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Hogyan értelmezhető és magyarázható meg, 
hogy egy olyan zenei formátum vált a legel-
terjedtebbé az utóbbi években, amelynél több 
évtizedes technológiák is jobb hangminőség 
közvetítésére képesek? Vagy az, hogy bár az 
Amerikai Egyesült Államok autópálya-háló-
zata néhol összeomlásközeli állapotban van 
a túlterheltség miatt, mégis egyre többen 
sze retnék használni? Vagy az, hogy pár éve 
egy olyan eszköz rengette meg a személyi 
számítógépek piacát, amelyet a kritikusok 
egybehangzóan a PC-nél fejletlenebb techno-
lógiaként értékeltek? Vagy éppen az, hogy a 
19. században alig használható, mindkét pe-
dált egy oldalra helyező kerékpármodelleket 
fejlesztettek ki?

A fenti kérdések mind a technológiára 
látszanak rákérdezni, a problémák azonban 
részben kulturálisak – így a válaszok ideális 
esetben a technológia és a kultúra kölcsönha-
tásait fejtik fel. Az mp3 formátum nem jobb 
minősége, ebben az értelemben vett fejlettebb 
technológiai jellege, hanem részben a gyors 
hozzáférést és gazdaságos tárolást lehetővé 
te vő mivolta miatt terjedt el és vált népszerű-
vé. Egy olyan kulturális közeg, elvárásrendszer 
tette lehetővé ezt a sikert, amely a hangminő-
séggel szemben a tárolás és megosztás, a má-
solás könnyebbségét preferálta. Ehhez hason-
lóan, az Egyesült Államok autópálya-hálóza-
tának túlterheltsége mögött részben az „ame 

ra helyezve mindkét pedált, szándékaik sze-
rint biztosítva a szemérmes tekerést.           

Kérdések a technológia nyomán

A technológia társadalmi, kulturális beágya-
zottságának problémájára több nézőpontból 
is rá lehet kérdezni. Lehetséges abból az 
alapproblémából kiindulva, hogyan hat a 
technológia a kultúrára és a társadalomra; 
miként alakítja át például a nyelvet, viselke-
dést, szokásokat és gondolkodást. E megközelí-
tés nek nagyon nagy és gazdag hagyománya 
van a nyugati gondolkodás történetében. 
Nemcsak tudományos és bölcseleti munkák 
sokasága, de mindennapi magyarázataink is 
sokszor, kimondva vagy kimondatlanul eb-
ből, a technológiai determinizmusnak neve-
zett ismeretelméleti hozzáállásból indulnak 
ki. A technológiai determinizmus szerint a 
technológia meghatározó – akár jó, akár rossz 

– hatást fejt ki a kultúrára és a társadalomra, 
a kulturális és társadalmi rendszer pedig va-
lamilyen módon befogadja és feldolgozza 
ezeket a hatásokat (Nye, 2004).  

Az utóbbi bő negyedszázadban rajzoló-
dott ki egyre karakteresebben, és vált egyre 
jelentősebbé az a szemlélet, főként az angol-
szász társadalomtudományos világban,1 amely 
ezzel a hagyománnyal szemben a technológia 
kulturális meghatározottságát, illetve a kul-
túra és a technológia egy rendszerként való 
működésének vizsgálatát hangsúlyozza. 
Magyarul összefoglalóan és egyben kísérlet-
képpen kritikai technológiakutatásnak fogom 
nevezni az irányzatot. Az elnevezés több 

szem pontból is a cultural studies Vörös Mik-
lóstól és Nagy Zsolttól (1995) származó ma-
gyar terminusára, a kritikai kultúrakutatásra 
reflektál. Egyfelől a kritikai, reflexív attitűddel, 
másfelől pedig annak jelzésével, hogy a felfo-
gáshoz sorolható kutatási, akadémiai, tudo-
mányos kutatások is viszonylag kötetlen 
szer vezeti és hierarchikus kapcsolatokat fel-
tételező keretek között folynak. 

Ahogy azt a bevezetőben felsorolt példák 
is mutatják, a technológiai fejlődés, változás, 
innováció és siker fogalmait nehéz és sokszor 
félrevezető az adott kulturális közeg bevoná-
sa nélkül értelmezni. A technológia kulturá-
lis megközelítése azáltal, hogy rákérdez erre 
a viszonyra, a kulturális-technológiai közeg 
jobb megértését célozza meg. A jobb megér-
tés a gyakorlat terepén pedig azt is jelenti, hogy 
nagyobb esély van társadalmilag felelős, a 
kulturális igényeket figyelembe vevő és azok-
kal számoló innovációs stratégiák, hatástanul-
mányok, elemzések, fejlesztési és üzleti tervek 
kidolgozására. Ahhoz, hogy a kritikai techno-
lógiakutatásnak melyek a fő állításai a tech-
nológia kulturális beágyazottságával kapcso-
latban, és hogy milyen kérdéseket is tesz fel, 
érzékletes bevezetést adhat Carolyn Marvin 
1988-as, When Old Technologies Were New: 
Thinking About Electric Communication in 
the Late Nineteenth Century (Amikor a régi 
technológiák újak voltak: Az elektronikus 
kommunikációról való gondolkodás a késő 
19. században [Marvin, 1988]) című mono-
gráfiája bevezetésének egy részlete: 

„…Az elektronikus média korai története 
kevésbé a kommunikációtechnológiai haté-
konyság fejlődéséről, inkább a társas élet 
szervezésében központi szerepet betöltő konf-
liktusok megvitatásának legkülönfélébb tere-
peiről szól. Ki van kívül és belül, ki beszélhet 
és ki nem, kinek van tekintélye, és ki meg-

rikai álom” bő fél évszázados kulturális ideája 
áll, amely a szuburbanizációs urbanisztikai 
fejlesztések idealizációját elválaszthatatlanul 
összekötötte az autóhasználattal, mint a sza-
badság, függetlenség és egyéni kiteljesedés 
jelképével. Hiába nem alkalmas már az inf-
rastruktúra és az energiapiac a korábbi elkép-
zelések fenntartható kivitelezésére, a kulturá-
lis ideák szűk mozgástérbe terelték a techno-
lógiai fejlesztéseket és energiapolitikai straté-
giákat. Az első iPad bejelentését követően a 
globális technológiai sajtó meglehetős szkep-
ticizmussal fogadta a terméket: a kritikusok 
egybehangzó állításai szerint a táblagépből 
több olyan funkció hiányzott, ami a személyi 
számítógépekben már megvolt, ezért kudarc-
ra volt ítélve. Az Apple addigi legnagyobb 
sikere viszont azt mutatta meg, hogy a szemé-
lyi számítógépek funkciói már irrelevánsak 
voltak az új kulturális közegben, az először 
rosszabbnak gondolt technológia valójában 
mégis jobbnak bizonyult. A bicikli fejlődés-
történetében pedig arra találhatunk példákat 

– Trevor Pinch és Wiebe E. Bijker (Bijker et 
al., 1987) klasszikus esettanulmányában be-
mutatva –, hogy a kulturális elvárások, erköl-
csi szabályok hogyan határozhatják meg egy 
technológia innovációs folyamatát. Így szü-
lethetett meg az a modell is, amelynek terve-
zői a nők akkor illendőnek vélt testtartásához 
igazították a kerékpár meghajtását, egy oldal-

1 A nemangolszász világban is van hagyománya a kultu-
rális fókuszú technológiakutatásnak, különösen fran cia 
és német nyelvterületen, de ezeknek az irányzatoknak 
is főleg azon képviselői váltak globálisan idézetté, akik 
az amerikai akadémiai hálózatokon keresztül kerültek 
be a rendszerbe, pl. Friedrich Kittler vagy Bruno Latour.   
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1 A nemangolszász világban is van hagyománya a kultu-
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be a rendszerbe, pl. Friedrich Kittler vagy Bruno Latour.   
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bízható? A kommunikációs eszközök sebes-
ségének, kapacitásának és teljesítményének 
változásai vajmi keveset árulnak el mindezek-
ről a szempontokról. Leginkább a funkcioná-
lis jelentések egyfajta burkolatát adják, mely 
alatt a társadalmi jelentések zavartalanul 
alakulhatnak. A technológia eszközközpontú 
megközelítései szerint az új médiához kapcso-
lódó társadalmi folyamatok logikailag és tör-
ténetileg is az eszközökkel kezdődnek, melyek 
a korábban néma közösségeket új társadalmi 
csoportokká, közönségekké formálják, és az 
új technológiai megoldások inspirálják az új 
típusú felhasználói viselkedéseket. Amikor a 
használati minták mentén kialakul a közönség, 
megkezdődik az új médium története. Az itt 
használt modell más személetet követ. A kom-
munikáció fókusza áthelyeződik az eszközről 
a drámára, melyben a már létező csoportok 
folyamatosan egyeztetnek, tárgyalnak a hata-
lomról, autoritásról, reprezentációról és tu dás-
ról, minden rendelkezésre álló eszközzel. Az 
új média úgy avatkozik be ezekbe a tárgyalá-
sokba, hogy új platformokat kínál, me lyeken 
a régi csoportok összeütközhetnek egymással.” 
(Marvin, 1988, 4–5.)

A Marvin által eszközközpontúnak neve-
zett determinista optika megfordításával te-
hát az emberek, a viselkedés és az értékek 
ad ják a problémák megközelítésének elsődle-
ges vonatkoztatási pontjait. A technológia a 
kritikai technológiakutatás felfogásában nem 
autonóm, önállóan fejlődő entitás vagy rend-
szer, hanem a társadalmi kapcsolatokkal, ha-
gyományokkal és szokásokkal szervesen 
összefüggő, azoktól elválasztva nem megis-
merhető természetű eljárás, megoldás, gyakor-
lat vagy éppen eszköz. Ebből a kölcsönös 
egy másrautaltságból következik az irányzat 
másik fontos alapállítása, a technológiai fejlő-
dés relativitása, társadalmilag konstruált vol ta. 

A technológiák történetét nemcsak azért nem 
szerencsés egyenes vonalú egyenletes fejlődés-
ként leírni, mert a fejlettség definíciója és az 
azt meghatározó elvárások folyamatosan 
változnak, hanem azért sem, mert a fejlődés 
ideája maga is egy olyan történeti, kulturális 
konstrukció, amely a technológiák megalko-
tásával együtt alakult ki, született meg a 
nyugati gondolkodásban.   

A társadalmi-technológiai rendszerre, a 
fejlődés relativitására és a történeti megalko-
tottságra való reflektálás együttesen van jelen 
a kritikai technológiakutatás talán legjellem-
zőbb vizsgálati terepén, az „új” és „régi” tech-
nológiák társadalmi megalkotásának kutatá-
sában. A kritikai technológiakutatás a jelen-
kori vagy múltbeli technológiai innovációk 
társadalmi jelentéseinek létrehozását vizsgál-
ja, eközben jellemzően a jelenkori „új” tech-
nológiák társadalmi befogadásában is a tör-
téneti párhuzamokat keresi. Az „új technoló-
gia” élményét egyszerre történetileg relatív, és 
szerkezetében bizonyos folytonosságot mu-
tató jelenségként próbálja bemutatni. Törté-
netileg relatívként, mert bár az adott történe-
ti periódusok élményvilágában úgy észleljük, 
hogy bizonyos új technológiához kapcsolódó 
értékek radikálisan megváltoztatják a társa-
dalmi rendszert szemben a régi technológiák 
értékőrző hatásával, de a későbbi korszakok-
ban szocializálódott megfigyelők már esetleg 
ugyanazt a technológiát fogják értékőrzőnek 
vélni, amely korábban a társadalmi rend 
megbomlásának szimbóluma volt. A folyama-
tosság pedig az elmúlt korok és a jelen újként 
pozicionált technológiáinak társadalmi meg-
alkotásában jelenik meg, ahogy a vitatott 
értelmezések és konszolidáció során a techno-
lógia jelentései beépülnek a mindennapokba, 
és az új technológiák régivé válnak. Bár maga 
az „új média” terminus például a körülötte 

kialakult kritikai és tudományos közbeszéd-
del mindössze a huszadik század második 
fe lének terméke (Peters, 2009), már az ókor-
tól kezdve megfigyelhető az újnak észlelt 
technológiákhoz kapcsolt értékek alakulása. 
Bizonyos értékek mindig társulnak a régi és 
az új technológiákhoz, és egy viszonylag 
stabil periodicitás is megfigyelhető a kommu-
nikációs technológiák terjedésének és az at-
titűdök, a társadalmi értékkapcsolások válta-
kozásainak mintázataiban. Ennek is köszön-
hető az új és régi technológiákhoz kapcsolt 
értékek, radikális esetekben a technológiai 
utópista és antiutópista vagy éppen nosztalgi-
kus (Bevan, 2012) diskurzusok folyamatos 
konfliktusa. Legyen szó akár a telekommuni-
kációs rendszerekről, hang- és írásrögzítő 
technológiákról (Gitelman, 1999), a zene 
rög zítéséről és formátumokról (Sterne, 2012), 
elektronikus kommunikációról és világításról 
(Marvin, 1988), mozgóképről (Punt, 2000), 
televízióról (Williams, 2005), illetve a média-
technológiákról általában (Pingree – Gitel-
man, 2003; Peters 2009; Fenton 2010).

Technokulturális hálózatok

Izgalmas módon a kritikai technológiakuta-
tás szemléletének terjedése és vokalizálódása 
nem vonta maga után a szigorú intézménye-
sülés folyamatát és az egységes diszciplináris, 
módszertani kereteket sem: sőt, egyelőre még 
kizárólagos, összefoglaló elnevezése sincsen a 
megközelítésnek. A tudományágakon, kuta-
tási területeken, paradigmákon, tanszékeken, 
folyóiratokon és szerzőkön átívelő szemlélet 
többek között a Technocultural Studies, Cul
tural Technology Studies, Cultural Studies of 
Technology, Social Construction of Technology, 
Technology, Culture and Society vagy éppen 
Media, Culture, and Communication gyűjtő-
nevek alatt jelenik meg, finoman kijelölve a 

diszciplináris határokat a kultúra-, média- és 
technológiakutatás, kommunikációtudo-
mány, technológia- és tudományszociológia 
és -filozófia, illetve tudomány-, technológia- 
és társadalomtanulmányok (Science, technol
ogy and society – STS) halmazainak tetszőleges 
átfedéseiben.

E sokszínűségnek köszönhetően a meg-
közelítés jelen lehet, vagy éppen dominál hat 
a legkülönbözőbb tanszékeken, és a fon tosabb 
művek témái, szerzői is szélesen tematikus, 
szakértői spektrumon mozognak. Mar vin 
idézett 1988-as munkája előtt egy évvel jelent 
meg Wiebe E. Bijker, Thomas P. Hughes és 
Trevor Pinch szerkesztésében a később meg-
határozónak bizonyult The Social Construction 
of Technological Systems. New Directions in the 
Sociology and History of Technology (A tech-
nológiai rendszerek társadalmi megalkotása. 
Új irányok a technológiaszociológiában és 
-történetben [Bijker et al., 1987]). A kilencve-
nes évek folyamán a klasszikus tudománytör-
téneti és technológiaszociológiai esettanul-
mányok vonala mellett egyre inkább a leg-
különfélébb kommunikációs és médiatech-
nológiák társadalmi megalkotásával foglalko-
zó művek kerültek túlsúlyba, olyanok, mint 
Lisa Gitelmannek a többek között a hang- és 
írásrögzítő technológiákról szóló Scripts, 
Grooves and Writing Machines (Iratok, baráz-
dák és írógépek [Gitelman, 1999]). A kétezres 
és kétezertízes évek folyamán a fontosabb 
művek továbbra is főként ezeket a területeket 
járják be, Jonathan Sterne újabb munkája, az 
MP3: The Meaning of a Format (MP3: Egy 
for mátum jelentése [Sterne, 2012]) azt mutat-
ja meg, hogy a nagyon újnak tűnő digitális 
formátum elterjedéséhez is egy évszázad kul-
turális változásai vezettek. Az új média és régi 
média konstruált természetét mutatta be a 
távíróhoz, telefonhoz és a ma már nem ismert, 
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bízható? A kommunikációs eszközök sebes-
ségének, kapacitásának és teljesítményének 
változásai vajmi keveset árulnak el mindezek-
ről a szempontokról. Leginkább a funkcioná-
lis jelentések egyfajta burkolatát adják, mely 
alatt a társadalmi jelentések zavartalanul 
alakulhatnak. A technológia eszközközpontú 
megközelítései szerint az új médiához kapcso-
lódó társadalmi folyamatok logikailag és tör-
ténetileg is az eszközökkel kezdődnek, melyek 
a korábban néma közösségeket új társadalmi 
csoportokká, közönségekké formálják, és az 
új technológiai megoldások inspirálják az új 
típusú felhasználói viselkedéseket. Amikor a 
használati minták mentén kialakul a közönség, 
megkezdődik az új médium története. Az itt 
használt modell más személetet követ. A kom-
munikáció fókusza áthelyeződik az eszközről 
a drámára, melyben a már létező csoportok 
folyamatosan egyeztetnek, tárgyalnak a hata-
lomról, autoritásról, reprezentációról és tu dás-
ról, minden rendelkezésre álló eszközzel. Az 
új média úgy avatkozik be ezekbe a tárgyalá-
sokba, hogy új platformokat kínál, me lyeken 
a régi csoportok összeütközhetnek egymással.” 
(Marvin, 1988, 4–5.)

A Marvin által eszközközpontúnak neve-
zett determinista optika megfordításával te-
hát az emberek, a viselkedés és az értékek 
ad ják a problémák megközelítésének elsődle-
ges vonatkoztatási pontjait. A technológia a 
kritikai technológiakutatás felfogásában nem 
autonóm, önállóan fejlődő entitás vagy rend-
szer, hanem a társadalmi kapcsolatokkal, ha-
gyományokkal és szokásokkal szervesen 
összefüggő, azoktól elválasztva nem megis-
merhető természetű eljárás, megoldás, gyakor-
lat vagy éppen eszköz. Ebből a kölcsönös 
egy másrautaltságból következik az irányzat 
másik fontos alapállítása, a technológiai fejlő-
dés relativitása, társadalmilag konstruált vol ta. 

A technológiák történetét nemcsak azért nem 
szerencsés egyenes vonalú egyenletes fejlődés-
ként leírni, mert a fejlettség definíciója és az 
azt meghatározó elvárások folyamatosan 
változnak, hanem azért sem, mert a fejlődés 
ideája maga is egy olyan történeti, kulturális 
konstrukció, amely a technológiák megalko-
tásával együtt alakult ki, született meg a 
nyugati gondolkodásban.   

A társadalmi-technológiai rendszerre, a 
fejlődés relativitására és a történeti megalko-
tottságra való reflektálás együttesen van jelen 
a kritikai technológiakutatás talán legjellem-
zőbb vizsgálati terepén, az „új” és „régi” tech-
nológiák társadalmi megalkotásának kutatá-
sában. A kritikai technológiakutatás a jelen-
kori vagy múltbeli technológiai innovációk 
társadalmi jelentéseinek létrehozását vizsgál-
ja, eközben jellemzően a jelenkori „új” tech-
nológiák társadalmi befogadásában is a tör-
téneti párhuzamokat keresi. Az „új technoló-
gia” élményét egyszerre történetileg relatív, és 
szerkezetében bizonyos folytonosságot mu-
tató jelenségként próbálja bemutatni. Törté-
netileg relatívként, mert bár az adott történe-
ti periódusok élményvilágában úgy észleljük, 
hogy bizonyos új technológiához kapcsolódó 
értékek radikálisan megváltoztatják a társa-
dalmi rendszert szemben a régi technológiák 
értékőrző hatásával, de a későbbi korszakok-
ban szocializálódott megfigyelők már esetleg 
ugyanazt a technológiát fogják értékőrzőnek 
vélni, amely korábban a társadalmi rend 
megbomlásának szimbóluma volt. A folyama-
tosság pedig az elmúlt korok és a jelen újként 
pozicionált technológiáinak társadalmi meg-
alkotásában jelenik meg, ahogy a vitatott 
értelmezések és konszolidáció során a techno-
lógia jelentései beépülnek a mindennapokba, 
és az új technológiák régivé válnak. Bár maga 
az „új média” terminus például a körülötte 

kialakult kritikai és tudományos közbeszéd-
del mindössze a huszadik század második 
fe lének terméke (Peters, 2009), már az ókor-
tól kezdve megfigyelhető az újnak észlelt 
technológiákhoz kapcsolt értékek alakulása. 
Bizonyos értékek mindig társulnak a régi és 
az új technológiákhoz, és egy viszonylag 
stabil periodicitás is megfigyelhető a kommu-
nikációs technológiák terjedésének és az at-
titűdök, a társadalmi értékkapcsolások válta-
kozásainak mintázataiban. Ennek is köszön-
hető az új és régi technológiákhoz kapcsolt 
értékek, radikális esetekben a technológiai 
utópista és antiutópista vagy éppen nosztalgi-
kus (Bevan, 2012) diskurzusok folyamatos 
konfliktusa. Legyen szó akár a telekommuni-
kációs rendszerekről, hang- és írásrögzítő 
technológiákról (Gitelman, 1999), a zene 
rög zítéséről és formátumokról (Sterne, 2012), 
elektronikus kommunikációról és világításról 
(Marvin, 1988), mozgóképről (Punt, 2000), 
televízióról (Williams, 2005), illetve a média-
technológiákról általában (Pingree – Gitel-
man, 2003; Peters 2009; Fenton 2010).

Technokulturális hálózatok

Izgalmas módon a kritikai technológiakuta-
tás szemléletének terjedése és vokalizálódása 
nem vonta maga után a szigorú intézménye-
sülés folyamatát és az egységes diszciplináris, 
módszertani kereteket sem: sőt, egyelőre még 
kizárólagos, összefoglaló elnevezése sincsen a 
megközelítésnek. A tudományágakon, kuta-
tási területeken, paradigmákon, tanszékeken, 
folyóiratokon és szerzőkön átívelő szemlélet 
többek között a Technocultural Studies, Cul
tural Technology Studies, Cultural Studies of 
Technology, Social Construction of Technology, 
Technology, Culture and Society vagy éppen 
Media, Culture, and Communication gyűjtő-
nevek alatt jelenik meg, finoman kijelölve a 

diszciplináris határokat a kultúra-, média- és 
technológiakutatás, kommunikációtudo-
mány, technológia- és tudományszociológia 
és -filozófia, illetve tudomány-, technológia- 
és társadalomtanulmányok (Science, technol
ogy and society – STS) halmazainak tetszőleges 
átfedéseiben.

E sokszínűségnek köszönhetően a meg-
közelítés jelen lehet, vagy éppen dominál hat 
a legkülönbözőbb tanszékeken, és a fon tosabb 
művek témái, szerzői is szélesen tematikus, 
szakértői spektrumon mozognak. Mar vin 
idézett 1988-as munkája előtt egy évvel jelent 
meg Wiebe E. Bijker, Thomas P. Hughes és 
Trevor Pinch szerkesztésében a később meg-
határozónak bizonyult The Social Construction 
of Technological Systems. New Directions in the 
Sociology and History of Technology (A tech-
nológiai rendszerek társadalmi megalkotása. 
Új irányok a technológiaszociológiában és 
-történetben [Bijker et al., 1987]). A kilencve-
nes évek folyamán a klasszikus tudománytör-
téneti és technológiaszociológiai esettanul-
mányok vonala mellett egyre inkább a leg-
különfélébb kommunikációs és médiatech-
nológiák társadalmi megalkotásával foglalko-
zó művek kerültek túlsúlyba, olyanok, mint 
Lisa Gitelmannek a többek között a hang- és 
írásrögzítő technológiákról szóló Scripts, 
Grooves and Writing Machines (Iratok, baráz-
dák és írógépek [Gitelman, 1999]). A kétezres 
és kétezertízes évek folyamán a fontosabb 
művek továbbra is főként ezeket a területeket 
járják be, Jonathan Sterne újabb munkája, az 
MP3: The Meaning of a Format (MP3: Egy 
for mátum jelentése [Sterne, 2012]) azt mutat-
ja meg, hogy a nagyon újnak tűnő digitális 
formátum elterjedéséhez is egy évszázad kul-
turális változásai vezettek. Az új média és régi 
média konstruált természetét mutatta be a 
távíróhoz, telefonhoz és a ma már nem ismert, 
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„halott” technológiákhoz kapcsolódó esetta-
nulmányokon keresztül a New Media 1740– 
1915 (Új média 1740–1915 [Pingree –Gitelman, 
2003]), Nancy Baym legutóbbi monográfiá-
ja, a Personal Connections in the Digital Age 
pedig a változó digitális technológiai ökoszisz-
téma mellett kontinuitást jelentő társadalmi 
mintázatok és a technológiáról szóló diskur-
zus interakciójára fókuszál (Személyes kap-
csolatok a digitális korban [Baym, 2010]).

A kritikai technológiakutatás legkülön-
bözőbb manifesztációinak helyet adó szám-
talan intézet, tanszék és oktatási program 
közül néhány intézmény különösen markán-
san képviseli az irányzatot. Ilyen például a 
New York-i Egyetem, ahol két tanszék is, a 
Technology, Culture and Society és a Media, 
Culture and Communication is jelentős mű-
helyként üzemel, előbbi inkább az STS, utób-
bi inkább a kultúrakutatás felől közelítve, 
vagy a Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), ahol az STS-tanszék mellett a Media 
Lab és több más program is helyet ad hason-
ló kutatásoknak. Az Egyesült Államokban 
fontos központ még a Cornell Egyetem STS 
tanszéke – ahol Trevor Pinch is oktat –, Eu-
rópában pedig a Bijker vezetésével működő 
Department of Social Science and Technology 
a Maastrichti Egyetemen.

A megközelítést felkaroló kiadók közül a 
legtöbb címet az MIT Press (főleg a Social 
Studies of Science and Technology és az Inside 
Technology sorozatokban), a Duke University 
Press (a Sign Storage Transmission sorozatban) 
és például a Polity Press (Digital Media and 
Society sorozat) adja ki, az e szellemben fogant 
tanulmányoknak pedig többek között a 
Media, Culture & Society, New Media & So
ciety, Social Studies of Science, Science as Cul
ture, Technology and Culture, Technoculture 
folyóiratok adnak helyet.

Új eszmék, régi eszmék

Ahogy az általa vizsgált technológiák, úgy a 
kritikai technológiakutatás szemléletének 
kialakulása is beágyazódik a megelőző kultu-
rális, akadémiai, eszmei hagyományokba; 
formálódását több kutatási irány, tudomány-
ág, paradigma befolyásolta, inspirálta az el-
múlt évtizedekben. Ezek közül most három 
intellektuális hatást emelnék ki: a társas 
konstruktivizmust, a tudománytörténet és 

-filozófia STS-sel összefonódó második hul-
lámát és a kritikai kultúrakutatást. 

A társadalmi konstruktivizmus, illetve a 
társadalmi valóság megalkotottságát hangsú-
lyozó, Peter L. Berger és Thomas Luckmann 
(1998 [1966]) fenomenológiai interpretációja 
azt mondta ki határozottan, hogy az objektív 
valóságként észlelt társadalmi valóság szociá-
lisan konstruált tér, amelyben az egyes társa-
dalmi csoportok pozíciói határozzák meg, 
hogy a valóság mely interpretációi válnak 
meghatározóvá, így a mindennapi életünk 
részévé. Berger és Luckmann a társadalmi 
szervezeteket hívja az „értelmi világ támaszté-
kainak” (Berger-Luckmann (1998[1966], 163.), 
azaz olyan normatív koordinátarendszerek-
nek, melyekhez képest a társadalmi világ, így 
benne a határok és közösségek értelmezhető-
vé válhatnak. Ebben a relációban pedig vilá-
gos, hogy a hatalmi csoportok és hierarchiák 
vizsgálatával lehet közelebb jutni a társadalmi 
valóság jobb megértéséhez is, tekintve, hogy 
a hatalom legitimációs és delegitimációs stra-
tégiái határozzák meg az adott kulturális 
közeg valóságát, így a technológiai eszközök 
és innovációk megalkotását is. 

Az, hogy a társas konstruktivizmus (és az 
egyéb, itt nem részletezett konstruktivizmu-
sok) hatása megtalálta az útját az STS felé, 
annak fényében szinte magától értetődő, hogy 

a fenomenológiai konstruktivizmussal rész-
ben párhuzamosan, azt talán meg is előzve, 
de más forrásokból kiindulva és más módsze-
rekkel dolgozva a tudományfilozófia, -szocio-
lógia és -történet több irányzata is hasonló 
következtetésekig jutott el, ezáltal rész ben 
elindítva az STS heterogén akadémiai hullá-
mát. Harry Collins és RobertEvans (2002) 
értelmezésében a tudományfilozófia és -tör-
ténet belső átalakulása a tudással és a tudo-
mánnyal kapcsolatos fő kérdés megváltozá-
sával foglalható össze. Amíg a nagyjából az 
ötvenes évekig virágkorát élő „első hullámban” 
a tudományos tudás és igazság pontos meg-
határozása és a tudomány elkülönítése a 
nemtudománytól volt a fő célkitűzés, addig 
a hetvenes évektől kibontakozó „második 
hullámban” a tudományos tudás és igazság 
társadalmi beágyazottságának és megalkotá-
sának vizsgálata került előtérbe. A történeti 
megközelítésektől a tudásszociológián át az 
ismeretelméletig összekapcsolódva az eköz-
ben már a technológia és tudomány társadal-
mi beágyazottságából kiinduló STS konst-
ruktivista felfogásaival, többek között a tech
nológia társadalmi megalkotásával (SCOT), 
illetve az empirikus relativizmus programjával 
(EPOR), (lásd Bijker et al., 1987), illetve a 
latouri cselekvőhálózat-elmélettel.

A 20. század eleji antropológiában már 
megjelenő (majd szinte az összes társada lom-
tudományban és a tudományfilozófiában is 
elterjedő) konstruktivizmus mondhatni elen-
gedhetetlen eszmei komplementereként 
léte ző relativizmus eszméje leginkább a kriti-
kai kultúrakutatás (Vörös – Nagy, 1995) ha-
gyományán átszűrve érvényesült a kritikai 
technológiakutatásban. A többek közt a mé-
diaarcheológiát, komparatív médiatörténetet 
is magába foglaló kultúrakutatói hagyomány-
tól örökölt attitűd a kritikai technológiaku-

tatás témaválasztásaiban és módszertanában 
is megjelenik. Egyfelől azáltal, hogy nem a 
tech nológiák utólagos sikere, ún. feltalálóik 
rangja vagy elismertsége, hanem a technológi-
át övező társadalmi folyamat relevanciája adja 
a fő szempontot a kiválasztáshoz és feldolgo-
záshoz. Másfelől pedig azáltal, hogy a fókusz 
sem a kultusz és a kánon preferálta személye-
ken vagy termékeken van, hanem azon a 
kulturális és technológiai folyamaton, ami 
létrehozza ezeket az alakzatokat.

Összegzés

A kritikai technológiakutatás a determiniz-
mussal és az eszköz-, illetve kultuszközpontú 
hagyományokkal szembehelyezkedve a tech-
nológia kulturális meghatározottságát, illetve 
a kultúra és a technológia egy rendszerként 
való működésének vizsgálatát hangsúlyozza. 
A tudományágakon, kutatási területeken, 
paradigmákon, tanszékeken, folyóiratokon 
és szerzőkön átívelő szemlélet főként a társas 
konstruktivizmus, az STS második hulláma 
és a kritikai kultúrakutatás relativizmusa 
mód szertanaiból és megközelítéseiből merí-
tett.  A technológia a kritikai technológiakuta-
tás felfogásában nem autonóm módon fejlő-
dő entitás vagy rendszer, hanem a társadalmi 
kapcsolatokkal, hagyományokkal és szoká-
sokkal szervesen összefüggő, változó, azoktól 
elválasztva nem megismerhető jelenség.   

A kutatás az Európai Unió és Magyarország 
támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-11- 
1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti Ki-
válóság Program – Hazai hallgatói, illetve 
kutatói személyi támogatást biztosító rend-
szer kidolgozása és működtetése konvergen-
cia program” című kiemelt projekt keretei 
között valósult meg.
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„halott” technológiákhoz kapcsolódó esetta-
nulmányokon keresztül a New Media 1740– 
1915 (Új média 1740–1915 [Pingree –Gitelman, 
2003]), Nancy Baym legutóbbi monográfiá-
ja, a Personal Connections in the Digital Age 
pedig a változó digitális technológiai ökoszisz-
téma mellett kontinuitást jelentő társadalmi 
mintázatok és a technológiáról szóló diskur-
zus interakciójára fókuszál (Személyes kap-
csolatok a digitális korban [Baym, 2010]).

A kritikai technológiakutatás legkülön-
bözőbb manifesztációinak helyet adó szám-
talan intézet, tanszék és oktatási program 
közül néhány intézmény különösen markán-
san képviseli az irányzatot. Ilyen például a 
New York-i Egyetem, ahol két tanszék is, a 
Technology, Culture and Society és a Media, 
Culture and Communication is jelentős mű-
helyként üzemel, előbbi inkább az STS, utób-
bi inkább a kultúrakutatás felől közelítve, 
vagy a Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), ahol az STS-tanszék mellett a Media 
Lab és több más program is helyet ad hason-
ló kutatásoknak. Az Egyesült Államokban 
fontos központ még a Cornell Egyetem STS 
tanszéke – ahol Trevor Pinch is oktat –, Eu-
rópában pedig a Bijker vezetésével működő 
Department of Social Science and Technology 
a Maastrichti Egyetemen.

A megközelítést felkaroló kiadók közül a 
legtöbb címet az MIT Press (főleg a Social 
Studies of Science and Technology és az Inside 
Technology sorozatokban), a Duke University 
Press (a Sign Storage Transmission sorozatban) 
és például a Polity Press (Digital Media and 
Society sorozat) adja ki, az e szellemben fogant 
tanulmányoknak pedig többek között a 
Media, Culture & Society, New Media & So
ciety, Social Studies of Science, Science as Cul
ture, Technology and Culture, Technoculture 
folyóiratok adnak helyet.

Új eszmék, régi eszmék

Ahogy az általa vizsgált technológiák, úgy a 
kritikai technológiakutatás szemléletének 
kialakulása is beágyazódik a megelőző kultu-
rális, akadémiai, eszmei hagyományokba; 
formálódását több kutatási irány, tudomány-
ág, paradigma befolyásolta, inspirálta az el-
múlt évtizedekben. Ezek közül most három 
intellektuális hatást emelnék ki: a társas 
konstruktivizmust, a tudománytörténet és 

-filozófia STS-sel összefonódó második hul-
lámát és a kritikai kultúrakutatást. 

A társadalmi konstruktivizmus, illetve a 
társadalmi valóság megalkotottságát hangsú-
lyozó, Peter L. Berger és Thomas Luckmann 
(1998 [1966]) fenomenológiai interpretációja 
azt mondta ki határozottan, hogy az objektív 
valóságként észlelt társadalmi valóság szociá-
lisan konstruált tér, amelyben az egyes társa-
dalmi csoportok pozíciói határozzák meg, 
hogy a valóság mely interpretációi válnak 
meghatározóvá, így a mindennapi életünk 
részévé. Berger és Luckmann a társadalmi 
szervezeteket hívja az „értelmi világ támaszté-
kainak” (Berger-Luckmann (1998[1966], 163.), 
azaz olyan normatív koordinátarendszerek-
nek, melyekhez képest a társadalmi világ, így 
benne a határok és közösségek értelmezhető-
vé válhatnak. Ebben a relációban pedig vilá-
gos, hogy a hatalmi csoportok és hierarchiák 
vizsgálatával lehet közelebb jutni a társadalmi 
valóság jobb megértéséhez is, tekintve, hogy 
a hatalom legitimációs és delegitimációs stra-
tégiái határozzák meg az adott kulturális 
közeg valóságát, így a technológiai eszközök 
és innovációk megalkotását is. 

Az, hogy a társas konstruktivizmus (és az 
egyéb, itt nem részletezett konstruktivizmu-
sok) hatása megtalálta az útját az STS felé, 
annak fényében szinte magától értetődő, hogy 

a fenomenológiai konstruktivizmussal rész-
ben párhuzamosan, azt talán meg is előzve, 
de más forrásokból kiindulva és más módsze-
rekkel dolgozva a tudományfilozófia, -szocio-
lógia és -történet több irányzata is hasonló 
következtetésekig jutott el, ezáltal rész ben 
elindítva az STS heterogén akadémiai hullá-
mát. Harry Collins és RobertEvans (2002) 
értelmezésében a tudományfilozófia és -tör-
ténet belső átalakulása a tudással és a tudo-
mánnyal kapcsolatos fő kérdés megváltozá-
sával foglalható össze. Amíg a nagyjából az 
ötvenes évekig virágkorát élő „első hullámban” 
a tudományos tudás és igazság pontos meg-
határozása és a tudomány elkülönítése a 
nemtudománytól volt a fő célkitűzés, addig 
a hetvenes évektől kibontakozó „második 
hullámban” a tudományos tudás és igazság 
társadalmi beágyazottságának és megalkotá-
sának vizsgálata került előtérbe. A történeti 
megközelítésektől a tudásszociológián át az 
ismeretelméletig összekapcsolódva az eköz-
ben már a technológia és tudomány társadal-
mi beágyazottságából kiinduló STS konst-
ruktivista felfogásaival, többek között a tech
nológia társadalmi megalkotásával (SCOT), 
illetve az empirikus relativizmus programjával 
(EPOR), (lásd Bijker et al., 1987), illetve a 
latouri cselekvőhálózat-elmélettel.

A 20. század eleji antropológiában már 
megjelenő (majd szinte az összes társada lom-
tudományban és a tudományfilozófiában is 
elterjedő) konstruktivizmus mondhatni elen-
gedhetetlen eszmei komplementereként 
léte ző relativizmus eszméje leginkább a kriti-
kai kultúrakutatás (Vörös – Nagy, 1995) ha-
gyományán átszűrve érvényesült a kritikai 
technológiakutatásban. A többek közt a mé-
diaarcheológiát, komparatív médiatörténetet 
is magába foglaló kultúrakutatói hagyomány-
tól örökölt attitűd a kritikai technológiaku-

tatás témaválasztásaiban és módszertanában 
is megjelenik. Egyfelől azáltal, hogy nem a 
tech nológiák utólagos sikere, ún. feltalálóik 
rangja vagy elismertsége, hanem a technológi-
át övező társadalmi folyamat relevanciája adja 
a fő szempontot a kiválasztáshoz és feldolgo-
záshoz. Másfelől pedig azáltal, hogy a fókusz 
sem a kultusz és a kánon preferálta személye-
ken vagy termékeken van, hanem azon a 
kulturális és technológiai folyamaton, ami 
létrehozza ezeket az alakzatokat.
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Tudós fórum

a hazai közvélemény figyelmét hivatottak 
felhívni a fénynek a tudományban, oktatás-
ban, technológiákban, művészetekben, gyó-
gyításban, élelmiszergyártásban, vagyis az élet 
minden területén betöltött, kiemelkedően 
fontos szerepére. Az, hogy a fény egy éven át 
a figyelem középpontjában lesz, lehetőség 
mindnyájunk számára, hogy újra felfedezzük, 
vagy éppenséggel most ismerjük meg a fény 
számos pozitív hatását életünkre, minden-
napjainkra.

Miért éppen 2015-öt nyilvánították a fény 
nemzetközi évévé? Több kerek évforduló is 
ezt az évszámot sugallta. Az első optikai témá-
jú könyv, Alhazen műve éppen 1000 éve jelent 
meg, AugustinJean Fresnel 200 éve ismerte 
fel a fény hullámtermészetét, James Clerk 
Maxwell 150 éve írta le a fény elektromágne-
ses jellegét, és Albert Einstein 100 évvel ezelőtt 
közzétett általános relativitáselméletében is 
kulcsszereplő a fény (pontosabban annak ter-
jedési sebessége). A közelmúltra visszatekint-
ve pedig 50 éve dolgozta ki Charles Kao az 
optikai szállal történő jeltovábbítást, és ugyan-
csak 50 éve fedezte fel Arno Penzias és Robert 
Wilson a kozmikus mikrohullámú háttérsu-
gárzást. Merthogy a fény nemcsak a látható 
sugárzást jelenti, hanem tágabb értelemben 
az elektromágneses színképtartomány külön-
féle hullámhosszú sugárzásait is. E két 1965-ös 
felfedezést később Nobel-díjra is méltatták. 

Az Európai Fizikai Társulat (EPS) kezdeménye-
zésére az ENSZ és az UNESCO támogatásá-
val a 2015. év a fény nemzetközi éve (Interna
tional Year of Light 2015). Természetesen Ma-
gyarország is kiveszi a részét az ez alkalomból 
szervezendő eseménysorozatból: a szervezők 
különféleképpen igyekeznek felhívni a hazai 
közvélemény figyelmét a fény tudományra, 
oktatásra, technológiára, művészetekre, vala-
mint az élet minden területére kiható fontos 
szerepére. Különösen fontos, hogy a tanuló-
ifjúság aktívan részt vehessen az események-
ben. A Magyar Tudományban egy tematikus 
cikkgyűjtemény közreadását is tervezzük a 
fény nemzetközi évéhez kapcsolódva.

A végleges programjavaslat kialakítása és 
az eseménysor koordinálása az MTA által 
létrehozott Programbizottság feladata. A 26 
főből álló Programbizottság tagjai tudósok, 
művészek és tanárok, elnöke Kroó Norbert 
akadémikus, az Eötvös Loránd Fizikai Társu-
lat tiszteletbeli elnöke. Az UNESCO Magyar 
Nemzeti Bizottságával, a Magyar Művészeti 
Akadémiával, az MTA Területi Bizottságaival 
és más országos intézményekkel (ELFT, 
MKE, OFI, TIT stb.) együttműködve a Prog-
rambizottság javaslatot tesz az egész országot 
érintő eseményekre, rendezvényekre, tevé-
kenységekre. A javasolt programokról az mta.
hu honlapon tájékozódhatnak az érdeklődők. 
A tervezett programok és rangos események 


