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Umberto Eco ezt narratív improvizációnak  nevezi...
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A kutatás tárgya, elméleti keretek, kérdések

Kutatási módszerek és eredmények

A disszertáció megnevezi és elemzi az új irodalmi szöveget, a hiperirodalmi szöveget, mely-
nek megalapítja elméleti és kritikai fogalmait. A merészség és újdonság abban áll, hogy
elemzés, vizsgálás, bemutatás és bizonyítás által, a disszertáció összehoz két alapvet  véle-
ményt: az egyik a számítástechnika területér l származik, a másik pedig az irodalomelmélet
és kritika területér l. Mivel mindkett  a Standard Modellt keresi, a disszertáció megteremt
egy keretet, melyben a két vélemény konvergenciapontot talál és továbbfejlesztést biztosít
egy modell alkotására, melyet a hiperirodalmi elmélet és kritika alapjaként valósít meg.

A hiperszövegek a számítástechnikától és az interneten megjelen  fejleményekt l függ-
nek. Az els  fejezet bemutatja a terület f  szakembereinek véleményét Ted Nelsonnak, (Xa-
nadu Project), Jakob Nielsennek, a „használat királyának” interjúját az Internet Magazine-
ben, a Multimedia and Hypertext: The Internet and Beyond cím  1995-ös könyvéb l, Frank
Halasz véleményét az MCC-t l, a Hypertext ’87 összejövetelen tartott el adásával. A hiper-
szöveg története elég rövid: legfontosabb dátumai a Hypertext ’87 konferencia adatai között
találhatók az interneten:
http://www.sun.com/99500523/columns/alertbox/history.html

Minden technikai fejlemény mellett, a strukturalista és posztstrukturalista irányzat nélkül
a filozófiában és esztétikában, a hiperszöveg nem találta volna meg az irodalmi portált.
Olyan véleményekre van szüksége, mint Jacques Derridáé, Roland Barthesé, a szerkezet és a
rendszer fogalmakra. A strukturalista és posztstrukturalista kritikai megközelítése szükséges
volt, hogy megtalálja a helyét és irodalmi m fajként fejl djön. A disszertáció bemutatja eze-
ket a fejleményeket azáltal, hogy a hiperszöveg további kritikai megközelítését megmagya-
rázza.

Igazi újdonság-e a hiperszöveg?
Még a romantika idején, a regényírók, költ k és színm írók érezték, hogy az alkotás több

szögb l közelíthet  meg, mert az anyag maga, az élet nem egyoldalú és nem egyirányú. Ezt a
nézetet többféleképpen fordították le alkotásukban, formakeresésben, ihletben vagy térválto-
gatásban. Több figyelmet vont magára az élet a realisták által, akik megértették az óriási
„mennyiséget”, amivel dolgoztak, a realitás információját, és „átdolgozták” m veikben.

A keresés tovább folytatódott, a váltások szükségessége, a dimenziók keverése nyilván-
való volt a formában, de a felfogásban is. Mi más nyújthatott volna több mozgási lehet séget,
mint az emberi pszichológia? Lehet vé tette a szabad mozgást a dimenziók között, és az id t
is belefoglalta. Alaposabban, mint akármelyik m nem, a regény átment a megfelel  fejl dési
szakaszain, megváltoztatva a szerkezetét. A szerz k szükségesnek látták, hogy az id  relati-
vitására alapozzanak, különböz  néz pontokra, egy többoldalú, modernebb realitás kedvéért.
De amikor az alkotók és olvasók is találkoztak az emberi pszichológia ürességével, rájöttek,
hogy az embernek nincs pszichológiai egysége, újra a formához és a szerkezethez fordultak.
A felfogás az volt, hogy egy igazi regény inkább a technikára alapozzon és ne az emberi
pszichológia filozófiai vonatkozásaira. Meglep dve az el reláthatatlan gazdagságától, rájöt-
tek az emberen kívüli realitás létezésére, ezzel a forma és a szerkezet új fordulatok el tt állt.

Ez a fejl dés a XX. századhoz tartozik, ahol a regénynek még mindig szüksége van arra,
hogy valaki elmondja a sztorit – de nem sokáig. Az írók rájönnek arra, hogy az olvasónak
lehet séget adva a szabadon olvasásra és a történet felépítésére, összerakja a részeket saját
maga, ezáltal a szöveget különböz  néz pontokból közelíthesse meg, pontosabban ráirányít-
hassa a figyelmét a realitásra. Az irodalomnak h ségesebb irodalmi környezetre van szüksé-
ge ahhoz, hogy továbbfejl djön. A regényt tekintik úgy, mint legalkalmasabbat a terjedés

http://www.sun.com/99500523/columns/alertbox/history.html
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szempontjából, mert magában foglalhat m nemeket és strukturális változásokat egyaránt.
Proteikus jellege lehet vé teszi továbbfejl dését.

A legújabb kísérletek mások, mint a modernisták kísérletei: a szerz k nem utasítják visz-
sza teljesen, de nem látnak szükségesnek egy szorosan szerkesztett prózát egy elbeszélési
technikával, mely „fest i, világos, egyenes, hierarchikus” legyen. k igénybe veszik a for-
mális szervezés majdnem minden szintjét, megpróbálnak megteremteni egy új szemantikus
szerkezetet, összetételt, még egy új nyelvtant (szintaxist) is.

A fejl  technikai háttéren ezek a tendenciák még mindig hagyományosak: a hiper-
realitás sokat kér, ahogyan a „m fogyasztók” is sokat kérnek. Az új írás egy változtatható
szerkezetet igényel, mely társító, mely a technológiára alapozzon, a spontán asszociációra, a
sorozatos szerkezetre, mely töredékes, mint a mai realitás. Még mindig nem mutat igazi új-
donságot, ha tekintetbe vesszük a mai regényt – mely digresszív és asszociatív – vagy kol-
lázsra illetve leltárra alapoz.

Ami új els sorban, az a m vészet megtestesítése, teljesen új eszközökkel. A multimédia-
regény már utat tört magának. A forma komplexitásáról van szó, a szerkezetr l, a megközelí-
tési módról, a szerepváltogatásról az olvasó és szerkeszt  között, a hagyomány gazdagságá-
ról és az új alkotó módszerekr l, a multimédia eszközei használatáról.

A hiperszöveget ezel tt 45 évvel nevezte meg Theodor Holm Nelson, aki a világon terje-
 hiperszöveget, a Xanadut szervezte meg. Más fontos neveket és hozzájárulásokat is bemu-

tat a disszertáció, mint Jacques Derrida, Roland Barthes, Andries van Damm véleményeit és
megfogalmazásait. Az alapvetést Theodor Nelsonra építi, aki megalapította és elindította a
dokuverzumot.

Több hiperszöveg szerkesztési módszer létezik, az interaktív fikciótól, a sztori-generáló
rendszerekt l és kalandjátékoktól a konvencionális elbeszélésekig, bemutatva mint egy ösz-
szekapcsolt hiperszöveglap gy jtemény. A nehézségek is megjelentek, különösen a szöveg
által felhozott exponenciális problémák, melyeket a szerz k próbáltak megoldani, közöttük
Charles Deemer, Paul Fournel és mások. A hiperszöveg forradalmasítja a szövegképességet,
egy olyan teóriában kifejl dve, mint Umberto Eco szövegelmélete. Egy új kapcsolat alakul ki
az alkotás három egysége között, az olvasó, alkotás és alkotó közt. Ted Nelson új, fontos
dolgokat emel ki, mint metamédium, nyitott transzmédia stb. A szövegképesség körében
Umberto Eco egy tökéletes nyelvr l beszél és a szövegfejl désbe történ  belefoglalásáról,
mely vélemény a hiperszövegre alkalmazható. A bizonyítás a fejezet utolsó részében találha-
tó.

A hiperszöveg különböz  verziókban került megfogalmazásra, olyan szerz k által, mint
Charles Deemer, Jerome McGann, George Landow, Theodor Holm Nelson alapvetéséb l
kiindulva. Nelson vizionárius ötleteire alapozva az irodalomnak egy terjedelmesebb megha-
tározását is bemutatja a disszertáció.

Mivelhogy a hiperszöveg irodalmi m fajként vagy m nemként való megalapítása még
nem történt meg, a teoretikusok és kritikusok próbálták megközelíteni a kritikát, de még
semmi lényeges nem történt egy szilárd kritikai megközelítés megalapításával kapcsolatosan.
Az irodalmi fogalom és az irodalmi fogalmak kritikája, mely 1974-ben jelent meg Adrian
Marino professzor könyvében, Az irodalmi fogalmak kritikájában, a legalkalmasabbnak te-
kintett megközelítés a hiperszöveg kritika kezdetére. A bizonyítás az irodalmi fogalomtól és
eredetét l indul ki, az irodalmi fogalom modelljét l, az irodalmi konstansoktól, melyek fel-
építik a modellt, a mechanizmus m ködését l és az irodalmi fogalmak kritikája alkalmazásá-
val a hiperszövegre. A legelterjedtebb álláspont szerint a hiperszöveg elméleti és kritikai hát-
terének megalkotásában két nagy nevet kell említenünk: Theodor Holm Nelson (tervez , a
Xanadu Project megalapítója, McLuhan Institute, Toronto, Canada; University of
Southampton, England) és Adrian Marino (a Román Akadémia tagja, professzor, Babes-
Bolyai Egyetem, Kolozsvár, Románia). Ebben a disszertációban a két, más-más térre tartozó
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vélemény összetalálkozik, lehet séget nyújtva a hiperirodalmi szöveg elméleti és kritikai
bázisai megalapítására.

A huszadik századi irodalomelméletr l és kritikáról szóló összefoglaló a következ  m -
vek és szerz ik nézetei által készült el: Gerarde Genette – Figures, Murray Kriger – Kritika-
elmélet (Theory of Criticism), Adrian Marino – Az irodalomfogalom életrajza (Biography of
the Idea of Literature), Adrian Marino – Mircea Eliade hermeneutikája (Hermeneutica lui
Mircea Eliade), René Wellek – Kritikai fogalmak (Concepts of Criticism), René Wellek és
Austin Warren – Irodalomelmélet (Theory of Literature), Umberto Eco – Opera apperta,
Edgar Papu  Vándorlás a világirodalomban (Excursion Through World Literature), The
Johns Hopkins Guide to Literary Theory and Criticism.

A kritikára vonatkozó fejezet bemutatja a hiperirodalmi szöveg elméletének és kritikájá-
nak egy lehetséges alapját.

A disszertáció magában foglal egy hiperszöveget is, mely az 1993-ban Nobel-díjjal kitün-
tetett írón , Toni Morrison Jazz c. regénye után készült. A Jazz nem más, mint egy hiperre-
gény nyomtatott formában. A hiperszöveg elágazik az amerikai írón  saját esztétikájáig, me-
lyet afro-amerikai megemlékezési esztétikának neveztek.

A disszertáció nyomtatott formátumban és hiperformátumban kerül bemutatásra, magyar
és angol nyelven. A hiperformátumhoz navigációs lehet ségeik is készültek (HTML /
Netscape-Composer). A mellékelt CD-n található formátumhoz hozzá vannak csatolva anya-
gok, melyekre a szöveg vonatkozik, de nem foglalkozik teljes bemutatásukkal.
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A disszertáció témakörében megjelent publikációk

Tanulmánykötetben megjelent tanulmányok
Students Between Print and Its Digital Counterpart, microCAD 98, Miskolc, Hungary
Teaching with Hypertexts, International Multidisciplinary Conference, North University of Baia

Mare, Romania
The Heresy of Hypertexts, Bogdan Voda University, Cluj Napoca, Romania, ISBN – 973-9464-93-9
Hypertextual Approach to Teaching – Bogdan Voda University, Risoprint Cluj Napoca 2001
Poetica comparativa – Metodologia de evaluare a literaturii electronice, Universitatea Bogdan Voda,

Risoprint 2002, Cluj Napoca, Romania
Metasinteza metaforic  in Chrome Red, Introducere la volumul „Chrome Red – Collected Poems” de

Durlabh Singh, Author Publishing Ltd, Marea Britanie, ISBN 1 898030 46 4, 2003
Universit tile virtuale, Universitatea Bogdan Voda, Cluj Napoca, Romania, ISBN 973-656-661-7,

2004
Philosophy Advocates Hyperliterature, Bogdan Voda University, Cluj Napoca, Romania, 2005

Weboldalon megjelent tanulmányok
Building Theoretical Models or Defining the Theoretical Literary Metacode –

www.ideamarketers.com – Humanities, 2002
Comments on Hypermanifestos – www.ideamerketers.com – Humanities, 2002
Comparative Poetics – Methodology for Electronic Literature Assessment – www.ideamarketers.com

– Humanities, 2002
Hyper-essays – www.ideamarketers.com – Humanities, 2002
The Idea of Hypertext – www.ideamarketers.com – Humanities, 2002
Tradition, Developments and the Future Directly I, www.ideamarketers.com – Humanities, 2002
Tradition, Developments and the Future Directly II, www.ideamarketers.com – Humanities, 2002
Why Hypertextualization – www.ideamarketers.com – Humanities, 2002
Comparative Poetics – Methodology for Electronic Literature Assessment – www.all-info.poetry.com

AIA Poetry Australia, Issue no. 70, ISSN 1740-4428, Aug. 2003
Hyperliteray criticism – www.ideamarketers.com – Humanities/Academics, 2003
Electronic publications and their methodological advantages – www.ideamarketers –

Humanities/Academics – 2003 – Discourse of Metaphorical Synergy – AIA All Info About
Poetry, Issue no. 71, ISSN 1740-4428, sept. 2003

Hiperszövegek az interneten
The Essay – Hyperessays

http://www.resurseweb.net/eva=black-aesthetics/Blackaesthetics.html, 2002
The Black Aesthetics of Remembering the Past,

http://www.resurseweb.net/eva=black-aesthetics/Blackaesthetics.html, 2002

Hiperszöveg által kiadott versek:
- http://www.poetry.com – Acqui, Eva

Verskritika hiperformátumban:
- http://www.poetry.com

Angolnyelv hiperformátumban:
- http://www.nonostopenglish.com

Irodalmi szövegek hiperformátumban
- http://www.firstwriter.com
- http://www.liberiaseabreezejournal.com
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