és gömbjét végtelenre tágítsuk valójában a
modern kor kritikaelméletének, ha úgy tet-
szik, filozófiájának egyik domináns köve-
telménye volt. Borges visszavezeti a gondo-
latot Alain de Lille tizenkettedik századi
francia teológusra, de elõzményei az idõ-
számítás elõtti 600-ból Xenophanésznél is
felmerülnek. 

A hyperlink eredete

Csak azon technológiai újításokkal érdemes
egyáltalán foglalkozni, amelyekbõl a ter-
mészetmagyarázat, mondjuk így, angyali
nyelve válik érthetõvé, lefordíthatóvá, hie-
roglifákból fonetikává. Vegyünk például
egy olyan újítást, mint a szövegekbe szúrt
hyperlink. Akinek már volt a kezében a Tal-
mud, jól tudja, mi a hyperlink: századok
rabbinikus irodalmának, egymásra halmo-
zott kommentárjainak mátrixa. A tudás, su-
gallja a Talmud, olyan labirintus, amelyik a
törvény bilincseibõl az értelmezés szabad-
ságával szabadít ki. 

A harmincas években még közöttünk járt
egy úgynevezett tû-talmudista, aki azzal a
mutatvánnyal koldult, hogy valaki egy kö-
tõtûvel átszúrta a Talmud egyik kötetét és õ
megmondta, hogy melyik betûn hatol át a tû
a tetszés szerint rákérdezett oldalon. 

Az úgynevezett Turing gép, a számítógép
õsmodellje azon alapult, hogy egy távoli
helységbõl azt kellett eldöntenie valakinek,
hogy gép vagy ember válaszol-e a kérdése-
ire. Ha ezt a talmudistát ültetnénk a Turing
géphez, úgy a mi talmudistánkat még a leg-
ravaszabb kérdezõ is a gépi válaszhoz so-

rolja. A szegény vakuló talmudista fél év-
századnyi tanulás után olyan járatos volt a
hyperlinkelésben, hogy emlékezetének neu-
ronhálózata gépies pontossággal idézte fel
azt az egyetlen könyvet, amelyet valaha ta-
nulmányozott. 

Borges már rádöbbent arra, hogy a kö-
zéppont nélküli határtalan világ technológi-
ájának határt szab az, hogy az univerzum
megismerését Bábel tornyában kell megvív-
nunk, vagyis egy nyelvekre hasadt kommu-
nikációs szférában, vagy, ami még nyo-
masztóbb, egy kultúráktól, szokásoktól és
elõítéletektõl szabdalt világban. 

Bábel tornya az Úr megkísértése volt. 
A Genézis nem számol be a torony lerom-
bolásáról. Építését a nyelvek megzavarodá-
sa után egyszerûen abbahagyták. Baruch
görög apokalipszisa a második századból
azt is tudni véli, hogy a megbüntetett építõk
egy másik világban kutyákként éltek to-
vább. Az univerzális nyelv híján csak ugat-
ni tudtak.

Az úgynevezett univerzális vagy logikai
nyelv ötletével a több nyelven alkotó Leib-
niz állt elõ, jogosan, mivel fájón érezte a tu-
dás nyelvének hiányát. Kortársa, John
Wilkins, a londoni Királyi Társaságban adta
elõ univerzális nyelvtanát a tudományos
forradalom hajnalán. A Royal Society elnö-
ke ekkor Isaac Newton volt, roppant elége-
detlen a Principia Mathematica Naturalis
egyetemes törvényeivel. Newton kabba-
lisztikus héber szövegek tanulmányozásától
várta, hogy megnyíljék elõtte ama egyetlen
könyv, amelyik Bábel tornyának építése
közben elveszett. 

Nincs univerzális nyelv, a HTML csupán
hordozó, nem nyelv. Az Írországban szüle-
tett és a többnyelvû Triesztben nyelvtanár-
ként szolgáló James Joyce megpróbált egy
olyan regényt írni, amelyet az angolba szõtt
számos nyelv keverékébõl és asszociáció-
ból szerkesztett egybe. Anthony Burgess 
híres Joyce-könyvében a nagy író nyelvi le-
leményeibõl a bite szót emeli ki. A szó eti-
mológiája egyébként kísérteties. Elsõnek
Michael Northgate Benedek-rendi szerzetes
egy francia könyv fordításában használta
1340-bõl. Agenbite a kenti tájszólásban lel-
kifurdalást (újramarást) jelent. Az ilyen át-
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hallásos szókapcsolatok okán nevezte a
Finnegans Wake címû Joyce-regényt a
hyperlink õsének Umberto Eco, az itáliai
szemantikus. 

Joyce megpróbált kiszabadulni a bábeli
átokból, még azzal is, hogy Madách Imre
Az ember tragédiájából is átvett több tucat-
nyi kifejezést.

Legutóbb Salman Rushdie, az indiai
származású író, akire fatvát, gyilkos átkot
mért ki az Ayatollah Ruhollah Khomeini,
olyan regényt írt, amelyik nemcsak a nyel-
vi, hanem a kulturális korlátokon is meg-
próbált átlépni. A regény ihlette a U2 zene-
karának híres Bonóját tizenkét új dalra,
amelyeket operává és filmmé is kibõvítet-
tek. A mû (The Ground beneath her Feet –
Talpa alatt a föld) Orpheus és Euridiké mí-
toszát dolgozza fel indiai legendákkal ke-
resztezve. A regénybeli Orpheus, itt Ormus
Cama, rockzenével csábítja vissza
Eurydicét a földre, s ez a hõs leginkább
John Lennonra hasonlít.

A végtelenbõl a központokig

Az internet sok-központúságát és végtelensé-
gét igencsak korlátozza a nyelvi és kulturális
kódok különbözõsége. A gyõzelemittas glo-
balizáció ideológiája persze azt állítja, hogy
az elektronikus információtovábbítás korsza-
kában nincs akadály a tõkeáramlás elõtt, aho-
gyan az áruk szabad forgalmát is egyre ke-
vésbé akadályozzák védõvámok. Amikor 
Soros György egy példátlanul merész húzás-
sal kikényszerítette az angol font leértékelé-
sét, ennek nyomán azt javasolta, hogy adóz-
tassák meg a pénz- és áruforgalmat, hiszen
egyetlen pénzmágnás egy egész országot
kényszeríthet térdre. Az E-Bay webfelületén
egyetlen fontért árulták Izlandot.

A jelenlegi értékválság elsöpör bizonyos
immár efemernek vélt „értéket”, s újból elõ-
térbe helyez bizonyos elfeledett javakat. 
A modern tudás teljességgel haszonelvû.
Max Weber kifejezésével a korszerû civili-
záció anyanyelve a Zweckrationalität, a cél-
szerûségen alapuló gondolkodás. A tudás-
nak azonban természetéhez tartozik, hogy
felhasználásának eszközeit a „tudni nem ér-
demes dolgok tudományával” lehet megala-

pozni. A kopernikuszi világrendszert, Kep-
ler modelljét a világegyetem szépségétõl ih-
letett lángelmék javasolták. Mi a szebb, a
kör vagy az ellipszis, ez volt egyik közép-
ponti kérdésük.

Az a világ, amelyik most összeomlani
látszik, a luxust, a felesleget tartotta a leg-
többre. Ugyanakkor a tudásban és az infor-
mációban ragaszkodott a célszerûséghez, a
tévék sound-bite-jához, a lecsontozott hí-
rekhez. Mindezzel elsorvadt az a kritikai 
intelligencia, amelyet az információ feldol-
gozása és egy értékvilág megteremtése igé-
nyel.

A tudásról szerzett tudásunk átalakításá-
ban elõkelõ hely illeti meg a múlthoz és az
emlékezetünkhöz fûzött viszonyt. T. S.
Eliot, a huszadik század nagy angol-ameri-
kai költõje írta: „And what there is to con-
quer […] has already been discovered /
Once or twice or several times / There is
only the fight to recover what has been lost,
and found and lost again and again.” Amit
még fel kell fedeznünk, azt már felfedezték
egyszer, kétszer, vagy többször is. Nekünk
az maradt, hogy visszahódítsuk, amit el-
vesztettünk, megtaláltunk és újra elvesztet-
tünk, újra s mindannyiszor.

A versnek aktualitást ad korunk. Paul
Klee híres festménye, az Angelus Novus, az
Új angyal, a történelmet romhalmazként vi-
zionálja. A jelenlegi összeomlás újabb tör-
melékeket hordott elénk, eltakarítására csak
egy olyan kritikai szellem vállalkozhat,
amelyik a tiszta és a gyakorlati ész korlátait
fogalmazza meg. Az információs világfalu-
ból eddig a világra esett a hangsúly, most
alighanem a falu került elõtérbe. 

Senki se lepõdjék meg: az információ is
lokális. A világháló apró láncszemekbõl
építkezik technikailag éppen úgy, mint szel-
lemileg. A magában álló információ szélütött
legény, mozdulni sem képes. Minden infor-
máció csupán a hozzáadott kulturális érték-
kel érvényes és értékelhetõ, azt dekódolja és
illeszti a helyére. Az információhalász ott ül
a hatalmas, végtelen óceán partján, s a háló-
ját szövi. Valójában csak arra kérdezhet rá,
aminek a válaszát jószerivel elõre sejti, mert
a válasz érvényét a kérdés természete szabja
meg. S itt még nem szóltunk a nyelv érzelmi
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mélyrétegérõl, a tudáshordozók egyik leg-
fontosabbikáról. A cseh-zsidó lángelme, a
prágai Franz Kafka németül írt, de ez kény-
szerzubbony volt a számára. Nem volt az
anyanyelve, nem volt a „Mameloschen”.
Amikor édesanyját Mutternek szólította, az
nem jelentette az õ édesanyját. A német nem
az érzelmei nyelve volt. A jiddist pedig jól
sosem tudta s elfeledte.

A világháló inkommenzurábilis (mérhe-
tetlen) információtömege végre lehetõvé te-
szi az igazi helybéliséget. Ha szélességében
nem, mélységében megérthetem, ha nem is
a világot, de a saját világomat. 

Az amerikai szociológia elgyászolta a ki-
sebb közösségeket, a tûzoltózenekarokat.
Elidegenedés, elmagányosodás, éjszakai te-
levízió, hajnali pornó. Ám ezt az elmagá-
nyosodást kiváltja a virtuális közösségek
építése a neten. Nemcsak a hackerek tömö-
rülnek klubokba, hanem a jónép is, ha alá-
adsz egy felületet, amelyet kezelni ínycsik-
landozóan jó. 

A felvilágosodás szikrázó elméje, Vol-
taire, azzal zárta az ártatlan Candide világ-
utazásáról szóló zseniális beszámolóját,
hogy ápoljuk a kertjeinket. Fogadjuk el 
Voltaire nyomán, hogy az internet a hegeli
„hamis végtelenség” (Schlechte Unendlich-
keit) álma után ráébred a globalizációs ha-
tártalanság eszméjének csalfaságára és
csapdáira. 

Az internet nemcsak a most összeomló
pénzpiacok és tõzsdék információéhségé-
nek kiszolgálója. Helye lesz benne a kiskö-
zösségek utópiájának, a kis nyelvek világ-
hálójának. Az internet egyszersmind a
lokalitások lánca, a szabad egyének szabad
társulása a tudás elsajátítására. ■

* Az Internet Fiesta 2010. március 31-én megtartott zárókon-
ferenciáján elhangzott elõadás szerkesztett változata.
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Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 
köszöni mindazok támogatását, 
akik személyi jövedelemadójuk 

1%-ának felajánlásával hozzájárultak 
a szövetség mûködéséhez. 

Kérjük, az idén is segítsék szervezetünket!
Adószám: 19672108-2-41

A XXI. század elsõ évtizedének egyik leg-
alapvetõbb változása az információs tár-
sadalom feltartóztathatatlannak látszó tér-
nyerése, és ennek következményeként a
számítógép mindennapi használatának
szinte megkerülhetetlenné válása. A fejlõ-
dés követése az informatika világában jára-
tosak számára sem könnyû feladat, azon-
ban a számítógépet nem vagy csak nagyon
felületesen ismerõk számára a kockázat
sokkal nagyobb. Könnyen „körön kívül”
kerülhetnek a munkaerõpiacon, és a ma-
gánéletben is csábító lehetõségektõl eshet-
nek el. 

Ennek megakadályozására számtalan
program indult az elmúlt évtized során. 
A különbözõ kezdeményezésekben gyak-
ran felmerülõ pont a közösségi internet-
hozzáférési helyek kialakítása. A paksi
Pákolitz István Városi Könyvtár majd’ ki-
lenc évvel ezelõtt, 2001 õszén sikeresen pá-
lyázott a Miniszterelnöki Hivatal erre a cél-
ra kiírt pályázatán, aminek eredményeként
hat multimédiás számítógép és egy tintasu-
garas nyomtató beszerzésére nyert támoga-
tást. A könyvtár az internet-hozzáférési
pont kialakítása mellett alapfokú számító-
gép-kezelõi tanfolyamok indítását is vállal-
ta.

2002-ben kezdõdött az oktatás, melynek
keretében két tanfolyamra jelentkezhetnek
az érdeklõdõk, teljesen kezdõknek ajánlott
az internetet és a számítógép használatát
népszerûsítõ tanfolyam, míg a szövegszer-
kesztés alapjait oktató kurzust inkább a 
valamivel gyakorlottabb felhasználóknak
javasolják, többek között azoknak is, akik
az internetes képzést végigcsinálták. Az
internethasználatot bemutató tanfolyam
húszórás, díja jelenleg 6500 Ft/fõ, míg a
szövegszerkesztést oktató képzés 24 órát
ölel fel, és 12 000 Ft-ba kerül.

A tanfolyam megítélésérõl a könyvtár
folyamatosan kérdõívek segítségével pró-
bál tájékozódni. Ezek kitöltése természete-
sen névtelenül és önkéntesen zajlik. Az el-

Számítógépes tanfolyamok 
a paksi városi könyvtárban

✒✒  Hoffmann Zoltán


