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Bevezetés
A technika fejlődése – ahogy a régebbi korokban is – olyan látványos volt az elmúlt
évtizedekben, iparban, mezőgazdaságban, tudományban egyaránt, hogy sok esetben
megújította az adott szektort, változásokat generált, melyek hatással voltak társadalmunkra,
kultúránkra egyaránt. De ezek közül – társadalmi hatását tekintve – messze kiemelkedik az
infokommunikációs technológia fejlődése, mely nem csak egy-egy szektorban hozott
előrelépést, hanem az emberek mindennapjait: kommunikációját, kapcsolataikat,
munkavégzésüket, szórakozásukat, tanulásukat, egész életmódjukat rendezte át. Hiszen a
mezőgazdasági gépgyártás is rengeteget változott a közelmúltban, de igen kevés háztartásban
volt és van traktor, míg az internethozzáféréssel rendelkező magyar háztartások számaránya –
mely 30 évvel ezelőtt 0% volt – 2018-ban a 80%-ot is meghaladta (1.ábra) (KSH 2019).
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Interneteléréssel rendelkező háztartások száma Magyarországon 2006-2018 (Forrás: KSH 2019)

Talán ez a tény is jelzi, hogy a 20. század második felében induló és a 21. század elejére
kibontakozó információtechnológiai forradalom olyan mélyreható, a társadalom és a kultúra
minden területére kiható változást generált, hogy ennek alapján joggal mondhatjuk, hogy az
emberi történelem egyik legyorsabb, legmélyrehatóbb és ezért legjelentősebb változásának
vagyunk tanúi. Természetesen az ember alapélménye, hogy a világ, amelyben él, folyamatosan
változik, de ezek az érzékelhető változások a történelem során erősen különböztek egymástól
mértékben, mélységben és idődimenzióban egyaránt. Már a 20. század közepén megjelentek az
első tanulmányok arról, hogy az információtechnológia fejlődését és az általa generált
társadalmi és kulturális változásokat – ebben a történelmi dimenzióban – hogyan kellene
értelmeznünk. Megszülettek és már fel is nőttek azok a generációk, akik ebben az információs
korban születtek, élvezik előnyeit és viselik hátrányait a gyorsan – néha napról napra – változó
világnak, miközben a családi és intézményes nevelésük, tervezett szocializációjuk alappillérei
a hagyományos társadalmi berendezkedésre, a hagyományos kulturális javak és értékek
átadására támaszkodnak. Az új nemzedékek életének egyik fele a való világban, másik fele a
virtuális világokban bontakozik ki: két világ polgárai.

Információs társadalom

Ahhoz, hogy jobban megértsük e kettősség okait, érdemes röviden áttekinteni az információs
társadalom meghatározásaiban fellelhető dilemmákat. Az információs társadalom
definiálásának gyökerei az 1960-as évekre vezethetők vissza. Japán szerzők vezetik be az
Information Age, majd később az információs társadalom fogalmát, párhuzamot vonva a
társadalmi változás és az élővilágban jelenlévő filogenezis-ontogenezis által leírt fejlődés
között. Ezt követően sorra jelennek meg azok a meghatározások, melyek e bonyolult társadalmi
változásnak különböző aspektusaira koncentrálnak: posztindusztriális társadalom, informatizált
ipari társadalom, tudás és tanuló társadalom, hálózattársadalom (Z. Karvalics 2007). A
megközelítések eltérők, de mindegyikükben kimutatható, hogy a megváltozott társadalmi
formát alapvetően újnak írják le, de egyben jelzik, hogy mindez a régi társadalmi, kulturális
berendezkedésre épül, azt módosítja, de teljesen nem cseréli le.
A posztindusztriális megközelítés esetén arra koncentrálnak, hogy az árutermelést az
információtermelés és -elosztás váltja fel. De posztindusztriális társadalomban sem szűnik meg
az árutermelés, csak kiegészül egy addig elhanyagolható jelentőséggel bíró új jelenséggel, mely
az árutermeléssel egyenrangúvá válik. Az informatizált ipari társadalom már nevében is jelzi,
hogy továbbra is ipari társadalomként határozza meg a jelent, de az új technológia annyira
áthatja a folyamatokat, működési mechanizmusokat és a társadalmi kommunikáció minden
szintjét, hogy mindez új gazdasági és szociológiai értelmezést kíván. Az információs
társadalomnak tudástársadalomként való megközelítése sem azt jelzi, hogy a tudás, mint érték
eddig ne lett volna jelen az értékhierarchiában, vagy ne lett volna meghatározó szerepe a
társadalmi fejlődésben, de jelzi, hogy oly mértékű súlyponteltolódás történik ezen a téren is,
mely társadalomátalakító erővé vált. Ha a tudás az új tőke, az új és legértékesebb erőforrás,
akkor az egyetemeknek, kutatóintézeteknek, könyvtáraknak kellene betölteni a bankok, bányák
szerepét. Erről egyelőre szó sincs, csak a tudásnak, mint erőforrásnak a felértékelődésének
vagyunk tanúi. A hálózattársadalomkénti meghatározás sem azt állítja, hogy eddig ne lett volna
fontos szerepe a társadalom alapszövetét adó kapcsolati hálóknak, csak azt mondja, hogy a
humán és gépi hálózatok új szintre emelkedése az internetnek köszönhetően alapvető
változásokat generált az ember egyéni és közösségi meghatározottságában. Tehát az
információstársadalom-meghatározások, miközben valami nagyon újat, különlegeset és
mélyrehatót jeleznek, a társadalmi berendezkedés régi és új elemeinek sajátos keveredéseként
próbálják leírni a jelent, koncentrálva az új jelenségek pontos definiálására, az általuk előidézett
társadalmi hatások mértékének, módjának és szerepének tisztázására.
Ezzel a gondolatmenettel azt igyekeztem szemléltetni, hogy már a meghatározás
szintjén is jelen van az a fajta kettősség, mely a most felnövekvő generációk életére alapvetően
kihat.

Digitális kultúra
A téma szempontjából elengedhetetlen a digitális kultúra tárgyalása, mely azonban korántsem
egyszerű feladat, mivel a hagyományos kultúra meghatározásának sokszáz változata is jelzi,
hogy lényeges, de sokféleképpen leírható és megközelíthető fogalomról van szó. A kultúra
meghatározásai közül az egyikre támaszkodva mondhatjuk, hogy e fogalommal igyekszünk
összegezni mindazon szimbolikus formákban kifejezett, örökölt koncepciók rendszerét,
amelynek segítségével az emberek kommunikálnak egymással, állandósítják és fejlesztik az

élettel kapcsolatos tudásukat és attitűdjüket, ide értve egy adott társadalom intézményeit,
értékeit és tapasztalatait, amelyek a szimbólumokat és a különböző megnyilatkozásai formákat
kialakították (Rab 2015). Valójában mindazon információk összesége ideértendő, mely nem
genetikai úton öröklődött és halmozódott fel az emberi közösségekben. Ebből kiindulva
mondhatjuk, hogy a digitális kultúra minden olyan kulturális objektum (és az általa hordozott
jelentés) összessége, rendszere, ami digitális platformon létezik, függetlenül attól, hogy
digitális úton jön létre vagy digitalizálták (Rab 2007).
A digitális kultúra meghatározásból is érzékelhető, hogy a hagyományos kultúra
részeként jelenik meg, abban szervesül, ugyanakkor új elemekkel gazdagítja és módosítja azt.
Itt is, ahogy az információs társadalom értelmezésénél is, kérdés, hogy meddig tekinthetünk az
új elemekre, megjelenési formákra és módokra a régi rendszer részeként, mikor válnak
önmagukban is értelmezhető önálló entitássá, illetve hogy a kultúra hagyományos és digitális
összetevői milyen viszonyrendszert alakítanak ki, milyen a két kulturális jelenségrendszer
kapcsolata, valóban tekinthetünk-e erre a folyamatra úgy, mint szerves fejlődési folyamatra,
vagy – bibliai idézettel élve – az új bor, új tömlőbe való (Lk 5,39). Az új generációk számára
alapvető kérdés, hogy ez a kulturális és társadalmi változás mennyire tekinthető szervesnek,
mivel szocializációjuk a valós és digitális világban párhuzamosan zajlik. Ha e két világ
kapcsolatrendszere harmonikus, kölcsönös és kiegyensúlyozott, jelenségei, megnyilvánulási
formái egymásra épülnek, akkor az új nemzedékek sorsa és jövője kevésbé tragikus, mint
amennyire most sokak feltételezik azt.
Rab Árpád (2015) megpróbálta csoportosítani és rendszerezni a digitális kultúra ezen
sajátos jelenségeit az alábbiak szerint:
 Szóbeli írásbeliség
 Elszakadás a forrástól
 Állandóság
 Másolhatóság
 Azonnaliság
 Interaktivitás és interkonnektivitás
 Érzékelés és tapasztalás
 Identitás
 Bizonytalanság
 Sebesség és megfoghatatlanság
 Multitasking
 Mikro-idő kihasználása
Bár a felsorolásban látható jellemzők között találhatók kisebb fogalmi átfedések, és a
felosztás még érezhetően pontosításra, kiegészítésre szorul, de jól leírja azokat a sajátosságokat,
melyek a digitális kultúrát jellemzik.
Nem mehetünk el szó nélkül olyan jelenségek mellett, mint a szóbeliség-írásbeliség
újraértelmezésének kérdése, hiszen az írásbeliség megjelenésének elsődleges indoka az
emberiség hajnalán az volt, hogy az információt olyan személyeknek is át akarták adni, akikkel
nem voltak, nem lehettek egy helyen és egy időben. A digitális világban nincs szükség írásbeli

kódokkal rögzíteni a szóban megfogalmazottakat, hiszen magát a szóbeliséget rögzíthetjük egy
hang- vagy videófelvétellel, akár örök időkre.
Szintén alapvető kérdés, hogy mi a valóság – és benne hogyan definiáljuk saját
magunkat. Az emberi érzékelést a virtuális világban olyan információkkal tudjuk kiszolgálni,
melyekben a valós és virtuális információk egyenértékűek, ezáltal a valós és virtuális egyre
inkább szétválaszthatatlanul összemosódik (AR: augmented reality). Ebben a kevert
valóságban pedig identitásunk is új értelmezést kíván, mivel virtuális énünket szabadon
paraméterezhetjük, a személyiségjegyektől, viselkedésmintáktól kezdve, nemiségünkön
keresztül, megjelenésünkig. Arra, hogy ezt miért és hogyan tesszük, külön új tudományterület
jött létre: a virtuál- vagy cyberpszichológia (Cyberpsychology 2019).
A munka, a tanulás, a szabadidő és a szórakozás fogalma is új értelmezést követel,
gondoljunk a távmunkára, az e-learning rendszerekre, a virtuális játékokra vagy az online
streaming szolgáltatásokra. De maga az idő fogalma is változóban van, elsősorban a sebesség
tekintetében. Az új generációk esetén nem ritka, hogy a neten nézett filmeket, sorozatokat
másfél-kétszeresére felgyorsítva nézik, mert eredeti ritmusukat lassúnak érzik.
Ne feledkezzünk meg arról a szociális hatékonyságváltozásról sem, melyet a virtuális
tér elképesztő méretei, sebessége és globális jellege biztosít. Az internet olyan, mint egy nagyító
vagy erősítő, mely negatív és pozitív társadalmi jelenségek hatékonyságát egyaránt
megsokszorozhatja. Igaz ez egy kezdő, innovatív vállalkozáshoz szükséges tőke
összegyűjtésére, de igaz az iskolai bullying jelenségére is. Hiszen a hagyományos, offline
világban is van arra példa, hogy egy kezdő vállalkozás támogatást kap valakitől, aki fantáziát
és megtérülési lehetőséget lát benne. A virtuális térben azonban akár egy nap alatt az internet
globális közössége milliókat tud összegyűjteni egy jó ötlet megvalósításához (például:
www.kickstarter.com). Régebben, az offline időkben is előfordult, hogy egy gyerekközösség
kigúnyolta, megalázta és kiközösítette egyik-másik tagját, a virtuális térben azonban ez oly
intenzíven tud megvalósulni, hogy az áldozat úgy érezheti, hogy az egész világ ellene fordult.
Így a digitális kultúra jelenségei közé tartozik ez a fajta hatékonyságnövekedés is.
Ezt igazolja a virtuális világ játékainak irigylésre méltó hatékonysága, mely olyan szintű
motivációt tud generálni, hogy az függőségbe is átfordulhat. A hagyományos játékok is szerves
és fontos részei a gyermekkornak, melyeknek minden történelmi korban fontos kulturális
funkciói voltak (Bús 2013), de a digitális játékvilág hatékonysága – a motivációt illetően –
messze meghaladja a hagyományos játékokét. A digitális játékokban a legkisebb módosításra
sok tíz- vagy százmillió felhasználó reagál azonnal, pozitív vagy negatív visszajelzéseivel
folyamatosan optimalizálva azok hatásait. Egy nevelő, pedagógus kezében sosem volt és sosem
lesz ekkora mintával rendelkező kutatás eredménye munkája hatékonyságáról. Így a virtuális
tér játékainak kifinomult hatásmechanizmusa folyamatos kihívás a hagyományos
kultúraátadóknak, mivel az új nemzedékek igényei már a virtuális világban megtapasztalt
szintet várják el tőlük. Ezek az egyszerű, de hatásosan működő, folyamatos motivációs szintet
biztosító eszközök közül mutat be néhányat az 1. táblázat (Katona 2015).
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1. táblázat
A digitális játékok hatásmechanizmusának néhány eleme

Úgy tűnik tehát, hogy az eddig is meglévő társadalmi, kulturális jelenségek sokkal
intenzívebben és hatékonyabban jelennek meg az információs társadalomban, és ez
értelemszerűen új válaszokat követel, mivel kulturális hatása és jelentősége is felerősödik.
A digitális kultúra ezen jelenségei azt jelzik, hogy nő a szakadék a hagyományos
kulturális értékek, intézmények, minták, szokások és a virtuális világokban tapasztaltak között.
A kérdés továbbra is az, hogy a digitális kultúra meddig tekinthető a hagyományos kultúra
részének és mettől önállósodik, lesz önmagában is értelmezhető egész.

A két kultúra találkozása az új generációkban
Az információs társadalom és a digitális kultúra értelmezési dilemmái rávilágítanak arra, hogy
a most felnövekvő generációk és a kultúraátadás családi és intézményi szereplői komoly
kihívások elé néznek. Kérdés, hogy az új generációk számára – kiknek korfüggő csoportosítását
(Z, alfa) és jellemzését Tari Annamária több művében is részletesen tárgyalja (Tari 2011; 2019)
– a hagyományos vagy az új, digitális kultúra elemeit kellene közvetíteni. A hagyományos
kulturális javak és értékek átadásához rendelkezünk hagyományokkal, módszerekkel,
színterekkel és intézményhálózattal, míg a digitális kultúra közvetítéséhez ilyen eszközeink
nincsenek, sőt abban sem vagyunk biztosak, hogy ezeket a nevelés részévé tegyük-e.
Mindeközben a digitális kor gyermekeinek szocializációja mindkét világban párhuzamosan és
ráadásul nem egyforma intenzitással zajlik.
A régi és az újonnan formálódó kulturális elemek átadási dilemmája régikeletű. Már a
Bibliában is olvashatunk erről: „…a családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő.” (Mt 13,52).
Ahogy a régi és új generációk közötti feszültség is mindig jelen volt az emberi történelemben.
De itt újból szólni kell a mértékről és az időtartamról, ha tetszik az amplitúdóról és a
frekvenciáról. Nem mindegy ugyanis, hogy mely korban vizsgáljuk ezeket a különbségeket.
Egy gyorsan és alapjaiban változó társadalomban értelemszerűen ezek a különbségek
nagyobbak lesznek, mint a történelem egy lassabban változó periódusában. A 2. ábrán egy

hipotetikus és vázlatos diagramon szemléltetem, hogy a hagyományos és új kulturális elemek
aránya hogyan hathat a kultúraátadásra.
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2.
ábra
Hipotetikus ábra a nemzedékek közötti hagyományos és új kulturális elemek arányaitól függő kultúraátadás
lehetséges hatásairól

Nyilván az új és régi elemek átadási hatékonysága sosem száz százalékos – különösen
az új elemekre igaz ez, melyeknek csak egy része kerül be a következő generáció kulturális
csomagjába. Ezt jeleztem a „beépült” oszloprésszel, mely a következő generáció számára már
a hagyományos kultúra részévé válhat. Az ábrából látható, hogy ha az új elemek mennyisége
több generáción keresztül közelíti, vagy meghaladja a hagyományost, akkor a nemzedékek
közötti szakadék megnő, két generációs távolságból pedig az emberek már alig értik egymást.
A legfontosabb azonban az, hogy ilyen periódusokban a hagyományos kultúraátadási
módszerek és intézmények működésképtelenné válhatnak, mert felépítésüket, módszereiket és
eszközeiket nem ezen kulturális elemek átadására tervezték, működtetőiket nem erre képezték
ki. Míg a kovácsmesterség fortélyainak átadása évszázadokon keresztül nem változott, ma egy
X generációs felnőtt nem tudja, hogy milyen streameket lehet nézni a twitch.tv-n, ahogy egy
alfa generációs gyermek sem tudna használni egy tárcsás telefont. Ezért a jelenkor inkább egy
ilyen, alacsony frekvenciájú, nagy amplitúdójú periódusa a történelemnek, ahol sok esetben
eszköztelenek vagyunk a nevelés és kultúraátadás terén. Ezért a Z és alfa generációk több
területen magukra maradtak. A mai kor gyermekeinek – mivel nem kapnak használható
kapaszkodókat, eszközöket, követhető irányokat, melyek a virtuális világban is működnek –
maguknak kell előállítaniuk, kitalálniuk ezeket. Nem véletlen, hogy ilyenkor spontán, ösztönös
elemek jelennek meg, gyakoriak a kíméletlen farkastörvények. Ráadásul ebben a magukra
maradt státuszban a megszülető új kulturális értékek globális tömeghatások alatt jönnek létre
úgy, hogy közben a virtuális térben piacot kereső és találó óriáscégek is nyomást gyakorolnak
az újonnan kialakuló szabályokra, értékekre, kultúrára, saját profitérdekeiktől vezérelve. Így
nem csoda, hogy a sokat emlegetett önszabályozó mechanizmusok az interneten alig-alig
működnek és elég messze kerültek azon értékektől, melyeket elvárhatnánk és melyek erős
alapot tudnának szolgáltatni a megújuló információs társadalomnak. Jó példa erre, hogy a
mesterséges intelligenciával felruházott Tay nevű chatbot, melyet a Microsoft cég hozott létre
2016-ban, tizenhat óra leforgása után az „internet népével” folytatott intenzív csevegés (16 000
tweet) után szexéhes, náci szörnyeteggé vált, melyet a fejlesztők kénytelenek voltak lekapcsolni
a netről (Kleeman 2016).

Úgy tűnik tehát, hogy az új nemzedékek, akik bár jól érzik magukat ebben az új virtuális
világban, tényleg magukra maradtak. Az offline világban látják működni az ott kiépült
rendszereket, de az online térben más mechanizmusok és értékek működnek, amelyek új
kultúrát építenek. Szocializációjuk mindkét világban párhuzamosan zajlik, közösségeiket és
személyiségüket is mindkét világ formája. Szécsi Gábor ezt hibrid közösségeknek és
személyiségnek nevezi (Szécsi 2017). Én inkább ennek kettős mivoltára helyezném a
hangsúlyt, mivel az új generációk jellemzésében e kettősség jól tetten érhető. A leírásokban
ugyanis gyakran találkozunk ellentmondó személyiségvonásokkal:
online kitartó, de offline türelmetlen;
online bátor, de offline gátlásos;
online szórakozik, offline unatkozik;
online harcos, offline konfliktuskerülő;
online bármit elsajátít, ha szükségét érzi, iskolában azonban gyakran alulteljesít;
online magabiztos, offline bizonytalan;
egyszerre optimista és szorongó.
Természetesen azok a nevelők, akik csak a való világban találkoznak velük, csak ezen
felsorolás egyik oldalával fognak találkozni. Így elnevezzük őket hópihe nemzedéknek, akik
érzékenyek, sebezhetők, későn érők, de öntudatosak, különlegesnek érzik magukat, de önálló
életvitelre képtelenek, mamahotelben laknak, nem tudnak küzdeni, nem viselik el a kudarcot,
gyakran antiszociálisak, depresszióra és agresszióra hajlamosak, netfüggők. Azonban, ha
objektív képet akarunk kapni róluk, akkor együtt és egyszerre kell szemlélnünk személyiségük
offline és online világban kibontakozó jegyeit. Akkor nem fogjuk azt állítani, hogy nincs
bennük semmi kitartás, hiszen a virtuális játékokban órákon keresztül küzdenek, gyakran
unalmas és monoton feladatokat végezve a siker érdekében. Nem fogjuk állítani, hogy
bezárkózók, önmaguknak valók, magányosak, együttműködésre képtelenek, amikor egy-egy
digitális játékban sok eredményt kizárólag csapatban lehet elérni, ráadásul úgy, hogy mindenki
a maga vállalta szerepkört végzi ráhagyatkozva a többiekre (harcosok, akik csak küzdenek,
mágusok, akik csak varázsolnak, gyógyítók, akik csak gyógyítanak, stb.). Ők két világ polgárai.
Csak ezt szem előtt tartva tudjuk megérteni őket. Ezekben a nemzedékekben egy személyen
belül vannak jelen interkulturális és multikulturális vonások. Elengedhetetlenül szükséges
volna ezért azon kutatási eredményeket ezen generációk tanulmányozására újraértelmezni,
melyek a családi és intézményi kétnyelvűség nevelési kérdéskörét vizsgálják, hiszen ezen
esetben is két kultúra találkozási pontjában nő fel a gyermek, két kultúra hat rá párhuzamosan,
szocializációja is kettős lesz (Kitzinger 2018).
Szintén e generációk jobb megértését eredményezheti azon pszichiátriai kutatások
tanulmányozása, melyek a disszociatív vagy többszörös személyiség kórképet leírják.
Természetesen véletlenül sem állítom, hogy az új nemzedédek ilyen személyiségzavarral
küzdenének, de a személyiségükben fellelhető kettőség megértésében segítséget nyújthat ez a
tudományterület is. Példaként megemlíthető, hogy a többszörös személyiséggel rendelkező
személyek esetén kulcskérdés, hogy a valóságként megélt különböző személyiségeknek milyen
a viszonyuk egymással. Az új, digitális nemzedékek esetén szintén alapvető, hogy a
hagyományos világban megnyilvánuló és a virtuális térben kibontakozó személyiségjegyek
közötti távolság mekkora és milyen jellegű.

A két világ jelenleg távolodni látszik egymástól, a szakadék növekszik. Pedig az emberi
közösség elemi érdeke, hogy e távolságot csökkentse. Ennek egyik lehetséges útja, hogy a
hagyományos kulturális értékek, normák, minták mind nagyobb számban épüljenek be és
jelenjenek meg és a virtuális térben. Ehhez viszont az szükséges, hogy ennek a kultúrának a
hordozói, intézményei, képviselői és közvetítői rendelkezzenek megfelelő szintű digitális
kompetenciával. Erre sok jó példát találhatunk: a digitális kiállítások és múzeumok, virtuális
térben alkotó művészek, képzőművészek, digitális tudástárak és virtuális iskolák, egyetemek,
digitális tananyagok, stb. Szintén fontos lenne a távolság csökkentésére, hogy a kultúra
irányítói, akik erőforrások és jogszabályok felett rendelkeznek, az új generációk kettős
szocializációját szem előtt tartva hozzák meg kultúraközvetítésre vonatkozó döntéseiket.
Továbbá nem megkerülhető, hogy mindehhez a „régi” generációk állandó feladata kell, hogy
legyen a virtuális világok megismerése, a változások és trendek nyomon követése, a motivációs
hatásmechanizmusaik megértése és átvétele, a digitális kulturális javak elsajátítása, hiszen csak
ezek ismeretében tudják az egyéni és intézményes nevelési színtereket hatékonnyá tenni, a
gyors változások okozta kulturális hiátusokat csökkenteni. Mindezt úgy, hogy a virtuális tér
kultúrája egyre inkább globális jellegű, így a beavatkozások is globális együttgondolkodást és
együttműködést igényelnek.
Ezt a korántsem egyszerű feladatot tovább bonyolítja, hogy az információtechnológiai
és az általa generált társadalmi-kulturális változás mértéke nem lassul, sőt fokozódni látszik. A
jövőkutatással foglalkozó tudományos műhelyek által vázolt trendek egyértelműen a digitális
technológia további gyors és intenzív fejlődését vetítik előre. Ráadásul olyan területeken várnak
áttöréseket, melyek alapvető változásokat hozhatnak egyéni, társadalmi és kulturális szinten
egyaránt. A mesterséges intelligencia egyre szélesebb körű használata, a Big Data elemzések,
az Internet of Things (IoT) arányának növekedése, az „Ipar 4.0”-ban összegzett innovatív
robottechnológiák elterjedése azt jelzi, hogy az információs társadalom kiteljesedésének csak a
kezdetén vagyunk. A jövőkutatók már nem csak a társadalom, de az emberi evolúció új
szintjéről beszélnek (Kis 2018).
A Pewresearch.org által lefolytatott kutatásban 530 szakembert (mérnököt, fejlesztőt,
programozót, üzletembert, kutatót, vezetőt, stb.) kérdeztek meg arról, hogy szerintük hová tart
a digitális társadalom, mit várnak az elkövetkező 50 évtől (Stansberry et al 2019). A beérkezett
válaszokat optimista és pesszimista csoportokba sorolták (2. táblázat).

Optimista víziók

Pesszimista víziók

Az emberek egymással együttműködve A jövőben nő a szakadék az erőforrások
felelős döntéseket tudnak majd hozni a birtoklói és az attól megfosztottak között, a
technológiai vívmányok segítségével egy privilegizáltak jutnak majd csak hozzá
jobb jövő érdekében.

gazdasági,
javakhoz.

egészségügyi

és

oktatási

Az internet a jövőben jól szabályozottan és A hatalom birtokosai ellenőrzik majd az
megfelelő korlátok között működik, védve az internetet, manipulálva a többséget a
egyént és a közösségi javakat, értékeket.
szórakoztatóiparral,
elnyomva
az
elégedetlenséget és az esetleges ellenállást.
Az internet jelenléte, elérhetősége és A teljes kapcsolati lét ellenére az emberek
használata olyan természetes lesz, mint az izolálva, egyedül élnek majd, valós emberi
oxigén, az állandó online jelenlét lesz a kapcsolatok kiépítésére képtelenül.
normális lét.
A technikai fejlődést a legszélesebb skálán A magánélet túlhaladott koncepció lesz
tudják
elképzelni
a
válaszadók
a csupán, az emberek szívesen kereskednek
fantasztikustól és disztópikusig.
majd
legdiszkrétebb
egészségügyi,
szabadidőeltöltési és egyéb szokásaikkal.
Az emberi élet meghosszabbodik és A digitális élet védtelenné tesz, csökkenti a
egészségesebb lesz, az ember és a gép közötti bizalmat, mivel arra ösztökél, hogy
határvonal elmosódik.
olyasmiben bízzunk, amiben egyáltalán nem
kellene.
A
mesterséges
intelligenciának Az emberiség jövője elválaszthatatlan a Föld
köszönhetően jóval kevesebbet dolgozunk jövőjétől, így drasztikus természetvédelmi
majd, és sokkal több lesz a szabadidőnk.
beavatkozások nélkül az emberi lét
meglétében sem lehetünk biztosak 50 év
múlva.
Digitális életünk teljesen egyénre szabott
lesz.
A globális kapcsolati háló magas szintű
együttműködést tesz majd lehetővé, ledöntve
nyelvi, távolsági és időbeli korlátokat.
Az internet a jövőben szétszakítja a meglévő
politikai és társadalmi hatalmi struktúrákat,
így csökkentve az egyenlőtlenségeket és
erősítve az egyediséget.
2. táblázat
Az elkövetkező 50 évre vonatkozó jóslatok optimista és pesszimista csoportba sorolva (Pewresearch.org)

A felsoroltakból látszik, hogy jövőképünk erősen függ attól, hogy e digitális korban az
internet adta intenzív hatékonyságnövekedés a társadalom pozitív törekvéseit vagy negatív
trendjeit erősíti majd.

Összegzés
Átmeneti, gyorsan változó időket élünk, melyekben olyan új kulturális jelenségek bukkannak
fel, amelyeknek pontos értelmezésével is adósok vagyunk, így nem csoda, hogy hagyományos
kultúraátadási intézményrendszerünk sem tud megbirkózni a rá háruló új feladatokkal. A most
felnövekvő generációk így sok esetben magukra maradtak, nevelésük adós marad a virtuális
terekben zajló életükhöz való segítségnyújtással. Szociális- és személyiségjegyeik kevert,
hibrid, kettős jellege jelzi, hogy két világ polgárai. A kultúraközvetítés terén sok feladat vár a
régi nemzedékekre, melyek közül legfontosabb, hogy megismerjék a virtuális terek világát és
rendelkezzenek olyan szintű digitális kompetenciával, mely lehetőséget ad arra, hogy munkájuk
során a valós és virtuális világok távolodását megállítsák, ha lehet, közelítsék azokat. Mindezt
úgy kell tenniük, hogy a hagyományos kultúra értékeit megőrizve a digitális tér
hatékonyságával ötvözve csökkentsék az új generációk magára maradottságát és megosztott
jellegét. A már meglévő pozitív példák jelzik, hogy ez nem lehetetlen feladat, így
reménykedhetünk abban, hogy a 2. táblázatban felsorolt jóslatok közül az optimista változatok
fognak megvalósulni.
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