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Kugler Ju dit

A mo bil ta nu lás el mé le ti és gya kor la ti kér dé sei
Be szél ge tés Nyí ri Kris tóf fal „A XXI. szá zad kom mu ni ká ci ó ja 

 – fi lo zó fia, pszi cho ló gia, mű ve lő dés” cí mű kon fe ren cia kap csán

2001 ja nu ár ja óta fo lyik in ter disz cip li ná ris ku ta tó mun ka „A XXI. szá zad kom mu ni-
ká ci ó ja – mo bil in for má ci ós tár sa da lom” cím mel az MTA Fi lo zó fi ai Ku ta tó in té ze te és 
a Wes t el Mo bil Táv köz lé si Rt. együtt mű kö dé sé ben.

A mo bil és az in te rak tív szá mí tó gé pes kom mu ni ká ció hasz ná la tá nak fi lo zó fi á ját, tár-
sas jel leg ze tes sé ge it, ter je dé sé nek tár sa dal mi, il let ve a hu mán tu do má nyok el mé let al-
ko tá sá ra va ló ha tá sa it vizs gá ló és elem ző pro jekt ered mé nye it fél éven te, te ma ti kus 
kon fe ren ci án mu tat ják be, me lyek kö zül a leg utób bit „Fi lo zó fia, pszi cho ló gia, mű ve lő-
dés” al cím mel 2002. no vem ber vé gén tar tot ták a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mi án.

A két na pos nem zet kö zi tu do má nyos ren dez vény el ső nap ján a mo bil ta nu lás-
sal kap cso la tos tár sa da lom tu do má nyi kér dé sek ke rül tek te rí ték re: az új el mé le ti 
ke re tek meg is me ré sén túl be te kin tést nyer het tünk né hány si ke res pro jekt be, míg 
a má so dik nap elő adá sai a mo dern tech no ló gi ák ál tal a fi lo zó fia tu do má nyá val 
szem ben tá masz tott ki hí vá so kat, az ál ta luk új meg vi lá gí tás ba he lye zett ré gi fi lo zó-
fi ai prob lé má kat jár ták kö rül.

Nyí ri Kris tóf pro fesszort, az MTA Fi lo zó fi ai Ku ta tó in té zet ének igaz ga tó ját, a ku ta-
tá si prog ram ve ze tő jét az együtt mű kö dés ről, az ered mé nyek ről és ki lá tá sok ról, az 
el múlt kon fe ren cia egyik ki emelt té má ja ként szol gá ló mo bil ta nu lás ról, va la mint a 
mo dern infokom mu niká ciós tech no ló gi ák meg je le né sé nek és ter je dé sé nek a tár sa-
da lom tu do mány ok ra gya ko rolt ha tá sa i ról kér dez tük.

 Mi lyen hát tér rel in dult és ho vá tart „A XXI. szá zad kom mu ni ká ci ó ja” cím mel 
fo lyó ku ta tá si prog ram?

A Wes t el ke re sett meg 2000 vé gén az zal az öt let tel, hogy a kö vet ke ző év ele jé re 
meg szer vez nénk-e egy work shopot, a hoz zá tar to zó ku ta tás sal. A meg ke re sés hát te-
ré ül az szol gált, hogy sa ját mun kám ban, il let ve kü lön bö ző pro jek tek ben, ame lye ket 
szer vez tem, 15 év óta a kom mu ni ká ció tech no ló gia fi lo zó fi á já val fog lal ko zom. A kom-
mu ni ká ció tech no ló gi á ja tu laj don kép pen az el ső bar lang raj zok kal és a kép írás sal vet te 
kez de tét, te hát az a té ma, hogy mi lyen össze füg gés van egy fe lől az esz mék és az 
em be rek szer ve ző dé se, más fe lől a kom mu ni ká ció tech no ló gi á ja kö zött. A prob lé ma 
nem a táv író fel fe de zé sé vel vált elő ször ak tu á lis sá, no ha az óta ter mé sze te sen egy re 
lé nye ge sebb kér dés sé lett. A ma gyar esz me tör té net ben Palá gyi Meny hért fi lo zó fus és 
Ba logh Jó zsef klasszi ka fi lo ló gus, Haj nal Ist ván tör té nész, Ba lázs Bé la film esz té ta mun-
kás sá ga óta lé te zik egy kom mu ni ká ció fi lo zó fi ai vo nu lat, az az egy olyan irány, amely 
a kom mu ni ká ció tech no ló gi á ja fe lől te kint ki a kom mu ni ká ció fi lo zó fi á já ra. Ez né hány 
év ti zed re Ma gyar or szá gon fe le dés be me rült, de a Tor on tói Is ko la, Mar shall McLuhan, 
a Gu ten berg-ga la xis szer ző je kö ré nek köz ve tí té sé vel vé gül vissza ke rült ha zánk ba.

Nem meg le pő, hogy a kom mu ni ká ció fi lo zó fia irán ti fo gé kony ság ép pen olyan kul tú-
rák ban ala kul ki, ame lyek nek kom mu ni ká ci ós ne héz sé gei van nak. Ma gyar or szá gon 
az Oszt rák–Ma gyar Mo nar chia vi szo nyai kö zött a kom mu ni ká ció ál lan dó prob lé ma-
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ként je lent ke zett. Az itt élők szá má ra az anya nyelv vég ső so ron el zárt sá got je len tett 
a vi lág gal va ló kom mu ni ká ci ó tól, így kü lön le ge sen erős sé vált ez az ér dek lő dés. Én 
eze ket a ma gyar or szá gi ha gyo má nyo kat foly tat tam. Ez azt je len ti, hogy ami kor az 
egy re újabb és újabb kom mu ni ká ci ós tech no ló gi ák, az inter net, a mo bil te le fon meg-
ér kez tek, ak kor mun ka tár sa im mal eze ket az esz kö zö ket kész fo gal mi vér te zet ben 
fo gad tuk. A je len ség új volt, de ke ze lé sé nek mód ja i ra meg vol tak az esz kö ze ink, így 
te hát nem ért vá rat la nul, ami kor a Wes t el kom mu ni ká ci ós igaz ga tó ja meg ke re sett és 
fel kért egy ilyen pro jekt le bo nyo lí tá sá ra. Mi vel az el ső work shop 2001 már ci u sá ban 
elég jól si ke rült, úgy lát ták, hogy ér de mes az együtt mű kö dést foly tat ni. A 2001. év re 
kö töt tünk egy szer ző dést, kon fe ren ci á kat, ku ta tá so kat, pub li ká ci ó kat ter vez ve, majd 
ezt meg hos  szab bí tot tuk a kö vet ke ző év ben. 2002 vé gé re már há rom ma gyar és egy 
né met nyel vű kö tet volt az asz ta lon, és idén is mét tel jes együtt mű kö dé si év re ké szü-
lünk. Áp ri lis 24–25-én egy „öt csil la gos” nem zet kö zi kon fe ren ci át tar tunk a mo bil kom-
mu ni ká ció tár sa dal mi kö vet kez mé nye i ről, no vem ber vé gé re pe dig ter ve zünk egy 
mo bil kul tú ra kon fe ren ci át: a kul tú rát ez út tal nem ant ro po ló gi ai, ha nem a min den na pi 
szó ra ko zás sal, élet vi tel lel kap cso la tos ér te lem ben te kint ve. Ezek ről a kon fe ren ci ák-
ról meg fog nak szü let ni a meg fe le lő an gol és ma gyar nyel vű kö te tek, az év so rán 
pe dig ki emelt ku ta tá si fel adat ként ke zel jük a mo bil ta nu lást, az m-learninget.

 Az m-learn ing el mé le te és gya kor la ta a leg utób bi kon fe ren cia köz pon ti té má ja 
volt. Ho gyan kö ze lít, ho gyan kö ze lít het a tár sa da lom tu do mány eh hez az egy elő re 
fő ként a tech no ló gia szem pont já ból te kin tett kér dés kör höz?

A mo bil kom mu ni ká ció, a mobil tele fó nia té má ját az el ső két év ben lel tár ba vet tük 
és „örök be fo gad tuk”, s a sok ol da lú in ter disz cip li ná ris meg kö ze lí tés nek kö szön he tő-
en fon tos ered mé nye ink szü let tek. Nyil ván va ló, hogy az el mé lyült to vább lé pés hez 
fó ku szál ni kell a gon dol ko dást, és mi vel ez egy fi lo zó fi ai ku ta tó in té zet, úgy ér zem, 
hogy ami eb ből a je len ség ből az el mé le ti fi lo zó fi á hoz leg in kább kö zel áll, az az 
esz mék kom mu ni ká ci ó já nak a kér dé se. Ezen be lül pe dig a ta nu lás, a mű ve lő dés 
olyan té ma, amely a kez de tek től fog va a fi lo zó fia ér dek lő dé sé nek elő te ré ben állt. 
Pla tón leg is mer tebb di a ló gu sa, Az ál lam, vé gül is nem az ál lam ról szól, ha nem az 
új is ko la szük sé ges sé gé ről a ko ra be li írás be li ség vi szo nyai kö zött. Azt le het mon da-
ni, hogy a Nyu gat fi lo zó fi á já nak tel jes ha gyo má nya tu laj don kép pen ta nu lás fi lo zó fi ai 
ha gyo mány. Ilyen ér te lem ben an nak té nye, hogy mi az m-learn ing fe lé for dít juk a 
fi gyel mün ket, azt je len ti, hogy egy olyan té mát vá lasz tunk, mely re is ko lá zott sá gunk-
nál, elő kép zett sé günk nél fog va a leg in kább fel va gyunk ké szít ve. Az m-learn ing 
kü lön le ge sen ér de kes té ma. Egy részt ke vés kéz zel fog ha tó ered mény szü le tett 
eb ben a je len ség kör ben, s ezek is szin te mind tech ni kai né ző pon tú ak: ké szü lé kek-
ről, szoft ve rek ről szól nak. Na gyon ke vés ered mén  nyel ren del ke zünk ugyan ak kor a 
„pu ha” hu mán tu do má nyok – pszi cho ló gia, pe da gó gia, fi lo zó fia – szem pont já ból. A 
részt ve vők egy be hang zó köz lé se sze rint a no vem be ri kon fe ren ci ánk el ső nap ja az 
el ső ilyen fó ku szú ren dez vény volt. A szó ban for gó je len ség és a je len ség re irá nyu-
ló ku ta tás két ar cú. Egy fe lől lé te zik az igen ke vés ed di gi ér de mi tár sa da lom tu do má-
nyos ered mény, mert foly tat tak azért ér de kes és meg győ ző kí sér le te ket. A má sik 
ol da lon ott áll, hogy a mo bil ta nu lás a kö zel jö vő ben bi zo nyo san be kö vet ke ző je len-
ség. Te hát a hí res kanti for du lat pa ra frá zi sá val azt mond hat juk, hogy mo bil ta nu lás 
lesz, kér dés, hogy ho gyan le het sé ges. Meg ke rül he tet len a mo bil ta nu lás, hi szen az 
is ko la, az az a ta nu lás min den kor ban az adott kor do mi náns kom mu ni ká ci ós tech-
no ló gi á já nak az al kal ma zá sán ala pul. Az is ko la, a fel ső ok ta tás, ahogy mi is mer jük, 
a Gu ten berg-ga la xis vi lá gát tük rö zi: azt a vi lá got, mely ben alap ve tő en az ol va sás ra 
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épít ve ta nul nak. Ezt ki egé szí ti a meg fe le lő kö zös sé gi, is ko lai, in téz mé nyi kör nye zet 
al só-, kö zép- és fel ső fo kon, ahol a ta nu lás ra ítél te ket a meg fe le lő ok ta tók a meg fe le-
lő írott tan anyag ok el sa já tí tá sá ra kész te tik, il let ve en nek me to do ló gi á já ba be ve ze tik. 
Hi szen a ma gá nyos ol va sás nem olyan tech ni ka, me lyet egy bi o ló gi ai ér te lem ben 
nor má lis em ber, ha kül ső kész te tés nem éri, ma gá tól meg ten ne. Nos, a mo bil te-
le fon min den idők leg si ke re sebb tech ni kai in ven ci ó ja. So ha sem mi nem ter jedt el 
ilyen se bes ség gel, és ered mé nye ink sze rint, me lyek ös  sze csen ge nek a kül föl di 
ku ta tá sok ban ta lál tak kal, ez a si ker nem egy sze rű en ab ból fa kad, hogy a mo bil szol-
gál ta tók rek lám had já ra tai meg győz ték a fo gyasz tó kat, ha nem ab ból is, hogy mély, 
ősi pszi cho ló gi ai, ant ro po ló gi ai igé nye ket elé gít ki az ál lan dó, min de nütt je len lé vő, 
le he tő leg szé les sá vú in te rak tív kom mu ni ká ció le he tő sé gét nyújt va. Ilye nek va gyunk, 
és ezt az igé nyün ket ke gyet le nül szám űz tük né hány száz vagy né hány ezer évig. A 
tech no ló gia te hát el ter jedt, min den ki nek ott van a ke zé ben, a gye re kek szá má ra is 
el ér he tő esz köz. Egy sze rű en il lu zó ri kus len ne azt gon dol ni, hogy e min de nütt je len 
lé vő tech ni ka nem fog ja ra di ká lis mó don meg újí ta ni a ta nu lást, a ta ní tást. Te hát 
ami rö vid tá von az is ko la in téz mé nyé nek éle té be va ló kel le met len kül ső be ha to lást 
je lent – és ez két ség te le nül így is van –, az kö zép- és hos  szú tá von a ma ga ké pé re 
fog ja for mál ni az is ko lát. Az osz tály te rem fa lai min den ed di gi nél nyil ván va lób ban le 
fog nak om la ni, és a ta nu lás vi lá ga, kör nye ze te, az ma ga az ele ven élet-vi lág lesz, 
azt is le het mon da ni, hogy a mun ka vi lá ga. Hi szen ab ban a pil la nat ban, ahogy a 
ta nu lás, mű ve lő dés in téz mé nye i nek fa lai le om la nak, a gyer mek és a fel nőtt fo gal mi 
meg kü lön böz te té sé nek az alap jai is el il lan nak. Ter mé sze te sen lé tez nek bi o ló gi ai és 
fej lő dés be li kü lönb sé gek, de nin csen éles fo gal mi ha tár, ame lyet meg von ha tunk. 
Te hát az is ko la és a gyer mek fo gal ma csepp fo lyós sá vá lik, szer ves ta nu lá si kör nye-
ze tek vált ják föl a for má lis in téz mé nyek mes ter sé ges ta nu lá si kör nye ze te it, és ezen 
in for má lis ta nu lá si kör nye ze tek alap tech no ló gi á ja az ilyen vagy olyan ké szü lé ke ken 
át meg va ló su ló mo bil tech no ló gia lesz. A fo lya mat el in dult, és min den er re vo nat ko-
zó tu do mány nak, a pe da gó gi á nak, a pszi cho ló gi á nak és a szo ci o ló gi á nak ar ra kell 
be ren dez ked nie, hogy meg pró bál ja ér tel mes irány ba ka na li zál ni azt.

 Vizs gá la tok ból tud juk, hogy Ma gyar or szág az inter net el ter jedt sé ge szem pont-
já ból le ma radt, még a töb bi kö zép-eu ró pai or szág hoz ké pest is. Ez zel szem ben 
a friss ada tok sze rint mo bil te le fon nal a ma gyar né pes ség nek több mint a fe le ren-
del ke zik. Ez le het az az út, ahon nan az in for má ci ós kul tú ra el jut az em be rek hez, 
ahon nan be fog szi vá rog ni a min den nap ok ba, amint szé les kör ben el ér he tők lesz-
nek a meg fe le lő esz kö zök?

Meg va gyok ró la győ ződ ve, hogy így van. Az inter net rob ba ná sa Ma gyar or szá gon 
nem kö vet ke zett be. Nem el ső sor ban azért, mert túl drá ga volt, ahogy azt gyak ran 
mond ják, bár két ség kí vül túl költ sé ges volt. In kább azért nem, mert a rá for dí tás sal 
szem ben nem vol tak ott azok a szol gál ta tá sok, il let ve tar tal mak, ame lyek mi att meg-
ér te vol na ki fi zet ni. Ép pen a mobil tele fó nia mu tat ja, hogy a csa lá dok ké pe sek a 
költ ség ve té sü ket úgy mó do sí ta ni, hogy tel jen olyas va la mi re, ami re szük sé gük van. 
Az inter ne tre nem volt szük ség, mert az inter net nek nem volt ér tel me, hi szen alap ve-
tő en an go lul lé te zik, a ma gya rok pe dig no tó ri u san te het ség te le nek, ami az ide gen 
nyel ve ket il le ti. En nek a vég ered mé nye az, hogy az an gol nyel vű inter net, a vi lág 
ed di gi leg ha tal ma sabb könyv tá ra, ke ve set nyújt az át lag ma gyar szá má ra. Eh hez 
ké pest, amen  nyi ben ma gát az inter nethasznála tot néz zük a ma gyar fel hasz ná lók 
szem pont já ból, ak kor a „killer appli ca tion”, a leg el ter jed tebb fel hasz ná lá si for ma 
– mint min de nütt a vi lá gon – a sze mély kö zi kom mu ni ká ció. Te hát az inter neten is 
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az e-mail do mi nál, ak kor is, ha az adat for ga lom nak eset leg na gyobb a vo lu me ne. A 
ma gya rok te hát tud nak egy más sal ma gya rul e-mailezni, de mást az inter net tel nem 
na gyon tud nak kez de ni. A mobil tele fó nia alap ve tő en és túl nyo mó részt ele ve a sze-
mé lyek köz ti kom mu ni ká ci ó ra épül, te hát itt a nyel vi sza ka dék nem lép fel: ma gya rul 
kom mu ni ká lunk egy más sal. Ezen túl min den elő re jel zés azt mond ja, hogy rö vid időn 
be lül a do mi náns inter net-hoz záférés mo bil ké szü lé kek se gít sé gé vel tör té nik majd. 
De azért itt ten nünk kell egy meg kü lön böz te tést. A drót nél kü li kom mu ni ká ció és a 
mo bil kom mu ni ká ció ugyan is nem azo nos. Ha hasz ná lom a note bookot, ide-o da ci pe-
lem és drót nél kül az inter ne tre tu dok ve le kap cso lód ni, az nem mo bil kom mu ni ká ció. 
A mo bil kom mu ni ká ció az, ha egy olyan ké szü lék se gít sé gé vel tu dok kom mu ni kál ni, 
adott eset ben az inter netet el ér ni, és azon ke resz tül kom mu ni ká ci ót foly tat ni, amely 
ké szü lék min dig ve lem le het, ké nyel me sen hasz nál ha tó mé re te és er go nó mi ai meg-
al ko tá sa foly tán. John Dewey, aki a XX. szá zad el ső fe lé nek meg ha tá ro zó ame ri kai 
fi lo zó fu sa és egy ben pe da gó gus volt, meg fo gal ma zott egy té telt, mely sze rint min-
den kom mu ni ká ció ta nu lást je lent, min den kom mu ni ká ció edukatív. Ilyen ér te lem ben 
mon dom, hogy a mo bil kom mu ni ká ci ó nak, a mo bil ta nu lás nak a fo gal mát a leg egy-
sze rűb ben vagy a leg ter mé sze te seb ben nem úgy kö ze lít jük meg, ha föl tes  szük a 
kér dést, ho gyan le het a mo bil te le fon kép er nyő jé re va rá zsol ni egy ha gyo má nyos 
tan köny vet, ha nem ha úgy tes  szük föl a kér dést, hogy a min den na pi sze mély kö zi 
kom mu ni ká ci ó ban a mo bil te le fon ho gyan fog ja azt biz to sí ta ni, hogy ez a kom mu ni-
ká ció edukatív le gyen. Mind ez nem olyan ab szurd, mint ami lyen nek hang zik, hi szen 
a ta nu lás csak azért tör té nik mű vi kör nye zet ben, mert a vi lág olyan lett, hogy a ter-
mé sze tes kör nye zet nem nyújt ja azo kat az im pul zu so kat, ame lyek a fel nőt té érés hez 
kog ni tív ér te lem ben szük sé ge sek. Meg kel lett te rem te ni a ta nu lás mes ter sé ges kör-
nye ze tét, hogy a gye rek tör té nel met, ma te ma ti kát, fi zi kát, kém iát stb. ta nul jon. De a 
szer ves ta nu lá si kör nye zet ben, amely fe lé ha la dunk, és amely ben a gyer me kek úgy 
vesz nek részt a fel nőt tek éle té ben, hogy ké pe sek a fel nőt tek mun ká já nak a vi lá gát 
át él ni, a mo bil kom mu ni ká ció, a mobil tele fó nia alap ve tő köz ve tí tő sze re pet ját szik. 
Te hát eb ben a kör nye zet ben a ta nu lás vég ered mény ben nem tan anyag ok el sa já tí tá-
sát je len ti, ha nem a va ló vi lág ban va ló tá jé ko zó dás hoz szük sé ges is me re tek el sa já-
tí tá sát. Ezek hely zet füg gő, prob lé ma- és gya kor lat ori en tált is me re tek. Az abszt rakt 
al geb ra alap ja it nyil ván nem mo bil te le fo non ke resz tül fog ja az em ber meg ta nul ni, de 
a mul ti dis z ci plináris, tran szdis z ci plináris, gya kor lat ori en tált tu dás nak egy te te mes 
há nya da igen is el sa já tít ha tó meg fe le lő en pro cesszált, új jel le gű, az új esz közt, a 
mo bilt új faj ta mó don föl hasz ná ló tech no ló gi ák se gít sé gé vel.

 Me lyek a hely- és hely zet füg gő m-learn ing fo gal má nak jó gya kor la ti pél dái?
Egy részt is ko lai kí sér le tek tá maszt ják alá, hogy egy ál ta lán lé te zik mo bil ta nu lás, 

bár azt gon do lom, hogy az el mon dot tak ból kö vet ke ző en ezek még egy má sik vi lág 
fel fo gá sát tük rö zik. Az iga zi hely-, hely zet füg gő ta nu lás nak na gyon meg győ ző pél-
dá ja vi szont mond juk az, ami kor egy mo bil PDA-val1 ren del ke ző kór há zi asszisz tens, 
ha egy szá má ra is me ret len ké szü lék kel ta lál ko zik, ak kor an nak a gya kor la ti hasz ná-
la ti út mu ta tá sát egy sze rű en elő hív hat ja. Ugyan ilyen hasz nos a re pü lő gép-sze re lő 
szá má ra is, aki ed dig vas kos ké zi köny vek kel fel sze rel kez ve kel lett, hogy – mond juk 
a haj tó mű ben ha sal va – mun ká hoz lás son. Ilye nek a szem lé le tes pél dák ar ra, hogy 
mit ér tünk „hely füg gő, hely zet füg gő, gya kor lat ori en tált” ta nu lás alat t. Az per sze il lu zó-

 1  PDA (Personal Dig i tal Assis tan t): olyan kéziszámítógép, amely asz ta li szá mí tó gép hez csat la koz tat va ada-
tok, in for má ci ók fel- és le töl té sé re hasz nál ha tó, így tu laj do no sa füg get le nít he ti ma gát PC-jé től.
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ri kus, hogy pél dá ul a nyol ca dik osz tá lyos tör té ne lem köny vet le hív juk mo bil te le fo non. 
Ke vés bé il lu zó ri kus azon ban az alap ve tő hely is me re ti, hu mán föld raj zi vo nat ko zá sok 
ilyen mó don va ló el sa já tí tá sa. Úgy gon do lom, hogy most né hány éves éré si fo lya mat 
kö vet ke zik, amely nek meg győ ző dé sem sze rint az a ki fu tá sa, hogy lét re jön nek olyan 
új mó don ke let ke ző tar tal mak, me lyek már a ki sebb mo bil ké szü lé ken is föl hasz nál ha-
tók lesz nek. Mint em lí tet tem, az abszt rakt el mé let nem mo bil te le fon ra va ló. Az abszt-
rakt el mé let és a „föld höz ra gadt” in for má ció kö zött óri á si tö rés vo nal hú zó dik, és ez 
nem hagy ha tó fi gyel men kí vül. Az éré si fo lya mat hoz, pél dá ul az inter net ese té ben, 
az is hoz zá tar to zik, hogy a fe le lő sen gon dol ko dó ok ta tás po li ti ka ne olyan for mu lák-
ban gon dol kod jon, mint a „Sulinet exp res  sz”, ahol az inter neten nyúj ta nak olyan tar-
tal ma kat, me lyek ko ráb ban tan köny vek for má já ban je len tek meg. Ilyes mit a di á kok 
nem kép er nyőn ol vas nak. Hiper tex tuális, hiper me diális, más kép pen pro cesszált, 
más ként szer kesz tett, és tu laj don kép pen a tu dás nak egy más szer ke ze té vel és hi e-
rar chi á já val dol go zó tan anyag az, ami a mo bil ké szü lé ke ken al kal maz ha tó.

 A tár sa da lom tu do mány ok né hány éve még jel lem ző en ide gen ked ve kö ze lí tet tek 
az in for má ci ós-kom mu ni ká ci ós esz kö zök in du kál ta vál to zá sok kér dé sé hez. Ugyan-
ak kor má ra nyil ván va ló vá vált, hogy – amint em lí tet te – a vál to zá sok meg ke rül he-
tet le nek. Ezért úgy tű nik, a ku ta tók nak a fel me rült kér dé se ket új szem pont ként be 
kell emel ni ük a szak te rü let ük kér dé se i ről va ló gon dol ko dás ba. Vál to zott-e az el múlt 
évek ben an nak mód ja, aho gyan a hu mán tu do má nyok kép vi se lői az in for má ci ós-
kom mu ni ká ci ós esz kö zök höz kö ze lí te nek?

A vál to zás sze rin tem je len tős. A ko ráb bi, inter net tel va ló fog la la tos ko dá sunk tel je-
sen ide gen volt a ma gyar köz vé le mény szá má ra, és ami kor a mo bil ku ta tás ba be le-
fog tunk, ak kor az ide gen ke dés ak tív el len szenv vé vál to zott. Az el ső ma gyar nyel vű 
kö te tet ér tel mi sé gi el uta sí tás fo gad ta, és nem kel lett na gyon hall ga tóz ni ah hoz, hogy 
az em ber meg hall ja a pros ti tú ci ó ra va ló uta lá so kat. Vi szont ahogy a ku ta tás ha ladt, 
ahogy a pusz ta lel tár fel vé tel mun ká ján túl ju tott, és a részt ve vő ku ta tók túl vol tak az 
inter net tel va ló is mer ke dé sen, egy re in kább ab ba a hely zet be ke rül tek, hogy a sa ját, 
sze mély re sza bott ku ta tá sa i kat tud ták to vább foly tat ni. Te hát a kog ni tív pszi cho ló gus a 
kog ni tív tu do mány ról ír ha tott, a szo ci o ló gus a szo ci o ló gi á ról. Ez már elő re lé pés volt: 
szer ve sebb, el mé lyül tebb lett a té má ról va ló gon dol ko dás. Más részt pe dig kö vet kez-
tek a si ke res nem zet kö zi kon fe ren ci ák, me lyek ab ban az ér te lem ben vol tak si ke re sek, 
hogy el is mert és ér de kes tu dó so kat hoz tak ide, akik nek a kon tribú ció ja ta lál ko zott a 
mi kon tribú ciónkkal. Minden nek kö szön he tő en a har ma dik ma gyar, és az ez zel egy 
idő ben meg je le nő né met kö tet meg je le né se kor sem mit sem érez tem már ab ból az 
elő í té let ből és el len szenv ből, ami ko ráb ban kö rül vett. A Wes t el együtt mű kö dé sé nek 
és a szpon zo rá lás nak há la, a ma gyar tár sa da lom tu do mány ok, vagy leg alább is a pu ha 
tár sa da lom tu do mány ok bi zo nyos szeg men se ki len dült kon zer va tív tes pe dé sé ből.

 Je len ti ez azt is, hogy má ra Ma gyar or szá gon kön  nyebb a té má hoz ér tő mó don 
kö ze lí tő mun ka tár sa kat ta lál nia?

Igen. A ku ta tá si prog ram kez de tén az is me ret sé gi, kol le gi á lis kö röm ben ke res tem 
a mun ka tár sa kat. Úgy az el ső év vé gé re vál to zott meg olyan mó don a hely zet, hogy 
az óta vol ta kép pen ál lan dó meg ke re sé sek nek va gyok ki té ve. A té ma óri á si, a fel ada-
tok sok fé lék. Nem ar ról van szó, hogy egy adott csa pat tel jes lét szám ban, ál lan dó an, 
min den nel fog lal ko zik, ha nem fel vált va, hol ez a kol lé ga, hol az a kol lé ga já rul hoz zá 
ta nul má nyok kal, elő adá sok kal a mun ká hoz. Ter mé sze te sen a vá lo ga tás hely szí ne 
má ra az egész vi lág, hi szen az áp ri lis 24–25-i kon fe ren ci ánk ra To ki ó tól San Fran cis-
có ig akad tak je lent ke zők, akik nek a be nyúj tott írá sai kö zött vá lo gat ni és sze lek tál ni 
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kell. Van ma né hány na gyobb köz pont ja a mo bil kom mu ni ká ci ó val fog lal ko zó el mé le-
ti ku ta tá sok nak. Két és fél év vel ez előtt ezek a köz pon tok még nem vol tak lát ha tó ak, 
te hát gya kor la ti lag együtt in dul tunk a vi lág gal, és a kér dés ter mé sze té ből kö vet ke zik, 
hogy bi zo nyos idő nek el kell tel nie ah hoz, hogy nyil vá nos ság elé lép je nek a ku ta-
tói mű he lyek. De most már el mond ha tó, hogy is mer jük egy mást, te hát nem ér het 
meg le pe tés olyan ér te lem ben, hogy va la hol be in dul egy vo nat ko zó ku ta tás, és mi 
nem tu dunk ró la. Más részt ez nem füg get len at tól, hogy ha kül föl di elő adók jön nek 
Ma gyar or szág ra egy kon fe ren ci án részt ven ni, az ré szük ről nem egy sze rű en egy 
ado mány. El jön nek elő ad ni, de ta nul ni is egy ben, el jön nek és ki hasz nál ják azt az 
in tel lek tu á lis kör nye ze tet, amit egy- e gy ilyen kon fe ren cia je lent.

 Úgy tű nik te hát, hogy el in dult az a fo lya mat, mely nek ered mé nye kép pen előb b-
utóbb nem a tech no ló gi ák sa já tos ha tá sa i val fo gunk fog lal koz ni, ha nem a va la men  nyi 
hu mán tu do mány anya gá ul szol gá ló kom mu ni ká ció ter mé sze tes esz kö ze ként te kint jük 
majd, ami így szá mos je len le gi el mé le tünk to vább gon do lá sá ra kész tet het ben nün ket.

Így van. Az utób bi idő ben pró bál tam már nyil vá nos fó ru mo kon is han goz tat ni, 
hogy ahogy a ku ta tás be érik, úgy a té ma fel ol dó dik az ed di gi tu do má nyos disz cip-
lí nák ban. Te hát pél dá ul a kog ni tív tu do mány nak volt úgy két-há rom éve, ami kor 
meg kel lett bir kóz nia a mobil tele fó nia prob lé má já val, így ak kor a mobil tele fóniáról 
be szélt. De előt te az év ti ze dek so rán nem be szélt a köny vek ről, ha nem adott nak 
vet te őket. Most ter mé sze te sen be kö vet ke zik új ra ugyan ez: min den disz cip lí na 
foly tat ja a sa ját ha gyo má nya it, de fo gal mi lag és em pi ri ku san be épít ve, beemel-
ve ma gá ba ezt az új je len sé get, mert egy re ke vés bé cso dál ko zik, egy re ke vés bé 
te ma ti zál ja. Így ter mé sze tes mó don, fo gal ma it gaz da gít va hasz nál ja. A té ma új sze-
rű sé ge el múlt, ugyan ak kor je len tő sé ge ha tal mas.

Kugler Ju dit  A mo bil ta nu lás el mé le ti és gya kor la ti kér dé sei




