
7

SZABAD PIAC BESZÉLGETÉS 

Szűts Zoltán – Ropolyi László – Mihalik Judit – Nagyfi Richárd

TECHNODIKTATÚRA?

Szűts Zoltán: Ki tud példát mondani arra, hogy az ő életét milyen mértékben befolyásolták 
az algoritmusok? 

Ropolyi László: Szerintem mindannyiunknak az életét befolyásolják az olyan algoritmusok, 
amelyek a mindennapi életet szabályozzák. Például, hogy hogyan kell vásárolni, vagy hogyan 
kell befizetni egy csekket a postán. Ezek a dolgok, szerintem, triviálisnak tűnnek, de ezek 
valójában algoritmusok, mert ha nem követed, akkor nem tudod sikeresen véghez vinni a 
procedúrát. Inkább csak az a kérdés, hogy milyen algoritmusokra gondolunk akkor, amikor 
most ezt a kérdést föltesszük. Tehát az a kérdés szerintem, hogy a mindennapi vagy a 
tudományos élethez, vagy valami, az élethez egyáltalán kötődő algoritmusokra gondolunk.

Szűts Zoltán: Pontosítanék, most alapvetően azokra az algoritmusokra gondolok, amelyek 
a közösségi médiában szabályozzák, hogy milyen tartalom kerüljön elénk.
Mihalik Judit: Ez esetben a válasz szerintem viszonylag egyértelmű. Az algoritmusok 
meghatározzák az életünket. Már persze azokét, akik nem élnek intakt módon. Az, hogy a 
filter-buborékunkon belül mi az, ami megtalál bennünket, mi az, ami a látókörünkbe kerül, 
bármiféle tartalom, akár kereskedelmi, akár intellektuális, a hírfogyasztásunk, vagyis 
ahogyan a világ milyen eseményeit látjuk (vagy épp nem látjuk), ez alapvetően determinált. 
De az is determinált, hogy mi milyen módon jelenünk meg a világban, hogy mi magunk milyen 
impirinteket hagyunk. Hogyan látnak bennünket, kinek, milyennek látnak bennünket, kik 
azok, akik számára láthatóak vagyunk, azaz milyen a digitális identitásunk? Ez nyilvánvalóan 
alapvetően befolyásolja akár a mindennapjainkat is, esetleg megváltoztathatja az életünket 
is. Az én legkézenfekvőbb példám: van egy fantasztikus házam vidéken, de egy teljesen 
más helyen, mint ahol kerestem. Ez a ház és a vele járó kétlaki életformánk nem lenne, ha 
a megfelelő pillanatban, egyébként teljesen véletlenszerűen, pont az a hirdetés nem jelent 
volna meg a felületemen. Sosem vettem volna ott ingatlant, eszembe sem jutott azon a 
környéken, egy olyan házat megvenni. Ez alapvetően változtatta meg az életemet, és mivel 
algoritmusok vannak, ezért a véletlenben valójában nem is hihetünk. Tehát igen, az én 
válaszom egyértelműen az, hogy engem alapvetően befolyásolnak az algoritmusok, ideális 
felhasználó vagyok, nem pattintgatom folyamatosan a filterbuborékomat, nem dolgozom nap 
mint nap azon, hogy kilássak belőle.

Nagyfi Richárd: Én ezeknél a kérdéseknél mindig azt érzem, hogy az következik, mennyire 
rossz, hogy buborékok vannak, és akkor ezekből hogyan lehet kitörni? Hogy szociológusként 
ezt keressük, egy kicsit félreértésnek tartom. Nem lehetne a Facebook az egyik legnagyobb 
cég a világon, ha nem erre lenne valójában szüksége mindenkinek. Ameddig ilyen mennyiségű 
adat jön létre, abból valahogyan filterezni kell és az, hogy a saját érdeklődési körünk alapján 
kapunk információt, az az egyik legjobb megoldása ennek. Az is buborék, hogy mi most 
itt beszélgetünk: nem Borsodban vagyunk munkanélküliek, ahol egy tízemeletes házban 
várjuk bezárva, hogy vége legyen a Covidnak. Azt a világot ugyanúgy nem látjuk, pedig nem 
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a Facebookon vagy a Twitteren múlik. Ahogy nő az adatmennyiség, annál több a zaj, amit 
ki kell szűrni. Azok a cégek maradtak fenn, akik a legjobban tudták ezt csinálni. Még azt 
tanultuk az egyetemen, hogy a Habermas megmondta, ha lenne egy olyan hely, ahol együtt 
jól meg lehetne beszélni mindent, ahol mindenki közösen össze tudna ülni, és mindenkinek 
egyszerre lenne ugyanolyan hangos a hangja – azzal mennénk a közös jó felé. És akkor jött az 
internet, ahol teljesen meglenne erre a lehetőség, de egyáltalán nem ez történt. Mégsem az 
következik, hogy új modelleket próbálnánk helyette keresni, hanem csak azon gondolkodunk, 
hogy ami most van, az miért rossz. Nem azt mondom, hogy nem lehetne mindig minden jobb, 
de nem használnánk a Facebookot, ha nem kínálna rengeteg lehetőséget, köztük olyanokat 
is, amiket már teljesen egyértelműnek veszünk. Azt, hogy Messengeren akárkit el tudod érni, 
akármikor, ingyen, miközben időben-térben máshol vagyunk, ez ma már kézenfekvő. Ezek az 
előnyök a rendszer részei, amiket fenn kell valahogy tartani.

Szűts Zoltán: Egy techno felszabadulás vagy pedig egy diktatúra felé tartunk? Vagy csak 
arról van szó, hogy nekünk kell felismernünk, hogyan tudunk együtt élni az algoritmusokkal 
úgy, hogy azokat a javunkra fordítjuk?

Ropolyi László: Ha azok közül kell választani, amit említettél, akkor nyilván a harmadikat 
választanám. Tehát, hogy az együttélés teljesen tőlünk függ. De ez főként azon múlik, hogy 
milyen módon gondolkodik az ember a technikáról. Tehát valójában itt az a kérdés, hogy mit 
tekintünk technikának és mit tekintünk a technikából jónak, mit rossznak? Hogyan értékeljünk 
a technikát? Van egy gyakran alkalmazott kifejezés erre: technikai értékelés. Ez egy kritikai 
attitűd, aminek a segítségével adott technikákat meg lehet ítélni, és azt lehet mondani, hogy jó 
vagy rossz, kell vagy nem kell. Egyetértek azzal, amit Richárd mondott, hogy valójában akkor, 
amikor a Facebookot vagy az ahhoz hasonló dolgokat használjuk, akkor vállaljuk azt, hogy mi 
ezeket a szabályokat, ezeket az algoritmusokat használjuk és működtetjük, hiszen, ha nem 
akarnánk, akkor csinálhatnánk mást vagy másként. Csatlakozhatnánk egy másik közösségi 
médiához, vagy egészen mást is csinálhatnánk. Tehát, valójában ebben van egy elfogadó döntés. 
Az más kérdés, hogy az ember abban a helyzetben van-e – emberként, nem informatikusként, 
inkább talán individuumként, állampolgárként –, hogy dönthet ezekben a kérdésekben? Tehát, 
hogy ráerőltetik-e a döntést – és valójában nem tud dönteni – mert reklámmal vagy az oktatás 
hiányával, vagy valamivel ráveszik az embereket bizonyos mechanizmusok követésére? Ez 
természetesen gyakran előfordul. Ugyanakkor, az igazi döntés végül mégis – különösen az 
internet, a Facebook és egyéb közösségi dolgokban – individuális. Tulajdonképpen senki 
nem kényszerít senkit arra, hogy ezt csinálja. Természetesen vannak elvont kényszerek, 
különféle konkrétságú felszólítások, hogy tessék ezt csinálni, ebbe az irányba haladni, de a 
végső döntés mindig az egyes egyén kezében van. Visszatérve arra, amit Zoltán fölvetett, 
szerintem az a kérdés igazából, hogy milyen helyzetben van az egyén? Képes-e az egyes 
ember viszonyulni egyáltalán a környezetéhez, képes-e viszonyulni azokhoz az elvárásokhoz, 
amit vele kapcsolatban megfogalmaznak, képes-e viszonyulni azokhoz a dolgokhoz, amelyek 
körülveszik, például az informatikai, de persze a valóságos világban is? A valóságos világban 
ezek a dilemmák már réges-régen fölmerültek, és azt a kérdést vetik fel, hogy mekkora az 
állampolgár szabadsága, vagy van-e egyáltalán individuális szabadság? Meddig terjed az 
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individuális szabadság, min alapszik és hogyan kapcsolódik a felelősséghez? Gyakorlatilag 
azt akarom mondani, hogy ez a helyzet nem annyira új, mint ahogy néha gondoljuk. Két ok 
miatt sem. Egyrészt, mert a technikák mindig voltak – most másfajta technikák vannak –, de 
mindig valamilyen technikákhoz viszonyultunk. Másrészt pedig, mivel ez nem pusztán a mai 
kor produktuma, kultúrtörténetileg lehet látni, hogy végtelen sokszor belekényszerültek az 
emberek ilyen helyzetekbe, és különféle módon próbáltak meg boldogulni benne, szóval van 
a viszonyulásban gyakorlatunk.

Nagyfi Richárd: Csak akkor beszélgetünk arról, hogy mennyire visz félre mondjuk a 
Facebook és a buborékunk, amikor azt egyáltalán észrevesszük. Facebookon találkozhatunk 
olyanokkal, akik hisznek abban, hogy chippel akarják őket beoltani, és ez szembetűnő. De, 
amikor az ajánlórendszer zökkenőmentesen halad, akkor egyszerűen azt hisszük, hogy az 
a normális, amit látunk és már meg sem kérdőjelezzük, hogy más is létezik. Ha Netflixet 
használunk (persze látjuk, hogy mi a TOP 10 és mi populáris) fel sem merül, hogy mások más 
filmeket látnak a listában. Még a kis képikonok is máshogy jelennek meg személyre szabva, a 
sorrendjüket és tartalmukat is algoritmus dönti el nekünk. Ott mégsem gondolunk arra, hogy 
az egész befolyásolva van, és örülünk az ajánlatoknak. Ha az életünket könnyebbé teszi egy 
termék, sokszor meg sem kérdőjelezzük, hogy működhet-e másként?

Mihalik Judit: Én egy másik oldalát világítanám meg, vagyis máshogyan keretezném. A 
kérdésed talán implicite felveti, hogy kell-e ebbe valamiféle értékítéletet bevinni? Erre 
nekem nincs határozott válaszom. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy ezt értékalapon 
kellene validálnunk, vagy épp elvetnünk, mint rosszat. Sokkal inkább azt gondolom, hogy a 
társadalmi együttélés módját, a modernitás paradigmát tekintve a lényeg nem változott. Az 
emberi kapcsolataink – az hogy hogyan viselkedünk a világban, hogyan bánnak velünk az 
embertársaink, mi történik, milyen közegben élünk valójában – már az első ipari forradalom 
előtt is úgy működtek, hogy mindenki kapott és teremtett magának valamilyen mentális 
környezetet. A változás talán abban van, hogy ez a mentális környezetteremtés talán 
tudatosabb lett. Az algoritmusok olyan adatokból dolgoznak, amelyek a korábbi viselkedési 
mintázatainkat, a választásainkat, a reakcióinkat, a közösségeinket képezik le. Ezeket egzakt 
szabályok szerint kialakított szisztémába rendezik, így sokkal kevesebb benne az esetlegesség, 
például az észlelési és ítéletalkotási torzítások, mint a humán döntéshozatalban. Ebben az 
értelemben tehát van paradigmaváltás. Abban az értelemben viszont nincs, hogy az ember 
alapvetően egy biztonságra törekvő lény, és az a fajta működés, amit a közösségi média, 
például a buborékkal megteremt, az valójában a pszichológiai biztonságérzetünket erősíti. 
Ezt evolúciós okból szeretjük. Van egy másik elem is benne, a FOMO, vagyis az a humán 
attribútum, hogy nem szeretünk kimaradni dolgokból, hiszen fájdalom- és veszteségkerülő 
lények vagyunk. Nem akarunk kimaradni abból, hogy valamilyen közösség részeként 
azonosítsanak bennünket, vagy éppenséggel, hogy kifejezhessük a tiltakozásunkat valami 
ellen. Ez sem új jelenség, csak most épp jobban megfigyelhető.
Egy egészen aktuális példa erre a komplexitásra a totális ellenőrzés és biztonságérzet 
viszonya. Kínában a járvány megfékezésének hatékony eszköze a kontakt-kutatás, ami a totális 
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és kötelező adatgyűjtésen alapul. Naponta többször be kell jelentkezni és testhőmérsékletet 
mérni, mindenkiről minden adat összefut. Byung-Chul Han, a celeb filozófus, aki semmilyen 
közösségi oldalon nincs jelen, ezt a kontextust a kiégés társadalmának nevezi, aminek 
elválaszthatatlan része az, hogy az algoritmusokat beengedtük. Milyen mosogatógépet 
vegyek? Hova menjek ma délután? Az algoritmusokat azért engedjük be, mert a világ 
túlságosan komplex ahhoz, hogy a mindennapokban ennyi gyors döntést hozzunk. Nem 
állunk erre készen. Tehát szerintem az algoritmusok nagyon is hasznosak. A mosogatógépről 
segítenek dönteni, de a fontos kérdéseket, hogy kivel házasodunk vagy kinek szülünk 
gyereket, azt ebben a társadalmi éthoszban mindig is mi fogjuk eldönteni.

Ropolyi László: Szerintem az internethasználat és a közösségi média is csak felerősíti és 
látványosabbá teszi azt, ami eddig is létezett, csak nem volt ennyire nyilvánvaló.

Szűts Zoltán: Tehát, akkor kilépünk a barlangunkból? Feladjuk-e a biztonságérzetet 
annak érdekében, hogy sokkal tájékozottabbak legyünk, vagy nekünk nagyon jó ebben a 
filterbuborékban lennünk?

Ropolyi László: Antropológiai feladat annak az eldöntése, hogy az ember természete 
változatlan vagy változik valamennyit. Én azt hiszem, hogy lehet változásokról beszélni.  
Minden antropológiai elképzelés reflektál erre a dologra, hogy ti. az emberi természet 
változik-e, újabban intenzíven tematizálják a kérdést, pl. a transzhumanisták és a 
poszthumanisták. A változás lehet például az, hogy az ember nyitottabbá vagy éppen 
zártabbá válik az ingerekre, illetve a külvilág hatásaira. Én talán azt mondanám, hogy ebben 
a helyzetben a nyitottság igénye felerősödik. Nem is annyira az egyes egyén részéről, hanem 
inkább a közösségek részéről. Elmagyarázom, hogy mire gondolok. Az, hogy az egyén milyen 
közösségeknek a része, tradicionálisan adott. Például, hogy te Kovácsék gyereke vagy, te zalai 
vagy, te magyar vagy, te európai vagy, stb. Tehát ezek a dolgok végső soron általában adottak, 
nagyon sokáig adottak voltak. A polgári fejlődés kezdetéig ez nagyon durván fennállt, de 
még utána is, és szerintem a modern világ kialakulásával sem tűnt el teljesen. Most ebből 
a szempontból egy nagyon fontos változás van, nevezetesen az, hogy az egyes ember a 
közösséghez való tartozását sokkal erőteljesebben kontrolálhatja. Az individuum, az egyes 
ember sokkal nyitottabb ebből a szempontból. Ez egy nagy kihívás, hogy nem vagy bezárva a 
faluba, nem vagy bezárva még a világfaluba sem, nem vagy bezárva sehova, hanem megadatik 
a választás lehetősége, kinyílik a világ. Szerintem ez a nyitottság előbb-utóbb, valamilyen 
formában egész biztosan megjelenik az internetet használó emberek természetében is.

Mihalik Judit: Példaként ismét ajánlom a járványkataklizma élményét. Pont egy évvel 
ezelőtt történt, hogy az emberek jelentős része által addig bevettnek gondolt társadalmi 
kontextus, a személyes érintkezések és érintések megerősítő élménye egyik pillanatról a 
másikra eltűnt, hiszen hirtelen fizikailag is bezárva találtuk magunkat. Természetesen a világ 
azonnal felköltözött valamelyest az internetre, elsősorban a közösségi internetes terekbe, 
de ez egy nagyon rövid ideig tartó és nagyon hamar kiégéssel, elfásultsággal befejeződő 
folyamat lett. Az emberekben meglepően hamar ébredt föl a vágy arra, hogy saját fizikai 
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valóságukban lépjenek ki a kényszerűen személyes térből, és lépjenek be a közösségi terekbe. 
Bizonyára már vannak olyan kutatások is, amelyek azt vizsgálják, hogy a fizikai társadalmi 
környezettől való elzárt létben kinyíltak-e az emberek digitális identitásukban, és kerestek-e 
új közösségeket, amelyeknek addig nem voltak a tagjai? Nekem az a gyanúm, hogy a virtuális 
tér valójában nem nyílt ki és a buborék sem lett tágasabb. Voltak ugyan érdekes, ám elszigetelt 
kezdeményezések, például „A látvány az ablakomból” csoport, ahol vadidegenek életébe 
láthattunk bele a bolygó távoli csücskeiben, és megmutathattuk a saját életünk karanténba 
zárt valóságát is azzal, hogy megosztottuk, mit látunk mi az ablakunkból. Valóságos, új 
közösségekhez, a filterbuborékon kívüli közösségekhez azonban nem igazán csatlakoztunk 
ebben a világban.

Ropolyi László: Szerintem jogos, amit mondasz. Egyes klasszikus internet kutatások is 
világossá tették, hogy nagyon sok ember elsősorban azokkal van netes kapcsolatban, akiket 
egyébként is ismer. Sokan nyilatkoznak úgy, hogy mi értelme lenne ismerősnek bejelölni a 
Facebookon valakit, akit nem ismerek? Csakis azokkal fogok beszélgetni, azok érdekelnek, 
akiket egyébként a való életből ismerek. Tehát internet kutatások eredményei alapján is 
tényleg van egy ilyenfajta „buborékozás”, illetve talán annak ez egy vetülete. Magyarán 
szólva, ha már van egy közösség, akkor azzal a közösséggel az internet, a Facebook vagy a 
Twitter révén kapcsolatot lehet tartani. Valójában ez két külön dolog. Egyrészt valamilyen 
közösségeink már vannak, és ezekben a már létező közösségekben való bennmaradást, 
illetve a közösségek megmaradását elősegítheti a netes kapcsolat. Ezek egyébként esetleg 
szétesnének, amire mostanában a járvány világos példát mutat. Egyes közösségeink szétestek 
volna, mert a korlátozások miatt nem tudtunk egymással kapcsolatba kerülni, de a neten 
mégiscsak kapcsolatba léptünk. Tehát a netezés részben megőrizte őket – és sokszor történik 
meg ugyanez a járványtól függetlenül is. Másrészt ugyanakkor az internetes technikák 
lehetővé teszik, hogy az ember ne csak fenntartson, hanem hozzon is létre közösségeket. 
Elvileg a technikába bele van építve az a lehetőség, hogy szabadon lehet közösségeket 
létrehozni, ha valakinek van ötlete, ha valaki akarja, ha valaki érez magában indíttatást 
vagy elég nyitott, akkor létrehozhat ilyeneket. Sokkal könnyebb új közösségeket megalkotni, 
mint a korábbi technikai szituációkban bármikor. Ez egy nagyon lényeges dolog. Erre utalok, 
amikor azt mondom, hogy a nyitottságnak van esélye, hogy sokkal, de sokkal könnyebb új 
közösségeket alakítani és formálni az internethasználat segítségével.

Nagyfi Richárd: Nekem fura az a kutatási eredmény, hogy inkább az ismerőseivel veszi fel 
az ember online a kapcsolatot!

Ropolyi László: Konkrétan voltak ilyen vizsgálatok. Most nem tudom pontosan felidézni, 
de emlékeim szerint amerikai gyerekek, diákok körében végzett kutatások eredményeiből 
ilyeneket lehetett kiolvasni.

Nagyfi Richárd: A diákok esetében is?
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Ropolyi László: Igen, általános iskolások, egyetemisták – ebben a körben könnyű elvégezni 
ezeket az elemzéseket – attítűdjéről volt szó. Hétköznapi környezetünkben is feltűnő, hogy 
szinte azonnal létrejönnek alakuló iskolai közösségek – osztályok, csoportok, tantárgyak, stb. 
– Facebook csoportjai.

Nagyfi Richárd: Az én buborékom ennek pont az ellenkezője. A rokonaimmal nem igazán 
tartom a kapcsolatot, és nem is igazán érdekelnek a cicás animált GIF-jeik, amikkel szép 
napot kívánnak egymásnak a nagymamák. Viszont egy csomó olyan ismerősöm van, akiket 
videójátékokból ismertem meg, akikkel éveken át minden héten beszélgettem úgy, hogy 
való életemben nem találkoztam velük, mégis a barátaimnak tartom őket. Ha találkoztunk is 
élőben, az csak jóval később történt meg. Szerintem ez a gyakoribb. Még vissza akartam térni 
a beszélgetésben, hogy ezt a buborékból való kilépést is algoritmusok végzik nekünk. Kapunk 
olyan ajánlatot is, például a YouTube-on (az ajánlórendszerük készítői számára ez komoly 
feladat), hogy annak ellenére, hogy tudják azt, mi tetszik nekünk, azt nem tudjuk végtelen 
sokáig nézni, ezért egy idő után valami teljesen mást is ajánlani kell. Mi más érdekelhet 
minket, amiről mi magunk sem tudunk? Kiválasztani a végtelen videó közül azt a pár tucatot, 
ami a főoldalunkra kerül és tényleg érdekes számunkra, ez komoly mérnöki feladat. Ők 
sem akarják, hogy az ember csak ugyanazt az egyfajta dolgot fogyassza, mert akkor maga 
a tartalomtermelés sem tudna annyira felpörögni. Nem lenne szükség mindig új tartalomra 
új készítőktől, akik folyamatosan aktívak és valami újat hoznak, ha régen készült videókat 
ajánlana csak a rendszer újra és újra, mert akkoriban még mindenkinek tetszettek.

Szűts Zoltán: Kicsit eltávolodunk a közösségi médiától, de még maradunk az algoritmusok 
témájánál, a chatbotok, a virtuális asszisztensek világában. Mi történik éppen most velünk? 
Azon kívül, hogy könnyebbé válik az életünk, és az algoritmusok segítek a döntéseinkben, 
hogy jobbra kanyarodjak, hogy ezt a terméket vegyem meg. Mi ennek a segítségnek 
a következménye? Az életünknek a fontosabb elemeire fogunk koncentrálni, az így 
felszabadult kognitív kapacitásunkat másra fordítjuk, vagy pedig irányíthatóvá válunk és 
életünknek szinte valamennyi részét ezek az algoritmusok fogják majd irányítani?

Ropolyi László: Én azt mondanám, hogy érdemes megemlíteni a gép fogalmát. Valójában, 
amikor gépről beszélünk tudnunk kell, hogy a gép maga egy jól rögzített algoritmus. A gép az 
a dolog, ami beépített algoritmusokat határozottan, egyértelműen és rendszeresen ismétlődő 
módon véghez tud vinni. Nyilván, sokkal szebb definíciót is lehet találni, de talán maradjunk 
ennél. Az emberek nagyon régóta együtt élnek az ilyen értelemben vett gépekkel. Nagyon sok 
gépet találtunk ki, az egyszerű gépektől – például a késtől – kezdve az olyan nagyon komplikált 
gépekig, mint a számítógép. Így amikor arról beszélünk, hogy az algoritmusok segítenek vagy 
nem segítenek minket, tehát hogy hozzájárulnak az életünkhöz vagy épp ellenkezőleg, akkor 
mindenképpen szükség van a gép fogalmának az igénybevételére is. Azt kell mondjam, hogy 
a legtöbb gép azért jön létre, mert az ember úgy gondolja, hogy hasznos. Hasznos lesz, tehát 
segít rajta, segíti az életét, szolgálja az ember saját céljait – amennyiben képes uralni azt, 
amit létrehozott. A gép – ha jól működik – kizárólag azokat az algoritmusokat működteti, 
amelyeket elvárnak tőle, amelyeket beleépítettek, amelyeknek a használata következtében 
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az történik, amit előre elterveztünk. Az a természetes, hogy a gépek az embert segítik és 
szolgálják. Ha ez nem így van, hanem a gép valahogyan fölénk kerül és uralkodik rajtunk – 
ez egy klasszikus science fiction dilemma – az természetesen előfordulhat, de nyilvánvalóan 
nem a gép problémája, nem a gép hibája, hanem a konstruktőröké, a gépeket használó 
társadalomé. Annak a kulturális közegnek a hibája, amelyben az ember alárendelté válhat. 
Teljesen egyértelmű, hogy a gép szolgának van kitalálva, kizárólag emberi célokat szolgál, 
ha ez mégse így történik, akkor ez azt jelenti, hogy az emberi közeg, amelyik létrehozta és 
alkalmazza, az nem így működik, azaz nem az ember céljait, vagy nem minden ember célját 
szolgálja. Az ember-gép viszony torzulásaira az ember-ember viszonyokban találhatjuk meg 
a magyarázatokat.

Nagyfi Richárd: Mikor nem volt a történelem során az emberiség alávetett szolga, egy-két 
személy kivételével?

Ropolyi László: Teljesen jó kérdés, de én arra gondolok, hogy vannak kontrollálható 
szituációk, amelyeket minden ember képes felügyelni. A technikai szituációk definíció szerint 
mindig ilyenek. Minden technika egy szituáció fölötti sikeres kontroll. Például, van egy kés 
és tudunk vele kenyeret vágni. Ez egy nagyon egyszerű szituáció, de persze nem minden 
ember képes minden technikai szituációban tájékozódni, részt venni benne, a szituáció 
fölötti sikeres kontrollt gyakorolni, vagyis saját szabadságát szolgáló módon használni az 
adott technikát. A legtöbb algoritmus, amiről most beszélgetünk az individuális felhasználó 
vagy a kis közösségek gyakorlatában működik, ahol láthatók és érthetők az algoritmusokba 
beépített ember-ember közötti viszonyok is. Amelyekben a technika szándékosan olyanra 
van formálva, olyan szituációkat alakítanak ki, amelyek ilyenformán – elvben – mindenki 
számára átláthatók és kontrollálhatók, és ahol megnyilvánulhat az individuális szabadság 
is. Az univerzálisabb, a nagyobb közösségekre, az egész társadalomra vagy az egész emberi 
világra vonatkozó, vagy akár csak a politikai értékrend alakításában elérhető szabadság vagy 
annak hiánya is nagyon fontos kérdés, és ott is az algoritmusokról van szó. Amelyeket nem 
értünk, nem látjuk át a beépített tartalmakat, így nem tudjuk jól működtetni, nem uraljuk 
őket, hanem inkább az alkatrészeivé válunk, mint a “Modern időkben” Chaplin.

Mihalik Judit: Engem sokkal inkább izgat az, hogyan lehet strukturáltan definiálni ezt 
a viszonyt. Először is azért, mert van itt egy életkori szakadék is, ami nem egyszerűen egy 
demográfiailag meghatározható szakadék, sokkal inkább, a genderhez hasonlóan, társadalmi 
életkor szerinti. Egy példával is megvilágítva, a hallgatóimról mesélek valamit, akiknek üzleti 
tárgyat oktattam.
Az adatalapú technológiák a vállalatirányításon belül már a HR menedzsmentben is 
megjelentek, például a kiválasztásban. Ma már a jelölt a nagyobb cégeknél első körben egy 
chatbottal találkozik, második körben pedig készítenek vele egy olyan videóinterjút, aminek 
a túloldalán nem egy humán kérdező van, hanem egy robot. Számomra ez hátborzongató, 
de a huszonévesek számára ezzel a világon semmi probléma nincs. Ebben már nagyon is 
érzékelhető a két világ találkozása. Egy álláskeresés kapcsán – végső soron – a jelölt sorsáról, 
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egész további pályájáról is születhet döntés: arról, hogy fog-e annál a cégnél dolgozni, amelyről 
olyan lelkesen és csillogó szemmel tud beszélni, bár a lelkesedést és a szemek csillogását az 
algoritmus nem tudja értelmezni. Ebben az esetben a belépési küszöböt egy gép szabja meg 
olyan karakterisztikák alapján, amelyek nem humán döntések, hanem bemeneti adatok. Ez 
számomra feloldhatatlan etikai és erkölcsi dilemmát vet fel, amelyre nekem nincs válaszom.

Ropolyi László: Újabban divatos szlogen, hogy “az algoritmus a főnököd”. Tehát nem más 
emberek, hanem az algoritmusok a főnökök. De ugyanakkor abban egyetértek, hogy van egy 
erős igazodási igény. Hadd legyek egy kicsit aktivista: azt mondanám, hogy valójában ez a mai 
kultúránknak a szégyene. Az, hogy az emberek arra törekszenek, hogy betagozódjanak, hogy 
csavarok legyenek a gépezetben, hogy elfogadják őket, valami kis résbe, lyukba beillesztve. Ez 
a rendszert kiszolgáló magatartás a fennálló kultúra felelőssége, egyáltalán nem szükségszerű, 
hogy így legyen. A kultúrában jelenleg a posztmodern ellen való lázongás, a posztmodern 
ellen való éles küzdelem folyik. A modernizmus megpróbál visszatérni és ennek a modern-
posztmodern küzdelemnek – amelynek egyébként az internet az egyik kitüntetett terepe – 
vagyunk a tanúi. Hogyan lehet kezelni a posztmodern, a plurális világ, az abszolút individuális 
szabadság elleni fellépést? Mi lesz ennek a küzdelemnek a következménye? A modernista 
hierarchiák erősödése egy nagyon is létező tendencia. Ennek egyik létező következménye – 
többek között – a vallásosság terjedése is és más, ehhez hasonló dolgok. Ennél is súlyosabb, 
hogy a mai kultúra annyira rossz állapotban van, hogy nemigen képes változatos értékeket 
nyújtani az embereknek, az egyéneknek. Nem képes olyan értékeket adni, ami az egyént 
önmagává teheti, marad egyszerűen a rendszerbe való betagozódás. Nagyon pontosan és 
szépen ír erről József Attila a Légy ostoba című versében – mindenkinek ajánlom, akit ez a 
téma érdekel. Hogy a betagozódás ma milyen következményekkel jár, vagy hogy mennyire 
szükségszerű, hogy betagozódjon az ember, ez ma egy nagyon érdekes és fontos kérdés. Nem 
hinném, hogy ez már eldőlt volna, illetve remélem, hogy nem dőlt el.

Nagyfi Richárd: Eddig nagyjából arról beszéltünk, hogy mindenki buborékban van, jó 
lenne, ha ezt észrevennénk és tudnánk alakítani, de úgy, hogy az ajánlásoknak relevánsnak 
kell maradniuk. Ezek a rendszerek éppen segítenek elérni, összehozni olyan ritka érdeklődési 
körrel rendelkezőket, akik előtte nem tudtak egymásról. Nem gondolom, hogy ne lenne 
módjuk az embereknek kibontakozni, elérni hasznos tartalmakat, pont ellenkezőleg. A 
rendszerváltás előtt, ha megkérdezték a népet, hogy miért nem fogyaszt magas kultúrát, 
a legtöbben azt válaszolták azért, mert drága – pedig a könyvtár ingyen van. Bárki bármit 
beírhat a keresősávba, nem kényszeríti senki, hogy csak adott tartalmakat nézzen. A 
legnagyobb egyetemek teljes kurzusai érhetők el ingyenesen a YouTube-on, de ha az túl 
bonyolult, lesz olyan videó is, amiben ugyanazokat a fogalmakat közérthetően, egy általános 
iskolás szintjének megfelelően magyarázza el valaki. Mindent meg lehet tanulni ingyen 
a neten. Ha össze akarunk rakni, építeni valamit vagy absztrakt fogalmakkal akarunk 
megbarátkozni, lehetőségünk van először iskolán kívül válogatni. Nem gondolom, hogy 
valaha is “hú de milyen szabadok” lettünk volna az emberiség történelme során, és ezt a 
hatalmas szabadságot most elvenné tőlünk az internet. Ez a legjobb dolog, amit eddig ki 
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tudtunk találni: lehet válogatni mindenből szabadság címszó alatt, és abból van a pénz, hogy 
ezt a válogatást segítik, terelik. Ha valamihez jobban értett valaki, több erőforrást tudott 
mozgósítani, eddig is tudott hatni másokra, ez nem újdonság. Vegyük a késes példát: tegyük 
fel, hogy én döntöttem úgy, hogy ezt a kést megveszem, mert lehet vele kenyeret vágni. Már 
ez is egy ráhatás, a társadalom vett rá, hogy kenyérvágásra használjam, hiszen egy kard vagy 
egy automata kenyérvágó is ugyanúgy felvágná, mégis kést akarok venni. Hogy az IKEA-ban 
vettem meg vagy a Wish-en rendeltem online, abban bizonyosan befolyásoltak a reklámok, 
de végsősoron örülök, mert nekem fel lesz vágva a kenyerem. Az a baj, hogy nagyvállalatok 
küzdenek azért, hogy az öt másodpercig működő figyelmemből négyet rászánjak egy termék 
reklámjára és úgy gondoljam, hogy nekem az kell, annak ellenére, hogy tudok nélküle élni? 
Egy kicsit jobban érzem magam tőle, és visszatartom a céget, hogy látványosan igazságtalan 
legyen, mert túl sokba kerülne neki egy rossz PR? Baj, hogy muszáj úgy tenniük, mintha 
odafigyelnének a környezetvédelemre és adniuk kell látványos összegeket charity-kre, mert 
lehet válogatni a cégek között és a világképemnek megfelelőbb mellett fogok dönteni? Muszáj 
emberi arcot mutatni, még ha legbelső működésük nem is az? És hogy senki sem eldobható, 
helyette ingyenesen járatnak tömegeket iskolába, egyetemre, hogy legyen olyan ember 
kiképezve, aki ezt a folyamatot tudja tovább vinni? Ez is egy fejlődés. Ha gyerekmunkásokkal 
készíttet egy cég olcsóbban cipőket, akkor az ellenfele, konkurenciája megírja, és senki 
nem fog vásárolni tőlük. Ezeket mind fejlődésnek érzem annak ellenére, hogy maga az 
olló egyértelműen nyílik, az egyenlőtlenségek nőnek. De így is, akik alulmaradtak, azok is 
olyan szintű bőségben élnek, hogy királyok nem éltek ilyen színvonalon, ha mondjuk, csak 
az egészségüket nézem, vagy az étkezési lehetőségeket. Vannak problémák, de nem tudunk 
jobb rendszert mondani a mostaninál. Vegyük Kínát! A technológia ugyanúgy Nyugaton is 
megvan, mint Keleten, de máshogy van felhasználva. A social credit rendszer elfogadható 
Kínában: minél jobb elvtárs vagyok, annál több jogom van és ez automatikusan mérhető. Ha 
kínai terméket vásárolok, nem szidom a kormányt online, akkor több termék lesz elérhető, 
egyébként meg még vonatjegyet sem fogok tudni venni. Ez nem azért nem létezik itthon, 
mert a Facebook vagy a Google ne tudná ugyanúgy lefejleszteni, hanem mert mi máshogy 
gondolkodunk, a felhasználók nyugaton más mennyiségű adatot, szabadságot hajlandóak 
feladni bizonyos szolgáltatásokért. Hiszen a social credit rendszerekkel is rengeteg pluszt 
kapnak a kínaiak. Hogy végre lehet automatikusan, készpénz nélkül telefonnal, arccal fizetni 
étteremben, utcán, közműveknél vagy tömegközlekedésen? Ez egy hatalmas fejlődés az 
elmúlt évtizedekhez képest, amiért könnyebb feladni bizonyos szabadságjogokat. Ki tudja, 
mit hoz a jövő és mi lesz a sorsunk Európában, de én bizakodó vagyok. Az atomfegyverekkel is 
meg volt már a képességünk önmagunk elpusztítására, és mégis túléltük valahogy. Viszont a 
fejlődés magával hozza azt is, hogy kevésbé látjuk értelmét a mindennapoknak, kiégünk, mert 
mindenünk megvan, de mégiscsak céltalanul dolgozunk tovább. Ez is lehet előrelépés, hiszen, 
ha már mindenünk megvan az élethez, marad időnk arra, hogy olyan dolgokat keressünk, 
amelyek értelmet adnak. A Maslow-piramis tetején már van annyi erőforrásunk, hogy ezen is 
elgondolkodhassunk, filozófiákat, vallásos életutakat kövessünk. Lehetséges, hogy arra megy 
majd a jövő, hogy – akár szolgáltatásként – egymással személyesen többet foglalkozzunk. 
Munkakör lehet meghallgatni egymást a szolgáltató szektor után.
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Ropolyi László: Csak egy-két mondatot hagy mondjak ehhez. Teljesen jogos és abszolút 
egyetértek azzal, amit mondasz. Viszont van két szempont, amit szerintem figyelembe kell 
venni. Az egyik, hogy egy technika mindig tartalmaz belefoglalt értékeket, és amikor egy 
technika működik, akkor ezek az értékek is működnek. Realizálódnak, attól függetlenül is, hogy 
tudunk-e róla vagy, hogy akarjuk-e. A másik szempont, hogy hogyan használjuk a technikát. 
A használat módja lehet külsődleges és ellentétben állhat a technikába beépített értékekkel. 
Sokszor látni, hogy konfliktust okoz, ha a technikát másra használják, mint amire szánták. Ez 
lehet jó, innovatív hatású, és lehet haszontalanul rossz is. Lehet, mondjuk fényképezőgéppel 
kalapálni, de ez nyilván nem egy harmonikus használata, mert más van beleépítve és aligha 
szolgálna innovatív célokat. Ebből a szempontból az internet nagyon érdekes, mert direkt úgy 
van kitalálva, hogy a posztmodern pluralizmus és az individuális szabadság birodalma legyen 
és eleve úgy lett, hogy lehetetlen egy központból ellenőrizni. Noha az internet így működik, 
de ennek ellenére a különféle hatalmak –amelyek nem ebben a működésmódban érdekeltek, 
nem érdekük például az individuumok szabadsága – rányomulnak és jogi, gazdasági, politikai 
eszközökkel megpróbálják visszavenni és korlátozni azt a szabadságot, amelyet az internet 
használata nyújt az embereknek. Erre mondtam az imént azt, hogy ideológiai küzdelem 
folyik a modern és a posztmodern értékrend között. Ami a posztmodern értékeket képviseli 
az interneten, az beépített értékrend. A modern értékeket pedig a használatot kontrollálni 
akaró, külsődleges, kulturális, politikai, gazdasági, adminisztratív hatalom erőltetné rá a net 
használóira.

Nagyfi Richárd: Ezzel teljesen egyetértek. Viszont nem gondolom, hogy politikai 
akarttól függetlenül ne lenne ugyanúgy a végeredmény Pareto-eloszlás a javakban. Még egy 
technokrata rendszer is hasonló eloszlást okozna, hiszen ahhoz is kell háttérország, hogy 
legyen elég erőforrásunk egyáltalán tanulni.

Ropolyi László.: A kultúrát kell alakítani, a kulturális erőket formálni.

Nagyfi Richárd: A Bitcoin-nal ugyanez történt. Az ötlet az az volt, hogy nincs szükség 
bankra, nincs semmi centralizáltság. Mégis a legnagyobb Bitcoin tulajdonosok esetében is 
„20% birtokolja a 80%-ot”. Vagy vegyük a dotcom lufit vagy robbanást az iPhone-nal, hogy 
mindenre volt egy oldal vagy app. Ma hány darab app van a telefonunkon és mennyi az, amit 
valóban megnyitunk naponta? Talán 3-4 az, amit tényleg használunk is? Lehetséges, hogy 
csak egy átmeneti változásnak volt a túlértékelése, hogy ennyire demokratikus és változatos 
volt a szféra. Nem így indult, de úgy néz ki, hogy már le lettek osztva mind a lapok.

Mihalik Judit: Vajon értjük-e már elég jól azt, hogy hogyan tudunk kooperálni és ki vagy 
mi az ágense annak, amikor a technológia és az ember kooperál az önmaga által létrehozott 
technológiával? Ki az, aki irányítja ezt a viszonyt, a kooperációt, a kompromisszumokat? Talán 
azok a megközelítések segíthetnek legtöbbet ennek a megválaszolásában, amelyek szerint 
bár a mesterséges intelligencia bármire képessé tehető, de az, hogy mi miért történik, miért 
kell valamilyen tevékenységet elvégezni és annak mi a célja – azaz a teleológia belelátása 
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egy folyamatba vagy egy algoritmusba is akár, ez egy elvitathatatlan és meghaladhatatlan 
humánképesség.

Ropolyi László: Az ágensekkel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy ez a mai 
technikafilozófia egyik alapvető kérdése. Nagyon sokat foglalkoznak azzal, hogy megállapítsák: 
valójában milyen ágensek működnek a technikai szituációkban akkor, amikor egy technikát 
használunk. A technikafilozófusok egyik kedvenc kifejezése a „delegált szándék”. Azt mondják, 
hogy a technikák működésébe mindig valamilyen emberi szándék van „delegálva”. Nincs 
jelen a szituációban, aki ezt belerakta, de valójában az ő szándéka működik, és a technika 
használata során ezzel a delegált szándékkal kell kooperálnunk vagy nem kooperálnunk. Egy 
számítógép használata során például alapvetőek a hardveres mérnököknek és a használt 
szoftverek programozóinak delegált szándékai. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy tényleg 
nagyon érdekes és fontos kérdés, hogy tisztázzuk: valójában ki és milyen szerepet játszik 
akkor, amikor egy technikát létrehoznak, működtetnek vagy konkrét társadalmi közegbe 
illesztenek.




