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Jelen

A jövő tartományai

Kreatív jövő

Folytatódó jövő

Konstans jövő

Hanyatló jövő

JövőMúlt

Prognosztika

Futurológia



Történelmi atlasz 1989-ből



Bárki beszerezhet az 

otthonába egy saját 

terminált, és ez nem 

kerül többe,

mint egy luxusautó 

fenntartása.

But we didn’t express that within 

two years the internet would 

captivate the whole industry and the 

public’s imaginations……

Ha mint pedagógus

a jövőre vonatkozó kívánságot 

fogalmaznék meg, úgyszólván 

a pedagógus álmát: a legszebb 

az lenne, ha itt, az intézetben 

egy saját számítógép állna 

rendelkezésünkre 

1995;1996



Az informatika 20. század végi rohamos 

fejlődése totálisan megváltoztathatja 

eddigi elképzeléseinket az iskolai tanításról 

és az egyéni tanulásról is. (19. o.)

Bizonyos azonban, hogy az interaktív 

információs hálózatokon (Internet) 

hozzáférhető CD-ROM-ok és más 

információk alapvetően megváltoztatják 

majd iskoláink belső életét, 

a tanulásszervezést, és befolyásolni fogják 

a tanítás-tanulás elméletét. (220. o.)
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Az IKT a tanítás/ tanulás illetve a kutatói munka 

során jól használható elektronikus  

információkezelési és kommunikációs technika.

Az IKT a módszertani megújulás 

katalizátora, amely korábbi módszerek 

hatékonyabb illetve új formáit, vagy 

teljesen új módszerek alkalmazását 

teszi lehetővé. 

Az IKT a hatékony tanári/kutatói 
munka feltételei megteremtésének, 
fenntartásának és folyamatos 
továbbfejlesztésének alapvető 
háttér infrastruktúrája. 

Az IKT új humán információs és kommunikációs  
technológia, amely a természetről és társadalomról 
való gondolkodásunkat is befolyásolja, új nézőpontokat 
és szemléleti kereteket nyújt az értelmezésnek 
és az elemzésnek a neveléstudomány területén is. 

HUMAN

PERFORMANCE TECHNOLOGY

http://et3r.ektf.hu/
http://et3r.ektf.hu/
http://ektr.uni-eger.hu/
http://ektr.uni-eger.hu/


A technológia 
oktatási 

integrációja



Úgy véljük ugyanis, hogy a digitális pedagógia -

teljes lehetőséghorizontját tekintve - nem csupán 

a tradicionális oktatás pótléka szükséghelyzetben, 

nem is a tanítás eddigi formáinak kiegészítése, 

hanem a tanítás és tanulás évezredek során 

kialakult rendszerének digitális, hálózati 

transzformációja, részeként egy forradalmian új 

humán információs-és kommunikációs kultúra 

kibontakozásának.

Az IKT új humán információs és kommunikációs  
technológia, amely a természetről és társadalomról 
való gondolkodásunkat is befolyásolja, új nézőpontokat 
és szemléleti kereteket nyújt az értelmezésnek 
és az elemzésnek a neveléstudomány területén is. 

Komenczi Bertalan:
Tanulás és környezete a 21. század elején 
(Megjelenés előtt, KORUNK 2021/1.)



…felváltva fogom tárgyalni 

az elme és a kultúra 

természetének kérdéseit, 

hiszen az oktatáselmélet 

szükségszerűen a kettő 

metszéspontjában 

helyezkedik el. (24.o.)

Kultúra
Elme

Technológia



Elme Kultúra

Technológia

objektív

szubjektív
interszubjektív

T1 T2
evolúciós humán

Az emberi 
tudattartalmaktól, 
hitektől és 
elképzelésektől 
függetlenül 
létezik...

A tudatállapotok 
létezésmódja első 
személyű
megfigyelőtől 
függő,ontológiailag 
szubjektív

Egyének szubjektív 
belső világát 
összekötő 
kommunikációs 
hálózaton belül 
létezik.
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Elme Kultúra

Technológia

objektív

szubjektív
interszubjektív

T1 T2
evolúciós humán

Az emberi 
tudattartalmaktól, 
hitektől és 
elképzelésektől 
függetlenül 
létezik...

A tudatállapotok 
létezésmódja első 
személyű
megfigyelőtől 
függő,ontológiailag 
szubjektív

Egyének szubjektív 
belső világát 
összekötő 
kommunikációs 
hálózaton belül 
létezik.

Az elektronikus tanulási környezetekről 

gondolkodásnak az elme-kultúra-technológia 

keretrendszerben történő pozicionálása 

lehetővé teszi, hogy az ilyen tanulási 

környezeteket a humán kognitív evolúció 

folyamatába helyezve is értelmezzük.” 



EPIZODIKUS

MIMETIKUS

MITIKUS

TEORETIKUS

Gutenberg

Hálózati

Kognitív evolúció

Modern elme

preszimbolikus kogníció

szimbolikus kogníció

Mimézis: a test kommunikációs eszközként használata

Nyelv: nyitott, megosztott virtuális valóság,  absztrakció

Külső memória eszközök: szimbólumkezelő technológiák 

eszközökkel támogatott kogníció

IKT: képernyők, szenzorok, adatbázisok,  hálózatok

automatikus, gépi kogníció, MI?

Szingularitás?

T2

T1



Homo erectus Homo sapiensHomo habilis

biológiai memória külső szimbolikus tárak

KOGNITÍV TECHNOLÓGIÁK

EPISODIKUS

MIMETIKUS

MITIKUS

engramok
s

exogramok
800 cm3

1100 cm3

1400 cm3

KULTÚRÁK

Biológiai memória technológiák

Extraszomatikus memória technológiák

Evolúciós konstrukciók

Humán konstrukciók

TEORETIKUS

HÁLÓZATI

DIGITÁLIS
technológia

T1

T2



A humán kognitív architektúra evolúciója

Kognitív evolúció



Epizódikus

Mimetikus
Homo erectus

Főemlősök
Korai emberfélék

Mitikus
Homo sapiens

Teoretikus
Homo s. tipograficus

6 millió év

2 millió év

100 ezer év

5 ezer év

Gutenberg
Hálózati

500 év

50 év

Az új 

kommunikációs 

technikák 

átszervezik  

a gondolkodásmódot 

és a megismerés 

szerkezetét

Kognitív architektúra I.

Kognitív architektúra II.

Merlin Donald 1991/2001

kulturális átadás

A kulturális evolúció szakaszai

Homo s. interneticus ?

Antropogenezis

Információs forradalmak



posztmodern média-kultúra? 

teoretikus kultúra

mitikus kultúra

mimetikus kultúra

epizódikus kultúra

mimetikus mátrix

lingvisztikai mátrix

külső memória 
mátrix

kognitív-kulturális   keretrendszer

kulcs-algoritmusai betöltődnek az elmébe

meghatározzák a memória, a gondolkodás

és a tudásszerkezet paramétereit

delokalizált, 
hibrid hálózati 
mátrix

elsődleges adatbázis
holisztikus, nem-szimbolikus
epizód- és esemény tudás
a világ közvetlen megtapasztalása
alapvető  szemantikai folyamatok kognitív habitus

betöltődnek az elmébe

Fehérje 
alapú 
high-tech

Szilícium alapú 
elektronikus 
high-tech

Kognitív evolúció

A humán kognitív architektúra fejlődéstörténete



KultúraElme

Technológia

A média design direkt 

módon befolyásolja a 

kognitív tapasztalatokat, 

és szerkezetétől függően 

a sokrétű emberi potenciál 

különböző elemeit aktiválja. 

Annak a felületnek a 

struktúrája

– és dinamikája! - , 

amely összeköt 

bennünket a világgal 

és a többi emberrel 

hatással van arra, 

ahogyan a világról és 

saját magunkról 

gondolkodunk.
Lanier J. (2011): You are not a gadget: A 

Manifesto. Penguin Books, New York. Médiumelméletek

It is the medium itself 
that is the message,

not the content!



EPIZODIKUS

MIMETIKUS

MITIKUS

TEORETIKUS

Gutenberg

Hálózati

Kognitív evolúció

Biológiai evolúció

Modern elme

kognitív  habitus I.

kognitív habitus II.

kognitív habitus III. 

A TERMÉSZETES PEDAGÓGIA  

SZEMTŐL-SZEMBE VILÁGA

A KÖNYVES KULTÚRA VILÁGA

A HÁLÓZATI TUDÁSHORDOZÓK                      

VILÁGA

A kognitív habitus alapformái 

Kulturális evolúció

Technikai evolúció

Komenczi Bertalan:
Kognitív habitus és tanulási környezet a 
21. század elején 
Oktatás-Informatika, 2010/1. pp. 14-23.

2 millió év

200 ezer év

500 év

50 év



kognitív  habitus I.

a társas lét nem-
nyelvi kognitív 
infrastruktúrája 

A narratív  

elmeszerkezet 

kialakulásával

a világ virtuálissá 

változott…

A TERMÉSZETES PEDAGÓGIA  

SZEMTŐL-SZEMBE VILÁGA

Interfész I.

Steven Mithen 
(1996): The 
Prehistory of the 
Mind: The Cognitive 
Origins of Art, 
Religion and 
Science. Phoenix, 
London. 



Külső emlékezeti mező

A teoretikus kultúra   
additív kognitív habitusa

(a tudatosság tükre ) 

kognitív habitus  II.

“Az emberiség 

fejlődéstörténetében 

ezen a ponton vált 

szükségessé a 

standardizált formális 

oktatás, mivel a 

gyerekeknek el kellett 

sajátítani a vizuografikus  

szimbólumrendszerek 

kezelésének képességét.” 

M. Donald

A tudatos 
információfeldolgozás 
kapacitásának jelentős 
bővülése

A KÖNYVES KULTÚRA VILÁGA könyvlap

Külső memória mező I. 

Interfész II.



Külső memória mező II. 

kognitív habitus III. 

A hálózati kultúra additív 
kognitív habitusa képernyő
A HÁLÓZATI TUDÁSHORDOZÓK  VILÁGA

Interfész III.

We are in a global 
transition from 
being “people of 
the book” to 
becoming “people 
of the screen.” 

Kewin Kelly: 12 
Technological Forces 
That Will Shape The 
Future (Screening)
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A tanulás módja A processzor Az eredmény

Genetikai átadás DNS / protein rendszer Szuper-individuális 

tudásakkumuláció

Egyéni tanulás A gerincesek agya  
- neuronhálózatok

Individuális tudásépítés

A külvilág mentális 

reprezentációi

Kulturális átadás Interszubjektív  
kommunikációs rendszer

Fajtársak 

tapasztalatainak 

átvétele, szociogenezis

Gépi tanulás Digitális jelfeldolgozó 
szerkezetek

Önmaguk 

továbbfejlesztésére 

alkalmas  algoritmusok 

A tanulás alapformái

109 év

107év

105 év

102 év

emergencia & evolúció
Beniger, James R.: Az irányítás 
forradalma. Az információs társadalom 
technológiai és gazdasági forrásai. 
Gondolat – Infonia, Budapest, 2004.



Az irányítás szintje Processzor Program

Első szint: élet
Genetikai alapú társulási hajlam

A sejt Genom

Második szint: kultúra
Kulturális diffúzió, újraprogramozás, 

szelektív átvétel

A gerincesek agya Tanult viselkedés 

Harmadik szint: társadalmak

Egyének formális és informális 

szerveződései 

Egyének társas 
konstrukciói

Explicit  és implicit 

szabályok

Negyedik szint: technológia
Információs társadalom

Jelfeldolgozó 
berendezések

Algoritmusok

Planetáris információs rendszerek         

emergencia & evolúció

109 év

107év

103 év

102 év



James D. Watson 
Francis Crick 

1953

A tanulás molekuláris bázisa

F.Collins: ISTEN ÁBÉCÉJE
A fogaskerekek nem durva emberi 
készítmények, hanem a legfinomabb 
mesterművek, amelyek valaha az Úr 
kvantummechanikája szerint készültek.
Erwin Schrödinger



In an observer-
independent sense,
the only things 
going on in the 
machine, were very 
rapid state 
transitions in 
electronic circuits.

Searle, J. R. (1990): Is the 
brain a digital computer?
In: Philosophy in a New 
Century. Selected Essays. 
Cambridge University Press, 
Cambridge, 2008. 

Physical properties, however sophisticated 

and complex, characterize only the order 

of the world extended in space and time, 

not how things appear from any particular 

point of view.         Thomas Nagel

David Marr A látást olyan 

komputációs folyamatként 

írja le, amely a retinán 

megjelenő kétdimenziós 

mintázatból a külső világ 

háromdimenziós leírását 

produkálja outputként.

A probléma az hogy nem 

világos, tulajdonképpen

ki olvassa ezt a leírást?

A gépi és a neuronális tanulás kérdőjelei

Fenomenológiai kudarc?

Performatív kudarc?
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„reális”  
interfészek

imaginárius 

tükör

könyvlap

elme
agy képernyő

Interfész I.

Interfész II.

Interfész III.

+

A tükör-metafora!

Honnan ered,
és hogyan jön létre

a kép?



neuronhálózat neurális aktivitás

tudatos 
tapasztalás
és érzésvilág

szubjektum

elme
pszichikum
lélek
szellem

emergencia & evolúció

struktúra

struktúra 
+ dinamika

+ ?
struktúra 
+ dinamika

Magyarázati   
szakadék!!

protein

DNS

Ha a gondolataink 

nem egyebek fizikailag 

leírható agyállapotoknál, 

mitől van az, hogy 

jelentenek valamit? Hogy 

kerül a jelentés egy 

tisztán anyagi világba? 
Rauschenberger Péter

MN. 2009/8. 

A tudatosság esetében 
nem végezhető el 
ontológiai redukció
az oksági redukció 
bázisán.    Searle



Nagyon furcsa, sőt szinte ellentmondásos, ha azt 

kell gondolnunk, hogy a szemlélődő, tudatos 

szellem, melyben egyedül tükröződik a 

világfolyamat, csupán ennek során valamikor 

keletkezett, mégpedig, hogy úgy mondjuk, szinte 

véletlenül, egy speciális biológiai szerkezethez 

kapcsolódóan .....

S mielőtt ez bekövetkezett, az egész játék üres 

padsorok előtt zajlott volna le?... az olyan világ, 

amely sok millió éven át fennállt, anélkül hogy 

valamilyen szellem szemlélte volna, nevezhető-e 

egyáltalán valaminek? Létezett-e?

A lejátszódó színdarab nyilvánvalóan csak a 

szemlélődő szellemmel való kapcsolatban nyer 

jelentést. De hogy ez milyen kapcsolatban áll 

vele, arról a természettudomány csak 

értelmetlenségeket tud mondani..
A természettudományos világkép sajátosságai. In: ERWIN SCHRÖDINGER válogatott írásai 
(v.: Sz. Péter). Typotex Kiadó, Budapest, 2014, 335-336.o.

1926 januárjától öt 
cikket küldött be az 
Annalen der Physik-
nek és egyet a Die
Naturwissenschaft-
nak,amelyekkel 
megalapozza 
a kvantummechanikát..



neuronhálózat

neurális aktivitás

tudatos 
tapasztalás
és érzésvilág

szubjektum

elme
pszichikum
lélek
szellem

engramok

Nicolai Hartmann 

Der Aufbau der realen Welt

Unorganische, Leben, Seele und Geist 

A mai tudásunk 
szerint simán 
lehetséges tehát 
(noha nem biztos), 
hogy van valami 
ontológiai szakadék a 
"lélek" egyes 
teljesítményei és az 
evolúcióelmélettel 
magyarázható 
jelenségek között. 

Rauschenberger Péter

MN. 2009/8. 

emergencia & evolúció  vs ontológiai pluralizmus?

Pokol Béla:
A mesterséges 
intelligencia: 
egy új létréteg 
kialakulása?
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EPIZODIKUS

MIMETIKUS

MITIKUS

TEORETIKUS

Gutenberg

Hálózati

Biológiai evolúció

Kulturális evolúció

Technikai evolúció

Modern elme

Kozmikus evolúció

Automatikus, gépi kogníció, MI,  

Közös, nyilvános  expresszív 
reprezentációs tér konstrukciója

Belépés az elmék közösségébe 

kognitív-kulturális hálózatok 
kiépülése 

Kognitív közösségek formálódása

Az elme szolipszisztikus állapota,
magárautaltsága a problémák megoldása során...

Az események izolált epizódokként tárolódnak.

agy/elme/kultúra szimbiózis 

SZINGULARITÁS?

Hogyan volt képes 

egy alapszerkezetében 

állati agy 

felülemelkedni 

korlátain és egy 

interszubjektív 

kulturális univerzumot 

létrehozni? 

Kognitív evolúció

Az emberi agy biológiailag 

meghatározott

kognitív képességrendszere 

bekapcsolódott egy gyorsan 

változó külső memória 

környezetbe, és a folyamat 

következményei beláthatatlanok.

T1

T2



TEORETIKUS

Gutenberg

Hálózati

Technikai evolúció

Modern elme

..elvileg elképzelhető, 

hogy valaki egy közönséges 

asztali számítógép előtt 

ülve elkészíti a magát 

továbbfejleszteni képes 

mesterséges intelligencia 

(seed AI) programját;(43)

SZINGULARITÁS ?

Az elme absztrakt  entitás, 

amelynek lényege független 

attól, milyen fizikai formában 

„testesül” meg. A fizikai világ 

többi objektumától eltérően 

valamiféle formális, elvont 

dolog.... 

Az élő rendszerek 
szerves algoritmusok, 

és az élet nem más, mint 
információfeldolgozás.

Az intelligencia 

különválasztható 

a tudatosságról.

Nem tudatos, 

szuperintelligens 

algoritmusok vehetik 

át az irányítást.

Ha kiderül, hogy minden 

elmealkotó folyamat 

megfelelő átalakítással  

átmásolható

egy komputerbe, akkor 

gyors lesz a haladás... 



Értelmetlen azt állítani, hogy mai tudásunk alkalmas mindannak a

magyarázatára, amit még nem ismerünk. Nem csak mi, hanem a világ sem

írható le teljességében információs rendszerként, algoritmusokkal.

az emberi személyiség kibernetikai struktúrája a fizikai valósággal

történő kiterjedt, sokszor ismétlődő és mélyreható találkozásokban

formálódott és finomodott. Az eredmény egy olyan rendszer, amelynek

lényege nem absztrahálható bitsorozatokká, mert a valóság

folyamatosságát hordozza magában, és nem írható le komputációs

modellekkel (még?).

Az evolúciót Dennett algoritmikus folyamatnak tekinti, és

úgy gondolja, elegendő kimutatni a természetes szelekció

algoritmusának működését - és ezzel a bizonyítás be is van

fejezve. Sajnos a probléma ennél jóval összetettebb:

Soha senki sem bizonyította, hogy a valós világ kizárólag

algoritmikus folyamatokból áll. Az evolúció kreativitásának

csak egyik forrása a kitűnő algoritmus. A másik az anyag

elemi alkotórészeinek inherens, leírással kimeríthetetlen

tulajdonsága. Csányi Vilmos 1999: Daniel 
C. Dennett: Darwin veszélyes 
ideája, Buksz 2. 

Lanier J. (2011): You are 
not a gadget: A Manifesto.
Penguin Books, New York.



Altamira                            1960           + 900

1960                                 2050        + 2000

2050                                 2100        + 2000 

A történelem legnagyobb diszkontinuitása felé 

közeledünk:a változások eredményeként a közeljövőben 

nagyobb mértékben alakul át életünk, mint összességében 

az elmúlt évezredek során. ... A legelképesztőbb változások 

az információs és kommunikációs technológia területén  

következnek majd be.

Atomkorszak



Altamira                            1960           + 900

1960                                 2050        + 2000

2050                                 2100        + 2000 

A Homo sapiens a 21. század kemény 

kihívásainak a hatására olyan módon 

formálódik majd át, hogy új típusú aggyal 

fog rendelkezni, amely biológiai és gépi 

részekből tevődik össze. 2045 körülre a 

számítógépek kapacitásának növekedése 

lehetővé teszi, hogy a  szén és a szilícium 

alapú intelligencia egyetlen globális 

tudatossággá olvadjon össze és 

szétterjedjen a kozmoszban 

(Kurzweil: A szingularitás küszöbén, 2013.). 

2045 - a biológiai 
korlátok meghaladása

Atomkorszak

Az emberiség 
alternatíva 
előtt áll: vagy 
a szingularitás,
vagy 
a katasztrófa 
következik be.



Fowler olyasmit érzett,

ami nagyszerűbb mindennél, 

amit az ember valaha is ismert. 

Gyorsabb, biztosabb testet, 

az élet mélyebb átélését, 

élesebb agyat. A szépség 

világát... Az élet iramát

az előző kába vegetálás után.

Nem tudok visszamenni 

– mondta Towser.

Én sem – mondta Fowler. 

Visszaváltoztatnának kutyává...

Engem meg emberré....





Hogy a Kurzweil által elképzelt szingularitás

valaha megvalósul-e (egyáltalán, megvalósítható?),

azt nem tudjuk, de a múltban már bizonnyal volt

legalább egy szingularitás. Ez pedig a tudat

felvillanása, az emberi szellem megjelenése.

Tudatos mérlegelési képességünknek és szabad

akaratunknak köszönhetően talán remélhetjük,

hogy a katasztrófa és a gépvilág nem alternatíva,

hanem Szkülla és Kharübdisz, amelyek között a

Homo sapiens – integritását és egyediségét

megőrizve – mégiscsak képes lesz elnavigálni.

SINGULARITY  PAST 

A tudat megjelenése


