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Min den jel ar ra mu tat, hogy Ma gya ror szá
gon 1998 lesz az inter net éve. A szep tem ber
re be fe je ző dő Sulinet prog ram a kö zép is ko
lák be kö té sé vel leg alább meg há rom szo roz za 
a föl hasz ná lók szá mát; a  Matáv feb ru ár tól 
ér vé nyes ked vez mé nyes éj sza kai ta ri fá já nak 
és a ká bel té vé rend sze re ken be in du ló két irá
nyú szol gál ta tá sok nak kö szön he tő en pe dig 
az inter net soksok la kás ba is el jut(hat) már. 
Tár sa dal mi je len ség gé vá lik te hát ná lunk is, 
mél tó a tár sa da lom ku ta tók fi gyel mé re. És 
mint min den tö me ge sen hasz nált kom mu ni
ká ci ós esz köz, egy ben meg vál toz tat ja, gaz
da gít ja (vagy sze gé nyí ti) a kul tú rát is.

 Az inter net – min den el len ke ző hí resz te
lés és tö rek vés el le né re – egye lő re alap ve tő
en szö veg köz pon tú mé di um. Jó táp ta laj és 
hor do zó te hát az iro da lom és a szö ve gek kel 
dol go zó tu do mány ágak szá má ra. Ez a 
ma gya rá za ta annak, hogy a ma gyar há ló za
ton (is) föl tű nően magas a hu mán és tár sa

da lom tu do mány ok ará nya a ter mé szet tu do mány ok kal vagy akár a mű sza ki szak te rü le tek kel 
szem ben (ki vé ve ter mé sze te sen a szá mí tás tech ni kát). És per sze vi rág zik a köl té szet és a 
rö vi debb pró za is – a szín vo na las szép iro da lom és az ama tőr pró bál ko zá sok egya ránt. 
Ná lunk azon ban még ke vés az olyan új sze rű kí sér let, amely ma gát az internetet vá lasz ta ná 
ku ta tá si te rü le té nek, esz kö zé nek vagy té má já nak.

Az aláb bi ak ban egy kis vá lo ga tás ta lál ha tó a tár sa da lom tu do má nyi és kul tu rá lis „site”
ok ból, az inter net ma gyar ol da lá ról. Ez ter mé sze te sen nem a tel jes kí ná lat, még csak 
ke reszt met szet nek sem ne vez he tő. A vá lo ga tás szem pont ja az volt, hogy az át la go son, a 
„ké zen fek vőn” túl mu ta tó, a szá mí tó gé pes há ló zat va la mely egye di sa já tos sá gát ki hasz ná ló 
for rá so kat mu tas suk be. Sok szor nem is csak az itt föl so rolt cí me ken el ér he tő Web la pok 
az ér de ke sek, ha nem azok a kis mű he lyek vagy ma gá nyos, „meg szál lott” em be rek, ame
lyek és akik az URLek mö gött rej tőz nek és dol goz nak, s az elekt ro ni kus pos tá nak kö szön
he tő en csu pán egy egér kat tin tás nyi ra van nak tő lünk.

Mi vel az interneten a nor má lis nál leg alább tíz szer gyor sab ban mú lik az idő, fon tos rög
zí te ni a dá tu mot is: ez a lis ta 1998 ja nu ár já nak vé gén ké szült. Kí ván csi an vár juk, hogy mit 
hoz a hol nap…

Hollósi Information Exchange
http://www.hu.hix.com/

Las san ki lenc éve már, hogy egy Ame ri ká ban ta nu ló di ák be gé pel te a ma gyar rá dió hí re it 
a szá mí tó gé pé be, és el küld te őket az interneten né hány, szin tén kül föld ön élő hon fi tár sá
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nak. A nagy ér dek lő dés mi att a hí rek to váb bí tá sát rö vi de sen au to ma ti zál ták, és az óta a HIX 
va ló sá gos online hír szol gá lat lett, a vi lág több mint negy ven or szá gá ban élő (és ter mé sze
te sen az itt ho ni) ma gya rok szá má ra. A HIXnek most már sok fé le szol gál ta tá sa van, de az 
internetnek ez a „ma gyar szeg le te” a leg több em ber szá má ra – a HIX szó hasz ná lat ban 
„új sá gok nak” ne ve zett – le ve le ző és hír cso por tok meg az Aré na ne vű élő, cse ve gő csa tor
na mi att iz gal mas iga zán. Az új sá gok szá ma fo lya ma to san nö vek szik, ma már po li ti kai 
vagy gaz da sá gi, kör nye zet vé del mi vagy szá mí tás tech ni kai, ház tar tá si vagy sze rel mi 
té mák ban egya ránt le het hí re ket ol vas ni vagy vi tat koz ni; az éj jelnap pal meg ál lás nél kül 
ára dó le vél özön na pi több száz ol dalt tesz ki, és ter mé sze te sen az egé szet ar chi vál ják is. 
Egyes fó ru mok kö zön sé ge az évek so rán va ló di vir tu á lis kö zös sé ggé ala kult át, a ta gok 
időn ként még sze mé lyes ta lál ko zó kat is ren dez nek.

Vir tu á lis ki ál lí tá sok a JATE Egye te mi Könyv tá rá ban
http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/exhib/exhibition-hu.html

A sze ge di JATE könyv tá ro sai új online-mű fajt te rem tet tek ide ha za: a könyv tár gyűj te mé
nyét föl hasz nál va szö ve gek ből és ké pek ből ki sebbna gyobb össze ál lí tá so kat ké szí te nek a 
Weben ak tu á lis ese mé nyek ről, év for du lók ról vagy he lyi hí res sé gek ről. Ezek az ol da lak 
nem csak a könyv tár ban ha gyo má nyo san meg ren de zett ki ál lí tá sok vir tu á lis le nyo ma tai, 
ha nem sok eset ben ku ta tá si vagy ta nu lá si cél ra föl hasz nál ha tó for rá sok, hi vat ko zá si pon tok 
is az interneten (pl. az Encyclopaedia Britannica elekt ro ni kus ki adá sá nak „Jó zsef At ti la” 
szó cik ké ről van egy mu ta tó a JATE össze ál lí tá sá ra), a be lő lük ki fe lé ve ze tő linkek pe dig 
jó ki in du ló pon tot je len te nek az il le tő té ma alaposabb kö rül já rá sá hoz. Jó zsef At ti lán kí vül 
ta lá lunk itt ki ál lí tást töb bek közt a má so dik vi lág há bo rú ról, Li ge ti La jos nyel vész ről és a 
ró la el ne ve zett Ori en ta lisz ti kai Gyűj te mény ről, Bereményi Gé zá ról, Tutanhamon sír já ról, 
Georges Duby tör té nész ről, Giacomo Leopardiról… A Ba ka Ist ván ról ké szült ki ál lí tás 
kü lön le ges sé ge az a „di gi tá lis kéz irat”, me lyet a Ju hász Gyu la óta leg je len tő sebb sze ge di 
köl tő sa ját ke zű leg gé pelt be egy C64 szá mí tó gép be, és ami több szem pont ból is el tér a 
ké sőbb, nyom ta tás ban meg je lent ver ses kö tet től.

Ma gyar Elekt ro ni kus Könyv tár
http://www.mek.iif.hu

Hogy nem csak a könyv tá rak egyes szol gál ta tá sai vál hat nak vir tu á lis sá, ha nem ma guk a 
könyv tá rak is, ar ra jó pél da a MEK. Ez az elekt ro ni kus szö veg gyűj te mény 1994 óta épül 
az interneten, és most kö zel ké te zer do ku men tu mot (köny vet, ta nul mányt, szó tárt, tér ké pet 
stb.) tar tal maz. Az ál lo mány nak kö rül be lül a fe le klasszi kus és mai – nagy részt ma gyar – 
szép iro da lom, a má sik ré sze pe dig szak iro da lom, min den fé le tu do mány te rü let ről. A gyűj
te ményt a könyv tár ol va sói is gya ra pít ják sa ját írá sok kal vagy ked venc mű ve ik gép re 
vi te lé vel. Az Ol va só te rem ben el he lye zett do ku men tu mo kon kí vül a MEK gyűj ti a ma gyar 
elekt ro ni kus fo lyó irat ok, új sá gok és szö veg ar chí vu mok cí me it is. Az idén pe dig vár ha tó an 
egy szer ve zett tá jé koz ta tó szol gá lat is in dul, ahol bár ki se gít sé get kér het egy könyv tá ros
tól, ha va la mi lyen in for má ci ó ra van szük sé ge. Azok számára, akik eset leg az elekt ro ni kus 
könyv tár ból hi á nyol nák a klasszi kus bib li o té kák han gu la tát, már ké szül a MEK ré gi es 
stí lu sú, há rom di men zi ós, „virtual reality” épü le te.
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So ros Ala pít vány C3 – Kul tu rá lis és Kom mu ni ká ci ós Köz pont
http://www.c3.hu/

A C3 ta lán a leg fon to sabb kí sér le ti mű hely a ma gyar interneten. El ső sor ban a szá mí tó gé
pes mű vé sze tek nek ad ott hont, de a So ros Ala pít vány tá mo ga tá sá val ked vez mé nyes inter
nethoz zá fé rést is nyújt kul tu rá lis in téz mé nyek nek és nonprofit szer ve ze tek nek, in gye nes 
elekt ro ni kus pos ta fi ó kot (freemail) bár ki nek, és in nen szól a Pararádió is, az egyet len, csak 
az interneten hall ha tó ha zai adó, a ha gyo má nyos tö meg kom mu ni ká ció ál tal mel lő zött 
té mák kal. To váb bá itt kap nak be mu tat ko zá si he lyet a kü lön bö ző ki sebb sé gi kul tú rák és 
olyan fon tos fó ru mok, mint pél dá ul a Beszélő(s itt lesz rö vi de sen a Rep li ka elekt ro ni kus 
ki adá sá nak új „la ká sa” is). A C3 egyi ke azon ke vés he lyek nek, ahol meg in dult a há ló zat
ban és a mul ti mé di á ban rej lő új le he tő sé gek tu da tos ki ak ná zá sa. (Az én ked ven cem az 
e-mail üze ne te ket tér be li szo bor rá „tit ko sí tó” prog ram öt le te.) Sa ját ké szí té sű anya ga ik 
mel lett a C3 ol da lak ról linkek ve zet nek a poszt mo dern, a computer-art és a cyberpunkok 
vi lá gá nak más fon tos pont ja i ra.

Éjjeliőrjárat
http://www.sztaki.hu/providers/nightwatch/

Az ön ma gát „mű vé sze ti há ló fo lyó irat ként” de fi ni á ló Éjjeliőrjáratis rész ben a C3 tá mo
ga tá sát él ve zi, de – mint az URL cí mé ből lát szik – he lyi leg a SZTAKI szá mí tó gé pén van. 
Az Aka dé mia szá mí tás tech ni kai ku ta tó in té ze te más mű vé sze ti kez de mé nye zé sek nek, 
va la mint köz hasz nú in for má ció for rá sok nak is helyt ad, jó pél dát mu tat va a tech ni ka és a 
kul tú ra egy más ha tá sát erő sí tő együtt élé sé re. Az Éjjeliőrjáratban is a szá mí tó gé pes mű al
ko tás ok a leg iz gal ma sab bak. A „HALÓ.DOK” cí mű ol da lon pél dá ul több in te rak tív mű is 
van, a né ző az ele jén ész re sem ve szi, hogy tu laj don kép pen ő ma ga hoz za lét re őket a bil
len tyűk vagy az egér gomb le nyo má sá val. Leg szel le me sebb ta lán a HagyMa ne vű 
„pszeudokereső”, amely az interneten oly nép sze rű ke re ső rend sze rek föl hasz ná ló i nak 
gon dol ko dás mód já ba en ged be pil lan tást.

iNteRNeTTo
http://www.idg.hu/internetto/

Egy újabb hely, ahol in ten zív kí sér le te zés fo lyik az inter net és más di gi tá lis tech ni kák le he
tő sé ge i vel. Az iNteRNeTTo egy szer re fo lya ma to san meg je le nő új ság és hír szol gá lat, kul
tu rá lis ma ga zin és szá mí tó gé pes szak lap, to váb bá a leg kü lön fé lébb ér dek lő dé sű cso por tok 
be szél ge tő he lye. Kis ma gyar mé dia bi ro da lom má kezd vál ni az interneten, mely most 
Bu da pest től Sze ge den és Pé csen át Fin nor szá gig és New Yor kig ter jed. Az ér té ke sebb 
anya gok és a kul tu rá lis al ko tá sok ál ta lá ban az „Es te” ro vat ban je len nek meg. Technofil 
be ál lí tott sá ga el le né re a múlt év vé gén az iNteRNeTTo meg hök ken tő dol got „kö ve tett el”: 
az ol va sói ál tal be kül dött szó cik kek ből össze ál lí tott, nagy részt szá mí tó gé pes szlen get tar
tal ma zó „zsar gon szó tá rát” nyom tat va(!) is ki ad ta (nagy si ker rel).
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IQDEPO
http://nostromo.jpte.hu/iqdepo

Az IQDEPO mű hely Di men zió cí mű „ma ga zin ja” 1996ban in dult, elő ször offline, mág
nes le me zen ter jesz tet ték, majd a nagy si ker re va ló te kin tet tel föl ke rült az internetre és 
kü lön bö ző te le fo nos BBSekre is. A Di men zió sa já tos ke ve ré ke a há zi lag ké szí tett „zin”
eknek, az is me ret ter jesz tő új sá gok nak és a tu do má nyos fo lyó irat ok nak. Időn ként kü lön 
„könyv mel lék le tet” is ki ad nak ko mo lyabb té mák ról és na gyobb ter je de lem ben, bár a 
ma ga zin egyes szá mai is több mint ezer ol da la sak! Szá mí tás tech ni kai, csil la gá sza ti, kör
nye zet vé del mi, fi zi kai és ma te ma ti kai té mák mel lett meg je len tek már össze ál lí tá sok a 
ter ro riz mus ról, a ne ve lés tör té net ről és az ok ta tás ügy ről, a gye re kek nek és a nők nek a tár
sa da lom ban el fog lalt he lyé ről s ama tőr írók és köl tők mű ve i ből is. A kö vet ke ző szám elő
re lát ha tó lag a ká bí tó sze rek ről szól majd. A szá mí tó gé pes demó prog ram nak „ál cá zott” 
Di men zió olya nok hoz is el jut tat ja a tu do mányt és a kul tú rát, akik a könyv és új ság ol va
sás ról már le szok tak.

FestészetMagyarországonakezdetektőla20.századközepéig
http://www.kfki.hu/~arthp/keptar/

Ez a „ma gán gyűj te mény” ta lán a ma gyar inter net leg szebb ré sze. Ké szí tő je már több mint 
ezer fest mény rep ro duk ci ó ját szkennelte be, ezen kí vül az eu ró pai fes té szet re me ke i ből is 
épít egy ki ál lí tást, mely több ezer ké pet tar tal maz. (1998 vé gé re a fest mé nyek szá ma a két 
gyűj te mény ben a tízezret is el ér he ti, és más kép ző mű vé sze ti ágak föl dol go zá sa is sze re pel 
a ter vek kö zött.) Bár a di gi ta li zált ké pek na gyon jó mi nő sé gű ek, ter mé sze te sen nem ad hat
ják vissza a va ló di fest mé nyek él mé nyét, vi szont az egész így együtt, ren dez ve, (vissza ke
res he tő) szö ve ges in for má ci ók kal el lát va nagy sze rű le he tő sé get kí nál a mű vé szet tör té né
szek nek, a ta nu lók nak és a fes té szet ked ve lő i nek. Az eu ró pai és a ma gyar fes té sze tet 
be mu ta tó ki ál lí tá sok nak más fél év alatt har minc ezer nél is több lá to ga tó ja volt. Itt is ér de
mes egyéb ként ala po sab ban meg néz ni az URLt: a gyűj te mény nek a Köz pon ti Fi zi kai 
Ku ta tó in té zet ad ott hont.

In ter net Ex po – Ma gyar Pa vi lon
http://www.idg.hu/ex po/

Az interneten 1996ban meg ren de zett vi lág ki ál lí tás egyik leg szebb és leg tar tal ma sabb 
pa vi lon ja volt a ma gyar, s egy ben a ha zai inter net tör té ne té nek ad di gi leg na gyobb „tar ta
lom szol gál ta tó” vál lal ko zá sa. Né hány hét alatt sok ezer kép er nyő nyi szö veg és kép ke rült 
föl a há ló zat ra, me lyek be mu tat ják Bu da pest és az or szág po li ti kai és kul túr tör té net ét. A 
mil len ni u mi föld alat ti vas út meg ál lói sze rint el ren de zett anyag iro dal mi, ze nei, kép ző, 
film és fo tó mű vé sze ti, épí té sze ti, tör té nel mi lát ni és ol vas ni va ló kat kí nál az Ex po lá to ga
tó i nak. Jó inter net szo kás sze rint nem hi ány zik be lő le a hu mor sem. Az „Avakumica rej
tély” cí mű rész pél dá ul a tu do má nyos(kodó) le ve le zés szel le mes pa ró di á ja.
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Fi lo zó fi ai kis okos
http://www.geocities.com/Athens/Delphi/3046/

Ez is egy „hő si es” ma gán vál lal ko zás, már csak a té ma vá lasz tá sa mi att is. Az el mé lyü lést 
igény lő fi lo zó fia nem tar to zik az interneten ször fö zők leg nép sze rűbb té mái kö zé. (Ezért is 
ér de kes, hogy e so rok írá sa kor ez a Web ol dal a 103. he lyen volt a több mint más fél ezer 
cí met tar tal ma zó top lis tán.) Ké szí tő je ere de ti leg ta nár em ber, és ez meg is lát szik az össze
ál lí tás szer ke ze tén, hisz ol va sás ra, ta nu lás ra csá bí tó an van el ren dez ve az anyag. Van itt 
min den, ami el vár ha tó: fo ga lom tár, hí res em be rek élet raj za, szö veg gyűj te mény, bib li og rá
fia, linklis ta. A fi lo zó fia mel lett a val lás sal kap cso la tos for rá sok is össze van nak gyűjt ve, 
és a lap gaz dá já nak sa ját tu do má nyos és iro dal mi írá sai is ol vas ha tók.

Artpool
http://www.artpool.hu

Az Artpool Mű vé szet ku ta tó Köz pont ugyan egy „ha gyo má nyos” mű hely és do ku men tum
ar chí vum, ahol el ső sor ban a het ve nes és nyolc va nas évek ma gyar al ter na tív/avant gárd 
mű vé sze té vel kap cso lat ban le het ku ta tá so kat vé gez ni, de az Artpool Web két szem pont ból 
is több, mint egy nonprofit in téz mény be mu tat ko zó anya ga. Egy részt ma gyar for dí tás ban 
tar tal maz za Ted Nel son és Vannevar Bush hí res írá sa it a hipertextről, me lye ket oly so kan 
és gyak ran em le get nek az internettel kap cso lat ban, de an nál ke ve seb ben ol vas tak. Más
részt az Artpoolban ku tat ha tó té mák kö zé tar to zik a „mail art” és a „kap cso lat mű vé szet” 
is, me lyek most iga zán tág te ret kap tak az e-mail és a Web lin kek meg je le né sé vel.

Nyelv-Web
http://www.szak.hu/nyelweb/

A nyel vé szet vagy csak az ama tőr nyel vész ke dés nagy nép sze rű ség nek ör vend a ma gyar 
há ló za ton, egy re sza po rod nak az ilyen té má jú Web la pok, vi ta fó ru mok. Nagy szük ség is 
van rá juk, mert az inter net ön ma gá ban is nagy ki hí vást je lent az egész sé ges nyelv ér zék szá
má ra, gom ba mód ra sza po ro dó és gyor san ter je dő an gol szak ki fe je zé se i vel, rö vi dí té se i vel. 
Az egyik leg ak tí vabb ilyen hely a Nyelv-Web cí mű elekt ro ni kus fo lyó irat, amely ki fe je zet
ten az internetes és szá mí tó gé pes nyelv hasz ná lat és nyelv tu do mány té má já ra sza ko so dott. 
A cik kek, hosszabb ta nul má nyok és hí rek mel lett ta lál ha tó itt egy pre cíz név tár is a szer zők
ről és más sze mé lyek ről, va la mint egy vi ta fó rum, s egy ér tel me ző szó tá rat is épít get nek 
szá mí tó gé pes szak ki fe je zé sek ből. Az új don sá gok kö zött most ép pen a Ma gyar Al kal ma zott 
Nyel vé szek Egye sü le té nek meg be szé lé sé ről ol vas ha tó egy tu dó sí tás, ahol az elekt ro ni kus 
pub li ká lás leg vi ta tot tabb kér dé se i ről esett szó. (Más kér dés, hogy a ma gyar internetre jel
lem ző mó don még a nyel vé sze ti té má jú szö ve gek is te le van nak he lyes írá si és szö veg szer
kesz té si hi bák kal, és ez alól saj nos a Nyelv-Web új já ter ve zett kez dő lap ja sem ki vé tel.)

UNIWORLD – Vir tu á lis Egye tem
http://www.idg.hu/uniworld/indexhu.html

Ma gya ror szá gon el ső ként in dít egye te mi dip lo mát (ame ri kai MA fo ko za tot) adó, internetre 
ala po zott táv ok ta tást az MTA Fi lo zó fi ai In té ze te és A Ma gyar or szá gi Fi lo zó fi á ért Ala pít
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vány. A hall ga tók a vi lág min den ré szé ről hoz zá fér het nek a tan anyag hoz, hall gat hat ják az 
elő adá so kat, kon zul tál hat nak a ta ná rok kal, s mind ezt utaz ga tás nél kül, a há ló zat se gít sé gé
vel. A ter ve zett sza kok több sé ge is új sze rű: „kul tú ra kö zi kom mu ni ká ció” (a szó be li ség től 
az elekt ro ni kus kom mu ni ká ci ós esz kö zö kig), „nem zet kö zi mig rá ci ós ta nul má nyok” 
(me ne kül tek, be ván dor lók, né pes ség moz gás), „gaz da ság eti ka” (er kölcs a gaz da sá gi élet
ben), „val lás tu do mány” (egy há zak és szek ták az interneten) stb. Egy nul la dik, kí sér le ti 
év fo lyam már el is in dult, a részt ve vők épp most ad ják be a fél éves vizs ga dol go za tu kat – 
ter mé sze te sen e-mailen.

Dró tos Lász ló <kondrot@gold.uni-miskolc.hu> össze ál lí tása


