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bebetonozottnak hihetett jelöltjüktõl a cse-
lekvések, a szavak. Így a gyûjtemény mögül 
kivész a gyûjtött, egyszeri példány, a kánon 
mögül a konszenzus. a nyelv persze nem 
bírható szóra a „mediális technológiai kör-
nyezet aktuális metamorfózisának”, illetve 
az „ettõl a környezettõl függõ filozófiai tartal-
mak” vizsgálata nélkül. És valóban, az írások 
elsõsorban az új technológia szülte kulturális 
szokásokat boncolgatják: a mit olvasni és 
a hogyan olvasni új formáit, az egymástól 
elzárt kulturális formák keveredésének mai 
jelenségeit stb. mindezt hangsúlyozottan úgy 
teszik, hogy igyekeznek nem a megszokott, 
évszázadok óta bevált hagyomány letéte-
ményesének szempontjait számon kérni, in-
kább csak használható retorikai alakzatként 
illesztik be azokat a történetbe. 

ez persze a Gutenberg-galaxis szülöttje 
számára korántsem egyszerû. ahogyan 
György Péter a hagyományos értelmezési 
keretbõl való kilépési szándékát explicitté 
teszi („a magam részérõl semmi értelmét 
nem látom, hogy a nem elektronikus környe-
zetben létrejött normák betartását várjuk el az 
elekronikus világban írott szövegfajtákon”), 
úgy óhatatlanul hangot ad olykor mégis az 
abból a szempontrendszerbõl szóló aggodal-
mainak is („a technológia globális, de minden 
eddiginél riasztóbb mértékben hiányzik az 
univerzalizmus szándéka”). e természetes 
kulturális identitászavar – amelyre való refle-
xióként értelmezhetõ magának a könyvnek 
a vászonkötése, illetve az egyes fejezetcímek 
utalása – azonban csak hozzásegít jelenünk 
és az a mögé épített új történelmünk érzé-
keny építgetéséhez. (György Péter: Memex. 
A könyvbe zárt tudás a XXI. században. 
Budapest, Magvetõ, 2002. 267 p.)

Blaskó Ágnes
doktorandusz, Pécsi tudományegyetem kommunikációs 

doktori program

 

Kérészéletû jóslatok
(Virtuális Egyetem Magyarorszá

gon)

a virtuális egyetem kiépítésének szükséges-
ségére, elkerülhetetlenségére bõséggel 
hozhatók érvek, akárcsak a jóslatok alátá-
masztásához, amelyek annak esetleges 
egyeduralmáról és majdani mûködése mi-
kéntjérõl szólnak. az érvgyûjtés folyhat az 
egyetemek vagy a kommunikációs eszközök 
kiváltotta emberi reakció történeti vizsgálata 
alapján csakúgy, mint a számítógép-haszná-
lat által felvetett pszichológiai és szociológiai 
kutatások vagy a már mûködõ távoktatási 
formák eredményeinek mérlegelésével. ma-
gyarázatok, adatok, ötletek bõven akadnak 
ahhoz, hogy létrejöjjön egy történet, melynek 
végpontja a jövõbe fut, és a virtuális egyetem 
felvirágzását mutatja tanulságként. arra is 
hamar fény derül, hogy ugyanazon predikció 
létrehozható ugyanazon tények különbözõ 
értékelésével.

Így például hihetõ neil rudenstein, a har-
vard elnökének érvelése, miszerint „az internet 
struktúrái és munkamódjai, valamint az egyete-
mi tanítás és tanulás struktúrái és munkamódjai 
között nagyon szoros illeszkedés – egyfajta 
kritikus összezárulás – áll fenn”, azaz „az in-
terneten a diákok hasonló módon végezhetik 
a munkájukat, mint a hagyományos tanulás 
során (a könyvtárakban, osztálytermekben, 
elõadókban, szemináriumokon, informális 
vitakörökben, laboratóriumokban, dolgo-
zatok és beszámolók írása és szerkesztése 
közben)” (55-56.).

ugyanígy elfogadható azonban nyíri kristóf 
gondolatmenete, aki a virtuális egyetemben 
részben éppen a forrásokhoz való visszatérés 
lehetõségét látja, amikor a középkori egyetem 
céljait és eszközeit hozza analógiaként. rámutat 
ugyanis arra, hogy a középkorban a tudomá-
nyos és a szakképzés között korántsem volt 
akkora szakadék, mint a mai hagyományos 
egyetemeken. a tudomány alapvetõen mindig 
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gyakorlati irányultságú volt, még ha ennek 
ténye az idõk folyamán el is homályosult. a 
bölcsészettudomány feladata pedig eredetileg 

„a mindenkori új kommunikációs közeg sajátos-
ságainak megismerése, azzal a célzattal, hogy az 
új ismeret a mindennapi életben – az üzletben, 
az oktatásban, a politikában – hasznosuljon.” 
(141.). nyíri szerint pedig úgy tûnik, az 
egyetemi képzéssel szembeni elvárások ma 
ismét ehhez hasonlók, s a virtuális egyetem 
képes lehet arra, hogy az új elvárásoknak 
megfeleljen.

a Virtuális Egyetem Magyarországon 
címû kötet egyszerre enged betekintést az 
érvelések változatosságába és változásába 
egyrészt néhány témába vágó tanulmány 
felsorakoztatásával, másrészt nyíri kristóf 
1997-tõl 2001-ig adott, egymás mellé állított 
nyilatkozatainak gyûjteményével, amelyek 
a magyar-amerikai közremûködéssel induló 
virtuális egyetem, az uniWorld filozófiá-
járól, tervezési és megvalósítási fázisairól 
tájékoztatnak. az interjúk egymásutánisá-
gából szépen kirajzolódik az, ahogyan nyíri 
kristóf véleménye a szaporodó gyakorlati 
tapasztalatok hatására változik például az 
Internet English irodalmi magyar nyelvre 
tett lehetséges hatásáról, a „kõegyetem” és 

a virtuális egyetem egymásmellettiségének 
lehetõségeirõl, a tanár és a tanulótársak face
toface találkozásainak szükségességérõl. 

a könyv egésze, interjúkkal, tanulmá-
nyokkal és a uniWorld (http://www. 
uniworld.hu), valamint a nyitott egyetem 
(http://nyitottegyetem.phil-inst.hu/) kurzu-
sainak talán fölöslegesen papíralapúvá tett 
szemelvényeivel különös dologról tanúsko-
dik.  arról, hogy az információs forradalom 
gyors fejleményei soha nem tapasztalt hely-
zetbe hozzák a gondolkodó, a világát értel-
mezni vágyó és ezért óhatatlanul jóslásokba 
bocsátkozó embert: teóriáit, magyarázatait a 
valóság eddig nem tapasztalt gyorsasággal fal-
szifikálhatja. ennek ellenére a történetképzés 
szükségessége természetesen nem vonható 
kétségbe, de úgy tûnik, hogy a gyors válto-
zások és azok beláthatatlan következményei 
okán fontosabb a virtuális egyetem kiépí-
tésének és az internet használhatóságának 
gyakorlati kérdéseivel foglalkozni. (Kovács 
Gábor közremûködésével összeállította Nyíri 
Kristóf: Virtuális Egyetem Magyarországon. 
Typotext, Budapest, 2003) 
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