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Recenzió 
Thomas Hylland Eriksen: A pillanat zsarnoksága  

c. könyvéről  
(L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2010, 236 oldal) 

 

Thomas Hylland Eriksen, norvég szociálantropológus 2001-ben 

jelentette meg az információs társadalom egyes hátrányos mellékhatásait 

elemző könyvét, A pillanat zsarnokságát.1 A szerző fő kutatási területei 

közé tartozik az identitás, a nacionalizmus és a globalizáció. Jelenleg az 

Oslói Egyetem Szociálantropológia Tanszékének professzora. Ahogy saját 

honlapján fogalmaz, munkásságának két fő motivációja: jelen világunk és 

annak megértése, hogy mit jelent embernek lenni.2  

Annak ellenére, hogy a könyv 2001-ben jelent meg, Magyarországon – 

az információs társadalom kiépülését tekintve a Norvégiához képesti 

lemaradást jelezve – most válnak aktuálissá a műben elemzett 

problémák, így Eriksen gondolatai nagyon is időszerűnek tekinthetők. 

A könyv Előszavából kitűnik, hogy a mű megírását Eriksen személyes 

tapasztalatai inspirálták: kutatói munkája során nem volt eléggé 

hatékony: „Minden alkalommal először valami más elintéznivalóm akadt, 

és soha nem tudtam nekilátni az aprólékos, hosszú kutatásnak” (p.8.). A 

szerző alapfelvetése, hogy lassan annak a technológiának a rabszolgáivá 

válunk, melynek fel kellene minket szabadítania. A kötet alcíme: „Gyors 

idő és lassú idő az információs társadalomban” ugyanakkor előrejelzi a 

mondanivaló kettősségét: amellett, hogy a szerző fel kívánja hívni a 

figyelmet a nemkívánatos mellékhatásokra, azt is aláhúzza, hogy az 

információs társadalom hatásait mindent egybevetve pozitívnak tartja. 

A Bevezetőben Eriksen magyarázatot ad a címbeli „zsarnokság” 

mibenlétére: az információs társadalom felfokozott információáramlása 

szünetek nélküli állapotot eredményez: „az élet egy túlnépesedett pillanat 

hisztérikus sorozatává válik, mindenfajta „előtt” és „után”, „itt” és „ott” 

                                                             
1 Eredeti kiadás: Øyeblikkets tyranni - rask og langsom tid i informasjonssamfunnet, Aschehoug kiadó, Oslo, 
2001 január; fordította: Vaskó Ildikó. A magyar kiadás ISBN száma: ISBN 978-963-236-211-3 
2 „His work is motivated by a double concern: to understand the present world, and to understand what it means 
to be human.” Forrás: http://folk.uio.no/geirthe/ (A letöltés ideje: 2011.03.14.) 
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nélkül” (p.13.). Ez a megfogalmazás azt a tapasztalást jeleníti meg, hogy 

az általános prekoncepcióval ellentétben az információs korban kevesebb 

lett az időnk, nem érünk rá jobban, és a megnövekedett információhalmaz 

fordítottan arányos a minket körülvevő világ megértésének fokával. 

Az információs korszak és mellékhatásai című fejezet – amellett, hogy 

röviden bemutatja a 21. század beköszöntét jelző főbb eseményeket, 

hangsúlyozva az internet demokratikus, decentralizált és sorrendiség 

nélküli, rendezetlen jellegét – az információk közötti szűrés képességének 

fontosságára hívja fel a figyelmet. Ahogy Eriksen fogalmaz, az igazi 

művészet az, hogyan tudjuk megvédeni magunkat a rendelkezésünkre 

álló információ azon 99,99%-ától, mely számunkra nem bír jelentőséggel. 

Ennek komplementere pedig az a képesség, hogy a fennmaradó, általunk 

szükségesnek vélt információt megtaláljuk, és hatékonyan felhasználjuk. 

A szűrőképesség megléte felveti azt a kérdést, hogyan lehet a szűrést 

végző biztos abban, hogy éppen az általa kiválogatott információkra van 

szüksége, honnan tudhatja, hogy nem hagy-e figyelmen kívül olyan 

részeket, amelyek esetleg sokkal hatékonyabban szolgálnák a szűrés előtt 

meghatározott célokat. A szerző megállapítja, hogy az információs 

társadalom előtti időkben ezekre a kérdésekre a személyes érdeklődés és 

a biztos identitás választ adott. A felvetett kérdések azt a veszélyt 

hordozzák magukban, hogy a szűrőképesség mint igény megjelenése 

helyett egyre többen hozzászoknak majd ahhoz, hogy „az 

információtöredékek felvillannak, és már suhannak is tovább, irány és 

belső összefüggés nélkül” (p.35.). 

Az alcímben jelzett „gyors idő” kifejezés arra utal, hogy az információs 

társadalom magával hozza azt a késztetést, hogy kiiktassuk a szüneteket. 

Ennek a folyamatnak a következményeként az életünk egyre sűrűbbé 

válik. Ez a tendencia okozza, hogy az információs társadalom fő 

hiánycikkévé az információ hiánya válik, legfontosabb hiányforrásunk a 

saját időnk feletti ellenőrzés megléte. 

Az információs társadalom gazdaságának egyik fő jellegzetessége, hogy 

tudástőkén, az információ gazdasági érték jellegén alapul. Az információ 

azonban olyan árucikk, mely az eladó oldalán nem fogy el az eladások 

következtében. Ami miatt mégsem képes a végtelen profit kitermelésére, 

az az eladhatatlanná válása: az információt szolgáltató tehát – ellentétben 

a hagyományos árukészletekkel – nem mennyiségileg, hanem minőségileg 

„fogy ki” az általa kínált áruból az idő múlásával és a tranzakciók során. 

Ebből következően az információs korban a célcsoport figyelme, igénye a 

legfontosabb tényező. 
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A könyv, az óra és a pénz ideje című fejezet technológiatörténeti 

áttekintést tartalmaz, mely a rendelkezésünkre álló technikai vívmányok 

fejlődésének felgyorsulását hangsúlyozza. Az írás, mint a gondolatok 

kifejezésére alkalmas eszköz mind célját, mind megjelenési módját 

tekintve folyamatosan változott a történelem során. Az információs 

társadalom mellékhatásaival kapcsolatban Eriksen két tulajdonságát húzza 

alá: egyrészt az írás teszi lehetővé az ismeretek kumulatív 

felhalmozódását, másrészt mankóként funkcionál az emlékezet számára 

(ez utóbbi attribútum tette lehetővé az átváltást a személyes 

kapcsolatokon és emlékezeten alapuló társadalomból az absztrakt, 

formális jogszabályokon és archívumokon alapuló társadalomba). A 

fejezet címében felsorolt instrumentumok következményeként a 

társadalom egyre elvontabbá válik, sztenderdizálódik a nyelv, az 

időegységek normalizálódnak, a gazdasági kapcsolatok externalizálódnak; 

mindezek végső soron az egyes emberek feleslegessé válását, a lakosság 

millióinak rendszerbe foglalhatóságát eredményezik. 

A Gyorsaság című fejezetben a szerző megállapítja, hogy az idő szerepe 

a távolság-közelség reláció megragadásában megszűnt, azaz bekövetkezik 

„az idő tér feletti zsarnoksága” (p.79.). A gyorsaság veszélye, hogy 

függőséget okoz, ugyanakkor negatív mellékhatása, hogy a stílus és a 

szövegösszefüggés másodlagos fontosságúvá válik, ezáltal az információk 

növekedő mennyisége minőségi romlással jár együtt. A gyorsaság lassú 

időt károsító szerepének megértése azért különösen fontos, mert ezáltal 

ismerhetők fel azok a szituációk, amikor a lassú idő alkalmazása 

kívánatos. Az információs társadalom egyik alapelve, hogy a rövid és a 

hosszú változat versenyében mindig előbbi nyer, ez azonban a megértés, 

az összefüggések és a szavahihetőség elvesztésével fenyeget. 

A Mindenből több, egyre több lesz című fejezet az 

információmennyiségnek az idő elteltével bekövetkező exponenciális 

növekedéséről szól. A mennyiségi növekedés eredményeként sűrűsödés 

tapasztalható: egyre több információ van jelen az idő egységnyi 

szeletében. Az exponenciális függvény legfőbb tulajdonsága, hogy állandó 

mértékben többszöröződik, görbéje egyre meredekebben emelkedik. 

Eriksen felhívja a figyelmet arra a jelenségre, hogy abban az állapotban, 

amikor a növekedési görbe hasonlítani kezd egy függőleges vonalra, az 

idő mint a függvény x tengelyének értéke elveszti a jelentőségét, eltűnik. 

Mivel ez elvileg nem következhet be, ezért a szerző érvelése szerint 

szükségképpen irányt kell változtatnia a görbének (ez történt például az 

Ebola vírus görbéjével is). 
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Az a tény, hogy egyre több információ van jelen egy adott pillanatban, 

átvezet a Felhalmozás kérdéséhez. A felhalmozásról szóló fejezet 

legfontosabb gondolata az, hogy az internet decentralizált, sorrendiséget 

nélkülöző jellege, az előbbiekben említett szűrőképesség meglétének 

fontossága, a linearitás elvesztése helyett a gyors és azonnali változások 

megjelenése olyan új gondolkodásmódot alakított ki, mely a modern kor 

előtti társadalmakat jellemző „kapkodó, asszociatív és költői 

gondolkodásmódra” (p.151.) emlékeztet. Az információk vertikális 

felhalmozódása töredezett egyidejűséget eredményez, mivel nem marad 

idő mélyebb összefüggések, sorrendiségek kibontakozására. A töredékek 

eluralkodásának eredményeként a hírek egyre rövidebbé, az információk 

címzettjei egyre közönyösebbé válnak, ami ismét a további szétbontást, 

az információk még kisebb csomagokba pakolását teszi szükségessé (a 

gazdasági szereplők oldaláról nézve, a célcsoport figyelmének elnyerése, 

és a határhaszon maximalizálása érdekében). A felhalmozódás, az egyre 

kisebb helyre sűrítés egy idő után csak úgy képzelhető el hatékonyan, ha 

a halom elemei véletlenszerűen egymásra rakhatók. Azon elemeknek, 

amelyek „csak egy bizonyos minta alapján illenek össze” (p.164.), nincs 

helyük a halomban. Erre a gondolatra alapozva alkotta meg a szerző a 

legokocka-analógiát. 

A legokockák mindennapos élete cím az előbbi analógia mellett azt 

hivatott kifejezni, hogy ugyan minden ember kap egy legokészletet 

születése pillanatában, azonban az összerakásra vonatkozó útmutató 

többé nem jár hozzá, mindenkinek magának kell kialakítania az identitását 

az információs kor töredezett egyidejűségében. A fejezetben Eriksen a 

munka világának változását is elemzi. Az információs társadalom 

flexibilisebb, rugalmasabb munkalehetőségeket kínál, ugyanakkor elvész a 

biztonság is, emellett megszűnik a munka- és a szabadidő közötti 

választóvonal. Az előbbiekben ismertetett gyorsulás következtében 

megtelnek a szünetek, elvész a lassú idő, a dolgozók folyamatos 

elérhetősége alapelvárássá válik. A felgyorsult, rugalmas munka negatív 

folyománya az irány és a jövőkép elvesztése, a családi élet maradék 

kategóriává válása (mivel a magánélet lassú időt igényel). A 

tevékenységek felhalmozódásának kezelésére két megoldás mutatkozik: 

„minden egyes tevékenység idejéből lecsípünk egy kicsit (a), vagy több 

dolgot végzünk egyidejűleg (b)” (p.187.). Mindkettő azt eredményezi 

azonban, hogy egyre kevesebb lesz a lassú időből, „minden egyes 

pillanatot megzavar és félbeszakít a következő pillanat” (p. 196-197.) 

A könyv utolsó fejezete a Lassú időt! címet viseli, melyben Eriksen az 

előbbiekben ismertetett káros mellékhatások összefoglalása mellett 

visszatér az alcímben említett kettősséghez. A hangsúly a gyors és a lassú 
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idő fogalompárral kapcsolatban azon van, hogy fel kell ismerni, mikor 

melyik kompatibilis az adott helyzettel, tehát a „megoldás a lassúság és a 

gyorsaság közötti tudatos váltásban található” (p.218.). A gyors idő 

alkalmazása egyrészről szükséges, másrészről olyan lehetőségeket 

teremt, melyek a korábbi korokban nem álltak rendelkezésre. Ugyanakkor 

egyes esetekben „vissza kell váltani” a lassú időre, mely nem egyenlő 

azzal, hogy sok időt fordítunk valamire. „Nem tart tovább néhány percnél 

elolvasni és megérteni egy közepes hosszúságú és nehézségű verset, de 

lassan kell csinálni.” (p.211.). Azonban például az interneten való 

böngészés esetén hasznos lehet a gyorsolvasás. 

A lassúság megvédésére, az információs társadalom káros hatásainak 

csökkentésére a szerző felsorol néhány megoldási javaslatot is. Egyesek 

ezek közül már technikailag meghaladottak, kivitelezhetetlenek, például 

Eriksen javasolja egyes helyiségek mobilmentességét, azonban ma már a 

mobil-kommunikációs eszközök nem csak a felhasználók „zaklatására” 

alkalmasak, például könyvet is lehet olvasni a segítségükkel. Javasolja 

továbbá az egy hónapos e-mailes elérhetetlenséget, ugyanakkor ma már 

általában feladatokat is e-mailen szignálják, és ahelyett, hogy valaki 

átjönne a szomszéd szobából, inkább ír egy e-mailt. Az elmaradt 

értekezletek áldásosságával sem lehet teljesen egyetérteni, mivel 

frusztráló lehet – mind mentálisan, mind szakmailag – egy 

munkamegbeszélésre való felkészülés feleslegessége. 

Álláspontom szerint a gyorsaságot az élet azon szektoraiban kell 

alkalmazni, ahol a maximális hatékonyság követelménye jelentkezik, ilyen 

a tanulás, a munka. Ugyanakkor a gyors időt igénylő periódusokat 

szükséges lassú idejű tevékenységekkel kiegészíteni, mivel a lassú idő 

alkalmas a gondolatok rendezésére, az összefüggések meglátására, a 

jövőkép stabilizálására, így fontos az Eriksen által említett víkendház-

logika elterjesztése, a magánélet védelme. A Google is úgy igyekszik 

minél nagyobb hatékonyságot elérni, hogy lehetővé teszi a dolgozóinak, 

hogy a munkaidejük 20%-ában olyan tevékenységeket végezzenek, olyan 

projekteken dolgozzanak, amely éppen érdekli őket.3 

Emellett szükségesnek tartom, hogy az oktatásban, a tantervek 

részeként is megjelenjen a magánszféra és a munka, tanulás szerepének, 

valamint a hozzájuk való viszonyulás különbségeinek hangsúlyozása. 

Elengedhetetlen ugyanis, hogy minél több olyan gyors időtől megóvja 

magát az ember, amely sem pénzbeli, sem tudástőkét nem teremt 

számára – ilyenek például a reklámok által gerjesztett fogyasztási 

kényszerek, vagy az ellenőrizetlen forrású, inkább „érdekes”, mint 

                                                             
3 Forrás: http://www.nytimes.com/2007/10/21/jobs/21pre.html?_r=1 (A letöltés ideje: 2011. március 15.) 

http://www.nytimes.com/2007/10/21/jobs/21pre.html?_r=1


105 
 

 105 

társadalmilag releváns tömegtájékoztatási eszközök. Ezek 

értéktelenségének, hatékonytalanságának tudatosításával, az előbbiekben 

említett szűrőképesség és a „kevesebb több” elvének aláhúzásával 

legalább a lehetősége megteremtődne annak, hogy az információs 

társadalomban élő egyén – amennyiben ezt az utat választja – tudatosan 

rakhassa össze a rendelkezésére álló legokockákat. 


