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ELŐSZÓ

Tisztelt Olvasó, régen túl vagyunk a kezdeti lépéseken, mikor 
az volt az elsődleges cél, hogy forradalmasítsuk az emberek 
közötti kommunikációt; tértől és időtől függetlenül lehető-
vé tegyük azt, hogy az emberek  a világ bármely részén és 
bármely napszakában kapcsolatba léphessenek egymással. 

A társadalomszervezés az emberiség történetének im-
manens része azáltal, hogy a közösségek társadalommá vá-
lásának kérdése szoros kapcsolatot mutatott a tér, illetve 
az idő rendszerszintű birtokbavételének. Az internet és mo-
biltelefonok ezt a kapcsolatot közvetlenebbé tették csupán 
azzal, hogy a fizikai térben ugyan nem, de virtuálisan azo-
nos időben és helyen lehetünk egy másik földrészen vagy 
időzónában lényegében bárkivel. 

A nyugati/vagy fejlett civilizáció eddig három ipari for-
radalmat élt meg, a gőzgépek, szerelőszalagok és az au-
tomatizáció után most egy teljesen új, negyedik ipari for-
radalom zajlik. A legújabb ipari forradalom arról szól, hogy 
a fizikai gépek és tárgyak egy információs hálózatba kap-
csolódnak, a reálgazdaság egyetlen hatalmas, intelligens in-
formációs rendszerbe integrálódik. A „digitális forradalom” 
lényegében a mikrocsipek, integrált áramkörök feltalálásá-
val kezdődött. Ezt követte ezen eszközök rendkívül gyors 
teljesítménynövekedése, valamint bevezetésük a termelés 
rugalmas automatizálásába, a hétköznapi élet interperszon-
ális kapcsolatrendszerébe. Kiépült egy világméretű kommu-
nikációs hálózat – az internet. A számítógép, a mikropro-
cesszorok alkalmazása magától értetődővé vált a munka-
helyen, az otthonunkban, a nevelésben és gyakorlatilag az 
élet minden területén. Fontos szerepe lett az ún. „digitális 
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javaknak”, azaz a szoftvereknek és a „digitalizált informá-
cióknak”. Ezek sajátossága – szemben az egyéb klasszikus 
termékekkel – , hogy tetszés szerint másolhatóak, használ-
hatóak anélkül, hogy elkopnának, elhasználódnának – füg-
getlenül a beléjük fektetett munkától. A digitális-, vagy utó-
lag digitalizált javak az internet segítségével előnyős áron, 
közvetlenül juttathatók el a vevőkhöz. Az otthoni számító-
gép, a GPS, az okostelefon, a pénzkiadó automaták, a vonal-
kódos vonatjegy és a kalauz komputeres leolvasója, a Face-
book, a Google, a YouTube és még sokféle platform szinte 
észrevétlenül épült be a mindennapokba és alakította át a 
hétköznapi életet, társas kapcsolatokat és kommunikációs 
tereket. Új képességgel látta el az embereket: a korlátlan 
kommunikáció lehetőségével. A mobiltelefon megszüntet-
te, illetve módosította a munka és a társasági élet, illetve 
a magán- és a közélet közti határvonalat. A technológi-
ai forradalom jelentős társadalmi változásokat idézett elő. 
A gőzmozdony és az elektromos energia feltalálása előtt 
a lakosság 70 százaléka falusi környezetben élt. Az ipari 
forradalom előtt a legtöbb háztartásban két vagy három 
generáció élt együtt, míg jelenleg a háztartások többsége 
egyetlen felnőtt generációból és gyermekekből áll. A ten-
dencia ugyanakkor tovább változik, egyre gyakoribbak az 
ún. szendvics háztartások, amelyek hasonlítanak azokra a 
többgenerációs, kiterjedt, nagy létszámú családokra, ame-
lyek az ipari forradalom előtti időkben hálóként szolgáltak a 
társadalomban. 

Mára a föld népességének már több, mint fele inter-
nethasználó. A digitalizáció térnyerésével nem csak privát 
életünk, családi kapcsolatunk, elsődleges és másodlagos 
társadalmi „hálózatunk” alakult át, hanem munkahelyünk, 
pénzkereseti lehetőségünk és karrierkilátásunk is. A digitális 
„forradalom” nem csak az új kapcsolatok létrehozásának le-
hetőségét teremtette meg, hanem a korábbi időszakhoz ké-
pest több információ terjedésének is szabad utat nyitott. Új 
filozófia lépett a gondolkodás előterébe „aki lemarad, az ki-
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marad” vélik sokan, hiszen a digitális technológia révén fel-
értékelődött az egyén szerepe, aki szinte ellenőrzés nélkül 
adhatja/oszthatja meg gondolatait szinte az egész világgal 
és teheti ezt minél gyorsabban. Az internet és a hozzá kap-
csolódó technikai eszközök segítségével könnyen, olcsón és 
valós jelenlét nélkül kommunikálhatunk. Ugyanakkor egyre 
nyilvánvalóbbá váltak ellentmondásai is, azaz miközben 
tömegek számára nyitotta ki a földrajzi teret, földrészeket 
kötött össze, valójában érvényesül egy nem várt hatás is, 
ez pedig a bezárkózás, a képességek satnyulása és a valódi 
emberi kapcsolatok leépülése vagy elvesztése. Lassan elfe-
lejtünk kézzel írni, de említhetnénk a nyelv átalakulását, a 
mondatszerkezet egyszerűsödését stb. 

A digitális forradalom még nem zárult le, nagy lehetősé-
geket rejt pl. a robotok- és a mesterséges intelligencia di-
namikus fejlődése. Ez többek között áttörést jelenthetnek 
a mobilitásban (tömegközlekedés, önvezető járművek) és a 
munkaerőpiacon.

Tanulmánykötetünk lényegében ezen folyamatokból ön-
kényesen válogat. Kezdve a digitalizáció közéletet átalakító 
hatásaitól, a távol-keleti kultúra változásaitól, a konfliktus-
kezelés hálózati mintázatainak módszereiig. Kötetünk szá-
mos területen mutatja be a digitalizáció szerepét, illetve 
átalakítást kikényszerítő funkcióját. Érdekes tanulmányokat 
olvashatunk a digitális átállás betegellátásra, az osztatlan 
tanárképzésre, a generációk közötti szolidaritásra, a digitá-
lis kultúrára és a munkaerőpiac néhány szegmensére gya-
korolt hatásairól. 

Prof. Dr. Kákai László 
tanszékvezető, egyetemi tanár  
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DEÁK MÁTÉ

A 3D TECHNOLÓGIÁK HASZNA ÉS 
FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI A 
HUMÁN TUDOMÁNYOKBAN

Absztrakt

A 3D és a digitális technológiák használata általánossá vált 
a műszaki-, az orvos- és a természettudományok techno-
lógiájaként, ám a bölcsészettudományban (és a társada-
lomtudományokban) is megjelent az elmúlt években azok 
alkalmazása. Számos esetben használhatóak fel ezek a 
technológiák a kutatások különféle fázisaiban, folyamata-
iban. Így például az eredetivel megegyező digitális gyűj-
temények létrehozásával teljes múzeumok tartalma válik 
elérhetővé az érdeklődők számára a weben, az eredeti 
tárgyak így megóvhatók, s bemutathatók a világ bármely 
részén. Komplett turisztikai látványosságok reprodukálha-
tók állagmegóvás céljából, mint a Lascaux II. barlang és 
világhírű festményei az őskorból. Új felfedezésekhez ve-
zetett a digitális képalkotás a régészetben (LIDAR), idő 
és pénz spórolható meg tárgyak, régen élt emberek arca-
inak digitális rekonstrukciójával, vagy a tenger alatti lelő-
helyek 3D-ben történő feltárásával robotok és képalkotó 
berendezések segítségével. Röntgensugarakkal készített 
digitális modelleket - például múmiákat azok roncsolása 
nélkül - 3D nyomtatóval reprodukálnak kutatók, s szintén 
hasonló eljárással tárgyak másolatai készíthetők el, hogy 
a világ megértse azok működési elvét - jó példa erre az 
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ún. antiküthérai szerkezet digitálisan elkészített és műkö-
dő modellje. A 3D lehetőséget nyújt animációk készítésére, 
modern eljárásokkal bemutatva csatákat, ütközeteket, ese-
tenként már meglévő és a fiatal generációk számára nép-
szerű számítógépes játékok grafikáit felhasználva (Crea-
tive Assembly Total War). Összességében tehát állítható, 
hogy a 3D technológiák széles körben alkalmazott eljárá-
sokká váltak a bölcsészettudományokban és azok társ- és 
határtudományaiban egyaránt. Digitális gyűjtemények lét-
rehozása, a hagyományos értelemben vett rekonstrukciós 
eljárások kiváltása, modellezés, animáció, idő- és költség-
hatékonyság, állagmegóvás, oktatás – csak néhány terüle-
te a felhasználhatóságnak, melyekről részletesen is beszé-
lek előadásomban.

Előszó

Napjainkban a humán tudományok és a bölcsészettudo-
mányok általános megítélése vitatott. Más tudományterü-
letek művelői, s a társadalom is megosztott e kérdésben, 
miközben a munkaerőpiac időről időre rácáfol a közvéle-
kedésre. A 2010-es évektől már - de azt megelőzően is – a 
bölcsészettudományokban szerzett diploma rendületlen 
felértékelődésen esett át. Szakterülettől függetlenül ke-
resettek a bölcsész- és társadalomtudományokban diplo-
mázott szakemberek, mert az átlagnál jobb képességekkel 
rendelkeznek a kapcsolatteremtés, kommunikáció, em-
pátia, diplomáciai érzék, vitakultúra, általános műveltség, 
széles látókör, vagy éppen az interkulturális kapcsolatok 
terén. Olyan képességekről beszélhetünk tehát, melyek az 
embert emberré teszik, s mely képességeket a gép, a mes-
terséges intelligencia nem, vagy nem a belátható időn be-
lül lesz képes átvenni az embertől. „Ha bölcsészdiplomád 
van, tulajdonképpen szerencsésnek mondhatod magad: 
olyan képességeket szereztél az egyetemen, amelyekkel 
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alkalmazkodni tudsz majd a gyorsan változó munkaerőpiac 
kívánalmaihoz.” (Batstone1, 2012)

Ugyanakkor a tényleges alkalmazkodás, valamint a tu-
dományterületek érdemi jobbításához nélkülözhetetlenül 
szükséges az új technológiák, a modern eszközök és alkal-
mazások készség szinten történő elsajátítása és felhaszná-
lása. A 21. században ez nem jelent mást, mint az informa-
tikai eszközök (hardver és szoftver együttesen), valamint 
az információ-technológia (IT) vívmányainak a beépítését 
a humán tudományokba, s ez bizonyos értelemben egy új 
típusú kutatót is feltételez. Így egyrészről jobbá tehető a 
hagyományos értelemben vett bölcsészettudományok ösz-
szessége, másrészről vonzóbb és elfogadottabb lesz a tár-
sadalom oldaláról szemlélve is. Ez az ún. digitális bölcsészet, 
mely hazánkban is ismert és művelt egyvelege az informati-
kai megoldásoknak – nem kizárólag - a humán tudományok 
terén. Olyan új megoldásokat alkalmaz az újraértelmezett 
diszciplína, mint a vizualizáció, az elektronikus metaadat-
modellek, és egyéb újnak számító eljárások.

A tanulmány azt tűzte ki céljául, hogy az alkalmazott – és 
a jövőben szóba jöhető – háromdimenziós (3D) eljárásokat, 
technológiákat, valamint azok alkalmazásainak területeit 
mutatja be, hiszen felhasználásuk új irányokat és kutatási te-
rületeket jelölhet ki a humán tudományokban. (Bailey, 2017) 
A világban erre jó példákat találunk, Magyarországon napja-
inkban szinte teljesen új területről van szó, néhány kivételes 
példától eltekintve. A 3D technológiák a kutatás, az oktatás 
és a disszemináció (kiállítások, gyűjtemények bemutatása) 
során használhatók fel alapvetően, például megjelennek a 
kísérleti régészetben, vagy a művészettörténetben is. Az 
alábbiakban – alapfogalmak tisztázása mellett – a tanul-
mány az említett technológiák és a humán tudományok in-
terakcióit, jelenét és lehetséges jövőjét kívánja vázolni, nem 
kizárólag a 3D technológiák kapcsán, említésre kerülnek a 

1 Matthew Batstone: igazgató, New College of the Humanities.
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transzdiszciplináris kutatások is (Healion et al., 2019), me-
lyek alapjai lehetnek az ilyen innovatív projekteknek, mint 
az alapvetően mérnöki területhez tartozó 3D technológiák 
és a bölcsészettudományok fúziója.

A humán tudományok hasznáról

Mielőtt érdemben megkezdődne a 3D technológiák tárgya-
lása, szükséges, hogy megelőzze azt a humán tudományok 
melletti érvelés, azok haszontalan voltának cáfolata, nyilván 
akkora terjedelemben, mely a tanulmány szerkezetét még 
nem feszíti szét. A bölcsészettudományokkal foglalkozó 
kutatók – így a szerző is – sokszor szembesülnek a tudo-
mányterületeiket ért lebecsülő, negatív véleményekkel, kri-
tikákkal. Erre nem csak a társadalom tájékozatlanabb része 
hajlamos, hiszen az egyetemi oktatói, kutatói gárda egy ré-
sze is hasonlóan vélekedik a humán tudományokról. 

Nemrég jelent meg a Magyar Tudományos Akadémia 
weboldalán egy rövid értekezés, mely a humán tudományok 
haszna mellett érvel (Köllő et al., 2019). Ennek néhány ve-
zérgondolata és példái itt megfelelőek lesznek, hiszen nem 
a meggyőzés, mintsem a figyelemfelhívás a célja ennek a 
felvezető fejezetnek. 

A humán tudományok közül jónéhány (közgazdaságtan, 
szociológia, politológia és jogtudomány) szakterületei alkal-
masak szakpolitikai döntéseket elősegítő kutatások elvég-
zésére, gyakran a kutatók maguk is megfogalmaznak szak-
politikai javaslatokat. A humán tudományok haszna közvet-
lenül is tetten érhető az olyan irodalmárok, filozófusok és 
műelemzők iránti munkaerőpiaci kereslet gyors bővülése 
esetében, akik a vállalati vezetők, vagy a mesterséges intel-
ligencia mentalizációs fejlesztésére szakosodtak.

A bölcsészet, a történettudomány, a régészet, de a köz-
gazdasági, szociológiai és jogtudományi kutatások jelentős 
részétől nem várható el az anyagi értelemben vett haszon-
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teremtés, ezek a kutatások másképp hasznosulnak. Így pél-
dául a magyar kulturális hagyományok fenntartása, vagy a 
nemzeti identitás megőrzése, a kizárólag tudományos mód-
szerekkel feltárható társadalmi tények a hasznosulás terüle-
tei, nem az anyagiakban mérhetők (jó példa erre a nemzet-
közileg elismert Max Planck-hálózat humán tudományokért 
fenntartott kutatócsoportjai).

A megfelelő színvonalú humán- és társadalomkutatások 
nemzetközi kapcsolati rendszert teremtenek, s ezeken ke-
resztül a nemzetgazdaság szempontjából is jelentős deviza 
bevételt generálnak. Az ilyen jellegű kutatói együttműködé-
sek a Magyarországról kialakított kép jobbá tételére is alkal-
masak, modern kifejezéssel élve mérhető PR eredményeik 
vannak, a művelt világ részeként tüntetve fel az országot.

Az oktatásban kiemelt szerepe van a humán tudomá-
nyok körébe tartozó tárgyaknak. A diákok tanulmányainak 
első tizenkét évében tananyagaik közel egyharmadát teszik 
ki az ide tartozó tárgyak. Ebben az esetben az oktatás mi-
nőségének egyik igen jelentős befolyásoló tényezője a tan-
anyagok fejlesztése, melyhez elengedhetetlen a naprakész 
és modern kutatási eredmények beépítése a mindennapok-
ba (például a történelem, művészettörténet, nyelvtan, iro-
dalom, szövegértés, filozófia, disputa, stb.).

Az MTA weboldalán olvasható cikk példákat is hoz a fen-
tiek alátámasztására. Igy említi a gépi nyelvészetet, a vál-
lalati innovációt, menedzsment és marketing döntéseket, a 
vállalatvezetők képzését és a mesterséges intelligencia fej-
lesztését (Köllő et al., 2019).

A szerző véleménye továbbá az, hogy a – klasszikus és 
modern – értelemben vett diplomácia összes formája is ide 
tartozik. Hiszen mi más lehetne a diplomácia, mint a böl-
csész képességek összessége, széles látókörrel és általános 
műveltséggel, idegennyelvek magas szintű ismeretével, a 
másik fél szokásainak és kultúrájának mélyreható ismereté-
vel, pszichológiával és egyéb speciális tudásokkal, melye-
ket csak a humán tudományok adhatnak egy diplomatának, 
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mint az államközi kapcsolatok jellegét leginkább meghatá-
rozó személynek. A világgazdaság – és így a nemzetgaz-
daság – szempontjából elengedhetetlen fontossággal bír a 
napjainkban ismételten felértékelődő államközi kapcsolatok 
tudománya, a diplomácia (Nyusztai, 2014: 4).

A digitális bölcsészetről

A tanulmány bevezetőjében szóba került már az a foga-
lom, hogy digitális bölcsészet (digital humanities), ezért 
érdemes ennek rövid meghatározását körvonalazni. Olyan 
transzdiszciplináris tudományról beszélünk tehát, mely szá-
mítógépes technológiákat használ vagy fejleszt bölcsészet- 
és társadalomtudományi kutatásokban. A megközelítésben 
az az új, hogy a hagyományos kérdésekre matematizálható 
válaszokat keres, így újabb és újabb kérdéseket generálva 
az említett tudományterületeken. A módszert főként az iro-
dalomtudományi, kulturális emlékezeti, médiatudományi, 
történettudományi és nyelvészeti kutatások használják, hi-
szen itt a számítógép számolási kapacitása felhasználható.2

A számítógép és a bölcsészettudományok egyik nagy 
találkozása az 1990-es években ment végbe, amikor a ren-
delkezésre álló kulturális adatbázisok nagy száma meg-
követelte a számítógép kapacitásait új mintázatok, össze-
függések felismerésénél és kiértékelésénél (jó példa erre a 
Blake Archívum). 

A 21. század első évtizedében az informatika és a számí-
tástechnika a bölcsészettudomány esetében már nem csak 
eszköz volt, hanem a két tudományterület elkezdhetett hat-

2 A digitális bölcsészet fogalmának leírásakor a szerzőnek főként inter-
neten elérhető meghatározásokat kellett alapul vennie, tekintettel a 
témakör újszerűségére. Így a Wikipedia is forrásként lett felhasználva, 
kényszerű alkut jelentve egy tudományos szaktanulmány megírásakor. 
Ebben az esetben – és a forráskritika eszközével élve, lehetőség szerint 
ellenőrizve a tartalmat – ez a megoldás látszott elfogadható kompro-
misszumnak.
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ni egymásra, s a kölcsönhatások egyre sűrűbbé váltak, im-
már egy önálló kutatási tevékenységgé alakulhatott a kettő. 
A felismerést követően 2004-ben jelent meg az A Com-
panion to Digital Humanities című tanulmánykötet (Schre-
ibman et al., 2004), mely aztán kifejezte az igényt egy új, 
önálló diszciplínára. Az elnevezés is ekkor kerülhetett be a 
tudományos köztudatba.

A digitális bölcsészet tipikus projektjei közé az alábbiak 
tartoznak példaként: digitális filológia, digitális textológia, 
digitális kulturális emlékezet, metaadatmodellek, vizualizá-
ció, alkalmazások fejlesztése, nyílt hozzáférés (Open Ac-
cess) és egyéb elméleti kutatások (interface). 5 fő területe 
van, a digitális források indexelése és elemzése (OCR, KA3 
projekt), az információmenedzsment és annak stratégiai 
kérdései (HumanReC folyamatos adatkiadási modell), a ku-
tatásokat segítő infrastruktúra és eszközkészlet fejlesztés 
(Digilab), a 3D ábrázolás és képalkotás (Pazirik Kft., Cultu-
re 3D Cloud) és az információvizualizáció és kommunikáció 
(SZTAKI Courage Projekt).

A területnek kritikusai is vannak, így Stanley Fish irodal-
már, aki szerint ez az új módszer is ki fog fulladni idővel. 
A digitális bölcsészetre – kritikusai szerint – nem érdemes 
úgy tekinteni, mint önálló tudományra, sokkal inkább úgy, 
mint a hagyományos értelemben vett humán tudományok 
segédtudományára.3

A magyar megközelítésről Prószéki Gábor tollából érde-
mes tájékozódni, szerinte: „Ami nagyon lelkesítő ezzel az új 
kutatási területtel kapcsolatban, az éppen az, hogy ma már 
mindenfajta kutatásba jól integrálható néhány olyan megol-
dás, melyet az informatika eszközeivel lehet csak az adott 
területen létrehozni. Akik ilyen kutatásokat végeznek, azok 
számára a bölcsész szakterület és az informatikai technikák 
integrálása szinte automatikusan történik. Nyilván a „digitá-

3 Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Digit%C3%A1lis_b%C3%B6lcs%C 
3%A9szet (2019. 02. 04.) 
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lis bölcsészet” kifejezés – ahogy feljebb is utaltunk rá – ma 
még sok helyen újdonságnak számít, vagyis az egyes böl-
csészterületek informatikával ötvözött különféle kutatásait 
még joggal soroljuk a digitális bölcsészet ernyőfogalom alá. 
Eljön azonban az az idő, és talán nem is a túl távoli jövőben, 
amikor a „digitális” jelző lassan eltűnik, és amint más terü-
leteken is, a bölcsészet világában is a digitális megoldások 
természetes kutatási eszköznek számítanak majd. Ekkor a 
bölcsészet fogalma már automatikusan magában foglalja 
a digitális bölcsészetet, természetessé válik az informatika 
használata, amihez már nem fog kelleni önálló név.” (Pró-
széki, 2018: 4)

A bölcsészettudományok szempontjából hasznos 3D 
technológiákról

A tanulmány érdemi része a 3D technológiákra összpontosít. 
Azonban mindjárt a fejezet elején érdemes feltenni azokat az 
alapkérdéseket, melyekre ez a munka válaszokat kereshet, s 
adhat is. Ennek értelmében három olyan kérdés megválaszo-
lását vállalhatja a szerző, melyekre az adott válaszok és hipo-
tézisek beleférnek a tartalmi és terjedelmi korlátokba. A főbb 
kérdések mellett számos új probléma is felvetődik, ám ezek 
részletes megválaszolására itt a szerző nem vállalkozhat. 

Az alapkérdések a következők: melyik 3D technológia 
alkalmas arra, hogy a bölcsészettudományok felhasznál-
hassák őket? Miért előnyösek ezek a technológiák a humán 
tudományok számára? Milyen új irányokat jelölnek ki ezek a 
technológiák a humán- és bölcsészettudományok számára?

Mielőtt a 3D technológiák felhasználásának bemutatása 
következne, fontos és érdemes azon technológiákat felsorol-
ni és csoportosítani, melyek a humán- és bölcsészettudomá-
nyok szempontjából hasznosak, szóba jöhetnek. Így alapve-
tően az oktatás, a kutatás és a disszemináció azok a területek, 
melyek esetében beszélhetünk 3D technológiák alkalmazá-
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sáról. A kutatási terület esetében is érdemes megkülönböz-
tetni a terepmunka esetében felhasználható eljárásokat az 
irodai, hagyományos értelemben alkalmazott módszerektől. 

A szóba jöhető technológiák, melyek felhasználására 
gyakorlati példák és tapasztalatok is rendelkezésre állnak, 
az alábbiak: a 3 dimenziós szkennelés és képalkotás, a 3 
dimenziós animáció és modellezés, illetve a 3 dimenziós 
nyomtatás. A 3D szkennelés és képalkotás technológiájá-
nak alkalmazása a hagyományos, irodai kutatási módszerek 
mellett terepmunkák során is kiemelkedően hasznos, míg a 
másik kettő inkább a kutatás irodai fázisaiban jellemzőek. 
Nem zárható ki természetesen, hogy az említett technoló-
giák felhasználásra kerülnek minden esetben, hiszen termé-
szetüknél fogva erre alkalmasak lehetnek. 

A 3D szkennelés és képalkotás széles körben használt el-
járás, egyik kiemelkedő példája a LiDAR projekt Guatemalá-
ban. A LiDAR (Light Detection and Ranging) magyarul lézer 
alapú távérzékelés, alapvetően egy, a kibocsátó eszköz és va-
lamely visszaverő felület távolságának meghatározásra szol-
gáló módszer. Guatemalában 2016-ban a Pacunam Founda-
tion finanszírozásával 2000 km2 területet vizsgáltak át így, 
s szenzációs eredmények születtek: több mint 60000 (hat-
vanezer!) új, korábban nem ismert maya régészeti lelőhely 
került elő! Az eljárás során repülőgépről végezték el a terület 
letapogatását, s az eljárással a lombkorona és vízfelületek alá 
is be lehet „látni”. Különösen fontos ennél az eljárásnál azt 
hangsúlyozni, hogy nem jár felesleges ökológiai pusztítással, 
fenntartható (Glied, 2016: 24), hiszen az őserdő nem sérül, 
így a globális felmelegedés hatásait nem erősíti a lézeres le-
tapogatás. Az eredmények tükrében újra kellett gondolni a 
valószínűsíthető maya populációt, mely sokkal népesebb le-
hetett, mint azt korábban gondolták (Clynes, 2018).

A 3D animáció és modellezés az a folyamat, amely ma-
tematikailag ábrázol tetszőleges háromdimenziós objektu-
mot. A végeredményt 3D modellnek nevezzük. Ezt használni 
lehet kétdimenziós képként a renderelésnek nevezett eljárás 
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segítségével, vagy lehet vele szimulálni fizikai jelenségeket 
is. A modellt fizikailag is el lehet készíteni a megfelelő há-
romdimenziós nyomtató eszközökkel. Egyik eklatáns nem-
zetközi példája az EPIGRAPHIA 3D projekt (felirattan), mely 
az ibériai félsziget római, feliratokkal ellátott mérföldköveit 
digitalizálta, és alkotta meg azok 3D modelljeit adatbázis-
ba rendezve. Mindez egyben olyan innováció is, mely hidat 
képez a bölcsészkutatások és a mérnöki grafika és képal-
kotás, valamint a műszaki területeken használt technológiai 
megoldások között. Az Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria mellett a Nemzeti Régészeti Múzeum (Madrid, Spa-
nyolország), Római Művészetek Nemzeti Múzeuma (Mérida, 
Spanyolország) vesznek részt ebben a projektben.4 A finan-
szírozó szervezet – a partnerek mellett – az EADH (Europe-
an Association for Digital Humanities).

A nemzetközi projektek mellett egy kiváló pécsi vállal-
kozást is jó példaként kell megemlíteni, ez pedig a Pazirik 
Informatikai Kft. Munkáik során várak, erődök és egyéb 
objektumok hiteles, korhű makettjeit készítik el, mely pro-
jektekben a történész, a mérnök és az informatikus dolgo-
zik együtt, s az eredmények hiánypótlók. A makettek és 
modellek alkalmasak oktatási és szórakoztatási célra is, a 
szakmailag hű rekonstrukció mellett. Nem csak épületek 
kelhetnek életre munkáik nyomán, hanem komplett város-
részek is.

A radiológia és a CT eszközeinek felhasználása szintén 
kiforrott és bevett technológiának számít a 3D képalkotás 
során, melynek számos felhasználási területe van a hagyo-
mányos, orvosi mellett. A talajradarok és a régészeti tár-
gyak belsejét vizsgáló képalkotási technológiák főként a 
régészeknek és muzeológusoknak jelentenek segítséget, 
az emberi maradványok vizsgálata pedig a halál vagy elő-
forduló betegségek okairól adhat eredményt. Ezeknek az 
eljárásoknak a során az orvos (radiológus, igazságügyi or-

4 https://eadh.org/projects/epigraphia-3d (2019. 02. 05.) 
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vosszakértő) dolgozik együtt a történettudományok kuta-
tóival és az informatika szakembereivel. Ilyen vizsgálatokra 
többek között akkor van szükség, amikor egy lelet tartalma 
– melyet annak sérülése nélkül nem lenne lehetőség vizsgál-
ni a hagyományos módszerekkel – olyan jelentős informáci-
ókat rejthet magában, melyek nélkülözhetetlenek a kutatás 
szempontjából, ám így az mégsem sérül (állagmegóvás). 
Szintén itt kell megemlíteni az arcrekonstrukciós eljáráso-
kat, melyekben szintén orvos segíti a régészt, történészt 
vagy muzeológust munkájában (Julius Caesar arcrekonst-
rukciós projektje, Sparavigna, 2018)

Az oktatás és a kísérleti régészet területein járva, a csata 
és fegyverzet rekonstrukció esetében alkalmazott metódus 
a 3D animációk készítése. A Total War motor5 – mely alap-
vetően egy számítógépes harci játék mögötti fejlesztés – 
alkalmas arra, hogy játékosan, modern eszközökkel adjon 
át információt a fiatalabb korosztályok számára, illetve a 
technológia kifinomultságának köszönhetően kor- és törté-
nelemhű információkat jelenítsen meg. Így az oktatásban, 
annak gamifikációja (játékosítás) rendkívül modern megol-
dást jelent, fogyaszthatóvá, kortárssá téve az információk 
átadását a számítógéphez szokott generációk részére. (de 
Paula et al., 2018)

A górcső alá vont 3D technológiák közül utoljára a nyom-
tatás kerül említésre. A 3D nyomtatási eljárás egy olyan el-
járás, ami háromdimenziós tárgyakat képes alkotni digitális 
modellekből egy speciális nyomtató berendezés segítségé-
vel. Jelenlegi fő alkalmazásterülete a gyors prototípuskészí-
tés és a hobbi szintű használat, de a technológia fejlődé-
sével az ipari és orvosi alkalmazásra is lehetőség nyílhat. A 
3D nyomtató additív gyártási eljárás, vagyis vékony rétegek 
lerakásával készít tárgyakat szemben a hagyományos meg-
munkálással, melynek során egy nagyobb nyers darabból 

5 https://www.creative-assembly.com/blog/programming-resources 
(2019. 02. 05.)



DEÁK MÁTÉ

22

választják le a felesleges anyagot és a megmaradó rész lesz 
a késztermék. Szintén olyan eljárás, mely a rekonstrukció és 
pótlás esetén műtárgyak javításánál, újra alkotásánál rend-
kívül hasznos muzeológusok, régészek és történészek, illet-
ve a művészettel kapcsolatos tudományok és kutatásokban 
résztvevők számára.

Új anyagok létrehozására is alkalmas ez a technológia. Jó 
példa erre a CFPR (Centre for Fine Print Research, Univers-
ity of West of England) projektje, mely során az egyiptomi 
fajansz technológiát kívánják újra alkotni, s az ipari szerep-
lők bevonásával piacosítani. A fajansz műtárgyak előkerül-
tek feltárások során, ám azok gyártási eljárása jelenleg nem 
ismert. Az anyag maga azonban alkalmas ipari felhaszná-
lásra, s a 3D nyomtatás tűnik alkalmasnak – legalábbis a ku-
tatás jelenlegi fázisában – arra, hogy a fajansz bevonatot 
elkészítsék. A kutatásban történész, régész, informatikus és 
mérnök vesz részt, s David Huson, valamint Stephen Hos-
kins jegyzik a projektet.6

A Pécsi Tudományegyetemen megvalósítható inter-
diszciplináris kutatások 

A Pécsi Tudományegyetemen jelenleg is folynak interdisz-
ciplináris kutatások. Manapság nem is nagyon lehetséges 
szigorúan egy tudományterület határain belül mozogva 
kutatni vagy oktatni, hiszen más tudományterületek tudo-
mány- és eszköztárából is óhatatlanul használ a kutató ele-
meket, vagy a saját területének segédtudományait is alkal-
mazza. Nehéz meghatározni pontosan, hol húzódik a határ 
a szigorúan csak egy tudományterületen, vagy az interdisz-
ciplináris környezetben folytatott kutatások között, épp a 
fentiek okán.

6 https://www.uwe.ac.uk/sca/research/cfpr/research/3D/research_
projects/Egyptian_Paste.html (2019. 02. 05.)
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Az interdiszciplináris metódus az oktatásban és a kuta-
tásban is jelen van a PTE-n. A Bölcsészettudományi Karon 
kiemelhető az Interdiszciplináris Doktori Iskola, vagy a Gras-
tyán Endre Interdiszciplináris Szakkollégium. A Műszaki és 
Informatikai Karon a Transzdiszciplináris Szakkollégium, va-
lamint a 3D nyomtatásokkal kapcsolatos kutatásokat ösz-
szefogó PTE 3D projekt emelhető ki, mely a 3D nyomtatási 
és vizualizációs technológiákat alkalmazó interdiszciplináris 
kutatási, oktatási és fejlesztési központként jött létre 2018-
ban. Fontos említeni a szuperszámítógépet, valamint a PTE 
SZKK Big Data Kutatócsoportját is, melyek szintén alapokat 
és infrastruktúrát jelentenek a különböző szempontok alap-
ján történő, ám közös kutatásokhoz.

Az Általános Orvostudományi Karon említhető az Inter-
diszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola, valamint a 
2018-ban alapított Transzdiszciplináris Kutatások Intézete 
(Institute of Transdisciplinary Discoveries), melynek Prof. 
Dr. Sík Attila az intézetigazgatója. Ez az intézet azért ki-
emelten fontos, mivel kifejezetten a Karok (és így a tudo-
mányterületek) közötti kutatások elősegítésének a céljával 
jött létre, s így platformja lehet a közös, inter- és transz-
diszciplináris kutatásoknak, projektek generálásának. A 
munkatársak között kutatóbiológus, jogász, bölcsész, köz-
gazdász és informatikus mérnök található, képviselve az 
egymástól eltérő, ám együtt jól működő tudományterüle-
teket. A PTE Karai közül az Általános Orvostudományi, a 
Bölcsészettudományi, a Közgazdaságtudományi, a Jog-
tudományi, az Egészségtudományi, a Műszaki és Informa-
tikai, valamint a Művészeti Karokkal folynak együttműkö-
dések, melyeket kiegészítenek a városi piaci és társadalmi 
szereplőkkel történő kooperációk mind hazai, mind jelen-
tős nemzetközi színtereken. 

Terjedelmi korlátok miatt nem lehetséges a PTE teljes in-
ter- és transzdiszciplináris kutatási portfóliójának és szerve-
zeti egységeinek áttekintése ebben a tanulmányban. Rész-
leteiben a számos lehetőséget rejtő jövőképet sem lehet itt 
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bemutatni, ám ígéretes kutatásokra fel lehet hívni a figyel-
met. Az egyik olyan terület, melyen a bölcsészettudomány 
az informatikával és a mesterséges intelligenciával együtt új 
területekre lép a közeljövőben, az az úgynevezett digitális 
diplomácia (elektronikus diplomácia), s ezen belül is a mes-
terséges intelligencia felhasználási lehetőségei a diplomá-
ciában. A Bölcsészkar Társadalmi Kapcsolatok Intézete Po-
litikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszékének 
hallgatója, Ripp Adrienn épp a diplomácia és a mesterséges 
intelligencia összefüggéseit kutatja, s ígéretes részeredmé-
nyeket mutathat fel már most, a kutatása elején. 

A transzdiszciplináris kutatásokat tekinthetjük tehát a 3D 
technológiákat más tudományterületeken, köztük a humán 
tudományok terén felhasználó alapkutatásoknak, s a tanul-
mány ezért is foglalkozik ezzel a speciális, Magyarországon 
még újnak, innovatívnak tekinthető metódussal külön fe-
jezetben. Valószínűsíthető, hogy a jövőben számos új, ma 
még elképzelhetetlennek tűnő tudományági, tudományte-
rületi fúzió valósulhat meg, s a PTE kutatási portfóliója eb-
ben az irányban szélesedhet majd.
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DOMBI JUDIT

DIGITÁLIS FORRADALOM AZ 
OSZTÁLYTEREMBEN – KÍSÉRLETI 
KUTATÁSOK AZ OSZTATLAN
TANÁRKÉPZÉSBEN

Absztrakt

A jelen tanulmányban bemutatott empirikus kutatás felvá-
zolja, hogy az osztatlan tanárképzés hallgatói milyen taní-
táshoz kapcsolódó nézetekkel rendelkeznek az IKT eszkö-
zök tanórai felhasználási lehetőségeit illetően, és miként 
alkalmazzák ezen eszközöket a gyakorlatban, egy kísérleti, 
kontrollált tanítási folyamat során. A tanulmány három, egy-
máshoz szorosan kapcsolódó, de mind fókuszában, mind 
módszertanában eltérő adatgyűjtés kezdeti eredményeit 
tárgyalja. Első körben a hallgatók IKT eszközökkel szerzett 
tanulási-tanítási tapasztalatai kerülnek feltárásra, majd az 
egyetemi mikrotanítások video-elemzése során arra kere-
sem a választ, hogy milyen mértékben tükröződnek a hall-
gatók modern oktatásról alkotott elképzelései saját gyakor-
latukban. Végezetül az interjú-adatok arra is rávilágítanak, 
hogy milyen fontos a hallgatói nézetek feltárása és a refle-
xiós lehetőségek biztosítása, mivel, mint ahogy a jelenlegi 
kutatás is bizonyítja, a nézetek hatása a tanítási gyakorlat-
ra meghatározóbb, mint a képzés során szerzett ismeretek 
vagy saját tapasztalatok. 

Kulcsszavak: tanárképzés, nézetek, IKT eszközök
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Bevezetés

A magyar közoktatásban az információs és kommunikációs 
eszközök jelenléte, használata nem újdonság, hiszen már a 
90’es évek végétől kezdődő Sulinet Program keretein be-
lül előtérbe került az informatika oktatási célú felhasználása. 
Annak ellenére, hogy számos, az internet és a számítástech-
nikai eszközök elterjedését, és az oktatás modernizációját 
szolgáló intézkedés született, továbbra sem állítható, hogy 
az iskolák nagy részének mindennapi életében hangsúlyo-
san jelen vannak az ismeretelsajátítást segítő, kompetenciá-
kat fejlesztő, informatikai eszközökre építő és épülő tanítá-
si-tanulási folyamatok. Mindemellett hatalmas különbségek 
figyelhetőek meg nem csak földrajzi tekintetben – például 
fővárosi-megyeszékhelyi-kisvárosi vagy kistérségi iskolák 
lehetőségeit összevetve – hanem iskolatípusok között is: egy 
népszerű gimnázium informatikai felszereltsége és az eszkö-
zök tanítási-tanulási formákat segítő felhasználása messze 
meghaladhatja a hasonló földrajzi fekvésű szakiskoláét. 

Az IKT eszközök iskolai alkalmazásának azonban talán 
még az iskola felszereltségénél, az eszközök megléténél is 
fontosabb feltétele, hogy az iskolákban oktató pedagógu-
sok milyen mértékben nyitottak a modern technikák alkal-
mazására, rendelkeznek-e olyan pedagógiai ismeretekkel, 
melyek birtokában hatékonyan ki tudják használni tanításuk 
során az IKT eszközökben rejlő lehetőségeket. Az, hogy egy 
adott tanórán megvalósul-e az IKT-n vagy IKT eszközökön 
alapuló tanulás, számos tényező függvénye: elengedhetet-
lenek a megfelelő eszközök, az eszközök alkalmazásához 
szükséges ismeretek, szükség van kellő nyitottságra a tech-
nológiák irányában, valamint a pedagógusnak olyan, tanu-
lásról-tanításról alkotott nézetekkel kell rendelkeznie, ame-
lyek rendszerébe bele tudja illeszteni az IKT-ra alapozható 
pedagógiát. Az információs és kommunikációs forradalom 
kultúrája dinamikus és demokratikus – jóval dinamikusabb 
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és demokratikusabb, mint a hagyományos oktatást meg-
változtatni hivatott korábbi innovációk bármelyike. A ha-
gyományos iskolai környezetben a tevékenységek markán-
san különböznek mindattól, amit a tanulók az iskolán kívüli 
mindennapi életben tanulnak és tapasztalnak. Az a tanár, 
aki egy okostáblán kivetített kép előtt álló tanulót hagyo-
mányos módon feleltet, vagy egy internetes oldalon lévő 
szöveget fordíttat le idegen nyelvről magyarra, nem tudja 
a technikai fejlődés biztosította lehetőségeket hatékonyan 
a tanulás szolgálatába állítani. Ha a digitális eszközök hasz-
nálata nem társul olyan pedagógiai ismeretekkel, amelyek 
a technológiák hatékony alkalmazásához megfelelő hát-
tértudást biztosítanak, akkor kétséges, hogy a modern kor 
vívmányai valóban be tudják-e tölteni az oktatásban nekik 
szánt szerepet. 

A jelen tanulmányban bemutatott empirikus kutatás fel-
vázolja, hogy az osztatlan tanárképzés hallgatói milyen ta-
nításhoz kapcsolódó nézetekkel (beliefs) rendelkeznek az 
IKT eszközök tanórai felhasználási lehetőségeiről, és miként 
alkalmazzák ezeket a gyakorlatban kísérleti, kontrollált ta-
nítási folyamat során, egy egyetemi mikrotanítás keretein 
belül. A kutatás ismertetését megelőző irodalmi áttekintés 
három témára fókuszál: az informatikai és kommunikációs 
eszközök használata a magyar közoktatásban, a nyelvórá-
kon zajló tevékenységek és a tanári nézetek kerülnek be-
mutatásra. 

Irodalmi áttekintés

IKT az oktatásban

A közoktatásban tanító pedagógusok oktatás-informatikai 
kompetenciájának fejlesztése sürgető, ezt támasztják alá az 
utóbbi évek Európai Uniós dokumentumai, valamint a hazai 
vonatkozó rendelkezések is, melyek az oktatás-informatikai 
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kompetenciát a szükséges és elvárt tanári kompetenciák 
között tüntetik fel (Dancsó, 2005; Dringó-Horváth, 2012). A 
következőkben a teljesség igénye nélkül bemutatásra ke-
rülő kutatások azt vizsgálják, hogy mennyire valósul meg a 
gyakorlatban az oktatásinformatikai kompetencia.

Szunyogné Bogdán Hajnalka (2015) alapfokú oktatási in-
tézményekben, falusi, kisvárosi, megyeszékhelyi és fővárosi 
iskolákban oktató pedagógusok (N=97) körében vizsgálta 
a digitális környezethez való hozzáállást. A kérdőíves ku-
tatás többek között olyan kérdésekre keres választ, mint a 
digitális technológiák ismerete, és azok hatásairól alkotott 
pedagógusi vélemények, napi munkavégzés során előke-
rülő konkrét tapasztalatok, az iskolai eszközellátottság és 
továbbképzési lehetőségek. Fontos kérdése a kutatásnak, 
hogy a pedagógusok a rendelkezésükre álló eszközökből 
melyeket, milyen célokra és mennyire gyakran használnak 
saját tanítási gyakorlatuk során. A válaszokból egyértelmű-
en kitűnik, hogy a pedagógusok szerint az IKT eszközök 
használata pozitív és negatív hatásokat egyaránt kifejt az 
oktatási folyamatra. A digitális eszközök segítségével tar-
tott órákról túlnyomóan pozitív terminusokban nyilatkoz-
nak, bár a negatívumok között megemlítik, hogy időigényes 
a felkészülés, és személytelenebb egy-egy ilyen óra. A meg-
kérdezett pedagógusok csaknem kétharmada biztonság-
gal, napi szinten használ digitális eszközöket, és csupán két 
százalékuk nem használja, idegenkedik ezektől az eszkö-
zöktől. A felmérés szerint a leggyakrabban használt digitális 
eszközök a laptop, az internet, az interaktív tábla, a projek-
tor. A többség az oktatási folyamat bizonyos fázisaiban (pl.: 
gyakorlás, az ellenőrzés, az értékelés, vagy az új ismeretek 
átadása) használja ezeket az eszközöket, a megkérdezett 
pedagógusok egyharmada viszont rendszeres, több fázisra 
kiterjedő használatról nyilatkozott. 

Ezek az eredmények mindenképpen előrelépést jeleznek 
a korábbi állapotokhoz képest: tíz évvel korábban, 2004-
ben készült, német nyelvtanárokat (N=554) vizsgáló felmé-
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rés szerint (Dringó-Horváth & Hoffmann, 2004) bár a nyelv-
tanárok nagy része nyitott az új módszerek befogadására és 
felhasználására tanításuk során, a számítástechnikai eszkö-
zök használata még a legtöbb iskolában javarészt a számí-
tástechnika-oktatás kereteire korlátozódott, és nem tekint-
hető a nyelvoktatás integráns részének. A kutatás további 
megállapítása szerint elenyészőnek nevezhető azon peda-
gógusok száma, akik a számítógépes eszközöket folyamato-
san használják, és tudatosan beépítik tanításukba. A 2015-ös 
kutatás, bár kevesebb tanárhoz ért el, és általános iskolákat 
vizsgált, szerencsére sokkal kedvezőbb képet fest az IKT 
iskolai helyzetéről, így elmondható hogy egy évtized alatt 
számottevő változások következtek be a közoktatásban. 

Fehér Péter (2008) átfogó, a pedagógusok módszerta-
ni megújulását az IKT eszközök tükrében vizsgáló kutatása 
szerint nem elégséges, ha a pedagógusok elsajátítják a di-
gitális technológiák alkalmazásához szükséges ismereteket, 
mivel ahhoz, hogy mindennapi gyakorlatuk szerves részei 
legyenek az IKT-alapú módszerek, ennél jóval többre van 
szükség: fontos, hogy ismerjék az oktatásban felhasználha-
tó korszerű trendeket (pl. projektalapú tanulás, kooperatív 
tanulás), és tudják ezeket szoftver- és hardvereszközökkel 
támogatni. Ez a gondolat egybevág Abonyi-Tóth és Tur-
csányi-Szabó megfogalmazásával: „a technológia eszköz, 
nem pedig tanulási eredmény” (2015: 17). Ennek értelmé-
ben a tanórán nem a digitális eszköz öncélú használata kell, 
hogy középpontban álljon, hanem az, hogy a segítségével 
a tanulók lehetőséget kapjanak gondolataik megfogalma-
zására, kifejtő érvelésre, kooperációra, reflexióra és kritikai 
gondolkodásra. Fehér kutatásának (2008) számos fontos 
eredménye közül még témánkba vágó, hogy az a hipotézis, 
miszerint a frissen végzett, a digitális írástudást már általá-
nos- és középiskolában is tanuló pedagógusok iskolába ke-
rülésével felgyorsulhat az oktatási informatika elterjedése 
a közoktatásban, nem nyert megerősítést. A kutatás idevá-
gó eredményei azt mutatják, hogy az oktatási informatika 



DOMBI JUDIT

32

alkalmazásában a legeredményesebbek nem a fiatal, „digi-
tális bennszülött” pályakezdők, hanem a 35-39 év közötti 
pedagógusok, akik a legalább tízéves módszertani, szaktár-
gyi tapasztalatukat az informatikai eszközök magas szintű 
használatával kapcsolják össze pedagógiai gyakorlatukban.
Buda András egy 2006-tól folyamatosan tartó longitudiná-
lis kutatás-sorozat eredményeit bemutató kötetben (2017) 
átfogó képet ad a tanárok IKT kompetenciájáról és digi-
tális eszközhasználatáról. A kötetében ismertetett esetta-
nulmányok a debreceni általános és középiskolás tanárok 
IKT-kompetencia felmérésének eredményeit ismertetik. Az 
eredmények jelentős kettősséget mutatnak: a megkérdezet-
tek többsége nem tartja magát a hagyományos pedagógia 
hívének, azonban a gyakorlatukra irányuló kérdésekre adott 
válaszaik mást mutatnak. A tanárok körében az IKT-esz-
közök használata megfelelően biztosított intézményi esz-
közháttér mellett sem jellemző. A technika elutasítása sem 
lehet az alacsony IKT eszközhasználat oka: a válaszadó ta-
nárok többségét (78%) érdeklik a technológiai újítások, és 
41%-uk jól is kezeli a szóban forgó eszközöket. 

Kárpáti érvelésében az, „[h]ogy a tanár milyen célra fogja 
alkalmazni az IKT nyújtotta lehetőségeket, egyáltalán hasz-
nálja-e a számítógépet az oktatásban, az eszközellátottsá-
gon túl legfőképpen attól függ, milyen képzettséggel ren-
delkezik ezen a területen” (2007: 3). Véleményem szerint 
ez a meglátás csak részben helytálló. Kétségtelen, hogy a 
tanárok informatikai és módszertani képzettsége rendkívül 
fontos tényező abban, hogy mennyire jellemzően használ-
ják az IKT által nyújtott lehetőségeket, azonban a szakma 
fiatalodása, a digitális generáció katedrára lépése azt en-
gedné feltételezni, hogy jelentős előrelépés történik ezen a 
téren. Abban, hogy ez mégsem feltétlenül így van, szerepe 
lehet a tanárok nézeteinek – a hatékony tanulásról és ta-
nításról alkotott nézeteinek. Hiába van az iskolának meg-
felelő eszközellátottsága, hiába rendelkezik egy tanár kellő 
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oktatás-informatikai ismeretekkel, hiába tudja, hogy milyen 
pedagógiával tudná kamatoztatni ezeket a lehetőségeket, 
ha valójában nem hisz ezek eredményességében. Ha a tanu-
lásról, mint kognitív folyamatról alkotott nézetei gyökere-
sen ellentétben állnak azzal, amit pedagógiából vagy szak-
didaktikából az egyetemen, vagy továbbképzéseken tanult, 
akkor nem tudja hitelesen és elkötelezetten megvalósítani 
kommunikációs és információs technológiák oktatási hasz-
nálatában rejlő lehetőségeket. Hazai kontextusban több ku-
tatás vizsgálja a tanári nézeteket (pl.: Dudás, 2007; Fischer, 
2015; Lénárd, 2003; Lugossy, 2006, 2018; Nahalka, 2003; 
Petriné Feyér, 2003; Szivák, 2003). Jelen kutatás a tanári 
nézetek és az oktatásinformatikai eszközök használata kö-
zötti kapcsolat megértéséhez kíván hozzájárulni. 

Tanári nézetek 

A pedagógusok gondolkodásával foglalkozó kutatások egy 
kurrens iránya a tanári nézetek (beliefs) feltárásához kötő-
dik (Szivák, 2002). Richardson (1996) definícióját idézve a 
nézetek „olyan feltételezések, feltevések, propozíciók a vi-
lágról, amelyeket igaznak vélünk, s amelyek befolyásolják 
ítéleteinket, mások megítélését, s amelyeket felhasználunk 
döntéseink során” (p. 103). Falus a tanári nézetekre vonat-
kozó kutatások elemzése során megállapítja, hogy ezen ku-
tatások osztoznak abban a felismerésben, hogy „a tanárok 
rendelkeznek egy többé vagy kevésbé koherens nézetrend-
szerrel, amely segíti őket a bonyolult jelenségek strukturálá-
sában, megértésében és befolyásolja gyakorlati tevékenysé-
güket” (Falus, 2001: 23). 

A nézetek nem csak a tanárok gondolkodására, tanítási 
gyakorlatára hatnak, hanem a tanárképzésben részt vevő 
hallgatók tanárrá válási folyamatának talán legmeghatáro-
zóbb elemei is. A tanárjelöltek úgy érkeznek a képzésbe, 
hogy már jóval a gyakorlati programjuk megkezdése előtt 
többezer tanórát „hospitáltak” – saját iskolai éveik során. 
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Számtalan tapasztalattal, élménnyel és emlékkel rendel-
keznek arra vonatkozóan, hogy ők hogyan tanultak és őket 
hogyan tanították. Saját, tanulásról-tanításról alkotott néze-
teik olyan pszichikus konstrukciók, melyek nem csak a taní-
tásról alkotott elképzeléseiket befolyásolják, hanem az ah-
hoz kapcsolódó döntéseiket és végső soron egész gyakor-
latukat. Ezek a nézetek, előzetes, implicit elméletek, melyek 
filterként viselkedhetnek a tanárképzésben, a pedagógus 
mesterség tanulása során: bonyolultan, nehezen követhető 
módon összefonódnak a tudással; valamint értékelő termé-
szetük miatt szűrővé válnak, amelyen keresztül az új jelen-
ségeket interpretálják (Pajares, 1992: 325). 

A nézetek, mélyen gyökerező természetüknél fogva nem 
változtathatóak meg egyszerűen azáltal, hogy új, korsze-
rű pedagógiai ismereteket adunk át a tanárképzés során, 
ugyanis a hallgatók hajlamosabbak azokat az információkat 
megjegyezni, amelyek előzetes nézeteik közé beilleszthető-
ek, míg azokat a tényeket, melyek szemben állnak nézete-
ikkel, fenntartásokkal kezelik. Richardson szerint „[a] néze-
tek meghatározzák a cselekedeteket, de a cselekedetekben 
szerzett tapasztalatok és reflexiók visszahatnak a nézetek-
re, ezáltal okozva változást és/vagy gyarapodást” (1996: 
104) Ennek értelmében a korszerű pedagógiai ismeretek 
átadásán túl kiemelkedően fontos, hogy a tanárjelölteknek 
alkalmat biztosítsunk arra, hogy gondolkodni és beszélni 
tudjanak a tanulásról, a tanításról, képesek legyenek meg-
fogalmazni nézeteiket, és esetleges gyakorlati tapasztala-
taik tükrében felülvizsgálhassák azokat. A következő rész-
ben bemutatásra kerülő empirikus kutatás három részből 
áll: először felméri, hogy miként gondolkodnak a hallgatók 
az oktatásinformatikai technológiák alkalmazásáról, majd 
megvizsgálja konkrét gyakorlatukat, végül feltárja a gyakor-
latukra adott visszajelzések kiváltotta reflexióikat. 
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Empirkius kutatás

Az itt bemutatott kutatás több fázisból áll, melyek mind-
egyike a következő, átfogó kérdést feszegeti: Mi jellemzi a 
tanárjelöltek nézeteit és gyakorlatát az IKT eszközök okta-
tásban való felhasználását illetően? 

Kutatási kérdések

Annak érdekében, hogy ezt a kérdés minél körültekintőb-
ben megválaszolható legyen, több különálló, de egymással 
szorosan összefüggő adatgyűjtést végeztem, amelyek a kö-
vetkező kutatási kérdéseket tárgyalják:

Első, kérdőíves adatgyűjtés:
1. Milyen IKT eszközökkel találkoztak a tanárjelöltek di-

ákként általános- és középiskolában, valamint a fel-
sőoktatási tanulmányai során?

2.  Mi jellemzi a hallgatók hozzáállását ezekhez az eszkö-
zökhöz?

3.  Milyen eszközöket alkalmaznának tanárként?

Második fázis: a mikrotanítások video-elemzése:
4. Mennyire tükröződnek a hallgatók modern oktatásról 

alkotott elképzelései saját gyakorlatukban? 

Harmadik fázis: fókuszcsoport-interjú:
5. Hogyan reflektálnak a hallgatók saját tanítási gyakor-

latukra, nézeteikre. 

Résztvevők

A kutatás résztvevői egy nagy magyarországi egyetem osz-
tatlan tanárképzésében tanuló harmad- és negyedéves hall-
gatók voltak. Összesen 17 hallgató vett részt a kutatásban, 11 
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nő és 6 férfi. Minden résztvevő kétszakos volt, mindegyikük 
első szakja az angol volt. A résztvevők 20-23 év közöttiek 
voltak (M=21.1, SD: 1,4). A hallgatók mind a szerző által tar-
tott Pedagogical Grammar nyelvi/szakmódszertani kurzus-
ra jártak, amely keretet adott az adatgyűjtésnek. 

Adatgyűjtő eszközök és lebonyolítás

A kutatás első fázisában az adatgyűjtés kérdőív segítségé-
vel történt. A 2016/17-es tanév őszi félévének kezdetén, az 
első tanórán megkértem a hallgatókat, hogy töltsenek ki 
egy on-line kérdőívet, amelyben az IKT eszközökkel való ta-
pasztalatukat, nézeteiket és ismereteiket vizsgáltam zárt és 
nyitott kérdések segítségével. Mindkét kérdéstípusra mellé-
kelek egy-egy példát1: 

4. kérdés: Kérem, jelölje, hogy iskolatípusonként jellemzően 
mely IKT eszközökkel találkozott saját tanulmányai során az 
alábbi skála segítségével: 
1: soha nem használtuk ezeket, 2: néha használtuk ezeket, 
3: gyakran használtuk ezeket. 
Ha van olyan eszköz, amelyet nem talál a felsorolásban, ké-
rem, az Egyéb mezőben tüntesse fel. 
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10. kérdés: Ön milyen IKT eszközöket használna saját tanítá-
sa során, és mire?

1 A teljes kérdőív a Függelékben található. 
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Mivel a minta rendkívül kicsi, a statisztikai adatoknál értéke-
sebb adatoknak bizonyultak a nyílt kérdésekre adott szöve-
ges válaszok, melyeket kvaliatív módon elemeztem. 

A kutatás második fázisában a hallgatók által a szemi-
nárium teljesítésének feltételeként tartott mikrotanításokat 
aszerint vizsgáltam, hogy mennyire tükrözik a hallgatók IKT 
eszközhasználatról alkotott elgondolásait. A szemeszter má-
sodik felében tartott, egyenként 15 perces mikrotanításokat 
videóra vettem, és azokat tartalmi szempontból elemeztem. 

A kutatás harmadik fázisában a szemeszter utolsó óráján 
fókuszcsoportos beszélgetést tartottunk, mely során a hall-
gatók szabadon reflektálhattak saját nézeteikre, a mikrota-
nításra kapott visszajelzésekre, és a felmerülő ellentmondá-
sokra. A beszélgetést digitálisan rögzítettem, és a releváns 
részek átírásra kerültek.

Eredmények

A résztvevők válaszaiból megtudhatjuk, hogy esetükben a 
három megjelölt oktatási szint közül a felsőoktatásra legjel-
lemzőbb az IKT eszközök használata, amelyet szorosan kö-
vet a középiskola, míg a válaszokból világosan látszik, hogy 
csak egy résztvevő találkozott a legtöbb IKT eszközzel álta-
lános iskolai tanulmányai során.

1. ábra
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2. ábra: Középiskolában mely tanórákra volt jellemző az IKT 
eszközök használata?

3. ábra: Általános iskolában mely tanórákra volt jellemző az IKT 
eszközök használata?
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A második kérdésre adott válaszokból látható, hogy mind 
általános, mind középiskolában2 a diákok leginkább nyel-
vórákon találkoztak IKT-eszközökkel, ezt a történelemóra 
követi mindkét iskolatípusnál, míg középiskolában a harma-
dik hely megoszlik a kémia, matematika és magyar nyelv-
és irodalom tárgyak között. Általános iskolában a harmadik 
helyen a magyar nyelv-és irodalom tantárgy végzett. 

A résztvevők arra vonatkozóan, hogy egyetemi képzésük 
során mely órákon használnak leginkább IKT eszközöket, 
jellemzően átfogó válaszokat adtak: „Majdnem mindegyi-
ken”, „Az a ritka, ha nem.” „Főleg pedagógián, de angolon is 
azért” „Mindig”, amely alátámasztja az első kérdésre adott 
válaszukat is, miszerint a legtöbb IKT eszközzel egyetemi 
tanulmányaik folyamán találkoznak (a tanárképzést folytató 
hazai egyetemeken megvalósuló oktatói eszközhasználat-
ról ld. Dringó-Horváth, 2018). 

Az általános és középiskolában leggyakrabban használt 
öt eszköz megoszlását a 4-5. ábra mutatja. A résztvevők 
tapasztalatai szerint a gyakran használt eszközöknek szá-
mít a CD lejátszó, a projektor és a számítógép mind álta-
lános- mind középiskolában. Érdekes eredmény, hogy az 
okostáblát csak kevesen említették a gyakran használt esz-
közök között, a tabletet pedig még kevesebben. Ez utóbbi 
eredmény azért is meglepő, mert a táblagépek jellemzően 
olcsóbbak, mint a számítógépek, és karbantartásuk is keve-
sebb odafigyelést és költséget jelentene az iskoláknak. Bár 
az okostáblákat nem a gyakori használatban lévő eszközök 
között említették a hallgatók, arra a kérdésre, hogy meny-
nyire élvezték ezen eszközök használatát a tanórákon, az 
okostábla, a tablet és a számítógép kapták a legmagasabb 
pontokat. A CD lejátszó és a kivetítő, tehát azok az eszkö-
zök, amelyek használata során a tanulók passzív, befogadó 
szerepet kapnak, alacsonyabb átlagpontokat szerzett. 

2 Az általános iskolára vonatkozó kérdésnél a diákok összességében 45 
választ adtak, a középiskola esetében 56 választ.
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4. ábra

5. ábra

A nyitott kérdésekre adott szöveges válaszok azonban a szá-
zalékos megoszlásnál jóval értékesebb betekintést nyújtanak 
a hallgatók IKT eszközökkel való kapcsolatára. Válaszaikban 
a hallgatók hangsúlyozzák, hogy mennyire szerették ezeket 
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az eszközöket használni, motiválóan hatottak rájuk, újnak, ér-
dekesnek, életszerűnek élték meg azokat az órákat, amiken 
alkalmuk nyílt IKT eszközöket használni a tanulás során.

 Nagyon nagy szükség lenne rájuk, minél többre, csak 
sajnos kevés a pénz az iskolákban.

Ezekből sosem elég. Mindig újabb jön, gyakorlatilag 
mire leltárba vették a gépeket nálunk, már elavultak 
voltak, semmi se ment rajtuk. Ezért lenne jobb a tablet, 
kisebb a hardverigény, élvezhetőek lennének a kicsit 
régebbi gépek is.

Nagyon jó volt az internetes feladat, az a vetélke-
dős. Mint a TV-ben. Meg filmeket is néztünk. Szerintem 
jó volt, más tantárgyból sose volt ilyen.

Előkerültek azonban negatív tapasztalatok is:

Hiába volt okostábla, csak egy tanár tudta használni, 
de ő is csak ilyen bénább feladatokat. Semmi értel-
me nem volt, az egész vicc volt, nem tanulás. Vagy 
lefagyott, vagy lemerült, vagy belezavarodott. Ritkán 
sikerült értelmeset kihozni belőle.

Okostábla – gyakorlatilag képernyőnek használtuk. 
Nem sok értelme volt. Szerintem kezelni se tudták jól, 
biztos nem ismerték minden funkcióját.

A számítógépeket szerintem sok órán lehetett vol-
na használni, de csak angolon használtuk. Ott is csak 
hallásértést gyakoroltunk, meg filmet néztünk főleg. 
Internet nem is volt rákötve.

Ezekből a kritikusabb hangvételű válaszokból látszik, hogy 
a hallgatók rendelkeznek bizonyos elképzelésekkel arról, 
hogy hogyan lehetne eredményesen használni a rendelke-
zésre álló eszközöket. Ezek az elgondolások a saját, elkép-
zelt gyakorlatukra irányuló kérdésekre adott válaszaikban 
is felszínre kerülnek. A válaszokból egyértelmű, hogy a 
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hallgatók tisztában vannak azzal, hogy kurrens pedagógiai 
nézetek szerint milyen egy „jó” tanóra. A résztvevők meg-
fogalmazásában a jó tanóra így jellemezhető: „interaktív”, 
„sok a kommunikáció, párbeszéd”, „sok a digitális tarta-
lom”, „nincs túlmagyarázva”, „nem a tanár dominál”, „van 
esély beszélni.” Ezek a válaszok sejtetni engedik, hogy a 
tanárjelöltekben már él egy olyan kép, amely egy válto-
zó világban már egy megváltozott tanári szerepet enged 
sejtetni. A fenti jellemzések azt sugallják, hogy a hallgatók 
észrevették, hogy a digitális világban, a ránk leső informá-
ciórengetegben a tanár már nem a tudás egyedüli birto-
kosa és átadója, sokkal inkább egy facilitátor, akinek se-
gítségével a tanulók el tudnak igazodni az őket körülvevő 
információk sokaságában. 

Arra a kérdésre, hogy ők milyen eszközöket terveznek 
használni tanításuk során, változatos válaszok érkeztek. 
Legtöbben a számítógépet, a projektort és a CD lejátszót 
említették (bizonyos válaszokban „magnó” szerepel, de re-
mélve azt, hogy az iskolákban már a digitális hangfelvételek 
uralkodnak, ezeket a válaszokat is a CD lejátszó kategóriába 
soroltam). Ezen a ponton érdekes ellentmondás figyelhető 
meg a válaszokon belül: annak ellenére, hogy saját maguk 
napi szinten a mindennapi életben leggyakrabban okosesz-
közöket, okostelefont és táblagépeket alkalmaznak (9. kér-
dés), ezeket az eszközöket nem, vagy csak korlátozottan 
(táblagép, 3 válaszadó) említik meg az általuk tanórán hasz-
nálni kívánt eszközök között. Bár korábbi válaszaikból kitű-
nik,hogy hiányolták az okostáblát saját iskolai éveik során, 
valamint az is, hogy a táblagépeket hatékonyabban használ-
ható eszközöknek tekintik; mégis, amikor saját tanításukra 
gondolnak akkor a leggyakoribbnak említett eszközök azok 
lesznek, amelyekkel őket magukat is tanították: számítógép, 
projektor és CD lejátszó (vö.: 4-5. ábra). Ez alátámasztja a 
korábbi kutatások eredményeit (pl. Hunyady, 1993; Pajares, 
1992): a saját tanulásuk során szerzett tapasztalatok „meg-
határozzák reagálásukat egyes pedagógiai szituációkban, 
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viselkedési sémaként működnek” (Hunyady, 1993: 165), sze-
repük tehát fontosabb, mint azt elsőre gondolnánk.

A válaszok alapján a tanárjelöltek jellemzően modern 
nyelvpedagógiai ismeretekkel rendelkeznek, tudják, hogy 
mire kellene használni az oktatásinformatikai eszközöket: 

Mindenképpen sokat beszélnének, az interakció szol-
gálatába állítanám. Hogy együtt kelljen megoldaniuk 
valamit. Például lehetne egy projektfeladat, amit cso-
portban csinálnak, és akkor ahhoz többen használná-
nak egy gépet, információszerzésre, meg esetleg e 
prezentáció összeállítására.

Például meghatároznám a témát, de ezen belül 
szabadságot kapnának a tanulók, azt dolgoznának fel, 
ami közel áll az érdeklődésükhöz. Ha a tágabb téma 
a „sport” lenne, akkor mindenki vagy az őt érdeklő 
sportról olvashatna, vagy esetleg a sporthoz távolabb-
ról kapcsolódó dolgokról, pl. sport és egészség, vagy 
sport és marketing. Így egész biztos, hogy mindenki 
számára lenne érdekes az adott órán.

Én a számonkérést is átalakítanám. Lehetne on-line 
kvíz, vagy játékszerű, például szódolgozatoknál. Sok-
kal élvezetesebb lenne, és még javítani sem kellene. 
Ott helyben megtudnák az eredményt. Szerintem ha-
tékonyabb is lenne.

A fenti néhány példából egyértelmű, hogy a hallgatók tud-
ják, hogy a tanórán autentikus tartalmakat kellene közve-
títeni, melyek mindenki számára motiválóak, valamint tisz-
tában vannak a differenciálással, a projektalapú tanulás 
előnyeivel, és a mérés- és értékelés terén is rendelkeznek 
modernnek mondható elgondolásokkal. Ez a tendencia a 
legtöbb válaszadóra jellemző volt, tehát a kérdőívek alap-
ján kedvező kép alakulhat ki bennünk a tanárképzés sike-
rességét illetően: a fenti eredmények azt bizonyítják, hogy 
a hallgatók számos korszerű pedagógiai ismeret birtokában 
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vannak. A kutatás következő fázisa, a mikrotanítások elem-
zése azonban árnyaltabb képet mutat, és felemeli a fátylat a 
hallgatók véleménye és tényleges gyakorlata között tetten 
érhető ellentmondásokról. 

A mikrotanítás egy kontrollált szimulációs gyakorlat, 
amely a Pedagogical Grammar szeminárium teljesítési felté-
telei között szerepelt. A gyakorlat keretén belül a hallgatók 
egy 15 perces rövid tanóra-részt tartanak többi társuknak. 
A mikrotanításra ugyanúgy kell készülni, mint egy rendes 
tanításra: célokat kell megfogalmazni, óratervet kell írni, fel-
adatokat és folyamatokat kell tervezni. A mikrotanításokra 
a szemeszter utolsó öt hetében került sor. A résztvevők kö-
zül egy hallgató nem járult hozzá videofelvétel készítésé-
hez, azonban 16 mikrotanításról digitális felvételt, míg a fel 
nem vett óra esetében jegyzeteket készítettem a későbbi 
elemzéshez. A „mikroórák” elemzéséből egyértelmű, hogy 
a hallgatók megvalósítandó célnak legtöbbször egy nyelv-
tani struktúra bemutatását és gyakorlását választották, ami 
nem meglepő, mivel ez volt a szeminárium fő témája (bár a 
hallgatókat semmi nem korlátozta abban, hogy bármilyen 
más fókuszt válasszanak). Mindössze két hallgató óráján 
nem került elő a nyelvtani formák explicit gyakorlása, ők re-
ceptív készségek fejlesztésével (egy esetben beszédértés 
és egyben pedig olvasásértés) foglalkoztak, bár burkoltan 
ezeken az órákon is történt nyelvtani gyakorlás. 

Az IKT eszközök használatával kapcsolatban a hallga-
tók konzisztensnek bizonyultak korábbi válaszaikkal: való-
ban mindannyian használtak ilyen eszközöket, és az általuk 
használt eszközök, előzetes elgondolásuknak megfelelően 
túlnyomórészt a számítógép, a kivetítő és a CD lejátszó 
voltak. Az alábbi táblázat mutatja a mikrotanítások során 
használt eszközöket időarányosan. Összesen 259 percnyi 
digitális felvétel készült, mely kiegészítve a papíralapú jegy-
zettel összességében 277 percnyi tanításról készült adatot 
eredményezett. 



DIGITÁLIS FORRADALOM AZ OSZTÁLYTEREMBEN...

45

Eszköz Időtartam (Összesen: 277 perc) Arány
projektor 183 perc 66.0%
számítógép 210 perc 75.8%
CD lejátszó 104 perc 37.5%

Táblázat: Eszközhasználat időarányosan a mikrotanításokon

Az, hogy nem volt olyan mikrotanítás, amelyen ne használ-
tak volna oktatásinformatikai eszközöket, mindenképpen jó 
irányba mutat, ahogyan az is, hogy viszonylag hosszú ideig 
használták ezeket, tehát a tanítás meghatározó részében 
támaszkodtak ilyen eszközökre. 

Azonban a videók tartalmi elemzése kevésbé rózsás ké-
pet mutat: a tanárjelöltek jellemzően arra használták a szá-
mítógépet és a projektort, hogy nyelvtani struktúrákat vetít-
senek ki, és azokat frontálisan elmagyarázzák a csoportnak. 
Az alábbi példákkal ezt a jelenséget szeretném bemutatni.

1. Példa:
A hallgató mikrotanításának témája a narratív igeidők hasz-
nálata az angolban. Rövid bevezető után felolvas egy perc 
hosszúságú szövegrészt egy James Bond novellából {au-
tentikus tartalom, célnyelvi kultúra átadása}. Megkérdezi a 
csoportot, hogy milyen igeidőkre emlékeznek a szövegből 
{explicit, alak-fókuszált tevékenység}. Kiosztja a szöveg-
részt, és megkéri a csoportot, hogy húzzák alá az igeidőket 
{explicit, forma-fókuszált tevékenység} valamint az esetle-
ges ismeretlen szavakat. Ezalatt bekapcsolja a számítógépet 
és a projektort, és megnyit a PowerPoint diasort {IKT-esz-
köz használata}. A diákon különböző igeidők képzése sze-
repel, példákkal alátámasztva. Ezeket ismerteti {frontális 
ismeretátadás}:

And like this, you can see that we use the Past Perfect 
when we have two things in the past. And one of them is 
earlier than the other. And like this, you can show that one 
action happened earlier than the other action. Can you read 
this example, [Név a csoportból]?



DOMBI JUDIT

46

2. Példa: 
A hallgató témája a feltételes mód kifejezése az angolban. 
Az óra kötetlen beszélgetéssel indul, a diákok egymás kö-
zött, párban-csoportban, ahogy a terem engedi, arra a kér-
désre válaszolnak, hogy mit tennének, ha egy hét rendkí-
vüli szünet lenne iskolai áramkimaradás miatt {csoportos/
páros kommunikáció, interakciós helyzet}. Ezt követően 
a tanárjelölt felírja a táblára a „2nd conditional” képzését 
{explicit nyelvtani magyarázat}. Megkéri a csoportot, hogy 
találjanak ki olyan helyzeteket, amikben ilyen típusú mon-
datokat lehet mondani, hogy ne mindig a tankönyvekben 
használatos „Mit tennél ha nyernél a lottón” szituáció le-
gyen a kiindulópont {kreatív, konstruktív feladat, a tanulók 
bevonása saját tanulási folyamatukba, hiszen szerepet kap-
nak a feladat kitalálásában}. Megbeszélik a javaslatokat, 
és szavazás útján döntenek arról, hogy melyik szituáció a 
legérdekesebb {konstruktív együttműködés}. A legtöbb 
szavazatot kapott lehetőség a „mit tennél, ha kiderülne, 
hogy a cukor mégsem hízlal?”. A tanárjelölt megkéri a cso-
portot, hogy írjanak öt mondatot arról, hogy mit tennének 
ebben a helyzetben {irányított kreatív gyakorlás, drill-szerű 
ismétléssel}. Ezalatt bekapcsolja a CD-t, és kioszt egy han-
doutot, Adele If it hadn’t been for love dalának szövegével 
{autentikus tartalom, életkornak megfelelő, motiváló tarta-
lom, célnyelvi kultúra közvetítése}. A szövegből hiányoznak 
bizonyos részek:

And now listen to the song. Please fill the gaps with the 
appropriate grammar part. Remember, we are practicing 
the conditional now. Pay attention to the form. Is it the 
same as we studied now? Or is it different? We will listen 
to it two times.

A fenti két példa jól szemlélteti, hogy annak ellenére, hogy 
a hallgatók használnak IKT eszközöket, valamint rendel-
keznek némi ismerettel arról, hogy a tudomány jelen állása 
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szerint hogyan kell nyelvet tanítani (autentikus, életkornak 
megfelelő, motiváló tartalmak, csoportmunka, lehetőség a 
kommunikációra), gyakorlatuk sokkal meghatározóbb ele-
me mégis a hagyományos, alakfókuszált, frontális nyelvok-
tatás, melyben a tanár továbbra is az ismeretátadó szerepét 
tölti be, és a digitális eszközöket is jellemzően olyan célokra 
használják, amelyeket hagyományos pedagógiával társí-
tunk. A magyarországi osztálytermi kutatások azt mutatják, 
hogy a nyelvórák a nemzetközi trendek ellenére még min-
dig túlnyomóan alak-fókuszáltak a helyes nyelvtani struktú-
rák használatát helyezik előtérbe a kommunikációval szem-
ben. Korábbi, nagymintás kutatások szerint a nyelvórákat 
a frontális, tanári kérdésekre épülő osztálymunka jellemzi, 
csak ritkán fordul elő a pár- vagy csoportmunka. A jellemző-
en előforduló feladattípusok a nyelvtani-fordító és drillező 
hagyományt tükrözik: gyakran történik hangos felolvasás, 
fordítás, nyelvtani gyakorlás, míg a legritkább a videózás, 
páros interakció, beszélgetés, szerepjáték. (ld. pl.: Dombi – 
Nikolov – Ottó – Öveges, 2009; Nikolov, 2007, 2011). A mik-
rotanítás elemzéséből az a kép rajzolódik ki, hogy a hallga-
tók a videó és zenehallgatásról, a számítógép használatról 
azt gondolják, hogy ezek „modern” osztálytermi tevékeny-
ségek, melyekben nekik maguknak nem sok részük volt, 
így újításnak élik meg. A digitális eszközöket biztonsággal 
kezelik, esetenként kimondottan jó ötletekkel rendelkeznek 
felhasználásukat illetően. Az is egyértelműen látszik, hogy 
szereztek egyetemi képzésük során bizonyos kurrens mód-
szertani ismereteket, hiszen csaknem minden mikroórán (15 
a 17-ből) előfordultak autentikus tartalmak, közvetítettek 
célnyelvi kultúrát. A probléma a mikrotanításokkal alapjai-
ban véve az, hogy a hallgatók alapvetően mégis frontálisan, 
alak-fókuszáltan, drillezve tanítottak, pontosan úgy, aho-
gyan őket magukat is tanították. A kutatás következő fázi-
sában azt a csoportos beszélgetést elemzem, amely során 
erre a jelenségre reflektáltunk közösen.
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A kutatás harmadik fázisának, a fókuszcsoportos be-
szélgetésnek elemzése jelenleg is zajlik, így abból csak két 
momentumot ragadnék ki. Az egyik az, hogy a hallgatók 
őszinte meglepettséggel és kissé megrendülten fogadták 
a visszajelzéseket. Hozzáállásukból egyértelmű, hogy ők 
tényleg azt hitték, hogy kurrens módon használják az IKT 
eszközöket.

De pedig tessék elhinni, hogy nálunk semmi ilyen nem volt 
sosem. Hiába voltak ott a….ott a… a gépek. Én pont azért 
csináltam a ppt-t, hogy más legyen, hogy ne mindig a tábla. 
Meg be lehet szúrni képeket, és akkor nem kell megmondani 
magyarul a szavakat.

Hallgató1: Mert használtunk magnót, meg dalokat… a [Név] 
meg a [Név] is.
Oktató: Igen, de ha visszagondol, mire használták őket? Az 
Adele-os dalban konkrétan azt a struktúrát kellett leírnia a 
csoportnak négyszer, hogy „I wouldn’t have” …és „if it hadn’t 
been”. Mi ez, hogy hívjuk ezt? Amikor ugyanazt a nyelvtani 
alakot sokszor kell leírni?
Hallgató2: Drill.
Oktató: Igen. Ez drillezés. 
Hallgató1: Jó, igen. Jó de akkor mire lehet még használni egy 
dalt?
Oktató: Hát találjuk ki, gondoljuk át együtt. Ezt a dalt mire 
lehetne jól használni?
Hallgató3: hát, mondjuk csak félig játszuk le, és akkor ki kell 
találni, hogy mi történt volna….?
Oktató: Hogy kelljen kitalálni? Mit kelljen csinálni? Hogyan 
lesz ebből feladat, fogalmazzuk akkor meg!
Hallgató3: Hát, párban, mondjuk. 
Oktató: Alakul…
Hallgató2: Hogy akkor írjanak lehetséges szituációkat…
Oktató: Miért jó az, ha leírják?
Hallgató3: Mert akkor látják leírva, megtanulják…
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Oktató: Látni kell leírva ahhoz, hogy megtanulják? Gondol-
kodjunk kicsit. Jellemzően mire használják az emberek a 
nyelvet?
Hallgató1: Beszédre.
Oktató: Akkor?
Hallgató2: Akkor beszéljék csak meg? Ne is írják le? 
Oktató: Ha meg tudják nekem indokolni, hogy miért lesz jó, 
ha leírják, hogy mitől lesz több az adott feladat, hogy mi célt 
fog szolgálni, akkor felőlem leírhatják, csak szeretném látni, 
hogy tudjuk, hogy mit miért csinálunk.
Hallgató4: én nem tudom. {Nevetés}
Oktató: Nem volt ez rossz kezdet, menjünk vissza odáig, 
hogy ki kell találni, hogy mi történt volna, ha. Mi szól az ellen, 
hogy ezt megbeszélhessék a diákjaink? Mondjuk párban?
Hallgató5: Az, hogy meg kell tanítani ezt a szerkezetet. 
Oktató: Hát, azon vagyunk. {nevetés} De miért nem jó erre 
a beszéd?
Hallgató3: Mert úgy sose tanulják meg. A nyelvtant le kell 
írni. {egyetértés}

A második, hosszabb idézet már nem csak azt mutatja, hogy 
a tanárjelöltek azt gondolták, hogy napjaink igényeinek 
megfelelően használják az oktatásinformatikai eszközöket, 
hanem az is egyértelművé válik belőle, hogy meghatározó 
nézetekkel rendelkeznek arról, hogy hogyan lehet nyelvtant 
tanulni és tanítani. Ezek a nézetek nem az egyetemi peda-
gógiai és módszertani tanulmányaikon alapulnak, hanem 
saját tapasztalataikon. Hunyady megfogalmazásában saját 
korábbi iskolai élményeik „metodikai mintát adnak peda-
gógiai tevékenységükben. Ezek éppen a személyes tapasz-
talat, az élmény erejénél fogva rendkívül tartós, nehezen 
változtatható beállítódás-rendszert alkotnak” (Hunyady, 
1993: 165). Jól mutatja ezt a következő példa is, amelyben 
az a felvetésem, miszerint eszközhiány esetén a diákok saját 
eszközeire is lehet alapozni (ld.: Herczog – Racsko, 2016; 
Kis-Tóth, 2013), hatalmas vitát generált:
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Hallgató7: Meg, oké, hogy differenciálunk, de hogyan? Nincs 
annyi számítógép, hogy mindenki azt csinálja ami érdekli.
Oktató: Rengeteg eszköz van ám a teremben. Olyan, amire 
nem is gondolnak. Milliós géppark van a diákok zsebében. 
Önök mind okostelefont használnak – van aki most, ebben a 
pillanatban is… {nevetés} 
Hallgató5: És mit csinálunk a mobilokkal? Hogy azon hall-
gassanak hallásértést? Hogyan?
Oktató: Nincs receptem, beszéljünk róla. Találjuk ki. 
Hallgató9: Csak rosszalkodnának.
Hallgató 10: Mindenki messengeren meg instán lógna. Nem 
lehetne tanítani.
Hallgató12: Be se szabad vinni az iskolákba. Meg nyilván a 
szülő sem örülne, hogy játszok ott a gyerekével....
Oktató: Találjunk ki valamit, ami érdekesebb mint a messen-
ger meg a…mi volt a másik?
Hallgato2: Insta {nevetés}. De szerintem ez a mobil dolog 
nem életszerű. Szerintem meg sem engednék. Az iskola. 
Meg a szülők. Mindenki kiakadna.”
Oktató: Vannak olyan országok, ahol már bevett gyakorlat. 
Bring your own device. Ez a neve. Keressenek csak rá. [4-5 
hallgató előveszi a telefonját] …Na látják, most sem messen-
gereznek, hanem ismeretet szereznek az órámon. Mi van a 
kezükben? Telefon…
Hallgató3: Jó de ez már egyetem, ez más. 
Hallgató2: Vagy akkor mi a recept? Akkor szabad mobilt?
Oktató: Nincs recept. Nem tudom. Folyamatosan gondol-
kodni, az a recept. Kérdezni, mindig… mindent átgondolni. 
Ilyen receptjeim vannak csak, általánosságban.

A fenti példák miatt válik kimondottan fontossá, hogy a ta-
nárképzés foglalkozzon a tanárjelöltek meglévő nézeteivel, 
biztosítsa a reflexió lehetőségét, és törekedjen ezen nézetek 
alakítására (Dudás, 2006; Falus, 2001; Farkas, 2019; Nahalka, 
2003a). Falus (2002) megfogalmazásában „olyan pedagó-
gusképzésre van szükség, amely lehetőséget ad a hallgatók-
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nak arra, hogy felszínre hozzák, tudatosítsák – többnyire nem 
tudatos – belépő nézeteiket, egy viszonylag korszerű gya-
korlathoz kapcsolódóan, valamint külső forrásokból (előadá-
sok, szakirodalom, személyes tapasztalatcserék) származó 
ismeretek felhasználásával megformálják saját, személyes 
gyakorlati pedagógiai tudásukat. (Falus, 2002: 73)

Összegzés

A jelen tanulmányban bemutatott kutatás felvázolja, hogy 
az osztatlan tanárképzés hallgatói milyen tanításhoz kap-
csolódó nézetekkel rendelkeznek az IKT eszközök tanórai 
felhasználási lehetőségeiről, és miként alkalmazzák ezeket 
a gyakorlatban kísérleti, kontrollált tanítási folyamat során, 
egy egyetemi mikrotanítás keretein belül. A kérdőíves fel-
mérésből kiderült, hogy a hallgatóknak jellemzően nem a 
legmodernebb IKT eszközökkel van tapasztalatuk, és nem 
is ezeket tartják saját oktatásukba leginkább integrálható-
nak. Annak ellenére, hogy ők maguk a mindennapi életben 
a leggyakrabban okoseszközöket használnak, nem eze-
ket az eszközöket tartják a tanórán leginkább használha-
tónak. Mikrotanításaikból egyértelmű, hogy rendelkeznek 
bizonyos pedagógiai és módszertani tudással arról, hogy 
hogyan kellene nyelvet tanítani, viszont megfigyelhető, 
hogy mind a képzés során szerzett tudásukat, mind a di-
gitális eszközökkel való kapcsolatukat saját, implicit, ta-
nulásról-tanításról alkotott nézeteiken keresztül szűrik, és 
alkalmazzák. Ezek a nézetek, melyek jellemzően a hagyo-
mányos pedagógiai modellt mutatják, mélyen gyökerez-
nek, és nagyon nehezen változtathatóak. Rendkívül fontos 
azonban ezeknek a nézeteknek a feltárása és a rájuk való 
reflexió biztosítása, mivel, mint ahogy a jelenlegi kutatás is 
bizonyítja, hatásuk a tanítás gyakorlatára meghatározóbb, 
mint a képzés során szerzett ismeretek, vagy a saját, az élet 
más területein szerzett tapasztalatok. 
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Végezetül meg kell említeni a kutatás korlátait: a kutatás-
ban résztvevő hallgatók száma alacsony, így az eredmények 
semmiképpen sem általánosíthatók. A mikrotanításra adott 
visszajelzés kiváltotta reflexiók elemzése még nem teljes, 
azt egy további tanulmányban szeretném megvalósítani, 
hogy minél átfogóbb képet kaphassunk arról, hogy miként 
lehet a belépő nézeteket alakítani, hogy korszerű személyes 
pedagógiai tudássá és gyakorlattá váljanak.
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Függelék: Hallgatói kérdőív

1. Kérem, válaszoljon az alábbi kérdésekre.
Neme: 
Életkora:
Évfolyam:
Szakpár:

2. Tanulmányai során mely iskolatípusban találkozott a leg-
több IKT eszközzel:

o Általános iskolában
o Középiskolában
o Az egyetemen

3. Mely tanórákra volt jellemző az IKT eszközök használata….
…általános iskolában: _______________
…középiskolában: __________________
…az egyetemen: ___________________

4. Kérem, jelölje, hogy iskolatípusonként jellemzően mely 
IKT eszközökkel találkozott saját tanulmányai során az aláb-
bi skála segítségével: 
1: soha nem használtuk ezeket, 2: néha használtuk ezeket, 3: 
gyakran használtuk ezeket. 
Ha van olyan eszköz, amelyet nem talál a felsorolásban, ké-
rem, az Egyéb mezőben tüntesse fel. 

o
k
o

st
á
b

la

sz
á
m

ít
ó

g
é
p

C
D

 r
o

m

ta
b

le
t

o
k
o

st
e
le

fo
n

e
-k

ia
d

v
á
n

y
o

k

a
u

d
io

le
já

ts
z
ó

p
ro

je
k
to

r

v
id

e
o

le
já

ts
z
ó

e
g

y
é
b

Ált. isk.
Középisk.
Egyetem



DOMBI JUDIT

56

5. Kérem, jelölje saját tapasztalata alapján, hogy Ön meny-
nyire tartotta élvezetesnek az alábbi eszközök segítségével 
tartott tanórákat?

0: nincs tapasztalatom ilyen eszközzel
1: egyáltalán nem tartottam élvezetesnek
2: esetenként élvezetesnek találtam
3: nagyon élveztem
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tartotta 
élvezetesnek?

6. Mit szeretett ezekben az órákban?

7. Ön szerint mitől jó egy tanóra?

8. Kérem, hogy az alábbi skála segítségével jelölje, hogy 
mely eszközöket tartja az oktatásban leghatékonyabban al-
kalmazhatónak? 

1- nem találom hasznosnak
2- esetenként hasznos lehet
3- hasznosnak találom
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9. Ön milyen IKT eszközöket használ gyakran a mindennapi 
életben (tehát nem feltétlenül tanulási-tanítási céllal)?

10. Ön milyen IKT eszközöket használna saját tanítása során, 
és mire?

11. Ön szerint mik az IKT eszközök oktatásbeli felhasználá-
sának előnyei?

12. Ön szerint mik az IKT eszközök oktatásbeli felhasználá-
sának hátrányai?
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KACZIBA PÉTER

DIGITÁLIS PLATFORMOK A NEMZETKÖZI 
KAPCSOLATOK KUTATÁSÁBAN

Absztrakt

Manapság a nemzetközi viszonyokkal foglalkozó kutatók 
már egy folyamatosan növekvő és egyre komplexebbé 
váló elemzési „mintával” dolgoznak, amelyben az effek-
tív adatfelvétel, az adatszelekció, az információtárolás, az 
adatábrázolás és az adatelemzés csak digitális módszerek 
segítségével történhet. A kutatásmódszertan ilyetén dig-
italizálódása ugyan nem jelenti a hagyományos, „analóg” 
alternatívák eltűnését, de mindenképpen jelzi, hogy a nem-
zetközi viszonyok fokozódó komplexitása az azzal foglal-
kozó tudományok transzformálódását is magával vonja. Az 
újonnan artikulálódó digitális módszerek közül jelen tanul-
mány az adatbányászat, a térinformatika és a hálózati meg-
közelítés diszciplináris alkalmazásának lehetőségeit tekinti 
át, az előnyök bemutatása mellett pedig a korlátokra és a 
gyengeségekre is kitér. Az írás célja, hogy a megvizsgálja 
a nemzetközi kapcsolatok kutatásának legújabb trendjeit, 
egyúttal bemutassa az új módszertani alternatívák nyújtot-
ta lehetőségeket. 

Kulcsszavak: digitális nemzetközi kapcsolatok, kutatásmód-
szertan, adatbányászat, térinformatika, hálózatkutatás
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Bevezetés

Az előző évtizedekben a nemzetközi kapcsolatok tradicio-
nális berögződései gyökeres változásokon mentek keresz-
tül. Ezeket a változásokat a geopolitikai és hatalmi átren-
deződések mellett a 21. század technológiai forradalmai is 
generálták, átalakítva ezzel a materiális alapú, földrajzi távol-
ságokkal terhelt nemzetközi viszonyokat és az abban kiala-
kuló interakciókat. Ahogyan a 19. század közepén a gőzgép 
feltalálása, a 20. század elején pedig a tömeggyártás volt 
jelentős befolyással a gazdasági, társadalmi és politikai vi-
szonyokra, úgy az 1970-es évektől jellemző első automati-
zálási hullám, illetve a 21. század elejétől látványosan fejlődő 
digitalizáció és robotizáció is számottevő következmények 
kiindulópontjává vált. A jelenleg zajló negyedik ipari forrada-
lom a földrajzi távolságokat virtuális értelemben eltüntette, 
az interakciós és az irányítási lehetőségeket pedig az inter-
net elterjedése révén valósidejű kommunikációvá alakította. 

Ezek a változások például a közlekedés, a világkeres-
kedelem vagy a hadászat mellett a nemzetközi viszonyok 
klasszikus berendezkedését is nagyban átformálták. Oliver 
Richmond (2018) szóhasználatával élve, az analóg nemzet-
közi kapcsolatokat egy digitális alapú rendszer váltotta. Az 
analóg nemzetközi kapcsolatokat a fizikai távolságok és 
egyenlőtlenségek, a geopolitikai központú elitista diplomá-
cia és a nemzetállamiság, illetve a materiális erőforrások 
következtében kialakult erőviszonyok jellemezték. Ebben 
a rendszerben az információáramlás mind a hivatalos in-
tézmények, mind a civilek között lassú és nehézkes volt, a 
konfliktuskezelést inkább az elrettentés, a globális párbe-
szédet pedig a jobbára impotens multilateralizmus domi-
nálta (Richmond, 2018: 23). A jelenleg formálódó digitális 
nemzetközi kapcsolatok ezeket a tradicionális viszonyokat 
ugyan nem tüntették el, de jelentősen átformálták. 
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Manapság a nemzetközi kapcsolatok1 inkább egy globa-
lizált hálózatra emlékeztetnek, amelynek vannak fizikai és 
virtuális felületei. A materiális (pl. közlekedési infrastruktúra) 
és virtuális felületek közös jellemzője, hogy a globalizált nem-
zetközi térben ma már elengedhetetlen interakciós feladato-
kat látnak el, ezzel lehetővé téve például a kontinenseken át-
ívelő ellátási láncok működését, a pénzügyi világ stabilitását 
vagy különböző biztonsági kockázatok felderítését. Ebben 
az új rendszerben a hálózatok irányítása és befolyásolása, az 
információ és tudás digitalizálása, a mobilitás és automati-
zálás a hatalom tárgyi és nem tárgyi forrásainak elengedhe-
tetlen részét képezi (Mingst, 2011: 124-125). Az ezzel járó elő-
nyök ugyanakkor komoly kockázatokat is rejtenek. A virtuális 
világ gyors, automatizálható és távolról irányítható, ugyanak-
kor működése befolyásolható, tárolt információi eltulajdonít-
hatók, leállása pedig egyes esetekben rendkívül kockázatos 
(Clarke, 2016). Ezek a lehetséges negatívumok a digitalizáció 
előnyei mellett szerves részét képezik az állandóan formáló-
dó nemzetközi folyamatoknak, amelynek tulajdonságait csak 
egy, az új trendekre új módszerekkel (is) reagáló nemzetközi 
tanulmányok diszciplína tudja lekövetni. 

A nemzetközi folyamatok digitalizálódása természetsze-
rűen követeli meg a kutatási módszertanok átalakítását. Ez 
a jelenleg zajló reformfolyamat nem jelenti a tradicionális 
kutatásmódszertanok eltűnését vagy háttérbe szorítását, 
eredményezi azonban az extenzív információforgalmat ha-
tékonyabban lekövető megoldások bevonását. Ennek az 
öngeneráló folyamatnak egyik legáltalánosabb jele a kuta-
tási és oktatási feladatok digitalizálódása: manapság a sze-
kunder irodalom összegyűjtésétől az oktatási segédanya-
gok megosztásán át egészen a primer kutatási eredmények 

1 Annak ellenére, hogy jelentésükben eltérő fogalmakat konnotálnak, a 
tanulmány stilisztikai okok miatt a nemzetközi kapcsolatok és a nem-
zetközi tanulmányok terminust egymás szinonimájaként használja, 
mindkettőn a nemzetközi térrel és aktorokkal, valamint interakcióikkal 
foglalkozó akadémiai diszciplínát értve.
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elemzéséig szinte minden feladat végrehajtása számítógép 
felhasználásával zajlik. Az analóg társadalomtudomány visz-
szaszorulásával a digitális alapú adatgyűjtési és elemzési 
platformok is teret nyertek, a nemzetközi viszonyok vizsgá-
latai ma már olyan kutatási technológiákat alkalmazhatnak, 
amelyek korábban – költségességük okán – kizárólag álla-
mok vagy állami ügynökségek privilégiumai voltak. 

Jelen tanulmány ezek közül a lehetőségek közül az adat-
bányászatot, a térinformatikai megoldásokat, illetve a háló-
zattudományi megközelítéseket kísérli meg röviden bemu-
tatni. Ezek az új metodológiai módszerek számos ponton 
kapcsolódnak egymáshoz, egyesek kifejezetten a kutatás 
tárgyát képező adatok begyűjtésével, mások inkább rend-
szerezésével vagy modellezésével foglalkoznak. Közös is-
mertetőjelük, hogy a hagyományos kutatásmódszertani 
megközelítésektől eltérően ezek már kifejezetten a számí-
tástechnikai eszközök használatára épülnek, szakterület és 
feladatspecifikus szoftverek segítségével automatizálják az 
adott kutatási folyamatokhoz tartozó információgyűjtési, tá-
rolási, rendszerezési, modellezési vagy elemzési feladatokat. 

Adatbányászat

Ahogyan a többi bemutatásra kerülő kutatásmódszertani 
eszköz, úgy az adatbányászat sem tekinthető kifejezetten 
új vizsgálati módszernek. A rendszerezett adatgyűjtés a 
tudományos vizsgálat alapvető feltételeihez tartozik, en-
nek különböző alternatíváit a tudományok évszázadok óta 
alkalmazzák és fejlesztik. A 20. század végén artikulálódó 
adatbányászat újdonságát ezekhez képest a digitalizált 
adatok irányított feldolgozása jelenti, amely révén a napi 
szinten előállított körülbelül 2,5 trillió (1018) bájt adatmeny-
nyiség nemcsak szelektálhatóvá, de elemezhetővé is válik 
(Devakunchari, 2014). Ennek az óriási „Big Data” adatmeny-
nyiségnek legalább három, nemzetközi kapcsolatok szem-
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pontjából is releváns tulajdonsága van. Az angol nyelvte-
rületen három V-nek nevezett jellemzők közül a Volume az 
adatmennyiség rendkívül extenzív kiterjedésére, a Velocity 
az adatok keletkezésének és feldolgozásának sebességé-
re, míg a Variety a digitalizált információk változatosságára 
utal, utóbbiba egyebek mellett az emailek, képek, videók, 
telefonhívások adatai, GPS jelek vagy műholdak felvételei 
egyaránt beletartoznak (Ságvári, 2017: 494). 

Ezekből a jellemzőkből kitűnik, hogy a „Big Data” adat-
mennyiségének természetesen csak a töredéke tartalmaz 
nemzetközi kapcsolatok elemzésére alkalmas információtar-
talmat. Ezek részletezése előtt fontos arra is rámutatni, hogy 
a virtuális térben megjelenő adatok összesége már önmagá-
ban is számottevő nemzetközi súllyal bír: egyes vélemények 
szerint manapság a „Big Data” és az azzal kapcsolatos fo-
lyamatok a nemzetközi viszonyok legalább olyan fontos sze-
replőjévé váltak, mint az államok, a nemzetközi szervezetek 
vagy az NGO-k (Zwitter, 2018: 380-381). A Global Digital Re-
port 2018-as jelentése szerint ebben az évben már a Föld la-
kosságának 67%-a rendelkezett mobileszközzel, 57%-a kap-
csolódott az internethez – átlagban napi 6,5 órás használati 
idővel –, 45%-a pedig valamelyik közösségi média aktív fel-
használója volt (Kemp, 2019: 7). Ezek a számok önmagukban 
tükrözik az internet egyre hangsúlyosabb szerepét, amely-
nek forgalma a Cisco számításai szerint 2019-ben már meg-
haladja a 2 zettabájt (2 billió gigabájt) adatátviteli mennyisé-
get (Cisco, 2018). Egy ekkora nagyságú adatfolyam részének 
vagy egészének elemzése, ellenőrzése, esetleg kontrolálása 
a nemzetközi színtéren is számottevő versenyelőnyhöz jut-
tathat állami és nem-állami szereplőket, amelynek hatásai 
Zwitter véleménye szerint az olaj hasznosításának 20. szá-
zadi következményeivel vethető össze (Zwitter, 2018: 380). 
Az ezzel kapcsolatos ellentmondásokat az Edward Snowden 
által kirobbantott NSA-botrány jól körvonalazta: manapság a 
titkosszolgálatok az átlagos felhasználó tudta nélkül képesek 
lehallgatni az interneten vagy a mobiltelefonon zajló adatfor-
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galmakat, ezzel csökkentve a biztonsági fenyegetéseket, de 
növelve a személyiségjogi kockázatokat.

Az interneten elérhető nyílt forráskódú adatok, illetve a 
szabadon nem vizsgálható egyéb digitális információk2 te-
hát önmagukban a nemzetközi viszonyok egyre fontosabb 
összetevőivé válnak, a virtuális tér fajsúlyos szereplőit pedig 
kedvező helyzetbe hozhatják. Ez a kedvező helyzet a társa-
dalomtudományok számára is ígéretes lehetőséget biztosít, 
hiszen ma már nemcsak a virtuális térben megjelenő interak-
ciók elemzésére nyílik lehetőség, de a társadalmi, gazdasági 
vagy politikai folyamatok állandó digitalizálása és/vagy digi-
talizálódása révén a materiális világ folyamatainak extenzí-
vebb és gyorsabb vizsgálatára is. Az ilyen „digitális lábnyo-
mok” feldolgozásában nyújt segítséget az adatbányászat, 
amely eredményeként nagy mennyiségű adathalmazokból 
automatizált módon nyerhetünk ki hasznos információkat 
(Tan – Steinbach – Kumar, 2011). Az adatbányászat ebből 
következően eltér az hagyományos információkereséstől, 
hiszen – egyébként módszertanilag megkérdőjelezhető mó-
don (Patkós, 2016) – az adatokban rejlő összefüggések és 
mintázatok feltárására törekszik. 

Unver (2018) véleménye szerint a nemzetközi tanulmá-
nyok területén az egyik legígéretesebben fejlődő terület a 
szövegbányászat, amely digitalizált szövegek algoritmusok 
segítségével történő elemzésével tárhat fel külügyi össze-
függéseket. A szövegbányászat elemzési körébe bármely 
releváns téma bekerülhet: a történeti dokumentumok, a 
YouTube videók alatt felhalmozódó kommentek, az online 
sajtótermékek vagy a politikusok Twitter üzenetei egyaránt 
eredményezhetnek kvantitatív és kvalitatív szempontból is 
kutatható összefüggéseket. A szövegbányászat igazi jelen-
tőségét utóbbi lehetőség adja, a szövegkeresés eredménye-
inek számszerűsítése mellett a szövegbányászat ugyanis ér-

2 Például az internetes vásárlások, kormányzati adatbázisok, energiaellá-
tás vezérléséhez szükséges szoftverek adatai, a „deep web” tartalma stb.
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zelmek és hangulatok felkutatására (sentiment analysis) is 
képes, viselkedésmintákat vagy politikai preferenciákat de-
tektálhat, lehetővé teszi radikalizálódási folyamatok (Ber-
mingham et al., 2008) vagy külügyi döntések előkészíté-
sével kapcsolatos médiatevékenységek összefüggéseinek 
feltárását (Smoleňová, 2015).

Az adatbányászat természetesen a szövegbányászaton 
kívül más strukturált és strukturálatlan információhalmazok 
elemzésére is képes. A gazdasággal vagy kereskedelem-
mel, a városi fejlődéssel vagy közlekedéssel, a fegyveres 
konfliktusokkal vagy környezeti változásokkal kapcsolatos 
adathalmazok mind-mind olyan adatbányászati felületek, 
amelyek a nemzetközi tanulmányok számára is értékes 
eredménnyel szolgálhatnak, s emellett nem pusztán szö-
vegbányászaton alapulnak. Az utóbbiakhoz hasonló témák 
elemzése a digitális nemzetközi tanulmányok számára már 
jóval egyszerűbb vizsgálati lehetőséget biztosít, amelyet a 
megfelelő szaktudás és technikai apparátus birtokában in-
tézményi közreműködés nélkül ma már akár egyének is el-
végezhetnek. Míg az analóg kutatási módszerek a nagyobb 
elemzési halmazok esetében a teljes sokaságot egy változó 
mértékű, de állandóan jelenlévő hibahatárral számoló min-
tából következtetve próbálták leírni, addig a digitális ada-
telemzések korában már megjelent a teljes populációt leíró 
vizsgálati alternatíva (Mayer – Schönberger – Cukier, 2018: 
82). Bár az ilyen teljes rendszert leíró, strukturális elemzések 
száma folyamatosan növekszik, megvalósítási lehetőségük 
nagyban függ a kutatási témától, az elemzett elemszámtól, 
illetve a konkrét adatnyerési technológia fejlettségétől. Míg 
például az egyes évekre lebontott légiközlekedési informá-
ciók vagy diplomáciai kapcsolatok relatíve könnyedén le-
hívhatók az erre szakosodott adatbázisokból, addig egyes 
nemzetközi pénzügyi mozgások vagy katonai kiadásokkal 
kapcsolatos adatok titkosításuk miatt csak részinformációs 
vizsgálatokat eredményezhetnek. Talán ennél is komolyabb 
korlátot jelent, hogy az adatbányászat a digitalizált adatok 
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bányászatára „szakosodott”, azaz csak a számára releváns 
információkat tudja feldolgozni. Bár a nemzetközi kapcsola-
tok számos területén ez a digitalizálási folyamat a számitás-
technikai eszközök elterjedt használata miatt szinte azon-
nali transzformációt jelent3, ugyanakkor például a fegyveres 
konfliktusok digitális elemzése csak komoly fáziskéséssel 
tudja lekövetni a valóság történéseit. 

Térinformatika

A térinformatika/geoinformatika a nemzetközi kapcsola-
tok azon módszerei közé tartozik, amely egyszerre bizto-
sít adatvizualizációs és elemzési lehetőségeket. Bár számos 
tudományterületet köt össze, a nemzetközi kapcsolatok 
esetében is elsősorban földrajzi kiindulóponttal rendelkezik, 
célja a földrajzi helyhez kötött adatok számítógépes meg-
jelenítése, tárolása és analízise (Bartha – Havasi, 2011). Egy 
kutatás elméleti kereteinek kialakításától az adatfelvételen 
át egészen az eredmények ábrázolásáig és elemzéséig a 
térinformatika egy integratív programrendszert, a földrajzi 
információs rendszert (Geographic Information System – 
GIS) használ, amelynek feladata, hogy a felvett adatokat a 
valós térbeli viszonyoknak megfelelően elemezze, szelektál-
ja, a vizsgálat egyes szegmenseit pedig automatizálja (Csiz-
mady, 2011). Módszertani szempontból a GIS utalhat min-
den olyan rendszerre, ami térben kódolt adatok gyűjtésére 
és elemzésére szolgál, a gyakorlatban azonban manapság 
már inkább olyan szoftvercsomagok használatát (pl. Arc-
Gis, QGis) takarja, amelyek kifejezetten leíró és térbeli in-
formációk létrehozására, integrálására és analizálásra lettek 
kifejlesztve (Branch, 2016: 847). Ezek a szoftverek a térbeli 
elhelyezkedést hosszúsági és szélességi koordináták révén 

3 Például az Európai Parlament vitáinak szövegei szinte azonnal elérhe-
tők online, ahogyan az ENSZ Közgyűlésének előterjesztései is.
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jelzik, a modellépítés során pedig vektoros vagy a raszteres 
rendszereket használnak (Eastman, 2008). 

A térinformatika elsődleges alkalmazási területe a nem-
zetközi tanulmányok területén is a térképészeti leképezés 
(vagy digitális térképezés). A módszer jelentősége, hogy 
egyrészt képes egy adott időpillanatban ábrázolni földraj-
zi helyhez kötött kutatási problémákat, másrészt idősoros 
adatfelvétel és ábrázolás esetén folyamatkövetést is lehető-
vé tesz. Mind az előbbi, mind az utóbbi lehetőség fontos egy 
olyan tudományág számára, amely a kutatás tárgyát általá-
ban csak absztrakt módon érzékeli, a valós összefüggések 
tényleges szemrevételezésére pedig jobbára nincs lehető-
sége. A módszertan által lefedhető kutatási kör egyébként 
meglepően tág: urbanizációs folyamatok, infrastrukturális 
változások, migrációs mozgások, háborús tevékenységek, 
ökológiai és gazdasági összefüggések, közigazgatási vizs-
gálatok, kereskedelmi vagy védelmi kérdések csak általános 
példák ezek sokszínűségére (Unver, 2018). 

A térinformatika nemzetközi kapcsolatok területén hasz-
nosítható effektivitása nagyban függ a választott kutatási 
témától, az adatfelvétel minőségétől, illetve a rendelkezésre 
álló technikai apparátustól. A kutatási téma ebből a szem-
pontból elsődleges kiindulópont, hiszen az meghatározza, 
hogy a projekt során milyen adatfelvételi módszerre és tech-
nikai eszköztárra lehet szükség. A vizsgálati téma tekinteté-
ben érdemes szétválasztani azokat a nemzetközi tanulmá-
nyokkal kapcsolatos térinformatikai kutatásokat, amelyek:
(1) csak a földrajzi térben jelenlévő elemzési egységek tu-
lajdonságainak vizsgálatára fókuszálnak (pl. migrációs moz-
gások térbeli jellemzői);
(2) illetve azokat, amelyek a földrajzi környezetet és az abban 
jelenlévő elemzési egységek tulajdonságait egyszerre vizsgál-
ják (pl. környezeti tényezők hatása a migrációs mozgásokban). 

Bár mindkét esetben komoly technikai apparátus szük-
ségeltetik, az első kategóriában a földrajzi környezet csak 
hátteret biztosít az abban jelenlévő kutatási egységek tér-
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szempontú vizsgálatához. Weboldalak látogatásának vagy 
állapotfrissítések feltöltésének területi eloszlása, menekül-
tek mobilhívásainak lekövetése, háborús tevékenység föld-
rajzi felvázolása vagy kereskedelmi csomópontok forgal-
mának vizsgálata mind-mind olyan példák, ahol az adatfel-
vétel és vizsgálat fókusza a térben megjelenő vagy abban 
ábrázolt elemzési egység. A második kategóriába eső ku-
tatási témák ettől eltérően már koncentrálnak a környezet 
jellemzőire is: a földrajzi térben elhelyezkedő elemzési egy-
ségeket a földrajzi tér változásainak függvényében vizs-
gálják. Ebben az esetben például területi egyenlőtlensé-
gek társadalomföldrajzi vonatkozásaihoz, infrastrukturális 
fejlesztések választásföldrajzi következményeihez, esetleg 
természeti katasztrófák következtében átformálódó keres-
kedelmi mozgásokhoz hasonló témák képezhetik az elem-
zés tárgyát, ebben a kategóriában a földrajzi tér változása 
tehát referenciapontként szolgál az abban lezajló folyama-
tok vizsgálatakor.

1. ábra: Szíriai csapadékmennyiség átlagtól való eltérése (2003, 2010)
Forrás: Schneider et al. 2011.
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Bármilyen kutatási témáról legyen szó, a térinformatika 
egyik legérzékenyebb és legköltségesebb része az adatfel-
vétel. A szakirodalom alapvetően két adatnyerési eljárást 
különböztet meg: az elsődleges és a másodlagos adatgyűj-
tési módszereket (Bartha – Havasi, 2011). Az elsődleges 
adatfelvételi lehetőségek közé tartoznak a hagyományos 
földi mérések, a műholdas, a fotogrammetria és a távérzé-
keléses technikák, utóbbiak a drónok elterjedése révén ma-
napság költséghatékonyabb eszközökkel is alkalmazhatók 
(Uo.). Ezek a primer adatfelvételi megoldások a nemzetközi 
tanulmányok esetében keveredhetnek diszciplínaspecifikus 
adatnyerési módozatokkal, azaz igénybe vehetik például 
közösségi oldalak és videomegosztók helymeghatározással 
kapcsolatos adatait vagy politikai preferenciákkal és attitű-
dökkel kapcsolatos felmérések területi információit. 

2. ábra: Bevándorló közösségek elhelyezkedésének 
ingatlanárakra gyakorolt hatása, Torino, 2011 

Forrás: Tintori et al., 2018: 22.

A másodlagos adatforrások értelemszerűen a már meglé-
vő analóg vagy digitális adatállományok átvételét takar-
ják. A nemzetközi tanulmányok területén ezek használata 
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legtöbbször a térképes adatbázisok beágyazása, illetve 
komparatív vizsgálatok elvégzése során merülhet fel. Utób-
bi esetben általában természeti vagy épített környezettel 
kapcsolatos meglévő adatokat hasonlítanak össze gazdasá-
gi, politikai vagy társadalmi jelenségekkel. A szíriai polgár-
háború klimatikai előzményeinek vizsgálata (1. ábra) vagy 
bevándorlói csoportok földrajzi elhelyezkedésének ingat-
lanárakra gyakorolt hatása (2. ábra) kiváló példák az ilyen 
szekunder források diszciplináris hasznosítására. 

Végezetül ehelyütt is fontos rámutatni a módszertan 
gyengeségeire és korlátaira. A gyengeségek kapcsán ér-
demes felhívni a figyelmet arra, hogy a nemzetközi tanul-
mányok térinformatikai kutatásai költségességük és adat-
felvételi jellemzőik okán elsősorban esettanulmányok vagy 
komparatív vizsgálatok elkészítésekor bizonyulhatnak 
hasznos választásnak. Bár kereskedelemmel vagy közleke-
déssel kapcsolatos témákban már születtek globális lépté-
ket lefedő – egyébként felületes – vizsgálatok (pl. Khanna, 
2017), a rendszerszintű elemzések érthető okokból ebben 
a módszertani kategóriában nem jellemzőek. A tudomá-
nyos vagy kereskedelmi célzattal használt műholdak, illetve 
a dróntechnika elterjedésével a térinformatika lehetőségei 
ugyan bővültek, az ezzel kapcsolatos módszerek azonban 
érzékelhetően főként állami és védelempolitikai privilégiu-
mok maradtak. 

A korlátok tekintetében Branch (2016) megállapításai 
alapján megkülönböztethetünk mérési érvényességgel, il-
letve szelekciós torzítással kapcsolatos problémákat. A mé-
rési érvényesség a földrajz és a nemzetközi tanulmányok 
kutatási tárgyának különbségeire reflektál: bizonyos ese-
tekben a földrajzi elhelyezkedés nem jelent releváns több-
let információt, esetleg lényegi tulajdonságokat fedhet el. 
Példának okáért politikai vagy adminisztratív intézmények 
földrajzi helyzetének megjelenítése kvantifikálható ered-
ményeket biztosíthat, ugyanakkor pusztán térbeli elhelyez-
kedés ábrázolása esetén még nem tükrözi a tényleges ha-
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tásköröket vagy a centralizáció gyakorlati mértékét. Ezek a 
problémák az adatok kódolásával ugyanakkor kiküszöböl-
hetők, a mérési érvényesség tehát csak abban az esetben 
okoz problémát, ha a földrajzi tényezőket nem vegyítjük a 
nemzetközi tanulmányok kutatási szempontrendszereivel. 
A szelekciós torzítás hasonló problémára reflektál: a nem 
térbeli, absztrakt információk adatfelvétel során történő 
ignorálása a földrajzi tényezők indokolatlan előtérbehelye-
zését eredményezheti, ezzel torzítva a kutatás által felvá-
zolt összképet (Branch, 2016: 853-865). Mivel ezekben az 
esetekben térben nem ábrázolható információkról van szó, 
ezért a kódolás felülvizsgálata helyett egy olyan térinforma-
tikai eredményeket kiegészítő elemzés szükséges, amely a 
kapott adatokat kiegészíti.

Hálózatkutatás

A társadalmi összefüggések hálózatelemzési megközelítése 
az utóbbi évtizedekben a nemzetközi kapcsolatok tanulmá-
nyozásában is megjelent, ami érthető fejlemény annak tük-
rében, hogy a diszciplína egyébként az állami és nem-állami 
aktorok transznacionális interakcióit kutatja. A nemzetközi 
tanulmányok területén alkalmazott hálózattudományi meg-
közelítés abból a feltételezésből indul ki, hogy a nemzetközi 
kapcsolatok egymással szorosan összefüggő és kölcsön-
hatásban lévő hálózatok és az azokban zajló interakciók 
következményeként formálódnak (Maoz, 2011: 6). A mód-
szertant alkalmazó kutatások általánosságban arra keresik a 
választ, hogy a különböző nemzetközi térben jelenlévő há-
lózatok hogyan, miért és mikor formálódnak; miként alakul-
nak át a történelem változásainak következtében; egy háló-
zatban lezajlódó változás mennyiben befolyásolja az abban 
résztvevőket, valamint más hálózatokat. Kutatja a hálóza-
tokban és az azok között lezajló interakciók tulajdonságait; 
a nemzetközi tér stabilitásának makro- és mikrojellemzőit; a 
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történelmi események következményeinek időbeli és térbe-
li láncolatait; a kialakuló gazdasági egyenlőtlenségek okait, 
továbbá az elemzés szintjeinek összekapcsolási lehetősé-
geit (Hafner-Burton et al., 2009: 560-561). 

A hálózati módszertan a korábbi példákhoz hasonlóan 
nem tekinthető kifejezetten új kutatási eljárásnak, egyes 
nemzetközi rendszerrel foglalkozó munkák már az 1960-as 
évektől használták a kapcsolati megközelítések valamely 
formáját. Az ebben az időszakban készülő strukturális elem-
zések részletesen vizsgálták az államközpontú nemzetközi 
rendszer sajátosságait; a kereskedelmi folyamatok hálózati 
összefüggéseit; az interakciók, tranzakciók és nemzetközi 
kohéziók tulajdonságait; a szervezeti tagságok következ-
ményeit; a regionális klaszterezettséget vagy a szövetségi 
rendszerek alapvetéseit (Lamb – Russet, 1969: 37). 

Míg a kezdeti időszakban a hálózatelemzési módszer-
tant nemzetközi szférákban alkalmazók inkább a szerkezeti 
struktúrák megértésére – és egyáltalán vizuális áttekinté-
sére használták – addig a 2000-es évektől egyre hangsú-
lyosabbá vált a matematikai elemzés, az előrejelzés, vala-
mint az elméletalkotás szerepe (Victor et al., 2017: 11). A 
módszertan ebben az időszakban tapasztalható relatív 
népszerűsége, valamint a publikációk számának megnöve-
kedése két, egymáshoz szorosan kapcsolódó folyamatból 
következett. Egyrészt a korszakban tapasztalható techno-
lógiai fejlődés és az informatikai innovációk révén a nagy 
kiterjedésű adatok tárolása és kezelése leegyszerűsödött, 
valamint lényegesen olcsóbbá vált (Maoz, 2011: 17). Másod-
sorban ezzel párhuzamosan az időigényes adatgyűjtést fel-
váltotta a nagykiterjedésű adatbázisok megjelenése, ame-
lyek már globális méretű relációk felvázolását, illetve azok 
idősoros elemzését is lehetővé tették (Pl.: Singer – Small, 
1982). A következő időszakban ezeknek a nagykiterjedésű 
adatbázisoknak a különböző szempontok szerinti elemzé-
se határozta meg a hálózati módszertannal foglalkozó ku-
tatásokat, amelyek egyebek mellett a nemzetközi szerve-
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zetek, konfliktusok és emberi jogok, fegyverkereskedelem 
vagy terrorizmus területén végeztek vizsgálatokat (Victor 
et al., 2017: 12). Ezek az elemzések számos új módszertani 
megközelítést vezettek be, a nemzetközi tanulmányokban 
felmerülő elméleti vitákat pedig összekötötték a hálózattu-
domány olyan alapvető technikai kérdéseivel, mint a cent-
ralitás, strukturális ekvivalencia, tranzitivitás vagy preferen-
ciális kapcsolódás (Hafner-Burton – Montgomery, 2006; 
Maoz et al., 2006; Cranmer et al., 2012).

A nemzetközi kapcsolatok hálózattudományi megközelí-
téseinek mérési és elemzési alternatívái szintén lehetőséget 
biztosítanak primer és komplex vizsgálati műveletek elvég-
zésére. A primer lehetőségek egyik legfontosabb formája a 
nemzetközi szférában is biztosítja a kutatott rendszer vizu-
ális körvonalazását, azaz a közvetett megfigyelés alterna-
tíváját. Bár a vizuális áttekintés sokszor elhanyagolható és 
kevésbé fajsúlyos eredményességgel szolgál, ahogyan más 
tudományok esetében, úgy a nemzetközi tanulmányokban 
is fontosnak bizonyulhat a vizsgált rendszerek tulajdonsá-
gainak szemrevételezése. A hálózattudományi megköze-
lítés szintén eredményesnek bizonyulhat egyes esettanul-
mányok kapcsán, ahol a kapcsolati rendszerek elemzése 
tradicionálistól eltérő módszertani opciót biztosíthat. Ezek-
ben az esetekben a hálózati vizsgálat alapvetően három ku-
tatási lehetőséget nyújt. Egyrészt lehetővé teszi a vizsgált 
rendszer struktúrájának elemzését: a monadikus, diádikus, 
triádiákus, csoportszintű vagy a teljes hálózatra vonatko-
zó jellemzők leírását. Ez a megközelítés elsősorban a há-
lózat felépítéséből próbál információkat kinyerni, tehát a 
kapcsolatok jellemzőire koncentrál. A második lehetőség 
a teljes hálózat szerepét vizsgálja, a kapcsolatrendszer eb-
ben a vonatkozásban önálló nemzetközi aktorként analizált. 
A harmadik alternatíva ezen a hozzáálláson túllépve a háló-
zaton belül lezajló interakciók dinamikáira kíváncsi. Kutatja a 
kapcsolatrendszerben zajló folyamatok jellemzőit, történeti 
változásukat, a topológia formálódásának kapcsán kialakuló 



KACZIBA PÉTER

74

reakciókat, a rendszeren kívülről érkező hatások eredmé-
nyeit (Kramer, 2017: 30-32). A nemzetközi hálózatokban 
lezajló interakciók dinamikáinak általános jellemzője, hogy 
az abban végbemenő folyamatok – a társadalomtudományi 
példákhoz hasonlóan – többségében nem-lineárisok, azaz a 
hálózati fejlődést és az adaptivitást a flexibilitás, a lejátszó-
dó folyamatok és/vagy viselkedések sajátosságait viszont a 
diszkontinuitás jellemzi (McClure, 2005: 2). 

Ez a tulajdonság már előrevetíti a hálózati módszertan 
legkomplexebb lehetőségét: a nemzetközi viszonyok elmé-
leteinek tesztelését és/vagy reformját, az elméletalkotás 
szerepét. A tesztelés kapcsán a hálózattudományi mód-
szertan a nemzetközi viszonyok elméleteinek (realizmus, 
liberalizmus, radikális elméletek, konstruktivizmus stb.) se-
gédeszközeként jelenik meg, egy metodológiai lehetőség-
ként, amellyel az egymással versengő elméletek ellenőriz-
hetők és összevethetők (Hafner et al., 2009: 581). Ennél 
progresszívabb vállalkozások már a nemzetközi viszonyok 
elméleteinek reformjára törekednek. Megkérdőjelezik a tra-
dicionális elméletek jelenkori létjogosultságát, és bár merí-
tenek belőlük, helyettük egy új, nemzetközi interkonnekti-
vitást magyarázó elmélet kidolgozására törekednek. Ezek 
közül az egyik legkidolgozottabb Maoz 2011-ben publikált 
elmélete (networked international politics, NIP theory), aki 
makrohálózatok vizsgálati eredményeiből arra következtet, 
hogy a nemzetközi kapcsolatok interakciók rendszereként 
írható le. Ebben a rendszerben az államok viselkedését az 
anarchiából következő realista viselkedésmód, valamint a li-
berális kooperációból adódó előnyök kihasználása egyszer-
re formálja. Ez a kettőség interrelációt alakít ki a nemzet-
közi aktorok között, amely bizonyos esetekben kooperatív, 
más esetben viszont konfliktusos: az államok a nemzetközi 
térben biztonságuk fokozása és az anarchia kockázatainak 
csökkentése érdekében kooperatív relációkat formálnak, 
amelyek azonban az egyes individumok vagy szövetségi 
rendszerek között gyakran érdekütközéseket eredményez-
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nek. Maoz véleménye szerint mivel ezek az interrelációk ál-
lamok közötti kapcsolatok révén alakulnak, ezért hálózat-
tudományi eszközökkel a rendszer megismerhető, a benne 
zajló folyamatok dinamikái feltárhatók (Maoz, 2011: 147-148).

3. ábra: Magyarország nagykövetségi kapcsolatrendszere, 
2015 (részhálózat)
Saját szerkesztés.

Adatforrások: Moyer – Bohl – Turner, 2016. 
Szoftver: Cytoscape 3.5.1.
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4. ábra: Magyarország nagykövetségi kapcsolatrendszere, 
2015 (teljes hálózat)

Saját szerkesztés.
Adatforrások: Moyer – Bohl – Turner, 2016. 

Szoftver: Cytoscape 3.5.1.

Végezetül ehelyütt is érdemes rámutatni a módszertani kor-
látokra, amely érzékelhetően megjelenik mind a primer, mind 
a komplex alkalmazási alternatívák kapcsán. A nemzetközi 
tér vizuális körvonalazása, azaz a megfigyelés lehetősége 
például valóban ígéretes kutatási alternatívának bizonyul-
hat, napjaink hálózattudományi megközelítése azonban a 
nemzetközi kapcsolatok szerkezeteit egy adott időpillanat-
ban ábrázolja: jelenleg nem rendelkezünk olyan technikával, 
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amely a szerkezeti változásokat valós idejű adatgyűjtés ré-
vén megnyugtatóan lekövetné vagy ábrázolná. 

A hálózati módszertannal készülő esettanulmányok 
eredményei egyéb metodológiai problémákkal is küzde-
nek. Ezek közül az egyik legszembetűnőbb pont az ilyen 
tanulmányok elemzési fókuszából, egyúttal a hálózatelmé-
let egyik legrégebbi alapvetéséből következik: a részekre 
vonatkozó eredmények nehezen írhatók le a hálózat egé-
szére vonatkozó jellemzők nélkül, tehát az egész nélkül a 
részhálozatok csak részinformációkat eredményeznek. Erre 
a módszertani problémára reflektál a 3. és 4. ábra, amik Ma-
gyarország 2015-ös nagykövetségi kapcsolatrendszerét az 
első esetben csak magyar viszonylatban (részhálózat), a 
második esetben viszont már globális kontextusban (teljes 
hálózat) ábrázolják. Ebben a példában a magyar adatokból 
kinyerhető következtetések mindaddig félrevezetők lehet-
nek, amíg a hálózatban résztvevő többi szereplő jellegze-
tességeit nem ismerjük. 

A nemzetközi tanulmányokban alkalmazott hálóza-
ti megközelítés ezek mellett számos, empirikusan kevéssé 
tesztelt előfeltevésen alapul, ami a kutatások következte-
téseit gyakran félrevezetheti. A strukturális ekvivalencia 
például előfeltételezi, hogy a hálózatban hasonló szerepet 
betöltők a való életben is hasonlóak, míg a homofília koope-
rációt konnotál, holott hasonló tulajdonsággal rendelkező 
szereplők gyakran egymás konkurensei is lehetnek (Haf-
ner-Burton et al., 2009: 580). 

Végezetül érdemes felhívni a figyelmet az elméletal-
kotással kapcsolatos problémákra is. Általánosságban el-
mondható, hogy a nemzetközi kapcsolatok hálózati el-
méletei túlzottan is ambiciózusak, annak ellenére, hogy a 
nemzetközi térben lezajló folyamatokat nehéz leírni vagy 
elemezni pusztán hálózati megközelítéssel. Borgatti et al. 
véleménye szerint a hálózati módszertan kapcsolatok, ha-
sonlóságok, interakciók és áramlások kapcsán képes va-
lós vagy absztrakt relációk felvázolására, más esetekben a 
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kapcsolatszerkezeti megközelítés – kapcsolatszerkezet hiá-
nyában – eredménytelennek bizonyul (Borgatti et al., 2014: 
10-12.). A jelenkori külpolitika trendjei, háborúk kialakulása 
vagy a diplomáciai kapcsolatok formálódása tehát nem ért-
hető meg és nem írható le pusztán hálózattudományi meg-
közelítéssel. A Maoz által kidolgozott hálózatelméleti meg-
közelítés hasonló kritikai észrevételeket kapott, amelyek 
rámutattak, hogy a hálózati módszer nem helyettesítheti a 
nemzetközi viszonyok tradicionális elméleteit (Hafner-Bur-
ton et al., 2009: 580-582), illetve, hogy az elmélet „túl sokat 
markol, de keveset fog” (Corbetta, 2013: 639). 

Összegzés

A tanulmány a nemzetközi kapcsolatok adatbányászati, tér-
informatikai, illetve hálózati módszereinek áttekintése során 
adatnyerési, adatelemzési és adatvizualizációs technikákat 
egyaránt vizsgált. Az adatbányászat esetében rámutatott 
arra, hogy a virtuális térben felhalmozódó óriási informá-
ciómennyiség, az ún. Big Data irányított és automatizált 
elemzése a nemzetközi viszonyokkal foglalkozók számára 
is értékelhető vizsgálati lehetőséget biztosíthat, ugyanak-
kor a módszer hatékonysága témaspecifikus és nagyban 
függ az adott vizsgálati elemek digitalizálódásának mérté-
kétől. Míg az adatbányászat digitális információkból történő 
adatnyerés és elemzés során bizonyulhat hasznos vizsgálati 
alternatívának, addig a térinformatika ezek mellett vizuali-
zációs lehetőséget is biztosít, amelynek elsődleges felülete 
a földrajzi tér és az abban ábrázolt nemzetközi folyamat.  
A kvantitatív elemzés mellett a nemzetközi kapcsolódások 
modellezésének másik digitalizálható lehetőségét biztosítja 
a hálózati megközelítés, amely a szerkezeti összefüggések 
feltárásán túl már az elméletalkotásig eljutott. 

A bemutatott kutatásmódszertani alternatívák elté-
rő módon, de hasonló effektivitással próbálják lekövetni a 
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nemzetközi viszonyok virtualizálódó folyamatait, ugyan-
akkor egyszerre küzdenek a túlzott adatbőségből és az 
adatok valósidejű digitalizálásának hiányából következő 
problémákkal. Míg a túlzott adatbőség a releváns infor-
mációk kiválasztásakor jelenthet nehézséget, addig egyes 
nemzetközi folyamatok digitalizálódásának részlegessé-
ge a rendszerszintű vizsgálatok számát redukálja, egyút-
tal a részhálózatokat alapul vevő kutatások eredményeit 
teszi bizonytalanná. Ezen a gyermekbetegségeken nagy-
ban segít, hogy mindhárom módszertani alternatíva fejlő-
dése multi- és transzdiszciplináris közegben történik, azaz 
az adatbányászat, a térinformatika és a hálózattudomány 
nemzetközi tanulmányok területén érzékelhető gyengesé-
geinek feloldását a társadalomtudományi terület mellett az 
informatikában, biológiában vagy orvostudományban elért 
eredmények is folyamatosan javítják. 

Végül, de nem utolsó sorban érdemes rámutatni arra, 
hogy fenti módszertanok sem a szakmai körökbe, sem a 
diszciplína egyetemi oktatásába nem tudtak egyelőre szer-
vesen beolvadni. Ugyan a szakmai úttörök jól láthatóan 
fontos eredményeket értek el, azonban ezek a 21. századi 
módszerek még érzékelhetően nem tudták leküzdeni a 20. 
századi berögződéseket, azaz nem épültek be a nemzetkö-
zi tanulmányok fősodrának kutatásmódszertani alternatívái 
közé. Ez determinálja az oktatásban betöltött szerepüket is, 
míg a szociológiában a digitális kutatásmódszertan egyre 
inkább teret nyer, addig a nemzetközi tanulmányok terüle-
tén néhány kivételtől eltekintve ragaszkodnak a klasszikus, 
diplomáciaközpontú vagy geopolitikai megközelítéshez. Bár 
ezek a klasszikus megközelítések természetesen továbbra 
is elengedhetetlen részét képezik ezeknek a képzéseknek, 
azonban – a tanulmányban elmondottakból következően – 
a nemzetközi kapcsolatok digitális folyamatait manapság 
már nem lehet pusztán analóg módszerekkel lekövetni.
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KÁKAI LÁSZLÓ - HAMERLI PETRA

AZ INFORMATIKAI FEJLŐDÉS. 
AZ INTERNET ELTERJEDÉSÉNEK 
JELENTŐSÉGE ÉS HATÁSA A 
KUTATÓMUNKÁRA

Absztrakt

Az informatikai forradalomnak köszönhetően a korlátlan, 
tértről és időtől független kommunikáció terjedésével olyan 
szintű minőségi változások indultak el, melyek tényleges 
korszakváltást jelenthetnek. Ennek a hatását nem csak a 
média tartalmának változásában vagy a média eszközök 
használatában érezzük, hanem speciális területeken is, me-
lyek korábban viszonylag „ellenállóbbak” voltak az infokom-
munikációs lehetőségek naprakész használatától. Tanulmá-
nyunk azt mutatja be, hogy az információs és kommunikáci-
ós technológia (ITK) robbanásszerű fejlődése hogyan terjed 
globálisan és konkrét példát hozva kívánjuk „láthatóvá tenni 
ennek szűkebb (tudományban) való alkalmazásának lehe-
tőségeit és kockázatait.

Kulcsszavak: globalizáció, internetpenetráció, információs 
és kommunikációs technológia

A tanulmány az információs eszközök terjedését és annak 
egy speciális területen való alkalmazhatóságát mutatja be. 
Azzal foglalkozik, hogy az információ megszerzésének egy-
re globális terjedése miként hat, alakítja át azokat a terüle-
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teket, amelyek ellenálóbbnak mutatkoztak a modern tech-
nikai eszközök alkalmazásával szemben. 

A „globális elérhetőség” 

Az első mobiltelefonok 1983-ban kerültek használatba, az 
akkori néhány millió felhasználóhoz képest mára alapvető-
en megváltozott a világ és így az emberek közötti kapcso-
lattartási lehetőségek is sokoldalúbbak és globálisak lettek. 
Az információs társadalom egyre dinamikusabb fejlődése a 
globális magatartásra is jelentősen kiható, új képességek-
kel látta el az embereket: a korlátlan kommunikáció lehető-
ségével. A mobiltelefon megszüntette, illetve módosította 
a munka és a társasági élet, illetve a magán- és a közélet 
közti határvonalakat. Az összeköttetés vagy összekapcso-
lódás lehetőségét szinte korlátlanná tette a korábbi veze-
tékes telefonokkal szemben a mobiltelefonok, illetve az 
internet terjedése, majd a más vezeték nélküli távközlési 
eszközök integrálása az internetbe. 2010-re a távolsági hí-
vások túlnyomó része, továbbá a helyi hívások 1/3-a már 
interneten keresztül bonyolódott le, miközben az összes 
internet-hozzáférés 80-90%-a mobiltelefonok, PDA-k (per-
sonal digital assistant1) és laptopok segítségével valósul 
meg. Ez azt jelenti, hogy akár szélessávú, akár betárcsá-
zós internetkapcsolattal, akár internetkávézóból éri el az 
ember a világhálót és legyen chilei vagy vietnámi gyerek, 
egyetemi tanár, újságíró vagy vállalkozó, aki üzemelteti a 
keresőprogramot, mindenki kivétel nélkül ugyanúgy hoz-
záfér az alapvető információkhoz. Az internethozzáférés 
lehetősége tehát egyenlőséget teremt (Friedman, 2006: 
128-129), egyenlőséget az informálódásban, ami lényegé-
ben nem jelent mást, mint azt a képességet, amelynek ré-
vén az emberek képesek felépíteni és kibontakoztatni saját 

1 „Digitális személyi titkár”.
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személyes ellátási láncolatukat, ami által információval, tu-
dással és szórakozással látják el egymást. Tehát az embe-
rek olyan együttműködéséről van szó, melyben az egyén 
saját maga szolgálatában teljhatalmú kutató, szerkesztő, 
művelődés- és szórakozásszervező, anélkül, hogy el kelle-
ne mennie a könyvtárba, moziba, hogy kábeltévé-előfize-
téssel kellene rendelkeznie. A kommunikációs technológiák 
fejlődésének és terjedésének alapvető szerepe van a világ 
globalizálódásában. A kommunikációs eszközök túlsúlyos-
sá válásával a média szerepe is folyamatosan változik. Az 
üzenetek, információk, képek „szórásával” a média jelentős 
kulturális mintákat teremthet és régi kötelékeket lazíthat. 
De mit is jelent a kommunikációs eszközökre épülő média 
a globalizált világban? Terry Flew szerint ez a hatás három 
dimenzió mentén ragadható meg. 1) a média technológiái 
és szolgáltatásai révén bonyolódik a nemzetközi informá-
cióáramlás, információs vérkeringés; 2) a médiaágazatok 
vezető szerepet töltenek be a globális expanzió és integ-
ráció ösztönzésében; 3) az emberek a média által közvetí-
tett tartalmak és képek révén értelmezik a világ különböző 
helyein játszódó eseményeket (Flew, 2005: 178-179). Így a 
társadalmi nyilvánosság és a hagyományos médiarendsze-
rek is tagoltabbá váltak. A társadalmi nyilvánosság legalább 
két részre oszthatóvá vált napjainkra. Az egyik a politikai 
nyilvánosság, ami hagyományosan a pártok és a politiku-
sok terepe, ahol szakpolitikai (policy) és intézménypolitikai 
(polity) témák kerülnek előtérbe. A másik pedig a kulturális 
nyilvánosság, ami az előbbinél nyitottabb, és ahol általános 
értelemben a befolyásolók (influencers) kerülnek meghatá-
rozó pozícióba (Merkovity, 2018: 14). A médiarendszert pe-
dig a közösségi oldalak megjelenése helyezte nyomás alá, 
ahol a hagyományos, szerkesztőségekben előállított tartal-
makkal (nyomtatott vagy elektronikus médium) szemben a 
felhasználók állítanak elő, melynek megjelenési formái jel-
lemzően közösségi oldalakon, blogokon, fórumokon, eset-
leg honlapokon történik (Merkovity, 2018: 14). 
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Mindezek alapján bátran állítható, hogy az internet nem 
csak új kapcsolatok létrehozásának lehetőségét teremtette 
meg, hanem a minden korábbinál több információ terjedé-
sének is szabad utat enged. A világ, amely egykor a mé-
diából tájékozódott, mára maga is tartalomgyártóvá lépett 
elő. A közösségi média pedig – tömegessége és gyorsasága 
okán – a legfőbb közvetítőjévé válik e tartalmaknak. 

Internethasználat terjedése

A statisztikai adatok szerint alig egy évtized múlva a világ 
összlakosságának harmada rendelkezik majd internetkap-
csolattal. Az internet egyfajta „információs sztrádává”, azaz 
a számítógépek korának infra- vagy infostruktúrájává válik. 
Az internethasználók száma folyamatosan emelkedik, míg 
2000 és 2007 között világszerte kb. 25%-kal nőtt, addig Eu-
rópában 177%-kal emelkedett (Jensen, 2014: 45).

Az új globális információs társadalom hajtóereje áthat-
ja mindennapjainkat. Az új technológiákhoz való hozzáfé-
rés azonban korántsem egyenlő mértékű a világ különböző 
részein és van, ahol jelentősen korlátozzák a szabad hoz-
záférés lehetőségét. A statisztikák szerint mára a világ né-
pességének több mint felének van hozzáférése a digitális 
forrásokhoz.

A növekedés attól is függ, hogy kontrolálják-e az adott or-
szágban a szabad hozzáférést az internetes tartalmakhoz.2 
Indiában például jelentős problémát jelentenek az álhírek, 
melyek kontrolálhatatlan terjedésével már több lincselés is 
kapcsolatba hozható. Kubában pedig a politikai rendszer 
korlátozza a szabad hozzáférést. Így a szolgáltatás drága3, 

2 A példákat lásd https://24.hu/2019/01/26/internet-cenzura-kormány-ki-
na-kuba-oroszorszag-alhirak-wechat-whatsapp/ (letöltés: 2019.01. 28.)

3 Egy órányi internethasználat ugyanis egy átlagos napi bérbe kerül. 
(lásd https://thegardian.com/technology/ng-interactive/2019/jan/11/
the-internet-but-not-as-we-know-it-life-online-in-china-russia-cuba-
and-india (letöltés: 2019.01.28.) 
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ennek köszönhetően főleg bizonyos munkakörök (kutatók, 
hivatalnokok, orvosok, mérnökök, újságírók stb.) szakembe-
rei használhatják aktívan. Összességében a kubaiak kb. 5%-a 
fér hozzá az internethez rendszeresen. Az emberek többsé-
ge javarészt parkokban elérhető wifi hálózatokon keresz-
tül tartják a kapcsolatot rokonaikkal, barátaikkal. Számukra 
hétköznapinak tűnő tartalomfogyasztás, így a sorozatnézés 
vagy cikkek olvasása nem is a neten zajlik, hanem az úgyne-
vezett „el paqueta semanal”4 (Weekly Package, avagy heti 
pakk) elnevezésű szolgáltatáson keresztül valósul meg, ami 
2008 óta van jelen az országban.

 internethasználók a lakosság és földrajzi térség szerinti 
összefüggése – 2019 március
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Afrika 1,320,038,716 17.0 % 464,923,169 35.2 % 10,199 % 10.8 %

Ázsia 4,241,972,790 54.7 % 2,160,607,318 50.9 % 1,790 % 50.1 %

Európa 866,433,007 11.2 % 705,064,923 81.4 % 571 % 16.3 %

Dél-Amerika/

Karibi térség
658,345,826 8.5 % 438,248,446 66.6 % 2,325 % 10.2 %

Közel-Kelet 258,356,867 3.3 % 170,039,990 65.8 % 5,076 % 3.9 %

Észak-Amerika 366,496,802 4.7 % 345,660,847 94.3 % 219 % 8.0 %

Ausztrália/

Óceánia
41,839,201 0.5 % 28,437,577 68.0 % 273 % 0.7 %

Világ összesen 7,753,483,209 100.0 % 4,312,982,270 55.6 % 1,095 % 100.0 %

1. táblázat
Forrás: https://www.internetworldstats.com/stats.htm

4 Ez egy olyan merevlemezt takar, ami több ezer órányi médiatartalmat 
kínál a felhasználóknak, és üzletszerűen kereskednek vele az alternatív 
piacokon.
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1. ábra: Internetpenetráció aránya földrajzi térségek szerint, 
2019 (március)

Forrás: Internet World Stats – 
www.internetworldstats.com/stats.html

Az alternatív internet terén Kína szolgáltatja a legszélső-
ségesebb példát. Ugyanis a kínai kormány erőteljesen kor-
látozza és ellenőrzi az internetet. Saját protokollt, saját 
szabványt kezdtek fejleszteni a doméncímek készítésére, 
saját elosztórendszereket és ami ennél is fontosabb saját 
szabályozásokat és törvényeket alkalmaznak a cenzúra 
biztosítása érdekében.5 Nem csak bizonyos oldalakra, de a 
hatóságok által tiltott kulcsszavakra sem lehet „rákeresni”, 
mert jogilag elszámoltatható érte a használó. Ugyan Orosz-
országban nincs tűzfal, ami elválasztaná az oroszokat a 
Facebooktól vagy a Google szolgáltatásaitól, a kormány a 
helyi szolgáltatókat (Yandez, Mail.ru, Vkontakt) reklámozza 
és támogatja. A kormány nem csak gazdasági okok miatt 
tesz így, hanem biztonsági szempontból is, ennek elsőd-
leges oka az, hogy az oroszok adatait elsősorban az or-

5 Erről lásd https://24.hu/tech/2018/10/07/google-kina-internet-vilag-
halo-tim-berners-lee-cenzura/ (letöltés: 2019. 01. 28.) 
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szágban tárolják, hogy azokon ne nyerészkedhessenek a 
nyugati cégek.6 

Az adatok szerint a legnagyobb penetrációval az Egye-
sült Államok és Európa rendelkezik. A másik végleten pedig 
az Afrikai kontinens található.

Az internetet használók arányának növekedése – a 16 
és 74 év közöttiek körében – az Európai Unió 28 tagorszá-
gában átlagosan az elmúlt öt évben lényegében lineárisan, 
egyenletesen alakult, a 2004-es 38 százalékról 2018-ra 83 
százalékra emelkedett. Az Információs és Kommunikációs 
Technológiák (továbbiakban IKT) széles körben hozzáfér-
hetők a nagyközönség számára, mind a hozzáférhetőség, 
mind a költségek tekintetében. 

A széleskörű és megfizethető szélessávú hozzáférés a 
tudásalapú és tájékozott társadalom előmozdításának egyik 
eszköze. Ami a szélessávú technológiákat illeti, itt is elég 
nagyok az eltérések az egyes tagországok között. A széles-
sávú hozzáférés messze a legelterjedtebb internet-hozzá-
férési forma minden EU-tagállamban: 2017-ben az Unió 28 
államának háztartásainak 85%-át ölelték fel, ami több mint 
kétszerese a 2007-ben rögzített részesedésnek (42%).7  Az 
EU-ban a vezetékes szélessáv részesedése 29,4 százalék, 
ami az uniós háztartások 76 százalékában van jelen. A régi-
ón belül e tekintetben a legjobban ellátott Csehország (26,1 
százalék) és Magyarország (23,5 százalék), míg a leginkább 
elmaradott Románia (18,9 százalék) és Bulgária (19,2 száza-
lék). Nem sokkal jobb a helyzet Szlovákiában és Lengyelor-
szágban sem, ahol a népesség 20,1, illetve 20,8 százaléka 
rendelkezik gyors vezetékes internettel. Pozitív fejlemény, 
hogy egy év alatt 42 százalékkal nőtt az újgenerációs veze-
tékes hálózatok előfizetőinek a száma, többek között éppen 

6 Erről lásd http://www.bbc/news/blogs-trending-45247879 (letöltés: 
2019. 01. 29.) 

7 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Digital_
economy_and_society_statistics_-_households_and_individuals#In-
ternet_access (letöltés: 2019. március 10).
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Romániában és Bulgáriában. Egyre többen használnak mo-
bil szélessávot, részarányuk egy év alatt közel 21 százalékot 
javult, a mobil szélessáv penetrációja uniós szinten eléri az 
58 százalékot. Észak-Európában használják a legtöbben a 
mobilinternetet, ott a technológia elterjedtsége már meg-
közelíti a 100 százalékot.

Az internet-hozzáféréssel rendelkező háztartások legna-
gyobb arányát (98%) 2017-ben Hollandiában regisztrálták, 
míg Dánia, Luxemburg, Svédország, Finnország, az Egyesült 
Királyság és Németország arról számolt be, hogy minden tíz 
háztartásból több mint 9 Internet-hozzáféréssel rendelke-
zett 2017-ben. Az EU-tagállamok között a legalacsonyabb 
az internet-hozzáférés aránya Bulgáriában (67%). Bulgária – 
a Cseh Köztársasággal, Olaszországgal, Ciprussal, Görögor-
szággal, Portugáliával és Spanyolországgal együtt – gyors 
növekedést mutatott az internethez hozzáférő háztartások 
arányában, amit jól mutat az is, hogy 2012 és 2017 között 
16–18 százalékponttal nőtt ezen országokban az internet-
hozzáférés aránya. Nem meglepő ugyanakkor az sem, hogy 
néhány tagállamban viszonylag alacsony növekedést ta-
pasztaltak, ennek elsősorban az volt az oka, hogy ezekben 
az országokban a háztartások internetes hozzáférése már 
közel volt a telítettséghez (lásd például például Hollandiá-
ban, Luxemburgban és Dániában 2012-ben).

Az EU-28-ban az internet-hozzáférés tekintetében bizo-
nyos mértékig kimutatható egy városi-vidéki szakadék. Míg 
a városokban, valamint a városok külvárosaiban a háztartá-
sok viszonylag magas hozzáférési arányokkal rendelkeztek 
– a városokban 90%, a külvárosokban 87% -kal – addig az 
internet-hozzáférés valamivel alacsonyabb a vidéki terüle-
teken (82%). A 23 tagú EU-ban a vidéki területeken élő ház-
tartásokban az internet-hozzáféréssel rendelkezők aránya 
alacsonyabb volt, mint a városokban vagy a külvárosokban. 
A vidéki területek és a városi és külvárosi terület közötti kü-
lönbség különösen jelentős volt Görögországban, Portugáli-
ában, Bulgáriában és Romániában, mely országok mindegyi-
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kében alacsonyabb volt az internet-hozzáférés szintje, mint 
az EU-28 átlagánál. Luxemburgban a helyzet az általános 
tendenciával ellentétes volt, mivel az internet-hozzáféréssel 
rendelkező háztartások aránya a vidéki területeken maga-
sabb volt, mint a városokban vagy a külvárosokban. Észtor-
szágban, bár az internethez való hozzáférés nagyobb volt a 
városokban, nem volt különbség a háztartások arányában, 
akik internet-hozzáféréssel rendelkeztek a városok és kül-
városok és a vidéki területek között. Az Egyesült Királyság-
ban az internet-hozzáféréssel rendelkező háztartások ará-
nya majdnem azonos volt a három különböző urbanizációs 
„mintázatban” (egy százalékponttal alacsonyabb a városok-
ban és külvárosokban). Belgiumban a városok és külvárosok 
a legmagasabb szintű internet-hozzáférést mutatják, míg 
a háztartások aránya a városokban és a vidéki területeken 
azonos volt. Az utolsó kivétel Franciaország volt, ahol a leg-
magasabb szintű internet-hozzáférést a városokban rögzí-
tették, a legalacsonyabbat pedig a külvárosokban (nem a 
vidéki területeken). Bár az internethez való hozzáférés na-
gyobb volt a városokban, nem volt különbség a háztartások 
arányában, akik internet-hozzáféréssel rendelkeztek a váro-
sok és külvárosok és a vidéki területek között. 

Az interneteléréssel rendelkező háztartások arányának 
alakulása sokkal egyenletesebb folyamat volt, mint a fel-
használók mennyiségi változása. Franciaország ebben az 
esetben is intenzívebb növekedést produkált azonban a fel-
használók számának változásához képest a változás inten-
zitása jóval szerényebb.

Akárcsak a felhasználók száma esetében, itt is elmond-
ható, hogy az Európai Unió átlaga felett csak Németország 
teljesített. Franciaország 2008-ban már elérte az átlagot. 
Minden más állam az uniós átlag alatt maradt. 

Az internethasználók nemek szerinti csoportosítása 
alapján elmondható, hogy minden országban a férfiak jóval 
nagyobb arányban interneteznek, mint a nők. Kivételt egye-
dül Franciaország jelent, ahol 2008-ban a nők körében már 
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magasabb volt a világhálót használók aránya, mint a férfi-
ak esetében. A 2004 és 2006 között lezajlott folyamatok 
– a franciaországi példa kivételével – nem módosították a 
nemek közötti viszonyokat. A férfiak ugyanolyan arányban 
vezettek 2008-ban, mint négy évvel korábban.

Az internetet minden országban a legnagyobb arányban 
otthon használják az emberek. Az otthoni internethasználat 
aránya jelentősen növekedett minden országban. A legna-
gyobb mértékű növekedés Bulgáriában zajlott le, ahol négy 
év alatt megnégyszereződött az otthoni felhasználók ará-
nya. Magyarországon közel hasonló nagyságrendű változás 
zajlott le: ott 14 százalékról 47 százalékra emelkedett a ré-
szesedés. Azokban az országokban, ahol 2004-ben már 20 
százalék felett volt az otthoni internethasználók aránya, ott 
kisebb nagyságrendű volt a növekedés.

Az otthoni elérések számán kívül egyedül az irodai, 
munkahelyi hozzáférések aránya növekedett jelentősen 
2004 és 2008 között. Ez azt jelenti, hogy az iskolai és az 
egyéb hozzáférési lehetőségek 2004-re elérték maximális 
kapacitásukat.

Az információs társadalom állapotának fontos mutatói 
lehetnek azok, amelyek az internet nyújtotta lehetőségek 
felhasználását mutatják be. A világháló előretörésének ha-
tására számos terület működése jelentősen megváltozott 
az elmúlt években. Ilyen területnek számít a közigazgatás, a 
vásárlás és a munkavégzés.

A közigazgatás terén az ügyintézés számottevő része 
napjainkban már az interneten is megoldható. Az államok ezt 
a lehetőséget felismerve szinte kivétel nélkül megindították 
az úgynevezett e-közigazgatási szolgáltatásokat. 2006 és 
2008 között már nem történt jelentős növekedés a felhasz-
nálók arányának tekintetében, vagyis az e-közigazgatás fel-
használása már 2006-ra elérte maximumát. Az adatokból az 
derül ki, hogy a felhasználók aránya 20 és 40 százalék között 
állt meg. A növekedési szabály alól kivételt Franciaország és 
Magyarország jelent, ahol 2006 és 2008 között számottevő 
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bővülés zajlott le ezen a téren. Németországban 2007-ben 
átmenetileg megugrott a felhasználók aránya, azonban egy 
évvel később ismét visszaállt a korábbi szintre.

Az internet a vásárlási szokásokat is átalakítja, olyan lehe-
tőséget biztosít, amivel gyorsan, hatékonyan, költségkímélő 
módon oldható meg az eladó és a vevő összekapcsolása. 
Az adatok tanúsága szerint a legtöbb országban az on-line 
vásárlást használók rétege 2006-ra kialakult. 

Azon 16–74 évesek aránya, melyek az interneten magán-
személyek részére árukat vagy szolgáltatásokat rendeltek 
vagy vásároltak, tovább emelkedett: 2017-ben ez 57% volt, 
ami 13 százalékpontos növekedést jelent 2012-hez képest. 
Négy EU-tagországot leszámítva – Észtország, Lettország, 
Románia és Svédország – Csehországban volt a legnagyobb 
az árbevétel növekedése az áruk vagy szolgáltatások inter-
neten keresztül történő megrendelése vagy vásárlása között 
(24 százalékponttal), ezt követi Spanyolország (20 ponttal). 
Nem meglepő, hogy a legkisebb növekedés (6 vagy 7 szá-
zalékponttal) Dániában, Finnországban és Norvégiában volt 
megfigyelhető, ahol az online árukat vagy szolgáltatásokat 
megrendelő vagy vásárló egyének százalékos aránya már vi-
szonylag magas volt más tagállamokhoz képest. Ezzel szem-
ben az áruk vagy szolgáltatások interneten történő megren-
delésének aránya viszonylag szerény ütemben emelkedett 
Írországban (7 pont) és Horvátországban (6 pont).

Az egyik leggyakoribb online tevékenység a 28 tagállam-
ban 2017-ben a közösségi hálózatokban való részvétel volt. 
A 16–74 évesek több mint fele (54%) használta az internetet 
a közösségi hálózatépítéshez (pl. Facebook vagy Twitter). 
Máltán, az Egyesült Királyságban, Svédországban, Belgi-
umban és Dániában az emberek 70% és 75%-a használt kö-
zösségi hálózatokat. Míg ez a részesedés Dániában 75%-ot 
ért el, addig Izlandon (89%) és Norvégiában (83%) emel-
kedett. A skála másik végén három EU-tagállam volt, ahol 
legfeljebb 45%-a használt ilyen helyeket, nevezetesen Szlo-
vénia (45%), Franciaország (43%) és Olaszország (43%).
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Habár úgy tűnik, az internet az egész világ működését meg-
határozza, valójában a World Economic Forum adatai sze-
rint a világhálóhoz való hozzáférés sok helyen még mindig 
neuralgikus pont. Az EU-28 népességének aránya, amely 
soha nem használta az internetet, 2017-ben 13% volt (egy 
százalékponttal alacsonyabb az előző évinél), és ez a része-
sedés 2007-ben több mint egyharmad volt (37%).

A listában, ami a netes hozzáférés elterjedtségét méri rá-
adásul hazánk meglehetősen rosszul áll: nincs netje és okos-
telefonja sem a magyar társadalom 33%-ának. A 14 vizsgált 
ország közül csak Görögországban siralmasabb a digitális 
lemaradók aránya (40 %). A legjobb penetráció Hollandi-
ában van, náluk csak a lakosság 5%-a digitális analfabéta, 
Svédországban és Ausztráliában az arány egyaránt 7%.

Ország Internet és 
közösségi média 

használat

Csak 
internet

Egyik sem

Svédország 71% 22% 7%
Hollandia 70% 25% 5%
Ausztrália 70% 23% 7%
USA 69% 21% 10%
Kanada 65% 26% 9%
Spanyolország 63% 27% 10%
Anglia 61% 27% 11%
Magyarország 53% 13% 33%
Olaszország 53% 18% 29%
Lengyelország 50% 23% 26%
Franciaország 48% 33% 19%
Görögország 46% 14% 40%
Japán 43% 29% 28%
Németország 37% 49% 15%

2. táblázat
Forrás: World Economyc Forum8

8 https://piacesprofit.hu/infokom/oriasi-a-digitalis-lemaradok-ara-
nya-a-magyar-tarsadalomban/ (letöltve: 2018. 10. 12) 
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Az adatok fényében Magyarország a 28 tagú Unióban a 16. 
helyen található, ami nem tekinthető rossz eredménynek, 
hiszen a 15 évesnél idősebb lakosság körében ez 75 százalé-
kos internetpenetrációt jelent, ami egy kicsit ugyan alacso-
nyabb az Uniós átlagnál, de elmaradnak a kelet-közép euró-
pai régió országaihoz képest is: a cseheknél 82 százalékos, 
Szlovákiában 81 százalékos volt az internet-ellátottság 2017. 
évi aránya. A lengyelek 80 százalékkal, csak egy hajszálnyit, 
de előznek minket. Egyedül Romániában alacsonyabb az ér-
ték, de itt sem sokkal: már az ottani háztartások 72 százalé-
kában is elérhetők a világháló lehetőségei.

Magyarországon 2017-ben a helyi lakosság 81%-a hasz-
nálja az internetet magáncélra. Ez néhány százalékkal ma-
gasabb, mint a 77%-os globális átlag. Az adatokból az is 
látható, hogy a magyarországi internethasználók 89%-a 
napi szinten megy fel a világhálóra.9 A számok azt mutat-
ják, hogy a legkülönbözőbb korosztályok hasonlóan nagy 
arányban veszik igénybe a világhálót. Az internetezők 45%-
át teszi ki a 45 év feletti korosztály. Valamint szintén érde-
kes megemlíteni, hogy az 55 év feletti internetezők 43%-a 
mobilkészülékről megy fel a világhálóra.

A felhasználók közel 80%-a napi szinten fogyaszt digi-
tális tartalmakat és közel 1,4 millió internetező pedig már 
nem néz tévét naponta. További jellegzetessége magyar 
internethasználókról készített elemzésnek10 az, hogy míg 
néhány évvel ezelőtt az asztali géppel rendelkezők hasz-
nálták nagyobb arányban az inertnetet, addig 2017-re ez a 
tendencia megfordult. Mára a mobil eszközöket nagyobb 
arányban használják az internet elérésére, mint az asztali 
PC-ket.11 

9 https://24.hu/mobil/2018/05/16/connected-consumer-study-2018- 
magyarorszag/ (letöltve: 2018. 11. 20)

10 https://24.hu/media/2016/08/04/feltartak-a-magyarok-interneteze-
si-szokasait (letöltés: 2019.01.08)

11 http://nmhh.hu/dokumentum/195102/lakossagi_internethaszna-
lat_2017.pdf (letöltve: 2018. 10.11) 
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A hazai háztartások internetes ellátottsága jelentős or-
szágon belüli különbségeket mutat. Közép-Magyarországon 
volt a legmagasabb az arány: itt a 86 százalékos eléréssel 
rendelkeztek a magyar családok 2016-ban. Ezzel szemben 
Észak- és Dél-Alföldön csak 72-72 százaléka rendelkezett 
az otthonoknak világhálós eléréssel. A megyeszékhelyen és 
az egyéb városokban lakók alkotják az internetezők több 
mint felét, szemben a kistelepülésen használók 26 százalé-
kos arányával. A használókat nemek szerint vizsgálva látha-
tó, hogy arányát tekintve pedig a nők kis mértékben (2 szá-
zalékkal) meghaladják a férfiakét. Mindenesetre ezek ked-
vező tendenciának számítanak a 2010-es adatokhoz képest.

A használt tartalmak tekintetében a külföldi nagyok ve-
zetik a listát (így a Google, a Facebook és a YouTube).

Információs és kommunikációs technológiák alkal-
mazása a tudományban

Napjainkban egyre nagyobb teret hódít az informatika és az 
internet, a világ szinte elképzelhetetlen a számítástechni-
ka vívmányai nélkül. A modern technológiák terjedése nem 
csupán az információáramlást könnyíti meg jelentősen, de 
lehetőségek tárházát kínálja a tudományos kutatói tevé-
kenységet folytatók számára is. Számos, korábban csak 
irattárakban fellelhető dokumentum, valamint folyóiratok 
és szakkönyvek százai váltak elérhetővé elektronikusan, 
aminek köszönhetően lehetővé vált, hogy a világ bármely 
pontján határokon átívelő kutatásokba kezdjünk. A bőség 
zavara és a kutatási eredmények széleskörű hozzáférhető-
sége azonban olykor előnyt, de néha nehézségeket okoz. 
Például egy előadáson elmondott utalás, mely egy másik 
kutató cikkére/kutatására utal, könnyen ellenőrizhetővé 
válik, hiszen egy vezetéknélküli hálózattal az adott for-
rásra való hivatkozás azonnal kontrollálhatóvá válik. Ami 
azt is jelenti, hogy a kutatási eredmények digitalizálása és 
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tárolása lehetővé teszi azonnal azt, hogy virtuálisan bárki 
rákereshessen bármilyen adatra. A vezetéknélküli techni-
ka pedig azt a lehetőségét adta a kézbe, hogy bárhonnan, 
bármilyen eszközzel hozzá lehessen férni a kívánt informá-
ciókhoz. Az 1990-es évek végén már naponta több száz-
ezer új oldal került fel az internetre, amivel a kulcsszavakra 
kereső programok nem tudtak lépést tartani, ezért meg-
jelenetek az oldalrangsoroló (PageRank) technológiák, 
melyek segítségével könnyebben meghatározhatóvá vált, 
mely oldalak a legrelevánsabbak az adott keresés esetén. 
Ez után hadd mutassunk be néhány lehetőséget és kocká-
zatot a technika alkalmazását illetően.

Kereshetőség, online elérhető szakirodalom

Amikor arról értekezünk, hogy az internet, a számítógép 
miként könnyíti meg a kutatómunkát, legtöbbünknek két-
ségtelenül az jut először eszébe, hogy a világháló segítsé-
gével egyszerűvé vált a tematikus keresés, értve ezalatt a 
könyvtári gyűjteményekben való kutakodást, és az online 
böngészést is. Napjainkban a könyvtárak mindegyike ren-
delkezik olyan adatbázissal, ami lehetőséget teremt arra, 
hogy egy-egy könyv, folyóirat lelőhelyét másodpercek 
alatt feltérképezzük. Emellett a legtöbb ország nemzeti 
könyvtári adatbázist is fenntart,12 amely arra vonatkozóan 
nyújt információkat, hogy egy adott írásmű az országnak 
mely intézményében található meg. Ezek a keresőprogra-
mok az egyes témákhoz kapcsolódóan megjelent szakiro-
dalom összegyűjtését is megkönnyítik a tárgyszavas keres-
hetőség biztosítása által. Mindez jelentősen felgyorsítja a 
másodlagos források feltérképezését, ugyanis korábban, 
az informatikai forradalmat megelőző évszázadokban a 
keresést segítő nyomtatott katalógusokat a kutató gyak-
ran kénytelen volt elejétől a végéig, akár több alkalommal 

12 Magyarország központi katalógusa a MOKKA: http://www.mokka.hu/ 
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is átlapozni ahhoz, hogy számára releváns tanulmányokat, 
könyveket találjon.

A könyvtárak elektronikus katalógusai mellett maga az 
internet is lehetőséget kínál ahhoz, hogy kutatási témánk-
hoz kapcsolódóan adatokat keressünk. Egy-egy kulcsszót 
a böngészőbe írva találatok tízezrei bukkannak fel, ame-
lyek között kétségtelenül találunk értékes szakirodalmat is. 
Napjainkra ugyanis számos szakfolyóirat, szakkönyv elekt-
ronikusan is hozzáférhetővé vált, s ehhez hozzátehetjük az 
egyszerűen letölthető e-könyvek terjedését is, amelyek az 
e-book olvasókon nagy számban tárolhatók, ami igencsak 
praktikus megoldást jelent a hordozhatóság szempontjá-
ból is. A világhálón fellelhető írások jelentős része letölthe-
tő, ami lehetőséget biztosít a kutatóknak arra, hogy olyan 
szakirodalom birtokába jussanak, ami hazai könyvtárakban 
nem elérhető, így az internet – amennyiben a tanulmányok, 
könyvek elolvasásához szükséges nyelvismeret is adott – 
nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy egy-egy kutatás 
minél szélesebb szakirodalmi bázison alapuljon.

Ez a nagyfokú hozzáférhetőség azonban olykor súlyos 
tudományetikai kérdéseket vet fel, ugyanis a szabadon le-
tölthető – és bármilyen formátumba átkonvertálható – ta-
nulmányok, könyvek könnyedén átmásolhatók. Noha más 
kutatómunkájának hivatkozás nélkül történő felhasználá-
sa plágiumnak, azaz bűncselekménynek minősül,13 mégis 
előfordul, hogy egyesek megpróbálják sajátjukként feltün-
tetni az interneten található írások némelyikét. Különösen 
gyakran találkozhatunk azzal az esettel, amikor egy kutató, 
vagy egyetemi hallgató egy másik országból származó, más 
nyelven író szerző munkáját „fordítja le” saját anyanyelvére, 
saját neve alatt megjelentetve azt. Ennek elkerülése érdeké-

13 Lásd részletesen: Stipta Zsuzsa: A plágium büntetőjogi vonatkozásai. 
Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, 
2012/2. 409–420. Elérhető: https://matarka.hu/koz/ISSN_0866-6032/
tomus_30_2_2012/ISSN_0866-6032_tomus_30_2_2012_409-420.pdf 
(Letöltés: 2019. 03. 13.)
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ben a szoftverfejlesztők évek óta dolgoznak olyan szoftve-
rek létrehozásán, amelyekkel a plágium kiszűrhető. Ezek a 
programok általában úgy működnek, hogy egy szövegrészt 
a plágiumkeresőbe illesztve az oldal megjeleníti azokat a 
találatokat, amelyek bizonyos fokú egyezőséget mutatnak 
a vizsgált szöveggel. Bár a plágiumok egy részére ezzel a 
módszerrel fény derül, az ilyen programok mégsem tekint-
hetők hatékonynak, mivel többnyire nem tudják összevetni 
egymással a különböző nyelveken írt tanulmányokat, köny-
veket. Emellett az ismertebb szoftverek mélyebb vizsgálata 
rávilágít arra is, hogy a plágiumkeresők nem minden eset-
ben mutatják ki a nyilvánvaló egyezéseket sem.14 Mindez rá-
világít arra, hogy az interneten található tartalmak etikátlan 
felhasználása gyakorlatilag kivédhetetlen, ami a széleskörű 
hozzáférhetőség legfőbb árnyoldalának tekinthető.

Online hírek

A politikatudomány legfontosabb elsődleges forrásai közé 
tartoznak a napi híradások, amelyek mind cikkek, mind vi-
deók formájában többnyire elérhetők az interneten, ami 
lehetővé teszi azt, hogy a kutatók autentikus, naprakész 
információkkal támasszák alá álláspontjukat. A hírek fel-
dolgozása azonban körültekintést igényel, ha objektív kö-
vetkeztetéseket kívánunk megfogalmazni a kutatás során. 
Ennek több oka is van. Egyfelől bőséges halmazban nem-
csak releváns információk kapnak helyet, hanem rendkívül 
sok álhír is található közöttük. A kutató felelőssége annak 
felmérése, hogy a rendelkezésre álló adatok közül melyek 
tekinthetők valóban hírértékűnek. A feladat nem egyszerű, 

14 Kiss András Károly: A plágiumkereső szoftverek kiskapui. Vzdelávanie, 
výskum a metodológia, 2013/1. Elérhető: http://www.irisro.org/peda-
gogia2013januar/0407KissAndrasKaroly.pdf (Letöltés: 2019. 03. 13.). 
Kiss András Károly írásában három ismert plágiumkereső programot 
vizsgált meg (KOPI, Plagiarism Detector, Plagiarism Checker), és meg-
állapította, hogy gyakorlatilag egyik sem képes hatékonyan kiszűrni a 
plágiumot.
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mivel egy-egy információt – így az álhíreket is – sok esetben 
több portál is átvesz, és a több helyen is közölt adalékokat 
hajlamosak vagyunk tényként kezelni, ami félreértelmezé-
seket, hibás konklúziókat eredményezhet. 

Másfelől a híradások nem mindig objektívek. Amellett, 
hogy olykor meglehetősen egyoldalúak, gyakran az adott 
hírközlő csatorna politikai beállítottságához igazodva szűrik 
az információkat, így torzított híreket közvetítenek. Az eb-
ből fakadó hiányosságokat úgy orvosolhatjuk, hogy igyek-
szünk minél több szempontú forrást megvizsgálni, kigyűjt-
ve azok közös elemeit, és összevetve egymással a különféle 
adalékinformációkat. 

Programok, riportok, statisztikák

Szintén a politikatudomány központi forrásai közé tartoz-
nak a különféle pártprogramok, riportok, statisztikai adatok. 
Az informatika forradalma következtében ezek az adatok 
általában nyilvánosan elérhetőek, ami – a szakirodalom hoz-
záférhetőségéhez hasonlóan – nagyban megkönnyíti a ku-
tatómunkát. Ami a pártprogramokat illeti, ezek esősorban a 
politikai pártok ideológiájának, céljainak feltérképezéséhez 
jelentenek nélkülözhetetlen forrásanyagot, ugyanis világo-
san megmutatják az adott párt elképzeléseinek azt a részét, 
amelyet annak vezetői a publikumnak szántak. Az objekti-
vitás jegyében célszerű összevetni a nyilvános programot 
az egyes pártok gyakorlati lépéseiről szóló híradásokkal, így 
képet alkothatunk arról, hogy a választópolgároknak szánt 
programpontok mennyire állnak összhangban a valósággal.
A speciális témaköröket feltáró riportok, illetve a statiszti-
kai elemzések ugyancsak többnyire online hozzáférhetőek, 
aminek köszönhetően a kutatómunkához kapcsolódó adat-
gyűjtés nagymértékben felgyorsítható. Természetesen elen-
gedhetetlen, hogy egy adatok elemzésére alapozó kutatás 
esetében saját feltáró munkát végezzünk, ám az informatika 
és az internet ebben is segítséget nyújt. A számítógép és a 
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világháló elterjedése lehetővé tette az online kérdőívezést, 
így az egyes kérdőívek egyszerűen, anonim módon kitölt-
hetőek, ami lehetővé teszi, hogy nagyobb létszámú minta-
csoporttal dolgozhassunk, mintha papíralapú kérdőíveket 
osztanánk szét előre meghatározott, limitált nagyságú kö-
zegekben. Ez megnöveli az esélyét annak, hogy a kérdőíves 
kutatás valóban reprezentatív eredményekhez vezessen.

Digitalizált források

Az internet kínálta lehetőségek nemcsak a jelenkorra irá-
nyuló vizsgálódásokat könnyítik meg, hanem a történettu-
dományhoz kapcsolódó kutatásokat is. Egyre több levéltár, 
irattár vállalkozik arra, hogy anyagai egy részét digitális for-
mában elérhetővé tegye, ami főként akkor jelent hatalmas 
segítséget, amikor egy kutató egyetemes történeti témá-
val foglalkozik, és több külföldi intézmény dokumentumai-
ba kíván betekintést nyerni. A levéltárak többsége emellett 
gondot fordít arra is, hogy a repertóriumok15 többsége is 
online elérhető legyen, aminek köszönhetően egy-egy le-
véltári kutatómunkára a kutató előzetesen fel tud készülni, 
otthon megkeresve azokat az irategységeket, amelyeket a 
helyszínen átnézni kíván.

A forrásanyagok digitalizálása azonban meglehetősen 
gyerekcipőben jár. Ennek legnagyobb hátulütője az, hogy a 
levéltárak általában csak az anyag egy részét digitalizálják, 
ami azt eredményezi, hogy egy-egy témára vonatkozóan 
a forrásoknak csupán töredéke érhető el online. Ebből kö-
vetkezően az irattári kutatás továbbra sem valósítható meg 
helyszíni tanulmányút nélkül, ami elsősorban egyetemes 
történeti témák esetében okoz nehézséget, amelyekhez 
elengedhetetlen a külföldi forrásfeltáró munka. A gyakor-

15 A repertórium az egyes levéltári fondokról (gyűjteményekről) készített 
katalógus, amely tételekbe sorolja az adott levéltárban az egyes téma-
körökhöz kapcsolódó iratanyagot.
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latban a kutatók többnyire azt a módszert követik, hogy a 
kutatási témájuk középpontjában álló ország intézményei-
nek látogatására ösztöndíjakat pályáznak, az e-levéltárakat 
pedig kiegészítő jelleggel használják.

Idővel valószínűsíthetően elterjedtté fog válni a levéltári 
anyagok digitalizálása, mivel az intézmények többsége már 
felismerte a dokumentumok internetes hozzáférése iránti 
növekvő igényt. Magyarországon pozitív példaként tekint-
hető az „MTI kőnyomatos hírek”,16 amely a Magyar Távirati 
Iroda 1920 és 1956 közötti híreinek gyűjteménye. Az irate-
gyüttes az Országgyűlési Könyvtár által megrendelt Hunga-
ricana portálon szabadon hozzáférhető. Az Arcanum Adat-
bázis Kft. által létrehozott digitális könyvtár működését a 
Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatja,17 ami bizonyítja, 
hogy a kutatás korszerűsítése országos igénnyé vált.

Az 1927 és 1934 közötti magyar–olasz kapcsolatok ku-
tatásának példája

A következőkben konkrét példán, az 1927 és 1934 közötti 
magyar–olasz kapcsolatokat bemutató kutatáson18 keresz-
tül kívánom röviden szemléltetni a fentebb vázolt lehető-
ségeket. A témához kapcsolódó szakirodalom és források 
feltárása magyarországi és külföldi – főként olaszországi – 
kutatómunkát egyaránt igényelt. 

Az internetes hozzáférhetőség különösen nagy segítsé-
get jelentett a szakirodalmi bázis összegyűjtése során, kö-
szönhetően annak, hogy Magyarországnak és Olaszország-
nak egyaránt van nemzeti könyvtári katalógusa, amely az 
országok valamennyi intézményének gyűjteményi adatait 

16 Az „MTI kőnyomatos hírek” a Hungaricana gyűjteményben találhatók. 
Elérhető: https://library.hungaricana.hu/hu/collection/mnl_mti/ (Le-
töltés: 2019. 03. 14.)

17 A portál működéséről szóló összefoglalót lásd itt: https://hungaricana.
hu/hu/rolunk/ (Letöltés: 2019. 03. 14.)

18 Hamerli Petra (2018): Magyar–olasz diplomáciai kapcsolatok és regio-
nális hatásaik, 1927–1934. Fakultás Kiadó, Budapest.
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tartalmazza.19 A két adatbázis segítségével lehetővé vált 
számomra, hogy már a kutatás elején elkészítsek egy olyan 
irodalomjegyzéket, amelyre a munka során végig támasz-
kodni tudtam. A lista természetesen utóbb még bővült, 
mivel egyrészt az elsődleges forrásokban fellelhető infor-
mációk sok esetben további vizsgálódást igényeltek, más-
részt pedig minden nagyobb lélegzetű kutatómunka több-
éves folyamat, így időközben is megjelenhetnek új írások, 
amelyek felhasználhatók másodlagos forrásként. Az online 
katalógusok mellett kiemelkedőnek tartom az academia.
edu portált, amely a világ minden pontján hozzáférhető, s 
amelyre a kutatók ingyenes regisztrációt követően feltölt-
hetik munkáikat. Az oldalon címszavas keresésre is lehető-
ség nyílik.20 

A szakirodalom online elérhetővé tétele mellett egyre nö-
vekvő számban kerül sor régi könyvek, forrásgyűjtemények 
szkennelve, vagy más módon digitalizált formában történő 
közzétételére. A kutatás kapcsán két példát emelnék ki. Az 
egyik az Olasz Külügyminisztérium által, az 1950-es évektől 
kezdődően kiadott I documenti diplomatici italiani [Olasz 
diplomáciai dokumentumok] című monumentális forráski-
advány, amely az olasz egység létrejöttétől (1861) 1953-ig 
keletkezett külügyi iratokból tesz közzé értékes válogatást. 
A gyűjtemény korábban csak nyomtatott formában, kevés 
könyvtárban volt elérhető, azonban napjainkra az egyes 
kötetek elektronikusan is hozzáférhetőek a Külügyminisz-
térium honlapján.21 A digitalizálási projekt folyamatosan zaj-
lik, és újabb kötetek is készülőben vannak. A másik példa a 
Benito Mussolini olasz kormányfő (1922–1943) munkásságát 
bemutató, ugyancsak impozáns kiadványsorozat – Opera 

19 Magyarország: http://www.mokka.hu/, Olaszország: https://opac.sbn.
it/opacsbn/opac/iccu/free.jsp. 

20 https://www.academia.edu/ 
21 Mosca, Rodolfo (szerk.): I documenti Diplomatici Italiani. MAE – Libreria 

dello Stato, Roma. Digitalizált formában elérhető: http://www.farnesi-
na.ipzs.it/series/ 



KÁKAI LÁSZLÓ - HAMERLI PETRA

106

Omnia –,22 amelynek 44 kötetéből 35 a közelmúltban digitá-
lisan is elérhetővé vált.23

Szintén hasznos volt a kutatómunka során a már említett 
Hungaricana adatbázis,24 valamint az Arcanum Digitális Tu-
dománytár,25 ahol fellelhető olyan folyóiratok elektronikus 
változata, mint a Századok, vagy a Történelmi Szemle. A 
tudománytár továbbá gondot fordít számos magyar sajtó-
termék digitalizálására is. Emellett a korabeli filmhíradók is 
nagy számban elérhetőek az interneten,26 amelyek szintúgy 
értékes kordokumentumok.

Ami a levéltári kutatást illeti, ennek során az internet adta 
lehetőségeket a repertóriumok otthoni elérhetősége kap-
csán tudtam hasznosítani. A Magyar Nemzeti Levéltár Or-
szágos Levéltára (MNL OL) és az Olasz Külügyminisztérium 
Levéltára (Archivio Storico Diplomatico del Ministero deg-
li Affari Esteri, ASMAE) egyaránt közzéteszi a világhálón a 
repertóriumaik jelentős részét,27 így előzetesen fel tudtam 
térképezni, hogy a bőséges gyűjteményekből mely tételek-
re28 lesz szükségem a forrásfeltáró munka során. Digitalizált 
levéltári anyagot – a „kőnyomatosokon” kívül – nem talál-
tam a témához, de mivel lehetőségem volt ösztöndíjak tá-
mogatásával külföldi tanulmányutakon részt venni, ez nem 
jelentett nehézséget. 

22 Mussolini, Benito (1951): Opera Omnia. A cura di Edoardo e Duilio Sus-
mel. La Fenice, Firenze.

23 Elérhető itt: https://eholgersson.wordpress.com/2018/03/26/opera- 
omnia-di-benito-mussolini-a-cura-di-edoardo-e-duilio-susmel-volu-
mi-integrali-1-35/ (Letöltés: 2019. 03. 14.)

24 https://hungaricana.hu/hu/ 
25 https://www.arcanum.hu/hu/adt/ 
26 https://filmhiradokonline.hu/ 
27 MNL OL: http://mnl.gov.hu/mnl/ol/megjelent_segedletek_repertorium- 

ok, ASMAE: https://www.esteri.it/mae/en/servizi/uapsds/storico_dip-
lom#INVENTARI 

28 A „tétel” a legkisebb levéltári egység.
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Összegzés

Mindent egybevéve, az informatika fejlődése és a világháló 
elterjedése jelentős mértékben megkönnyíti a tudományos 
kutatómunkát. Értékes szaktanulmányok és szakkönyvek 
ezrei váltak a világ minden pontján elérhetővé, ami lehetővé 
teszi, hogy – amennyiben a szükséges nyelvi kompetenci-
áknak is birtokában vagyunk – akár a földgolyó túlsó végén 
található országok politikáját, történelmét érinti kutatások-
ba is belevágjunk. Az online hozzáférhető források nagy 
száma sok esetben a bőség zavarát eredményezi, így ne-
hézséget jelenthet az, hogy az impozáns adathalmazból ki-
szűrjük a leginkább releváns információkat. Az internet adta 
lehetőségek tárháza természetesen nem helyettesíti teljes 
mértékben a helyszínen végzett kutatást, ugyanis a digita-
lizálás – különösen a levéltári források esetében – egyelőre 
nem teljes. Megemlíthetjük azt is, hogy a más országok po-
litikájához, történelméhez kapcsolódó kutatásokhoz azért 
is elengedhetetlen a célországban folytatott munka, mert 
a politika és a történelem folyamatainak megértéséhez az 
adott kultúrát közelről is meg kell ismerni. Ehhez pedig az 
internet legfeljebb támpontokat adhat, de valódi tapaszta-
latokat nem.
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KANIZSAI PÉTER

MI LESZ VELED FONENDOSZKÓP? 
TECHNIKAI FORRADALOM AZ AKUT 
JELLEGŰ BETEGELLÁTÁSBAN

A sürgősségi betegellátás napjaink orvoslásának fiatal, 
de gyorsan fejlődő szakága. Gyökerei a 60-as évek Ame-
rikájára nyúlnak vissza, ahol az Alexandria-terv keretében 
hívták életre az első olyan egységet, ahol a betegek a kór-
házi útvesztők helyett egy helyen jelentkeztek, részesül-
tek állapotfelmérésben, ha lehetett definitív ellátásban, ha 
pedig nem, úgy innen kerültek a megfelelő részlegekre. A 
megvalósítás James D. Mills amerikai háziorvos nevéhez 
fűződik, aki társaival együtt úttörő szerepet vállalt egy nyi-
tott, a társadalom minden rétege számára, minden időben 
hozzáférhető ellátási forma megteremtésében.

A sürgősségi ellátás egy rendkívül igazságos ellátási 
forma, hisz mindenkit állapotának megfelelő ellátásban ré-
szesít, mely igazságosság garanciája a triázs. A triázs hu-
mán erőforrást és időkeretet allokál, ehhez azonban egy jól 
definiált és standardizált folyamat szükséges, ahol számító-
gépek nélkül lehetetlen lenne a működés. Ugyan a 21. szá-
zadban már senki sem csodálkozik rá a komputerek hasz-
nálatára, de az orvoslásban meglehetősen későn nyert teret 
a digitális adattárolás, a megfelelő szoftverek kidolgozása, 
fejlesztése és rutinszerű használata. Napjainkban persze 
már elképzelhetetlen a folyamatok működtetése számító-
gépek nélkül és a digitális forradalom megkérdőjelezhetet-
len hozadéka az adatfeldolgozás és adatértelmezés terén.
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A sürgősségi ellátás nem csak kórházi ellátást jelent. Az 
ún. prehospitális, vagy kórház előtti szakban a mentésé és az 
alapellátásé a főszerep. A modern mentés elképzelhetetlen a 
technika legújabb vívmányai nélkül informatika, betegmoz-
gatás, betegszállítás, betegmegfigyelés és betegúttervezés 
terén egyaránt, de az alapellátási praxisokban is egyre na-
gyobb teret nyernek az olyan eszközök, melyek az informáci-
ós szupersztrádát, azaz az internetet használják a diagnoszti-
kában és a távdiagnosztikában is. 

Érdemes belegondolni mennyit fejlődött a műholdas na-
vigáció mindennapi gyakorlati alkalmazásával a helyszín fel-
találása. Nem is olyan régen a mentősofőrök tájékozódási 
ismeretei határozhatták meg a gyors feltalálás sebességét, 
rontva az esélyegyenlőséget. A manapság rutinszerűen al-
kalmazott GPS alapú navigáció megkérdőjelezhetetlen előre-
lépést jelentett a mindennapi mentőgyakorlatban. Azt szinte 
felesleges is ecsetelni, hogy a gépjárműtechnika rohamos 
fejlődésével nemcsak gyorsabb, hanem sokkal biztonságo-
sabb egységek futnak az utakon, ami nemcsak az ellátottak, 
hanem az ellátók biztonságát is szolgálja. 

Maradva a prehospitális szaknál nemcsak az újonnan be-
vezetett e-esetlap mutat előre a biztonságos és strukturált 
kommunikáció terén, hanem a digitalizált, mindennapi gya-
korlatban alkalmazott műszerek is. A régi „pumpás” vérnyo-
másmérőt felváltja az elektromos motorral működtetett mo-
dell, a higanyos hőmérőt a digitális. Meglehetősen régóta le-
hetőség van ún. transztelefonikus EKG készítésére is. Ennek 
lényege, hogy a szív által gerjesztett, testfelszínről elvezetett 
mikroáramot egy műszer - az elektrokardiográf - érzékeli, 
megjeleníti a kijelzőn, majd átalakítja digitális jellé és ezt a 
jelet telefonkapcsolat vagy WiFi útján továbbítja egy olyan 
centrumba, ahol képzett kardiológusok látják azt, és a klinikai 
helyzettel összevetve segítenek döntést hozni a mentőegy-
ség vezetőjének, meghatározva a legbiztonságosabb ellátást 
és betegutat is. Az adathordozók memóriájának növekedése 
lehetővé teszi a regisztrátumok tárolását, későbbi megjelení-
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tését, melyet dokumentációs bizonyítékként is fel lehet hasz-
nálni, de leginkább tanulni lehet a kérdéses esetekből.

A régi „URH-s kocsik” helyett minden egységben TET-
RA (TErrestrial Trunked RAdió – földfelszíni trönkölt rádió) 
van, mely nemcsak a biztonságosabb, zárt kommunikációt 
segíti elő, hanem az egységek egymás és a diszpécser közti 
kommunikációját is. Ilyen rádiók vannak a fogadóhelyeken 
is, melyeket értesítve a betegek állapotáról, az elvégzett be-
avatkozásokról, az érkezés várható idejéről (ÉVI) kaphatunk 
felvilágosítást, de segítséget is nyújthatunk a mentőegysé-
geknek szükség esetén.

Amennyiben eltérünk a „szabványoktól”, úgy minden-
képp meg kell említeni a ma már szinte mindenki zsebében 
meglapuló okostelefonokat. Az adatvédelmi szabályokat 
betartva és személyiségi jogokat nem sértve lehet így ké-
pet küldeni sérülésekről, helyszínről, baleseti mechanizmus-
ról, mely segítséget jelent a további ellátás szempontjából. 
Nemcsak a betegek, hanem az ellátók biztonságát is szol-
gálja a mentőegységekbe épített, illetve az ellátókon test-
kameraként működő zárt láncú kamerarendszer is. Az egy-
re olcsóbb adatrögzítők és továbbítók elterjedésével még 
csak nem is feltétlenül terheli a technika a világszerte szűk-
re szabott egészségügyi büdzsét. Hozadéka pedig, úgymint 
reprodukálhatóság, archiválhatóság ismételten csak a biz-
tonságot növeli.

A beteghez rendelt, ún. allokatív és integratív szemlélet a 
sürgősség rendezőelve. Nincs ez másképp a mentőautókban 
sem, talán épp ott valósul meg leginkább. Az egyre nyomon 
követhető miniatürizáció tette lehetővé, hogy a mentőegy-
ségek felszerelése közé tartozzon számos, úgy nevezett 
point-of-care (PoC), azaz „ágymelletti” vizsgálati módszer. 
Ennek lényege, hogy a beteg közelében, de nem feltétlenül 
szakszemélyzet által végzünk olyan vizsgálatokat, melyek 
adatmegtérülési ideje (turn-around time, TAT) 10 percnél 
rövidebb. A nem szakszemélyzet által végzett vizsgálaton 
természetesen nem azt értjük, hogy lelkes amatőrökre bíz-
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zuk az adott analízist, hanem azt, hogy nem labortechni-
kus, vagy pl. ultrahang esetében radiológus végzi és értékeli 
azokat. A folyamatot tanítani kell, minőségét biztosítani, az 
eredményeket megfelelően interpretálni, mindig az adott 
környezethez igazítva. 

1. ábra. Miniatürizáció a pacemakerek világában. A bal oldali ábrán 
egy 40 évvel ezelőtti pacemaker, a jobb oldalin egy, napjainkban 
használatos, bőr alá ültethető, erős mágneses térben is használható, 

egyéni terápiára képes szívritmus-szabályzó látható.1

Ilyen, a helyszínre vihető PoC eljárás pl. a vércukor- vagy 
tejsavszintmérés, de léteznek ún. vérgáz-analizátorok, me-
lyek a pH, a vér oxigén, szén-dioxid és sok egyéb paramé-
terének mérésére alkalmas eszközök, melyek azonnali se-
gítséget nyújthatnak a betegek, főleg a kritikus állapotban 
lévők vizsgálatakor, így segíthetik a döntéshozatalt.

A PoC vizsgálatok nemcsak laborvizsgálatokat jelente-
nek, hanem minden, ágy melletti módszert ide sorolunk. 
Ilyen a már korábban említett TTEKG, de léteznek olyan kis 
méretű ultrahang készülékek, melyek zsebben hordhatók, 
nem igényelnek elektromos hálózatot, de rendelkeznek WiFi 
kapcsolattal, így hasonlóan a transztelefonikus, vagy WiFi-t 

1 https://www.medtronic.com/hu-hu/index.html (2019.01.15.)
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használó EKG-hoz, az adatok továbbíthatók egy olyan köz-
pontba, ahol profi radiológusok segítenek a döntéshozatal-
ban. Ez pedig már a 21. század egyik újabb vívmányának, a 
rohamosan fejlődő távdiagnosztikának része.

2. ábra. A távdiagnosztika alapelve. A központi ellátótól (kórház, 
labor, műtő, radiológia, stb) távol történik az adatok rögzítése, 
melyek internetes kapcsolat segítségével kerülnek továbbításra, 
majd feldolgozásra. Fontos megjegyezni a kétirányú adatáramlást, 
hiszen így nyer értelmet az adatok továbbítása, ha azonnal meg-
felelő segítséget kapunk egy adott kórfolyamat tisztázása során.

Valószínűtlen, hogy a távdiagnosztika teljes egészében he-
lyettesíteni fogja a direkt orvos-beteg kapcsolatot, azonban 
a technikai fejlődés, a jelátvitel sebessége és minősége ex-
ponenciálisan javul, így nemcsak képi anyag, hanem megfe-
lelő szimulátorok segítségével akár a has betapinthatósága, 
az érintett testrész hőmérséklete, a bőr tapintata is továb-
bítható lesz. Ezekben a folyamatokban a nélkülözhetetlen 
érzékelők, az ún. bioszenzorok központi szerepet játszanak 
a megfelelő jel generálásában.

Legyen az a kórházon kívül, vagy azon belül, a betegek 
nem örülnek a tűszúrásoknak, vágásoknak, egyéb, a külta-
karó megnyitásával járó, ún. invazív vizsgálóeljárásoknak. 
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Napjainkban jól megfigyelhető a perkután, azaz a bőrön ke-
resztüli mérés rohamos fejlődése. Egyes cégek olyan esz-
közöket fejlesztettek ki, melyek a bőrön át képesek mérni 
a vér hemoglobintartalmát, az egy szívverés alatti vértérfo-
gat-változást, egy adott régió oxigéntelítettségét, az agyi 
funkciókat. Hasonlóan a non-invazív mérésekhez, a diag-
nosztikában már régóta nyomon követhető ultrahang is for-
radalmi változásokon megy át. Nem az elv, hanem a felbon-
tás javul, a szövetekbe mélyebben „látnak” az eszközök, de 
ami az ultrahang diagnosztikát a legkomolyabban érintet-
te, az megint csak az egyre kisebb eszközök megjelenése. 
Azon kívül, hogy léteznek már zsebben elférő ultrahang ké-
szülékek, egy USB csatlakozós interfész segítségével akár 
mobiltelefonunk is átalakítható ultrahanggá, lehetőséget 
teremtve az azonnali jelátvitelre és kommunikációra.

3. ábra: Okostelefonhoz csatlakoztatható egység 
és zsebben hordható ultrahang.2

A sürgősségi szemlélet egyik alappillére az idődepeneden-
cia, azaz az időfüggőség. Ez azt jelenti, hogy minél korábban 

2 https://www.gehealthcare.com/en/products/ultrasound/vscan-family 
(2018.12.17.)
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észlelni kell a bajt, minél korábban segítséget kérni, mentőt 
hívni és minél korábban definitív ellátásban kell részesíteni a 
beteget. Gondoljunk csak bele, hogy egy forgalmas helyen 
lévő baleseti helyszín megközelítése, illetve elhagyása számos 
esetben nehézkes, különleges logisztikát igényel. Ilyenkor 
különösen hasznos lehet a mentőhelikopter, amelynek szak-
képzett személyzete képes ellátni a sérülteket és a helikopter 
alkalmas betegszállításra is. Igen ám, de mi a helyzet akkor, 
ha nincs helikopter, vagy a körülmények nem teszik lehetővé 
használatát? A kereskedelmi forgalomban kapható drónok 
legtöbbje kiváló kamerával van felszerelve. Amennyiben egy 
ilyen drónt használunk, úgy pontos képet kaphatunk a bal-
eset helyszínéről, a sérülésekről, a sérültek számáról, egyéb 
veszélyekről. Ezek ismeretében képes az irányítás megfelelő 
számú egységet kirendelni a baleset helyszínére, illetve felké-
szíteni a fogadó intézményeket a várható sérültekre. De egy 
ilyen drón alkalmas lehet kisebb csomagok szállítására is. Ké-
zenfekvő, hogy pl. egy vérmintával a drón előbb beérkezik a 
kórházba, mint a beteg, így lehetőség van arra, hogy abból a 
vérmintából pl. vércsoportot határozzanak meg, vagy akár a 
drónt visszairányítva a helyszínre, a beteg számára életmentő 
vért, vérkészítményt, alvadási faktorokat küldjenek.

Ugyan nem hazánkban vagy Európában, de más földré-
szeken, pl. Ausztráliában előfordulhat olyan helyzet is, hogy 
a legközelebbi kórház több száz kilométerre van a bajba ju-
tott betegtől. Ilyenkor megint csak a távdiagnosztikáé lesz 
a főszerep. Nem kell ahhoz súlyos sérülést szenvedni, hogy 
valaki életre szólóan fogyatékkal élő legyen. Az egyre idősö-
dő lakosság betegségeinek jelentős részét teszik ki a kardio-
vaszkuláris, azaz a szív-érrendszeri problémák. Ezek közt is 
életminőség-romlás szempontjából első helyen áll a sztrók. 
A sztrók felimerése és a gyors beavatkozás nemcsak életet 
ment, hanem életminőséget is javít. Tünettan szempontjából, 
a beteg ideggyógyászati vizsgálatával sajnos nem dönthető el 
hogy a sztrók vérzéses vagy érelzáródásos formájával állunk 
szemben. Ennek döntő jelentősége ott rejlik, hogy előbbiben 
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szigorúan tilos, míg utóbbiban néhány kritérium teljesülése 
esetén viszont egyértelműen ajánlott a trombolízis, azaz a 
vérrögoldás. Ennek háttere, hogy a normális alvadás során is 
keletkeznek kisebb vérrögök, hiszen ez a módja annak, hogy 
elálljon a vérzés (pl. kisebb sebzések, horzsolások, orrvérzés 
esetén) a szervezetben termelődő vérrögoldó anyagok fel-
oldják a keletkezett érdugót. Ezt az endogén, azaz a szer-
vezetben amúgy is működésben lévő folyamatot facilitáljuk 
vénás úton beadott vérrögoldókkal, ezt hívjuk mesterséges 
trombolízisnek. Time is brain, azaz: az idő agyszövet. Ameny-
nyiben sikeresen, de mindenekelőtt időben sikerül feloldani 
a vérrögöt, úgy teljes mértékben visszaállhat az eredeti, ká-
rosodás előtti állapot. Azt azonban eldönteni, hogy a sztrók 
melyik formájával állunk szemben, jelenleg csak a CT-vizsgá-
lat képes. A „ha a hegy nem megy Mohamedhez, Mohamed 
megy a hegyhez” mondás analógiájára megépítették azokat 
a mobil CT-ket, melyek a helyszínre vihetők, azonnali vizsgá-
latot és képanalízist követően (melyet persze távdiagnosz-
tika segít) pedig eldönthető, hogy alkalmaznak-e azonnali 
trombolízist a helyszínen, vagy sem. 

Hasonló a helyzet keringésmegállás esetén. Ez a leginkább 
rettegett kórállapot is gyors, azonnali felismerést, cselekvést 
igényel, így javítható a minőségi túlélés. A keringésmegállás 
leggyakoribb oka a szívelégtelenség. Ilyenkor vagy a szívben 
keletkező életveszélyes ritmuszavar (pl. kamrafibrilláció), 
vagy az ún. pumpaelégtelenség, azaz a szív vért kipumpáló 
képességének kritikus csökkenése áll a keringésleállás hát-
terében. Előbbi esetben azonnali defibrillálás szükséges. A 
technika fejlődésével már nem is kell szakszemélyzet a defib-
rillátorok alkalmazásához, hiszen az ún. félautomata külső 
defbrillátorok, az AED-k kereskedelmi forgalomban kapható 
eszközök, melyek minden bevásárlóközpontban, több em-
ber befogadására alkalmas helyeken elérhetőek. A készülék 
használatát egyértelmű, hangalapú instrukciók segítik, mely-
lyel laikusok is képesek defibrillálásra. A pumpaelégtelenség 
legtöbbször nehezen befolyásolható. Először Franciaország-
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ban fordult meg az akut ellátók fejében, hogy a szívműté-
teknél, vagy az intenzív osztályon alkalmazott, a beteg vérét 
külsőleg oxigenizáló eszközt, azaz az ECMO-t (ExtraCorpo-
real Membrane Oxygenation) kivigyék a helyszínre. Ehhez 
persze a technikának oly mértékben kellett fejlődni, hogy a 
korábban szoba méretű eszköz elférjen egy mentőautóban, 
azzal együtt lehessen a beteget szállítani a definitív ellátás 
helyére. Manapság ez már valóság, a tervek szerint a Sem-
melweis Egyetemen is munkába áll egy ilyen egység.

4. ábra. Mobil sztrók egység. Az első képen a mobil CT-t tartalmazó 
kocsi látható, a másodikon a kocsi belseje, a koponya 

CT vizsgálatára alkalmas eszközzel.3

3 https://www.tribpub.com/gdpr/chicagotribune.com/ (2018.12.28.)
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5. ábra. Az ECMO vázlati rajza, illetve a mobil ECMO működés közben.4

Tömeges balesetek során előfordulhat, hogy veszélyes, 
mérgező anyagok kerülnek a levegőbe. Ilyenkor a jól szer-
vezett, magas szintű kommunikáció mellett történő kiürítés, 
evakuálás lehet az elsődleges feladat. Azt, hogy mi került a 
levegőbe, élővizekbe gyorsan tisztázni kell. Erre valók azok 
a mobil laborok, analitikai egységek, melyek akár 48 órán 
át saját áramforrással, tisztított levegővel képesek működ-
ni, miközben azonosítják a környezeti szennyezést okozó 
anyagokat, a meteorológiai sajátságok figyelembevételével 
meghatározzák a potenciális terjedési útvonalat, ezzel se-
gítve az evakuálást, majd később a terület megtisztítását, a 
dekontaminációt.

A gyógyításban egyre inkább teret hódít egy újfajta trend, 
irányvonal. Gondolkodjunk Ady Endre szavaival: „Vagyok, 
mint minden ember: fenség, Észak-fok, titok, idegenség”. 
Minden ember tehát más, mindenki egy individuum. Anélkül, 
hogy filozófiai eszmefuttatásokba bocsátkoznánk, be kell 
látnunk, hogy az általános ajánlások ugyan irányt mutatnak, 
de nem veszik figyelembe az egyéni variabilitást, ellenálló-
készséget, tűrőképességet, vagy éppenséggel ezek hiányát. 

4 https://www.slideshare.net/oliflower/ecmo-in-nz-by-mcguinness 
(2019.01.10.)
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Ez az oka, hogy a technológiai forradalommal párhuzamo-
san fejlődik a medicina azon ága, melyet az egyénre szabott 
gyógyítás jellemez. Ehhez persze olyan gyors és megbízha-
tó analitikára van szükség, melynek segítségével rövid időn 
belül azonosítható egy eltérés, pl. egy génszekvencia más-
sága, az átlagostól való eltérése. Szepszisben, a köznyelv ál-
tal helytelenül „vérmérgezésként” emlegetett kórállapotban 
megfigyelték, hogy egyes betegek TNF (tumor nekrózis 
faktor, a szepszist generáló és fenntartó fehérje) -termelése 
és -aktivitása erősebb, azaz jobban képesek a baktériumok 
elpusztítására. Ez azonban, paradox módon, magasabb ha-
lálozással is jár. Ha figyelembe vesszük immunrendszerünk 
komplexitását, mindez nem meglepő, minthogy az sem, ami 
pár évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt: az ilyen betegek egy 
laboratóriumi vizsgálattal kiszűrhetők és azonosíthatók, a 
laborvizsgálat pedig a gének szintjén történik. 

Az egyedi terápia nemcsak szepszisben nyer teret, ha-
nem a józan paraszti ész alkalmazásával pl. a betegek vér-
nyomás-beállításánál is. Az orvosok gyakran találkoznak 
olyan betegekkel, akik elmondják: „ó, doktor úr, nekem a 
150/90-es vérnyomás az igazi, akkor érzem jól magam.” 
Ugyan mindent megdöntő bizonyítékaink nincsenek arra, 
hogy az általánosan ajánlott 140/85 Hgmm-es érték min-
denki számára optimális, de tapasztalat, hogy főleg fiatal 
nők vígan élnek 100/70-es, 90/60-as vérnyomással is, és 
tünetek jelentkeznek, ha az általánosan ajánlott értékekre 
emelkedik vérnyomásuk. 

Gondoljunk csak bele, hogy az elmúlt évtizedekben meny-
nyit javult a daganatos betegségek mortalitása. Ennek hátte-
rében is az egyénre szabott, genetikai vizsgálatokon alapuló 
kezelések állnak, bizonyítva a „one size does not fit all”, azaz 
az egy méret nem jó mindenkire gondolkodásmód igazát. 

Áttörés várható az immunfolyamatok modulálásának, a 
mesterséges szervek (pl. mesterséges hasnyálmirigy) előál-
lításának terén. Ma már nem utópia olyan beteggel találkoz-
ni, akinek szíve pumpafunkcióját egy külső, viselhető esz-
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köz, a ventrikuláris assziszt egység (VAD, Ventricular Assist 
Device) segíti. Az ilyen beteg ún. bridge kezelésben része-
sül, egy olyan hídterápiában, mely időt és lehetőséget nyújt 
számára ahhoz, hogy amíg nem találnak megfelelő donort a 
szívátültetéshez, ne ágyhoz kötötten, mozgásában korláto-
zottan kelljen várnia a beavatkozásra.

Ugyancsak forradalmi változások látszanak a vakcináció 
terén is, de a transzplantációs sebészet is nagy változás előtt 
áll: megtörtént az első arc-transzplantáció és várhatóan ha-
marosan elvégzik az első fej-transzplantációt is. A petesej-
tek és hímivarsejtek genetikai módosításával pedig életké-
pesebb, ellenállóbb egyedeket lehet majd „előállítani”.

Jelen tanulmány szerzőjének nem tiszte megítélni, hogy 
ez milyen etikai határokat feszeget, azonban tény: a tudo-
mány etikai és társadalmi felelősségvállalás nélkül vakrepü-
lés, beláthatatlan következmények nélkül.

Épp ezért annyira fontos a jövő nemzedékének képzése, 
mind elméleti, mind gyakorlati szempontból. Itt sem torpan-
hat meg a fejlődés: a szimulátorok mind élethűbbek lesznek, 
a virtuális valóság, a kiterjesztett valóság és a szükséges 
eszközpark fejlesztésének segítségével egyre valósághűbb 
képet kaphatnak a jövő ellátói, orvosai, ápolói az emberi 
szervezetről, egyre szélesebb ismeretekkel, melyek napra-
készségét a rapid technikai és információáramlás garantálja.
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KAPCSOLÓDÁS – AKTÍV IDŐSÖDÉS ÉS 
GENERÁCIÓK KÖZÖTTI SZOLIDARITÁS A 
GYAKORLATBAN

Absztrakt

Magyarországon 2015 óta az érettségi bizonyítvány meg-
szerzésének feltétele a kötelező tantárgyak -, valamint a 
választható teljesítésén túlmenően az ún. 50 óra iskolai kö-
zösségi szolgálat. E tevékenység lehetőséget biztosít a fiata-
lok számára, hogy az iskolapadban elsajátított tudás mellett, 
nem formális módon kerüljenek közelebb saját közössége-
ikhez, illetve annak érzékenyítő hatása sem elhanyagolható. 
Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy a mai modern társada-
lomban milyen tudások elsajátítása mégis a legcélraveze-
tőbb, s mi az, amit örökül hagyunk, vagy átörökítünk a fel-
növekvő generáció számára. Vajon elméleti vagy gyakorlati 
tudásra van inkább szükségük, ahhoz hogy érvényesülni tud-
junk a munkaerőpiacon? Természetesen egyik sem margina-
lizálható, viszont ezen tudások átkonvertálása a közoktatás-
ba már intézményenként szignifikánsan változó képet mutat.

A szocializáció folyamata révén gyermekeink megtanul-
hatják a környező társadalom kultúráját, normáit és értékeit. 
így válva biológiai egyedből társadalmi lénnyé. A folyamat 
szempontjából kiemelkedően fontos intézmény az iskola! 
A tankötelezettség kezdete a betöltött 6-8. életév, melytől 
fogva a család mellett belép egy újabb szocializációs szin-
tér. A középiskolások feladata pedig egyre inkább diverzifi-
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kálódik, azaz megjelenik egy újabb kötelezettség 50 órá-
ban. S ha a meghatározott tevékenységek közül jól választ, 
s egyáltalán szabadon választ a gyermek, akár egy életre 
szóló pozitív élménnyel is gazdagodhat, mely további ki-
hatással bír a későbbi pályaválasztásnál. Erre kiváló például 
szolgál a pécsi Nevelők Háza Egyesület által működtetett 
Computeria Pécs elnevezésű program is.

Mit jelent ma megöregedni?

Magyarországon az idősek aránya a teljes népességen belül 
növekvő tendenciát mutat. A születéskor várható élettar-
tam pedig kitolódik. Ezek a jelenségek hatalmas kihívások 
elé állítják a társadalmat. Persze hajlamosak vagyunk meg-
feledkezni arról, hogy a vészjósló számadatok, önmaguk-
ban áldásos folyamatok eredményeként is értelmezhetők. 
Az orvostudomány fejlődése, az életmód megváltozása, a 
technológiai fejlődés mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy 
ma a születéskor várható élettartam +/- 80 év körüli legyen1. 
Területi szempontból viszont diverz képet kaphatunk, vagy-
is szerencsésebbnek vallhatják magukat a fővárosban szüle-
tettek, míg kevésbé szerencsésnek a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyeiek a számok tükrében. Az idősödő népesség szá-
mos kihívással és problémával szembesül manapság. Fel-
gyorsult, globalizált világunkkal nem könnyű lépést tartani, 
a generációs szakadék pedig egyre nő, melyet a közgon-
dolkodás sztereotípiái tovább erősítenek. A fogyasztói tár-
sadalom az individumot helyezi a fókuszba, ezzel szemben 
a társadalom szövetét alkotó erős és megtartó közösségek, 
melyek tagjai több generációból kerültek ki, mára már de-
valválódni látszanak. 

1 KSH adattábla: születéskor várható átlagos élettartam, átlagéletkor 
(2001-) Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_
wdsd008.html
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Ahhoz hogy jobban megértsük és átérezzük az idősödés-
sel járó kockázati tényezőket, először fontos azok beazo-
nosítása mikro- és makroszinten. Kezdjük is az egyéni nar-
ratívák alapján meghatározhatókkal. Nouwen és Gaffney 
(2008) az időskorról íródott könyvében, mint a sötétségbe 
vezető út metaforáját fogalmazzák meg azt. Idézik Simone 
de Beauvoir (1972: 539), francia írónő tanulmányát, mely 
szerint: „Az emberiség túlnyomó többsége, az időskor köze-
ledtére szomorúan és ellenállással tekint. Nagyobb utálattal 
tölti el őket, mint maga a halál.” De Curtin (1972: 56) „Öreg-
nek és szegénynek lenni teljes munkaidős állás” narratívája 
is igen kifejező és destruktív egyben. Az amerikaiakhoz ha-
sonlóan a világ számos pontján rengeteget költenek az em-
berek az öregedés jeleit elkendőző kozmetikai szerekre és 
kezelésekre egyaránt. De vajon milyen arányban van ez az-
zal, amit az egyén, vagy állam ténylegesen az idősekre költ? 
Ezt figyelembe véve talán nem meglepő, hogy az időseknek 
társadalmunkban csak marginális szerep jutott. Gyakorta ki-
közösítéssel kell szembenézniük, s hogy többé már nem tel-
jes értékű tagjai a társadalomnak. Minden bizonnyal jelenlegi 
pozíciójuk és megítélésük messze került attól, amikor még 
a közösségek nagy tiszteletben álló és megbecsült tagjait 
az idősek jelentették, vagy akár a gerontokrácia ideológiájá-
tól. Vannak, akik attól kezdve tartják magukat idősnek, hogy 
valamely intézményes ok, mint például a nyugdíjazás, gátat 
szab az egyén önmagáról alkotott, a termelésben résztve-
vő, teremtő és dolgozó énképének. A megöregedéstől való 
félelmet tovább táplálja, ha az egyén többé már nem tud 
maximálisan megfelelni a környezete elvárásainak. A féle-
lem, elhagyatottság, kirekesztettség és magány érzése pe-
dig olyan viselkedési mintázatot eredményez, mely inkább 
a komfort zónában maradásra ösztönzi őket, nem vállalva 
semminemű kockázatot, s elzárva őket egy új életstílus adta 
lehetőségektől. (Nouwen – Gaffney, 2008)

A nyugdíjasok számának szignifikáns növekedése - az 
ún. baby-boomerek, hazánkban Ratkó-gyerekek, akik 1945 
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és 1965 között születtek, vagyis nemrég mentek nyugdíjba, 
illetve most érik el a nyugdíjkorhatárt – komoly demográfiai, 
gazdasági, egészségügyi és politikai kockázatot jelenthet-
nek. Érdemes belegondolni azonban, hogy mekkora presz-
sziót helyez ez az ellátórendszerre, nem véletlen tehát, hogy 
helyi szinten is egyre inkább támogatnak minden olyan kez-
deményezést, melyek az aktív idősödést és közösségi meg-
oldásokat helyezik a fókuszba. Mark Skinner és Neil Han-
lon (2015) nemrég publikált könyvében számos jógyakorlat 
olvasható e tekintetben, melyek a fentiekkel összhangban 
lévő célokat és az „ageing in place”, azaz a helyben idősö-
dés koncepcióját hangsúlyozzák.

Az aktív idősödés, vagy tevékeny időskor az Európai Uni-
óban is kiemelten fontos szerepet tölt be2. 2012 például az 
aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai 
éve volt. Úgy vélik, hogy annak előmozdításával kezelhe-
tő a társadalomra nehezedő nyomás, s egy fenntartható és 
inkluzív növekedés érhető el általa. „A változásokra adható 
pozitív válasznak - és ezáltal a nemzedékek közötti szolida-
ritás megőrzésének – alapja a tevékeny időskor fogalma.” 
Mely jelenti a férfiak és nők lehető legtovább való megtar-
tását a munkaerőpiacon, az aktív részvétel elősegítését, 
amely hasznosítja az idősek által a társadalom számára vég-
zett munkát, valamint az egészség megőrzésének támoga-
tását és a független életforma fenntartását. Vagyis hogy a 
lehető legtovább élhessenek saját otthonaikban, s lényegé-
ben, amíg lehetséges saját sorsuk kovácsai maradhassanak. 
(Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás 
Főigazgatósága, 2012: 3)

Andorka Rudolf (2006) Bevezetés a szociológiába c. 
művében egy egész fejezetet szentel a családnak. Mára 
elmondható, hogy a család szerkezete és funkciója telje-
sen átalakult. A több generációs együttélést, a nagy csalá-
di háztartásokat felváltja a nukleáris családmag, különálló 

2 Ld. Európa 2020 stratégia.
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háztartásokat eredményezve. A gyermekek és szüleik kö-
zött meggyengül a kapcsolat, bár az unokák még mindig 
az egyik legfontosabb kapocsnak számítanak. A technika 
vívmányai pedig szintén hozzájárulnak a kapcsolat ápolásá-
hoz, sőt motiválja a nagyszülőket az új tudás megszerzésé-
re, készségeik és képességeik fejlesztésére.

Az öregedés az idősekről való gondolkodás szocializáció 
kérdése. Teljesen mást jelent megöregedni az Egyesült Ál-
lamokban és mást hazánkban, még ha közhelyesen hangzik 
is. De más egy apró faluban és más a fővárosban. „Ahány 
idős ember, annyi minta.” Van, akik szerint magas kort meg-
élni Isten ajándéka, megint mások szerint pedig teher a tár-
sadalomnak, a környezetnek, s maguknak az érintetteknek 
egyaránt. (Nouwen – Gaffney 2008: 105)

A felnőtt generáció feladata, hogy átörökítsen bizonyos 
szociális mintázatokat, úgymint az idősekhez való viszonyu-
lás vagy szolidaritás. Ezen túlmenően pedig az oktatási te-
vékenységet folytató szakembereknek kezdeményezni, és 
támogatni kellene minden olyan tanulási formát, ahol a ge-
nerációk közelítése a cél. Ugyanakkor elvitathatatlan tény, 
hogy az idősebb generációknak esszenciális szerepe van az 
újabb nemzedék szocializációja során. Az ilyen formán elsa-
játítható tudás tökéletesen illeszkedik az élethosszig tartó 
tanulás (lifelong learning) paradigmájába. mely magában 
foglal minden olyan tanulási tevékenységet, amit életünk 
során végzünk. (Európai Bizottság, 2001) 

A szolidaritás növelése: iskolai közösségi szolgálat, 
önkéntesség

A 2011-es Nemzeti Köznevelési Törvény értelmében az 
érettségi bizonyítvány megszerzésének előfeltételeként 
kötelező 50 órás iskolai közösségi szolgálatot (IKSZ) kell 
teljesítenie a diákoknak. Az IKSZ kiemelt céljának tekinti, 
hogy a fiatalokból önmagukért és a közösségükért is fe-
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lelősséget vállalni tudó felnőttek váljanak. Az iskolai kö-
zösségi szolgálat az élménypedagógia módszerét alkal-
mazva törekszik a diákok személyiségének és szociális 
kompetenciáinak fejlesztésére. E tanórán kívüli tevékeny-
ség hozzájárulhat az önkéntesség kultúrájának elterjeszté-
séhez, a generációk közötti együttműködés és párbeszéd 
kialakításához, az előítéletek csökkentéséhez, valamint a 
pályaorientáció támogatásához. (Oktatáskutató és Fej-
lesztő Intézet, Módszertani anyagok) Bár jelenleg nem áll 
rendelkezésre hazai kutatási adat a fiatalok önkéntes tevé-
kenységek iránti elköteleződéséről a kötelező 50 óra után, 
de az állítható, hogy amennyiben az iskolai közösségi szol-
gálat nem harmonizál megvalósítás szempontjából az ön-
kéntességgel, tehát a diák nem választhatja meg az általa 
szívesen végzendő tevékenységet, sem annak időkeretét, 
úgy sokkal inkább hozzájárul az önkéntesség kultúrájának 
devalválódásához.

Smith (1981) megfogalmazásában az önkéntesség olyan 
aktivitásokat jelöl, melyeket az önkéntes szektor és annak 
önkéntesei, szabad akaratukból, anyagi ellenszolgáltatás 
nélkül, egy szélesebb csoport, vagy hálózat hasznára vé-
geznek. Ez utóbbit úgy is nevezhetjük, hogy közjót szolgál. 
Nem tartozik bele azonban a barátokkal, családtagokkal, 
szeretteinkkel való törődés, habár gyakorta úgy tekintünk 
az önkéntességre, mint a gondoskodó szerep szociális ki-
terjesztésére, amit elsőként a saját családjában tapasztalhat 
meg az ember. (Wilson, 2000; Wuthnow, 1993)

Az önkéntes tevékenység betömheti a „lyukakat” a jóléti 
és szociális ellátórendszerben, ezáltal illeszkedve a kisvá-
rosról alkotott egyfajta képbe, ahol a szomszédok közöt-
ti reciprocitás a jellemző. A vidék mítoszához az is hozzá 
tartozik, hogy kiterjedtebb és erősebb családi kapcsolatok 
és hálózatok jellemzik. Az állam egyre inkább támaszkodik 
az önkéntes szektorra, amely maga után von egyfajta pro-
fesszionalizációs igényt. Mindazonáltal az önkéntesség kul-
túrája újra keretezheti a helyet, sokkal idősbarátabbá téve 
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azt, biztosítva a részvételi lehetőséget, ezáltal az aktivitást. 
(Skinner – Hanlon, 2016)

Az önkéntesség generálja a helyi integritást, ezáltal a 
marginalizáció ellen munkál. Skinner és Hanlon (2016) mű-
vében több jógyakorlat is ezt példázza. A Pancake Break-
fast 1990-ben indult helyi akció, mely az idősek számára 
és által, havi rendszerességgel megvalósításra kerülő ado-
mánygyűjtő alkalom, ahol lehetőség nyílik a kapcsolódásra 
a résztvevők között. Az akció alapanyagai származhatnak 
szponzorációból, a munkát az önkéntesek végzik egy jó ügy 
érdekében, a befolyt összeg pedig a helyi közösségeket tá-
mogatja, így erősítve a szolidaritást. A Pancake Breakfast 
mára szinte catering szolgáltatássá nőtte ki magát, hiszen 
a helyi események, fesztiválok meghatározó részévé vált. 
A szerzők továbbá olyan példákat és kezdeményezéseket 
mutatnak be, melyek a lakhatás, családtámogatás és közle-
kedés ügyét érintik. Ezen kezdeményezéseket intézményi 
szinten is támogatják, vagyis egy régiós egészségügyi köz-
pont maximálisan támogat és együttműködik minden olyan 
lehetőség mentén a civilekkel, mely célja a szolgáltatásukat 
igénybe vevő személyek mobilizálása. A példák mindegyi-
kében közös vonásnak tekinthető és fontos célkitűzés, hogy 
az izolált időseket „csatlakoztassa”3 vagy „csatlakoztatva 
tartsa” a helyi közösségekhez. (Skinner – Hanlon, 2016)

Aktív idősödés és generációk közötti együttműködés 
egy hazai jógyakorlat tükrében

A Computeria Pécs, a Nevelők Háza Egyesület által, kéthe-
tes turnusokban működtetett program, mely keretei között 
nyugdíjasok tanulhatják meg a számítógép és okostelefon 
használatának alapjait. E tanulási folyamatba a szervezők 

3 A keep connected kifejezés szó szerinti, azaz tükörfordításának hasz-
nálata.
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bevonnak arra felkészített középiskolás diákokat, vagy ön-
kéntes segítőket, akik ez idő alatt, és azon túl is mentorál-
ják az időseket. A program nem csak példa értékű, de mo-
dellként alkalmazható. A tanfolyam kisebb csoportban 6-10 
fővel működik. Elsősorban a nyugdíjas korosztály számára. 
Az órák egy előre meghatározott tematika és tananyag sze-
rint haladnak. Az oktató - mérlegelve és alkalmazkodva a 
tanulni vágyók igényeihez -, flexibilisen adja át a számító-
gép és mobiltelefon használatához szükséges ismereteket. 
Az órák gördülékenységét, azonban gyakran befolyásolja, 
a résztvevők eltérő tudásszintje, valamint képességeik. En-
nek kiküszöbölése érdekében az oktató mellett önkéntesek, 
vagy egy felkészítő képzést követően, iskolai közösségi 
szolgálatot teljesítő diákok is segíthetik és mentorálhatják 
a nyugdíjas résztvevőket a tanfolyam során. A generációk 
közelítésének közvetett és közvetlen céljai:

1. Tudástranszfer
2. Generációk közötti digitális szakadék csökkentése
3. Sztereotípiák feloldása
4. Párbeszéd generálása
5. Attitűd formálás

Eredménynek tekinthető mind a diákok, mind az idősek el-
mondása alapján, hogy sok esetben a segítő kapcsolat a 
tanfolyam végeztével fennmaradt, csak annak helyszíne te-
vődött át a digitális térbe (email, Facebook, Skype). S mind-
két generáció érzékenyítése megvalósult az együtt töltött 
órák során. Összegezve tehát az ilyen és ehhez hasonló, a 
korcsoportok egy platformra terelését megcélzó progra-
mok, nagymértékben hozzájárulnak a generációk egymás-
ról kialakított képének formálásához, melyben meghatáro-
zó szerepe van a szellemi és fizikai aktivitásnak.

  Változtasd meg a sztereotípiákat, maradj aktív!
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RAB ÁRPÁD SZÖRÉNY

A DIGITÁLIS KULTÚRA 
TRANSZFORMÁCIÓS HATÁSAI

Absztrakt

A tanulmány metaszintről közelít a digitális kultúra jelen-
ségéhez, kultúrtörténeti szempontból vizsgálva azt a mély 
strukturális változást, mely meghatározza az elmúlt négy, 
és a következő sok évtizedet. Az eszközhasználaton mesz-
sze túlmutató kulturális, társadalmi, gazdasági változások-
ról esik szó, melyek a túlélés szempontjából kritikus fontos-
ságú újraprogramozását végzik el agyunknak és társadal-
munknak. Ahhoz, hogy ez a háló ne kiszolgáltatottá, hanem 
erősebbé tegyen minket, meg kell ismernünk, és tudatosan 
kell élnünk vele. A kultúrtörténeti kalandozás során megis-
merjük a digitális kultúra jellemzőit és céljai közül néhányat.

Információs társadalom, digitális kultúra

A kezdetek keresése mindig nagyon nehéz. A mai értel-
mében használt „információs társadalom” szószerkezet az 
1960-as években, Japánban bukkan fel először. Z. Karvalics 
László a fogalom megszületését 1961-re teszi, ekkor Tadao 
Umesao (történész-antropológus) és Kisho Kurokawa (épí-
tész) beszélgetései során alakult ki (Z. Karvalics, 2003). 

Írásban először 1964-ben (Az információs társadalmak szo-
ciológiája), könyvcímként 1968-ban illetve 1969-ben jele-
nik meg (Z. Karvalics, 2007c). Yoneji Masuda könyvének 
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legelején azt írja (Masuda, 1981), hogy a fogalmat egy non-
profit szervezet, a Japán Számítógéphasználat Terjeszté-
sének Intézete1 használta legkidolgozottabban 1972-ben, 
amikor bemutatták a kormánynak Az Információs Társada-
lom terve - 2000-ig elérendő nemzeti cél című anyagukat. 
A terv 1985-re vizionálta az elérhető információs társadalmat, 
egy elég összetett stratégiai fejlesztés-sorozatot igényelve. 
Yoneji Masuda ennek a projektnek volt a vezetője. Az infor-
mációs társadalom vízióját leíró könyve 1980-ban jelent meg, 
de már 1981-ben újra kiadták az Egyesült Államokban. 

A társadalom fogalmának általában való értelmezése 
annyira szerteágazó terület, hogy csak szakirodalmának 
felsorolása is többkötetes mű - hiszen társadalomtudomá-
nyok sora küzd meg ezzel a kihívással, nem is beszélve az 
alapozó jellegű tudományokról. Az információs társadalom 
tudománya, illetve a fogalom kifejlődésének hazai alapve-
tő szerzője Z. Karvalics László, aki több monográfiában és 
cikkben is részletesen, rendkívül adatgazdagon és precízen, 
társterületekkel együtt dolgozta fel a témát. Ráadásul ide 
sorolható még számos munkája, melyben az információs 
társadalom korai megjelenéseit dolgozza fel (Z. Karvalics, 
2001, 2002, 2003, 2005, 2007a, 2007b, 2007c). De érde-
mes áttekinteni az Információs Társadalom folyóirat 2006-
ban kiadott első számát, mely teljes egészében a fogalom 
értelmezésével foglalkozik2. Már a fontosabb cikkek címe-
inek áttekintése is jelzi a megközelítések sokszínűségét: 
Tóth Zsolt: Információs társadalom, tudástársadalom, újka-
pitalizmus; Ropolyi László: Információ, tudás, társadalom; 
Balogh Gábor: Egy túlterhelt fogalom; Majó Zoltán: Úton az 
információs társadalom felé: tudjuk-e, hová tartunk?; Var-
ga Csaba: Holisztikus fogalom és (meta)elméleti kategória; 
Csorba József: Magyar tudáspolitikai vízió: Az információs 

1  Japan Computer Usage Development Institute
2  A folyóirat teljes terjedelmében pdf formátumban letölthető innen: 

http://www.infonia.hu/infotars/arch_2006_1.html 
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társadalom értelmezése, különös tekintettel az NHIT állás-
foglalására; Prószéky Gábor: Mi köze van a tudásnak és az 
információnak a társadalomhoz?; Z. Karvalics László: Narra-
tívák hálójában. Rendszerező széljegyzetek egy ígéretesen 
induló párbeszédhez.

Az információs társadalom fogalmát Manuel Castells 
alapján (Castells, 2005, 2006) az emberi együttélés olyan új 
módjaként határozhatjuk meg, ahol az információ hálózatba 
szervezett előállítása, tárolása játssza a legfontosabb sze-
repet. Ez a definíció persze közel sem egyedülálló. Yoneji 
Masuda az információs társadalom kreativitást erősítő jelle-
gét hangsúlyozza ki (Masuda, 1981), Daniel Bell (Bell, 1976) 
az innováció, illetve a változás kezelésében látja a lénye-
gi vonást, de számos szerző számos szellemes definícióját 
idézhetnénk: egészen addig, míg tökéletesen kirajzolódna, 
milyen sokféleképpen értelmezhető korunk nagy átalaku-
lása. Ennek legfőbb oka az, hogy az információs társada-
lom kutatásának alapvető munkái és gondolkodói rendkívül 
nagy fogalmi tarkaságban jelennek meg, az információs tár-
sadalmat egy bizonyos jellemző, megközelítés, gondolati ív 
mentén vizsgálják. Így tesz Bell, Beniger (Beniger, 2004), 
Masuda és Toffler (Toffler, 2001) is. 

Bell gondolatmenetének lényege, hogy ahogy az ipa-
ri társadalom átalakító tényezői az energia, a források és 
a gépészeti technológia kombinációja volt, a posztinduszt-
riális társadalom stratégiai erőforrása az információ és az 
elméleti ismeretek. A posztindusztriális társadalom a tele-
kommunikáción alapul, előzménye az információ és a tudás 
szervezésének, feldolgozásának terén végbemenő forrada-
lom, melyben központi szerepet játszanak a számítógépek. 
Érdekesség, hogy Bell következetesen elutasította az infor-
mációs társadalom fogalom használatát, éppen azért, hogy 
ne kerüljön középpontba az információ - ez véleménye sze-
rint elterelte volna a figyelmet elméletének lényegéről. Bell 
éppen azzal próbálta fenntartani elméletének holisztikussá-
gát, hogy az információt mintegy kivonta belőle. 
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Beniger (Beniger, 2004) az információs társadalmat egy 
kontrollforradalom eredményeképpen létrejött társadalmi 
konstrukcióként érzékeli. Természettudományos jellegű 
megközelítésben az információt minden élő rendszer sajá-
tosságának tekinti. Beniger az Egyesült Államok távolsági 
kereskedelmének elemzésétől indul, a 19.-ik század elejétől, 
és egyre újabb- és újabb irányítási válságokat, és ezek meg-
oldására tett kísérleteket azonosít. Makrogazdasági muta-
tók mentén, az irányítás forradalmaként érzékeli az informá-
ciós társadalmat. 

Armand Mattelart (Mattelart, 2004) meglátása szerint 
az egyenlőséget és jólétet hirdető információs társadalom 
illúziója mögött pusztán piaci érdek és irányítani vágyás la-
pul, a soft-power (lágy hatalom, az eszmék által gyakorolt 
csábítás a kényszer helyett) egyeduralma, melynek legfon-
tosabb eszköze az információ (a kiüresedett közösségek 
tagjainak megfigyelésével együtt). 

Toffler (Toffler, 2001) harmadik hulláma első pillantásra 
csak szóhasználatában különbözik Bell megközelítésétől 
(első hullám: a mezőgazdaság felfedezése, több évezredig 
alakuló folyamat; második hullám: az ipari forradalom kora, 
kb. 300 év alatt lezajlott; harmadik hullám: a posztinduszt-
riális, információs társadalom kialakulása napjainkban). Szá-
momra külön érdeme, hogy kiemeli az átmenet problémáját, 
korunk problémáinak jó részét a két hullám közti átmenet 
időszakának tulajdonítja. Pontosan ez az átmenetiség az, 
ami fontossá, és utólag pótolhatatlanná teheti jelen korunk 
információs társadalmi kutatásait.

Manuel Castells három kötetes műben összegzi az általa 
hálózati társadalomban érzékelt új társadalmat. A termelési, 
hatalmi és tapasztalati kapcsolatokban végbemenő válto-
zásokat emeli ki, és ezek hatásait vizsgálja szisztematiku-
san. Az információs társadalom fogalmának megértéséhez 
már a három kötet tartalomjegyzékének átböngészése is 
közelebb vezet.
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Az információs társadalom fogalmának használatát nem 
csak a szakirodalom különböző megközelítései, sőt, gyö-
kerekig ható vitái nehezítik meg, hanem a fogalom popu-
larizálódása, mediatizálódása is - hiszen az információs 
társadalom recens jelenségei a közvéleményt és a médiát 
kiemelten foglalkoztató (Luhmann önmegfigyelés-fogalmát 
érdemes felidéznünk) jelenségek. A leginkább az internet-
hez és a mobiltechnológiákhoz kötődő kulturális jelenségek 
a tömegmédia kedvelt célpontjai - itt újra Luhmann tömeg-
média értelmezését, a társadalom ingerlését tudjuk felidéz-
ni, mely tökéletesen leírja ennek az érdeklődésnek a célját is 
(Luhmann, 2008). Ez az érdeklődés azonban a kérészéletű 
mozaikszavak és fogalmak túlburjánzását idézte elő, amely-
hez valamelyes mértékben a lépést tartani kívánó szakszer-
zők is hozzájárultak.

Az új technikai vívmányok terjedésének sebessége egy-
re gyorsul. A szerint, hogy a világ országainak 80%-ában 
mennyi év alatt terjedt el egy-egy adott technológia (került 
működő kiépítésre), láthatjuk, hogy a vasút 125 év alatt ter-
jedt el a világon, a telefon elterjedéséhez elég volt már 100 
év is, a rádió elterjedése kevesebb, mint 75 év alatt lezajlott. 
Egyre gyorsuló tempóval a személyi számítógépek elterje-
dése körülbelül 25 év alatt megtörtént, ugyanez a szám a 
mobil telefonok esetében inkább 20 év körüli (Datta, 2011). 
Várhatóan a mobil internet terjed el a leggyorsabban, de ezt 
egyelőre csak előzetes becslések látszanak igazolni. A tech-
nológiai terjedések gyorsuló terjedését jól árnyalja Michael 
DeGusta elemzése (DeGusta, 2012). Négy forráscsoportra 
alapozva (ITU, Pew, az Egyesült Államok Statisztikai Hivata-
la és a Wall Street Journal) a legutóbbi évtizedekben vizs-
gálta a különböző technológiák elterjedését. Legfontosabb 
észrevétele, hogy megkülönbözteti a terjedési szakaszokat: 
elindulástól a 10%-os elterjedtségig, 10 és 40%-os elterjedt-
ség között, illetve 40 és 75%-os elterjedtség között. A te-
lefon és az elektromosság terjedése nagyon lassan indult 
el (25, illetve 30 év alatt érték el a 10%-ot), míg a tabletek 
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ugyanezt, két és fél év alatt elérték. Természetesen döntő 
fontosságú a kiépítés költsége, ideje, a befektetés mértéke, 
ilyenekről a tablet esetében szó sincs. Érdekesség, hogy a 
televízió kb. 11 év alatt érte el a 10%-ot, az okos telefonok 
8 év alatt. Amikor viszont a második szakaszt nézzük (10 
és 40% között), a technológiák átrendeződését látjuk. Az 
elektromosság terjedése felgyorsul, ezt a 30%-os terjedést 
már 15 év alatt eléri. Felgyorsul a televízió és az okos tele-
fon is, két-három év alatt elérik ezt a növekedést. A 75%-os 
penetrációt a televízió öt év alatt érte el 40%-ról. Mivel az 
okostelefonok illetve a tabletek elterjedtsége ezt a szintet 
még nem éri el, ezekkel sajnos nem lehet összehasonlítani. 
Látványos a televízió terjedésének felgyorsulása, a személyi 
számítógép esetében ilyen látványos gyorsulás nincs – bár 
gyorsulás van (10%-ot kilenc év alatt, 40%-ot 14 év alatt, 
75%-ot 13 év alatt ért el). Az eddigi adatok alapján a table-
tek és okostelefonok is gyorsuló íven lehetnek – de ez csak 
tíz év múlva állítható biztosra.

A technológiai vívmányok egyre gyorsuló terjedésének 
azt a fontos jellemzőjét emelem ki, hogy a terjedés gyor-
sabb, mint a biológiai nemzedékek közötti tudásátadás ed-
digi ritmusának megfelelő terjedés. Nem áll rendelkezésre 
a szülők részéről olyan tudás, élettapasztalat, melyet min-
taként átadhatnának a fiatalok számára. Ennek a ténynek a 
hozadékairól később részletesebben írok. Minden generáció 
egyszerre szembesült vele, adta meg a válaszait, és a digi-
tális kultúra teljes körű újra hangolásának mélységeit most 
már egyre pontosabban látjuk. Gyökeresen átalakítja való-
ságérzékelésünket, gazdasági, kulturális, társadalmi modell-
jeinket, az ember nem csak, mint társadalmi, de mint bioló-
giai lény is átalakul. Szisztematikusan mondunk le az eddig 
érzékelhető, és kézzelfogható értékeinkről, és mozgatjuk át 
őket egy digitális térbe. 



A DIGITÁLIS KULTÚRA TRANSZFORMÁCIÓS HATÁSAI

137

A digitális kultúra jellemzői

A digitális világnak számos új jellemvonása van. Egyik 
jellemvonás sem technológiailag meghatározott, hanem 
valamennyi a kultúra megváltozásának az eredménye. A 
meghatározottság azonban kétirányú: elsősorban a kultú-
ra változásai indukálják a technikai változásokat, amelyek 
visszahatnak a kultúrára. A következő oldalakon felso-
rolt jellemzők a konkrét technikai eszközöktől független, 
mélyebb változások – azonban egy-egy technikai eszköz 
(csoport) divatba kerülése, előretörése az alábbi válto-
zások hangsúlyát is módosíthatja, mint például napjaink 
legfontosabb változásai, az okostelefonok előretörése és 
a vezeték-nélküli „mindenütt jelenlévő” internet hozzáfé-
rés forradalma. Ezek a jelenségek nem külön-külön, hanem 
egymásba át- és átjátszva, befolyásolja, egymást növelve 
vagy csökkentve jelentkeznek. Leggyakoribb helyzet az, 
hogy egyszerre léteznek, és egymás hatását felerősítik, 
például kiemelhetjük az interaktivitás és az interkonnekti-
vitás szoros kapcsolatát a multitaskinggal, vagy az identi-
tás válságát és a bizonytalanság növekedését is összekap-
csolhatjuk.

Megújul, illetve változni kezd a közösség, a nyilvános-
ság, a személyes jogok, a tulajdon és az érték fogalma is. 
A közösségek formálódásában eddig meghatározó szere-
pet játszott a természeti környezet – digitális környezetben 
ez a szilárd alap eltűnik. A digitális platform lehetővé teszi 
az önkifejezési lehetőségek ugrásszerű megnövekedését: a 
technológia demokratikus jellege miatt bárki vagy bármely 
közösség meglehetősen nagy nyilvánossághoz juthat a vi-
lághálón. Egy művész például, akár az egész világhoz szól-
hat (más kérdés, hogy valóban létrejön-e a kétirányú kom-
munikáció), és például az online vallásosság tipikus jellem-
vonása, hogy egy kisegyház online megjelenése ugyanolyan 
impozáns, teljes körű és interaktív lehet, mint egy nagy tör-
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ténelmi egyházé, még ha az adott szervezetek híveinek szá-
ma nagyságrendileg különbözik is. 

A digitális kultúra világában – Nicholas Negroponte ki-
fejezésével élve – csak a bitek (és nem az atomok) utaznak 
(Negroponte, 2002). A valódi világ és a virtuális környezet 
számtalan ponton kapcsolódik egymáshoz, de a közvetítő 
közeg, a digitális platform maga anyagtalan. Ez az alapvető 
tény a digitális kultúra számos vonását meghatározza.

Amikor Johannes Gutenberg 1454-ben kinyomtatta a Bib-
liát, valójában kommunikációs forradalmat indított el. Het-
ven évvel később Európában már több mint ezer nyomda 
működött, a nyomtatott szó viharos gyorsasággal terjedt, 
s elmondhatjuk, hogy a következő évszázadok során domi-
nánssá vált a kultúrában. Az írott szöveg – ellentétben a szó-
beliséggel – racionális, követhető, megbízható csatornát je-
lentett. A nyomtatott szövegek útján történő kommunikáció 
analitikusabb, racionálisabb, rendezett világot tárt a szemünk 
elé. A nyomtatott szó dominanciája az 1950-es években, a te-
levízió megjelenésével és terjedésével roppant meg először. 
A digitális kultúra és ezen belül különösen a digitális média 
terjedése pedig véglegessé teszi a nyomtatott szó, mint do-
mináns erő 450 éves korszakának lezárulását: a digitális írás-
beliség és általában a digitális kultúra más készségeket, más 
szemléletet és másfajta felfogóképességet igényel. 

Szóbeli írásbeliség

A digitális írásbeliség sokkal közelebb áll a nyomtatás el-
terjedése előtti szóbeliséghez. A digitális média a szöveget, 
a képet, a hangot és az adatokat kombinálja egymással, az 
összetett üzenetet pedig mi, a befogadók is összetettebb 
módon, multi-mediális érzékeléssel, multi-hálózatokba csat-
lakozva érzékeljük. A digitális környezetben az információ 
szédületes sebességgel terjed, egy terrorista támadás vagy 
egy járvány kitörésének híre perceken belül bejárja az egész 
világot. A digitális kultúra eredményeképpen alapműveltsé-
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günk átalakul interaktív, globális, bármikor és bárhonnan 
elérhető, multimédia-jellegű tapasztalataink összességévé. 
A digitális környezetben megfigyelhető, hogy az írásbeli 
kommunikáció sokkal inkább a szóbeliség jegyeit hordozza, 
mint a klasszikus írásbeliségét – az elektronikus levelezés és 
„csevegés” (chat) vagy a különféle digitális objektumok (pl. 
képek, képsorok, hang- és videó-dokumentumok) cserebe-
réje ugyan az írásbeliség talaján működik, e kommunikációs 
formák funkciójának és abból következő jellegzetességei-
nek azonban inkább a szóbeliség feleltethető meg. Digitális 
környezetben az írásbeliség és a szóbeliség összemosódik, 
felidézve a Gutenberg-galaxis kezdeti évszázadait, amikor a 
verbális és az orális kultúra határvidékein voltak megfigyel-
hetők hasonló oszcillációs jelenségek (Nyíri Kristóf – Szécsi 
Gábor, 1998; Ong, 2010). 

Elszakadás a forrástól

A digitális megjelenés függetlenné válhat hagyományos 
(ős)forrásától, s a digitális információk térnyerése éppen 
ezért sokakban félelmeket és kétségeket vált ki, miközben 
valóban lehetőséget ad sokféle visszaélésre: első pillantásra 
nem lehetünk biztosak egy-egy szöveg, kép vagy akár film-
részlet információtartalmának hitelességében. A forráskriti-
ka mindennapi gyakorlása visszavezet bennünket az infor-
mációs írástudás fogalmához. Itt most az információ értéké-
nek a megítélését és ennek fontosságát emeljük ki. Mindig 
tisztában kell lennünk a digitális információ megbízhatósá-
gával és adott célokra való felhasználhatóságával – ennek a 
követelménynek a kielégítése azonban nagyban különbözik 
az eddigi kultúrák átlagpolgárainak információkezelésétől.

Állandóság

A digitális információ egy másik érdekes vonása az állandó-
ság. Bármi, amit digitális környezetünkben teszünk, nyomot 
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hagy maga után. Egy-egy dokumentum megnyitásának idő-
pontja ugyanúgy rögzítődik, mint begépelt szerelmes ver-
seink; egy átlagos honlap megnézésekor szinte ugyanannyi 
információ távozik gépünkről, mint amennyi érkezik. Ezek-
nek a nyomon követését az információözön ugyan megne-
hezíti, de az az elv, miszerint „valamilyen módon minden 
cselekedet rögzül”, igaz a digitális kultúra minden objektu-
mára. Az információs társadalomban a törlés, a felejtés joga 
jelent kihívást, és nem a megőrzés.

Másolhatóság

Egy másik fontos tényező, hogy a digitális információ köny-
nyen másolható, hálózatba kapcsolva ennek lehetősége 
végtelenül megnő. Ez a jelenség új terjesztési és terjedési 
logikákat indukált, melyek gyökerestül felforgatták a tar-
talomipart. A világháló történetét most nem idézzük fel, 
csak arra a tényre hívjuk fel a figyelmet, hogy a cél központi 
irányítás nélkül is működőképes rendszer létrehozása volt. 
Ezt valóban sikerült elérni; ha e mellett tekintetbe vesszük 
a digitális információ sokszorosíthatóságát és a világhálón 
adott „linkelési” lehetőségeket, látható, hogy a digitális in-
formáció bármilyen blokkolása, az információáramlás sza-
bályozása eddig sohasem tapasztalt nehézségekbe ütközik, 
szinte lehetetlen. Országos szintű cenzúrájára mégis szá-
mos példát találhatunk napjainkban is. Az internet egyszer-
re a világ legjobban szabályozott, és a legkevésbé szabá-
lyozott környezete.

Azonnaliság

Napjaink kultúrájának (többek között) alapvető jellemvo-
násai az azonnaliság, a globalizált (és egyben uniformizált) 
tartalom lokális értelmezései, valamint a világszerte ismert 
tömegkulturális szimbólumok és ikonok megléte. Az aláb-
biakban a digitális kultúrának az előbb felsoroltak mellett 



A DIGITÁLIS KULTÚRA TRANSZFORMÁCIÓS HATÁSAI

141

létező jellemvonásait emeljük ki. Számos módon jönnek 
létre digitális elemek: elsősorban számítógép segítségével, 
de napjainkra a digitális fényképezőgép kiszorította a ha-
gyományos szerkezeteket, telefonunkkal (mozgó)képet és 
hangot is tudunk rögzíteni, a televízió és a rádió is digitális 
platformra helyeződik át. A számítógépek pedig nemcsak 
a magánéletünkben megjelenő információkat jelenítik meg 
digitális úton, hanem az e-kormányzat, az e-egészségügy 
stb. jelenségei révén mindennapi létünk környezetét is. Rá-
adásul a jövőben egyre nagyobb szerephez jutó virtuális vi-
lágok minden „atomja” digitális. 

Interaktivitás és interkonnektivitás

A digitális világ (és az információs társadalom) két kulcs-
fogalma az interaktivitás és az interkonnektivitás. Digitális 
környezetben minden interaktív, immár a televíziózás is, 
természetes dolog bármilyen kulturális objektum megvál-
toztathatósága. Az interkonnektivitás (mellyel az informá-
ciós társadalom elektronikus eszközei ajándékoztak meg) 
létrehozza a folyamatos elérhetőség és kapcsolattartás le-
hetőségét - ez pedig számos hagyományos kulturális min-
tát megváltoztat, intim szféránk kezelésétől kezdve a mun-
kakultúránkig.

Érzékelés és tapasztalás

Valóságos-e a világ, amit érzékelünk? Mi az, amit érzéke-
lünk? Mi a célja ennek az érzékelés- és tapasztaláshalmaz-
nak, ami körbevesz minket? Mi az egyén és a világ kapcso-
lata? Olyan kérdések ezek, melyekre életünk során mind-
annyian keressük időnként a választ – kultúráinkban pedig 
számos válasz megjelent már. Az ember egyszerre biológiai 
és társadalmi lény – a környezet érzékelése fajunk esetében 
nemcsak biológiai, hanem kulturális kérdés is. Az a benn-
szülött, aki a környező világot mágikus felfogásán keresztül 
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vizsgálja, teljesen másképpen él meg egy balesetet, mint 
mondjuk egy eltérő kultúrkörből származó ember – az egyik 
mágikus cselvetést, rosszindulatú hatást lát ott, ahol más 
egy rossz lépést, figyelmetlenséget. De idézzük fel a nyu-
gat-európai középkor ma már zavaró perspektívájú képeit 
– nehéz elképzelnünk azt, miért nem volt a korabeli művé-
szek számára evidens az, hogy a távolabbi személyt vagy 
tárgyat kisebbnek ábrázolják, (Ena G. Heller, 2010; Russel, 
2005) vagy miért evidens nekünk az, hogy valami kisebb 
lesz távolodva? Mielőtt azonban elveszünk a kultúrtörténe-
ti példák rengetegében, térjünk vissza az információs tár-
sadalom eszközeihez. Nem is olyan régen, száz éve sincs, 
a teljes nyugati kultúra a közvetlen tapasztalásban hitt. A 
digitális kultúra használói az elmúlt évtized során hatalmas 
mentalitásváltáson estek át: megtanulták, hogy az érzékelés 
digitális úton manipulálható. Közhelyszerűvé vált, hogy az 
általunk érzékelt világ generált is lehet. Sőt, az emberiség 
kultúrájában először felmerül az a lehetőség, hogy voltakép-
pen mindegy, generált vagy valódi valóságot érzékelünk-e.
Ezt az irányt erősítik a szórakoztatóipar más iparágakba is 
átszűrődő technikai megoldásai, de a virtuális környezet ki-
vetítése a való világra is (augmented reality, LBS technoló-
giák). A jövő virtuális világai egybe fogják mosni a minket 
körülvevő valóságot a digitális környezettel.

Identitás

A harmadik kulcsfogalom az identitás. Bármilyen kultúrában 
élő ember élete során sok szerepet játszik, sok azonossá-
got felvesz. Ezek mennyisége és a szerepek váltakozásának 
gyorsasága nem csak az egyéntől, de a kulturális beállító-
dástól és a környezet nyomásától is függ. Életünk egyik leg-
fontosabb kihívása a sok szerepváltás között is megtartani 
egyéniségmagunkat, megfelelni önnön igényeinknek és a 
szűkebb, illetve tágabb társadalmi elvárásoknak. A szerepek, 
identitások cserélgetése, felvállalása, használata és levetése 
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egyidős az emberi civilizációval. Nincs ez másképpen az in-
formációs társadalom korában sem, amikor új tényezőként 
megjelenik egy nagyon nagymértékben technikai körülmé-
nyek által befolyásolt, de emberi identitáshalmaz, a hálózati 
identitás. A számítógépeknek, a vizualizációs technikáknak, 
de főleg a digitális azonosításnak köszönhetően úgy lehetek 
valahol, hogy nem is vagyok ott; úgy veheti fel valaki a sze-
mélyiségem, hogy nem is hasonlít rám, lehet, hogy nem is 
vagyunk egyneműek – és ami a legijesztőbb, nem is kell neki 
saját személyiségét megváltoztatnia. Virtuális identitásunk 
kettős teherrel küzd: létfontosságú, de elszakítható tulajdo-
nosától. Ez a tény, illetve az ebből fakadó félelem szinte már 
logikusan és természetszerűleg válik nyugati technofil (és 
egyszerre -fób) kultúránk alapelemévé.

Bizonytalanság

A fenti három kulcsfogalom környezetét pedig egy alapve-
tő bizonytalanság adja. A számítógép terjedésének kezde-
tekor meg voltunk győződve arról, hogy ez az eszköz soha 
nem fog kitörni a laboratóriumok világából. Az internet ter-
jedése előtt úgy gondoltuk, hogy ez a kommunikációs csa-
torna soha nem fog populárissá válni. Ma pedig alapvetően 
befolyásolják életünket. Legújabban azt tapasztaljuk, hogy 
a számítógép és az online lét kiszabadul a dolgozószobából 
és a munkahelyről, kikerül az utcára, a szabadba, eltűnnek 
a megszokott beviteli perifériák (monitor, billentyűzet stb.). 
A gazdasági világválság (az utólag nyilatkozó szakértőket 
kivéve) a nyugati világ polgárait meglepetésként érve fel-
forgatta világukat, vészjósló és fenyegető mélységet adva 
a globalizációnak. Ami eddig egy elvont, idealisztikus, több-
nyire kulturális gondolat volt, hirtelen a mindennapok ri-
deg és könyörtelen valóságává vált. Sokan az információs 
társadalomnak kockázati-társadalom jellegét emelik ki. A 
megközelítés félrevezető, hiszen ugyanekkora – vagy sok-
kal nagyobb – kiszolgáltatottságban élt a középkor embere 
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a társadalmi rendszer, az egészségügy vagy a természeti 
jelenségek szeszélyes, kiszámíthatatlan és általa befolyá-
solhatatlan, de rá ható jelenségei miatt. A természeti népek 
esetében ez a befolyásolhatatlanság akkora mértékű, hogy 
megszületett a mágia és a vallás jelensége, mint az ember 
irányítani, befolyásolni akarásának eszköze.

Sebesség és megfoghatatlanság

A bizonytalanság mellett fontos jellemzők még a sebesség 
és a megfoghatatlanság. Minden új technológia a sebesség 
növelését szolgálja. Kezdetben a helyváltoztatás sebessége 
volt a fő trend, napjainkban pedig az információcsere se-
bességének növelése a fő cél. Ezt a gyorsulást a minden-
napokban is érzékeljük. A technológiák sebessége jelen pil-
lanatban meghaladja az emberi, biológiai szervezet termé-
szetes sebességét – ez pedig feldolgozandó, kezelendő fe-
szült helyzetet teremt, melyre egyénként és közösségként 
is reagálnunk kell. 

A digitális környezetben távol kerülünk az információ és 
a tárgyak forrásától. Eltávolodunk a megfogható világtól, 
megnövekszik a bizalom és a megbízhatóság szerepe. Ta-
lán a legnagyobb kulturális váltás a „valódi”, illetve a kézzel 
nem fogható kulturális objektumok megbecsülése terén je-
lentkezik. Másképpen megfogalmazva: az adott kultúrában 
élők számára értékes-e az, ami megfoghatatlan? A digitális 
kulturális objektumok és mintázatok látszólagos megfogha-
tatlansága könnyen súlytalanodáshoz vezet. Az elkövetkező 
évtizedekben azonban minden bizonnyal el fogjuk fogadni, 
hogy a digitális tett, a digitális szó és a digitális tárgy is min-
denféle értelemben valódi tett, valódi szó és valódi tárgy.

Multitasking

A multitasking a gyakorlatban azt jelenti, hogy sok mindent 
csinál(hat)unk egyidejűleg. Nagyon jellemző például napja-
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inkban a médiafogyasztásra, és a szórakozásra is. Az ösz-
szefonódó, párhuzamos tevékenységek felaprózhatják a fi-
gyelmet, így egyes elemeik könnyen háttérbe szorulhatnak. 
A folyamatos online jelenlét lehetővé teszi akár a több párhu-
zamos kommunikációs térben történő interakciót, és ezáltal 
szinte elkerülhetetlen a személyes, a csoportos és a tömeg-
kommunikáció „összeolvadása”. A háttér-médiafogyasztás-
hoz hasonlóan megjelenik a háttér-kommunikáció is, ami a 
folyamatos szélessávú kapcsolatból adódóan egyidejűleg 
többféle kommunikációs térben való jelenlétet eredményez.

A multitasking megítélése kettős: egyrészt kétségbevon-
hatatlan, hogy jellemző, és kitörölhetetlen, eltörölhetetlen 
jelenségről beszélünk, mely különböző mértékben és sikerrel 
jelentkezik mind az egyének, mind a közösségek, de például a 
vállalkozások életében is. Másrészt tagadhatatlan tény az is, 
hogy szétszórja az emberi figyelmet, könnyen látszat-szóra-
kozásokat, látszat-munkafolyamatokat, látszat-időtöltése-
ket és látszat-kapcsolódásokat hoz létre. 

Mikro-idő kihasználása

Főleg az okostelefonok (és tabletek) terjedésével érzem 
egyre fontosabb tényezőnek. Ez a technológia lehetővé 
teszi az azonnali rendelkezésre állást (erre leginkább azért 
volt szükség, hogy a bejövő telefonhívás ne rombolja le 
az éppen addig futó folyamatot, például az olvasást vagy 
játékot). A mobilos játékok egyik fontos jellemzője, hogy 
gyakorlatilag nincsen betöltési idő, illetve ha megszakít-
juk, akkor 1-2 másodpercen belül újra folytatható. Nem kell 
leülni a személyi számítógép elé, betölteni egy játékot, a 
buszra felszállva elég egy gyors ujjmozdulat, és lehet is 
játszani (nyilván a játékok komplexitása más). A játék mel-
lett a chat jelenlétét érzem nagyon fontosnak a mikro-idő 
előretörésében. Az okostelefon kijelzi, ha valaki ír, nem kell 
folyamatosan figyelnem és várnom. Látom, hogy rám ír 
valaki, és séta közben, amíg piros a lámpa, gyorsan vála-
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szolok, egy másik kis töredék időben megint rápislantok, 
válaszolok stb. 

A mikro-idő kihasználása egyre jobban visszaszorítja az 
unalom lehetőségét is, a mellett ráneveli a használót, hogy 
figyelmét kis időközökre (is) fókuszálja, ezzel létrejön a mul-
titasking nagy „ellenfele” – itt nem párhuzamos cselekvé-
sekről van szó, hanem gyorsan megszakított, egymást kö-
vető és felváltó folyamatokról. Ez a trend hozzájárulhat a 
hosszú távú koncentrálás meggyengüléséhez. 

A technológia terjedése immár annyira felgyorsult, hogy 
megelőzi az eddig megszokott és működő kulturális tu-
dás-átadási formákat (szülő-gyerek, iskola-diák, cégveze-
tő-alkalmazott stb.). Az IKT eszközök terjedése által kivál-
tott kulturális és gazdasági változások igazából csak most 
indulnak el, és meghatározzák az azokat használók életét.

Körülbelül egy évtized alatt eljutottunk a digitális kultú-
ra hatásai vizsgálata terén a harmadik szintre: kezdetben a 
digitális kultúra jelenségei csupán a hagyományos kultúra 
passzív digitalizált termékei voltak. Később egyre több olyan 
kulturális jelenség alakult ki (a szélessávú internet, a Web 2.0 
és az okos eszközök terjedésével), melyre eddigi kultúránk-
ban nem volt példa. Ma már azt láthatjuk, hogy a digitális 
kultúra befolyásolja és változtatja a hagyományos kultúrát. 

A fiatalok teljes mértékben részesei ennek a változásnak. 
Életükben már, mint adott környezet jelenik meg az infor-
mációs társadalom. Bár nem ők indították el, igazi szereplői 
ők, illetve a sorban érkező generációk – itt csak utalok Tari 
Annamária által részletesen feldolgozott X, Y és Z generáció 
leírására (Tari, 2010, 2011). Az EU Kids Online adatai szerint 
(Livingstone, 2012) az európai fiatalok kilenc és tizenhat év 
közötti tagjai naponta átlagosan 88 percet interneteznek, 
60%-uk minden nap online. Közel felük (49%) hálószobájá-
ban is hozzáfér az internethez, és használja is azt. 
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Digitális transzformáció

A digitális kultúra eszközkészletének terjedésével (kezdet-
ben vonalas internet, számítógépek, most már okostelefon 
és mobil internet) kapcsolatosan egy dolog volt biztos kez-
detben: kortól, nemtől, vallástól, földrajzi meghatározott-
ságtól függetlenül mindenki igényli, és komoly erőforrásokat 
hajlandó áldozni érte. Nem is meglepő ez, hiszen napjaink-
ban az ember a már civilizációnk kezdetén megfogalmazott 
ősi vágyait valósítja meg. Olyanokkal (is) akartunk beszél-
getni, akik nincsenek a közelünkben, a mágia és a telepátia 
helyett a mobil telefont hoztuk létre, mindig vágytunk arra, 
hogy mindent tudhassunk, ezt tanulás, vagy a szellemektől 
való segítségkérés helyett egy bárhonnan elérhető tudás-
felhővel oldottuk meg, a robotokkal pedig lassan elérhető, 
hogy másik ember kizsákmányolása nélkül dolgozzon he-
lyettünk valaki. 

A kultúra az emberi faj túlélési stratégiája. Kiválóan mű-
ködik, segítségével újra- és újra átprogramozzuk önmagun-
kat, és egyre jobb életet teremtünk faji szinten. Századunk 
az emberi történelem legkevésbé erőszakos százada, és 
500 év alatt megdupláztunk, lassan megtriplázzuk élettar-
tamunkat, erre egyetlen másik faj sem volt képes. A digitális 
kultúra terjedése az eddigi legmélyebben ható, legkiterjed-
tebb önprogramozása az emberiségnek. Összetett jelenség, 
melynek számos kézzelfogható előnye mellett kiemelkedő-
en sok hátrányát is érzékeljük. A digitális kultúra tizenkét 
jellemzőjének mindegyike gyorsan, de biztosan formálja át 
világunkat. Alapvető (jelenleg értékveszteségnek tűnő) ha-
tásai mellett mi a fő metaszintű célja a digitális kultúrának? 
Fejlődésünk fenntarthatóságának biztosítása.

A digitális kultúra eredményeképpen számos, eddig axió-
mának érzett társadalmi és biológiai tényt felül kell írnunk a 
közeljövőben. A valóság érzékelése, a minket befolyásoló 
világ nagysága, a tényekre támaszkodás, identitásunk szi-
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lárdsága, az öregedés megfordíthatatlansága, az étel for-
rása, emberi kapcsolataink menedzselése, a munka világa 
mind teljes mértékben átfordul. Ha csak a munka világát te-
kintjük, először a tipikus munkavégzést váltotta fel az atipi-
kus, a közeljövőben pedig az az axióma is megszűnik, hogy 
munkával lehet pénzt keresni. Az egyre több időt felszaba-
dító (és a munka területén önmagunkat szintlépésre kény-
szerítő) automatizmusok mellett egyre inkább mi magunk 
vagyunk a termék, viselkedésünk pénzt érő tevékenység, 
melyért jelenleg ingyen használunk drága szolgáltatásokat, 
a jövőben valószínűleg meg márt pénzt is kapunk. 

Az emberiség természetszerűleg folyamatosan kihívá-
sokkal nézett szembe, hogy önmaga számára a kényel-
mes, egészséges, biztonságos életet létrehozza. Az elmúlt 
20.000 évben ezek a kihívások egyre összetettebbek, egyre 
több embert érintők, és egyre nagyobb kiterjedésűek lett. A 
közvetlen környezet uralása, vagy a túlélést biztosító stra-
tégiák helyett most már globális rendszer részei vagyunk, 
olyan események formálhatják és alakíthatják át gyökeresen 
életminőségünket, melyre semmi ráhatásunk nincs. Ráadá-
sul a tét is egyre növekszik, a hibák akár az egész fajt is el-
törölhetik a Föld színéről. Jelen pillanatban egy alapvetően 
fenntarthatatlan környezetben kell elérni azt, hogy fejlődé-
sünk ne okozzon társadalmi katasztrófát, sőt, a változások 
életminőséget, fenntarthatóságot is biztosítsanak számunk-
ra. Hatalmas civilizációs kihívás előtt állunk. 

Hogyan dolgozik a digitális kultúra fejlődésünk fenntart-
hatóságán? Az, hogy egyre kevesebb ember tudja biztosí-
tani egyre több ember megélhetését az élelmiszertermelés 
terén, azt (is) okozza, hogy az emberiség egyre növekvő 
mértékben áramlik a városokba. Az emberiség fele már vá-
rosokban lakik (sosem volt még ilyen), és ez az arány egyre 
növekszik – közben pedig exponenciális ütemben nő az em-
berek száma a Földön. A városban, főleg ilyen növekedési 
ütem mellett az eddig bevált társadalmi technikák a kölcsö-
nös együttélés támogatására már nem működnek. A társa-
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dalmi együttműködések bizalom alapúak, de egy idegenek-
kel körülvett környezetben ezek nem működnek. A digitális 
kultúra (és jelenleg legfontosabb eszköze, az okostelefon) 
először is térben is időben is mindenhonnan elérhetővé tet-
te a hozzáférést, nulla másodperc alatt és bárhol a digitális 
kultúra részesei vagyunk. Az elmúlt szűk egy évtizedben az 
okostelefon (és a rajta keresztül elérhető szolgáltatások) 
annyira perszonalizált és szeretett eszközzé vált, hogy ké-
pesek vagyunk alapvető félelmeinket is félretenni segítsé-
gével. Annak ellenére, hogy mindennapjainkat a félelem és 
az óvatosság határozza meg egy idegenekkel túlzsúfolt kör-
nyezetben, az okostelefon annyira fontossá vált, hogy ezt 
a félelmet kikapcsolja. Így lehetséges, hogy az éjszaka kö-
zepén ismeretlenek által gyártott applikáción keresztül egy 
idegent hívok ki, hogy hazavigyen, vagy akár családommal 
idegenek lakásában megszállva élek napokig (Uber, AirBnb 
és társai). A digitális kultúra lehetővé tette azt, hogy nagy 
tömegben, automatizáltan együtt tudunk működni életünk 
és környezetünk fenntarthatóvá tételében. 

Az okos városfejlesztéseknek eddig három generációját 
különböztettük meg. Az első kettő technológiai fókuszú, 
fő eszköztára egy olyan technológiai hálózat létrehozása, 
mely folyamatosan segíti az egyének és a közösség éle-
tét. Ez azonban kudarcra ítélt irány, lassú, nagyon drága, 
és csak a fejlett országok bizonyos helyein működhet. Nem 
véletlen, hogy az okos (vagy fenntartható) városok harma-
dik generációjában az emberre fókuszálunk, mint a legna-
gyobb erőforrásra, és a digitális kultúra segítségével igyek-
szünk életminőségjavító, problémamegoldó folyamatokat 
elindítani. Ezek előnye, hogy általában többszörös jó hatást 
tudnak elérni, egy adott probléma megoldása mellett a kö-
zösség fejlődését is támogatják. 

Az automatizációk saját értékteremtő képességünk újra-
gondolására késztetnek. A robotok és a helyettünk cselek-
vő gépek (pl. egy önvezető autó) kulturális értékeink teljes 
újragondolására késztetnek, számos helyzet, amit eddig 
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egyéni felelősség alapján oldottunk meg, előre eldöntésre 
kerül, és ez súlyos próba elé állítja majd elveinket. 

Bár a fenntartható fejlődésünk érdekében egyre inkább 
digitális lénnyé alakulunk át, egy darabig még biztosan bio-
lógiai lények is vagyunk. Ilyen összetett problémahalmazzal 
még nem találkozott az emberiség, biztos vagyok benne, 
hogy számos kihívása ellenére a digitális kultúra fogja meg-
adni azokat a válaszokat, melyek a többi forgatókönyvhöz 
képest a legtöbb ember számára biztosíthatják azt a jövőt, 
amit szeretnénk.
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RIMAI DÁVID

„TECHNOKID” FIATALOK AZ EURÓPAI 
UNIÓ MUNKAERŐPIACÁN

Absztrakt

A tanulmány rövid bevezetőjeként a technokid fogalom be-
mutatását és értelmezését fogom megkísérelni, ehhez kiin-
dulópontként a generációs elméleteket veszem alapul (Tari , 
2010; McCrindle, 2009; Tapscott, 2001), és rámutatok, hogy 
a technokid jelenség létrejöttében kulturális és szocializá-
ciós hatások sora érhető tetten. A Z generáció már a mun-
kaerőpiacra került, tanulmányom főtémájaként szeretném 
bemutatni azokat a jellemző kortüneteket, amelyeket előí-
téletek formájában, jellemzően a technokid fiatal felnőttek 
mellé szokott rendelni a társadalom. A generációs sajátos-
ságok mellett sokszor vádolják meg az érintett korcsopor-
tot azzal, hogy érzelmeiket elnyomva, elszigetelten élnek, 
a kommunikációjuk kizárólag a technikai eszközök révén 
jön létre, a valós élet kihívásaival nehezen birkóznak meg. 
Tanulmányom során azokra a kérdésekre keresek választ, 
hogy miképpen változott meg az értékrend, a felgyorsult 
internetes térben, a cyberbullying által végigkísért iskolai 
életút következményei révén illetve a magasra tolódott in-
gerküszöb és a dizájner drogok világában. Vajon a pszichés 
betegségek közé kell-e sorolnunk hamarosan a „Pán Péter 
– szindrómát” vagy az „Imposztor” szindrómát? Mennyire 
felelősek ezek kialakulásáért az elődök (X és Y generáció)? 
Ezen tudnivalók fényében pedig jogosan merül fel bennünk 
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a kérdés, hogy mit fognak majd értékként átadni a Z ge-
nerációs szülők az alfa generációs gyermekeiknek. Van-e 
értelme rettegnünk a rohamosan változó világunktól vagy 
pedig érdemesebb a változások mögötti pozitív, reményteli 
impulzusokat kutatnunk?
Kulcsszavak: technológia, szubkultúra, generációs kutatások

Bevezetés

Elsőként szükséges a „technokid” fogalom tisztázása. Tech-
nokidnek nevezzük azokat az egyéneket, akik már a digi-
tális világban születtek, életükben természetes szerepet 
kaptak a modern multimédiás eszközök, és az ezekkel tör-
ténő mindennapi felhasználóként való találkozás, rendsze-
res alkalmazásuk. Generációs elméletek alapján már valahol 
az Y generációnál relevánssá válik a fogalom, és egészen 
a legújabb alfa-generációig húzódik. Minden generációnak 
megvannak a maga vonásai, szokásai, követendő, vagy ép-
pen elutasítandó példái. Megtalálhatóak azok a viselkedési 
formák, kifejezési szokások, amelyek egyes generációk éle-
tévéhez jellemző vonásait alkotják, és meghatározzák azt, 
hogy melyek azok a megnyilvánulási formák, amelyeket 
az adott korban élők elfogadnak (McCrindle – Wolfinger, 
2009). Ezek a generációs szakaszok egyre rövidülnek, szin-
te párhuzamot tudunk állítani a technológia viharos fejődé-
sével. Ez azt eredményezi, hogy a már akár a 10-15 évvel 
idősebbek is nehezen értik meg például a jelenlegi általános 
iskolás gyermekeket (Töröcsik, 2015., szerk.). Így, egy újfajta 
attitűdöt kell figyelembe vennünk, mind az oktatás, mind a 
társadalmi beilleszkedés és az életvezetés terén. Az általam 
vizsgált korcsoport egy része már a munkaerő piacra került 
(kb. 3% - 2017) és az ott megfigyelhető, keletkező beillesz-
kedési nehézségeket is érdemes vizsgálat alá venni. Azért 
fontos ebben a témakörben kutatni, mert a világunk fel-
gyorsult, és ahogy ekképpen a generációs határok elkezd-
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tek szűkülni, a tudományoknak is úgy kell ezt a tempót kö-
vetnie, hiszen ez globálisan kihat társadalmunkra. Kihat az 
iskolára, diákokra, tanárokra, tananyagra és kihat a szülőkre 
is, családokra, a mindennapokra (Szekszárdi, 2014., szerk.) 
és továbbá a munkavállalókra, munkaadókra és munkatár-
sakra. Tartanunk kell a tempót a technokid generációval 
ahhoz, hogy motiválni, nevelni és oktatni tudjuk őket, hogy 
gondolatainkat képesek legyünk átkonvertálni arra a nyelvi 
és fizikai közegre, amellyel meg tudjuk őket szólítani, hogy 
az integráció szempontja mentén ne falakat, hanem inkább 
hidakat építsünk egymás köré az oktatás, a munka és a min-
dennapok világában egyaránt. 

A témát azért tartom fontosnak, mert számtalan helyről 
lehet hallani olyan állításokat, amelyek arról tesznek tanúsá-
got, hogy jelenkorunk gyermekeit nem lehet motiválni, nem 
érdeklődnek az iskola, vagy a valós élet egyéb más területei 
felé (Gaul, 2008). Megállhatja a helyét az a spekuláció is, 
mely szerint talán nem erről lehet szó, és elegendő lenne a 
módszertanon változtatni, az ő általuk elvárt sebességen és 
az általuk megszokott ingerek sűrűségével kellene felvennie 
a versenyt az oktatásnak is. Azonban ahhoz, hogy ez meg-
történhessen, előbb figyelembe kell vennünk egyaránt a 
„technokid jelenség” szocializációs, kulturális, pszichológiai 
hátterét is. Kutatásom során egy olyan megoldást keresek, 
amely megkönnyítené jelenkorunk tanárai és diákjai közti 
kommunikációt, eredményesebb, korszerűbb módszertani 
alapokra helyezné az oktatást. Nem tartom elképzelhetet-
lennek, hogy már a tanárképzésbe is beépüljön egy olyan 
tematika, amely a jövő tanárait készíti fel arra, hogy milyen 
generációs szakadékokra számíthatnak majd munkájuk so-
rán. Hiszen a jövőben is úgy tervezhetünk, hogy a technoló-
gia fejlődésével párhuzamosan a generációs szakaszok sem 
fognak rövidülni (Chatfield, 2013). Ha a tanárképzés során, 
már a leendő pedagógusok megismerkedhetnének az ép-
pen aktuális technológia vívmányokkal és azok alapszíntű 
felhasználói kezelésével, vagy betekintésszerűen az éppen 
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népszerű közösségi oldalak világával, már egy lépéssel kö-
zelebb hozhatnánk őket a jövendőbeli tanítványaik felé. 
(Tongori, 2012). Ezen felül akkreditált továbbképzés formá-
jában pedig folyamatosan lehetne fejleszteni ismereteiket 
a modern kommunikációs eszközök felé, és az éppen ak-
tuális diákpopulációt alkotó generációs jellemzők irányába. 
Továbbképzés mentén a már régóta pályán lévő tanárok, 
tanítók is bekerülhetnének abba a pedagógusi körbe, akik 
megpróbálják tartani a lépést tanítványaikkal, nyitottságuk-
ról, érdeklődésükről és motivációjukról tehetnénk tanúbi-
zonyságot diákjaik felé, akiknek ezzel a tiszteletüket is kivív-
hatnák, illetve fenntarthatnák, amely szintén egy problémás 
kérdés jelenleg számunkra. Amennyiben jobban belegondo-
lunk, a pedagógusok is valami hasonló nyitottságot és be-
fogadást, a tananyagra és az iskolára irányuló motivációt 
várnak el a diákoktól. Ha ez így van, akkor miért ne lehetne 
ez kétirányú? Miért ne teremthetnénk meg a lehetőséget 
azoknak a pedagógusoknak, akik nem csak a feléjük történő 
odaadást várják el, hanem a másik irányba, a tanulók felé is 
szeretnének nyitni? 

Ha ez a szellemiség táptalajra lelne a leendő pedagógu-
sok körében, akkor egy olyan minőségbeli változásra szá-
míthatnánk az oktatás-nevelés világában, amely korszerű 
módszereivel, megoldással járulna hozzá a diákok motivá-
ciójának emeléséhez. Továbbá a kölcsönös érdeklődéssel, a 
generációs szakadék felszámolásával, a kölcsönös tisztelet 
övezte jó iskolai légkör is megvalósulhatna, amely nem csak 
a lelki egészségre, de idővel a teljesítményre is pozitív ha-
tással lehet. A generációk egymás felé történő nyitása eny-
híthető hatással lehetne azokra az előítéletekre, amelyeket 
a diákok és a tanárok egyaránt táplálnak bizonyos életkori 
sajátosságokat magukkal hordozó generációs csoportok 
felé. Ez szintén az ideális intézményi légkörre lehetne üd-
vös hatással, illetve a közös munka – a tanulás és a taní-
tás – eredményességére. Így kijelenthető lehet az az elvárás 
a kutatással kapcsolatban, hogy az oktatási színtér összes 
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résztvevőjére pozitív hatást lehetne kifejteni, ha a kutatás 
beleépülne a mindennapok gyakorlatába. De ahhoz, hogy 
ez megtörténhessen, előbb egyaránt figyelembe kell ven-
nünk a technokid jelenség szocializációs, kulturális, pszicho-
lógiai hátterét is. Kutatásom során egy olyan megoldásra 
keresem a választ, amely megkönnyítené jelenkorunk taná-
rai és diákjai közti kommunikációt, eredményesebb, korsze-
rűbb módszertani alapokra helyezné az oktatást. 

A Z nemzedék azonosítása a 21. században

Ha a digitális nemzedékről beszélünk, akkor ők azok, akik-
nek a felnőttkorba érésük, a munka világába lépésük a 21. 
században zajlik. (Székely, 2012) Ha jobban megvizsgáljuk, 
hogy melyek azok a globalizációs tapasztalatok, amelyek 
e korcsoportot összekötik, akkor igen radikális világélmé-
nyekkel szembesülhetünk. A digitális generáció felnövekvé-
se a globalizáció megtapasztalása mentén történik, érzéke-
lik továbbá a határok folyamatos eltűnését és együtt élik 
meg a világot megrázkódtató közös eseményeket. Mindezt 
úgy, hogy egy olyan információs hálózaton szocializálód-
nak, mely mindenki számára elérhető, folyamatosan mű-
ködő és bárki számára kapcsolódási lehetőséget biztosít. 
(Csepeli, 2016)

Ha csak az emberi környezet és a természetben végbe-
menő változásokat vesszük számításba, már találkozhatunk 
olyan globalizációs élményeket, amelyek nagymértékben 
meghatározhatják a nemzedék gondolkodását, látásmódját. 

Ha az európai fiatalok populációját nézzük, akkor láthat-
juk, hogy azzal a tudattal élnek együtt, hogy kevesebben 
vannak, mint a szüleik, vagy a nagyszüleik. Az ifjúságkutatók 
és a témában kompetens szociológusok aszerint határozzák 
meg a nemzedékeket csoportként, hogy melyek azok a tör-
ténelmi események, amelyeket fiatalon átélve sorsközösségé 
formálták őket. Ezek az események lehetnek mind pozitív, 
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mind pedig negatív kimenetelűek, a lényegét abban keres-
hetjük a meghatározásnak, hogy ezek a történések és a meg-
határozó személyiségek kitörölhetetlen nyomot hagynak az 
adott generáció emlékezetében. (Richman, 2016)

Továbbá érzékelnek egy olyanfajta demográfiai fenyege-
tést, amely abból adódik, hogy az Európán kívüli civilizáci-
ókból leginkább fiatal emberek érkeznek, akikkel a jövőben 
majd együtt kell élniük és a munkahelyeket is meg kell, hogy 
osszák. Amennyiben a szociális, kulturális és gazdasági fo-
lyamatokat vizsgáljuk, arra a következtetésre juthatunk, 
hogy a társadalmi befogadás és a kohézió elengedhetetlen-
né kell, hogy váljon. Ez továbbá megközelíthető a gazdasá-
gi fejlődés oldaláról is és az oktatás megfelelő támogatási 
rendszerének szempontjából is. Nagyon fontos, hogy a kul-
turális kompetencia fejlesztése nagyobb hangsúlyt kapjon, 
hisz ez az a képesség, amely mind az egyén, mind pedig 
szervezet szintjén egy olyan alkalmazkodó készség, amely 
optimális szinten működve megkönnyítheti a kultúrák kö-
zötti kommunikációt. Létkérdéssé válhat a jövőben, hogy a 
gazdasági illetékesek és az oktatásért felelős szereplők mi-
ként tudják felkészíteni az embereket a kulturális sokszínű-
ségre. Eredményes szervezeti stratégiák szerves részévé 
kell, hogy váljon az integritás, a flexibilitás és a változásra 
való fogékonyság megfelelő szintjének elérése. (Bognár – 
Galácz, 2004) 

Munkaerőpiac a digitális forradalomban

A digitális generáció jelenleg 3%-ban képviselteti magát a 
munkaerő piacon, ennek a fő oka egyelőre az életkorukból 
következik, hisz most érnek abba a korba, hogy munkát vál-
lalhatnak. A kollegiális beilleszkedés nehézségei okai mö-
gött leginkább az a tény fedezhető el, hogy ennél nagyobb 
generációs szakadék még sohasem volt felfedezhető a 
munkahelyeken. Az emberiség történetében még sohasem 
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dolgozott egy időben ennyi, teljesen különböző nemzedék 
egy tető alatt. A legifjabb generáció teljesen máshogy vi-
szonyul a tudás és az információ megszerzéséhez. A tudás 
egy új architecturája lép életbe és a keresés, a navigálás, a 
megerősítés lesz a fontosabb készség, szemben az agyban 
tárolt tudáshoz képest. Alapvetően más stílusban és más 
csatornákon kommunikálnak, a „kívülről” történő tanulásra 
semmi sem motiválja őket. A keresőhasználatuk profi szin-
tű, viszont igazán sem idejük, sem igényük nincs arra, hogy 
egy-egy témában komolyabban elmélyüljenek. Ez a mun-
kaerőpiacon már okozhat problémákat, hisz könnyen mi-
nősítik őket figyelemzavarosnak, szétszórtnak, tiszteletnek 
vagy éppen motiválatlannak.

Sokkal inkább arról van szó, hogy egy olyan virtuális 
térben szocializálódtak, ahol állandó ingergazdagsághoz 
szoktak, ezáltal a monoton szituációkat nagyon nehézke-
sen kezelik. A közösségi médiában megszokott viszony-
rendszereket nézve kapcsolataikat horizontálisnak, köz-
vetlennek és informálisnak jellemezhetjük. A munka világa 
ennek ellenére még jelenleg inkább hierarchikusnak mond-
ható. A viszonyrendszerek egy munkahelyen formálisak, 
nem ritka a tekintélyelvűség sem. (http://www.origo.hu/itt-
hon/20170129-guld-adam-szerint-bajban-a-munkaadok-ru-
galmas-de-hutlen-a-z-generacio.html, 2017. 11. 04.) 

A munkahelyeken a legifjabbak „anyanyelvi szinten” be-
szélik a digitális nyelvet, ahogy ezt Prensky már szemlélete-
sen megfogalmazta munkáiban. Gyakori szituáció lehet egy 
munkahelyen, hogy a fiatalabb kolléga egy bizonyos prob-
lémát gyorsabban és effektívebben tud megoldani – digitá-
lis eszközök segítségével – és az idősebb kollégának segít-
ségét kell kérnie, hisz számukra nem ennyire magától értő-
dően átlátható a helyzet, a digitális síkon. Ezt a jelenséget 
„fordított szocializációként” is emlegethetjük, amely szintén 
lehet egy munkahelyi konfliktusforrás. Mannheim megálla-
pításait alapul véve úgy lehetne a munkahelyi generációs 
szakadékot jól jellemezni, hogy minden nemzedéknek meg-
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van az a saját belsőként érzékelt ideje, amelyben az életét 
éli. Ez a belső idő minőségét tekintve egész más jegyekkel 
rendelkezik, de a Z nemzedék különbségei minden eddigi-
hez képest élesebb különbözőségeket mutatnak. A digitális 
forradalom következtében ugyanis azok a kommunikációs 
csatornák égnek fel, semmisülnek meg, amelyekkel az előző 
generációkkal való kapcsolatteremtést lehetne megköny-
nyíteni. (Mannheim, 2001). Az új nemzedék tagjait a bulvár 
nyelvek jogosan és találóan emlegetik „digitális bennszü-
löttként”, hisz számukra a világot átfogó, online valóság lett 
az elsődleges szocializációs tér. Az idősebbek így elvesztik 
azt a hatalmukat, amely eddig az értelmezést és az ellenőr-
zést jelentette számukra a fiatalabb generációk irányába. 
Így megy végbe az úgy nevezett „fordított szocializáció” 
és ez a folyamat gyűrűzik be a családok mindennapjaiba, 
az iskola színterébe és már a munkahelyek világába is. Az 
ipari társadalom után az információs társadalom átveszi a 
szerepet a munkahelyeken is, kialakítva egyfajta virtuális 
társadalmat is, melyből kiszorulnak azok, akik nem tudják 
jól alkalmazni a digitális forradalom nyelvét és eszközeit. 
(Somlai, 2011)

A munkavégzés módja is átalakulóban van. A digitális 
forradalom megkövetel egyfajta „multitasking” hozzáállást. 
Ez úgy lehet elképzelni, hogy például egy okostelefon vagy 
pedig egy computer is működését tekintve egyszerre több 
ablakban megnyitva teszi lehetővé a munkát, több progra-
mot futtatva, többféle kommunikációs platformot alkalmaz-
va. A digitális generáció munkavégzése is nagyon hasonlít 
ehhez a folyamathoz. Ezt kívülről nézve szétszórtságnak, 
ide-oda kapkodásnak is bélyegezhetjük, viszont némelyik 
munkahelynél ez a fajta gondolkodásmód, feladatmegoldó 
készség belépést jelenthet egy állásinterjú során. 

A munkaadóknak is komoly fejtöréssel jár, hogy mikép-
pen tudnának egy-egy Z generációs munkavállalót be-
vonzani. Holott az eggyel korábbi Y generációra is csak 
nemrég fejlesztették ki az ezzel kapcsolatos stratégiákat, 
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mindamellett, hogy ők egy meglehetősen versengő attitűd-
del rendelkező korcsoport, akiket még fiatal korukban ért a 
digitális forradalom. (Gyarmathy – Kucsák, 2012)

A Z generáció napjainkban még lényegesen kisebb 
számban van jelen a munkavállalók között és az elődeik-
nél kényelmesebb korcsoportnak tartják őket egyelőre. 
Nagyon rugalmasak, amely némely idősebb munkaadó-
nak már-már rémisztőnek is tűnhet és sokkal kevésbé lo-
jálisak, tehát jobb feltételek reményében nagyon könnyen 
váltanak munkahelyet. Sok cég küzd munkaerőhiánnyal és 
hosszú távra szeretne magánál tudni fiatal, képzett mun-
kaerőt, olyan extrákkal próbálkoznak, mint az ingyenesen 
használható, saját konditermek. Persze az ehhez hasonló 
luxus szolgáltatásokat nem minden vállalat engedheti meg 
magának. (Szretykó, 2015)

A közeli jövő és az iskola, valamint a munka világa

A Bretton Woods-i világrend összeomlása 1971-ben követ-
kezett be, ekkor alapították meg a Svájcban a Világgazda-
sági Fórumot (Word Economic Forum), amely a globalizá-
ció meghatározó szimbólumává nőtte ki magát. 2016-ban 
látott napvilágot egy kötet, mely a The Future of Jobs, 
Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth 
Industrial Revolution címet viseli. A két fejezetre bont-
ható kiadvány első részében a munkaerő felkészítésére 
tesz javaslatokat, a második rész pedig az új ipar regioná-
lis és gender kereslet és kínálat közti eltéréseket taglalja. 
A kulcsszavakat röviden áttekintve találkozhatunk olyan 
kifejezésekkel, mint a képességek, a közösségi gazdaság 
(sharing economy, costumer to costumer), a 3D nyomta-
tás, biotechnológia, robottechnológia, nanotechnológia, 
ökológiai lábnyom, kaszinókapitalizmus, fenntartható fejlő-
dés és közösségi vagy megosztáson alapuló gazdaságtan. 
A legtöbb kifejezésnek még nem tisztázottak a fogalmi ke-
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retei, nem letisztult stratégiákról van szó, mindössze körvo-
nalazódó irányokról, melyeknek értelmezése még többfelé 
ágazhat. Viszont láthatóvá válik, hogy merre a tart a világ, 
merre tart a piac és hogy a készségek fejlesztése mindennél 
előrébb hozott szerepben kell, hogy elhelyezkedjen. Követ-
keztetésképpen megállapítható, hogy mindezek közös ke-
resztmetszete az oktatás, a tanulás, a tudásgenerálás és a 
megosztás. (Borbély – Pece, 2016) 

Az oktatásnak fel kell vennie a tempót a digitális forra-
dalommal, meg kell változtatnia képzési jellegét, az iskola 
reformációra szorul, ahogy ezt már a bevezető fejezetben 
is hosszabban kifejtésre került. A munkahelyeknek pedig 
beépített programként biztosítaniuk kell a lehetőséget az 
élethosszig tartó tanuláshoz, hogy a termelés fenntartható 
legyen. Ehhez előképzettségnek az oktatásból olyan fiatal 
munkaerőre van szükség, akik fejleszthető készségekkel, 
magas szintű kulturális kompetenciával és nyitottsággal ér-
keznek a munkahelyekre. A szervezeteknek számolniuk kell 
azzal a szerepkörrel is, amely a munkavállalóik aktív fejlesz-
tésére fog irányulni, esetenkénti átképzésére. Ez más néven 
a proaktív hozzáállás. Az általános iskolákat mostanában 
kezdő gyermekek vélhetően 65%-a olyan munkakörben fog 
elhelyezkedni, amelyek ma még nem is léteznek. A világnak, 
az iskolának és a munkahelyeknek tudnia kell majd reagál-
ni a várható demográfiai és szocioökonómiai változásokra. 
Központi gondolatként továbbá még ki lehet emelni, mint 
közös célt, a képességstabilitási index kialakítását és mű-
ködtetését. Ahhoz, hogy jól foglalkoztatható munkaerővel 
találkozzanak a munkaadók a jövőben, ahhoz az oktatásnak 
kezébe kell vennie a kulcs- és alapkompetenciák fejleszté-
sét, a hagyományos lexikai ismeretek bővítéséhez képest.

Hatalmas nyomás helyezkedik a Föld populációjára, a 
meglévő rendszerekre, a lakosságra, az iparra, a képzésre 
egyaránt. Komoly technológiai és társadalmi változásokkal 
kell szembesülnie a Föld lakóinak. A jelenleg legfiatalabb, 
alfa generáció vállán lesz talán a legnagyobb nyomás. Ők 
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lehetnek majd a második Baby Boom generáció és komoly 
problémákra kell megoldást találniuk, ahogy az elsőknek is 
annak idején. Elképzelhetően ők fognak a legtovább élni az 
emberiség történelmében, ügyesebbek, okosabbak lesznek 
elődeiknél, de vélhetően magányosabbak is. Megoldást kell 
találniuk a környezetszennyezés, a globalizációs ártalmak 
és az általános elöregedés problémáira is. Velük kezdődhet 
majd újra minden. (Székely, 2012)
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KÍNA A DIGITÁLIS KORSZAKBAN -
KÍNAI INTERNET ÉS A TÁRSADALMI 
KREDITRENDSZER

Absztrakt

A tanulmány a Kínai Népköztársaság internet adta nyitott-
ságra adott válaszaival foglalkozik, kitérve a politikai veze-
tés pragmatikusságára és azokra a politikákra és lépésekre, 
melyeken keresztül a Párt egyre inkább képessé vált elle-
nőrizni társadalmát. Nem csupán az internet blokkolásáról, 
hanem a világ legnagyobb méretű tűzfaláról, az állampolgá-
rokat a nap 24 órájában figyelő kamerákról, ellenőrzött kö-
zösségi média oldalakról és egy olyan kreditrendszerről kell 
beszélnünk a kelet-ázsiai óriás kapcsán, melyeken keresztül 
az orwelli világ valósággá válhat. Az állam/párt nem csupán 
a közösségi-társadalmi folyamatokat, hanem az állampol-
gárok magánéletét is képes lehet befolyásolni, könnyíteni, 
avagy nehezíteni, attól függően, hogy megbízható tagjai a 
társadalomnak, avagy veszélyes elemként lettek minősítve. 
A kínai folyamatok azért is jelentősek és fontosak, mert a 
technológia fejlődésével elérhetővé vált/váló rendszer nép-
szerű lehet más térségekben is – világszerte.

Kulcsszavak: Kína, internet, digitalizáció, Nagy Tűzfal, Nagy 
Testvér, Társadalmi Kreditrendszer
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Pragmatikus, de kontrolláló politika

Miután az 1979-ben elindult Nyitás Politikája következtében 
a Kínai Népköztársaság gazdasága fejlődni kezdett, egyre 
többször merült fel az élet egyéb más területeinek libera-
lizációja is. A gazdaság megnyitása külföldi szereplők előtt 
megalapozta napjaink szocialista piacgazdaságát, ahol az 
ötéves tervek továbbra is meghatározó szerepet játsza-
nak ugyan, ennek ellenére már a piaci szabályok is (sokszor 
előbbi, esetekbe csökkenő kontrollálása mellette ugyan, 
de) befolyásolják az ágazati folyamatokat. A széles körben 
Teng Hsziao-Ping nevéhez kötött folyamat során ugyan-
is felismerték, a korábbi, mindentől elzárt gazdaság nem 
képes önerőből talpra állni, mindemellett pedig a verseny 
(például a mezőgazdaságban a háztáji gazdaságok enge-
délyezése) ösztönzőleg is hathat a gazdaság teljesítőképes-
ségére, ráadásul a nehéziparral szemben a könnyűipar és a 
mezőgazdaság elsődlegességére lenne szükség. Mindehhez 
a politikai vezetés „megszüntette [például] a mezőgazdasá-
gi termékek árváltozásainak ellenőrzését, a legtöbb termék-
nél felszámolták a központilag meghatározott felvásárláso-
kat, emiatt [tehát] javult a gazdaságok jövedelmezősége.” 
(Tompos, 2003: 135) A szocialista piacgazdaság kiépítése 
egy fontos mozzanat napjaink Kínájának megértése érde-
kében: az új gazdasági rendszer létrehozása ugyanis hoz-
zásegítette a Kínai Kommunista Pártot hatalma megtartá-
sához. Ebben az új rendszerben az állam egyre kevesebb 
folyamatot irányított, irányít, egyre kevesebb ügyben tartja 
meg korábbi irányító szerepét: „A gazdaság újrastrukturálá-
sával egy időben [..] kiépítették a külföldi tőkeberuházások 
támogatási rendszerét. A főtulajdonos a gazdaságban az ál-
lam maradt, de szabadon engedte fejlődni a magántulajdo-
nú gazdaságokat is. A kormány kizárólag a makrogazdaság 
szintjén irányított és ellenőrzött. A Kínai Állami Fejlesztési és 
Tervezési Bizottság, amely a korábbiakban a nemzetgazda-
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ság központjaként minden gazdasági és pénzügyi folyama-
tot központilag irányított, fokozatosan adta át a piacirányí-
tási és -igazgatási feladatokat.” (Uo.: 136-137)

A gazdasági liberalizáció és a Nyitás Politikájának fo-
lyamata egybeesett a bipoláris világ szétesésével, mely a 
Szovjetunió gyengülésével, a kelet-európai politikai folya-
matok alakulásával egyre nyilvánvalóbbá vált az 1980-as 
évek végére. A nemzetközi és hazai folyamatok összekap-
csolása következtében pedig egyre többen kezdtek el a li-
beralizáció folytatásán, a politikai életre való kiterjesztésén 
is gondolkodni. A politikai vezetésen belül is zajló vitát Teng 
igyekezett lezárni 1985-ben, szembemenve a szélesebb 
körű reformot támogatók csoportjával: „Vannak olyanok, 
akik szerint nem szabad kinyitni az ablakot, mert legyek és 
egyéb rovarok is berepülhetnek. Zárva akarják tartani, mi-
közben mindnyájan megfulladunk. Mi azt akarjuk, hogy nyis-
suk ki az ablakot, szippantsunk a friss levegőből, ugyanak-
kor harcoljunk a legyekkel és az egyéb rovarokkal.” (Jordán 
– Tálas, 2005: 295)

A ’legyek és rovarok’ pedig (többek között) azok az ál-
lampolgárok, egyetemisták, egyetemi oktatók, értelmiségiek 
voltak, akik a további nyitásban és a politikai rendszerváltás-
ban reménykedve a főváros főterét használták véleményük 
hangosabb kifejtésére. A Kínán kívüli világban Tienanmen 
téri mészárlásként ismerjük a(z egyébként több hónapig 
tartó) tüntetésekre és éhségsztrájkra adott reakciót: Teng 
keményen leverte a megmozdulást, megölve 3000-4000 
tüntetőt1, világossá téve a Kínai Népköztársaság politikáját: 
a gazdasági nyitást nem követheti ideológiai váltás.

Kínában az eseményről alig lehet információt fellelni, a 
’kínai interneten’ például hiába keressük a kifejezést. A Ti-
enanmen téri események jól illusztrálják napjaink Kínájá-
nak kialakulását, formálódását és társadalmi politikáját. 

1 A mai napig csak becslések léteznek a halottak számát illetően, egyes 
becslések pár száz főről, mások akár 10 ezer haláláról szólnak.
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A Kommunista Párt politikája azóta is pragmatikus (érte-
lemszerűen néhol konzervatívabb időszakokkal vagy ép-
pen Hszi Csin-ping elnök alatt komolyabb kontrollt hozó 
periódusokkal tűzdelve), elsősorban a lakosság gazdasági 
helyzetét előtérbe helyező célokat tűz ki, lényegében egy 
új típusú társadalmi szerződést, kompromisszumot kötve 
társadalmával: az állam biztosítja a javuló életkörülménye-
ket, a Párt pedig megtarthatja hatalmát. A történelmileg is 
erőskezű központi hatalomhoz szokott nép pedig hallgató-
lagosan elfogadta ezt a kompromisszumot, legfőképp, mert 
életkörülményeik érezhetően javultak és azóta is javulnak. 
Ahogy Jordán Gyula megfogalmazta: „A hatalomgyakorlás 
módszerei lényegesen változtak. Ennek autokratikus formái 
változatlanok, de a politikai hatalom szigorú kézben tartása 
már nem minden területen terjed ki az állampolgárok magá-
néletének szoros szabályozásáig és ellenőrzéséig. Az embe-
rek viszonylag szabadon vállalkozhatnak, költhetik a pénzü-
ket, mind kevésbé kényszerítik őket arra, hogy a politikával 
foglalkozzanak. A rendszer szinte sugallja is az apolitikus 
magatartást, jobbára csak politikailag érzékeny témákkal 
foglalkozva lehet felkelteni a hatalom (rosszalló) figyelmét. 
A másik oldalról nézve, a kínaiak zöme tulajdonképpen el 
is fogadta ezt és az apolitikusság valószínűleg mindaddig 
jellemző marad, amíg gazdasági helyzetük javulását remél-
hetik.” (Jordán, 1999: 439) 

A számítógépek és okostelefonok penetrációjával, a 
gazdasági és technológiai fejlődéssel a Jordán Gyula által 
vázolt helyzet némileg megváltozott: az internet közelebb 
hozta a világ eseményeit a kínai állampolgárokhoz.

A ’kínai internet’

A helyzet pedig veszélyt jelentett erre a társadalmi szer-
ződésre: amíg az állampolgárok saját anyagi helyzetük ja-
vulásával, és nem esetleg a demokratikus deficittel, a poli-
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tikai verseny hiányával vannak elfoglalva, a megállapodás 
fenntartható. Amint azonban az információ könnyen elér-
hetővé válik, megjelenhetnek a repedések a rendszeren. 
A politikai vezetés, felismerve a veszélyeket, idejekorán be-
avatkozott és viszonylag gyorsan blokkolni kezdett olyan 
weboldalakat, többnyire videómegosztókat és közösségi 
oldalakat, melyek károsak lehettek volna saját hatalmára. 
Ennek is köszönhető, hogy a globális, többnyire amerikai, 
kisebb részben európai oldalak nem tudtak (teljes mérté-
ken) megjelenni ezen az óriási piacon, miközben létrejöttek 
kínai klónjaik, verzióik. A Google-re válaszul létrejött a Baidu 
(pajtu), a Facebookra a RenRen (zsen zsen vang), az Ama-
zonra a már itthon is évek óta ismert AliBaba, de a csetelős 
alkalmazások kapcsán is megvannak a saját oldalaik, elég 
itt a világuralomra törő WeChat-re gondolni, melyről még 
szót fogunk ejteni. A lista folytatható lenne, de mindegyik 
oldal, alkalmazás kapcsán egy fontos dolog kiemelendő: el-
lenőrizhető, kínai kézben lévő oldalakról van szó. Némiképp 
meglepetést okozott, mikor 2018 év végén a Kínai Kommu-
nista Párt hivatalos lapja írt arról, hogy az AliBaba tulajdo-
nos Jack Ma, Kína leggazdagabb embere és az oldal 2019-
ben leköszönő elnöke-tulajdonosa párttag. A hír (melynek 
tálalása és időzítése a legérdekesebb) véget vetett a hosszú 
évek óta terjedő pletykáknak, egyúttal bizonyította, a kínai 
politika igyekezett folyamatosan rajta tartani kezét ezeken 
az oldalakon – és vélhetően a publikált cikk célja ennek a 
kontrollnak a fenntartása, további erősítése volt. 

Ennek a sajátos, ’kínai internetnek’ is nevezhető helyzet-
nek a következménye a saját oldalaik fejlődése, egyúttal a 
párhuzamos modellek kialakulása, melyet a forradalminak 
tartott 5G hálózat és a jövő okostelefonjai kapcsán tapasz-
talhatunk majd meg leginkább. Joshua Brustein egy cikké-
ben a globalizáció csökkenéséről és párhuzamos struktúrák 
kiépüléséről írt, mely a Donald Trump által kivetett vámokra, 
büntetésekre és az állítólagos kémprogramokra vezethető 
vissza. Brustein az Apple drámai bevételcsökkenésével ve-
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zeti be a ránk váró új világot: Mikor 2019. január 2-án az 
Apple-vezér Tim Cook arról beszélt, hogy az extravámok 
miatt fogyott kevesebb telefonjuk Kínában, a részvények 
hirtelen 10 százalékot estek. (Brustein, 2019) Ez nem azt 
jelenti, hogy a kereskedelmi háború nyertese Kína lenne, 
érdemes megemlíteni, feleleveníteni, hogy a kínai óriás, a 
ZTE miképpen omlott össze (majdnem) szinte napok alatt, 
miután az Egyesült Államok hét évre kitiltotta a céget az 
országból, elvágva beszállítóitól. Brustein szerint ez a lé-
pés megmutatta, a „geopolitika elől nem lehet elmenekül-
ni”. (Uo.) Trump ugyan ”megkegyelmezett” a cégnek, visz-
szavonva a tiltást, mely az Irán elleni szankciók figyelmen 
kívül hagyása miatt született meg, de megmutatta: a kínai 
technológiai óriások is sebezhetőek. Az amerikai Apple vél-
hetően ezt a meginduló rivalizálást szenvedi meg, ahol kí-
nai szereplők perekkel és az amerikai gyártó elleni hírekkel 
próbálják saját termékeik felé fordítani az állampolgárokat. 
A mobiltechnológiák szétválasztása pedig fenntarthatja, 
sőt, megerősítheti a párhuzamos folyamatokat, megerő-
sítheti a ’kínai internetet’ – mely továbbra sem egy önálló 
rendszert, mindössze ellenőrzöttebb felületeket jelentene, 
saját szoftvereken és vállalatokon keresztül.

Persze nem mondhatjuk, hogy ne lennének jelen a már 
említett nagy nyugati óriások Kínában, de szerepük margi-
nális. A Google például nem elérhető az országban (Hong-
kongban viszont él a google.hk webcím), egyik legsikere-
sebb szolgáltatása 2018 óta viszont ismét szabadon hasz-
nálható (egyes hírek szerint csak VPN-en keresztül, melyet 
ugyanakkor több hotel is biztosít vendégei számára): a 
Google Maps elérhető Kínában. A Facebook sincs jelen az 
óriási piacon weboldalával, de hosszú ideje igyekszik bejut-
ni a kínai piacra hirdetési lehetőségekkel és start-up cégek 
támogatásával – egyelőre sikertelenül. A Yahoo sem elér-
hető, de a cégnek már volt egy botránya a 2000-es évek-
ben, mikor a kínai kormánynak kedvezve próbálta elérni, 
hogy bejuthasson a piacra: 2005-ben és 2006-ban a válla-
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lat kiadta két névtelen felhasználójának adatait, akik kriti-
kus megjegyzések tettek a politikai vezetésre és kapcsolat-
ba léptek tengerentúli kínaiakkal: több év börtönbüntetést 
biztosítva számukra.2

A Kínai Nagy Tűzfal

A blokkolás olyan tűzfalaknak köszönhető, melyek kiszűrik a 
nemkívánatos tartalmakat, ezáltal téve területi alapon azo-
kat elérhetetlenné. Ez többnyire az elérhetőség tiltásával, 
keresőszavak megadásával és a különböző proxy-szerve-
rek manipulálásával biztosítható – a folyamat persze nem 
ennyire egyszerű, nem is mindig átlátható.3 Egy dolgot vi-
szont fontos megjegyezni: a tűzfalak mögötti élet, a ’kínai 
internet’ és az elzárkózás ezúttal nem jelent lemaradást. 
Ahogy Emily Rauhala fogalmaz: „Sokan úgy képzelik, hogy 
az ország digitális vasfüggöny mögött szenved, várva a web 
berlini falának lebontására.” (Rauhala, 2016) A helyzet nem 
is lehetne ennél ellentétesebb: a kínai weboldalak és szoft-
verek virágoznak, a WeChat (és az AliBaba rendszere, az 
Aliplay) olyan technológiákat és a mindennapi életben hasz-
nált lehetőségeket vezetett be, melyek még a nyugati fejlett 
államokban sem használtak (nem is biztos, hogy alkalmaz-
hatóak). 2018-ban az Index-en jelent meg egy beszámoló a 
cég mobilfizetési technológiájáról, mely felforgatta a bank-
viszonyokat és szinte megszüntette a készpénzhasználatot: 
„A WeChat különlegessége egyrészt az, hogy konkurencia 
híján Kínában gyakorlatilag mindenki ezt használja, annyira 
átvette az egész internet szerepét, hogy az óriásplakátok-

2 Report: Yahoo helped jail another Chinese ‚net dissident, Li Zhi. Boing-
boing.net, 2006.02.08. Elérés: https://boingboing.net/2006/02/08/
report-yahoo-helped.html (Letöltve: 2019.01.15.)

3 A folyamatról további információ itt szerezhető: How the “Great Fi-
rewall of China” Works to Censor China’s Internet. Elérés: https://www.
howtogeek.com/162092/htg-explains-how-the-great-firewall-of-chi-
na-works/
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ra és reklámokba a cégek és termékek weboldalai helyett a 
WeChat-csatornáik QR-kódját teszik ki. [A fizetési megol-
dásokat] a szupermarketektől az utcazenészekig mindenhol 
elfogadják.”4 

Akkor miért is ártalmas a Tűzfal? A kérdés megválaszo-
lásához térjünk vissza a blokkolási metódushoz. Az úgyne-
vezett Kínai Nagy Tűzfal (mely az Aranypajzs Projekt egyik 
fontos, de nem egyetlen eleme) hosszú évek óta kiemelt 
projektje a kínai hatóságoknak, melyen keresztül képesek 
lehetnek elérhetetlenné tenni általuk károsnak ítélt webol-
dalakat. Visszatérve Teng szavaihoz, a nyitott ablak mellett 
harcolni kell a legyekkel és rovarokkal is. Az internet tehát 
lehetőséget biztosított volna az ország állampolgárainak a 
nyugati híroldalak olvasására, adott esetben a kínai politikai 
vezetést és a Kínai Kommunista Pártot bíráló vélemények 
elérésére. A Tűzfal ugyanakkor lehetővé teszi, hogy ezek az 
oldalak ne legyenek elérhetőek, ezek a vélemények ne le-
gyenek olvashatóak, biztosítva az ellenőrzött hírcsatornák 
alternatíva nélküli használatát. A nagy közösségi oldalak 
mellett elérhetetlen Kínából többek között a The New York 
Times, a BBC, a Wall Street Journal, a Time és a The Eco-
nomist több egyéb hírszolgáltató mellett, olyan NGO-kal 
együtt, mint például az Amnesty International.5

A Tűzfal, az állam egyéb szereplőinek aktív közreműkö-
désével a másik irányba is működik, egyúttal tehát képes 
lehet a párt és az ország számára káros, kínai állampolgárok 
által jegyzett kommentek kiszűrésére is – ilyen irányban is 
kontrollálva a lakosságot.

4 Hanula, Zsolt (2017): Az app, amitől a világ összes bankja retteg. Index.
hu, 2018.07.02. Elérés: https://index.hu/tech/2018/07/02/az_app_
amitol_a_vilag_osszes_bankja_retteg/ (Letöltve: 2019.01.15.)

5 List of Websites Blocked in China. Elérés: https://thevpn.guru/si-
tes-banned-in-china/ (Letöltés: 2019.01.15.)
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Nagy Testvér

Ez lehet tehát az első tökéletes orwelli társadalom? Yuval 
Noah Harari a dataizmusról írt Financial Times cikkében egy 
olyan jövőt vizionált, melyben az adatok döntenek szinte 
minden fontos kérdésről. A dataizmus alapvetése, hogy mi-
nél több információt adunk meg magunkról, tudnak meg 
rólunk, annál könnyebb meghozni az érzelemmentes és 
algoritmusok által, az adat által meghatározott tökéletes 
döntést. (Harari, 2018) A dataisták abban hisznek, hogy ha 
elég biometriai adat (és számítógépes kapacitás) áll rendel-
kezésre, a rendszer jobban megérthet bennünket, mint mi 
magunkat. (Uo.) Harari példákat is hoz a dataizmus megje-
lenésre, s bár megemlíti, hogy a Nagy Adat akár leválthatja 
a Nagy Testvért, mint prediktív számítógépes módszer, a 
kínai folyamatok a Nagy Testvér, a mindent felügyelő állam 
szolgálatába állítják az adatot. 

A Kínai Népköztársaság eddig is több esetben gyűjtötte 
állampolgárai adatait, és ez a helyzet a világ számos orszá-
gában is – azzal a különbséggel, hogy míg demokratikus 
rendszerekben különböző szenzitív adatok összecsatolá-
sa nem megengedett, avagy szorosan ellenőrzött, addig 
Kínában az állampolgárok kiszolgáltatottabbak a hatósá-
goknak. A dang’an (magyarul talán feljegyzésnek, dosz-
sziénak nevezhető) nyilvántartás politikai-adminisztratív 
célokból tartalmazott feljegyzéseket az állampolgárokról. 
A személyes akta már az állampolgár középiskolai jegyeit 
is rögzíti, kitérve a társas kapcsolataira, a későbbiekben a 
pszichológiai problémáira, nem beszélve a vallási meggyő-
ződésről, adott esetben a politikai megbízhatóságról. A 
titkos, az állampolgár számára betekinthetetlen adatokat 
a tanárok, felettesek, munkáltatók és a párt emberei írják, 
frissítik és a rendőrségnél, archiváló irodákban és a mun-
káltatóknál találhatók másolatok. A dang’an feljegyzései 
szerepet játszanak az állampolgár karrierjében is: noha a 
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versenyszférában a nemzetközi vállalatok jelenléte miatt is 
jelentősége visszaesett, de a közszférában és állam cégek-
nél (bankoknál, hivataloknál, állami tulajdonú vállalatoknál) 
elhelyezkedők feljegyzései igenis fontosak. Kedvezőtlen 
elemek ugyanis meg is hiúsíthatják az elhelyezkedést, de 
még a nyugdíjjogosultságot is veszélyeztetheti a dang’an. 
(Jacobs, 2015) A rendszer, kiegészítve a hukou-rendszer-
rel, az állampolgárok születés helye szerinti regisztráció-
jával, mely szintén Mao alatt került bevezetésre, igen fon-
tos és érzékeny adatokat tartalmazott tehát az állampol-
gárokról. Az állami gépezet tehát korábban is igyekezett 
információkat szerezni és gyűjteni állampolgárairól, 2014-
ben a Kínai Államtanács által kiadott ”Tervezet a társadal-
mi kreditrendszer kialakítására 2014-2020” dokumentum 
ugyanakkor új szintre kívánta emelni az állampolgárokról 
rendelkező információk gyűjtését és felhasználását: neki-
álltak kiépíteni a Társadalmi Kredit-, avagy Hitelrendszert, 
az állampolgárokat pontozó, pontjaik száma alapján őket 
büntető vagy jutalmazó rendszert.

Társadalmi Kreditrendszer 

Mielőtt a koncepciót megismernénk, érdemes kicsit az el-
nevezésről is szót ejteni. A magyar sajtóban a legtöbbször 
kreditnek fordított szó hitelt (信, credit) is jelent, de egyrészt 
elterjedtsége miatt én is a Kreditrendszer kifejezést fogom 
használni, másrészt a kínai írásjel sem egyszerű pénzügyi 
tranzakciót jelent, a hitel szélesebb jelentéskörét, a megbíz-
hatósággal, az igazsággal és a hittel írhatjuk le, a társadalmi 
kredit tehát valamilyen szinten alkalmasságot ír le, a tág, te-
hát nem csupán pénzügyi értelemben. A félreérthetőséget 
tovább fokozza, hogy a Kreditrendszer első, tesztlépései 
pénzügyi tranzakciókhoz, kedvezményes pénzügyi hitelek-
hez kapcsolódnak, de a rendszer végső formájában az ál-
lampolgár megbízhatóságáról fog szólni.
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A politika, mint ahogy az napjaink Kínája kapcsán több 
esetben is (például az oktatás fejlesztése esetében is) elő-
fordul, Konfuciuszhoz nyúlik vissza. „Amikor 2500 éve meg-
kérdezték arról, hogy mi kell egy uralkodónak ahhoz, hogy 
igazgassa országát, így válaszolt: hitel, hit vagy őszinteség, 
étel és hadsereg. De ha csak egyet kéne mondania, a hitel 
lenne az. A kínai írásjel, melyet mi hitelnek fordítunk tehát 
hosszú ideje a kínai kormányzat központi eleme.” (Chor-
zempa – Triolo – Sacks, 2018: 1) 

A Kreditrendszer az állampolgárok és a vállalatok, cégek 
számára lesz kialakítva, elsősorban a bizalmat előtérbe he-
lyezve. Az előterjesztés szerint „azok, akik megtartják a bi-
zalmat, előnyöket, kell, hogy élvezzenek, míg, akik megtörik 
ezt a bizalmat, minden lépésben nehézségekkel kell, hogy 
szembenézzenek”6. A tervezet négy területre fókuszál a tár-
sadalmi hitel kapcsán: adminisztratív ügyek, kereskedelmi 
tevékenységek, társas viselkedés és a bírósági rendszer – a 
Kreditrendszer e folyamatok mentén fogja meghatározni az 
állampolgárok (és vállalatok) megbízhatóságát. Ha az adat 
témaköréhez és a Nagy Testvérhez térünk vissza, egy jobb 
dolog van az adatnál: az összes adat. 

A Kreditrendszer ugyanis az adatok egyesítésével lesz 
képes teljes képet adni az adott személyről vagy cégről, ösz-
szekapcsolva mondjuk a kifizetetlen parkoló cédulát a ren-
geteg számítógépes játék megvásárlásával, adott esetben 
kormánykritikus weboldalak látogatásával. Természetesen 
ugyanígy a könyvtári könyveket mindig időben visszaszol-
gáltató, pelenkát vásárló állampolgár nem csupán hasznos, 
de megbízható tagja lehet a társadalomnak. A rendszer 
ugyanis lassan mindenről értesül, épp ezért volt fontos a ’kí-
nai internetről’ is beszélni: miután a vásárlások óriási száza-
léka zajlik a mobileszközökön, készpénz nélkül, az állampol-

6 Tervezet a szociális kreditrendszer kialakítására 2014-2020. Elérés: 
https://chinacopyrightandmedia.wordpress.com/2014/06/14/plann 
ing-outline-for-the-construction-of-a-social-credit-system-2014-2020/ 
(Letöltve: 2019.01.14.)



VÖRÖS ZOLTÁN

176

gárok vásárlási tevékenységéről a kínai kézben, állami elle-
nőrzés alatt álló közösségi alkalmazások minden információt 
megkapnak, teljes képet alkotva a kínaiak mindennapjairól 
– lehetőséget adva a személyes élet teljes feltérképezésére. 
És ezt az adatot az állampolgárok már önként adják meg, 
kényelmesebbnek tartva ezt a fizetési módszert. 

A tervezet7 2014-es kiadása óta természetesen sok fél-
reértés látott napvilágot, mely elsősorban a szöveg többér-
telműségének köszönhető. Rangsorolásra nem kerül sor, 
emelik ki Chorzempa és társai, erről nincs szó a tervezetben 
(Uo: 3), de pontszámok megadására lehetőség van, amint 
a különböző adat-rendszerek összekötésre kerülnek – bár 
a félreértés abból fakadhat, hogy Kína saját hírszolgálata 
is használja a rangsorolás kifejezést a 2020 végére telje-
sen beindítandó programban.8 A Társadalmi Kreditrendszer 
számos szolgáltató és szervezet, rendőrség és munkahely 
adatát egyesíti majd, helyi, tartományi és országos szinten, 
kiegészítve egy páratlan méretű kamerahálózattal, amely 
képes lesz felismerni az állampolgárokat és valós időben 
változtatni a pontokat, akár egy közlekedési kihágás vagy 
utcai verekedés miatt. 

Az adatból tehát pontok, a pontokból pedig előnyök és 
hátrányok lesznek, lényegében kontroll alatt tartva a társa-
dalmat. Aki magas pontszámmal rendelkezik, könnyebben 
jut hitelhez, gyorsabban jut vonatjegyhez, olcsóbban kap 
szolgáltatást, jó iskolába járhat, dolgozhat az államigazga-
tásban. Ellenben, ha valaki kevés ponttal rendelkezik, nehe-
zebben fog boldogulni. A társas viselkedés miatt ugyanak-
kor úgy is bajba kerülhetünk, ha családtagunk vagy barátunk 
alacsony pontszámmal rendelkezik, ideológiailag veszélyes, 
ezáltal a Kreditrendszer nem csupán az egyéni viselkedésre, 
hanem a társas kapcsolatokra is kihathat. 

7 Uo.
8 China to issue new measure for social credit system. XinhuaNet, 

2018.12.04. Elérés: http://www.xinhuanet.com/english/2018-12/04/c_ 
137650162.htm (Letöltve: 2019.01.14.)
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1. ábra A rendszer tesztelés alatt. 
Forrás: http://telecoms.com

A médiában terjedő hírek is tartalmaztak sok esetben valót-
lan elemeket. A valós idejű megfigyelésre valószínűleg még 
sokat kell várni. Bár 2012 és 2017 között a térfigyelő kame-
rák száma évente átlagosan 13%-kal növekedett (az éves 
globális növekedés mindössze 2%) és egyre többet látnak 
el arcfelismerő rendszerrel9, még mindig keveseket képes 
felismerni, adott esetben minden, az utcán zajló eseményt, 
cselekedetet értelmezni. Persze a technológia folyamato-
san fejlődik, válik egyre képesebbé a rendszer elképzelt 
működésére. A mobilfizetési technológia mellett megjelent 
például már az arcfelismeréses fizetés is, melyet az AliBaba 
készített el előbb, a WeChat-et megelőzve. Egyelőre még 
csupán egy bevásárló utcában Wenzhou-ban, de már elér-
hető ez a technológia is, még tovább fokozva minden sze-
mélyes adatunk megosztását ezekkel az állam által engedé-
lyezett, támogatott szolgáltatókkal.10 

9 China’s social credit system is taking shape. FreedomLab, 2018, No. 142. 
Elérés: http://freedomlab.org/wp-content/uploads/2018/05/Macros-
cope_NO142_China_s_social_credit_system_takes_shape.01.pdf (Le-
töltve: 2019.01.18.)

10 China’s first facial recognition payment-based shopping street opens in 
Wenzhou. China Daily, 2019.01.18. Elérés: http://www.chinadaily.com.
cn/a/201901/18/WS5c4142c7a3106c65c34e53dd.html?fbclid=IwAR-
3HzQN2LwbcmvSiLyQeeq-DfnLLvEssoF-GkRYq_sJ4w5dyOkINu_
FTm-s (Letöltve: 2019.01.18.)



VÖRÖS ZOLTÁN

178

A rendszer a tervek szerint tehát országos szinten elin-
dul 2020 év végére, de a sok kérdőjel mellett már milliók 
vannak bevonva a tesztelés folyamatába, kapnak vagy ve-
szítenek pontokat. A Business Insider szerint milliókat tiltot-
tak már el a repüléstől, drágább vonatjegy megvásárlásá-
tól vagy adott esetben többen nem jutottak be egyetemre, 
vagy nem kaptak állást, saját vagy rokonaik rossz pontja 
miatt.11 A cikk megjegyzi, hogy többen ugyanakkor elége-
dettek a rendszerrel, mondván, jobb viselkedésre sarkallja 
őket: megállnak a piros lámpánál és a zebránál vagy idő-
ben fizetik a csekkeket.12 A jobb viselkedés ugyanakkor a 
politikától való távolságtartást is jelenti, mely korlátozza a 
politikai aktivitást, a civil mozgalmakat és megszünteti az 
elégedetlenséget – mely a párt hatalmát betonozza be. Má-
sok arra figyelmeztetnek, hogy egy bevezetendő országos 
pontrendszer esetén egyesek elkövethetnek pontvesztesé-
get jelentő cselekedeteket, ha azokat egy másik cselekedet-
tel pótolni tudják (ittas vezetés, majd idősek gondozása). 
Továbbá jelzik, hogy a társadalmi folyamatok során nem 
lehet mindent mérni, legalábbis ezek esetleges pontozása 
káros folyamatokhoz is vezethet13 (például egy pszicholó-
gusnál tett látogatás a dang’an-ban eddig negatívumként 
szerepelt, holott számtalan élethelyzet létezik, amikor aján-
lott a pszichológus, megszámlálhatatlan ember él Kínában 
is, akik segítséghez juthatnának ezáltal).

Vannak ugyanakkor pozitívnak tekinthető, nem elhallga-
tandó elemei is a rendszernek. Az állampolgárok esetében 

11 China has started ranking citizens with a creepy ‚social credit’ system — 
here’s what you can do wrong, and the embarrassing, demeaning ways 
they can punish you. Business Insider, 2018.10.29. Elérés: https://www.
businessinsider.com/china-social-credit-system-punishments-and-
rewards-explained-2018-4?IR=T#6-getting-your-dog-taken-away-6 
(Letöltve: 2019.01.14.)

12 Uo.
13 China’s social credit system is taking shape. FreedomLab, 2018, No. 142. 

Elérés: http://freedomlab.org/wp-content/uploads/2018/05/Macros-
cope_NO142_China_s_social_credit_system_takes_shape.01.pdf (Le-
töltve: 2019.01.18.)
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az állam könnyebben tud reagálni társadalmi igényekre, lát-
va fogyasztási szokásaikat, egészségügyi helyzetüket, ké-
pes lehet még hatásosabb politikákat alkotni, de nyerhetnek 
a vállalatok fogyasztóbarát szokásaival is. A cégek kapcsán 
is megnevezhetünk pozitívumokat, már ami működésüket 
és a környezetre valamint társadalomra gyakorol hatásukat 
illeti. A még mindig kialakítás alatt álló rendszerben ugyanis 
szerepet kaphat a környezet szennyezése vagy az élelmi-
szerbiztonsági előírások megszegése, mint kreditcsökkentő 
elemek, Sanghajban, az egyik teszthelyszínen pedig a tu-
rizmussal foglalkozó cégek kreditjébe a fogyasztói vélemé-
nyeket is elkezdték beépíteni.14

A rendszer jelenlegi állása

Ha a Kreditrendszer valósággá válik, a világ egyik legkomp-
lexebb és legnagyobb állami adminisztrációs-felügyeleti 
politikája kerül kialakítása – ahogy azonban Chorzempa és 
társai megjegyezték, nem kell meglepődni, ha ez egyelőre 
nem történik meg. (Chorzempa – Triolo – Sacks, 2018: 6) 
Ahogyan kifejtik, sok esetben nem csupán a koordináció 
nehézkes, hanem az érdekellentétek is nehezítik a rendszer 
összehangolását a különböző szinteken. Egy WeChat vagy 
AliBaba értelemszerűen érdekelt az adatok gyűjtésében és 
felhasználásában, addig a pontig, amíg nem kell megoszta-
niuk azokat Kínán belüli versenytársaikkal. 

A jelenlegi folyamatban pár tartományban zajlanak pi-
lot-projektek (többek között az említett Sanghajban), de 
mindezek mellett a gazdasági szektor egyes szereplői is 
létrehoztak saját rendszereket. Chorzempa és társai pél-
dául idézik Dai-t, Qingzhen városa kapcsán, ahol például 

14 Chine Focus: China plans social credit system pilot. XinHua.net, 2017.01.01. 
Elérés: http://www.xinhuanet.com//english/2017-01/01/c_135948174.
htm (Letöltve: 2019.01.15.)
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összeraktak egy 1000 indikátoros pontrendszert – min-
denféle koherens logika nélkül. (Uo.: 5) Létrejöttek pénz-
ügyi-ellenőrző rendszerek is, de a Központi Banktól csu-
pán időszakos engedélyeket kaptak (Sesame Credit az 
AliBaba-tól), miután nem voltak képesek megbízható és 
elfogulatlan képet alkotni az állampolgárok pénzügyi meg-
bízhatóságáról – hogy miképp lesznek akkor képesek meg-
valósítani ezt az országosnak szánt rendszerben, egyelőre 
kérdéses. (Uo.)

Összegzés

A blokkolt weboldalak, az ellenőrzött kommentek, az ön-
kéntesen átadott vásárlási szokások, a különböző, állampol-
gárokról készített feljegyzések és egy esetleges egységes 
kreditrendszer használata sokak szerint ijesztő jövőképet 
vetítenek előre és egy olyan helyzetet teremtenek, melyben 
a hatalom, a politikai elit túlkapásaival szemben a társada-
lom semmilyen eszközzel nem fog rendelkezni. Sőt, maga 
a politikai kiválasztás folyamata is leszűkül, a Kínai Nép-
köztársaság esetében tovább szűkül, még nehezebb lesz a 
politikai pálya elérésére, elesettek képviselete, kisebbségek 
segítése. Természetesen egy ilyen rendszernek is vannak 
támogatói. A pozitív perspektíva képviselői, akik szerint 
a nap 24 órájában tartó ellenőrzés valójában biztonságot 
jelent és teremt az adott társadalom számára, úgy vélik, a 
rendfenntartó szervek képesek lehetnek kiszűrni a gyanús 
elemeket, minimálisra csökkenhetnek az erőszakos cselek-
mények, a mobilfizetési rendszerek használatával szinte 
azonnal elérhetőek a vásárlási információk, megakadályoz-
va így merényleteket, robbantásokat, létrehozva ezáltal egy 
ideális társadalmat. A szabadság-biztonság vita a technoló-
gia fejlődésével párhuzamosan tehát új szintre emelkedett, 
de nem volt képes megszabadulni a vitához kapcsolódó bi-
zonytalanságtól, és a negatívumoktól. 
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A kínai lépések minden esetben egy célt szolgálnak: az 
állampolgárok ellenőrzését és végső soron a Kommunista 
Párt hatalmának megtartását, mely esetben a pozitív per-
spektíva értelmezhető ugyan, de nem halványíthatja el a 
negatívumokat, nevezetesen a hatalom megtartására eset-
legesen tett erőszakos cselekményeket. A tervezett kínai 
kreditrendszer ugyanakkor még nem kiforrott és egyelőre 
csak az ’elkövetett cselekmények’ alapján lesz képes érté-
kelni állampolgárokat. Ez ugyanakkor gyorsan változhat. 
A kínai rendszerrel szemben az Egyesült Államok ugyanis 
már 2015-ben beismerte, hogy évek óta használja a predik-
tív módszert különböző algoritmusok alapján, s az alapján 
tiltják el a repüléstől az állampolgárokat, hogy ’mit követ-
hetnek esetlegesen el’, nem az alapján, hogy ’mit követtek 
el’.15 A technológia tehát adott, még ijesztőbbé, avagy hatá-
sosabbá téve a kínai kreditrendszert is. 

A Kínai Népköztársaság tehát jól alkalmazkodott a digitá-
lis kor kihívásaihoz, képes volt megfelelni Teng Hsziao-ping 
elvárásainak: az ablak nyitva van, Kína tagja és része napja-
ink globális folyamatainak, a világ legnagyobb exportálója, 
de képes kiszűrni a legyeket és bogarakat, képes megaka-
dályozni, hogy az ország állampolgárai nem engedélyezett 
tartalommal találják szembe magukat az interneten. 
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Digitális forradalom világunkban

- tanulmánykötet -

Rohanó világunkban az egyetlen biztos pontot a vál-
tozás jelenti. A legfiatalabb generáció életében a 
technikai fejlődés és a multimédiás eszközök által biz-
tosított sebesség, ingergazdagság és az információ 
áramlása meghatározó viszonyítási ponttá vált. A tech-
nikai fejlődés mértékével együtt viszont a generációs 
szakaszok távolodása is arányosan növekedni kezdett. 
Ma már nehezen érti meg egymást a pedagógus és a 
diák, a felettes és a beosztott, a szülő és a gyermek, a 
nagyszülő és az unoka.
Világunk fordulóponthoz érkezett, az iskolapadokban 
még sosem ült egy olyan korcsoport, akik egyenesen 
beleszülettek a digitális forradalomba és egy tető 
alatt még sosem dolgozott együtt ennyi generáció. Ez 
persze minden téren újfajta kihívásokat jelent.

Felkészült-e világunk a digitális generációra  ?
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Dombi Judit - Rimai Dávid
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