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Az internet-használat arányának szempontjából Európában a középmezınyhöz tarto-
zunk. Az EU egyik legutóbbi felmérésében arra volt kíváncsi: 2006. I. negyedévében 
mennyien használták egy héten legalább egyszer az internetet. Az Eurostat által közzé-
tett összesítésbıl kiderül: hazánkban ez az arány 42 százalék. Ennek duplájával büszkél-
kedhetnek viszont az izlandiak, a svédek, a hollandok és a dánok. Felét sem éri el vi-
szont a mienkének ez a mutató Görögországban, Cipruson, vagy ami feltőnı: Olaszor-
szágban. Mindent egybevetve, Magyarország „hozza” a huszonhetek átlagát, de ne fe-
ledkezzünk meg a rendkívül nagy szóródásról, sıt a most csatlakozó Románia és Bulgá-
ria szerényebb mutatói se erısítsék önbizalmunkat. Hogy mindezt miért tartottam fon-
tosnak elırevetíteni? Kommunikáció- és médiaszakos oktatóként kiemelt jelentıséget 
tulajdonítok a fiatalok szocializációjában és a személyiségfejlıdésre gyakorolt hatásában 
a tömegkommunikációnak, ezen belül a világháló használatának.  

Több eddigi vizsgálatom is megerısítette a média meghatározó befolyását életünkre. 
A deklarált preferenciák érvényre jutásában – egyik kutatásom szerint – a 6–14 év közötti 
korosztályban 58%-os hatása van a tömegmédiának, jóval megelızve ezzel az iskola és a 
család szerepét. Ugyancsak bebizonyosodott a médiakínálaton belül az internet egyre 
meghatározóbb szerepe. Ez egyebek mellett a társadalmi érintkezés formálásában is visz-
szatükrözıdik. Az 500 megkérdezett bevonásával elvégzett reprezentatív vizsgálatomból 
kiderült: a televízió után az internet a második leggyakrabban használt médium. Az oksze-
rő használat csak minden nyolcadik megkérdezett esetében volt szignifikáns. Az egymás-
nak sokszor ellentmondó adatokból kitetszik: az internet szöveges és látványelemei meg-
határozói ennek a sajtóágnak. Meggyızıdésem, hogy az internetnek pedagógiai relevanci-
ája van, és koherens módon kapcsolódik a neveléstudományhoz. 
 
 
Bevezetés 
 
Az információ latin eredető kifejezés, képzést, oktatást, a köznyelvben tudásnyereséget 
jelent. Az informatika nem foglalkozik az üzenetek minıségével, csak azok mennyiségé-
vel és átvitelével. Az információ a tömegkommunikáció része. A tömegesen termelt és 
közvetített információ birtoklása elvesztette exkluzivitását, az elızı korokkal szemben 
nem kiváltság. A tömegmédia információáradata személytelenné vált. Mennyisége csak a 
teljesség igénye nélkül dolgozható fel. Még a töredékinformációk is csak a folyamatos és 
figyelmes tanulmányozással jutnak el a tudatunkig. Vannak információk, amelyek alulrep-
rezentálttá válnak, míg más faktoidok valóságtartalmat nyernek. Ehhez deduktív, analiti-
kus, tartalomelemzéssel kiegészített vizsgálatokra van szükség. (Falus, Szabolcs, 2000) 

Az információs forradalom, vele együtt a tudásalapú társadalom kialakulása a múlt szá-
zad közepén kezdıdött. A komputerek térhódításával új kommunikációs technika született. 
Az internet ennek a korszaknak olyan emblematikus megjelenési formája, mint amilyen az 
ipari forradalom idején a gızgép volt. Az analógról a digitálisra kódolt üzenetek konvertálása 
új távlatokat nyitott az írásbeliség és a képiség adekvát értelmezésében. Az adatátvitel sebes-
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sége az információs szupersztrádán rendkívül gyors, a világháló a pillanat törtrésze alatt 
juttat el írást és képet bármikor, a világ bármelyik pontjáról bárhova, ha megvannak a szük-
séges tárgyi feltételek. (A hardverek adottak, a szoftveres programok fejleszthetık.) 

Korunk legnagyobb értéke az információ. A társadalmi-gazdasági élet minden szeg-
mensében jelen van az infokommunikációs struktúra. Az interperszonális kapcsolatok a 
globalitás ellenére lokális közösséggé formálódnak. Ezt a jelenséget nevezik 
„glokalizációnak”. (Zöldi, 2007) Az ember a történelmét erıteljesen átalakító kulturális 
krízissorozatként éli meg. Az informatika a számítógépek segítségével ehhez kíván meg-
oldást nyújtani. Az internet szemiotikai megközelítésben  a szövegek, képek hordozta 
jelentés-tulajdonításban eltérık. A kapcsolat létrejöhet egyfelıl specifikus, azaz kizárólag 
az adott témában járatos személyek számára érthetı jelentéstársítások útján, másrészt egy 
közösség tagjai számára általánosan értelmezhetı, a közös kultúrkincs elemeit felhasználó 
utalások révén. Az intertextualitásnak két altípusa különböztethetı meg, attól függıen, 
hogy a szövegek közötti kapcsolat milyen jellegő. Ez lehet horizontális és vertikális. Elıb-
binél a konvencionális primer szövegek egymáshoz rendelésérıl beszélünk, utóbbinál már 
több szekunder szöveg között áll fenn kapcsolat. (Hartai és mtsai. 2002) 

Az írásbeliség és képiség az információcsere, a közlés egyik formája, a verbális 
módszerek helyett alkalmazzák. Optikai elemekre épül, hatásfoka felülmúlja a szóbeli 
közlést. Az írás és olvasás összefüggésrendszere feltételezi a két tevékenység párhuza-
mát. (Itt most nem foglalkozom a csendes és hangos olvasás különbözıségeivel.) Az 
írásbeli kultúra fejlıdése az emberi civilizáció terméke. Az írott szöveg a kulturális em-
lékezetet erısíti. Az írásos transzfer függ az írásképtıl, a szövegkoherenciától, az olvasó 
attitődjétıl és még sok más tényezıtıl. (vö. Assmann, 1999) Az elektronikus médiumok, 
így az internet esetében is ma az írás és olvasás „harmadik forradalmáról” beszélünk. 

Rövid kitérıként érdemes említést tenni az internet audiovizuális vonulatáról is.  Itt 
azokra a technikákra gondolok, amelyek már-már a személyes kapcsolat formáit érintik. A 
webkamerák térben és idıben láthatóvá teszik a partnereket. A globális falu információs 
felülete valóságos „terített asztalként” szolgál a felhasználóknak. A hírportálok, mint a mul-
timédia részei is a szupersztrádának köszönhetik létezésüket. Nem kevésbé a televízió az 
interneten vagy más médiaágak on-line változatai. Mindezzel a teljesség igénye nélkül csak a 
világháló sokféle hasznosítási módjára kívántam utalni. Ezek közül is csak azokra, amelyek a 
társadalmi érintkezésben, (levelezés) a gazdasági életben (elektronikus ügyintézés) használ-
ják ki, az internet nyújtotta információs elınyöket. Szándékosan nem foglalkozom e helyen a 
fıleg fiatalok által preferált játékfüggıséggel. Ez az addiktológia tárgykörébe tartozik. A 
szenvedélybetegségbe hajló motiválatlan és öncélú monitor, klaviatúra és egér használatot 
kultúrantropológusok sokkoló hatásúnak tartják. Nem kevésbé figyelmeztetnek a 
netpolgárok és a trendekhez nem igazodó vagy nem tudók közötti szakadékra. (Rab, 2007) 

A képiség (vizualitás) mindig is ez emberiség érdeklıdésének homlokterében állt. 
Szoros kapcsolatban van a gondolkodással, ami a pedagógiai kompetenciák fontos ele-
me. (Nem véletlenül használják az intelligenciavizsgálatoknál  a Binet-Borbertag tesz-
tet.) A képi repzezentáció  szerepében a digitalizáció hozott érdemi áttörést. Bár meg-
elızték az internethasználatot a videomagnók, ezek analóg rendszere korlátozta a kódo-
lás-dekódolás folyamatát. (vö. Nyíri, 1998) A képolvasás a gondolkodási képesség fej-
lesztésére alkalmas. Az ikonográfia a „beszédes” képek üzeneteivel foglalkozik. Ki-
mondja a kimondhatatlant, elkülöníti a látszatot a valóságtól, nem utolsó sorban „lelep-
lez”. Így fejleszti a reflektív gondolkodást, a logika és a kronológia egymásra épülését, a 
„story telling”-történetmondást, a tartalomelemzést. 
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A hieroglifáktól az internetig 
 
Az emberiség történetében hihetetlen hosszú utat tett meg az ısember és napjaink közötti 
idıszak kommunikációjában. Hosszú idın keresztül a szóbeliség volt a meghatározó, csak 
késıbb alakult ki az írásrendszer. Elıbb a jelölés, majd a különbözı szimbólumok haszná-
lata jelentette a kommunikáció kezdetleges formáit. (A barlangrajzok, füstjelek a törzsi 
népeknél még mindig szokásban van.) Majd félévezreddel ezelıtt a Gutenberg-galaxis 
kezdetével alakult ki a klasszikus értelemben vett írásos közlés. Ez végképp szakított a 
szóbeli hagyományozással, ami a rituális koherenciáról a textuális koherenciára való át-
menetet jelentette. Megszőnt a kiváltságosak, a szerzetesek privilégiuma a kódexmásolás-
ban, a könyvnyomtatás térhódításával egyre nagyobb szerephez jutott a szóbeliség írásos 
formája. Kezdetben a társadalomnak csak egy szők rétege volt képes az írott szöveget 
olvasni, de az emlékezet, az értelem externalizációja így is áttörést jelentett a társadalmi 
kommunikációban. Az idı múlásával az olvasás az egyszerő intellektuális mőveletbıl való 
értı szövegbefogadássá vált. Elıbb az ókor termékei voltak a „szent iratok”, késıbb Nagy 
Sándor korában már könyvtárakról beszélhetünk. (Cavallo-Chartier, 2000) Írtak mindenre, 
ami a kor emberének a kezébe akadt. Viasszal bevont fatáblára, papirusztekercsekre, per-
gamenre (juh vagy kecskebır) vellumra (borjúbır, míg végül ott volt a kódex, a „fatörzs”, 
a bekötött lapok tömege. Az olvasás és az írás az antikvitásban, a skolasztikában elvezetett 
a disputációhoz, ami már komoly gondolati elemekhez kötıdött. (Manguel, 1998)  

A könyvnyomtatást Luther Isten egyik legnagyobb adományának tekintette, pedig 
az ı korában még nem is sejthette, hogy az elektronikus tömegkommunikációs eszközök 
megjelenése felülírja a hétköznapi írás és olvasás sokszínőségét.(Szabolcs, 2006) A 
betőírás az elvont gondolkodáson túl a képi reprezentáció felismeréséhez vezetett és 
több évszázadon keresztül a meghatározó információs eszköz volt. Idıközben persze 
megjelent a hírlevélbıl magát kinövı újság, majd az 1700-as évek elejérıl idıben ismét 
egy nagyot ugorva újabb áttörést Puskás Tivadar telefonhírmondója jelentett. Ez volt az, 
amely a rádiózás alapkövét lerakta a múlt század hajnalán. A XX. század második felé-
nek újabb vívmányaként megszületett a televízió, amely a mai napig vezetı pozíciót tölt 
be a médiapalettán. És itt most álljunk meg egy pillanatra, hiszen elérkeztünk értekezé-
sünk tárgyához, a világhálóhoz. Az információs szupersztráda a hidegháború „terméke”.  

Az internet öt év múlva vezetı médiuma lesz a világnak – állítják a kutatók. Tizen-
hat éve jelent meg az elsı internetes honlap Svájcban. Ma összesen százmillió honlapot 
böngészhetnek az érdeklıdık. Az egyre nagyobb látogatottság arra utal, hogy a papír-
alapú társadalmat egyre inkább az elektronikus társadalom váltja fel. A világban már ma 
is természetes az internet használata, csakhogy a KSH legutóbbi adatai szerint, amíg az 
Európai Unió tagországaiban 1000 lakosra átlagosan 460 személyi számítógép jut, addig 
ez a szám hazánkban nem éri el a 200-at. (KSH, 2005) Az internet elınye nyomtatható-
ságában és egyidejőségében rejlik. 

Egyesíti az elınyöket és kiküszöböli a hátrányokat, amelyek a nyomtatott és elekt-
ronikus sajtóra jellemzık. Hátránya a már említett elérhetıség korlátozottsága mellett a 
hordozhatóság, bár a laptop terjedésével a mobiltechnológiák is követik az igényeket. Az 
AGB Hungary felmérése (2005) szerint Magyarországon ma naponta 2,3 millióan inter-
neteznek, ebbıl a horizontális portálokon 1,2 millióan, egyéni látogatóként pedig 1,1 
millióan keresik fel a világhálót. A WEBAUDIT (2006) felméréseit kiegészítendı meg-
jegyzem, hogy Magyarországon a többi sajtóág fogyasztása összességében nem éri el a 
kétmilliót, vagy éppen annyi.  
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A legnépszerőbb országos és megyei közéleti napilapok (a bulvárt most nem számít-
va) mindössze ötven és százezer körüli auditált példányban jelennek meg, a leghallgatot-
tabb rádiómősorra alig egy millióan figyelnek, és másfél-kétmillió közé tehetı a legnézet-
tebb kereskedelmi televíziós csatornák egyik-másik mősora. (Szonda Ipsos, 2006) A köz-
vélemény-kutató cég adatait persze többféleképpen lehet értelmezni. Magam is tudom, 
más a példányszám és az olvasottság, más a nézettség és a tetszési index. A mutatókkal 
csupán az internet elıretörését szeretném érzékeltetni. Az oldalak dinamikusan fejlıdı 
látogatottságát tükrözi a reklámköltés. Az öt évvel ezelıtti alig fél százalékos részesedés 
mára megközelíti a négy százalékot a hirdetési piacon. (Reklámszövetség, 2006)   

Az internettel szemben gyakran ellenérvként hozzák fel, hogy a nyomtatott sajtó hor-
dozható, bármikor idézhetı, csak úgy, mint az elektronikus sajtóágak, amelyek a mőhold 
következtében valós egyidejőséggel továbbítják az információt. (Kétségtelen, az éterben 
elszállnak az ismeretek.) Ugyanakkor bizonyítható módon az interneté a jövı, hiszen ez az 
a médium, amely egyesíti az auditív és vizuális eszközöket. A világhálóval kapcsolatos 
visszaéléseknek az ad teret, hogy az internetes tartalomra vonatkozóan nincsenek olyan tör-
vényi szabályozások, amelyek megakadályoznák a szellemi „szabadságfokot”. (Lovas L. 
2006) A tartalomszolgáltatókra sem a sajtó, sem a Médiatörvény nem vonatkozik. 
 
 
Vélemények az internet jelenérıl és jövıjérıl 
 
A ’80-as évek elején sokunk gondolkodását meghatározta McLuhan (1964) gondolkodá-
sa, amely elırevetítette az írásos forma hanyatlását. Az elektronikus média és az infor-
matika terjedése alaposan rácáfolt erre az apokaliptikusnak tőnı jövendölésre. A Guten-
berg-galaxist felváltotta egy új, kulturális paradigma, amely képekben, szimbólumok-
ban, ikonikus kódokban gondolkodik. A kulturális elit nem csak az írásbeli kultúra hát-
térbe szorulásának, erodálódási veszélyének adott hangot, hanem félelmei között megfo-
galmazta egy olyan szubkultúra megjelenését, amely az új nemzedék szocializációját 
fenyegeti. Ebben a kontextusban az írott kultúra fenomenológiai értelemben túlmutat 
önmagán, egy sajátos értékvilág társadalmi és személyközi viszonyrendszer érintkezési 
és kommunikációs kultúra szimbolikus reprezentációjává válik. 

A McLuhan-i jövendölés paradox módon intenzívebbé tette az elektronikus média 
iránti érdeklıdést, hatalmas lendületet adott a társadalom informatizációjának. Egy-
másfél évtizeddel ezelıtt még senki nem mert volna az internet és a multimédia mai 
kultúraformáló hatásaira gondolni. Ami mára bekövetkezett, az írásbeliség egy fajta 
reneszánsza, újraértelmezése. Az interneten egyszerre lett úrrá a kép, és az írás maga-
sabb absztrakciós szintet jelentı szimbiózisa. A kutatók jelenleg azt vizsgálják, hogy ez 
az új írásbeliség miként válhat az információs társadalom korában is érvényesnek tekint-
hetı klasszikus értékké, normává, életstratégiák átörökítıjévé. Az „írástudók fennható-
sága” alá kerülı internet nem csak az információtömeg kívánatos szöveges és képi in-
formációit hordozza, hanem mint jeleztem egyre inkább birtokba veszik a hirdetık is.  

A pedagógia számára nagy kihívást jelent annak a sajátos szőrımechanizmusnak a 
kialakítása, amely megóv az értéktelen tartalmak ártalmaitól, ugyanakkor megtanít az 
információs univerzumban való szabad tájékozódás szárnyaló örömére. A pedagógia 
egyelıre még nem igazán érzi ezen a téren betöltendı szerepének súlyát, s épp ezért elég 
távolinak látszik a megoldás megtalálása. (Schüttler, 1997) 

Mindazok, akik nyomon követik napjaink fontos tudományelméleti vitáját, azt he-
lyezik elıtérbe, amelynek lényege: a jelentés univerzalizmusa, vagy relativizmusa, tehát a 
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kontextualitása. Ezek többsége virtualizálódásáról beszél. A tudás terjedésérıl Strathern 
(2004) fejti ki véleményét – szerinte minél beljebb megyünk a kontextusok erdejében, 
annál nyilvánvalóbb, hogy nincs mód és ok eredeti állapotról beszélni. Az ismeretek 
olyan intézmények hálójában léteznek, amelyek igen aktívan befolyásolják azok káno-
nokban elfoglalt helyét, kultuszokhoz való viszonyát, társadalmakban betöltött szerepét. 
A gyakorlati és ritualizált mindennapi tudás megszerzésének kontextusából mindannyian 
tudjuk, hogy milyen fontos szerepet játszanak az információk, a tudás elérhetıvé válásá-
nak, forgalomba kerülésének pillanatai. A medializált mindennapi élet nem jelent mást, 
mint a kollektív és vagy individuális rítusoknak, normáknak való elégtételét, a bizonyos-
ságot abban, hogy mások is azt teszik, amit mi magunk is fontosnak tartunk. Ezt Nunes 
(1998) identitásteremtı erınek nevezi.  

Az idı szegmentálása együtt jár a tér feletti kontroll kialakításával, ami a nagy vál-
tozásokhoz vezet. A nemzeti identitást belülrıl átélık ahistorikus eszencializmusa és az 
ehhez a meggyızıdéshez vezetı historikus technológia-függı közjavakat megteremtı 
konstrukciók kialakulása közötti viszonyt Gellner (1997) vizsgálta. Az értelem és a kö-
zösségteremtı kontextus normateremtı érvényességének a jelentése igencsak megválto-
zott. Elég csak utalni a virtuális kontextusokra, az internetes folyóiratokra, a világhálón. 
A digitális, kulturális hálózat gyakorlatilag alkalmatlan a tradicionális kontextusok fi-
gyelembevételére. Nem arról van szó, hogy az új kulturális kontextus, a háló világa a 
felejtés, illetve az erıteljes kompetíció vagy épp a tudatlanság világa. (György, 2005) 

Az internet írásbelisége és képisége az eszköz tulajdonságainál fogva egy sor tevé-
kenységre alkalmas. Terestyéni (2005) internet-használati tipológiáról ír. Négy funkcio-
nális válfajt különít el: az élmény, a tudás, a közügy és az e-commererce hangsúlyú pro-
filokat. Ezeknek a felhasználóknak további csoportjait különbözteti meg, amelyek élet-
stílushoz kötıdnek. Környei (2000) az internetnek mint az információ-keresési rendsze-
rek korszerő változatairól értekezik, kiemelve, hogy a kutatás szolgálatába állított adat-
bázisokhoz való hozzáférés, idıt és energiát takarít meg a tudománnyal foglalkozóknak. 
(Zádori, 2004) A tanulás „határtalanságáról” ír, és mint ennek egyik eszközérıl a tele-
kommunikációs rendszer nyújtotta  lehetıségekrıl, köztük az e-learning távoktatásról. 
 
 

Írásbeliség és képiség eszközrendszere a hipermédiában 
 
A világ kulturálisan és gazdaságilag vezetı államaiban 1 % körül mozog az írástudat-
lanok aránya. Ugyanakkor Ázsiában és Kelet-Európa egyes részein ez az arány 82 %. 
(Zentai, 1995) Az írott szöveg nem más, mint a szilárd alakot nyert szöveg – állítja Nyíri 
(1996). Az írás, mint kommunikációs eszköz elterjedésével, azon praktikus okból jött 
létre, hogy az új ismeretek minél jobban hasznosuljanak a mindennapi tudományos élet-
ben. Az elektronikus média térhódításáig az írás volt az egyetlen eszköze az információ, 
a tudás, ezzel együtt az egész kultúra terjesztésének. Az elektronikus médiumok átvették 
a nyomtatás vezetı szerepét, mindezt Nyíri az írásbeliség válságának titulálja. A kutató 
megállapítja: a feed back eleve felbomlasztja a lineáris logikát, a gondolati mőködés 
immár nem jelképezhetı a térbeliség és a haladás lineáris-virtuális modelljével, a filozó-
fia hozzálát a tudás évezredes metaforájának felszámolásához. A képi nyelvek, amelyek 
tárgyakat jelölnek, sokkal idısebbek, minden szónál. Itt azonban a kép már nem közvet-
lenül egy látott dolgot jelöl, hanem mindenek elıtt egy szót. (Max, 1982) 

Az interneten az írás és a beszéd kommunikációjának sajátos keveredése figyelhetı 
meg, kiegészülve az interaktív kommunikációval. (Crystal, 2001) Az elektronikus médiában 
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élén az internettel, a gondolkodás átalakul. Az elektronikus médium új mőfajokat termel ki 
és átalakítja a nyomtatott kommunikációs formákat is. (Kis, 1997) Nyíri szerint a kép a szö-
veg részévé válik, ezt Boehm (2001) nyomán ikonikus forradalomnak nevezzük. A nyomta-
tott és írott szöveg mellett, egyre inkább elıtérbe kerül a vizualitás, sıt az akusztikum is. Így 
az internet, az írásbeliséget, a képiséget és a hangzást egyesíti magában. A multimediális 
szövegtipológiában a verbális és képi összetevıkbıl felépített kommunikátumok között 
olyan illusztrált szövegek találhatók, amelyek komplex kommunikátumoknak tekinthetık. 
(Petıfi, 2001, Petıfi–Benkes, 2002) A poszt-Gutenberg-galaxis felerısíti az emberi kommu-
nikáció történetében rendre felbukkanó multimedialitás lehetıségét.  

Az internetes médium szervesen illeszkedik az egyén érzékszerveihez, a különbözı 
kommunikációs formák egyszerre hatnak. Ezért a kutatók a hipermédia korszakáról 
beszélnek. (Heim, 1998) A kommunikáció bár írásos megjelenéső, hiszen billentyőzet 
segítségével gépelik, mégis jobban hasonlít a beszédkommunikációhoz. Szókincse van, 
képiséget hordoz, duális információkat közvetít. (Herring, 1996) Többen is felvázolnak 
egy kommunikációs fejlıdési sort: szóbeliség, írás, nyomtatás, privát írógép, számító-
gép, multimédia. A fejlıdés egyes lépcsıi között minıségi haladást feltételez. (Szépe, 
1997) Az interneten jelentkezı spontán szövegek köztes kommunikációs mőfaját írott, 
beszélt nyelvnek nevezzük. A hagyományos írott szövegekkel ellentétben az internetes 
szövegekre, a szabályozottság, a normativitás és a szerkesztettség magasabb szintje ke-
vésbé jellemzı. Nem egyértelmő, hogy a „posztliterális környezetben” megalkotott ma-
gánjellegő elektronikus levelezés, chat-üzenetek, a kommunikáció írott vagy beszélt 
formái közé tartozik. (Bódi, 1998) Az interneten továbbított üzenetek az írott és a beszélt 
nyelv között helyezkednek el (a webkamerát itt most nem tekintve), a partnerek nem 
látják, hallják egymást, ezért a felhasználók elszemélytelenednek. (Balázs, 2003) Az 
internetes interakciókban Bódi kutatásokat végzett az online-emotikonok használatára 
vonatkozóan. Megállapította, szinte végtelen az egyéni variálhatóság lehetısége, a me-
tanyelv teljesen átalakul, olykor a laikus számára lehetetlen rövidítések kerülnek fel a 
hálóra, más jelek és szimbólumok mellett. Ezek közül a szerzı néhány sőrített jelentés-
tartamú betőszót és rövidítéseket győjtött csokorba, amelyekkel a magyar nyelvő kodifi-
kált szövegben nem találkozhatunk. Ilyenek például 5let (ötlet), 66ós (hathatós), 5/c (öt 
perc), tnx (thanks = kösz, köszi), 2séges, 1általán, +öllek!, Lhúz, GPn (gépén). A ma-
gyar szövegben az internet eme írásbeliségi formái nehezen értelmezhetık, a kódok 
megfejtése a befogadónak gondot jelent. 

Az írott, beszélt nyelv megjelenési formájával, látványával is üzenetet hordoz. (Mik-
lós, 1996) Az internetes írásbeliséget leginkább egyidejősége és azonnali interaktivitása 
közelíti a beszélt nyelviséghez. Az internet elektronikus, globális és interaktív médium, 
bármennyire is közelít a beszélt nyelvhez, az írásbeliség technikai környezetének korlá-
tai között mozog. (Ferris, 1997, Crystal, 2001) A közvetlen emberi kommunikációban és 
az internetes interakció összefüggésrendszerében megállapítható, hogy a kommunikátu-
mok lokalizáltsága megváltozott, megnıtt az adott információt közvetlenül elérı befo-
gadók száma, így az orális kommunikációval szemben az írásos forma felelısséget ró a 
világháló használójára. (Horányi, 1997) Az internetes szövegek egyre inkább vázlatsze-
rőek, szerkezetükben és kivitelezésükben távolodnak a hagyományos írásbeliségtıl, az 
olvasók nem lineárisan haladnak az olvasással, hanem szavakat, szerkezeteket emelnek 
ki, ami minıségi különbséget jelent a spontán beszélt nyelvhez képest. Egyesek szerint 
mindez az értelmezhetıséget zavarja, a netnyelv azonban közelebb van az írásbeliség-
hez, de sok beszédsajátosságot hordoz. (Nielsen, 1997) 
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Az internet mint médium 
 
„… micsoda vágy játszik szerepet abban, milyen óhajt teljesít több mint kétezer évvel a 
mozgókép feltalálása elıtt egy olyan montázs, mely idealista perspektívában abból a 
célból született, hogy megmutassa: elsısorban a valóságérzeten alapszik!?” (Baudry, 
Jean-Louis, 1975) Ezt tartották többen is a platóni ábrázolás központi kérdésének. Ké-
sıbb a gondolkodáskultúra fejlesztésével Nyíri arra a megállapításra jutott, hogy az em-
berek elsısorban képekben gondolkoznak és csak azután szavakban. Nyíri szerint, amíg 
a kifejtés, érvelés és magyarázat nyelve a merı szónyelv maradt, napjainkban a képi 
kommunikáció technológiájának ugrásszerő fejlıdésének lehetünk tanúi. Mostanra még 
alapvetıen a szövegalapú internet az elterjedt, de egyre inkább tért hódít a képiség is. 
Így a kép, a hang és a szöveg dimenziói egyszerre jelennek meg. A technikai eszközök, 
köztük az internet az emberi megismerést szolgálja, hálózatba kapcsolása pedig átalakít-
ja a médiahasználati szokásokat, a médiahasználati kultúrát. (Castels, 1996) Az analóg 
technikák háttérbe szorulásával és a digitális kódolás elterjedésével változik az eszköz-
használati kultúra. Újra kell tanulni írni, olvasni, „digitalizálva”. Az internet-használat fı 
formái közé az információszerzés, a kommunikáció és az önkifejezés sorolható, bár ez 
társadalmilag, demográfiailag erıteljesen rétegezett. (Nagy, 2006) 

A klasszikus tömegkommunikáción való túllépés az internet korszaka, amely egy 
olyan infokommunikációs eszköz megjelenítését jelenti, amely fragmentálja a közönséget 
az egy források befogadó modellérıl, áttér a sok csatornás kommunikációs struktúrára. Az 
internet terjedése, információs forradalom már a XXI. század elején tetten érhetı. (Teres-
tyéni, 2006) Az ezredfordulót megelızı utolsó évtizedben már nyilvánvaló ténynek számí-
tott, hogy a számítógép világmérető hálózatba kapcsolva, olyan új kommunikációs médi-
um, amely a társadalmi lét minden területére hatással van. Mindez csak a vezetı szerep 
óvatos prognosztizációjára utal, nem jelenti a többi sajtóág automatikus eltőnését. (Castels, 
1998) A hálózati kommunikáció alapvetı sajátossága, hogy rajta keresztül sok ember kap-
csolatba kerül sok emberrel. Egyfajta koncentrációs folyamatnak lehetünk tanúi, a véle-
mény és értéktagoltság markánsabb megjelenésének. (Szakadát, 2001) A számítógépek 
hálózatba kapcsolása jelentısen növeli az információközlési lehetıségeket, az új technikák 
a hagyományos verbális, vizuális és hangzó kódjai, a multimédiában egyesítik a digitális 
hipertext nyújtotta elınyöket. (Heller-Rényi, 2000, Főzfa, 2004) A hálózaton az informá-
ció szétosztva tárolódik, ami összehasonlítva például egy könyvtárral, fizikailag is képte-
lenség lenne. A hálózati kommunikáció interaktív ágenseket feltételez, a felek között az 
információáramlás iránya többoldalú. Az internet nyújtotta információ szabadság virtuális 
közösségeket hoz létre, amelyben a digitalizációnak köszönhetıen vizuális, verbális és 
akusztikus elemek egyaránt megjelennek. A hálózati kommunikáció elterjedésével egy 
idıben megszőnt a médiának az a kultivációs szerepe, amely a társadalom és a közönség 
egészét egységesnek tekintette. (Angelusz, 1999) 

2004-ben a Magyarországtól nyugatra fekvı országokban már mindenütt meghalad-
ta az 50 %-ot az internet felhasználók aránya. A skandináv országokban ez már a 70 %-
ot is felülmúlta. Egy 2005 nyarán végzett OTKA-kutatásból kiderült, hazánkban a fel-
nıtt lakosság körében ez az arány mindössze 29 %-os. Az iskolai programoknak kö-
szönhetıen az internet használatának dinamikus növekedésére lehet számítani. 
(Angelusz–Tardos, 2005) A digital-divide létét vallók a globális hálózattal összefüggı 
társadalmi átalakulást nem univerzális haladásként látják, hanem nagyon is tekintettel 
vannak a nyertesek és a vesztesek, a vele élni képesek és a belıle kiszorultak, új egyen-
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lıtlenségének aggasztó tendenciájára. (György, 2001) Az sem vitatható, hogy egy nem-
zet kommunikációs kultúrájának színvonalát és erejét modernizálódásának és az infor-
mációs társadalomba történı belépésének esélyeit alapvetıen meghatározza, hogy a 
népesség milyen mértékben jellemzi az anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációs 
készségeknek és jártasságoknak a gazdagsága. (Terestyéni, 2002)  

Miután a literációs és idegen-nyelvi készségek és ismeretek legfıbb forrása az iskola, 
a kedvezıtlen helyzet kialakulásának a sokakat korlátozó információs, kommunikációs 
kompetencia hiánynak az alapvetı okát alighanem az oktatás gyengülı színvonalában kell 
keresnünk. Ma minden ötödik ember rosszabbul olvas, mint tíz évvel ezelıtti hasonló korú 
társaik. (Sáska, 1999) Az információs korszakba való belépés sikere azon a képességen 
múlik, hogy az egész társadalom iskolázottá tehetı-e, hogy képesek-e befogadni és kezelni 
a komplex információkat. Mindez természetesen erısen kötıdik a kulturális fejlıdés teljes 
folyamatához. (Pintér 2000.) Milyen is, és miképpen mőködik az információs és/vagy 
tudásalapú társadalom, és miben áll e társadalom tagjának lenni, oda szocializálódni?  

Ahogyan a középkori szövegek növekvı mennyisége és komplexitása csendes olva-
sást indukált, az elektronikus üzenetek hatalmas mennyisége egy a hangos olvasáshoz 
hasonló felületességet teremt. A hálózati olvasással a kognitív-episztemiológiai aspektu-
sok ismételten a középkori kolostorok környezetéhez válnak hasonlóvá. Ahogyan a 
könyvek és a nyomtatott szó, megszőnnek a tudás kizárólagos letéteményesei lenni, a 
tudás organizációja és struktúrája ugyancsak megváltozik. (Demeter, 1998) Kiszorítja-e, 
önmagába olvasztja-e a digitális média a hagyományos médiumokat, vagy csak osztozik 
velük? Milyen hatást gyakorolnak az információ és a tudás formájára, milyen viszony 
alakul ki az információ „termelésében” a vizualitás és a verbalitás között? Miképpen 
alakul az ember és a számítógép kommunikációja? Mindezek olyan kérések, amelyek 
megválaszolásra várnak. (Terestyéni, 2006) 
 
 

Az internet írásos és képi „veszélyei” 
 
Az interneten való írásos megjelenés nem nélkülözheti az anyanyelvünkre gyakorolt jó 
és rossz hatásokat. Utóbbit teszik szóvá a világháló bírálói, miszerint rombolja a helyes-
írást, elhanyagolttá teszi a stílust, megnyitja az utat a szlengnek, pusztítja a szókincset. 
Az írott, beszélt nyelv mőfaja átmenetet alkot az írás és a beszéd között. A metakommu-
nikációs szinteken írott szövegek kísérik a mondanivalót. (Vranyecz, 2006) Az elektro-
nikus kultúrában ellenırizhetetlenné és kiszámíthatatlanná vált, hogy mikor, milyen 
információkhoz jutunk. Melyek azok a médiaszövegek, amelyek elıremutatóak? A hazai 
médiakutatók szerint két megoldás kínálkozik. Az elsı a tiltások és az adminisztratív 
korlátozások, a második a médiaoktatás és a médiatudatosság fejlesztés lehetısége az 
óvodától a felnıttoktatásig. (Maksa, 2005), (Gálik 2001) rámutat: jó lenne, ha az elkö-
vetkezendı években, évtizedekben az internet használói, csak a hagyományos médiu-
mok szövegeit, az online-újságok cikkeit böngésznék. E mellett teret adnak a csevegé-
seknek, a blogoknak stb. (Martin, 2006)  

Az internet a közéletnek is színterévé vált, Balázs Géza nyelvész az itt megjelenı 
médiaüzeneteket nem mőfajnak, hanem kommunikációs módnak tartja, a maguk képi és 
írásos megjelenésével. Az írásbeliséget erısítı elektronikus médium hamis illúzió, a 
vizuális észlelés és a látott információk feldolgozása egy olyan látványrendszerhez kö-
tıdik, amely a hagyományostól eltérı formában alkalmas a fogalmi gondolkodás közve-
títésére. (Temesi, 2006) A magas színvonalú iskolázottság és általános mőveltség igénye 
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a történelmi korokban gyökerezik, de az elektronikus vizuális kultúra, amely deklaráltan 
a bető kultúrájának helyébe kíván lépni, kevesebb gondolkodást követel, így alkalmas 
„szerszáma” lehet azoknak, akik a tömegek elbutulásában is érdekeltek. Az internet adta 
lehetıségek verbális és vizuális megjelenése kétségtelenül gyengíti az írott szó alkalma-
zásának és élvezetének képességét, ugyanakkor a közlésmód elıretörést jelent egy új 
kultúra látomása felé. (Futász, 2005) 

A vizuális elemek közül figyelemre méltó az emlékezeti hatás, amely felülmúlja az 
írott információét. Az internet egy félévezredes nyomtatott kultúra „egyeduralmát” szőnte-
ti meg, amely a médiafogyasztótól képszerő gondolkodásmódot követel meg. A vizuális 
alkotóelemek közül hangsúlyosak a szöveg, a grafika, a kép (fotó), a színek és az üres 
területek. Furcsának tőnhet, hogy a szöveget a vizuális kategóriában említjük, de gondol-
junk csak a hirdetésekre, a szlogenekre, amelyek megjelennek a képernyın, óhatatlanul 
írott információkat is tartalmaznak. A szövegírás az interneten, mint már arra korábban 
utaltunk, sajátos nyelvi, stilisztikai megközelítést igényel, ez a szókincs némileg más, mint 
a hétköznapi nyelvezet. Vannak tapasztalati szabályok, amelyekben az érvelés, a stiláris 
elemek meghatározók. A szöveges kommunikációban az internet révén egymással kapcso-
latban állók, oda-vissza kommunikálnak, így a különválás csak térben jelenik meg, idıben 
azonos. A szöveg stiláris elemei tagolása szerint lehet monológ, dialóg és levélforma. A 
tudományos és hivatali nyelv nem engedi meg azokat a rövidítéseket, jellegzetes netes 
megnyilvánulásokat, amelyeket a privát szférában megengedhetünk magunknak.  

Az internet írásos és képi megjelenítésében rendkívül nagy szerepe van a grafikai 
elemeknek. Ezek tulajdonképpen sőrített képek, amelyek optimalizálják a helykihaszná-
lást, illetve támogatják a média szöveges üzeneteit. (Megfigyelték például, hogy a férfi 
felhasználók vastagabb, markánsabb grafikai elemeket használnak, mint a nık. A nyomta-
tott betők közül, az úgynevezett antikva típusúak nagy része férfias, erıs.) A horizontális 
alakzatok nyugalmat sugároznak, a vertikálisak pedig büszkeséget, bizalmat. (Német,  
1992) A grafikus elemek közül külön ki kell emelni a tipográfiát, azaz a bető mővészetét. 
A szöveg vizuális képe önmagában is kivált bizonyos emocionális hatásokat. A mai in-
formációs technika lehetıvé teszi a képiség sokoldalú megjelenítését a világhálón. Meg-
gyızı erejérıl ennek nem szükséges külön értekezni. A fotónak, a képnek erıs a hitele.  

Ugyanakkor nem hallgatható el, hogy a technika lehetıséget ad olyan montázsok ké-
szítésére is, amelyek adott esetben kompromittálóak lehetnek. A színeknek erıteljes szim-
bolikus értékük van, másodjelentésekkel rendelkezı kódok. Egyaránt kapcsolódnak a 
grafikai és a fotó elemekhez. Értelmezésük kultúrkörönként változó. A színekkel bizonyos 
optikai hatások is elérhetık. A figyelemfelkeltésben a kontraszthatáson alapuló komple-
menter hatások érvényesülnek. Szólni kell még az üres felületrıl, amely nyugtatólag hat a 
látogatójára, a lapoldalakon felkeltik az érdeklıdést, éppen a következı oldalakon található 
kompozíciók iránt. Az egyes illusztrációs és szövegrészek elhelyezésénél figyelmet kell 
fordítani az írásos és képi megjelenítés ötvözésére, a hangsúlyos részek kiemelésére, a 
hangsúlytalanok háttérben hagyására. Mindezek már tervezési feladatok. (Németh , 1992) 

Az internet elterjedése zöld utat adott a multimédia információs struktúrába való il-
lesztésének. Kevesen gondolták, hogy a múlt század végére eljön az elektronikus köny-
vek ideje, a CD-ROM-on tárolt szövegek felhasználhatósága, a DVD-k kora. Ott pedig 
ahol a hagyományos nyomdatechnikával dolgoznak, a számítógépes kiadványszerkesz-
tık élnek, a programok adta lehetıséggel. A digitalizált szövegek távadat-átviteli hálóza-
tokon percek alatt akár egyik kontinensrıl a másikra is átjutnak. Egyre gyakoribbak a 
csak digitális formában megjelenı kiadványok, és ezzel az írott szó még nem veszítette 
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el hatalmát. Az újságok online változatai sokszor még részletesebb információkat közöl-
nek, mint a lapban megjelentek. Ugyanakkor fıleg a szerzıi jogot semmibe vevı és a 
közízlést sértı felületek óvatosságra intenek. Ennek pedagógiai relevanciája van, fıleg a 
kialakulatlan személyiségő, magukra hagyott „szellemi árvák” esetében, akik szelektá-
latlanul használják az internet közvetítette információkat. Elmarad az értelmes megnyil-
vánulás, keveredik a virtualitás a valósággal, agresszívvé lesznek. Hiányzik az érték és 
normakövetés. Társadalmi konszenzusra lenne szükség, hogy az információk ne ellen-
ırizetlenül kerüljenek fel a hálóra. (Tószegi, 2006) 

A gyerekek legtöbbször nem ismeretszerzésre, tájékozódásra használják az oldala-
kat. Elınyben részesítik az internet más funkcióit. Az e-mail levelezést, (ami a torz rövi-
dítések miatt gyarapítja idıvel a funkcionális analfabéták számát) a chatelést, az msn-es 
interperszonális kapcsolatokat. Átalakul az olvasási folyamat is. Nyilvánvaló, a monito-
ron nem úgy olvasunk, mint a nyomtatott szövegnél. A tíz évvel ezelıtt, az általános 
iskolát befejezık sokszorosan jobban olvastak, de az érettségi elıtt állóknál is 20 száza-
lékos teljesítménycsökkenésrıl lehet beszámolni. Ez az információs-kommunikációs 
kompetencia-hiányával magyarázható.(Sáska, 1999) 

Az internet a vizuális kommunikáció része. (E helyen nem térek ki az auditív vonat-
kozásokra.) Az írásbeliségrıl és a képiségrıl szólva, nem hagyhatók el etikai vonatkozá-
sok. A civilizációs normák ellenében hat a nemcsak az anyanyelv használata ellen vétı 
megfogalmazás, hanem az öncélú trágárság. Az írás nem azonos az élıbeszéddel. Az 
írás komoly dolog. A leírt szöveg újraolvasható, visszakereshetı, a késıbbiekben bármi-
kor elemezhetı, letölthetı.  Az írás annyira fontos dolog, hogy egyes kutatók szerint, ez 
a képessége tette az embert emberré. Írni és így tapasztalatait reprodukálni csak az em-
ber képes. A nyelvi normák betartásának ezért is különös jelentıségük van. (Kiss, 2006) 
A képeknek is hatalmas erejük van. Formálják az emberek világról kialakult képét. A 
fényképek etikai természető érzelmi konfliktusokat váltanak ki. A honlapokon megjele-
nı képes illusztrációk sokszor nagyobb hatást váltanak ki a befogadóban, mint a szöve-
ges üzenet. Bizonyított, hogy kétszer annyian néznek meg egy színvilágában is gazdag 
fotót, mint amennyien a hozzátartozó szöveget elolvassák (Rivers-Mathews, 1993) A 
szerzık a képeket egy lıfegyver szublimátumához hasonlítják. Megfigyelhetık, hogy a 
különbözı internetes felületeken egyre több a mozgó-kép. (Ez a reklám miatt van.) A 
képekben megnyilvánuló ízlésbıl következtetni lehet a fotó korrektségére. Vannak prog-
ramok ugyanis, amelyekkel manipulálni lehet. Olyan montázsokat készíteni, amelyeknek 
a valósághoz semmi közük. 
 
 

Összefoglalás 
 
Az internet korában az írásos és képi megjelenítés új dimenziókat kapott. Ismerve az írás 
történetének kezdetét, a sziklarajzoktól kezdve a papirusz tekercseken át a könyvnyom-
tatásig évezredeken át meghatározó közlési mód volt a szimbólumokon, illetve írásje-
gyeken alapuló közlési forma. Az igazi elırelépést Gutenberg könyvnyomtatása hozta, 
majd ekkor már „csak” néhány évszázadot kellett várni, az elektronikus médiumok meg-
jelenésére, késıbbi elterjedésére. A mővelıdéstörténet kutatói aligha feltételezték még 
fél évszázaddal ezelıtt, hogy a személyi számítógépen alapuló internetes felhasználás 
mennyire dominánssá válik a világ kapcsolatrendszerében. Amíg évezredeken keresztül 
nem sok minden történt, addig a XX. század második felében valóságos kulturális forra-
dalom zajlott le. A múlt századhoz köthetık azok a médiumok, amelyek immár napjaink 
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emberét szolgálják a legmagasabb fokon. A képi megjelenítés folyamatosan tökéletese-
dett, a fotótechnika mind finomabb részek kimunkálására vált alkalmassá, de a mobil-
technológia térhódítása ugyancsak korunk nagy „meglepetései” közé tartozik.  

A folyamat azonban még csak az elején tart, hiszen bármennyire is gondoljuk, hogy 
ismerjük a számítógép, ezzel együtt az internet minden írásos, képi és akusztikus megje-
lenési módját, csak töredékét használjuk ki a lehetıségeknek. Újabb és újabb szoftvere-
ket fejlesztenek, a papíralapú társadalom ezzel egyre inkább az elektronikus társadalom 
irányába tevıdik át. A tudásalapú, az információs, ezen belül az internetes társadalom 
elképzelhetetlen a nemzetek, kontinensek közötti kapcsolattartás nélkül. Sokan foglal-
koznak az információs társadalom definiálásával, ezen belül az internet jelentıségével. 
Ennek a tömegkommunikációs eszköznek a magyarországi elterjedése korántsem követi 
azt a dinamikát, amely világszerte is kívánatos lenne. A tömegkommunikációs csatornák 
legújabb formája az internet, amely a médiavilágon belül a maga specifikumaival együtt 
„önálló” életet él. Olyan csatornát teremt használóinak, amely alkalmas eszköz az üzenet 
továbbítására. A leírtakból is kiderül, ma még nem csak csekély, változó is a célcsopor-
tok internet-felhasználási szokása. Ami egy dinamikusabb fejlıdés irányát vetíti elı, az a 
médium presztízse, amelyet világviszonylatban is a média jövıjeként emlegetnek. 
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