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SZÉCSI GÁBOR 

Identitás és tudásátadás az új médiatérben  

A média-hálózatos kommunikáció teremtette új kontextus révén összetetté, több-

rétegűvé, változékonnyá és a végtelenségig alakíthatóvá válik identitásunk. Glo-

bális és lokális kötődéseink egyidőben, egymást átfedve formálják én-képünket, 

a közösséggel, közösségi léttel kapcsolatos képzetünket. Ennek eredményeként 

pedig nem pusztán a globális iránti fogékonyságunk nő, de a lokálishoz fűződő 

viszonyunkban rejlő tudatosság is. A kulturális, nemzeti, társadalmi határokon 

átívelő globális kommunikáció során nyert információk tükrében ezért élesebben 

rajzolódnak ki előttünk a lokalitás ismérvei, mint valaha.  

Az új kommunikációs technológiák használata tehát egyszerre jár együtt a 

globális hálózottság, valamint a tudatosabbá váló és ezáltal bizonyos értelemben 

véve megerősödő lokális kötődés élményével. A rádiózó, televíziót néző, inter-

netező, mobiltelefonáló; szűkebb és tágabb virtuális közösségével állandó kom-

munikatív kapcsolatban lévő ember így egyre inkább egy olyan társadalom tag-

jaként gondolkodik, cselekszik, kommunikál, amelynek léte elválaszthatatlanul 

kötődik az újonnan megszülető kommunikációs térhez. 

Természetesen ezt az integráló és individualizáló dimenziót együttesen meg-

jelenítő, összetett társadalmi identitást számos, egymásra is ható folyamat táplál-

ja. A távolságot, a nemzeti, kulturális, társadalmi határokat virtualizáló kommu-

nikációs térben ugyanis megváltoznak a társadalmi viszonyok, szituációk leírá-

sakor alkalmazott kategóriák, osztályozások; elmosódnak az írásbeliség kultúrá-

ját jellemző határvonalak a privát és a nyilvános, a gyermek és a felnőtt világok 

között. 

A hálózott individuum ennek a konvergenciák sorát felvonultató, új kommu-

nikációs galaxisnak a nomádjaként próbál rendet teremteni a felé áramló infor-

mációk kaotikus halmazában. Az új kommunikációs galaxis, tehát nem annyira 

az írásbeliség kultúráját, azaz a szövegalapú társadalmakat jellemző kategoriális 

különbségtételek, divergenciák, sokkal inkább a fogalmi összetartások, konver-

genciák világa. 

A tanulmány célja, annak megvilágítása, hogy ez a fogalmi konvergenciák 

feltételeit megteremtő új kommunikációs kultúra szükségszerűen változtatja meg 

a tanulásról, tanításról, a tudásról alkotott fogalmunkat, és járul hozzá ily módon 

egy új pedagógiai paradigma megszületéséhez. 

1. Fogalmi határnyitások a pedagógiában 

A kibertérben egymáshoz kapcsolódó globális és lokális kommunikációs szituá-

ciók közötti határok megnyitásával egyúttal megszűnnek korábban átjárhatatlan-

nak hitt; nyelvi, kulturális, társadalmi disztinkciókat jelző határok is. Ezek a 
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határnyitások egymást erősítő, sőt, bizonyos értelemben feltételező folyamatok, 

amelyek együttesen járulnak hozzá a hálózott személyiség összetett identitásá-

nak kialakulásához. 

Ezt az összetett identitást azonban mindenekelőtt a közösségi lét egymásra 

ható, új formái táplálják. Az elektronikus médiumok használata ugyanis elsősor-

ban azáltal teszi összetettebbé a közösségről alkotott fogalmunkat, hogy egyúttal 

új típusú közösségeket is teremt. A hálózott személyiség egyszerre válik egy, a 

globális kommunikációt lehetővé tevő, a nemzeti, kulturális határokon átívelő, 

virtuális közösség elemévé és egy, az elektronikus médiumok használatával 

megerősödő, sajátos belső normák alapján szerveződő, helyi közösség tagjává.  

Amikor például a televízió és az internet révén valamilyen tőle térben távol 

eső eseményről szerez információkat, akkor egy olyan kulturális és nemzeti ha-

tárokon átívelő, virtuális közösség tagjaként viselkedik, amelynek globális krité-

riumait a hatékony információközvetítés szabályai határozzák meg. Amikor vi-

szont az így szerzett információkat közvetlen környezetével mobiltelefonon vagy 

e-mail üzenetek formájában megosztja, akkor egy olyan helyi közösség tagjaként 

kommunikál, amelynek belső kohézióját épp az ilyen kommunikációs folyama-

tok, az azok keretében kialakuló nyelvhasználati, viselkedési szokások determi-

nálják. Nem véletlenül jut a multimédiás üzenetküldés közösségformáló szerepét 

vizsgáló Nyíri Kristóf arra a következtetésre, hogy „a beszéd, szöveg és kép egy-

idejű – komplementer transzmissziója /…/ nem egyszerűen társadalmi tevékeny-

ségnek tűnik, hanem olyan tevékenységnek, amely éppen azokat a kapcsolatokat 

tartja elevenen, amelyekből a valódi közösségek felépülnek”.1 

Az új lokalitások tehát úgy feltételeznek erős közösségi kötődéseket, hogy 

egyúttal globális trendek, a globális tudat hatása alatt is állnak. Ezek az új kom-

munikációs térben organizálódó helyi közösségek így egyrészt erősítik a helyi 

kötődéseket, a lokális identitást, másrészt viszont integráns elemei az ebben a 

kommunikációs térben kibontakozó, globális vetületekkel bíró virtuális közös-

ségnek is. S ezáltal a globális virtuális közösség  egyfajta viszonyítási keretül is 

szolgál az elektronikus kommunikációs térben organizálódó helyi közösségek-

nek. A hálózott individuum saját helyi közösségét ugyanis egyre inkább a globá-

lis irányából kezdi értelmezni, azaz a globális kommunikáció során szerzett in-

formációk tükrében határozza meg közösségi hovatartozásának főbb ismérveit. 

Egyfajta globális mátrixot helyez a helyi közösséggel kapcsolatos tapasztalataira 

és az azokra épülő közösség-definícióra. 

Ez az újonnan megszülető globális nézőpont azáltal, hogy minden eddiginél 

tudatosabbá teszi közösségi, társadalmi viszonyulásainkat, nem egyszerűen csak 

a viselkedésünket befolyásolja, de hatással van magára a társadalmi identitásra 

is. A globális kommunikáció teremtette „felülnézetben” átértékelődnek a szö-

vegalapú társadalmakban kikristályosodott, hagyományos társadalmi kategóriák 

                                                        
1 Nyíri Kristóf: „Az MMS képfilozófiájához”. In Nyíri Kristóf (szerk.): Mobilközösség – 

mobilmegismerés. MTA Filozófiai Kutatóintézete, Budapest, 2002, 231. o. 
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is. A mind nagyobb számú globális és lokális kommunikációs szituáció gyújtó-

pontjába kerülő kategóriákat egyre tudatosabban közelíti meg az individuum, aki 

emiatt egyre kevésbé képes reflexió nélkül elfogadni a kategóriák hátterében 

boltosuló konvenciókat. Másrészt az új médiatér kínálta kommunikációs közeg 

teljes mértékig átjárhatóvá tette a közösségi, társadalmi kommunikációt megha-

tározó szituációs határokat. Az elektronikus médiumok révén megnyíló szituáci-

ós határok és a saját társadalmi, közösségi gyakorlatát globális nézőpontból 

szemlélő és ezáltal a konvenciókkal kapcsolatban mindinkább kritikusabbá váló 

személyiség attitűdjei miatt egyre kevésbé lehetséges több, a hagyományos, 

szövegalapú társadalmat jellemző kategóriát fenntartani. 

Ezáltal válhat az elektronikus kommunikáció olyan társadalmi konvergenci-

ák alapjává, mint amilyen például a gyermeki és felnőtt világok közeledése is. 

Miként Meyrowitz „glokalitás”-ról írt tanulmányában olvashatjuk, manapság 

egyre kevésbé őrizhető meg az a szövegalapú társadalmakat jellemző gyakorlat, 

hogy a szövegek különböző szintű kódolásával távol tartják a gyermekeket a 

felnőttek, sőt más korú gyermekek információs világától.2 A televíziót néző, 

internetező gyermekek ma minden további nélkül hozzájuthatnak a felnőttek 

elkülönített információihoz. S így egyre jobban elmosódnak a gyermekkor és az 

ifjúkor, illetve az ifjúkor és a felnőttkor közötti határvonalak.  

Az a kommunikációs közeg, amelyben a gyermekek információhoz jutnak, 

egyre inkább azonossá válik azzal a világgal, amelyben a felnőttek kommunikál-

nak, dolgoznak vagy éppen szórakoznak. Azaz a televíziós csatornákat néző, az 

internetet egyre tudatosabban böngésző gyermek ugyanabban a kommunikációs 

közegben tájékozódik, jut hozzá újabb és újabb információkhoz, mint a felnőtt. 

A gyermeki és felnőtt világokat korábban jellemző kommunikációs szituációk 

egyre inkább átfedik egymást. S ez, véli például Neil Postman, szükségszerűen 

vezet a felnőtt hagyományos társadalmi helyzetéből és szerepéből fakadó tekin-

télyének gyengüléséhez.3 Erre hívja fel a figyelmet Meyrowitz is „Medium 

Theory” című tanulmányában, mikor így fogalmaz: „Az elektronikus társadalmat 

a felnőttes gyermekek és a gyerekes felnőttek egyre növekvő száma jellemzi.”4 

A „gyermekkor eltűnése”, hogy Postman már idézett művének címére utal-

junk5, tehát arra a társadalmi kategóriák közötti konvergenciára példa, amely a 

kommunikációs szituációk határainak elmosódásából fakad az elektronikus mé-

diumok terében. Az elektronikus média használata megszabadít bennünket a 

hagyományos társadalmi besorolásokban és az azokra épülő interakciókban rejlő 

kötöttségektől, korlátozásoktól. Ahogy Meyrowitz írja: „Szabadon alakíthatjuk 

                                                        
2 Vö. Joshua Meyrowitz: „The Rise of Glocality”. Id. kiad., 28-29. o. 
3 Vö. Neil Postman: The Disappearance of Childhood. Vintage Books, New York, 1994, 89-

90. o. 
4 Joshua Meyrowitz: „Medium Theory”. In David Crowley-David Mitchell (szerk.): 

Communication Theory Today. Stanford University Press, California, 1994, 68. o.  
5 Lásd Neil Postman: The Disappearance of Childhood. Id. kiad.  
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saját kapcsolati hálónkat és a mi döntésünkön múlik, hogy milyen szinten aka-

runk bekapcsolódni ezekbe a hálózatokba. S tőlünk függ az is, hogy milyen szin-

ten kötődünk a helyi térhez.”6 

Az új médiatérben így megszűnik a tradicionális oktatási rendszerek korláto-

zottsága, az osztálytermek falai között zajló tanítási-tanulási folyamatok zártsá-

ga. A társadalom virtuálissá válásával ily módon a hagyományos pedagógus 

szerep is anakronisztikussá válik. A fizikailag zárt tanítási-tanulási folyamat 

eszméje immár nem tartható tovább. Az új médiatérben a kommunikáció lényegi 

tevékenységgé vált a gyermekek, fiatalok körében, a mindennapi tudás megszer-

zését és megosztását olyan hatékonysággal szolgálva, ami már a hagyományos 

pedagógiai gondolkodás fogalmi kereteit is képes szétrepeszteni. Elég, ha példá-

ul az egész életen át tartó tanulás fiatalokat és felnőtteket azonos keretbe foglaló 

rendszerére gondolunk, amelynek kialakulásában meghatározó szerepe van az 

elektronikus kommunikáció térhódításának. 

Az elektronikus kommunikáció révén megszerzett tudás szerkezetének és 

funkciójának újszerűsége tehát a hagyományos pedagógiai gondolkodás alapjait 

érintő fejlemény. Olyan általános társadalmi és kulturális vetületekkel rendelkező 

probléma, amely új kereteket szab a pedagógiai vizsgálatoknak, elemzéseknek. 

Az elektronikus médiumok megjelenése azonban nem csupán tartalmi, de 

módszertani szempontból is új kihívások elé állítja a pedagógiát mint tudományt. 

A pedagógia maga is részévé válik annak az információs társadalom tudományos 

életét általában jellemző folyamatnak, amely mindinkább a tradicionális diszcip-

lináris határok elmosódásához, egy egységes tudomány megszületéséhez vezet.  

2. Diszciplináris határnyitások a tudományban 

Az új médiatérben kibontakozó, tér- és időbeli korlátokat nem ismerő, folyama-

tos kommunikációs együttműködés jelentős hatást gyakorol a tudományra is, 

annak tartalmára, felépítésére, módszertanára. Átalakul a tudományos tevékeny-

ség keretrendszere, funkcionalitása. Tudományos paradigmaváltások eredmé-

nyeként új diszciplináris rendszer születik. 

A tudományos közösségek maguk is egyfajta információ-közösségekké vál-

nak, amelyek az elektronikus kommunikáció kínálta technológiai és nyelvi lehe-

tőségek kiaknázásával keresnek válaszokat az egyre komplexebb formában meg-

fogalmazódó tudományos problémákra. Ahogyan az elektronikus kommunikáció 

teremtette médiatérben virtuálissá válik a távolság, elmosódnak, virtuálissá vál-

nak a kultúrák, nemzetek, társadalmi kategóriák, besorolások közötti határok, 

úgy válnak egyre virtuálisabbá az egyes tudományos közösségek, megközelítési 

módok, tudományterületek közötti választóvonalak is. Az elektronikus kommu-

nikáció minden eddiginél jobb feltételeket kínál a gyors és folyamatos informá-

cióáramlásnak, -cserének, ami a tudományos kutatás hatékonyságának növelésén 

                                                        
6 Joshua Meyrowitz: „The Rise of Glocality”. Id. kiad., 30. o. 
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túl jótékonyan hat a tudomány és a társadalom, valamint a tudomány és a gazda-

ság együttműködésére is. 

Az információs forradalom eredményeként nem pusztán a tudományos kö-

zösség válik egyfajta globális kommunikációs folyamattá, de maga a tudomá-

nyos közlemény, a mű is. Az elektronikus úton továbbított anyagok, ötletek, 

felvetések, megfigyelések nem lezárt, megváltoztathatatlan dokumentumok for-

májában várnak megerősítésre vagy korrekcióra, hanem közös szellemi térben 

létező, közösen alakított objektumokként jutnak el minden érdeklődőhöz. Az 

internet elterjedésével olyan, az eddigieknél összetettebb kapcsolatrendszerek 

születnek, amelyek révén a kutatók számára egy adott szakterület gyakorlatilag 

valamennyi képviselője hozzáférhetővé válik tér-, idő- és rangbeli határok nélkül. 

Az internet segítségével kommunikáló tudós olyan informális tudományos 

eszmecserékbe tud folyamatosan bekapcsolódni, amelyek révén a közlésre szánt 

anyagaiba átemelhető, fontos információkhoz, gondolatokhoz vagy éppen mon-

datokhoz juthat. Ily módon egy különböző közlemények formájában megjelenő 

tudományos tétel vagy gondolat a folyamatos kommunikáció által teremetett, 

laza szerveződésű informális csoportok közös produktumává válik. Ez a fajta 

folyamatos kommunikációs együttműködés jelenti az ún. transzpublikációs rend-

szer alapját, amely az internet keretében átértékeli a szerzői jog fogalmát azzal, 

hogy a folyamatos kooperáció jelentőségét hangsúlyozza az intellektuális termé-

kek megszületésében. Eszerint egy mű nem létezik végleges formájában, csak az 

állandó kommunikáció folyamatában. Ezt az állandó kommunikációs tevékeny-

séget dokumentálják a különböző elektronikus archívumok. 

A fenti folyamat eredményeként teljes mértékig megváltozik az írásbeliség, 

könyvnyomtatás kultúrájában kiérlelt pedagógia-fogalmunk is. Amíg ugyanis a 

megújuló médiatérben kibontakozó új pedagógia-eszmét az egységes tudásba 

vetett hit és a diszciplináris nyitottság ideája táplálja, a könyvnyomtatás kultúrá-

jára épülő szövegalapú társadalmak hagyományos pedagógia-felfogása a 

fragmentált tudás és a zárt diszciplínák és az ezekre épülő formális tanítás-

tanulás stratégiák elvében gyökerezik. 

Ez utóbbi, tehát a hagyományos pedagógia-koncepció egyébiránt a nyomta-

tásos írásbeliség elterjedésének két fontos ismeretelméleti fejleményével hozható 

összefüggésbe. Mégpedig egyfelől azzal, hogy a nyomtatott anyagok mennyisé-

gének megsokszorozódásával és a tudás komplexitásának ebből fakadó növeke-

désével a tudomány írásbeliség előtti korokat jellemző egységes eszméje mind-

inkább elhalványult, másfelől pedig azzal, hogy a nyomtatott szövegek formai és 

tartalmi lezártságából fakadóan egy nyomtatott tudományos művet a hagyomá-

nyos felfogásnak megfelelően mindig valamilyen zárt, más művektől elkülönül-

ten, önmagában fennálló egységnek tekintettek. Ez a fejlemény azt  a pedagógia 

fejlődését is meghatározó tudományelméleti álláspontot erősítette az elektroni-

kus médiumok megjelenéséig és elterjedéséig, hogy a tudás világa túlságosan is 

terjedelmes ahhoz, hogy az a különböző tudományterületek kooperációja révén, 

átfogó módon megragadható legyen. 
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Az elektronikus kommunikáció terében kibontakozó fogalmi, módszertani 

konvergenciák, folyamatos informális kooperációk eredményeként azonban mára 

a tudományban és így a pedagógiában is egyre határozottabb formában jelenik 

meg az egységes, átfogó elméletek megalkotása és a diszciplináris határok ezzel 

együtt járó megnyitása iránti igény. 

Számos kutatás foglalkozik az átfogó elmélet megalkotásának lehetőségével, 

az egységes tudás módszertani, terminológiai ismérveivel. Edward Wilson: 

Consilience: The Unity of Knowledge című 1999-ben megjelent könyvében pl. 

így ír a kortárs természettudományok közötti diszciplináris határok elmosódásá-

ról: „A természettudományokon belül a diszciplináris korlátok eltűnőben van-

nak, hogy elmozduló hibrid tartományoknak adjanak helyet, amelyekben az 

egyetértés-együttműködés implicit. Ezek a tartományok a komplexitás sok szint-

jét átfogják, a kémiai fizikától és fizikai kémiától a molekuláris genetikáig, kémi-

ai ökológiáig és ökológiai genetikáig, miközben az új specialitások egyike sem 

tekinthető többnek a kutatás új fókuszánál.”7 

Az információtovábbítás és -megőrzés új technikáinak elterjedése, az 

együttműködés eddig ismeretlen formáinak megjelenése átalakítja a pedagógia 

belső és külső kapcsolatrendszerét is. Az új médiumok használatával a pedagó-

gia mint tudomány belső, tehát az egyes tudományterületek, szakmai műhelyek 

és kutatók közötti és külső, azaz a nyilvánosság felé irányuló kommunikációja 

mind összetettebbé és egyúttal nyitottabbá is válik. Azaz az új  médiateret jel-

lemző interaktív hálózottság, az informatív eszmecserék előtt megnyíló techno-

lógiai lehetőségek egy időben teremtik meg a feltételeit az interdiszciplináris 

tájékozódás és együttműködés felerősödésének, a szaktudományi határok átjár-

hatóvá tételének, valamint a szélesebb nyilvánosság felé irányuló tudományos 

kommunikáció hatékonyabbá válásának a XXI. század neveléstudományában  

A hálózott kommunikáció minden korábbinál gyorsabb, hatékonyabb, nyitot-

tabb informális eszmecserékre kínál lehetőséget a pedagógiában is. Enyhíti az 

évszázados hagyományokra épülő hierarchikus viszonyok terhét, a kikristályo-

sodott diszciplináris normák nyomását. Az interneten tájékozódó kutató minden 

eddiginél hatékonyabban ismerkedhet meg más diszciplínák módszereivel, meg-

közelítéseivel, fogalmi és terminológiai készletével. Ez a fajta interdiszciplináris 

tájékozódás és az ebből fakadó nyitottság, az adott kutatási téma többirányú 

feldolgozása pedig jelentős mértékben növeli a tudományos kreativitást, problé-

ma-érzékenységet, a komplex pedagógiai problémák hatékony elemzésének le-

hetőségét. 

Az új médiatérben kibontakozó, interdiszciplináris módszereket alkalmazó 

pedagógia tehát nyitott tudomány, amelynek alapját a tudományos közösségeket 

egyfajta bizalmi folyamatban feloldó permanens kommunikáció, együttműködés 

jelenti. 

                                                        
7 Edward O. Wilson: Consilience: The Unity of Knowledge, Vintage Books, New York, 1999, 

11. o. 
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Ez az interdiszciplinaritásból fakadó nyitottság pedig egy olyan pedagógiai 

paradigmaváltás forrásául szolgál, amely révén nem csupán árnyaltabb képet 

kaphatunk az új médiatérben kialakuló tanítási-tanulási formák kognitív alapjai-

ról és következményeiről, de lehetőség nyílik az új kihívásokra megfelelő vá-

laszt kínáló módszertani koncepciók kidolgozására is. 
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