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Szabadpiac beszélgetés

VITA
(Csepeli György - Molnár György - Szűts Zoltán)

SZABADPIAC BESZÉLGETÉS

A beszélgetés résztvevői Csepeli György egyetemi tanár, szociálpszichológus, Molnár 
György egyetemi docens, digitális pedagógia kutató és Szűts Zoltán egyetemi docens, média 
és digitális pedagógia kutató.

Beszélgetésünk központi témája a mesterséges intelligencia. Ha a jelenséget egy 
evolúciós folyamatba próbálnánk elhelyezni, ahol az erőgép van a skála legtávolabbi 
pontján, majd következik a gőzgép, az elektromosság, a számítógép és a digitalizáció, 
akkor helytálló-e az állítás, hogy a skálán hozzánk legközelebb a mesterséges 
intelligencia áll, és elmondhatjuk-e, hogy az előzőekhez hasonló paradigmaváltó 
jelenségről van szó?

Csepeli György
Szerintem az evolúciós folyamat jóval korábbi. Az evolúció az információnak az a fajta 

továbbadása, amely egy szervezet életben maradását garantálja, miközben szelekciós 
mechanizmusok útján elindítja az újabb és újabb változatok keletkezését. A genetikai úton 
történő információtovábbításban ott van a biológiai intelligencia. Kérdés, hogy az ember mint 
a jelenleg ismert evolúciós piramis csúcsa, mit kezd azzal az intelligenciával, ami számára nem 
csak genetikai, hanem kulturális alapokon is adódik, és milyen gépeket hoz létre. Kapcsolódó 
kérdés, hogy az egymást követő intelligencia-fejlesztési szakaszok megfeleltethetőek-e egy 
evolúciós rendnek, vagy nem. Én úgy látom, hogy még nem. Akkor lesz egy evolúciós ugrás, 
hogyha az ember által kifejlesztett gépi intelligencia kapcsolatba kerül magával az emberrel, 
s a természetes és a mesterséges intelligencia kombinálódik, ahogy azt Kurzweil leírja. De a 
jelenlegi gépi fejlesztések inkább abba a rendbe illenek bele, amelyeket ipari forradalmakként 
szoktak azonosítani, hogy első, második, harmadik – most a 4. ipari forradalomban vagyunk. 
Ezt még nem nevezném evolúciónak. 

Molnár György
Igen, valahogy én is hasonlóképpen látom ezt, hogy tehát az evolúciót inkább az emberi, 

humán interfésznél szokás említeni és nem a gépi területre leképezni. Talán úgy tudnám 
elhelyezni mindezt, hogy ez egy újabb generáció lehet, ahol finomodnak még az eddig használt 
technikák, technológiák, és azok megjelennek mondjuk a gépek szintjén, a processzorok is, 
és ezáltal annál okosabbá válnak. Emellett valami hibrid megoldást is el tudok képzelni, 
ott van a humán interfész is, ahol a kettő, a humán és a mesterséges intelligencia mondjuk 
együtt működik, tehát a gépi rendszer része. Ilyenekről már korábban is hallhattunk, hogy az 
agychipeknek esetleg ez a hibrid variációja okozhatja ezt. Egyébként én is egy ilyen hatodik 
generációnak jósolnám ezt Wilbur Schram rendszerében, ahol Szűcs Pál az ötödik generációt 
is definiálta, amelyben az internet is benne volt. Ez lehetne a hatodik generáció, egy teljesen 
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kifinomult nemzedék, ahol már a gépeknek egy magasabb szintje jelenik meg. Nem biztos, 
hogy ez az ember evolúciója lesz, hanem a gépek magasabb szintje. Így gondolom most jelen 
pillanatban.

Szűts Zoltán
Úgy gondolom, abban a pillanatban, hogy még sokkal közelebb kerülünk az emberi agy és 

az emberi elme működésének megfejtéséhez, akkor tudunk majd egy olyan evolúciós folya-
matról beszélni, ahol egy következő szintre léptünk. A 2020-as davosi világgazdasági fóru-
mon az előadók két különböző nézetet ütköztettek. Az egyik Harari álláspontja volt, aki már 
a meghekkelhető emberi elméről beszélt, míg Ren Zhengfei, a Huawei vezetője abszolút po-
zitivista módon azt mondta, hogy a jelen technológiája az emberi evolúció következő lépését 
készíti elő. 

A gazdasági aspektusokkal is foglalkoznunk kell. Egy 2018-as McKinsey-jelentés ki-
emeli, hogy 2030-ig a mesterséges intelligencia 1,2%-os éves gazdasági növekedést 
generál. Csak emlékeztetőül: a gőzgép megjelenése 0,3%-ot, a robotoké 0,4%-ot, a 
számítógépek beépülése a gazdaságba pedig 0,6%-ot lendített éves szinten a gazda-
sági fejlődésen. Reális-e ez a becslés, illetve mi lesz az a pont, amikor a társadalom 
szembesül a mesterséges intelligencia kikerülhetetlen szerepével?

Csepeli György
Ez a prognózis nem számol az emberiség számára olyan kihívásokat jelentő környezeti 

feltételekkel, amelyek csak a mesterséges intelligencia adta lehetőségek kihasználása révén 
teljesíthetők. Arra gondolok, hogy az évszámok, amelyek elhangzottak, egyúttal a földi kör-
nyezet radikális megváltozásának lehetőségét rejtik magukban. Gondolok itt a klímaválto-
zásra, a tengerszint emelkedésére, az elsivatagosodásra, a túlnépesedésre, a járványok elle-
nőrizhetetlen terjedésére. Ezek csak példák. Nem sorolom föl az összes globális, fenyegető 
változást, amelyek az emberiségnek nem is a túlélését, de mindenképpen a jólétét fenyegetik. 
Szerintem nem a gazdasági növekedés az érdekes ebben az egész dologban. Nem érdekes, 
hogy hány százalékot emel a mesterséges intelligencia megjelenése a 4.0 ipar vagy az online 
szolgáltatások teljesítményén. Ami érdekes, hogy ezeket az adatalapú, problémamegoldó in-
telligens technológiákat, amelyek már vannak, és még inkább lesznek, fel tudjuk-e használni 
az emberiség egészét fenyegető környezeti válságtényezők kezelésére. Ebben az összefüg-
gésben nem a gazdasági növekedés a fontos, hanem a fenntartható fejlődés. És amennyiben 
a fenntartható fejlődés követelményét össze tudjuk hangolni az új technológiai környezettel, 
úgy érzésem szerint mindenképp nyugodtabban ülhetünk itt a székeinken, és gyermekeink 
jövője biztosnak tűnik. Szemben a jelenlegi helyzettel, amely érzésem szerint csődközeli. 

Molnár György
Látványos növekedés nem feltétlenül érzékelhető minden területen, bár mondjuk az ipar 

esetében megjelenhet, például a gyártósoroknál is. Ezt úgy képzelhetjük el, hogy az emberi 
tényezőt valamilyen szinten helyettesíteni tudják, amitől sokan picit tartanak is, illetve sok 
irodalom szól arról, hogy mennyire tudják majd átvenni az emberi munkát, és a munka for-
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mája még hogyan változik meg. A betanított munkások szerepét például kiválthatja viszony-
lag gyorsan. Ez nyilvánvalóan valahol a GDP területén is hozhat eredményt, illetve növeke-
dést, hatékonyságot, de azt gondolom, nem biztos, hogy ez lesz valóban az első érzékelhető 
formája ennek az áttörésnek. Inkább az, hogy a munkaformák valamelyest még tovább vál-
toznak, az ehhez kapcsolódó képzésekben is megjelennek, ezekkel a mesterséges közegekkel, 
intelligencia által adott szolgáltatásokkal, amiket mondjuk már egy-egy filmben ilyen holisz-
tikus szinten érzékelhetünk is. Az algoritmusok meghatározóbbá válnak.

Én csak arra reflektálok még, hogy mikor lesz az a látványos pont. Úgy gondolom, hogy 
akkor, amikor az egyén mindennapi életében algoritmusok határozzák meg a cselekedeteit. 
Ma már azért ez jelen van, amikor közlekedünk, illetve a vásárlás esetében is, de szerintem 
a jövőben, amikor a mindennapi ember is tudomásul veszi, hogy átalakul az élete. Mondok 
erre egy példát. Egy konferencián tartottam előadást, ahol a sorsról volt szó, és mindenki az 
20. század nagy tragédiáinak kapcsán értekezett az emberi sorsról, én pedig arról beszéltem, 
hogy az algoritmusok hogyan befolyásolják a sorsunkat. Minthogyha a Marsról csöppentem 
volna bele ebbe a konferenciába, senki sem hitte el, illetve az lehetséges, hogy mindenki azt 
hitte, a science fiction területéhez tartozik. 

Csepeli György
A magyar balsors kétségtelenül egy sajátos algoritmus eredménye. A jövő kérdése, hogy 

meg tudunk-e majd szabadulni ettől az algoritmustól. Hadd reflektáljak arra, amit Molnár 
György mondott. Valljuk be, hogy az emberi munkatevékenységek kb. 90%-a rutin, nem krea-
tív tevékenység, s ezeket már a jelenlegi technológiával is, de a jövőbeli technológiával kivált-
képp, sokkal biztonságosabban és hatékonyabban lehet majd kiváltani. Mesterséges intelli-
gencia-alkalmazásokat magukba rejtő hálózati és robotikai alkalmazások, megoldások sok-
kal jobban és megbízhatóbban elvégzik ezeket a munkákat. A kérdés az, hogy az ily módon 
felszabadított embertömeg mit fog kezdeni a szabadságával. Ez nagyon nyugtalanító kérdés, 
mert a szabadság csak abban az esetben áldás, ha valaki tudja, mire lehet azt felhasználnia. 
Ha valaki nem tudja, mit kezdjen a szabadsággal, akkor marad a szex és marad az erőszak, 
amiből a legkülönbözőbb tragédiák következnek. Itt érzésem szerint megint csak a mestersé-
ges intelligencia-alkalmazásoknak van fantasztikus lehetősége, és nem csak egy-egy társada-
lomban, hanem globálisan is. Mert egy olyanfajta egyenlőtlenség-kiegyenlítő technológiáról 
beszélünk, amely már a gyerekkorban képessé teszi az embereket arra, amit idegen szóval 
úgy hívnak, hogy empowerment. Az új technológiák képessé tehetik őket autonómiára, kre-
ativitásra, innovációra. Képessé tehetik őket arra, hogy ennek az új szabadságnak az áldásait 
és ne az átkait éljék át. Itt szerintem óriási lehetőségek vannak az edukáció és a mesterséges 
intelligencia-alkalmazások találkozására. Az Indexen olvastam nemrég egy cikket egy nagy 
londoni kiállításról, ahol a Microsoft legkülönbözőbb oktatási technológiáit mutatták be. Le-
het, hogy volt ebben reklám is, de egészében véve nekem úgy tűnik, hogy az alapgondolat 
nagyon helyes. Teljesen ineffektív módszere az új generáció felkészítésének az életre, hogy 
gyerekeinket bevisszük az iskolába, és ott tartjuk, mint a rabokat a Csillag börtönben, napi 
9-10 órát, ráadásul a mi gyerekeink még kártérítést sem kapnak az államtól. 
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Molnár György
A mesterséges intelligencia az egyéni tanulási utak kijelölésében nagyon hatékony, és a 

gyakorlatban is az. Amikor mondjuk egy tanárnak 20 tanulóval kell foglalkoznia, képtelen 
észben tartani az összes információt, a mesterséges intelligencia viszont nem felejt, sőt, 
hogyha valahol lát mintázatokat, Big Data alapú mintázatokat, és látja a megoldásokat, akkor 
ezt képes nagyon gyorsan alkalmazni. 

Csepeli György
Kiemelték ezen a Microsoft konferencián is, hogy az új technológia egyáltalán nem 

teszi fölöslegessé a tanárt. Csak azt a fajta tanárt teszi fölöslegessé, aki a mindentudás 
állítólagos birtokában kiáll a tábla elé és krétával felírja mondjuk a csonka kúp megoldási 
képletét. Új tanárra van szükség, mert a diákok már újak. 

Molnár György
Igen, az ezzel a fajta technológiával támogatott mesterséges intelligencia valószínűleg 

sokkal jobban alkalmazkodik a felnövekvő digitális nemzedékekhez is, amelyek 
sokkal jobban hozzá vannak szokva attitűdben, nyitottságban is, valamint gépekkel 
támogatottak, tehát az ember−gép interfész nem annyira lesz számukra idegen, mint 
másoknak. Egyébként, ha már oktatásról beszélünk, azért van itt még egy gondolat. 
Nyilvánvaló, hogy tanítható és tanul is ez a mesterséges intelligencia, Big Data és egyéb 
alapon, meg algoritmusok által. De mindenre tudunk majd előre programot írni, hogy 
ezekre a váratlan helyzetekre felkészüljön? Amit kompetenciának nevezünk az oktatás 
rendszerében, az MI-nél nem tudjuk még megjósolni. Egyébként ugye már a konstruktív 
tanuláselmélet túlmutatott azon, hogy a legokosabb az oktató, a tanár. Már nem ő a 
tudás egyedüli birtokosa, hanem a tanulót, a diákot kell középpontba helyezni, és ennek 
támogatására megjelenhetnek ezek a mesterséges intelligenciák – robotok, ahogy az 
óvodában láttam már példát erre Kínában és Japánban is.

Csepeli György
Mivel a hálózat globális, ennek következtében a hagyományosan rettenetesen 

hátrányos helyzetű régiók, akár kontinensek, mint Afrika, ennek a technológiának az 
okos kihasználása révén ugrásszerűen fejlődhetnek. Akkor, ha ez a kompetencia, amiről 
Molnár György most beszélt, beépül a képzés protokolljába. 

Mennyire lesznek önzetlenek a vállalatok, mennyire érdekük az, hogy olyan 
mesterséges intelligenciát fejlesszenek, amely világszerte versenyképessé teszi 
a tanulók tudását, vagy elképzelhető a jövőben egy újfajta gyarmatosítás, és 
adatkolóniák alakulnak ki, amiről Harari beszél? A folyamat elején megtalálható 
a Facebooknak az a törekvése, hogy amikor ingyen internetet próbál szolgáltatni 
világszerte a legszegényebb régiókban, ez oly módon történik, hogy ő szabja meg, 
mely szolgáltatásokhoz lehet hozzáférni. Tehát irányítva engedi be őket a digitális 
világba, a saját digitális világába. 
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Csepeli György
Igen, ez egy nagy kérdés. Kormányzati paradigmaváltásra van szükség. Meg kell vál-

toznia a rendszernek, melyben az a fajta sajátos szereposztás létezik, hogy vannak kvázi, 
vagy ténylegesen szuverén nemzetállamok, és vannak semmifajta korlátot nem ismerő 
multinacionális cégek. Ezt nyilvánvalóan föl kell, hogy váltsa egy olyan univerzális kor-
mányzati szisztéma, amely képes arra, hogy szabályozza ezt a folyamatot, mert ha a reg-
uláció elmarad, akkor úgy járunk, mint amikor az oroszlánokat kieresztik a ketrecből: 
azok fölfalnak bennünket. 

Volt már szó a szabályozásról, illetve a jó és a rossz kategóriájáról. Vajon a mes-
terséges intelligencia meg tudja-e különböztetni a jót a rossztól? Hogyan képes 
erkölcsöt tanulni? Hogyha az IBM-nek a Watson nevű mesterséges intelligenciá-
ja, amely most például a rák elleni szert keresi, egyszer csak rájön, hogy a legp-
raktikusabb gyógymód az adott ember, vagy egy adott embercsoport elpusztítása, 
akkor mi akadályozza meg majd ebben? Ha ugyanez a mesterséges intelligencia 
irányítja már az okosvárost is, akkor elképzelhető, hogy egy teljes populációt kiirt 
ily módon?

Csepeli György
Ez a legösszetettebb és legérzékenyebb kérdés. Én nem mennék bele ennyire szélső-

ségesen a mesterséges intelligencia okozta veszélyek előrelátásába. Egész populációk 
el tudnak tűnni mesterséges intelligencia nélkül is. Most például Kínában elindult egy 
olyan vírus, amiről nem tudjuk még, hogy hány száz, vagy ezer, vagy millió embert fog 
elpusztítani. Ellenben a mesterséges intelligencia-technológia, a Big Data alkalmazása 
lehetőséget adhat arra, hogy ezt a fajta pusztítást mérsékeljük, vagy megállítsuk. Annyit 
akarok voltaképpen mondani, hogy az érték probléma egyfelől algoritmus probléma, 
ahogy ezt te mondtad is, vagy elkezdtük mondani, kicsit tréfásan, a balsors kapcsán. 
Mert az algoritmus végre is egy szelekció. Egy olyan szelekció, amelynek az eredményes-
ségét az elmúlt tapasztalatok garantálják, viszont a jövőre vonatkozóan, mint hallottuk, 
semmifajta garancia nincs, hogy ami egyszer jó volt, az majd a továbbiakban is jó lesz. 
Tehát ilyen értelemben van egy praktikus, pragmatikus értelme a jónak és a rossznak, 
de ez nem helyettesíti azt az ősi metafizikai kérdést, hogy voltaképpen mi a „jó”, mi a 
„rossz”, mi az „igaz”, mi a „hamis”, mi a „szép”, mi a „rút”. Meggyőződésem, hogy ez az a 
terület, amely mindenképpen megmarad nekünk, embereknek. És ez a terület talán még 
érdekesebb, még varázslatosabb lesz, ha ezek az új technológiai fejlesztések leveszik a 
vállunkról azokat a terheket, mely terhek egyébként összefüggenek azzal, hogy megbe-
tegszünk, elfáradunk, rengeteg gyakorlati, praktikus problémánk van, amelyekkel fecsé-
reljük az időt. Felszabadulunk. És az a fajta szabadság, amiről beszéltem, ekkor ki tud 
teljesedni. Törhetjük a fejünket az értékkérdéseken, mert ezeket soha senki helyettünk 
nem fogja megoldani. Arra vonatkozóan, hogy mi az élet értelme, szerintem nincs az a 
zseni, aki ki tudna fejleszteni egy algoritmust. 
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Molnár György
Igen, ez egy nehéz, komplex kérdés valóban. Itt olyan algoritmust kellene fejleszteni, ami 

öntanuló is egyben, ami az embernél teljesül és működik. Az emberiség védelmére hadd 
mondjam el, hogy mint anatómiai lény, a homeosztázison alapul, és öngyógyító meg öntanuló 
is egyben, olyan összetett szervezet, szervrendszer igazából, amit nem is ismerünk még A-tól 
Z-ig ma sem. Most a gépeket jobban fogjuk ismerni szerintem, főleg, hogy mi programozzuk 
azokat. Ennek ugye előnyei és hátrányai is meglennének, megvannak. Nekem még mindig 
nagy kérdés, hogy, hogyan tudják majd ugyanazokat az érzéseket generálni felénk. Az értékek 
kapcsán pedig tulajdonképpen probléma volt már annak idején Ribble hét szintű modelljében is, 
ami ezt, az erkölcsi értékek, normatív, konstruktív életvezetés, nevelési értékek kezelését, írta le. 
Tehát már az internetes világban sincsenek olyan szabályok meg algoritmusok, amelyek ezeket 
jól kezelnék. Vagy említettük a kapuőrök megszűnő szerepét is. Mindenki érzékeny valamire, 
az ember is, és tényleg sok betegség elkaphatja, no de hát a gépeknek is pont ugyanígy tudunk 
vírusokat küldeni, ami megbénítja őket. Erre szintén láttunk sok filmes példát, amelyekben meg 
is bénították így az egész számítógépes rendszert, számítógépes hálózatot. Ilyenkor ez nagyon 
gyorsan tud terjedni, ahogy az ember is nagyon gyorsan kihordja és terjeszti a fertőzést. Tehát azt 
gondolom, hogy a veszélye meg az érzékenysége megvan mindkettőnek. Az ember is sérülékeny 
mint anatómiai lény, bár öngyógyító, és sok mindenre képes magától. Hogy a gép erre képes 
lesz-e? Azt nem tudjuk még. Illetve azt azért tudjuk, hogy őket is karban kell majd tartani, tehát 
e területen továbbra is ott lesz az emberi tényező; felszabaduló idejükben emberek esetleg a 
gépek irányításával foglalkoznak majd. E folyamat veszélyét meg előnyét ugyanúgy látom, de 
lehet, hogy együttműködve, egymást támogatva ez egy jó irány is lehet. 

Szűts Zoltán
Tovább provokálok. Pár évvel ezelőtt változás állt be a kommunikációban, előtérbe került 

az ember−gép kommunikáció. Emberként mind többet kommunikálunk chatbotokkal, 
amelyek mesterséges intelligenciával vannak ellátva. Egyik radikális példa, hogy a Microsoft 
chatbotját pillanatok alatt rasszistává tették és radikalizálták az online tanítói, de Kínában, 
ahol központi ellenőrzés alatt vannak a chatbotok, a felhasználók egy része érzelmi viszonyt 
alakít ki ezekkel a gépekkel, és egyre gyakrabban azt mondja nekik, hogy „szeretlek”, ami 
egy függőséget, érzelmi függőséget is jelent. A kérdésem az, hogy egyrészt, megilleti-e a 
mesterséges intelligenciát az embereknek járó jog, vannak-e emberi jogai a mesterséges 
intelligenciának, illetve mi annak a következménye, ha idővel a chatbotokkal csak parancsolóan 
kommunikálunk, és a mindennapi életben vajon ekkor átalakul-e a kommunikációnk, az 
ember−ember kommunikáció. 

Csepeli György
Alapvetően át fog alakulni a kommunikáció az új környezetben. A Pygmalion-hatás 

fog érvényesülni, ami abban áll, hogy fölruházunk emberi tulajdonságokkal nem emberi 
képződményt. Pygmalon szobra egészen jól nézett ki, hogy beleszerethessen a szobrász. 
Semmi akadálya nincs annak, hogy a robotokat hasonló logika alapján megszerethessük. Sőt, 
tudjuk jól, hogy a szexiparban már vannak is ilyen robotok, amelyek helyettesítik az emberi 
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testet, és kiváltják azt az érzelmi szükségletet, amiről korábban úgy gondoltuk, hogy csak 
ember tud kielégíteni másik ember számára. Ez egy olyan jellegű dolog, amit mindenkire rá 
kell bízni, hogy mit szeret jobban, az élő testet vagy pedig a robottestet. Ezt szerintem külső 
szemmel nem tudjuk megítélni. 

Molnár György
Tulajdonképpen igen, amit professzor úr mondott, ez valóban így van. Esztétikai 

megjelenésében ki tudunk már váltani olyan érzéseket, amelyek megfelelhetnek valamifajta 
emocionális alapú megnyilvánulásnak, ez akár lehet szeretet, félelem, szerelem is, amire 
már szintén láthattunk mozifilmes példákat, ahol ez működött. Egy fiatal fiú beleszeretett 
egy cyborg gépbe, akit Alitának hívtak, aztán végül a fiú is géppé vált, így már benne volt 
mindkettőben a mesterséges intelligencia, illetve ők voltak a hibrid alapon működő robotok. 
Úgyhogy igazából az érzéseket is, az érzékszerveinket is valamennyire azért lehet befolyásolni 
akár mesterséges alkotásokkal is, és kiváltani azokat az ingereket, vagy hasonlókat, mint egy 
melegségnél például. Úgyhogy biztos vagyok benne, valamilyen szinten ez működhet. 

Csepeli György
Az ELTE Természettudományi Karán Miklósi Ádám és kutatócsoportja dolgozik olyan robot 

kifejlesztésén, amely messzemenően úgy viselkedne, mint a kutya. A kutya, mondhatjuk, 
biológiai gép, de közismerten privilegizált viszonyban van az emberrel, genetikai okoknál 
fogva. Ezt Csányi Vilmos bebizonyította. Az ember tekintetében egy ilyen kutya típusú 
robot nagyon hasznos funkciókat tud ellátni, tehát én ebben nem látok semmifajta negatív 
összefüggést. Bele kell nyugodni, hogy egy olyan újfajta technológiai környezet lesz, amiben 
a társ szerepét, a társ funkcióját nem csak ember fogja ellátni. 

Az ember életritmusa jelentősen megváltozik. Úgy tapasztalom, hogy egyre többen élnek 
egyre kevésbé tudatosan. Ez egyébként visszavezethető oda, hogy az emberi élet ritmusát 
egyre inkább az e-mailek, a Facebook-üzenetek határozzák meg. A beszélgetés során is 
két hívás érkezett, ami azért megváltoztatja valahogy azt is, hogy mire gondolunk, hogyan 
próbáljuk a beszélgetést tovább szőni. Oda szeretnék kilyukadni, hogy ha a gépekkel 
kommunikálunk, akkor talán egy kis időnek el kell telnie, hogy tudatosodjon bennünk, 
igenis, nem valós személy, és számtalan adatunkat bízzuk a gépre. Olyan adatainkat, amiket 
nem bíznánk más emberekre. Az otthoni gépi asszisztensek olyan bizalmat ébresztenek 
az emberben, hogy minden egyes adatot, a bankszámlájától kezdve az összes személyes 
információig megoszt a rendszerrel és rábízza, hogy az kommunikáljon helyette. Ebben az 
esetben, ha kialakul a bizalom a cég iránt, amely ezt szolgáltatja, nem lehet gond, viszont ha 
nincsen tisztában azzal, hogy géppel beszél és elvárja azt a géptől, amit egy embertől, akkor 
komoly gondok lehetnek. Ma még az ügyfélszolgálatok jelentős részében problémát okoz, 
hogy ha valaki felhívja a céget, akkor ott egy virtuális asszisztenssel beszél. Nagyon sokan 
ódzkodnak, és problémaként élik meg azt, hogy egy gépnek kell elmondaniuk a problémákat. 

Ha jó a gép, akkor észre sem vesszük, hogy gépről van szó. Vannak olyan chatbotok, 
különösen a tanácsadó, szolgáltató szegmensekben, ahol szerintem ez már nem probléma, 
mert nem veszed észre, hogy nem Katival beszélgetsz, hanem egy algoritmussal. A veszély 
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a digitális rabszolgaság. Egy olyan sajátos formája a rabszolgaságnak, ahol te magad adod el 
magadat. Tehát nem arról van szó, hogy kivisznek a rabszolgapiacra, megnézik a fogaidat, az 
izmaidat, és akkor eldönti a gazda, hogy kellesz, vagy nem kellesz. Saját magadat viszed ki a 
piacra, az adataid révén, lényegében a digitális másodat eladod, anélkül, hogy tudnád, milyen 
következményekkel jár ez. Ezt látom igazi problémának.

 Ez még mondjuk a tolerálható változat, a kevésbé véres változat, de amit a kínaiak 
produkálnak, az egy olyasfajta digitális rabszolgaság, ahol ténylegesen láncra fűznek téged, 
és ténylegesen bekényszerítenek egy diktatórikusan meghatározott állampolgári szerepbe, 
ahol semmifajta mozgási szabadságod nincsen azon kívül, amit megenged neked az állam. 
Akkor neked teljesen az állami elvárásoknak megfelelően kell hitelt felvenned, utaznod, 
barátot, barátnőt választanod, dolgoznod. Semmifajta mozgási szabadságod nincsen, mert 
tényleg a lelked minden egyes porcikáját ellenőrzi az állam. Az egyik esetben egy önként 
vállalt rabszolgaságról van szó, a másik esetben egy rád kényszerített rabszolgaságról, de az 
eredmény mind a két esetben a szabadság teljes eltűnése. És ez azért nagyon fontos, mert az 
innováció és a kreativitás garanciája a szabadság. Itt megint csak a nevelést és az oktatást 
látom kiútnak. Ez az, amit úgy nevezünk, hogy reziliencia. De a reziliencia nem magától 
adódik, hanem azt kora gyerekkortól kezdve bele kell építeni a leendő felnőttbe, mint az 
autonóm gondolkodást, a szabadság iránti vágyat, az empátiát, a toleranciát, a kooperációt. 
Ha ezeknek a készségeknek, kompetenciáknak a kialakítása elmarad, hát akkor bekövetkezik 
a digitális rabszolgaság mind a két változatban. 

Szűts Zoltán
A ránk kényszerített rabszolgaság kapcsán egy további adalékot szeretnék hozzáfűzni. A kínai 

iskolákban már egyre több helyen használnak mobil EEG-t, a tanulás során figyelik a gyerekek 
agytevékenységét, és ezt olyan szintre emelték, hogy a szülők az okostelefonon értesítést kapnak, 
ha a gyerek nem koncentrál kellőképpen az iskolában. Ami egy félelmetes nyomás alá helyezi mind 
a gyereket, mind a szülőt. Egyáltalán nem biztos, hogy a tanárok ki vannak arra képezve, vagy van 
kompetenciájuk, hogy megítéljék, pontosan mi történik az órán. A tanárok kamerákkal figyelik 
még a mozgást, testtartást is, és így tudják elemezni, hogy ki az, aki jól viselkedik, a társadalmi 
elvárásnak megfelelően, és ki az, aki nem. Az európai kutatások, ahol megpróbálunk belenézni 
az agyba, arra kíváncsian, hogy mi történik akkor, amikor képernyőről tanulunk, nagyon-nagyon 
szelídek ahhoz képest, amit Kínában csinálnak, és én attól tartok, ez annak a trendnek a része, 
hogy valóban egyrészt lássák a gondolatainkat, másrészt pedig, hogy már képesek is legyenek 
befolyásolni azokat. Vagy legalábbis egy kicsit olyan, mint ha panoptikumban élnénk, és ha nem is 
figyelnek minket, akkor is, magunk is próbáljuk önszabályozni a gondolatainkat. 

Csepeli György
Ha az emberiség erre az útra lép, akkor kipusztítja magát, mert az evolúciónak mégiscsak az a 

logikája, hogy egyre komplexebb és egyre szabadabb lények tevékenykednek ebben a térben, amit 
kozmosznak nevezünk. Érzésem szerint, ha Kína ezt az utat választja, akkor kulturálisan halálra 
ítéli magát. Nem mondhatunk le a nyugati embernek arról a jogáról és arról a lehetőségéről, hogy 
szabad, mindenki szabad. És ha ezt az jogot, akármilyen módon, technológiailag vagy politikai, 
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kereskedelmi-, gazdasági eszközökkel elnyomjuk, megsemmisítjük, azzal elvágjuk az evolúció 
lehetőségét, és az embert kiiktatjuk a létezők köréből. Lehet, hogy megmarad az ember mint 
élőlény, de nem lesz különb, sőt, talán még kevésbé lesz különb, mint elődei, a főemlősök. 

Molnár György
Igen, ez egy érdekes és fontos kérdés, hogy ez a digitális rabszolgaság kontra szabadság 

hogyan tud érvényesülni ebben a gépesített világban. Én is úgy gondolom, hogy meg kellene 
hagyni a szabadságát az embereknek. Egyre jobban integrálódunk ezekbe a gépi és mesterséges 
rendszerekbe, s az egyre szabályozottabbá válás az ember kreativitását, önálló gondolkodását is 
visszafoghatja. És mondjuk az idegrendszerünkre se biztos, hogy jótékony hatással van ez, azon 
belül a szinapszisra, ami a biológiánkat élteti. A nagyon szabályozott folyamatról azt gondolom, 
hogy nekünk se kellene átvenni ezt a kínai, távol-keleti példát. Szűts tanár úrral beszéltük egyszer, 
hogy Kínában már a bírósági ügyeket is ilyen mesterséges intelligenciákra akarják bízni, hogy 
ők döntsenek különböző kérdéskörökben. Tehát, ha a gépek már most is ítélnek emberek fölött, 
akkor a későbbiekben mindez hová fog vezetni? Még az jutott eszembe: amikor chatrobotokkal 
kommunikálunk, nem biztos, hogy érezzük, hogy gépek. Ha hang alapú kommunikáció történik, 
akkor ott azért még érzékelhetjük a gépi hangokat, hangsúlyokat, hanglejtést, de a gesztusokat 
se biztos, hogy tökéletesen át tudják venni az embertől, tehát ehhez, úgy gondolom, még idő kell, 
hogy teljesen megvalósuljon. Nálunk jelenleg aktuális a digitális kompetencia keretrendszer, amit 
most adaptálunk európai uniós ajánlásra. Még ha be is fog indulni ez, akkor sem lesz egy nagyon 
keményen szabályozott rendszer. Bár beszélünk digitális névjegyekről is az iskoláknál, meg a 
tanulóra, a diákra, a vezetőkre, az oktatókra is lesz egy ilyen rendszer, de ez inkább a mesterséges 
intelligenciával való együttműködés, kapcsolat fejlődését segítené tovább ezen az úton, úgyhogy 
azt gondolom, még jól is jöhet ennek támogatására. 

Csepeli György
Én egyébként úgy gondolom, ahogy a hajdani rabszolgaság kitermelte a maga Spartacusait, a 

digitális rabszolgaság is kitermeli a digitális Spartacusokat. Ha Snowdenre, Assange-re, Manningre 
gondolunk, akkor látjuk, hogy voltak emberek, akik elképesztő kockázatot vállaltak annak 
érdekében, hogy valamilyen módon megmutassák ennek a machinációnak az igaz természetét, 
és ezzel voltaképpen leblokkolják azokat a törekvéseket, amelyek bennünket teljes egészében 
korlátozni akarnak. Ez az egyik dolog. A másik, ami még fontosabb, hogy a szabadságra való 
törekvés, a kiolthatatlan szabadságszomj nyilvánvalóan nem mindenki életének alapmotívuma. 
Ez egy skálafüggetlen eloszlás: kevesen vannak, akik abszolút szabadok akarnak lenni, és sokan 
vannak, akik jól érzik magukat bilincsbe verve. Az más kérdés, hogy vannak politikai rendszerek, 
amelyek a zseniket kiirtják és a középszerűeket s a teljesen selejteseket uralmi pozícióba hozzák, de 
ezek a rendszerek nem szoktak fejlődőképesek lenni. Azok a fejlődőképes rendszerek, ahol Galileit 
végül nem ölik meg, csak megmutatják neki a kínzóeszközöket. Ahol nem teszik lehetetlenné az 
innovátorok és a kreatív emberek érvényesülését. És látjuk, hogy ez az új technológia fantasztikus 
hősöket tud produkálni a vállalkozói szinten. Tehát egyfelől vannak a digitális Spartacusok, akik 
nagyon hasznosak, de az igazi fejlesztők – az Apple fejlesztője, az Intelé, az egész hálózat kitalálója 
(ezeket a neveket Szűts Zoltán sokkal jobban tudja, a könyvében szépen ott sorakoznak) – még 
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nincsenek benne a köztudatban, ahogy benne van Galilei vagy Leonardo. De ezeket a neveket is 
be kell vinni a köztudatba, mert ugyanolyan fontosak a mai világban, mint annak idején ők voltak. 
Tehát ezek a fejlesztők a skálafüggetlen eloszlásnak azon a pontján vannak, ahol nem lehet eltiporni 
a szabadságot, ahol magas szintű a kreativitás és az innováció. Tőlük várható, hogy az emberiség 
végül is nem fog visszasüllyedni a főemlősi szintre. 

Szűts Zoltán
Ahogy Johannes Gutenberg nélkül nem léteznének nyomtatott könyvek vagy Guglielmo 

Marconi és Nikola Tesla nélkül rádió, úgy Vannevar Bush, Joseph Carl Robnett Licklider, 
Paul Baran vagy éppen Leonard Kleinrock nélkül sem létezne internet, Ted Engelbart és Tim 
Berners-Lee nélkül pedig világháló, és így az online kommunikáció és média is ismeretlen 
lenne számunkra. Mindezen úttörők hozzájárultak ahhoz, hogy az információ terjesztése és a 
hálózatok ilyen módon átjárják a társadalmunkat. Elhangzott, hogy elképzelhető, pusztulásába 
rohan az a világ, amelyben mi most élünk, ha kivész belőle a kreativitás és az innováció, s 
központi ellenőrzés lesz. De vajon 2100-ban – tudom, nehéz jósolni – mi fogjuk irányítani 
az algoritmusokat, az ember, vagy az algoritmusok fogják az embert? A másik megfigyelés 
pedig, hogy egyre inkább az augmentáción, a kiterjesztésen van a hangsúly, igyekszünk a 
képességeinket egyre inkább kiterjeszteni. Annak idején, már ugye a teoretikus kultúrában, 
szimbolikus külső tárakba helyeztük a tudásunkat. Ma ezek a tárak hálózaton érhetők el, és 
talán egy lépés, hogy a mesterséges intelligencia segítse az információk elérését. Mi lesz a 
jövő 2100-ban? Az emberi intelligencia fog uralkodni a mesterségesen, vagy a kettő esetleg 
valamelyest kivész?

Csepeli György
Én hasadt-lelkű vagyok. Szeretek nyomtatott könyvet olvasni, moziba járni, tegnap az 

operában a Giselle-t néztem, már harminchatodszor, és mindig elönt a szomorúság, amikor 
látom a szegény lányt megcsalva és elhagyatva a herceg által. A kulturális tapasztalati világom 
teljes egészében a múltból fakad. De másfelől azért a józan eszem mégiscsak azt diktálja, 
hogy én egy kövület vagyok. Látom a gyerekeimet, akiket nem tudok rávenni arra, hogy 
elmenjenek a Giselle-re, vagy arra, hogy egy Jókai-regényt a kezükbe vegyenek. Ők egy olyan 
világban vannak, amely világ bizonyos értelembe fölveti azt a lehetőséget, amiről te beszélsz. 
Nem szeretném, hogy kiborgok legyenek, de mégis úgy érzem, hogy a jövő a kiborgoké. És 
csak reménykedni tudok, hogy az ember feletti ember élni hagyja majd az embereket is, de az 
élet, abban a mintában és abban a rendben, ahogy mi ismertük, egészen biztos, hogy véget ér. 

Molnár György
Hasonlóan vélekedem, hogy nagyon nehéz kérdés, nem vagyunk jósok, nem lehet ezt 

előre látni. Ha visszatekintünk, a kilencvenes évektől kezdve nagyon-nagy, robbanásszerű 
fejlődés volt az IKT területén. Az tényleg átalakította a környezetünket, az abban felnövekvő 
generációkat. Ha csak ennyit vetítünk előre, akkor valóban drasztikus változás lehet, nem 
kell 2100-ig sem elmenni. De én azért mint anatómiai lény még reménykedem, hogy valahol 
az embernek meg lesz ebben a szerepe, ha másként nem, ahogy mondtam, valamilyen 
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hibridtechnológia szintjén. De akkor ez meg felveti az utánpótlással, a születések számával, a 
halálozási arányokkal kapcsolatos kérdéskört. Nem láthatjuk, hogy mi lesz, a Föld meddig tart 
el, a meglévő energiák mennyire tudnak minket eltartani. De a mesterséges intelligenciának is 
energiára van szüksége. Mi emberek könnyen kinyerjük egy belső égés által a sejtjeinkből az 
energiát, de azt a sok gépezetet mi fogja mozgatni, ellátni majd – ezt még nem nagyon látom, 
amikor most is energia-utánpótlási problémákkal küzdünk, küszködünk napjainkban. Úgyhogy 
nehéz ezt előre megmondani. De én is csak azt remélem, hogy valahol az emberi tényező és annak 
valamilyen szerepe megmarad a jövőben is, hogy a humáninterfész ebben szerepet tud vállalni. 

Csepeli György
Abban bizonyos vagyok, hogy az emberi test jól fog járni. A technológiák, amelyekről 

beszélünk, lehetővé teszik azt, hogy az öregséget betegségként definiáljuk. Ha valami 
betegség, akkor azt meg lehet gyógyítani. Kurzweil állítja, hogy a halhatatlanság sem kizárt. 
Más kérdés, hogy ebben a hallhatatlan testben milyen lélek lesz.

Szűts Zoltán
Ez a zseniálisan magas labda lehetővé teszi, hogy elmondjam: egyetlen egy dimenzióban, 

a vallás dimenziójában, vagy a hit dimenziójában még nem vizsgálták talán olyan sokan ezt 
a kérdését. A hagyományos egyházak a technológiától igyekeznek távol tartani magukat, 
vagy ha nem teljesen zárkóznak el, akkor azért lassan engedik be, és az elkövetkező évek 
vallástudományi diskurzusainak az egyik fő kérdése az emberi elmével, pontosabban az 
augmentált emberi elmével kapcsolatos lesz. Egyrészt, ha Hernád Istvánt, vagy John Searle-t 
és Komenczi Bertalant olvassuk, akkor az emberi elme létezésére és működésére keressük 
a választ, azonban a szerzők szerint is még nem teljesen találjuk. De nem biztos, hogy ezt 
technológiai szinten tudjuk majd megválaszolni, és elképzelhető, hogy valahol a vallás, illetve 
a filozófia lesz az, ami segít majd minket. 

Csepeli György
Ebben biztos vagyok. Nagyon félve adom elő a gondolataimat, mert én eléggé fapados szo-

ciálpszichológus vagyok. Hogy elkezdtem ezekkel a gondolatokkal foglalkozni, az halál előtt 
ugrás a semmibe. Meguntam már a szociálpszichológiát, hogy őszinte legyek. Kőszegi idő-
szakom többek között azzal a haszonnal járt, hogy fizikusokkal voltam kapcsolatban, Kroó 
Norberttel, Thomas Filkkel, vagy biológusokkal, mint Szathmáry Eörs, akik nem a szociál-
pszichológiai paradigmában gondolkoznak, hanem világmindenségben. És a világmindenség 
kapcsán, Hankiss Elemér nyomán óhatatlanul eljutottam a kvantummechanikai gondolatkör-
höz. Élete utolsó írása már nem jelent meg nyomtatásban. Idehozta, ebbe a szobába, hogy 
beszéljük meg. Ő kinyitja a lehetőséget, amiről te beszélsz, hogy a kvantummechanikai világ 
a mindenség titkát magában rejti. A mindenségben te is benne vagy, aki egyébként erről a 
mindenségről gondolkozik. Gondolatod, ami neurológiai mechanizmusok eredményeként áll 
elő, ugyanolyan kvantummechanikai determináció, mint amire vonatkoztatva te gondolsz. A 
kettő között van egy elképesztő szinkron, és itt hozta be Hankiss az Isten problémáját. Hatal-
mas lehetőségek vannak itt szerintem a hittudomány szempontjából.
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Szabadpiac beszélgetés

A hit nagyon sok mindenben segít. A testnek is, a léleknek is. A hit segítségével programoz-
ni tudjuk magunkat. A neurális hálózatot is. Ebben nagyon sok erő és potenciál van. Majd-
nemhogy bármire képesek vagyunk ennek alapján. Ez egy nagyon nagy potenciál, és biztos 
vagyok abban, hogy ezt a potenciált ki tudjuk használni majd a mesterséges intelligencia és 
az emberi intelligencia együttélésekor is.

Einstein indította el ezt az egész kvantummechanikai forradalmat, de igazi forradalmárhoz 
híven megrettent az eredménytől. És akkor kétségbeesetten felkiáltott és azt mondta: „Isten 
nem kockajátékos!”, de közben kiderült, hogy Isten játékszenvedélye lebírhatatlan.


