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A Nagy Kínai Testvér figyel minket

Digitális megfigyelőrendszerek világunkban

Figyelnek minket. Amikor munkába megyünk, 
zártláncú tévékamerák filmezik lépéseinket, 
és ma már arcunkat is egyre könnyebben 
felismerik. Ha autónkkal elhagyjuk a várost, 
rendszámfelismerő kamerák rögzítik utunkat. 
Zsebünkben megbújó okostelefonjaink egy-
folytában árulkodó digitális nyomokat hagynak 
maguk után. Otthonunk magányában böngész-
szük a webet, tevékenységünket mégis követik 
és elemzik. Az így kapott adatok feldolgozha-
tók, és így percnyi pontosságú feljegyzés ké-
szíthető életünkről. Önkényuralmi rendszerek-
ben – ahogy Kínában is – a digitális megfigye-
lés rettegett mindentudóvá tehet egy kellemet-
len rendőrállamot. Főként a Hszincsiang-Ujgur 
Autonóm Területen – a legnyugatibb és legna-
gyobb tartományban – Kína mesterséges intel-
ligenciát (MI) és tömegmegfigyelést alkalmaz, 
hogy egy huszonegyedik századi panoptikumot 
teremtsen, és ujgurok milliói – egy türk nyelvet 
beszélő muzulmán kisebbség – felett gyako-
roljon teljes ellenőrzést. A nyugati demokrá-
ciákban a rendőrség és a hírszerző szolgálatok 
ugyanezeket a megfigyelési eszközöket vetik 
be bűnügyek felgöngyölítésére és elrettentésre, 
valamint a terrorizmus megakadályozására. 
Az eredmények nem maradnak el, ugyanakkor 
rendkívül aggasztóak. A szabadság és az elnyo-
más között foglal helyet egy rendszer, amely 
arra hivatott, hogy az állampolgárok hozzájáru-
lását kérje, fenntartsa a kormányokban a fékek 
és ellensúlyok rendszerét, és amikor a megfi-
gyelésre kerül a sor, az információk gyűjtőit 
és feldolgozóit korlátozó szabályokat állítson 
fel. Ezt a védelmi rendszert jelenleg alaposan 
kikezdték a bőséges mennyiségben és köny-

nyen gyűjthető adatok. A vezetékes telefonok, 
postaládák és iratszekrények világában alkotott 
adatvédelmi szabályokat sürgősen szigorítani 
kell az okostelefon, e-mail és felhő alapú tároló 
korában.

Látok az én sok-sok szememmel…1

Amikor 1989-ben összeomlott az NDK, az em-
berek csodálkoztak az információknak azon a 
hatalmas tárházán, amelyet a Stasi biztonsági 
szolgálata felhalmozott róluk, nem beszélve a 
begyűjtéshez szükséges kiterjedt besúgóhálózat-
ról. Azóta a digitális forradalom átalakította a 
megfigyelést – ahogy annyi minden mást is 
– azáltal, hogy korábban soha nem tapasztalt 
mennyiségben tette lehetővé az adatgyűjtést és 
-elemzést. Az okostelefonok, a webböngészők 
és a szenzorok óriási tömegű információt nyúj-
tanak, amelyet a kormányok gyűjthetnek vagy 
meghekkelhetnek; az adatközpontok lehetővé 
teszik számukra a korlátlan idejű tárolást. A mes-
terséges intelligencia segítségükre van, hogy akár 
egy „tűt” is megtaláljanak az így összegyűjtött 
digitális szénakazalban. A valamikor a szabadsá-
got jelentő technológiák, amelyek lehetővé tették 
a diktatúrákban a másképp gondolkodók számára 
a könnyebb kommunikációt és szervezkedést, 
most orwelli képet mutatnak: segítségükkel az 
önkényuralom képviselői még a Stasinál is szo-
rosabb megfigyelés alatt tarthatják az embereket.

Az új technológia eredményeként 
Hszincsiangban valóra vált a legszörnyűbb rém-
álom, a neve: fajgyűlölő rendőrállam. A láza-
dástól és az elszakadási törekvésektől félve, a 
digitális technika birtokában Kína urai jól meg-
szorították a totális ellenőrzés gyeplőjét – ez 
odáig terjed, hogy átnevelési céllal ujgurokat 
vesznek tömegesen őrizetbe. A tartomány egyes 
részein az utcák minden száz-kétszáz méteren 

1 Utalás az I spy with my little eye (’Látok 
az én kis szememmel’) című angol kitalálós 
gyerekjátékra.
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zártláncú tévékamerákkal felszerelt póznákkal 
vannak tele. Ezek lencsevégre kapják minden arra 
járó gépkocsivezető arcát és rendszámtábláját. 
Az ujgurok mobiltelefonjai csak kormányzati 
kémszoftverrel üzemeltethetők. A személyazo-
nosító igazolványokon nemcsak a nevük, nemük 
és foglalkozásuk szerepel, hanem tartalmazhatja 
a rokonok adatait, ujjlenyomatokat, vércsopor-
tot, DNS-információt, a letartóztatásokról szóló 
feljegyzéseket és a „megbízhatósági státuszt” is. 
Mindezt, sőt még ennél is többet táplálnak be 
az integrált közös műveleti platformba (IJOP), 
egy MI-működtette rendszerbe, hogy megkapják 
az őrizetbe vételre kiszemelt gyanúsítottak listá-
it. A hszincsiangi méretű diktatúrát nehéz lenne 
lemásolni, még akár Kína legnagyobb részén is. 
Egyszerűbb egy könnyen beazonosítható kisebb-
séget elnyomni, mint az egész lakosságot érintő 
teljes ellenőrzést biztosítani. Ugyanakkor nem 
kétséges, hogy a kínai megfigyelési modell elemei 
ötleteket adnak más önkényuralmi rendszereknek 
– Oroszországtól Ruandán át Törökországig – és 
ehhez készségesen eladják majd a hardvert. A libe-
rális államoknak kötelességük, hogy leleplezzék és 
ostorozzák az elnyomásnak ezt a fajta exportálását, 
bármennyire korlátozottak is esetükben a ráhatás 
eszközei. Azonkívül a Nyugat helyesen teszi, ha 
magába néz. Napjainkban a rendőri erőknek szin-
tén ugyanakkora adattömeghez van hozzáférése, 
mint valamikor a Stasinak. A hatóságok színlelt te-
lefontornyokat emelhetnek, hogy az emberek moz-
gását és kapcsolatait figyelhessék. A rendszámfel-
ismerők adatai évekre visszamenően nyomon kö-
vethetik egy-egy személy mozgását. Néhány ame-
rikai nagyvárosban az IJOP-hoz hasonló előrejelző 
rendfenntartási programok (predictive-policing) 
működnek, amelyek a múlt bűneseteit elemzik a 
jövőbeliek megjóslására. Mindez lehetőséget ad 
az esetleges elkövetők megfigyelésére, de alkalom 
lehet visszaélésre is. Amerikai rendőrtisztek száza-
iról derült ki, hogy titkos adatbázisokat használtak 
fel arra, hogy vájkáljanak az újságírók, volt barát-
nők és mások dolgaiban.

Figyeljük a detektíveket
Hogyan lehetséges megtalálni szabadság és biz-
tonság egyensúlyát? Először is, gondoskodni kell 
arról, hogy a digitális világban – a valóságoshoz 

hasonlóan – legyenek olyan helyek, ahol a tör-
vénytisztelő emberek zavartalanul élvezhetik 
magánszférájuk nyugalmát. A liberális demok-
ráciák polgárai nem számítanak arra, hogy 
indokolatlanul megmotozzák őket, vagy hogy 
otthonaikat házkutatási parancs nélkül átvizs-
gálják. Hasonlóan, a zsebünkben lévő mobilte-
lefonra úgy kell tekinteni, mint az otthoni irat-
szekrényre. Ahogy az utóbbiakat be lehet zárni, 
a titkosítást sem kellene korlátozni. A második 
fontos dolog, hogy határt kell szabni az állam-
polgárokról szóló információ őrzési idejének, 
korlátozni kell az ehhez hozzáféréssel rendel-
kezőket, a visszaéléseket pedig megfelelően 
büntetni. 2006-ban az Európai Unió kiadott 
egy irányelvet, amely előírta, hogy a mobilte-
lefon-cégek legfeljebb két évig őrizzék meg az 
ügyfelek metaadatait. Ezt a jogszabályt 2014-
ben megsemmisítette az Európai Bíróság. A 
rendőrségi adatokkal való visszaélés számítson 
bűncselekménynek, amelyért büntetés jár, nem 
pedig „botlásnak” amely alól feloldoz a kollek-
tív megbocsátás. A harmadik kiemelten fontos 
dolog, hogy figyelemmel kísérjük a mestersé-
ges intelligencia alkalmazását. Az előrejelző 
rendfenntartási programok még tökéletesítésre 
szorulnak; hamarabb megtalálják a betörések 
szabályszerűségeit, mint például a gyilkos-
ságét. Az arcfelismerés során sok „álpozitív” 
eredmény születhet. A torzított adatokkal beta-
nított MI – gondoljunk csak olyan letartóztatási 
mintákra, amelyekben aránytalanul sok fekete 
bőrű embert szerepel – megismételheti eze-
ket a torzításokat. Néhány ítélkező algoritmus 
nagyobb valószínűséggel mondja ki a fekete, 
mint a fehér bőrű vádlottakról, hogy magas 
kockázattal lesznek visszaesők. Az ilyen al-
goritmusok tüzetes vizsgálatra szorulnak, nem 
pedig üzleti titokként kell védeni őket.

Éberség és átláthatóság – ezek legyenek a 
jelszavak. Jó szolgálatot tehetnek a technika 
hatékonyságának: például a rendőrök felszerelé-
sének szerves részeként viselt testkamera látha-
tóan a panaszok csökkenéséhez vezet. A konzul-
táció is sokat számít. Egy Kaliforniában nemré-
giben benyújtott törvényjavaslat arra kötelezné a 
rendőri szerveket, hogy hozzák nyilvánosságra, 
milyen megfigyelési eszközeik vannak, tegyék 
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közzé az adatokat azok használatáról, és kérjék a 
nyilvánosság hozzájárulását új eszköz vásárlása 
előtt. Ha ettől lassúbb lesz a fejlődés, ám legyen. 
A rendőrség jogosan figyeli az állampolgárokat, 
hogy védje biztonságukat. Az állampolgároknak 
pedig a rendőrséget kell figyelniük, hogy meg-
őrizzék szabadságukat.

(The Economist)

Martin Helg

Önkéntesen vállalt billog egy életen át

Napjainkban minden ötödik közép-európai 
tetoválást visel a testén, a fiatalabb nők ese-
tében minden második. Találgatások egy tö-
megjelenség okairól.

Nyári napokon a szokásosnál is erősebben je-
lentkezik a vágy, hogy jelt adjunk, látható, 
fennmaradó jeleket – méghozzá tetoválások for-
májában! A frissen díszített vállak, karok, vádlik 
és bokák megint csak jó néhány „Hűha! Nahát! 
Te is?” jellegű felkiáltást váltanak ki embertársa-
inkból – a nem tetováltak fogyatkozó népessége 
pedig némi szégyenkezést érez saját bátortalan-
sága miatt. Még annak a csendes szomszédasz-
szonyunknak is, akit tegnap még a kispolgári-
visszafogott táborba soroltunk, egy ananász 
ékeskedik a csuklóján. S vajon miféle jellembeli 
gyengeségeknek köszönhetően kerülhetett oda 
az az ábra énekkari társunk felsőkarjára?

Nem, a látszat nem csal az uszodában, a 
szupermarket pénztárjánál, a műcsarnokban és 
a színházban sem: a valamikor túlnyomórészt a 
társadalom kulturális peremének számító rocke-
rek, matrózok és elítéltek körében dívó tetoválás 
elért az átlagpolgárokhoz is.

Napjainkban valószínűleg majdnem minden 
ötödik európai felnőttön tetoválás látható (ezt az 
arányt legalább Németország esetében egy tanul-
mány támasztja alá); sőt, a 25 és 35 év közti nők 
körében minden második. A korpiramis csúcsán 
pedig új határok felé nyújtózkodik egészen a 
tetováltatni akaró 80 évesekig – bár közismert 

tény, hogy az érett bőr nem igazából jelenti a leg-
megfelelőbb munkaterepet egy finom szúrásokkal 
készülő tetováláshoz.

Egy egész testet fedő tetoválásért akár 30 000–
50 000 svájci frankot is elkérhetnek
A fellendülés a tetoválók számán is lemérhető, 
amely az utóbbi tíz évben igencsak megnö-
vekedett: egyedül csak a regisztrált stúdiók-
ban mintegy egyharmadával, legalábbis így 
becsli Luc Grossenbacher, a Svájci Hivatásos 
Tetoválók Szövetségének elnöke.

800 hivatalosan bejelentett stúdió és legalább 
kétszer ennyi nem bejelentett harcol a klientúráért, 
és már gazdasági tényezőként is számottevők; 
Grossenbacher 60 000–80 000 svájci frank (17–23 
millió forint) körül számítja egy főre jutó éves 
bevételüket; és mindezt az árak lenyomása ellené-
re, amikor egy kis méretű tetoválás már 160-200 
svájci frank (45 000–60 000 forint) közti alapáron 
kapható. Emellett az ártartomány felülről nyitott 
marad. Egy ún. „bodysuit”, azaz az egész test kidí-
szítése 30 000–50 000 svájci frank (8,5–14 millió 
forint) körül van a szövetség elnöke szerint.

A tetoválás egyre szélesebb körökben való el-
terjedésével párhuzamosan zajlik terjeszkedése 
a testfelületen. Bár a munkáltatók engedékeny-
sége Grossenbacher becslései szerint inkább 
csökkent, egyre több testtájékon – legutóbb a 
nyakon – szűnt meg a tilalma, és vált divattá.

Az effajta néma megnyilvánulások alapjául a 
saját korcsoportok early adopterként emlegetett 
korai alkalmazóinak példája szolgál, még gyak-
rabban azonban a showbiznisz és a sportvilág 
bálványozott alakjaié: mindenekelőtt a halántékáig 
kidíszített David Beckham (ahogy egy tetováló 
művésznő a svájci televízió egyik műsorában el-
árulta). Vegyük akár Zlatan Ibrahimovicot, Johnny 
Deppet, Angelina Jolie-t, Ryan Goslingot vagy 
Rihannát – a sztárok testéről készült képek, ame-
lyeket az ügyfelek az internetről töltenek le, a 
legkedveltebb sablonok a tetoválóstúdiókban.

A tetoválások valamikor az egyéniséget 
fejezték ki
De mit jelentenek a jegyek, és mit árul-
nak el korunkról? A világ egyik leghíresebb 
tetoválóművésze, a svájci Maxime Büchi 


