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A DIGITÁLIS SZÖVEGEK ÉRTŐ OLVASÁSA

Comprehension of Digital Texts

Čitanje digitalnih tekstova sa razumevanjem

Posztmodern társadalmunkban a digitális szövegek értő olvasása elengedhetetlen. A 
hipertext mint végtelenített számítógépes szövegvilág sokközpontú, hálózatosan épü-
lő; szakítva a linearitással, folyamatos választásra készteti olvasóját. A tanulmány gór-
cső alá veszi ezt az asszociáción alapuló, katalogizálási kényszernek ellenálló modellt, 
ugyanakkor megállapítja, hogy az olvasónak a középkor óta bekövetkezett harmadik 
forradalmát éljük, melyet a szövegek elektronikus közvetítése és az ezáltal implikált 
olvasásmódok jelentik.
A dolgozatból egyrészt kiviláglik, hogy a végtelen mennyiségű elérhető dokumentum 
nyomása csak egyféleképpen viselhető el: ha áttekinthetően kevés elemből álló káno-
nokat  (kevés referenciális szöveg) állítunk fel, amelyek biztos fogódzót jelentenek a 
szövegtenger vég nélküli áramlásában. Másrészt felhívja a figyelmet, hogy a digitális 
és a nyomtatott szöveg közötti legfontosabb különbség az információ elsajátításának a 
stratégiája. Pontosan emiatt az elektronikus közegben alkalmazott olvasói eljárások, 
az orientáció eszközei, valamint az olvasást elősegítő szövegbeli jelzések révén történő 
jelentésképzés kerül a tanulmány középpontjába.

Kulcsszavak: hipertext, intertextualitás, orientáció, szövegértés, olvasási módok

Posztmodern társadalmunkban a digitális szövegek értő olvasása elengedhe-
tetlen. Ha körbejárjuk a hiperszöveg fogalmát, több meghatározás kínálkozik, 
melyek az adott szövegtípus jellegzetességeire, ismertetőjegyeire világítanak 
rá. Általuk közelebbről szemlélhetjük a digitális szövegek vonásait.

Napjaink kultúrájának egyik alapproblémája a hagyományosan és elekt-
ronikusan hozzáférhető információ robbanásszerű növekedése, amely mind a 
releváns információ visszakeresése, mind a megtalált információ feldolgozása 
szempontjából komoly nehézségeket okoz. A problémára adott megoldási kísér-
letek közül az egyik legismertebb a hipertext (illetve hipermédia) koncepciójá-
nak kidolgozása és alkalmazása. A hipertext korlátlan mennyiségű információ 
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hatékony hozzáférését teszi lehetővé, miközben semmi sem korlátozza a vissza-
keresés pontosságát és teljességét (BODA–PORKOLÁB 2012). 

Magát a hipertext kifejezést Theodor H. Nelson használta először a 60-as 
években olyan szövegek leírására, amelyek szövegblokkokból és az azokat ösz-
szekötő kapcsolóelemekből, azaz linkekből tevődnek össze. A link nem más, 
mint lehetőség, hogy a szöveg egyik pontjáról a másikra ugorjunk. A link nem 
csupán részek összekötését jelenti. Lehetővé teszi a nonszekvenciális, azaz a 
folytonosság nélküli írást a maga tiszta formájában. A hipertext olyan szöveg, 
mely elágazik, és választási lehetőséget kínál az olvasónak, kiterjeszti a szö-
veg fogalmát képre, hangra, animációra és az adatok különböző formáira a 
hypertexten belül (SZABÓ 2008).

Ez a kulcsfogalom tulajdonképpen megfeleltethető a metaforának: értelme-
zése ugyanis olyan, mintha egy konkrét internetes oldalon levő ismeretanyagot 
(amit nem tudunk értelmezni teljes egészében) az oldalon lévő egyéb linkek 
segítségével próbálnánk megérteni. Szűts Zoltán bevezetett egy új fogalmat, 
a gondolati linkelést, amelyben kulcsfogalmat játszik a szerző és az olvasó, és 
gyakorlatilag az asszociációnak feleltethető meg (BÍRÓ 2011).

A hipertext számos felhasználása analóg a hagyományos papír alapú szöve-
gek belső és külső linkjeinek működésével. A tartalomjegyzék, a lábjegyzet, a 
keresztreferencia, a névmutató elektronikus környezetben is ugyanúgy műkö-
dik, mint papíron, csak éppen virtuális és automatizált. A külső kapcsolatok 
(idézet, asszociáció, allúzió, paródia, meta- és paratextusok stb.) is modellez-
hetők és automatizálhatók az elektronikus közegben (KAPPANYOS 2004). A 
hipertext – kereszthivatkozások révén – linkeket teremt a dokumentum egyes 
részei vagy az adott dokumentum és egy másik között. A hipertext szakít a 
linearitással, folyamatos választási kényszer elé állítja olvasóját. A felhasználó 
a hipertexttel való találkozáskor azt érzékeli, hogy bizonyos szövegrészek alá-
húzottak, és azokra vagy a szövegbe ágyazott képekre kattintva új szöveghez, 
tartalomhoz juthat. Ugyanakkor azt is fontos észrevennünk, hogy a nyomtatott 
szöveg bizonyos sajátosságai (a lábjegyzetek rendszere, a tartalomjegyzékek, az 
intertextualitás, a más szövegekre való hivatkozás, utalás, a lexikon címszavai 
és a konkordancia) is linknek tekinthető (SZŰTS 2009).

A lineáris gondolkodási modellt a linkek megjelenésével egy asszociáción 
alapuló, a katalogizálási kényszernek ellenálló modell váltotta fel. A címkézés 
és a könyvtári katalogizálás kizárólagos módszerével szemben korlátlan beso-
rolási lehetőségeket biztosít, vagyis nem jelentésszűkítő, hanem jelentéstágító 
funkcióval bír (SZŰTS 2011). A digitális szövegekben a különböző egységek 
asszociatív szerveződése miatt egy olyan végtelenített szövegről beszélhetünk, 
amelynek feldolgozásakor az olvasó számára nem ítélhető meg a szöveg terje-
delme (GONDA 2011).

A digitális irodalmi szövegek több lehetséges felosztására lelhetünk az 
anyaországban és azon túl is.
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Raine Koskimaa a digitális irodalmi szövegeket három csoportba osztotta:
1.  Az eredetileg nyomtatott, de később digitalizált művek (archiválás és elér-

hetőség céljából).
2.  Az eredetileg is már digitális formában született írások (pl. az internetes 

irodalmi folyóiratok szövegei).
3.  Az elektronikus formátum által nyújtott lehetőségeket kiaknázó szövegek 

(KOSKIMAA 2000). Nyilvánvaló, hogy az utóbbiakat tekinthetjük valódi 
irodalmi szövegeknek.

Guglielmo Cavallo és Roger Chartier szerint az olvasásnak a középkor óta 
bekövetkezett harmadik forradalmát a szövegek elektronikus közvetítése és 
az ezáltal implikált olvasásmódok jelentik. Az első két forradalom a szerző-
páros szerint a nyomtatás, valamint az „intenzív” olvasás átváltozása „exten-
zív” olvasássá. Az intenzív olvasót könyvek korlátozott és zárt korpusza vette 
körül, amelyeket újra és újra elolvasott, memorizált és recitált. Az extenzív 
olvasót viszont, akit a Lasewut, az olvasási düh kerítette hatalmába, s aki 
német vidéken tűnt fel Goethe idejében, rengeteg nyomtatványt fogyasztott, 
különféléket és efemert is: gyorsan és mohón falta, és kritikus szemmel néz-
te őket, s egyetlen terület sem menekülhetett szisztematikus kétkedése elől 
(KELEMEN 2009).

Az olvasás korai időszakát szokás az intenzív olvasás koraként jellemezni, 
merthogy ekkor a kevés számú szöveg ismétlődő újraolvasása, ezáltal részlete-
sebb ismerete a jellemző, míg a modern kor olvasása extenzív, a minél több szö-
veg minél rövidebb idő alatt való elsajátítása jellemzi. A legújabb kor – miköz-
ben látszólag elhozza az extenzív olvasók számára  a kánaánt, ugyanis a digitális 
technológiák segítségével egyre nagyobb számú szöveget tesz hozzáférhetővé a 
felhasználók számára, éppen ezáltal – visszaveti olvasóit az extenzív korszakba. 
„A végtelen mennyiségű elérhető dokumentum nyomása ugyanis csak egyféle-
képpen viselhető el: ha áttekinthetően kevés elemből álló kánonokat állítunk fel, 
amelyek biztos fogódzót jelentenek a szövegtenger vég nélküli áramlásában. A 
kevés referenciális szöveg visszatérő tanulmányozása pedig már kísértetiesen 
emlékeztet az intenzív olvasás ősi korszakára” (GOLDEN 2009: 91). Itt arra 
gondolunk, hogy ha pl. a magyar történelem alakjairól, a nyelvrokonságról stb. 
szeretnénk hiteles információkra találni, az online tudományos folyóiratokat, a 
digitális szakirodalmat részesítjük előnyben egy-egy bloggal vagy más forrá-
sokkal szemben. 

A 2009-ben zajló PISA-vizsgálat újdonsága volt az is, hogy a nyomtatott 
szövegek olvasásértése mellett a digitális szövegek értő olvasását is felmérték. 
Szerbiában nem zajlott ilyen jellegű felmérés, mivel a technikai feltételek nem 
voltak adottak az ilyen jellegű kutatáshoz. 

A digitális olvasás több szempontból is szükséges:
1. vannak olyan cselekvések, amelyek végrehajtása csak online lehetséges,
2. vannak olyan információk, amelyek kizárólag online érhetők el,
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3.  a digitális szövegek egyre fontosabb szerepet töltenek be a munkaerőpi-
acon, és a szerepük egyre lényegesebb a személyes kapcsolattartásban, 
valamint a közösségi életben (GONDA 2011). Azaz a digitális szövegek 
értő olvasásának fejlesztése  a módszertani célkitűzések között kell, hogy 
szerepeljen.

A PISA 2009 eredményei azt mutatják, hogy a digitális szövegek olvasása 
magasabb szövegértési teljesítményt igényel, vagyis csak a vizsgálat magasabb 
képességszintjein elhelyezkedő tanulók képesek a digitális szövegek hatékony 
értelmezésére. A hagyományos formátumú szövegek olvasásának fejlesztése si-
kereket ért el az elmúlt időszakban. Az új formátumú szövegek megjelenésével 
azonban a diákoknak új információfeldolgozási stratégiákat kell alkalmazniuk 
(GONDA 2011). Ezeket a stratégiákat csak megfelelő módszertani tudással fel-
vértezve sajátíttathatják el a pedagógusok tanulóikkal.

Az olvasás folyamatát az elektronikus-digitális média korában ki kell ter-
jesztenünk. Ez a kiterjesztés több síkon értelmezhető:

1.  Az új közegben egymással párhuzamosan és egymást kiegészítve érkezhet 
alfabetikus szöveg, hang, állókép és mozgókép. Így a befogadói állapo-
tunk is az érzékletek komplexitására van felkészülve. Olvasáson manap-
ság már nemcsak a szöveges, hanem a képi és hangzó információ elsajátí-
tását is értenünk kell.

2.  Az új közeg meghatározó jellemzője az interaktivitás: egyszerre írunk és 
olvasunk. A két művelet kognitív folyamatai összekapcsolódnak.

3.  Az új közeg mint információforrás lényeges sajátossága az ellenőrizetlen-
ség. Ezért az olvasás fogalmát a komplex információkezelés irányába kell 
kiterjesztenünk (GOLDEN 2009).

Ugyanakkor az olvasás sebessége megváltozásának lehetünk tanúi. Az 
oralitás korszakán túllépő kultúra lassan olvasott, amit részben a téma (szakrá-
lis vagy tudományos), részben az olvasás hangos és félhangos módja indokolt. 
Hipertextus esetén az olvasási tempó csökkenését fedezhetjük fel; részben abból 
kifolyólag, hogy viszonylag sokat kell „bíbelődni” a szöveggel, részben pedig 
abból, hogy a hipertext átgondoltabb, a szerkezetre jobban ügyelő, és az emlé-
kezésre jobban számot tartó olvasást igényel (KELEMEN 2009).

Az olvasás és az azt követő értelmi feldolgozás hatékonysága, eredményes-
sége nagymértékben függ az alkalmazott szövegbeli jelzésektől. Az elektronikus 
szöveg ezen a téren szinte kimeríthetetlen eszköztárral (betűtípus, méret, szín, 
háttér stb.) siet az olvasó/író segítségére. Az internetes nyilvánosság megjele-
nési formái besoroltak a tipográfia ezeréves hagyománya mögé: jószerivel min-
denben a nyomtatott könyv és az újság reprezentációs rendjét követik (beleértve 
a vizuális komponensek jelentőségének ugrásszerű növekedését, amely teljes 
összhangban van az általános mediális átrendeződésekkel) (GOLDEN 2009).

A felhasználói felület olvashatóságát nagymértékben befolyásolja a moni-
torméret és a képernyőfelbontás. A képernyőfelbontás a megjelenített szöveg 
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betűméretére, valamint a megjelenített szöveg hosszúságára is hatást gyakorol, 
hiszen nagyobb képernyőfelbontás esetén egyszerre több szót és több sort lehet 
megjeleníteni a monitoron. Ha a felbontás állandó, a képernyő nagysága nincs 
hatással a megjelenített tartalom hosszúságára (BRIDGEMAN 2003).

Hosszabb, egy monitoron nem megjeleníthető szövegek digitalizálásánál 
két lehetőség adódik: egy az egyben digitalizálják a szöveget, így a tanulóknak 
görgetniük kell az olvasás során, vagy a szöveget felosztják több részre, ezáltal 
a felhasználóknak navigációs gomb segítségével kell lapozniuk a szövegrészek 
között (R. TÓTH–HÓDI 2011). A szövegek gördítését többnyire negatív hatá-
sú faktorként jellemzik. Ennek az az oka, hogy papíron vagy számítógépen a 
lapozás funkciót választva az adott bekezdés fix helyen marad, így a tanulók 
meg tudják jegyezni az információ helyét, míg görgetés közben elveszítik azt 
(LEESON 2006). Számos vizsgálat igazolta, hogy a médiahatás (media effect) 
mértéke nem jelentős, ha az itemre vonatkozó összes információ megjelenik a 
képernyőn; ezzel összhangban szignifikáns a médiahatás, ha a tanulóknak na-
vigálniuk (tipikusan görgetniük) kell a képernyőn az itemek megválaszolásához 
(POMMERICH 2004).

Ugyanakkor Oláh Szabolcs nyomán is mondhatjuk, hogy a nemlineáris ol-
vasás jellemző tapasztalata nem annyira a „hol tartottam”, mint inkább a „ho-
gyan jutottam ide”, „hol voltam már” kérdése. Minthogy az olvasás temporális 
szempontból csakis lineáris lehet, mindenképpen egy bizonyos lexia után és 
egy bizonyos lexia előtt olvassuk az éppen olvasott lexiát. Hipertext esetében 
viszont a lexiák sorrendisége nem stabil; csakis aktuálisan előző vagy aktuá-
lisan előző előtti lexiákról beszélhetünk; ezek alkotják az éppen olvasott lexia 
aktuális kontextusát. Ebből kifolyólag az adott lexiának többféle jelentése lehet, 
ugyanis egy adott szövegegység jelentését minden esetben befolyásolja a kon-
textus (OLÁH 2003). Az adott kontextus szövevényében az információk aktuá-
lis jelentést generálnak.

Az orientáció eszközeinek lehetővé kell tenniük, hogy a befogadók meg-
határozhassák hipermédiumbeli helyüket; képet alkossanak helyük más 
hipermédiumhelyhez viszonyított helyzetéről; vissza tudjanak térni kiindulási 
pontjukhoz, és végül felkutathassanak olyan elemeket (helyeket) is, amelyek 
nem kapcsolódnak ahhoz a helyhez, amelyen éppen vannak. Vass László két 
csoportba osztja az olvasók orientálásának eszközeit: a szövegalkotó által előál-
lított eszközökére és a hipermédiumokat létrehozó rendszerek által nyújtott esz-
közökére. Ez utóbbi osztályon belül beszél globális, lokális és dinamikus útvo-
naltérképről. Az olvasó alkotó által előállított eszközei között a homecardokat 
és az overwiev fájlokat említi meg – párhuzamba állítva őket a lapszámozással 
és a tartalomjegyzékkel. A hipertext irodalom ezen a téren nem szakított a ha-
gyományokkal (VASS 1996).

A hypertext semlegesíti a különböző filozófiai, történeti stb. értelmezéseket, 
mivel lehetővé teszi az egymással szöges ellentétben lévő felfogások megjele-
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nését, a szöveg/diskurzus/kultúra hármasra helyezve a hangsúlyt. Ugyanakkor 
az olvasásból elmarad az elmélyülés, a rendkívül sok információ sürgetően hat 
az olvasóra. Így a link gátolja az elmélyülést. A hypertextet valójában nem is 
olvasni kell – ha az olvasás passzív befogadót feltételez – , hanem irányítani. 
Minden elolvasott szövegrész után ki kell választani a következő elolvasni kí-
vánt szövegrészt, mert a szövegrészek többféle logika alapján is sorba rakhatók. 
Mivel a hypertext nem a fogalmak hierarchikus felépítésére törekszik, a cél nem 
az információk struktúrákba rendezése, az olvasóra bízza, hogy különbséget te-
gyen a fontos és lényegtelen között (BODA‒PORKOLÁB 2003). Például ha 
egy adott könyvről információkat keresünk, mondjuk Janikovszky Éva Velem 
mindig történik valami című kötetéről. Ilyen szempontból az oktatás szerepe 
még hangsúlyosabbá válik, ha a szövegszintű gyakorlatokra gondolunk. A lé-
nyeges és lényegtelen információ elválasztása korántsem egyszerű az olvasók 
számára.

Ugyanakkor a szavak szerepének bizonyos szintű újabb megváltozása figyel-
hető meg hipertext szöveg esetén – ami különös módon egy korábban betöltött 
szerephez hasonlít. A hipertextuális szövegben egyes szavak két funkciót tölte-
nek be: a mondatok alkotórészei lehetnek, illetve egy történést „testesíthetnek” 
meg, amennyiben maga a leírt szó egyben linkként is funkcionál – ez a többérté-
kűség hasonlít a hangzó szavak többértékűségéhez. Hasonlít a kimondott szó és 
a linkértékű szó abban is, hogy a kimondott szónak többé-kevésbé maradandó 
hatása van, ugyanúgy, ahogy a linkelésnek is az olvasás aktusában. Ily módon a 
hipertextualitás szó fogalma közelebb áll az oralitás szó fogalmához (linkértékű 
szó esetén mindenképpen), mint a hagyományosan értelmezett, az írásbeli kul-
túrában gyökerező szó fogalmához (CZEIZER 1999).

Az emlékezet kiemelt szerepét figyelhetjük meg a hipertext esetében. Az el-
hangzott szó egyszerisége és megismételhetetlensége igényelte az emlékezetnek 
egy olyan fokú aktivitását, ami fölöslegessé vált az írásbeliség korszakában, hi-
szen a szavak lejegyzett formában temporális szempontból kötetlenekké váltak. 
Ha egy hipertextust a megértés igényével olvasunk, az emlékezet ugyanilyen 
kulcsfontosságú szerepet kap. Az emlékezet kiemelt szerepét igazolja az is, 
hogy a hipertext szövegek kialakítottak maguknak egy újfajta mnemotechnikai 
retorikát (TÓTH é. n.).

A hasonlóság az oralitás és a hipertextualitás között, valamint a vizuális (nem 
szöveges) tapasztalat befogadása és a hipertextus tapasztalata között, jellemző 
jegyekként: a befogadói aktivitás, megismételhetetlenség (emiatt az emlékezet 
kitüntetett szerepe), a szerzett tapasztalat nem-evidens volta és a megértés nem 
feltétlen igénye (TÓTH é. n.).

A hipertext ismertetőjegyeinek feltérképezése és az újfajta olvasásmódok 
tettenérése, megvilágítása után összegzésként megállapíthatjuk, hogy az olvasás 
harmadik forradalmát megélve az oktatásnak, a módszertannak kiemelt feladata 
a digitális szövegek értő olvasásának fejlesztése. Mindez az élethosszig tartó 
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tanulás alapja lehet. A 21. században a mindennapi élethelyzetek, intellektuális 
problémák megoldását teszi lehetővé.
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Comprehension of Digital Texts

In our postmodern society, comprehension in reading digital texts is in-
dispensable. The hypertext as an endless computerized context is multifocal, 
web-structured; breaking up with linearity, it constantly provokes the reader’s 
decision-making. The study looks into this association-based model resisting 
catalogization. At the same time, it states that since the Middle Ages we are 
witnessing the third revolution of the reader, which involves sending texts elec-
tronically as well as the ways of reading hence implied. 

On one part, the study shows that the pressure by an infinite number of ac-
cessible documents can be received in only one way: to present canons (small 
referential texts) made up clearly of a small number of elements, which will 
surely be a handrail in the endless flow of information.  On the other hand, it 
turns our attention to the fact that between the digital and printed text the largest 
difference is in the strategy of acquiring information. This is exactly why the 
focal point of the study is understanding through reading strategies applied in 
the digital environment, with tools of orientation, as well as via textual indica-
tions facilitating comprehension.

Key words: hypertext, intertextuality, orientation, text comprehension, read-
ing strategies

Čitanje digitalnih tekstova sa razumevanjem

U postmodernom dobu je krajnje neophodno da se digitalni tekstovi čitaju sa 
razumevanjem. Hipertekst kao računarski svet tekstova bez granica koji se inte-
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griše oko više centara i izgrađuje na principu mreže, prekinuvši sa linearnošću, 
svog čitaoca stavlja pred kontinuiranu prinudu izbora. Studija stavlja pod lupu 
ovaj model, koji se zasniva na asocijacijama i suprotstavlja prinudi katalogiza-
cije, istovremeno zaključuje da trenutno oživljavamo treću revoluciju čitalaštva, 
računajući od srednjeg veka, koju predstavljaju elektronska distribucija teksto-
va, odnosno strategije čitanja koje ona implikuje.

Povodom aktuelne studije postaje jasno da se pritisak neograničenog broja 
dostupnih dokumenata može podneti samo na jedan način: ako postavimo ka-
none od pregledno malog broja elemenata (od ograničenog broja referencijalnih 
tekstova), koji mogu da znače pouzdane orijentacione tačke u beskrajnom na-
letu bujice tekstova. S druge strane, ukazuje se na to da najznačajnija razlika 
između digitalnog i štampanog teksta leži u strategiji usvajanja informacija. I 
upravo zbog toga u fokusu ove studije stoje čitalačke strategije u elektronskom 
mediju, sredstva orijentacije, odnosno konceptualizacija značenja putem signa-
lizacije unutar teksta koja pomaže u čitanju.

Ključne reči: hipertekst, intertekstualnost, orijentacija, razumevanje teksta, 
načini čitanja
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