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A „kibertér” és az „ame ri kai álom”: Mag na 
Char ta a Tu dás Ko rá hoz című írásukban** 
Dyson, Gilder, Keyworth és Toffler szen ve dé
lye sen ér vel nek amel lett, hogy a kom mu ni ká
ci ós ipar ban új faj ta kor mány za ti sza bá lyo
zás szük sé ges, új tör vé nyek kel le né nek az 
in for má ci ós ter mé kek kel kap cso la tos jo gok 
meg ha tá ro zá sá hoz és ér vé nye sí té sé hez, és 
alapvetőenújrakellgondolniatársadalmiés
po li ti kai éle tet az úgy ne ve zett „har ma dik 
hul lám” gaz da sá gi kö rül mé nyei kö zött. A 
szerzők a „harmadik hullám” kifejezést
hasz nál ják ar ra a gaz da sá gi rend szer re, me lyet 
má sok „poszt indusztriálisnak” (Bell) vagy 
„poszt mo dern nek” (Lyotard) ne vez nek. A 
„Kiber tér” ki ált vány ban le írt új faj ta gaz da
ság alapvetően megegyezik a
posztindusztriális és poszt mo dern gaz da sá gi 
rend sze rek kel – leg aláb bis ami a nyu ga ti 
civilizációbankorábbankialakultmezőgaz
da sá gi és ipa ri tár sa dal mak tól va ló el té ré se
ketilleti.A„Kibertér”szerzőiabbankülön

böznek alapvetően amegváltozógazdasági körülmények társadalmi éspolitikai hatásait
kutató hí res te o re ti ku sok tól, hogy egy nagy vo na lú ál ta lá no sí tás sal a har ma dik hul lá mos 
gazdaság „központi erőforrását” alkotó különfélemédiumokat egy kialakulóban lévő új
vi lág né zet meg je le né si for má i nak te kin tik, mely föl sza ba dít ja majd az egyé ne ket, és új ra
éleszti„azamerikaieszmeörökérvényűigazságait”.

El mé le tü ket a „hasz no sít ha tó tu dás” fo gal má ra ala poz zák, amely tu laj don kép pen a har
madikhullámosgazdaságfőtermelőeszközeinekösszefoglalóneve:„adatok,információk,
képek,szimbólumok,kultúrák,ideológiák,értékrendszerek”.Agazdaság„központierőfor
rá sa i nak” e lis tá ja elég gé fur csa, mert az ál ta lá ban a mé di á val kap cso lat ban hasz nált fo gal
mak – „ada tok, in for má ci ók” (szá mí tó gép), „ké pek” (te le ví zió, film), „szim bó lu mok” (iro 
dalom, képzőművészet és egyéb kulturális területek) – keverednek benne olyan fogal 
 mak kal, me lye ket rend sze rint tár sa da lom tu do má nyi ér te lem ben hasz ná lunk – „kul tú rák, ide
o ló gi ák, ér ték rend sze rek”. Va ló já ban a har ma dik hul lá mos gaz da ság e kulcs fon tos sá gú 
ele mei hi e rar chi át al kot nak, s ne künk az „ada tok tól és in for má ci ók tól” a „ké pe kig és szim
bó lu mo kig” kel le ne fejlődnünk,s ezek majd ál lí tó lag új „kul tú rák és ér ték rend sze rek” alap
ja it al ko tó bo nyo lult szö ve dé ket hoz nak lét re – va gyis egy har ma dik hul lá mos „ide o ló gi át”.

Kiberkovbojok
az új határ
széleken*

Sza bad ság, na ci o na liz mus 
és im pe ri a liz mus
a poszt mo dern
kor ban

John Carlos Rowe
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Ezazideológiaöntudatosanszabadelvű:lelkesentámogatjaazegyénekjogait,aszinte
kor lá to zás nél kü li ka pi ta lis ta gaz da sá got, és ál ta lá ban a „small is beautiful” po li ti kai el vet 
vallja–főleg,haakormányzatrólvanszó.A„hasznosíthatótudás”elméletejólilleszkedik
ehhezazideológiához,mertelsősorbanagazdaságközpontielemétjelentőújmédiainter
aktívjellegénekerősítéseszükségeshozzá,sezazzalazutópisztikuscéllaltársul,hogyígy
majd „ha ta lom mal ru ház ha tók föl” az em be rek.

Másszabadelvűgondolkodókhozhasonlóana„Kibertér”szerzőiisrendszeresenössze
ke ve rik az „egyén” és a „nép” fo gal mát, és azt hi szik, hogy a pol gá ri jo gok és az egyé ni 
jo gok ugya nazt je len tik. A két do log szán dé kos össze za va rá sá val az ame ri kai na ci o na liz
mustakarjákmegerősíteni(gyakraninkábbcsakzászlólengetőjelszavakkalésmetaforák
kal,semmintmeggyőzőérveléssel);aztafajtanacionalizmust,melyetelsősorbana–ma
márállítólagakihalásszélénlévő–másodikhullámosgazdaságlegitimálásárataláltakki
annakidején.Azatársadalomfilozófia,melyeteszabadelvűemberekmagukénakvallanak,
nemsokbankülönbözika19.századiamerikailiberalizmustól,ésfélő,hogymegismétlőd
nekazokabűnök,melyeketegykora„haladás”ésaz„egyéni jogokvédelme”nevében
követtekel.Azegész,persze,igencsakellentmondaszerzőkgyakranhangoztatottvélemé
nyé nek, mi sze rint a har ma dik hul lám lé nye gé ben és vissza von ha tat la nul meg vál toz tat ja az 
olyan alap fo gal ma kat, mint „a sza bad ság ér tel me, az ön kor mány zás for mái, a tu laj don jog 
meghatározása,aversenytermészete,azegyüttműködésfeltételei,aközösségiérzésésa
haladásmibenléte”.Aszerzőkszabadelvűségnekálcázottrégimódiliberálisprogresszivista
el vek alap ján „új ra ér tel me zik” eze ket a fon tos tár sa dal mi fo gal ma kat.

Mielőttbemutatnánk,hogyanpróbáljákmegvisszaforgatniazórátésmegismételnitör
ténelmünkegyiklegsötétebbidőszakát,vessünkegypillantásta„hasznosíthatótudás”kor
szerűnektűnőelméletére.Abbantermészetesenigazukvan,hogyazújtermelésieszközök
–aközvetítőésamegjelenítőmédia–egyrefontosabbakavilágfejlettgazdaságaiban,és
mind na gyobb sze re pük van a 21. szá zad ban is élet ké pes ter mé kek lét re ho zá sá ban. He lye
sen ér vel nek ak kor is, ami kor azt ál lít ják, hogy a poszt mo dern gaz da ság „fo gyasz tá si cik
keit”aziparitársadalomárucikkeitőlnagyonkülönbözőmódon„termelik”és„fogyaszt
ják”.Az információs kor termékeit jellemzőennem„elfogyasztják”, hanem„veszik”.A
„vé tel” le het egy irá nyú (te le ví zió, film) vagy in te rak tív (te le fon, szá mí tó gép), de az új 
gazdaságbana„termékekésszolgáltatások”értékételsősorbanetermékekésszolgáltatások
kommunikációscéljaihatározzákmeg.A„Kibertér”íróiezekbőlatermelésiésfogyasztási
vál to zá sok ból ál ta lá no sít va azt a kö vet kez te tést von ják le, hogy „az új faj ta tu dás... rom lan
dó,átmenetiésspecializált:amegfelelőinformáció,amegfelelőszoftverrelkombinálva,a
megfelelőformátumbanéspontosanamegfelelőidőben”alegértékesebb.Tulajdonképpen
egy tel jes ér ték rend szert épí te nek a „hasz no sít ha tó” és „in te rak tív” tu dás fen ti el mé le té re, 
és vé gül meg ál la pít ják, hogy az in for má ci ós kor szak utó pisz ti kus ígé re té nek meg va ló su lá sa 
atársadalomdecentralizálásábanrejlik.„Akialakulóbanlévőtársadalommártúlbonyolult
ah hoz, hogy bár mi lyen köz pon ti lag szer ve zett bü rok rá cia irá nyí ta ni tud ja. Tömegtelenítés, 
azigényekhezvalóalakítás,egyediség,szabadság–ezekaharmadikhullámutánlétrejövő
ci vi li zá ció kulcs sza vai.”

Aszerzőkgyakranemlegetika„hasznosíthatótudástömegtelenítését”,ezazonbanvaló
jában tautológia; azt értik rajta, hogy a „hasznosítható tudás” elősegíti a társadalom
„tömegtelenítésének” fo lya ma tát, va gyis be vált ja az új in for má ci ós gaz da ság ígé re tét. A 
szerzőkszámáraa„tömegtelenítés”atársadalmiéspolitikaiszabadság,valamintaradikális
individualizmuskulcsa.Mindkettőfontosrészeaz„amerikaiálomnak”(vagyaz„amerikai
eszmének”),ésmindkettőtsúlyosanfenyegetiakormányzaticentralizációésnapjainknak
(a „másodikhullám”végső fázisának) agazdasági szabályozása.Mindentösszevetve: a
„de cent ra li zá lás” és a „tömegtelenítés” ki fe je zé sek a kom mu niz mus és a szo ci a liz mus el 
lenihagyományosliberálisérveléstámogatásáraszolgálnak.Aszerzőknekaz„újcivilizá 
 ció” irán ti lel ke se dé se a min den kor lá to zás nél kü li szabadversenyes ka pi ta liz mus ide o ló gi
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á já nak kri ti kát lan el fo ga dá sá val pá ro sul. A „Kibertér” al ko tói – ke vés bé nyíl tan ugyan, mint 
Francis Fukuyama a The End of History címűírásában–szinténelhiszikaztamítoszt,hogy
a Szov jet unió és a töb bi szo ci a lis ta or szág össze om lá sa köz vet le nül a nyu ga ti ka pi ta liz mus 
gazdaságiéstársadalmisikerénekköszönhető.EzalogikaarrabátorítjaFukuyamátésa
„Kibertér”szerzőit,hogyanyolcvanasévekposztmodernkapitalizmusátjellemzőfolyama
tokerősítésétsürgessék,amikorakommunistaállamibürokráciáksajátbelsőellentmondá
sa ik kö vet kez té ben össze om lot tak.

A „tömegek” helyett a szerzők különféle „egyénekből” álló társadalmat szeretnének;
„köz pon to sí tott” kor mány zás és „terv gaz da ság”, va la mint bár mi fé le köz pon ti (ár vagy áru
ter me lé si) sza bá lyo zás he lyett egy „sok kal ki sebb (ta lán csak fe le ak ko ra vagy még ki sebb)” 
kor mány za tot ja va sol nak, bár el is me rik, hogy „a ki sebb kor mány zat nem fel tét le nül je lent 
gyengekormányzatot”.Ennekakormányzatnakaz lenneazelsődleges feladata (ésezért
mondjákazt,hogyegykisebbkormányzatislehet„erős”),hogyelősegítseamásodikgaz
da sá gi hul lám ból a har ma dik ba va ló át me ne tet. Iga zuk van ab ban, hogy a szö vet sé gi és 
ál la mi kor mány za tok az el múlt ti zen öt év ben nagy részt kép te le nek vol tak ar ra, hogy föl is
merjékazindusztriálisgazdaságirendszerrőlaposztindusztriálisravalóáttérésmiattbekö
vetkező jelentősváltozásokat.Akiáltványnakakormányzatmegváltoztatásáravonatkozó
el kép ze lé sei azon ban szá mos ve szé lyes kö vet kez ményt rej te nek ma guk ban, me lye ket a 
szerzőknemvesznekfigyelembevagynemakarnakfigyelembevenni;ezektöbbségealibe
rálishozzáállásbólkövetkezőszokásosprobléma.Elképzelésükszerintaközpontikormány
zatfőrendeltetéseatelekommunikációságazatolymódonvalószabályozásalenne,hogyez
az ipar ág ha té kony deregulálását segítseelő.Ehhezszerintükmindenlehetségeslépéstmeg
kel le ne ten ni, mert a sze mé lyi szá mí tás tech ni ká hoz és a „hasz no sít ha tó tu dást” hor do zó más 
médiáhozvaló„teljeskörűhozzáférésmegteremtéséhezrövidtávonazalegjobbstratégia,
haminélkevesebbkorlátotállítunkapiaciszereplőkésazújszerűmegoldásokelé”.

Aszerzőkazújtelekommunikációspiacokona„dinamikusverseny”bátorításamellett
érvelnek,seztazidőnkéntbizonyhatékonytávközlésimonopóliumokkialakulásáhozveze
tő kormányzati szabályozás megszüntetésével (vagy erőteljes csökkentésével) kívánják
el ér ni. A do ku men tum írói at tól tar ta nak, hogy a ká bel és a te le fon ága za tok ban új mo no
pó li u mok ala kul nak ki, ha son ló ak a pos tai szol gál ta tá sok ko ráb bi ál la mi mo no pó li u má hoz 
vagy az AT&T ál la mi lag en ge dé lye zett egyed ural má hoz a te le fon szol gál ta tá sok te rü le tén. 
A kor mány za ti sza bá lyo zást sze rin tük csak a „tröszt el le nes tör vé nyek” meg al ko tá sá ra kel
le ne kor lá toz ni. E tör vé nye ket úgy kell meg ter vez ni, hogy meg ne he zít sék az ilyen mo no
pó li u mok lét re jöt tét, és ösz tö nöz zék a „di na mi kus ver senyt”, mely a ká bel, a te le fon és a 
számítógépescégekközöttiegyüttműködéshezvezet.„Atrösztellenestörvénnyellehetett
Ame ri ká ban több mint 120 évig fenn tar ta ni a ve tél ke dést azo kon a pi a co kon, ahol kí vá na tos 
és lehetségesvolt több résztvevőversenyeztetése.”Az ilyenállami„szabályozás”–ami
va ló já ban a Re a gankor mány zat „de re gu lá ci ós” po li ti ká já nak egy vál to za ta – olyan „di na
mikusversenyt”eredményezne,amelyelősegíthetnéújszerű,kezdővállalkozásokmegjele
né sét, olya no két, ame lyek a nyolc va nas évek ben át ala kí tot ták a szá mí tó gé pes ipart, és – a 
szerzőkvéleményeszerint–megállítottákazEgyesültÁllamoklecsúszásátavilágpiacon
eb ben a gaz da sá gi ága zat ban.

Azamerikaigazdaságotátalakító„családivállalkozások”mítoszátkönnyűmegcáfolni.
AzEgyesültÁllamokszámítógépesiparának„megfordulása”anyolcvanasévekbenleg
alább annyira köszönhető a japán importra kiszabott korlátozásoknak,mint az amerikai
műszaki„innovációknak”vagyazüzleti„versenynek”.ÉsaBillGatesféleMic ro soft gyors 
felfejlődéseegykis szoftvercégbőlegymeghatározómultimédianagyvállalattáazt jelzi,
hogy a „Kibertér” írói ál tal annyi ra tá mo ga tott „di na mi kus ver seny” könnyen lét re hoz hat 
vál la lat óri á so kat is, nem csak vál to za tos, in no va tív és vá sár lóba rát kis vál lal ko zá so kat.

Sokkalaggasztóbbazonbanaz,ahogyanaszerzőkösszekeverikakisvállalkozásoktulaj
do no sa it a „nép pel”, kü lö nö sen a kibertérben ér vé nyes jo gok vo nat ko zá sá ban. Ab ban iga
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zukvanugyan,hogy„akibertérbenérvényestulajdonjogokdefiniálásatalánalegsürgősebb
és leg fon to sabb fel adat a kor mány za ti in for ma ti kai po li ti ká ban”, és hogy eh hez azt a 
„vezérelvet”kellenekövetni,hogyakibertértulajdonosaalapvetőenanép.Deismétcsak
szabadelvűségükbőlkövetkezőenilyeneketmondanak:„Avezérelvnekannakkelllennie,
hogy a tu laj don jog az em be re ké (ma gán tu laj don), s ezt kell min den dön tés nél fi gye lem be 
ven ni. Nem a kor mány zat a kibertér tu laj do no sa, ha nem a nép.” Az zal, hogy ilyen éle sen 
szembeállítjáka„kormányzat”ésa„nép”fogalmát,aszerzőkakapitalista„dinamikusver
seny” mel let ti ki ál lá su kat pró bál ják iga zol ni, mint ha ez a ver seny va la mi lyen, szé les nép ré
tegeketérintőés–rejtélyesmódon–mindenállampolgárnakautomatikusannagyobbsza
bad sá got nyúj tó fo lya mat len ne. Va ló já ban nem a „nép” bir to kol ja majd a kiberteret, ahogy 
aztaszerzőkaharmadikhullámgazdaságárólalkotottutópiájukbanlefestik.Akiberteretés
avelekapcsolatos technológiákategyszűkelit fogja irányítani, egyúj,megélénkült,de
to vább ra is ki zsák má nyo ló ka pi ta liz mus já ték sza bá lyai sze rint.

Aszerzőkeztazellenvetéstannakbizonygatásávalpróbáljákkivédeni,hogya„dinamikus
ver seny”, kü lö nö sen a kor lá to zá sok tól meg sza ba dí tott ká bel és te le fon tár sa sá gok ese té ben, 
meg nö ve li a fo gyasz tók vá lasz tá si sza bad sá gát, mi köz ben csök ken ti az ára kat, s ily mó don 
siettetiaz„általánoshozzáférés”utópiájánakmegvalósulását.Ezzelegyidőbenadinamikus
versenynekköszönhetőenaszolgáltatásokegyreváltozatosabbak,azújkommunikációsesz
kö zök pe dig egy re in kább „sze mély re sza bot tan” hasz nál ha tók lesz nek, s így nö vek szik az 
egyéniszabadság.Amultimédiatechnikáknakezazegyiklehetségesjövője,amelyetaszer
zőkegymásikvalószínűfejlődésiiránnyalállítanakszembe:„akeletipartiműsorszórócégek
és a hollywoodi álomgyárosok” szövetségeiből veszélyes monopóliumok alakulnak ki, a
harmadik helyett inkább amásodik hullám gazdasági rendszeréhez illő, államilag védett,
„egy irá nyú vi de o film bi ro dal mak” jön nek lét re, me lyek „ame ri ka i ak mil li ó it” ete tik szó ra koz
ta tó és in for má ci ós „egyenkoszttal”. Mi ó ta a „Kibertér” ki ált vány meg je lent az Interneten 
1995tavaszán,aszórakoztatóésaműsorszóróiparbantöbbilyen,nagyportfelvertegyesülés
is tör tént (például a Dis ney Stú dió és az NBC ese te), s ezek a hí rek bi zo nyos mér té kig alá tá
masztjákaszerzőkállítását,miszerintazilyenszórakoztatóműsorszórómonopóliumokmeg
je le né se el len csak a „nép” ér de ké ben dol go zó és két irá nyú, mul ti mé dia táv köz lé si rend szer 
ki épí té sén fá ra do zó kis cé gek har col hat nak ered mé nye sen.

Még is, ha va ló ban a „nép” a kibertér tu laj do no sa, és meg akar ja sze rez ni a ha tal mat a 
poszt mo dern gaz da ság nak ezen mind fon to sab bá vá ló ré sze fö lött, ak kor az a leg jobb, ha a 
kor mány za ton ke resz tül kö ve te li vissza a tu laj don jo gát. Ahogy a The Writing Class című
ta nul má nyom ban ír tam: a poszt mo dern gaz da ság ban még fon to sab bá vá lik, hogy az em be
rekmegerősítsékakommunikációvalkapcsolatos,féligmeddigmaguktólértetődőjogaikat
is(Rowe1993).Amikorakommunikációseszközökközvetlenfelügyeletenemcélszerű
vagynemhatékony,akkorazelektromágnesesfrekvenciák,aműholdasrendszerek,atele
fon, ko a xi á lis és üveg szá las há ló za tok hasz ná la tá ra jo go sult szer ve ze te ket tár sa dal ma sí ta ni 
kellés/vagymegadóztatni,attólfüggően,milyenigényeivannakanépnekezekkelafontos
technikákkalésiparágakkalkapcsolatban.A„Kibertér”szerzőiezekrőlazigényekrőlcsu
pánahagyományosárucikkekhezhasonlóanbeszélnek:afokozódóversenyésanövekvő
in no vá ci ós kedv az új tech no ló gi á kat (az esz kö zö ket és a szol gál ta tá so kat egya ránt) egy re 
olcsóbbakkáésezzelegyre„hozzáférhetőbbekké”teszimajd.

Pe dig a „hoz zá fé rés hez” az új tech ni kák ese té ben leg alább ugyan annyi ra fon tos az ok ta tás 
is – a spe ci á lis tan fo lyam ok tól kezd ve az ok ta tás po li ti ká ban szük sé ges vál to zá so kig (pél dá ul 
azért,hogyakiáltványbanleírtújvilágnézetmegjelenhesseniskoláinkban).Aszerzőkazt
sze ret nék, ha meg vál toz tat nák az IRS adó sza bá lya it, és fi gye lem be ven nék a szá mí tó gé pes 
iparbanszokásos,atöbbiiparághozviszonyítvagyorsabbamortizációt.Énpedigaztjavas
lom, hogy úgy vál toz za nak az adó sza bá lyok, hogy az ok ta tá si in téz mé nyek na gyobb szö vet
ségi,államiéshelyitámogatástkapjanak,mertnagyszükségüklennemegfelelőpénzalapok
ra az új tech ni kák hasz ná la tá nak ok ta tá sá hoz. Ahogy em lí tett ta nul má nyom ban le ír tam,  
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a poszt mo dern gaz da ság rend kí vül gyor san hoz lét re új faj ta tár sa dal mi hi e rar chi á kat, me lyek 
alapvetőenkülönböznekaz ipari társadalomhagyományosértelembenvett„osztályaitól”.
Ezek az új osz tály kü lönb sé gek az em be rek nek az új tech no ló gi ák hoz va ló vi szo nyát tük rö
zik.A„Kibertér” íróiszerintaz„általánoshozzáférés”megteremtésétőlcsupánegy lépés
vá laszt el min ket. Va ló já ban azon ban a mai osz tály kü lönb sé gek na gyob bak, mint bár mi kor 
korábban,hiszenazállampolgárokjelentősrészenemjutszámítógéphez,mégcsakgépidő
hözsem,smégkevesebbnekvanmegfelelőképzettségehozzá,annakellenére,hogyegyre
töb ben hasz nál ják a szá mí tás tech ni kát a na pi mun ká juk so rán, de anél kül, hogy kre a tí van 
tud nák al kal maz ni ezt a tech ni kát mun ka kö rül mé nye ik vagy éle tük ja ví tá sa ér de ké ben.

Egyrenőaszakadékaszoftveréshardvereszközöketazigényeikhezalakítanitudók,
valamint az egyszerű számítógép„használók” és végül a számítógépes „analfabéták”
között;a„Kibertér”szerzőiáltalhirdetettdinamikusversenymiatttovábbgyorsulószámí
tás tech ni kai in no vá ci ós fo lya mat pe dig csak sú lyos bít ja ezt a prob lé mát, kü lö nö sen ha a 
kormányzati szabályozást elsősorban „deregulációs” célokra használják.Az iskolákban
hasz nált szá mí tás tech ni kai esz kö zö ket egy re in kább ma gán cé gek ér de kei ala kít ják: nagy
vál la lat ok (mint pél dá ul az Apple és az IBM) „ado má nyoz nak” vagy „ár ked vez ménnyel” 
ad nak el esz kö zö ket az ok ta tá si pi a cért fo lyó ál lan dó ver seny ben, il let ve ma gán sze mé lyek, 
helyicégek,szülőimunkaközösségek,öregdiákokegyesületeiegészítikkiadományaikkal
a má ra már drasz ti ku san csök ken tett is ko lai költ ség ve té se ket. En nek kö vet kez té ben a 
magasabb„adóalappal”rendelkezőterületekenműködőmagánésállami iskoláksokkal
job ban áll nak szá mí tás tech ni kai esz kö zök és ok ta tás te kin te té ben, mint a sze gé nyebb kör
nyékekiskolái.Azelkövetkezőévtizedbena„teljeskörűhozzáférés”valószínűlegcsaka
„ki vált sá go sak hoz zá fé ré sét” je len ti majd azon sze ren csé sek nek, akik ilyen is ko lák ba jár
hat nak, és föl ké szül het nek az in for má ci ós gaz da ság ra. S e „sze ren csé sek” olyan ága za tok
banhelyezkedhetnekmajdel,aholaszámítógépszolgáljaőket,snempedigaszolgáltatá
soknakabbanazegyrebővülőkörében,aholamunkásokszolgáljákaszámítógépet.

Ha a „Kibertér” al ko tói va ló ban ko mo lyan gon dol ják a „de cent ra li zá lást” és a „tömeg te
le ní tést”, ak kor föl ké ne hagy ni uk el lent mon dá sos ra gasz ko dá suk kal az ame ri kai na ci o na
lizmusújjáélesztéséhez,amelyeta„dinamikusverseny”egyikcéljánaktartanak.Aszerzők
aharmadikhullámbanrejlőlehetőségekettudatosanhasonlítjákazokhozakihívásokhoz,
me lye ket a kon ti nenst meg hó dí tó 19. szá za di ame ri kai te le pe sek „el ren del te tett fel ada tuk
nak” érez tek (egy he lyen még a „ká bel há ló zat el ren del te tett sor sa” ki fe je zést is hasz nál ják) 
–ismételtenrégimódiliberáliseszmékkelrokonítvaszabadelvűpolitikainézeteiket.Anap
jainkrakialakultvilágméretűgazdaságirendszertcsakakkoremlítik,amikoraztbizonygat
ják, hogy az ál ta luk tá mo ga tott „di na mi kus ver seny” se gít sé gé vel meg ma rad hat az Ame ri
kaiEgyesültÁllamokvezetőszerepeebbenaglobálisgazdaságban.Valójábanaharmadik
hullámosgazdaság„sikere”csakáthárítjaamásodikhullámosiparcikkekelőállításánakter
hétafejlődőországokra,sígyazEgyesültÁllamokfölvállalegyújragyarmatosítószerepet,
amimáreddigisszámtalannemzetközipolitikaiproblémátokozott.AmígazEgyesültÁl
lamokragaszkodikvilággazdaságivezetőszerepéhez,elsősorbanőleszazokaavilággaz
daságbanbekövetkezőolyaninstabilitásoknak,amilyenekKuvaitirakimegszállását(ésaz
olajtermelésre irányuló fenyegetést) iskiváltották.MiközbenazEgyesültÁllamokban is
csakátszerveződneka társadalmiosztályok,ésnemszűnnekmeg,aharmadikhullámos
gaz da sá gi rend szer ben az úgy ne ve zett har ma dik és má so dik vi lág be li nem ze tek egy re in 
kábbazEgyesültÁllamoknakalárendeltpozícióbantaláljákmagukat.A„Kibertér”szerzői
tesz nek ugyan egy kí sér le tet ezek nek a komp lex prob lé mák nak az el is me ré sé re az zal, hogy 
ér té ke lik a NAF TA*fontosságát,ésúgyemlegetik,mintegy„kiemelkedőeseményt”,mely
„modellkéntszolgálhataharmadikhullámospolitikaistílusvalószínűfejlődésiirányához”.
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Mind azo nál tal a NAFTAval azért pél dá lóz nak, mert iga zol ni akar ják ve le, hogy „még nem 
igazánlátszanakakibervilágfelétörekvő»tömegmozgalmak«”éshogy„azemelkedőben
levőharmadikhullámpolitikaierejenagyonvegyesösszetételű”.Minthaaztakarnákezzel
sugallni, hogy a nem zet ál la mok fe let ti gaz da sá gi szö vet sé gek, mint pél dá ul ez az Egye sült 
ÁllamokésMexikóközöttiegyezmény,a„központosítás”(vagy„tömegesítés”)irányába
hat nának, és a na gyobb cél, a „de cent ra li zá lás” ér de ké ben in kább el le nez ni, mint sem bá to
rítanikelleneőket.Aszerzőkképtelenekarra,hogyalaposabbanszembenézzenekezekkel
a prob lé mák kal, és va la mi fé le nem zet ál la mok utá ni gaz da sá gi és tár sa dal mi mo dell ben 
gondolkodjanak, pedig ez a hozzáállás szinte kihívja az olyan világméretű zavarokat,
melyekmáreddigistúlgyakranszakítottákmegamoderncivilizációfejlődését,ésrenge
teg em be ri szen ve dést okoz tak.

Vé gül: az a kö vet kez te tés, hogy a „de cent ra li zá lás” na gyobb egyé ni sza bad sá got ered
mé nyez, az egyik leg gya ko ribb fél re ér tel me zé se a poszt mo dern fi lo zó fu sok (pél dá ul 
Jacques Derrida és JeanFrançois Lyotard) el mé le té nek, mely sze rint a tel je sen „tex tua li
zált” tár sa dal mak ban új faj ta tu dás vi szo nyok ala kul nak ki. Derrida an nak ide jén a mo dern 
civilizációrajellemző„gondolatiésnyelvistruktúrákdecentralizálásáról”beszélt(Derrida
1970), ami egyál ta lán nem je len ti a na gyobb egyé ni sza bad sá got, an nak el le né re sem, hogy 
megnyílikalehetőséganyelvbena„jelentésselvalószabadjátékra”.Aszemiotikairend
sze rek kel (be le ért ve az új kom mu ni ká ci ós esz kö zök sok fé le „nyel vét” is) va ló „sza bad 
já ték” egé szen mást je lent, mint az „egyén” sza bad sá gát a je lek kel va ló „já ték ra” – ar ra, 
hogy új „jelentést” tulajdoníthasson nekik (vagy tetszése szerint „alakíthassa” őket).
Derrida el mé le te va ló já ban azt mond ja, hogy az „egyén” töb bé nem lé te zik, csu pán 
„intertextként” funk ci o nál az ilyen kom mu ni ká ci ós szi tu á ci ók ban, és ar ra az üze net re, 
melyetezekbenahelyzetekben„küld”,jelentősenkisebbbefolyásavanannál,mintamek
ko rát kép ze lünk – nem is be szél ve az üze net fo ga dá sá nak be fo lyá so lá sá ról. Derrida több
ször föl hív ta a fi gyel met ar ra, hogy ez az új kom mu ni ká ci ós kör nye zet, mely má ra már 
eléggényilvánvalóanposztmoderntársadalmunkelsődlegestermelőerejévévált(amennyi
ben a „textualitás” fo gal mát – jo go san – ki ter jeszt jük a nyom ta tott kom mu ni ká ci ós for mák
ról az elektro ni ku sok ra is), drasz ti ku san át ala kít ja az „egyén” fo gal mát. Az „egyén” egy sor, 
egymással kapcsolatban álló, de nem szükségszerűen egységet alkotó kommunikációs
hely zet ala nyá vá vá lik, és eze ket a szi tu á ci ó kat a 19. szá zad ban még el kép zel he tet len 
módon tudjákkontrollálniazok,akikaz illetőkultúrábanhasznált„adatok, információk,
ké pek és szim bó lu mok” to váb bí tá sá ra szol gá ló esz kö zök fö lött ha ta lom mal ren del kez nek.

Ha azt néz zük, hogy a har ma dik hul lá mos gaz da ság ala po san meg vál toz tat ja az olyan 
ré gi fo gal mak je len té sét, mint az egyén, a kor mány zat, a ter me lé si mód, a kom mu ni ká ció 
vagya„nemzet”–a„Kibertér”szerzőinekigazukvan,amikorújfajtagondolkozásra,kor
mány zás ra, mun ka vég zés re és élet mód ra szó lí ta nak föl. Ha vi szont azt néz zük, hogy 
Dyson, Gilder, Keyworth és Toffler a 19. szá za di li be rá lis progresszivizmus jel sza va it me le
gítikfölmodern(ésezértelevereakciós)„szabadelvű”politikaielméletnekálcázva,jogo
san mond hat juk, hogy egyál ta lán nem si ke rült sa ját föl hí vá suk nak ele get ten ni ük, és vá laszt 
ta lál ni uk poszt mo dern vi lá gunk ki hí vá sa i ra.

Dró tos Lász ló for dí tá sa
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