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Előzmények 
 

A Szegedi Információtörténeti Műhelynek az információépítészet tárgykörét középpontba 

helyező első, 2012-es műhelykonferenciája után 2013-ban az orvoslás információtörténete 

volt a választott tárgy. 2014-ben a centenáriumra való tekintettel az első világháború 

információtörténete, 2015-ben pedig a Fény Nemzetközi Éve alkalmából a Fény 

információtörténete lett a témánk. 2016-ban a Szent Márton Évhez igazodva alakítottuk ki a 

tematikát (vallási jelenségek és információs folyamatok kapcsolata). 2017-ben az Ár-

információ és az információ ára volt a tárgy, 2018-ban a hálózatkutatás, 2019-ben a fordítás 

és az információtörténelem közös kultúrhistóriájának metszéspontjait kerestük. 2020-ban, 

történetünk első, online megszervezett műhelykonferenciáján az adatkultúra történetében 

kalandoztunk (A lista mámora).   

Aki tájékozódni szeretne az információtörténeti megközelítéssel, mint szervezőelvvel és 

beszédmóddal kapcsolatban, a Gondolat Kiadó Információtörténelem c. sorozatát, az Aetas 

2012/4-es, a Századvég 2013/3-4-es, a Médiakutató 2014/2-es, a Jel-Kép 2014/3-as, valamint 

a Világtörténet 1996/3-4, 2014/1 és 2019/1-es tematikus számát vagy a Bevezetés az 

információtörténelembe c. könyv tankönyvtári példányát javasoljuk kiindulópontként. 

(http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_542_01_Bevezetes_az_inform

aciotortenelembe/ch01.html)  

Kérjük az érdeklődőket, akik előadással jelentkeznének, hogy alaposan olvassák át a 

következő oldalak tartalmi kedvcsinálóját. Ennek révén szeretnénk egyértelművé tenni, 

milyen természetű előadásokat várunk, hogy a különböző korok és tárgykörök tárgyalásakor 

legkönnyebben sikerüljön megtalálni a közös kihívásokat és problémákat. 

 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_542_01_Bevezetes_az_informaciotortenelembe/ch01.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_542_01_Bevezetes_az_informaciotortenelembe/ch01.html


Témakörök, témacsoportok, lehetséges kutatói kérdések 
 

 

Az információs viselkedés születése a prekambriumi tengermély terméke, és kezdettől fogva 

azt a célt szolgálta, hogy szükség se legyen a regenerációs képesség mozgósítására: elég, ha a 

valóság megelőző tükrözésével sikerül elkerülni az ártalmas hatásokat, vagy közelebb lehet 

kerülni a kívánatosakhoz. A lényeg: már akkor elkerülő viselkedés indulhasson, amikor a 

káros hatás még nem érte el az organizmust. A veszély minél korábbi érzékelésével minél 

több idő álljon rendelkezésre a cselekvéshez.  

 Az evolúciós laboratóriumban három, egyre hatékonyabb megoldás kovácsolódott 

ennek a képességnek a kiterjesztésére és fokozására.   

A természetes szelekció az egyedek érzékelő kapacitásának többcsatornás fokozására, 

finomítására, a környezet egyre szélesebb spektrumú reprezentációjára helyezett nyomást, a 

feldolgozáshoz, jelentésképzéshez és gyors döntéshez szükséges idegrendszeri innovációkkal, 

illetve a mozgásutasításokat egyre hatékonyabban ellátó test és izomzat tökéletesítésével. Az 

élővilág ellenérdekelt szereplői, ragadozók és zsákmányállataik között pedig rögvest 

megindultak a végtelenített információs játszmák, hogy már a szenzoros szakaszban 

kölcsönösen megzavarják, megtévesszék a riválisokat. (Aminek majd a vadász-és földműves 

társadalmakban az állatok közelbe csalogatását vagy menekülésre késztetését szolgáló 

megoldások lesznek a folytatói).   

 Másodjára megszülettek a csoportlétből fakadó információs előnyök. Több egyed 

több irányba és tartósan megosztott figyelme révén nemcsak a veszélyérzékelő kapacitás nőtt 

meg: a kooperációs nyomás részben ellensúlyozni tudta az időveszteséget is, amit a 

veszélyérzékelésre fordított aktivitás az önfenntartás érdekében végzett tevékenységek 

(például a táplálék-vagy párkeresés, tisztálkodás, utódgondozás) rovására termelt. (Ez 

fejlődött aztán intézményes munkamegosztássá a komplex társadalmakban, amikor a 

közösség védelmében a mihamarabbi észlelés és riasztás feladatait a termelésből kivont 

„jelzőspecialisták” kezdték ellátni – mint például az urbanizáció különböző szakaszaiban a 

tűzfigyelők vagy a katonai felderítők.) 

S végül, immár a Homo Sapiensnél a fentiek mellé belép a technológia: a tagolt nyelv 

és az eszközvilág, amelyek segítségével először a biológiailag adott információs képességek 

válnak kiterjeszthetővé, majd a technológia más osztályainak segítségével felgyorsul a 

környezet tudatos és irányított átalakítása. Ez ugyan az elkerülendő veszélyhelyzetek 

számának csökkenéséhez és szerkezeti átrendeződésükhöz vezet, azonban másodlagos 

veszélyek sorát szabadítja az egyre nagyobb méretű társadalmakra. Így lép be a képbe a 

kultúra, és így válik a természet mellett az épített környezet, a teremtett dolgok, az 

artefaktumok világa, a „másik” ember vagy a másik közösség potenciális veszély hordozójává 

– amely veszélyt minél hamarabb, minél pontosabban célszerű detektálni.   

Azt látjuk, hogy az együttműködő tevékenységet támogató jelző-, és a veszélyreakció 

felgyorsítását szolgáló riasztórendszerek kéz a kézben fejlődnek, az egymásnak 

rágásmintázatra aktiválódó kémiai jelzéseket továbbító növényektől a hominidák 

ragadozóspecifikusan kódolt veszélykiáltásain át napjainknak az Indiai-és Csendes-óceánok 

szenzormilliókkal operáló cunamiriasztó rendszeréig, meg az egyre kiterjedtebb, egyre kisebb 

objektumokig eljutó és egyre nagyobb előrejelzési időablakokkal operáló aszteroidafigyelésig.  

Igaz „nagy történelem” ez, sok százmillió év közös szempontú vizsgálatának 

lehetőségeivel. Emiatt invitáljuk – rendezvényeink sorában először – a kortörténészek mellett 

a paleozoológusokat, az állati és növényi viselkedés kutatóit, etnológusokat és mindenki mást, 

aki betekintést adhat egy-egy jelzési és riasztási gyakorlat feltárható történetébe, 

kiformálódásába, kontextusaiba („ára”, szerepének és fontosságának változása, érintkezési-

kapcsolódási pontjai más funkciókkal, mérlege, utóélete), és vállalkozik szerepének, súlyának 

és hatásmechanizmusainak felmérésére, illetve sokváltozós értékelésére.  



Lehetséges tematikus blokkok 

 

Kezdetek – „mély történelem” 

 

• Növényi jelző-és riasztórendszerek 

• Állati jelző-és riasztórendszerek a főemlősök előtt és a főemlősöknél  

• Vadász és zsákmánya – az ember-állat kapcsolat információs játszmáinak történetéből 

• Megfigyelés, mint a riasztás előszobája - időjárásé, tengeré, természeté, folyóé, 

csillagos égé   

• Állati kártevők (dúvadak, rágcsálók, rovarok) és veszélyes nagyragadozók 

megtévesztése és elriasztása 

 

Alapok – A veszélyérzékelés neurobiológiája és pszichológiája  

 

• A félelmi mechanizmusok kialakulása, működése, ezek megismeréstörténete és 

kulturális reflexiója. Sikeres és sikertelen veszélyreakciók, a pánik anatómiája.  

• A veszélytudatosító és veszélyre reagáló elkülönült alrendszerek az agyban (LeDoux 

nyomán) 

• Figyelem, arousal-szint, a környezeti jelzések szelekciója 

• Veszélytudat és hamis biztonságérzet – történelmi rekonstrukciók 

• Mit tartunk veszélynek és veszélyesnek? Különböző korok és közösségek 

veszélypercepciója, veszélylistái és veszélystratégiai  

• Veszélyhez kapcsolódó szócsaládok etimológiáinak tanulságai  

 

A megelőzés és riasztás kultúrája – alaprendszerek évezredei az emberi tevékenységvilág 

kiterjedésével 

 

• Területvédelem, vagyon (jószág-és termény-) védelem. Várvédelem, őrzött fizikai 

terek és személyek.   

• Az emberi test védelme: betegségek kialakulásának vagy súlyosbodásának megelőzése 

szimptómák azonosításával. Mérgezés/mérgezettség felismerése és semlegesítése. 

Járványveszély tudatosítása és a közösségi környezet értesítése  

• Tűzvédelem természeti és épített környezetben  

• Lármafák és futárok. Hogyan utazik a veszélyhír különböző közösségméretekben, 

kisebb és nagyobb földrajzi távolság áthidalásával? 

• Sokféle csicsörkék. Bányaművelés és biztonsága, bányariasztás-történelem 

• Árvízveszély tudatosítása és tudatása  

• Földrengés, vulkánkitörés, természeti csapások – harc az „előjelek” azonosításáért 

• Közlekedés vízen, szárazföldön és levegőben – jelzés-és jelezés (signage-)rendszerek 

gyalog és járművel útra kelőknek 

• „A harc szemantikája”: a hadseregüzemek jel-és jelzésvilága 

• „Fülek és szemek”: a társadalmi robbanásveszély érzékelésének hatalomtechnikái 

 

Modern megoldások és azok premodern előképei 

   

• Lopásérzékelés 

• Behatolásérzékelés, beengedő rendszerek  

• Riasztás gondolati veszélyre: cenzúra 

• Gépek kritikus értékhez közeledő paramétereinek műszeres érzékelése 



• Légoltalmi rendszerek és riasztás  

• Aknák a föld alatt: megtalálásuk és jelzésük 

 

Kasszandrák – korai figyelmeztetések és riasztások 

  

• értékvesztésre, morális lezüllésre, világvégére  

• kiüresedő vallási tanításra, megújulás-igényre 

• elhatalmasodással fenyegető kulturális változásra 

• konfliktus kitörésének vagy eszkalálódásának lehetőségére (Riadj, Röviköt”)! 

• a pénzügyi rendszer lehetséges zavaraira 

• ökológiai-természeti válságra 

 

Keresztszempontok:  

 

• Strázsa, silbak, őrnaszád: szakmák, specialisták, szakosított intézmények és 

szervezetek   

• Veszélykriminalizálás és a jelzés-és riasztás szabályozástörténete: jogi dimenziók  

• Kritikus jelek érzékelésének és továbbításának technológia-és tudománytörténete  

• Jelzés-és riasztás hanggal: akusztikus jelzéstörténelem  

• Kép és forma: Vizuális jelzésrendszerek. Szimbolika, ikonológia, színdinamika. 

• „Mert növeli, ki elfedi a bajt”. A művészet és a művészek szerepe a korai érzékelésben 

és kimondásban 

 

További tudnivalók 

 
Műhelykonferenciát tervezünk: néhány kiemelt előadás mellett elsősorban rövidebb (10-15 

perces), problémafelvető, feltáró, hipotézis-generáló hozzászólásokkal, amelyeket szakmai beszélgetés 

követ. A felkészülést és előzetes tájékozódást a megjelenő témák tömör, max. 1-2 oldalas 

összefoglalóiból szerkesztett, ISBN-számmal rendelkező füzet segíti. Az előadások leírt szövegéből az 

eddigi tapasztalatok alapján vagy tematikus lapszám vagy önálló tanulmánykötet formálódhat.   

A program színvonalának biztosítása és minél több potenciális érdeklődő elérése érdekében 

kérjük, hogy akihez ez a felhívás eljut, minél több elektronikus postafiókba, levelezőlistára továbbítsa. 

Örömmel fogadunk további meghívottakra és a témakörök pontosítására, bővítésére javaslatokat. A 

második felhívás már tartalmazni fogja a felkért előadókat és az addig beérkező javaslatokat, 

témacímeket. Előadás-címeket, összefoglalókat, és tartalmi, ill. szervezési kérdésekkel kapcsolatos 

észrevételei(te)ket folyamatosan várják a konferencia szervezői:  

 

• Z. Karvalics László (SZTE BTK) zkl@hung.u-szeged.hu  

• Hunyadi Zsolt (SZTE BTK) hunyadiz@hist.u-szeged.hu 

• Sz. Nagy Gábor (NKE HHK) sz.nagy.gabor@gmail.com   

 

Ütemezés, határidők 
 

augusztus. 15- ig Jelentkezés elküldése (előadás címe, név, munkahely, e-mail-cím) 

szeptember 1.  Harmadik felhívás ideiglenes programmal  

szeptember 15.-ig  1 oldalas Előadás-összefoglalók elküldése 

október 10.  Végleges program, konferenciafüzet megjelenés 

október 15.   A Műhelykonferencia, online formában.  

mailto:zkl@hung.u-szeged.hu
mailto:hunyadiz@hist.u-szeged.hu
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