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Szerkesztői előszó

Vajda János 1876-ban írta a magyar költészet egyik legszebb szerelmes versét –
Húsz év mulva címmel – Gina emlékkönyvébe. A Debreceni Szemle szerkesztősége úgy gondolta, érdekes és tanulságos lehet egy aktuális és fontos kérdésben
– az internet témakörében – megkérni az egykori szerzőket, írják meg, hogyan
látják az akkor elemzett kérdéskört – húsz év múlva. Az 1996. évi 2. számunkban három szakember fogalmazta meg véleményét, meglátásait erről. Őket kértük fel erre az „ismétlésre”.
Kokas Károly szakinformatikus, a JATE Egyetemi Könyvtár osztályvezetője Miénk-e még az Internet? kérdést válaszolta meg akkor. Ma azt a dilemmát
elemzi körültekintően és izgalmasan, hogy Mivé lett nekünk az internet? Sokoldalú megközelítésben, igen alapos tájékozottsággal mutatja be a változásokat,
megvilágítja, milyen generálisan alakította és alakítja (át) világunkat az internet.
Jim N. Niessen történész (Texas Tech University, Lubbock, TX, USA)
Történészek az Interneten, avagy, Hogyan válhat Luddite-ból Cybernaut? címmel mutatta meg az internet betörését/áttörését egy klasszikus tudományterületen. A folyamat végig igen aktív, meghatározó résztvevőjeként most azt demonstrálja, hol tart ez az áttörés, nem csak rendszerszinten, nem csak számszerűségében, hanem a történelmet kutatók egyedi és kollektív szemléletében is.
Zimányi Magda matematikus-informatikus, a KFKI Számítógépes Hálózati Központjának főosztályvezetője Az Internet a magyar sajtó tükrében címmel
adott akkor körképet. Helyette1 – abszolút kompetens szakemberként – Oláh
1

2016. március 16-án Zimányi Magdolna ezt az e-mailt küldte:
„Tisztelt Bazsa György úr,
elnézést kérek, hogy megtisztelő felkérésére mindezideig nem válaszoltam. A Debreceni
Szemle cikkekre jól emlékszem, a szám itt áll polcomon. Sajnos, a megtisztelő felkérésnek
mégsem tudok eleget tenni. Karácsony óta egészségi állapotom megroppant, fekvőbeteg
vagyok, a kért cikk megírását nem vállalhatom. A számot, melyben a másik két jeles
szerzőtárs cikke megjelenik, mindenképpen szeretném megrendelni és megvenni. Kérem,
közölje velem, hogyan tehetem ezt meg.” A szám megjelenését Zimányi Magdolna sajnos már nem érte meg, 2016. március 27-én elhunyt, így azt – együttérzésünkkel – családjának küldjük el.
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Szabolcsot, a Debreceni Egyetem Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék egyetemi docensét sikerült megnyerni a téma mai helyzetének komplex bemutatására, ami
viszont új címet – és sokkal részletesebb és elemzőbb kidolgozást – követelt: Újságírás a
digitális gazdaságban – 2016.

Az eredeti írásokat természetesen nem közöljük újra, stílszerűen már csak
azért sem, mert azok az interneten elérhetők:
http://w3.atomki.hu/debrecen/debszem/96_2/tart4_2.html
A húsz évvel ezelőtti munkák(újbóli) elolvasása természetesen az olvasó
döntése, de a szerkesztő melegen ajánlja azt: az írás-párokat összevetve lehet
igazán jól érzékelni a két évtized során bekövetkezett változásokat. Különösen
azért, mert jó írások születtek akkor is és – köszönet érte – most is.
S hogy milyen lesz az internet világa újabb húsz év múlva? Azt ki-ki maga képzelje el az itt bemutatott mennyiségi és minőségi, technikai és szemléleti
fejlődés extrapolálása vagy saját internetes tapasztalatai és kiber-fantáziája alapján. A megvalósulást pedig majd újabb húsz év múlva – reméljük – ismét elolvashatja a Debreceni Szemlében.

