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»A közlési eszköz lehetőleg tartsa el magát saját be-
vételeiből.« Értsd: ne fityegjen a párt vagy a népfront
járszalagján. »Lehessen tehát lapokat, rádió-,
tévéműsorokat üzleti vállalkozásként is kiadni, sugá-
rozni. Erre jogot kaphassanak ilyen célra alakuló vál-
lalatok is.« Gondolati dinamit negyven év diktatúra
után. Egy kicsit az is benne van: hulljon a férgese.
Persze azért a »társadalmi, kulturális, tudományos
szempontok alapján« támogatás is megengedhető.” 

Sz. A. (1998): A nyilvánosság – sajtószabadság a de-
mokrácia hétköznapjaiban In: A nyilvánosság rend-
szerváltása. Szerk.: Vásárhelyi Mária – Halmai Gá-
bor. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest. 49–53.
(2) A taxisblokádról ld. Fischer Györggyel közösen
írott tanulmányunkat: Televízió a barrikádon. (1990)
In: Telehír, 1991. március. Budapest.
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A könyv és az olvasás 

Borges azt mondja, hogy „az ember különféle szerszámai között
kétségkívül a könyv a legbámulatraméltóbb. A többi mind testének a

meghosszabbítása. A mikroszkóp, a távcső a látásé, a telefon a hangé,
aztán itt van az eke és a kard, ami az emberi kar meghosszabbítása.

Ám a könyv egészen más: a könyv az emlékezet és a képzelet
meghosszabbítása.” (Borges, 1999. 59.) Ha valakinek a véleménye

számít ez ügyben, akkor az bizonyára éppen Borges, így talán
legjobb, ha a könyv természetének bemutatásakor az általa kijelölt

úton indulunk el. 

A
könyv mint az emlékezetet és a
képzeletet kisegítő szerszám min-
denekelőtt írott szövegből áll, to-

vábbá a szöveg használatát támogató se-
gédeszközökből: a szöveg megfelelő elren-
dezését biztosító struktúrából, a szöveg
identitását megjelenítő és fenntartó kiegé-
szítőkből, a szöveg megértését és élvezetét
segítő illusztrációkból, és persze a szöveg
előállítását, megőrzését és használatba vé-
telét lehetővé tevő anyagi és szellemi inf-
rastruktúra feltételrendszerének folyama-
tos funkcionálásából. A könyv ilyeténkép-
pen hordozza az írott szöveg legtöbb tulaj-
donságát, és történeti formaváltozataitól,
valamint az érvényesülő feltételrendszertől
függően erősíti, gyengíti, kiegészíti vagy
módosítja érvényesülésüket és hatásukat. 

A könyv több évezredes története az 
összes említett tényező vonatkozásában
számos változást mutat (Febvre – Martin,
1997; Cavallo – Chartier, 2000; McLu-
han, 2001), mindazonáltal mégis két vilá-
gosan elkülöníthető szakaszra osztható: a
kézműves technikával előállított kéziratos
korszakra és a nyomdatechnikával előállí-
tott nyomtatott könyv korszakára. Európá-
ban e két szakasz határát Gutenberg nyom-

dai újításai jelölik ki. A nyomtatott köny-
vekből álló Gutenberg-galaxis forrása a 15.
század közepén Németországban ered. A
kézi munkával írt vagy másolt és előállított
könyv ritka és drága „szerszám” volt leg-
alább a 13. századig. Ritka kivételektől el-
tekintve leginkább koncentráltan (könyvtá-
rakban, kolostorokban, kereskedőknél) for-
dult elő. A könyvek elszaporodásához és
elterjedéséhez szükséges első kommuniká-
ciós változást az írás és olvasás szekulari-
zált formáinak elterjedése jelentette a késő
középkorban. Kétségtelennek látszik, hogy
a hozzáférhető könyvek számának gyara-
podása, valamint használatuk jelentőségé-
nek és gyakoriságának növekedése már a
könyvnyomtatást megelőzően megfigyel-
hető. (Hindman, 1991; Johns, 1998) A
könyvek készítésében és terjedésében a
döntő változást mindazonáltal a könyv
technikai előállítása idézte elő, ezáltal
ugyanis gyorsan és jobb minőségben ké-
szülhettek könyvek, és tömeges előállítá-
suk hamarosan az árukat is mérsékelte. 

Széles körben elfogadott vélemény sze-
rint a könyv előállítási technikájának 15.
századi változása s az ily módon létreho-
zott könyvek használata jelentős mérték-
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ben befolyásolta a modern kultúra termé-
szetét. (Eisenstein, 1979; Eisenstein,
1993) Eisenstein szerint a „nyomtatott
kultúrának” a kinyomtatott művek stan-
dardizációjával, a könyvek széles körben
való elterjedtségével és a kulturális tartal-
mak rögzítettségével kapcsolatos jellegze-
tességei olyannyira jelentősek, hogy a kul-
túra valóságos „nyomtatási forradalmáról”
lehet beszélni. A standardizáció több dol-
got is jelentett: mindenekelőtt azt, hogy a
kéziratos könyvek változatos formáit fel-
váltották az egyforma mintát követő
nyomtatott példányok. A könyvek ilyen
„uniformizálódását” segítették a betűhasz-
nálat, a szövegbeosztás és rendezés, az in-
dexek és címlapok alkalmazásának szíve-
sen alkalmazott stílusai. A standardizáció
további fontos megnyilvánulásaként egyi-
dejűleg sokan olvashatták ugyanazt a szö-
veget, ami az olvasás egészen új változatát
jelentette, különösen az egyedi példány-
ként hozzáférhető kéziratos könyvek olva-
sásához viszonyítva. Az egyes standardok
olyan gyorsan tért hódítottak, hogy példá-
ul valamilyen előszeretettel alkalmazott
betűhasználat szinte azonnal megjelent a
könyvnyomtatás perifériáin (így például
Magyarországon) is. A standardizáció kö-
vetkeztében egy adott időszak kultúrája a
korábbinál egységesebb képet mutat. A
rögzítettség azt jelentette, hogy egy adott
korszak kultúrája rögzített formában táro-
lódott, megőrződött és későbbi korok vagy
távoli vidékek emberei számára is hozzá-
férhetővé vált. Mindezek következtében a
könyvnyomtatás forradalma a reformáció,
a reneszánsz és a kibontakozó modernitás
formálódásának egyaránt lényeges hajtó-
erejét jelentette. 

Persze az is nagyon fontos, hogy milyen
könyvekről van szó. A kinyomtatott köny-
vek gyakran régi kéziratok vagy ilyenekből
összeválogatott gyűjtemények, sokszor ka-
lendáriumok, kézikönyvek és számos hasz-
nos ismeretet tartalmazó (gyakran illuszt-
rált, vagy kifejezetten képekből összeállí-
tott) kötetek voltak. Valamint természete-
sen a vallásos igényeket kielégítő művek:
imádságos-, énekes- és képeskönyvek és
mindenekelőtt a Biblia. Gutenberg „42

soros” Biblia-kiadása gyorsan követőkre
talált, újabb és újabb kiadások jelentek
meg, hamarosan már nemzeti nyelveken
(elsőként németül, majd olaszul) és megle-
hetősen nagy példányszámban. (1) Borges
elmeditál e könyv isteni eredetének hagyo-
mányán, de azt nem említi, hogy nemcsak
a Bibliát, de sokáig (még a 16. században
is) a könyvnyomtatást is isteni ajándéknak
tekintették és csodaként gondoltak rá. 

Figyelemre méltó, hogy Eisenstein
„nyomtatási forradalom”-koncepciójának
időközben szinte minden elemét kétségbe
vonták. Hindman kritizálta a koncepció
forradalmi jellegét, és amellett érvelt,
hogy a fentebb említett változások lassan
és fokozatosan mentek végbe, továbbá,
hogy valójában sokkal nagyobb a kézira-
tos és a nyomtatott könyvek hasonlósága,
mint amennyit Eisenstein elemzésében fi-
gyelembe vett. (Hindman, 1991) Johns
szerint a „nyomtatott kultúra” sokkal in-
kább eredménye és nem oka a változások-
nak. Szerinte nem a szövegek rögzítettsé-
ge az érdekes, hanem inkább az, hogy va-
jon miért adunk hitelt bizonyos nyomtatott
szövegeknek? Ha egyáltalán volt „nyom-
tatási forradalom”, akkor az szerinte abban
állt, hogy a manufaktúrákhoz képest meg-
változtak a szöveges anyagokban való bi-
zalom vizsgálatának és kezelésének a kon-
venciói, vagyis a szövegek nem a nyomta-
tás miatt voltak eleve hitelesebbek, hanem
a nyomtatást körülvevő társadalmi (példá-
ul a kalózkiadásokhoz, plágiumokhoz s
egyéb szélhámosságokhoz való) viszo-
nyok változásai miatt. Nem a könyvek csi-
nálják a forradalmat, hanem az a mód,
ahogyan a könyveket előállítják, használ-
ják és olvassák. (Johns, 1998) Johns ígére-
te szerint megismerteti olvasóját a nyom-
tatott könyv természetével. Felfogásának
alapját az a tézis képezi, hogy a könyv tár-
sadalmi és technikai folyamatok komplex
halmazának egyrészt terméke, másrészt
ilyen folyamatok kiindulópontja. Ha meg-
fontoljuk a „nyomtatási forradalom” kriti-
káit, és elfogadjuk Johns – hatalmas anyag
mozgósításával alátámasztott – tézisét, ta-
lán helyesen tesszük, ha eltávolodunk kis-
sé a forradalmi korszaktól és azt a kérdést
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vetjük fel, hogy a könyvnyomtatás feltalá-
lása utáni évszázadok modern könyvei va-
jon milyen természetűnek mutatkoznak.

A modern könyv hasonlatos egy auto-
matához, a modernitás világképét uraló
óraszerkezethez. Világosan elkülöníthető
elemekből (betűk, sorok, oldalak, bekez-
dések, fejezetek stb.) épül fel, az elemek
közötti reláció rögzített, a meghibásodott
részek észrevehetetlen módon pótolhatók.
Az elemekből felépülő egész jól reprodu-
kálható és sokszorosítható. Rendeltetés-
szerű működése pontosan kiszámítható.
Ezt segítik elő előállításának technikai kö-
rülményei is, a nyomda, a szerkesztő, a ki-
adó és a szerző esetében egyaránt. Haszná-
latának tipikus körülményei között mű-
ködtetése az olvasó feladata. A könyv me-
chanizmusának mozgásba hozásához és a
mozgás fenntartásához általában csekély
mértékű, de mégis nélkülözhetetlen
„külső” energia szükséges – az olvasó be-
fektetett energiájának mértéke attól is
függ, hogy mennyire „gördülékeny” a
szerző stílusa, vagy hogy milyen a tipográ-
fia. Működtetését – az olvasást – megsza-
kíthatjuk és újraindíthatjuk, de feltétlenül
követnünk kell a szerkezet által előírt ren-
det. Az egész mechanizmus akárhányszor
újraindítható és mindig ugyanazon szabá-
lyok szerint végigfuttatható. 

A modern könyv persze nem egyezik
meg teljesen más modern automatákkal,
hiszen sajátos célokat is követ. Borges
nyomán talán azt mondhatnánk, hogy a
modern könyv egy emlékezet- és képzelet-
automata. Az emlékezet- és képzelet-auto-
mata felépítéséhez igénybe vett legfonto-
sabb anyag az írott szöveg. Az emlékezet
és a képzelet persze nem rögzíthető a szö-
veghez, de arra támaszkodik. A könyv
használata szükségképpen egyszerre két
szinten folyik: egyrészt a könyv anyagá-
hoz kötődő mechanizmusok, másrészt a
könyvben szereplő jelek és struktúrák fo-
lyamatos értelmezése révén kiváltott men-
tális mechanizmusok szintjén. Az olvasó
„két világ polgára”, s az olvasás e két (fi-
zikai és mentális) világban való egyidejű
jelenlét. Az olvasás – azaz a világok kö-
zötti folyamatos közvetítés – a két létszfé-

rát sajátos módon összeköti, s mintegy
„befejezve” a modern könyv konstrukció-
ját, a könyvet  mindkét világban egyszerre
működő emlékezet- és képzelet-automata-
ként hozza működésbe. A modern köny-
vek olvasója, a két világ határán folyama-
tosan át- meg átjárva, állandó hermeneu-
tikai praxist folytat. 

A könyvnek egyénisége és lelke van –
gondolták már a régiek. A premodern
könyvek olvasója arra törekedett, hogy
„megszólaltassa” ezt a lelket. Ehhez a tö-
rekvéshez jól illeszkedett a hangos olvasás
gyakorlata. A premodern könyv az élőszó
pótléka, a könyv premodern olvasása ha-
sonlatos a beszélgetéshez. A modern
könyvnek is van „egyénisége”, egyedi tar-
talma és mondanivalója. De már modern
személyisége van, és a vele való kapcsola-
tunk is a modern kor igényei szerint való.
A modern könyvek egymással versengő
történeteket és elméleteket hordoznak, ve-
lük való foglalatosságunkban mi is az elfo-
gadás és figyelmen kívül hagyás önző me-
todológiáit (Ropolyi, 1999) érvényesítjük.
A modern olvasó nem beszélget a könyv-
vel, hanem megítéli: érdemes-e az ő fi-
gyelmére, ráhagyatkozására, képzeletére?
A modern olvasó válogat és választ, s
gyakran piaci alapon dönt: vajon mi éri
meg a ráfordított időt és energiát, vajon
mit érdemes elolvasni? A modern olvasó
uralja a könyvet – de persze nem csak egy-
szerűen fizikailag birtokolja, hanem ural-
mi viszonyban van vele, azaz tetszése sze-
rint felhasználja saját céljai szolgálatában.
A tipikus modern olvasó dolgozik a
könyvvel, de persze nem a könyv érdeké-
ben, ahogyan a könyveket másoló szerze-
tesek tették, hanem saját céljai és törekvé-
sei érdekében használja a könyvet.   A mo-
dern könyv ebben az értelemben is szer-
szám. Használata, más szerszámokéhoz
hasonlóan, elidegenedett körülmények kö-
zött visszafelé sülhet el: a könyvek sokasá-
ga vagy egyes könyvek uralkodhatnak fe-
lettünk, belemerülhetünk és bele is vesz-
hetünk olvasmányainkba, tevékenysé-
günkben vagy gondolkodásunkban egyes
könyvektől függő helyzetbe kerülhetünk,
és így tovább.           
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Már egy ilyen futólagos gondolatmenet-
ből is látható, hogy a könyvek társadalom-
történetétől ténylegesen elválaszthatatlan
használatuk története. Az olvasás története
tehát szükségképpen összefonódik a köny-
vek történetével, de tartalmaz számos ön-
magában is érdekes és fontos momentumot
is. Az olvasás történetének kutatói az olva-
sás három olyan olvasástechnikai „for-
radalmát” azonosítják, amelyek radikálisan
megváltoztatták az olvasás szituációját.
(Cavallo – Chartier, 2000. 29.) Az első „ol-
vasási forradalom” a hangos olvasást csön-
desítette el. A hangos
és csöndes olvasás
közötti eltérés és a
csöndes olvasásra
való áttérés ténye na-
gyon is nyilvánvaló,
annál bizonytalanab-
bak azonban az átté-
rés körülményei és
datálása. Kétségte-
lennek látszik, hogy
a csöndes olvasás
már az antik Görö-
gországban jelen
volt (Svenbro, 2000),
bár még hosszú év-
századokig egész
Európában a hangos
változat dominált. 

A csöndes (vagy
néma) olvasásra való
áttérés a késő közép-
kortól figyelhető
meg. Ez az áttérés
érdekes módon meg-
előzte a könyvnyom-
tatás megjelenését, annak színrelépésével
azután kétségtelenül dominánssá vált. A
csöndes olvasót hangos elődjénél bensősé-
gesebb, személyesebb és szabadabb vi-
szony fűzi olvasmányához. Az olvasás kö-
vetkező „technikai forradalmát” a nyomdá-
szat ipari méretűvé válásával párhuzamo-
san, a 18. század végétől figyelhetjük meg,
és az „intenzív” olvasásról az „extenzív”
változatra való áttérésben mutatkozik meg.
Az intenzív olvasó kevés könyvet olvasott,
ugyanazt többször is elolvasta, részleteiben

tanulmányozta, esetleg részleteiben meg is
tanulta könyvét. A késő középkori, korai
modern intenzív olvasó tipikus olvasmá-
nya a Biblia. Az extenzív olvasó már egy-
értelműen modern értékeket követ. Olvas-
mányait széles körből válogatja és válto-
gatja, saját célokat kiválasztva tiszteletlen
és szabad, valóságos „olvasási düh” tör ki
rajta. (Wittmann, 2000) Szaporodó újsá-
gok, olvasókörök, kölcsönkönyvtárak és a
megsokszorozódó könyvkiadás segítik ki-
elégíteni vágyait.  A 18. század végére ki-
alakul az a meggyőződés, hogy egyszerűen

minden elolvasható. 
Az olvasás harma-

dik technikai forra-
dalma napjainkban is
zajlik és az elektroni-
kusan tárolt és ilyen
eszközökön (kijelző-
kön és képernyőkön)
megjelenített szöve-
gek olvasására való
áttérés jellemzi. En-
nek az új helyzetnek
a sajátosságaihoz tar-
tozik, hogy az olva-
sási szituációban im-
már nem pusztán az
olvasó és a szöveg
vesz részt, hanem
szükségképpen jelen
vannak a szöveget
emberi befogadásra
alkalmassá tevő esz-
közök is. Az eszkö-
zöknek a szöveg és
az ember közé iktatá-
sával amellett, hogy

ezzel sok hagyományosan működtethető
kapcsolat eltűnik, számos radikálisan új
lehetőség is keletkezik. Mindenekelőtt ar-
ról van szó, hogy megszűnhet a szerző, a
szerkesztő és az olvasó korábban világo-
san kifejeződő szétválaszthatósága, és az
összeolvadó szerepek új módszereket és
lehetőségeket kínálnak. Az elektronikus
szövegek „végleges” formájának kialakí-
tása gyakran az olvasóra hárul és
„olvasóeszközeinek” (számítógépének
konfigurációja, a hozzáférhető programok,

A saját olvasmányokon alapuló
„könyvecskék” összeállítását a hu-
manista gondolkodók olyannyira

kedvelték, hogy e művek a 16.
században már önálló kiadói

műfajt képeztek. Tanulást és taní-
tást szolgáló változataik temati-
kus kompendiumok, szöveg- és

idézetgyűjtemények formájában
a mai napig fennmaradtak. En-
nél is érdekesebb azonban, hogy
az olvasmányokban való efféle

„szemelgetés” nem ismeretlen az
elektronikus korszak olvasója

számára sem. A honlapokon na-
gyon sok ilyen módon előállított

szöveg található. Tulajdonképpen
azt az állítást is megkockáztat-

hatjuk, hogy a honlapok szerke-
zete kísértetiesen emlékeztet a
„loci communes” könyvecskék

szerkezetére. 
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stb.) jellegétől és minőségétől is erősen
függ. Jelentős változás az is, hogy az
elektronikus közegben maga az olvasás is
a technikai eszközök feladatává válhat: en-
nek során gépeket is megtanítunk olvasni.
A mágneslemezre vagy CD-re különféle
„meghajtók és fejek” írnak és olvassák el a
más gépek által írt szövegeket, a számító-
gép működése során a gép operációs rend-
szere állandóan „kiolvassa” a megfelelő
regiszterek tartalmát, egy „jól képzett”
szkenner vagy egyes noteszgépek még a
rendesebb kézírást is el tudják „olvasni”.
A gépi olvasás nyilvánvalóan csak úgy
működhet, ha a gépet megfelelően progra-
mozva felkészítjük az érzékelt jelek lehet-
séges interpretációira. A jelek értelmezésé-
nek bizonytalanságait csökkenteni lehet
alakfelismerő „mesterséges intelligencia”
programok alkalmazásával. A gépi olvasás
az olvasás olyan automatizált formája,
amelyben az ember az olvasási folyamat
„mellé lép”.  

Az „elektronikus forradalom” megvál-
toztatja az elektronikus formában előállí-
tott „könyv” jellegét is: lehetővé válik a
könyv automataként való működésének
felfüggesztése. Véletlen vagy szándékos
beavatkozásokkal kihagyhatunk vagy át-
helyezhetünk részeket, beiktathatunk új
vagy másutt fellelt szövegeket, vagyis ha
jónak látjuk, teljesen a saját igényeink sze-
rint alakíthatjuk bármely mű szerkezetét.
Lényegében a technikai támogatással ki-
teljesedett extenzív olvasó pozíciójában
érezhetjük magunkat.

Az olvasás története nemcsak technika-
ilag motivált forradalmak azonosítását en-
gedi meg, hanem lehetővé teszi az olvasá-
si szokások változásainak más dimenziók
mentén való bemutatását is. Ezúttal csak
két jellegzetes változatra szeretnénk fel-
hívni a figyelmet. Az egyik a humanisták
körében népszerűvé vált olvasási mód,
amelyben például az úgynevezett könyv-
kerék vagy olvasómalom (Cavallo –
Chartier, 2000; Manguel, 2001) felhasz-
nálásával egyszerre több könyvet is szem
előtt tarthattak, folyamatosan és könnyű-
szerrel összehasonlíthattak, vagyis párhu-
zamosan használhattak. A párhuzamos ol-

vasás elsősorban nem mennyiségi elő-
nyökkel járt, hanem az összehasonlítás se-
gítségével elérhető kritika eszköze volt.
Hozzájárult továbbá a korszak divatos te-
vékenységének, a különféle könyvekből
vett részletek, idézetek és tematikus tartal-
mi kivonatok gyűjteményei, az úgyneve-
zett „loci communes” könyvek  készítésé-
hez is. (Cavallo – Chartier, 2000. 36.;
Grafton, 2000) A saját olvasmányokon
alapuló „könyvecskék” összeállítását a hu-
manista gondolkodók olyannyira kedvel-
ték, hogy e művek a 16. században már
önálló kiadói műfajt is képeztek. Tanulást
és tanítást szolgáló változataik tematikus
kompendiumok, szöveg- és idézetgyűjte-
mények formájában a mai napig fennma-
radtak. Ennél is érdekesebb azonban, hogy
az olvasmányokban való efféle „szemel-
getés” nem ismeretlen az elektronikus kor-
szak olvasója számára sem. A honlapokon
nagyon sok ilyen módon előállított szöveg
található. Tulajdonképpen azt az állítást is
megkockáztathatjuk, hogy a honlapok
szerkezete kísértetiesen emlékeztet a „loci
communes” könyvecskék szerkezetére. Az
elektronikus idézgetést persze nagy mér-
tékben automatizálják, és gyakran mellő-
zik az idézett szövegek reprodukálását,
azokat inkább a honlap szerkesztője által
elhelyezett, a szöveghez eljuttató linkek-
kel helyettesítik. Egy linkekben gazdag
honlap a mai kor „loci communes”-e. Az
Interneten való olvasás nagyon sajátos vál-
tozatát képviselik a különféle böngésző- és
keresőprogramok. Az ezek segítségével el-
végezhető „olvasás” a „loci communes”
összeállításához szükséges olvasási tech-
nika „inverze”. Abban az értelemben leg-
alábbis, hogy egy adott kifejezésre való rá-
keresés nem a különféle értékesnek tartott
idézeteket gyűjti össze egy helyre, hanem
összegyűjtve elénk tárja egyetlen értékes-
nek tartott kifejezésnek a különféle helye-
ken való előfordulásait. 

Az olvasás történetének szociológiai di-
menziója is sok tanulsággal szolgál. A 16.
és 17. századi vallási reformok következté-
ben új olvasási szokások is létrejöttek. A
különféle vallási felekezetek egyaránt
megpróbálták híveiket az általuk megfele-
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lőnek tartott szövegek olvasására bírni, il-
letve olvasási szokásaikat orientálni vagy
választékukat korlátozni. Az olvasás ilyen-
formán amellett, hogy a hitéletet támogató
tevékenységként is funkcionálni kezdett,
arra is alkalmassá vált, hogy különféle szö-
vegekkel való találkozás és azonosulás ré-
vén társadalmi, kulturális és vallási kü-
lönbségeket generáljon, illetve tartson
fenn. A kálvinizmus és a puritanizmus ha-
tározottan a Biblia rendszeres személyes
olvasása mellett foglalt állást. Mindezzel
együtt az olvasás „demokratizálásának” je-
lenségét, azaz nagyobb tömegeknek és szé-
les olvasói rétegeknek az olvasásba való
bekapcsolódását csak a modern olvasásra
való 18. század végi áttérés után figyelhet-
jük meg. Addig a különféle olvasói rétegek
és régiók vonatkozásában egy olyan hely-
zet állt fenn, ami nagyon emlékeztet az in-
formációs technológiák használatának el-
terjedésében ma megfigyelhető „digitális
szakadék” szituációjára, azaz az elit és a
társadalom nagyobb részének olvasási gya-
korlata radikálisan különbözött egymástól.  

A kommunikáció általános természeté-
nek megfelelően az olvasás az író és olva-
só közötti nézetmegosztást szolgálja. Az
egyes kommunikációs szituációk írója és
olvasója – ahogy számos esetben köny-
nyen beláthatjuk – térben, időben és kon-
textusban is nagyon távol lehet egymástól.
Két további szituációt azonban még sze-
retnénk röviden megemlíteni: az univerzá-
lis könyvtár olvasójának és a tudományos
olvasásnak a szituációját. Már az alexand-
riai múzeum és könyvtár vezetői is arra tö-
rekedtek, hogy könyvtárukban az ókor
minden tudását koncentrálják és az összes
fellelhető könyvet összegyűjtsék. Egy
ilyen könyvtár olvasója sajátos szituáció-
ban találta volna magát: a könyvek között
bolyongva a lehető legkomplexebb embe-
ri közösség részévé válhatott volna. Kü-
lönféle vallási fanatikusok – a könyvtár
többszöri lerombolása révén – sikeresen
akadályozták az efféle komplexitásnak az
átélhetőségét és inkább az egy vagy egy-
néhány könyves közösségek kialakítása
mellett kardoskodtak. Az univerzális
könyvtár eszméje azóta is él, annak ellené-

re, hogy megvalósítása rendszeresen ku-
darcba fulladt. A könyvek elektronikus
előállítása ismét felébresztette a reményt:
ha más formában is, de talán megvalósít-
ható az évezredes ábránd. Az e-könyvek
(Cornell Electronic Text, 2000), illetve az
ezekből létesített, az Interneten minden
hálópolgár számára hozzáférhető e-könyv-
tárak (Project Gutenberg, 2002; The
Online Books, 2002; List of e-text, 1999;
Literature Resources, 2002) hasonló célo-
kat követnek. (2) Ha ezt a törekvést kiegé-
szítjük a hagyományos könyvtárak digita-
lizálásának (például a katalógusok és a
kölcsönzés számítógépesítésének) és az
Interneten való megjelenítésének gyakor-
latával, a források összekapcsolásával, ha-
marosan elérhető közelségbe kerül egyfaj-
ta „világkönyvtár” létrejötte. A világ-
könyvtár olvasója azonban szükségképpen
virtuálisan látogathatja olvasmányai virtu-
álisan fennálló gyűjtőhelyét.

Az univerzális könyvtár másik változa-
tát jelentheti az Internet egész rendszere.
Az Interneten máris hozzáférhető lényegé-
ben minden ismeret és kulturális termék, és
napról bővül a kör. A két univerzális rend-
szer azonban nagyon eltérő rendet követ.
Az e-könyvekből és hagyományos könyv-
tárakból álló rendszer stabil és jól rende-
zett, az Internet azonban legfeljebb részben
rendezett töredékekből épül fel (és része-
ként tartalmazza a másik világkönyvtár-je-
löltet is). További fontos eltérés az is, hogy
a könyvtári rendszert szükségképpen szak-
értők állítják össze és kezelik, az Internet
részrendszereinek összeállítása és működ-
tetése azonban esetleges, szakértők és lai-
kusok egyaránt részt vesznek benne. A
könyvtárat (akkor is, ha e-könyvekből áll)
olvasók látogatják, az Internet rendszeré-
ben olvasók és írók lehetünk mindahányan.   

Megmutatható, hogy a tudomány műkö-
désének feltétele az írásbeliség kialakulá-
sa, mivel csak az írásbeliség támogatásá-
val válnak elérhetővé a szituáció-függet-
len ismeretek. Továbbá egyáltalán nem lé-
nyegtelen, hogy a tudományos tevékeny-
ség nagyrészt írásból és olvasásból áll, hi-
szen főként ezek a tevékenységek alakítják
a tudományos közösségeket. Felmerül a
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kérdés, hogy vajon a tudományos ismeret-
szerzésben követett tudományos olvasás
rendelkezik-e a közönséges olvasási szo-
kásoktól eltérő speciális tulajdonságokkal.
(Johns, 2001) Más szavakkal: vajon ho-
gyan választják ki a tudósok közösségük
tagjait, vajon a közönséges közösségektől
eltérő módon szerveződnek-e a tudós kö-
zösségek? Valószínűleg nem tévedünk an-
nak megállapításával, hogy az e kérdések-
re adott válaszok jórészt a követett tudo-
mányfilozófiák értékrendjének kiválasztá-
sával dőlnek el. A tudományos olvasásra
vonatkozó kommunikációfilozófiai meg-
fontolások figyelembe vétele mindazonál-
tal hozzájárulhat a tudományfilozófiák
eszköztárának bővüléséhez is.

Jegyzet

(1) Talán jól illusztrálja a helyzetet, hogy Luther Új-
testamentum-fordításából Luther életében 100 000
példányt adtak el. (Flood, 2001)
(2) Ezúttal eltekintünk az e-könyvek pénzért árusított
kereskedelmi változataitól. Ezek hagyományos üzleti
vállalkozások termékei és megítélésünk szerint nem
rendelkeznek számottevő elméleti érdekességgel. 
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A cikk szövege lényegében megegyezik a szerző kö-
zeljövőben megjelenő, ,A tudás reformációja’ című
könyve egyik fejezetével. 

Ropolyi László

Az olvasástanulás és az ábécéskönyvek

A
z első osztályt tanítók egy részének
még ma is gondot okoz a valóban
nagy számú ábécéskönyv által kí-

nált módszerek közötti választás. Pedig
1806, a II. Ratio Educationis megjelenése

óta az 1950-es tantervig legalább ennyi, ha
nem több ábécéskönyv ígérte egyszerre az
olvasás megtanításának jobb, újabb mód-
szerét. (Adamikné, 2001) Közös jellemző-
jük volt, hogy módszertani újításra töre-


