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Különleges nemzedék a mienk – a negyven felettiekre gondolok, akik az olvasótábor nagyobbik részét 
tehetik ki. Mi még nem nőttünk bele a világhálóba, hiszen más viszonyok között születtünk. Emlékszünk még 
a „csigaposta” hozta levél örömére, a hosszas várakozásra falusi telefonfülkékben, amíg kapcsoltak egy 
R-beszélgetést a szüleinkkel, és az újdonságra, amelyet a számítógép megjelenése jelentett az iskolában 
vagy a munkahelyen. Talán féltünk is tőle meg minden vele járó idegen dologtól, hiszen egy új világba 
vezetett be, amelyet nem értettünk, és nem is magyaráztak el rendesen, mégis elkerülhetetlen volt a hasz-
nálata. Aztán jött a mobiltelefon, amelyet könnyebben megtanultunk kezelni, és ma már elképzelhetetlen 
nélküle az életünk.

Ha egyetlen fogalomban kell összefoglalni a változásokat, a „virtuális világra” érdemes gondolni. A kifejezés egy 
elképzelt világot és ennek élethű megjelenítését jelöli. Egyrészt nem újdonságról van szó, hiszen a mesék, történetek, 
könyvek világa évszázadok (sőt évezredek) óta megmozgatja a fantáziánkat. Az újdonság abban áll, hogy az utóbbi 
évtizedekben a korábbiakhoz képest messze élethűbben tudjuk megjeleníteni és irányítóvá tenni a fantázia alkotta 
képeket. Leglátványosabb példái ennek a modern számítógépes játékok, melyek a teljes környezetet megjelenítik, 
valós idejű grafi kával és hanghatásokkal. Egyes játékokhoz használható a virtuális sisak, melyet felvéve a játékos 
maga elé vetített képben látja a másik világot, billentyűzettel és botkormánnyal irányíthatja odáig menően, hogy 
még a fejmozdulataira is megfelelő képi válaszokat kap. Aki beleéli magát ebbe a „másik”, azaz virtuális világba, 
annak nehéz „visszajönnie”, szinte elveszhet benne.

De ne menjünk ilyen messzire, és ne fessük az ördögöt a falra! Vegyük sorra az utóbbi két évtized legfontosabb, 
mindennapjainkat érintő változásait az informatika és a világháló területén.

Otthonról elérjük az egész világot

Megváltoztak a kommunikáció lehetőségei: három évtizeddel ezelőtt még éveket kellett várni egy vezetékes tele-
fonvonalra, két évtizeddel ezelőtt pedig már drótpostafi ókot lehetett nyitni és e-mailt küldeni, mely pár perc alatt 
elér a címzetthez, akár a Föld túloldalára. Egy évtizede rohamosan terjedni kezdett a mobiltelefon. Ma pedig ott 
tartunk, hogy számtalan kommunikációs lehetőség áll rendelkezésünkre egyre olcsóbban. Telefonálhatunk veze-
tékesen és mobilon, de ha van internetünk, netes hangátvitellel (voice over IP) drasztikusan olcsóbban hívhatunk 
távoli országokat, Skype-on ingyen hívhatjuk barátainkat, és a videotelefonálás sem számít már újdonságnak. A 
fi atalabbak körében hódít az SMS és az azonnali üzenetküldés (MSN). Így a távolságok „virtuális” leküzdése már 
nem akadály.

Virtuális világban élünk Bogdányi
Gábor
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A világhálón keresztül bármely témában szerezhetünk információt. Mindez ahhoz vezet, hogy sokak számára 
az elsődleges tájékozódási eszközzé vált az internet: ha valami érdekel bennünket, már nem kell elmennünk a 
könyvtárba, nem vesszük elő az enciklopédiát, elég megnézni a Wikipédiában vagy beütni a kulcsszót a „gugliba” 
(Google), csak győzzük feldolgozni a rengeteg találatot.

Mindez megkönnyíti a konzumvilágban való eligazodást is. Egyre többen vásárolnak interneten keresztül, 
de még nagyobb segítségünkre lehet a világháló a termékinformációk összehasonlításában (hiszen majd minden 
gyártónak van honlapja, nem is beszélve az ár-összehasonlító portálokról) vagy egy utazás előkészítésében, esetleg 
egy építkezés megszervezésében.

Fontos újdonság az elektronikus ügyintézés: egyre több szolgáltató létesít online ügyfélszolgálatot, ahová be-
jelentkezve utánanézhetünk fogyasztási adatainknak, megtekinthetjük az e-számlát, szerződést köthetünk vagy 
módosíthatunk, illetve magunk is küldhetünk be például gázóraállást. Az ügyintézés egy külön területe az elekt-
ronikus banki szolgáltatás, melyet már szinte kivétel nélkül nyújtanak a pénzintézetek ügyfeleiknek, a bankfi óki 
ügyintézésnél olcsóbb tarifával és széles körű szolgáltatásokkal. Különösen nagy segítség ez a kistelepülésen élőknek, 
hiszen így nem kell beutazni a városba a napi pénzügyek elintézéséhez.

Belekóstolhatunk a virtuális közösségi életbe: a milliós tagsággal rendelkező iWiW-be már mindenki belépett, 
aki akart, és ezen túl számos kisebb (network.hu) és nagyobb (Facebook) közösségnek lehetünk tagjai, és kereshetünk 
régi-új barátokat, legyenek bárhol a világon.

Ráadásul a világháló áldásaiból nemcsak fogyasztóként vehetjük ki a részünket, hanem tartalomkészítőként, az 
internet kínálatának formálójaként is. Pár éve még különlegesnek tűnt, ma már mindennapossá vált a blogírás: híres 
emberek blogjait naponta sokan olvassák, de a „névtelen” szerzők írásai is egyre többször váltanak ki érdeklődést, 
a receptblogoktól kezdve az autós hírekig. Sőt nem is kell ennyire messzire mennünk, hogy cikkeket fogalmazunk, 
hiszen kinek ne lenne digitális fényképezőgépe, és ki ne töltött volna fel az internetre ezzel készült képeket – akár 
saját honlapjára, akár egy képmegosztó portálra. Ugyanilyen egyszerűen megoszthatjuk a videóinkat a YouTube-on, 
és ugyanitt meg is találhatjuk a mások által készített rövidebb-hosszabb klipeket.

A puszta szórakozásnál hasznosabb módon is hozzájárulhatunk a világháló tartalmának formálásához: egy-
re többen fedezik fel az aukciós portálok adta lehetőségeket (eBay, TeszVesz, Vatera), ahol a már nem használt 
tárgyainktól úgy válhatunk meg, hogy még kapunk is értük valamit (sok kicsi sokra megy). A tartalomformálás 
egy érdekes módja a webkettes lehetőségek egyik úttörője, a Delicious nyújtotta szolgáltatás: a számunkra fontos 
honlapok, cikkek címeit oszthatjuk meg másokkal, és egyben értékelhetjük is, mennyire fontosak.

Ne felejtsük ki, hogy mindezeken túl az internet új dimenziót adott a távmunkának: számos munkakör van, 
melyet a világhálón keresztül otthonról is el lehet látni. Habár hazánkban nem terjed olyan mértékben, mint tőlünk 
nyugatabbra, mégis egyre több azok száma, akik élnek az otthoni munka nyújtotta családbarát életforma lehető-
ségével, sőt akár egzisztenciát is építenek rá, amikor messzebbre költöznek a nagyvárostól, és munkájuk túlnyomó 
részét (ha nem az egészét) otthonukban végzik.

Útközben is otthon vagyunk

Ha kilépünk otthonról, akkor is segítségünkre van a modern technika, hogy ne érezzük távol magunkat. Persze 
egy kicsit tágítani kell a nézőpontunkon, hiszen nem pusztán a világhálóról van szó, hanem mindazokról a modern 
eszközökről, melyek valamilyen módon kapcsolatot tartanak a külvilággal, és bárhol vagyunk is, segítenek útközben. 



77Virtuális világban élünkMODUS VIVENDI

„

”

Sokan gondolhatnak a GPS-kütyükre, melyek egyre több autóban megtalálhatók, és a puszta helymeghatározáson 
túl akár utcaszintű térképet mutatnak egy lakóhelyünktől távoli településről, illetve a beállított navigáció segítségével 
a lehető legrövidebb utat választják ki számunkra, és jelzik is, mikor merre tartsunk.

Régebben, ha valaki messzire utazott, ritkán kaptunk róla hírt – egy-egy képeslap vagy levél érkezett tőle időn-
ként, a telefonálás túl drága volt. Ő maga is valóban „idegenben” kellett, hogy érezze magát, hiszen megszakadt a 
mindennapos kapcsolata az otthoniakkal. Mára a helyzet alapjaiban változott meg: a rokonokkal és barátokkal 
napi szintű mobiltelefonos kapcsolatot tarthatunk. Még ha nagyon messze járunk, akkor is megengedhetünk ma-
gunknak egy-egy SMS-t, nem ürül ki tőle a pénztárcánk. Helyzetjelentéseinket közreadhatjuk a Twitteren, így az 
otthon maradottak akár percre pontosan követhetik utunkat.

Alapvető változásokról van szó – aki útra indul, immár nem érzi magát elveszettnek egy idegen világban, hanem 
folyamatosan kapcsolatban lehet az otthoniakkal. Ezzel az utazás izgalma talán egy kicsit 
mérsékeltebb lesz, hiszen ritkán kerülünk annyira távol otthonról, hogy ne tudhatnának 
„minden lépésünkről”. Másrészt biztonsággal tölthet el bennünket, hogy nem vesztettük el 
a kapcsolatot, egy idegen világban járva is mindig megszólíthatjuk azokat, akiket ismerünk.

Evangélikus egyház a világhálón

1996 őszétől számítjuk, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház megkezdte internetes 
tevékenységét, az önkéntesekből álló Internet Munkacsoport keretei között. Hamaro-
san a világhálóra került az egyház honlapja, melyet az évek során az egyházközségek és 
intézmények honlapjai, illetve tematikus portálok követtek – mára csaknem négyszáz 
honlaptárhelyet tartunk fenn az egyház erre a célra dedikált szerverén, emellett az egyház 
dolgozói és tisztségviselői számára csaknem ezer postafi ókot üzemeltetünk.

Mindezt az eszközhöz jutást támogató belső pályázat, a gyülekezeti számítógépes 
pályázat egészíti ki, melynek keretében 2000 óta minden évben többtucatnyi számító-
gépes eszközt nyerhetnek az egyházközségek. Az egyházközségek munkáját tanfolyami 
képzésekkel támogattuk, valamint a honlapkészítéshez könnyen kezelhető tartalomkezelő 
rendszereket biztosítunk.

Az evangélikus virtuális világ elképzelhetetlen lenne a fraternetes levelezőlisták online 
közösségei nélkül. Százötven különböző tematikus listán folyik az eszmecsere az egyházi 
munkaágak legkülönbözőbb területein. Az ország különböző pontjain élő, egymást talán 
személyesen is ismerő, de ritkán találkozó lelkészek és nem lelkészek a listákon keresztül 
lehetnek napi szintű, élő kapcsolatban egymással. Mindez támogatást ad a hatékony közös 
munkához, habár egyes esetekben a vitakultúra hiánya is megfi gyelhető.

Fontos projektjeink között említhetjük az evangélikus eMagyarország programot, melynek során 2003–2005 
között harminchat egyházközségben jött létre internetelérést biztosító, bárki által látogatható eMagyarország 
pont. A missziós tevékenység támogatására elkészült az Online hittan (Evangélikus egyszeregy, www.egyszeregy.hu) 
című internetes anyag, mely egyházunk szolgálatát mutatja be az egyházban kevéssé otthonos érdeklődők számára.

A történelmi egyházak internetes összefogásának úttörői vagyunk: kétszer szerveztük meg a magyar keresz-
tény internet konferenciát, valamint 1999-ben és 2007-ben mi adtunk otthont az európai keresztény internet 
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„ konferenciának. Az ökumenikus tevékenység keretében létrehoztuk a Magyar Keresztény 
Internet Egyesületet, és a Széchenyi-terv keretében 2002-ben elkészítettük A templom 
egere – internetről lelkipásztoroknak című könyvet, melynek ötezer ingyenes példánya 
jutott el a történelmi egyházak lelkipásztoraihoz.

Az evangélikus honlap (www.evangelikus.hu) mára napi frissítésű hírportállá fejlődött, 
mely folyamatosan követi és adja hírül az egyházunkban, ökumenikus és nemzetközi 
partnereink körében történő események híreit, lapszemlézést végez, és tematikus rova-
taiban teológia, kultúra, ifj úság és más témákban közöl írásokat. A Kihez fordulhatok? 
rovatban lelkész és világi önkéntesek várják a kérdéseket, és válaszolnak rendszeresen 
az elektronikusan beküldött felvetésekre. A fi atalok számára a myLuther portál szervez 
virtuális közösséget.

Az internetes munkában igyekszünk építeni az önkéntes tevékenységre: az egyház-
községek informatikai támogatását, honlapjaik elkészítését és fenntartását a lelkészeken 
túl hozzáértő önkéntesek végzik, akik a szakmai tudást igénylő feladatokban segítenek 
a lelkipásztoroknak.

Hasonló elvekre épül az egyházi szoft verhasználat is: kezdettől fogva támogatjuk a 
szabad szoft vereket, vagyis az ingyenesen elérhető, közösségi fejlesztésen alapuló progra-
mokat részesítjük előnyben. Az operációs rendszerek közül a Linuxot, az irodai csomagok 
körében az OpenOffi  ce.org-ot, az internetes kommunikációban a Mozilla projekt szoft ve-
reit ajánljuk az egyházközségeknek és intézményeknek. Úgy gondoljuk, az ingyenességen 
és a láthatóan jó minőségen túl a szoft ver elkészítésének és támogatásának önkéntességen 
alapuló munkafolyamata is fontos – a szabad szoft verek elkészítése során tapasztalt kö-

zösségi összefogás példaértékű, és közel áll a keresztény gondolkodásmódhoz. Ezért hitünkből fakadóan a szabad 
szoft vereket célszerű előnyben részesíteni a multicégek termékeivel szemben, ha adott a választási lehetőség.

A virtualitás kihívása

Az Európai Unió információs társadalmi tanácsadó testületének (ISTAG) 2009-es jelentése1 a jelen és a jövő 
egyik legfontosabb lehetőségének és problémájának tartja a virtuális közösségeket. Átalakuló világunk egyik fontos 
jelensége, hogy közösségi kapcsolataink egyre kevésbé követik a klasszikus szerveződést: a rokonok, szomszédok, 
munkatársak lokális közösségén túl egyre többen vesznek részt a tematikusan szerveződő virtuális közösségek 
életében. A korábban említett szlogen („otthonról elérjük az egész világot”) jegyében lehetőségünk nyílik, hogy a 
globális falu lakóiként, „világpolgárként” legyünk tagjai nemcsak a hazai iWiW-nek, de a legismertebb, nemzetközi 
Facebooknak, a MySpace-nek, illetve még sok-sok más szociálishálózat-építő alkalmazás által létrehozott online 
közösségnek. Az új lehetőségek sokak számára alapjaiban változtatják meg a közösségi élményt – még akkor is, ha 
nem egy nagy szociálishálózat-építő szolgáltatás tagjává válik, hanem a személyesen kialakított kapcsolatai fenn-
tartásához használja fel a modern eszközöket: e-mailt, mobiltelefont, SMS-t és azonnali üzenetet.

 1 Revising Europe’s ICT Strategy. Information Society Technologies. http://cordis.europa.eu/ist/istag-reports.htm. 
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A virtuális közösségek új lehetőséget teremtenek a magányosok számára. Például a helyhez kötött idősek kap-
csolatba léphetnek egymással, vagy részt vehetnek egy nyugdíjasklub életében akkor is, ha fi zikailag nincsenek jelen. 
A fi atalok körében pedig éppen a virtuális közösségi élet hozhatja meg a szabadulást az órákig tartó számítógépes 
játékok fogságából.

Természetesen a virtuális közösségi életnek is megvannak a fokozatai, kezdve a személyes ismeretségek virtuá-
lis ápolásától az internetes ismerkedésen keresztül egészen az online szerepjátékokig. A Second Life nevű virtuális 
világban (szó szerint: második élet) új személyiséget választhatunk, kapcsolatba léphetünk másokkal, közösen 
utazva be az új világ meseszép tájait. Mindezt remek számítógépes grafi ka teszi élethűvé, lebilincselve a közösség 
elkötelezett tagjait.

A világháló lehetőségei közül ma a virtuális közösségek jelentik a legnagyobb kihívást az egyház és a keresztények 
számára. Valódi közösségi élet zajlik-e a hálón? Melléálljunk vagy kerüljük el? Rendszeresen visszatérő kérdés, hogy 
támogatja-e az egyház a virtuális világban felmerülő vallásos igényeket? Van-e értelme az internetes istentisztelet-
nek? Lehet-e virtuális istentiszteleten úrvacsorát venni? Az eddig született válaszok legtöbbször konzervatívak, és 
nem engedik a virtualitást betörni a vallásosság legszentebb területeire, hiszen ezeknek központi eleme a személyes 
találkozás.

A személyesség kulcsfogalom a virtuális kapcsolatok és közösségek keresztény szempontú értékelésében. Eb-
ből a szemszögből nézve nem változott a helyzet a Jézus Krisztus földi élete óta eltelt kétezer év folyamán: Pál 
apostolnak a különböző gyülekezetekhez írt levelei óta tudjuk, milyen sokat jelenthet a távolról érkező üzenet, de 
nem helyettesíti a személyes találkozást. Mindegy, hogy az üzenet futárral, postán vagy e-mailben, levelezőlistán, 
esetleg SMS-ben jut el a címzettekhez, ugyanerről van szó: a kommunikációs médium közvetítésével érkező szó 
lelkesít, imádságra serkent, hitre juttat, de nem pótolja a hívők személyes találkozását az istentiszteleten vagy egy 
bibliaórai kisközösségben.

A személyes találkozás valódisága jelentheti a kijózanodást és a gyógyírt a virtuális világba belefeledkezet-
tek számára is. A keresztény vallásosság egyik központi értékeként fogalmazhatjuk meg, hogy az egyre jobban 
terjedő virtuális közösségi életben is maradjon meg „hegyen épült városként” a hívők személyes találkozásra 
épülő kisközössége.

A gyermekeiket a világhálótól féltő szülőknek is csak egyetlen jó tanácsot lehet adni: töltsenek minél több időt 
együtt gyermekeikkel kicsi koruktól fogva a felnőtté válásig, folyamatosan. Szánjanak egymásra minél több időt, erő-
sítsék meg a családot, és ezzel közvetítsék számukra a valódi, kézzelfogható, személyes közösség örömét és élményét.

Bogdányi Gábor az ELTE fizikus szakán végzett, majd a Hageni Egyetemen szerzett informatikus dip-
lomát. Dolgozott kutatóként, tanárként, később egy svájci biztosító informatikai vezetőjeként. 2001-től 
vidéken él, a Magyarországi Evangélikus Egyház Internet Munkacsoportjának vezetője.




