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Kezdetben volt a h .-P
Nyiri Kristot a bö[cseszettudomany kepi forradalmar61
A vizuälis ne-velesröl koräbban meg soha sehol nem tartottak olyan nagyszabäsu nemzet,közi konferenciät,
mint aprilis vegen a Magyar Ttldomänyos ~kademiän. A BME Müszaki Pedagögia Tanszekcen müködö Kepi
Tanuläs Mühely rendezvenyen 24 orszagböl96 elöadö vett reszt a Fütöp-szigetektöl Japänon at Finnorsza
gig, Kanadäig es BrazWäig. A zsüri 140 jeleliltkezesböl välogathatott, es a konferenda anyagät tartalmazö
härom kötet szerzöi keze meg nehezebb iLesz bekeriJilni. A Kepi Tanuläs Mühely ket vezetöje Benedek And
ras, a BME egyetemi tanära es Nyirj KrlistOf akademikus, filozöft'atörtenesz, aki kerdeseinkre välaszolt.
Miert erdemes a hepehneh gigakon{erenci6t szentelni, penzt aldozni a remara?
Anepeh itt vannak velünh Q barlangrajzoktal a virtualis valosag haromdimen
zias abmzo{(isaig. Mi az, amit nem tudunh raluR, mit keil hutatni rajtuh?
Az elmult mintegy szäz ev nyelvközeppontu szemleletevel szemben ma a bö(

cseszettudomany kepi fordulata zajlik. Konferenciankon ennek a fordulatnak
szerteagazö jeleit igyekeztünk egybegyüjteni, es ezzel a kepi fordulathoz dön
töen hozzajarulni a nevelestudomany, a nyelveszet, a pszicholögia es a ftloz6fta

Foto: BME

területen is. Konferenciank alcime: Kommunikaciö,
kultura, gondolkodas; es märis visszajutunk az in
dito kerdeshez. Mert a kepekröl sokat tudunk, de a
kepi gondolkodäsrol nagyon keveset A bölcseszet
tudomanyokban az uralkod6 allaspont - ha hiszi, ha
nem - meg mindig az, hogy lelki kepeinknek nincs
jelentosegük. Legfeljebb ärnyekkent vagy elmos6
dott hatterkent kiserik a belsö vagy hangos besze
det, de a gondolkodas szavakban törtenik, csak a
szavakna k van logikaj uk. Ehhez kepest a konferencia
resztvevöinek többsege mar egyertelmuen azt a fel
fogast vallotta, hogy a gondolkodäs anyaga a vizua
lis lelki kep, a szavak es mondatok pedig mondhatni
kepaläiräsok.
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igen, de neh.a olyan szOzuhatagokat halCunh, 01
vasunk, amelyekhez bajos volna kepehet rendelni.
Ezeh tehm olyan hepalairOsoh, amelyehhez nin
csen kep?

Hadd mondjak ket peldat! Legyen az elsö a retorika
uj megközelitese. Eddig ugy tartottäk: a szonoklat
nak azert kell erös mentälis kepeket ebresztenie,
hogy erzelmileg hasson a közönsegre. Konferen
ciank nyitoelöadasa viszont a belsö lelki kepeket
eppenseggel a hatäsos szönoklat eredeti gondolati
mozgatöjanak lattatta. Masik peldäm a metaforael
melet A konferencian jelen volt az a radi kalis nezet
- en magam is ezt a nezetet kepviselem -, hogy egy
uj metafora megertese nem fogalmi, hanem vizua
lis müvelet Amikor Bonnie Tyler a sziv
teljes napfogyatkozasaröl enekel, az
ertö hallgatö lelki szemei elött egy pil
lanatra fel kell tünnie a napfogyatko
zas kepenek.

Az eisa napon 0 kon[erencia egyih
elnöne Fabiny TamOs püspöh volt Mi
indoholta, hogy ebben a szerepben
tunjön /Öl a soh vi/agi tudös hözött?

I

Fabiny Tamas, teologiai-valläsfilozöfiai
munkassägäban lenyeges figyelem ira
nyul a kepes-kepies beszedre. Apüspök
ur elnökölt Philipp Stoellger heidelber
gi teolögusprofesszor - amugy vezetö
nemet kepelmeleti kutatö - elöada
sän. Beszelgetesük erdekesre sikerült
A kepproblema a teolögiäban sok ezer
ev 6ta jelen van, de a legutöbbi evti
zedekig igazab61 csak a keptilalmakon
val6 kinl6däst jelentette. Mära ez na
gyon megvaltozott A tema immar a
kepek mely vallasi ereje. A kep elmutat
önmagat6l, valami magasabb fele.

segek vilagszerte a nyelvi önällösag szabadsagharcat vivjak, a sajatos nemzeti
jelnyelvek autonom nye[vkent törtenö elfogadtatäsa ma egyre inkabb sikeres,
de meg mindig roppant ellenallasokba ütközö küzdelem. Mäsodszor: a taglej
tesnyelv az emberiseg öseredeti nyelve. A szönyelv csak azältal alakulhatott ki,
hogy elözöleg amimika es gesztusok vizualisan közvetlenül erthetö nyelve mint
egy kialakitotta a tärgyak es esemenyek jelentesmezejet Filoz6fuskent azokhoz
csatlakozom, akik szerint az emberi gondolkodas alapvetöen kepies, es a döntö
ervnek itt pontosan azt tartom, hogy az emberiseg eIsa nyelve vizualis, nem pe
dig verbalis.

I

Ahhor lehet, hogy megsem tudunh mindent a barlangrajzokrol?

Ha a verbalis nyelv viszonylag kesön alakult ki, akkor bizony elkepzelhetö, söt
egyre inkabb ugy fest, hogy a legregebbi ismert barlangrajzok keszitöi meg tag
lejtesekkel kommunikältak, nem szavakkal. Van olyan hipotezis, amely ezzel a
körülmennyel magyaräzza a barlangrajzok döb
benetes naturalizmusat Aztän jött a szonyelv, jött
az iräsbeliseg, a rajzok egyre satl1yabbak lettek,
es a keziräs kulturäjaban csak pontatlanul voltak
masolhatök, azaz nem lehettek tenyleges tudäs
hordozök...

Filozofushent
azohhoz
csatlahozom, ahih
szerint az emberi
gondolhodas
alapvetöen hepies,
eS 0 döntö ervneh itt
pontosan azt tartom,
hogy az emberiseg
elsö nyelve vizualis,
nem pedig verba'is.

A hepteologia mellett olyan temah

is megjelentek, amelyeh eseteben sonah szamara
meglepö lehet, hogy egyaltalon erdemes tudoma
nyos elemzesneh alavetni ohet /lyen lehet peldaul
a hepregenyek vi/aga vagya taglejtesnyelv.
Megdöbbent, hogy ez kerdeses lehet Levegöt keIl
vennern. A kepregenyek a 20. szäzad kezdete ota
nemzedekek ku[turajat befolyäsoljäk, a tema böl
cseszettudomanyi szakirodalma tengernyi, szo esik
abban a kepi konvenci6k spontan megerteseröl, a
kepjelentes idödimenzi6irol, a kep-szöveg össze
müködeseröl. Ami a tag/ejtesnyelvet illeti, jussak
itt meg ket nagy lelegzethez. Elöször: a siket közös
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Egyes elemzök a modern tudomany heletkeze
teszik, amikor lehet
segesse valt iibrah torzitasmentes sohszorosi
tOsa. Lehet-e, hogya kepalkotOs uj lehetosegei
hasonlo fordulatot hoznak?

set arra a fordulopontra

A konferencian külön szekciö szolt a tudomanyos
vizualizäcioröl. Radikälis elemzeseket hallhattunk
a szämitögepes szimulacioval elöallitott kepek
erejeröl vagy peldaul a kvantummezö-elmelet
vizualis-diagrammatikus
megközelithetösege
röl. Kerdesere szenvedelyes igennel välaszolok:
ahogy a kepnyomtatäs 1400 utan követhetöve
tette a läthatöt, ugy a mai kepalkotö technikak
lathatöva teszik a lathatatlant

I

Hihetetlen mennyisegu kep bombaz bennün
het,
minel jiatalabb valahi, a szamit6gep, a
mobilhasznalat miatt annol több nepet nez. Es
annol hevesebbet olvas. J6 ez vagy rossz?

es

Az biztosan jo, hogy a gyerekeknek kevesebbet keil olvasniuk. Gondoljon arra az

iszonyatosan benit6 szoözönre, amivel a könyvnyomtatas szazadai soran egy
egy nemzedeknek meg kellett birköznia. Görög, latin, francia, nemet, a szövegek
tävol a vilagtöl, az iskolak a tanu/äs büntetes-vegrehajtö intezmenyei. De gon
doljon a hatvanas, hetvenes evek felelmeire is: a televiziö koräban, mondtäk, el
enyeszik az iräs-olvasas. Jött az e-mail.az SMS, es az analfabeta nebulök szorgos
szövegirökka lettek. Jött az MMS, majd a kepek özöne a közössegi mediäkban, es
az olvasö-irö gyerekekbö[ virtuoz kepszerkesztök valtak.

I

ranulni hell-e a hepeh ertelmezeset, vagya hörnyezo vilogb61 szerzett vizua
lis .,alapmuveltseg'; esetleg a genetikai meghatarozottsag magat61 eligazit
a 16tvonyvilagban?
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Tanulni is kell, tanitani is keil, es a Kepi Tanulas Mü
hely küldetese - a nagyvilagban es Magyarorszägon
szamtalan mas kutatö- es oktatöhely küldetesehez
hasonl6an - eppen az, hogy a pedag6gusokat erre
raebressze. De alapvetöen a kepek val6ban eligazi
tanak maguk felöL A kepek - a latvanyok! - önmagu
kat mutatjak, es most tudatosan kerü ltem az "ön ma
gukert beszetnek" fordulatot, hiszen nem a kepeket
keil megertenünk a beszed felöl, hanem a beszedet
a kepek felöL Legkesöbb Darwin 6ta tudjuk, hogy a
latassal megäldott allatok kepekben gondolkoznak,
az embernel a kepekre epü( a $l6, az ujszü!ött azon
nal erzekeny anyja arcanak latvanyara.

A vizualittishoz valö viszonyban, a kütyühasz

nalatban nagyon nagy különbsegeh, ahar talan
ellentetek is vannak a tanlroh es diakjaih között
Annyira nagyoh, hogy Franciaorszagban epp mos
tanaban tiltjah hi a mobiltelefonohat az iskol6k
boL Erral mit gondol?
Oktatastörteneti magätöl ertetödösegeket gondolok.
A regi tärsadalmakban a gyerekek azältal tanultak,

hogy együtt eltek - együtt jätszottak, együtt dolgoz
tak, együtt töltöttek a nappalokat-ejszakakat - a fel
nöttekkel, belenöttek a felnöttek vilägäba. A modern
tärsadalom, a nyomtatott könyv tarsadalma mar
tul összetett Li~trejött a modern oktatas rendszere,
amelyben az iskola elvalik a val6 vilägt6l, a felnöttek
tudasat mintegy tantargyakkä szabdaljäk. A ma is
koläjät viszont mar nem lehet kiszak'itani a vilagb6l,
a mobilinternet a felnöttek es gyerekek közös tere.
A pedag6giai kihivas nyilvänval6, de a valasz bizonyo
san nem az, ha lefejezzük az internethasznälatot

A Gutenberg-galaxis valsagban van. Erre bizonyi

Az ELTf matematiha-filozajia szakan vegzett 1968-oan. 19n Ota tanft

teh lehet, hogy a forgalmas Utkeresnezödesekben
könyves szekerehet latni, amelyekböl fillerehert
orulnak hivalo ollapotu, remeh könyveket. Ön sze
rint sziJz v€ mulva hiadnah meg papiralapiJ köny
vehet, nyomnah meg ujsagokat? Vagy mindent
eluralnah a hepeh?

filozafrot. 1986-oan nevemk ki egyetemi tanornak. 1993-to/ a Ma

A hardcopy dokumentumok viläga kiiktathatatlan.
A papiron együtt lätom, amit a kepernyön csak resz
tagja. 1995 es 2005 között az MTA Filozafrai KutatOintezeteneh igaz
letekben. Az a ceg, amely zöld okokb61 nem nyom
gotojo.
tatja ki az e-maileket, elöbb-utöbb zavaros allapo
A 2006!2007-es oszi-teli szemeszterben a lipcsei egyetem Leibniz
tokkal kerül szembe, es tönkremegy. Visszaterve
professzora, 2007 decemberetöl 2013 juniusoig a BMf GTK Muszohi
interjunk temäjära: elegedetten forgatom kezemben
Pedagogia Tanszeken az oktatasjilozofia professzora. Vendegtanor
a konferencia nyomtatott elözetes ismertetö köte
volt Aarhusban (Don;a), Colorado springsben, fnnsbruckban, He/sin
tet Kezzelfoghat6 es attekinthetö bizonysäga annak
kiben, Grazoan, Santa Barbaniban.
az elmeleti egymasra taläläsnak, amely a konferen
SZomos publikiicioja jelent meg - magyaru~ nemetül es ongolul 
ciät jellemezte. A jövö a papiralapu es a kepernyö
alapu gondolkodäs $lintezise, es persze szöveg es
a modernfilozOftatörtenet, az osztran-magyar eszmetörtenet, a nyelv
kep szintezise. / Saratjozse[
/i/ozalia; a tOrsada[omfi(ozofia, az ido- es kepfilozofia hörebol.
gyar Tudomanyos Akademia leve/ezö tagja, 2001 mojusotol rendes

I/Iusztrocio: 168 ORA
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