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Folyóiratunk harmadik száma töretlenül megy előre az úton, melyet az első két szám írásai 
kijelöltek. Ez az út az egyre változékonyabb, összetettebb, rejtélyesebb és bizonytalanabb 
jövőbe vezet, aminek alakításában a lélegzetelállító ütemben változó infokommunikációs 
ökoszisztéma megkerülhetetlen szerepet tölt be. Bevezetésként Ropolyi László, Nagyfi 
Richárd és Mihalik Judit beszélgetését közöljük, akik Szűts Zoltán kérdéseire válaszolva 
azt a dilemmát járják körül, hogy az algoritmusok szabta új világban ki tudunk-e majd 
lépni Platón barlangjából, megszabadulhatunk-e láncainktól, megtalálhatjuk-e elveszett 
szabadságunkat?

Andok Mónika cikke is a szabadságot állítja középpontba, felvetve a kérdést, hogy kik 
vannak az új infokommunikációs technológiák által teremtett mozgástér középpontjában, kik 
a technológiai szuverenitás alanyai. A kérdésre adható válasz ma még nyitott. A technológiai 
szuverenitás alanya lehet a hálózati polgárok közössége, de a szerző szerint látnivalóan a 24-
ik órában vagyunk ahhoz, hogy a szuverenitás azoké legyen, akik az adatokkal rendelkeznek, 
s ha egyszer a hatalom az övék, nem lesz erő, mely vissza tudná azt tőlük szerezni.

Andok Mónika gondolatmenetét Szűts Zoltán folytatja, aki szerint a digitalizált és 
adatosított világbirodalom algoritmusuk révén rabosítja polgárait, akiknek fogalmunk sincs 
arról, hogy lenne élet a digitális barlangon kívül is. Beke Ottó szerint, amiről Andok Mónika 
és Szűts Zoltán feltételes módban beszél, azt Ray Bradbury Fahrenheit 451 címen megjelent 
disztopikus regénye már 70 évvel ezelőtt vérfagyasztó állításokban megfogalmazta. Beke 
Ottó szerint azonban ma még nem késő a digitális talibánok megállítása, az emberiség 30 000 
év alatt felhalmozott kulturális örökségének megmentése. Merkovity Norbert cikkében arról 
ír, hogy a hálózati polgárok saját maguknak köszönhetik kiszolgáltatottságukat. A digitális 
barlangban magukra hagyatva, figyelmükért külső ingerek versenyeznek, melyek közül 
mindig a legerősebb inger győz. Az eredmény a figyelem megszerzésért folytatott küzdelem, 
mely az eszközök között nem válogatva cirkuszi poronddá változtatja a nyilvánosságot, 
ahol az győz, aki a legjobban megijeszt vagy megörvendeztet. Az új diktatúrákban, mint 
azt Bradbury és Orwell előre látták, nincs szükség gondolatrendőrségre, mivel mindenki 
egyben a maga foglára is egyben.

Gyekiczky Tamás nagyszerű cikkében a digitális társadalom létrejötte által támasztott jogi 
kihívásokkal foglalkozik, melyek között megkülönbözeti az endogén és az exogén kihívásokat. 
Az endogén kihívások a társadalmi lét digitális terének létrejötte által teremtett tényállások 
meghatározatlanságából és szabályozatlanságából adódnak, ami a kiberbűncselekmények 
elkövetői számára paradicsom, az áldozatok számára pokol. Az exogén kihívások a digitális 
igazságszolgáltatás fórumainak megteremtése révén lehetnének leküzdhetők. A cikk szerint 
az Európai Unió sajnálatosan mindkét téren lemaradásban van. 

Karagits Kíra Vivien, Gettler Martha, Keszei Barbara és Zelena András az elhunyt személyek 
virtuális halhatatlanságának esélyeit vizsgálják, ami Gyekiczky nézőpontjából jogi, a szerzők 
nézőpontjából pszichológiai és társadalmi probléma. Kinek van joga az emlékezésre, s kinek 
a felejtésre?
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Két korábbi számunkban heves vitát váltott ki Neuman Péter gondolatébresztő vitainditója, 
melyben felvetette, hogy a mesterséges intelligencia programok megvalósíthatósága Gödel 
tétele értelmében megvalósíthatatlan. A vitához korábban Bozsonyi Károly, Z. Karvalits 
László és Ropolyi László szólt hozzá. A jelen számban közöljük Neumann válaszcikkét.

Az elméleti cikkek sorát két empirikus tanulmány követi, melyek közül egyik sem befejezett, 
de közlésüket a vizsgált téma fontossága indokolja. Sándor Alexandra Valéria a vírusjárvány 
idején megnövekedett hálózati kommunikációs aktivitás egy érdekes következményét, a 
depresszió gyakoribbá válását vizsgálja, eredeti módszertannal. Zsell Szilvia a hajléktalanok 
digitális eszközökkel megvalósítható integrálásának lehetőségét veti fel, amit érdemes volna 
egy startup vállalkozásnak felkarolnia.

A számot a Nobel díjas Kazuo Ishiguro új könyvének ismertetésével zárjuk. A könyv főhőse 
Klara, egy napelemmel működtetett robot, aki (vagy ami) a szeretni már (vagy még) nem 
képes emberek között keresi a szeretetet.




