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Prószéky Gábor előszava
Van egy viszonylag új magyar kifejezés : digitális bölcsészet. A világ több részén
ugyanez: Digital Humanities. A magyar változatban szereplő fogalom, a bölcsészet
talán szűkebb értelmű a nemzetközileg használt humanióráknál (humanities), de ha-
zánkban az ebből a két szóból álló kifejezés vált elfogadottá. Mindez mostanában,
gyakorlatilag a 21. század hajnalán történt, amikor egyre több bölcsész- és társada-
lomtudományi kutatási területet elért az informatika, a digitális megoldások világa.
Sokaknak még persze ma sem ismerős ez a fogalom, pedig ma már a világ legnevesebb
egyetemein gyakorlatilag mindenütt folyik digitálisbölcsész-képzés, és egyre-másra
jelennek meg a témával foglalkozó könyvek és folyóiratok is. Érdemes végignézni,
hogy azokban a kiadványokban milyen témákról írnak, de talán érthető, ha nekünk az
még fontosabb, hogy ha magyar nyelven is elindul egy ilyen kiadványsorozat, akkor
abban milyen témákról lesz szó.

A hazai kutatások egyre több mindent ölelnek fel a digitális bölcsészet legkülön-
félébb ágaiból : a nyelvtechnológiától az irodalmi művek digitális kritikai kiadásain
át a történelemkutatás, a muzeológia, a régészet vagy a néprajz gépesítéséig, esetleg
a zenetudomány számítógépes kutatásáig, de még folytathatnánk számos, újnak tűnő
szakterület nevének felsorolásával. A közelmúlt egyik érdekes témájú doktori védésén
az opponens épp azt fogalmazta meg, hogy „az utóbbi években egyre több olyan
kutatás készül, s ezek nyomán egyre több olyan doktori értekezés lát napvilágot
a bölcsészet és társtudományai területén, mely afféle sajátos, «digitális ugarfeltö-
résként» is értelmezhető. Ezek a művek olyan területekre terjesztik ugyanis ki a
digitális kultúra érvényességét, melyeket addig e kultúrával ellentétesnek gondolt a
közvélemény, vagy éppen az adott terület «őslakossága». A mára gyakorlatilag bevett
«digitális bölcsészet» kifejezés például néhány éve Magyarországon még afféle «fából
vaskarikának» számított, hiszen a digitális kultúrára jellemzőnek vélt kvantifikáló,
tárgyiasító, áruképző szemléletnél kevés dolog áll távolabb attól, amit a bölcsészetről
gondoltak a bölcsészek.”1

Ami nagyon lelkesítő ezzel az új kutatási területtel kapcsolatban, az éppen az, hogy
ma már mindenfajta kutatásba jól integrálható néhány olyan megoldás, melyet az
informatika eszközeivel lehet csak az adott területen létrehozni. Akik ilyen kutatá-
sokat végeznek, azok számára a bölcsész szakterület és az informatikai technikák
integrálása szinte automatikusan történik. Nyilván a „digitális bölcsészet” kifejezés –
ahogy feljebb is utaltunk rá – ma még sok helyen újdonságnak számít, vagyis az egyes
bölcsészterületek informatikával ötvözött különféle kutatásait még joggal soroljuk a
digitális bölcsészet ernyőfogalom alá. Eljön azonban az az idő, és talán nem is a túl
távoli jövőben, amikor a „digitális” jelző lassan eltűnik, és amint más területeken
is, a bölcsészet világában is a digitális megoldások természetes kutatási eszköznek
számítanak majd. Ekkor a bölcsészet fogalma már automatikusan magában foglalja a
digitális bölcsészetet, természetessé válik az informatika használata, amihez már nem
fog kelleni önálló név.

1 Nagy Károly Zsolt opponensi véleménye Bolya Mátyás „Információelmélet és népzenekutatás” című
doktori értekezéséről (2018).
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De most még kell önálló név, ezért ennek a diszciplínának a bemutatására, az ezen
a területen folyó kutatások ismertetésére indul most útnak a Digitális Bölcsészet című
elektronikus folyóirat.
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