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E ki ált vány több tu cat em ber kol lek tív böl cses
ségétésösszegyűjtöttötleteittartalmazza.
Elsősorbananégy„társszerző”–Ms.Esther
Dyson,Mr.GeorgeGilder,Dr.GeorgeKey
worthésDr.AlvinToffler–gondolataira
épül.Ehhezaz1.2esszövegváltozathoz
senkitől sem kell „nyomtatási engedélyt”
kérni.Akorszellemnekmegfelelően:csak
azértvédiaco py right, nehogyvalakimás
kérjenrászerzőijogot.Akihozzájut,bármi
lyenmódonfölhasználhatja.Devannakben
ne olyan, hosszabb részek, amelyek más,
jogvédettművekbőlszármaznak,ésittcsak
a szerzőik hozzájárulásának köszönhetően
szerepelnek.(A2.0verzióbanmajdlesznek
illendő köszönetnyilvánítások is.) Ez egy
élődokumentum.A2.0ásváltozatvárható
an1994októberében jelenikmeg. [Azóta
semkészültel–aford.]Reméljük,hogyaki
olvassa, elmondja majd nekünk, hogyan
tehetnénkmégjobbá.Ezazalábbicímeken
lehetséges:

Email: MAIL@PFF.ORG
Fax: 202/4849326
Telefon: 202/4842312
RML(régimódilevél):1301KStreetSuite650West,
 Washington,DC20005
(AProgress&FreedomFoundationnonprofit kutatási és oktatási szervezet.Az a célja,
hogypozitívjövőképetalakítsonkiatársadalombanahagyományosamerikaialapelvekre
építve.)

Előszó

A20.századközpontieseményeazanyaguralmánakmegdöntése.Afizikaiformábanléte
zővagyonegyrejobbanveszítazértékébőlésjelentőségébőlatechnikában,agazdaságban
ésapolitikábanegyaránt.Adolgoknyersvalóságahelyettagondolaterejekezdelőtérbe
kerülnimindenütt.

Azelsőgazdaságiátalakulásihullámidejénaföldésamezőgazdaságimunkaváltater
melésfőtényezőjévé.Amásodikátalakulásihullámutánaföldtovábbraisértékesmaradt,
miközbena„munka”agépekésanagyiparágakkörécsoportosultát.Aharmadikátalaku
lásihullámbanaközpontierőforrása„hasznosíthatótudás”lesz–ezakifejezésalegszéle
sebbértelembenértendő:adatok,információk,képek,szimbólumok,kultúrák,ideológiák,
értékrendszerekstb.

A„kibertér”ésaz
„amerikaiálom”:
MagnaCharta
aTudásKorához
1.2verzió
1994.augusztus22.
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Aziparitársadalomkoramégnemértvégetteljesen.Sőt,amásodikhullámiparágai(pl.
azolaj,azacélésazautóipar)megtanulták,hogyanhasználjákkiaharmadikhullámtudo
mányos felfedezéseit –miként annak idején az agrártársadalmak jócskán profitáltak az
ipariforradalomnakköszönhetőmezőgazdaságigépesítésből.

Aharmadikgazdaságihullám(ésabelőlekinövőTudásKora)azonbancsakakkortel
jesedhetkiigazán,haegyreerősödőtechnikaiésgazdaságidominanciájamellettatársadal
miésapolitikaiéletbenisuralkodóváválik.Ezaztjelenti,hogymegkellszabadulniaz
iparitársadalomidejébőlszármazótörvényektőlésmagatartásformáktól.Afejlettdemok
ráciákvezetőireezkülönlegesfelelősségetró:segíteniük,siettetniükésmegértetniükkell
eztazátalakulást.

Ahogyazemberiségmeghódítjaatudásezenúj,„elektronikushatárszéleit”,ismétszem
bentaláljamagátazamerikaitelepeseklegfontosabbproblémájával:hogyankellenemeg
szervezniazéletetúgy,hogymindenkinekjólegyen?ATudásKorábanazolyandolgokat,
mintaszabadságértelme,azönkormányzásformái,atulajdonjogmeghatározása,averseny
természete,azegyüttműködésfeltételei,aközösségiérzésésahaladásmibenléte,mindújra
kellértelmezni–pontosanúgy,ahogyaziparitársadalmakkialakulásakor,250évvelezelőtt
isújradefiniáltákezeket.

A20.századihonfitársainkáltal„amerikaiálomnak”nevezettjelenség,illetveamások
általhasználtolyankifejezések,mint„azamerikaiéletígérete”és„azamerikaieszme”,a
19.századiiparosodászűrzavarosidőszakautánalakultakki.Mostrajtunkasor:atudás
forradalmaés az általakiváltott harmadiknagy történelmi átalakulási hullámarra szólít
minket,hogyújítsukmegeztazálmot,éserősítsükmegeztazígéretet.

Akibertértermészete

Az Internet – ez a hatalmas (2,2millió számítógép), világméretű (135ország), gyorsan
növekvő(10–15%havonta)hálózat[azadatok1994revonatkoznak–aford.],melymeg
ragadtaazamerikaiakfantáziáját–csakegykicsinyrészeakibertérnek.Miisvalójábana
kibertér?

Sokkalinkábbökorendszer,mintsemgépirendszer.Akibertéregybioelektronikuskör
nyezet, amely szó szerintuniverzális:mindenütt jelenvan, ahol telefondrótok,koaxiális
kábelek,üvegszálakvagyelektromágneseshullámokvannak.

Eztakörnyezetetatudás„lakja”(beleértveazáltudástis),amelyelektronikusformában
létezik.Afizikaivilághoz„kapukon”átcsatlakozik,aholazemberekbelenézhetnek,tudást
tehetnekbeésvehetnekki,vagymegváltoztathatjákazotttárolttudást.Egyeskapukcsak
egyirányúak(pl.televíziókészülékek,tévéadók),másokviszontkétirányúak(pl.telefonok,
számítógépesmodemek).

Akibertérbenélőtudásnagyrészeigenrövidéletű(vagylegalábbisazthisszük):ahan
gunk fénysebességgel utazik egy telefonvonalon vagymikrohullámon, eléri a hívott fél
fülét,majdörökreeltűnik.

Deegyrenagyobbszámbanépülnekakibertérbeliadat,tudás,információésdezinfor
mációraktárak,abináriskódúegyesekésnullákhalmazai.Araktárakisfizikaiformában
jelennekmeg (lemezek, szalagok,CDROMok) – de a tartalmukhoz csak azok férnek
hozzá,akikamegfelelőkapuknálállnakamegfelelőkulccsal.

Akulcspedigaszoftver,azelektronikustudásegykülönlegesformája,mellyelnavigál
nilehetakibertérben,ésamellyelannaktartalmaazemberiérzékszervekszámáraisérthe
tővétehetőírottszöveg,képéshangformájában.

Azemberekállandóanhozzátesznekvalamitakibertérhez–létrehozzák,definiáljákés
növelikazt–,olyansebességgel,melymármostisrobbanásszerű,ésmégtovábbgyorsul.
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Méggyorsabbszámítógépek,mégolcsóbbelektronikustárolóeszközök,többettudószoft
verekésnagyobbkapacitásúkommunikációsvonalak(műholdak,üvegkábelek)–mind
egyikönmagábanistovábbbővítiakiberteret.Deazigazánrobbanásszerűnövekedésezek
kombinálásábóladódik,olyankölcsönhatásokból,amelyeknekatermészetétmégmasem
értjükteljesen.

A„bioelektronikushatárvidékmeghódítása”találómetaforaarra,amimostakibervi
lágbantörténik.Afeltalálókésfelfedezőkhőskorajutrólaeszünkbe,azalelkesedés,amely
arégihajósokatavilágmegismerésérecsábította,azamerikaitelepesekelsőgenerációit
azújkontinensmegszelídítéséreösztönözte,vagyamiamikorunkbanavilágűrkutatásá
hozvezetett.

Deakibervilágfelfedezéseazemberiségmindenkorábbikalandjánálnagyobblehetősé
gekettartogat,egyszersmindazonbanbonyolultabbfeladatotisjelent.

Akibertératudásföldje,éseföldmeghódításaazemberiséglegszebbéslegnagyobb
kihívásalehet.Mostmindenemberneklehetőségevanarra,hogyamagamódjánválaszol
jonerreakihívásra.

Afeladatugyanolyanfélelmetesennagy,mintamekkoraalehetőség.Aharmadikátala
kulásihullámjelentősenmegváltoztatjaatulajdon,apiac,aközösségésazegyéniszabad
ságtermészetétésértelmét.Ahogyfokozatosankibontakozik,újviselkedésimintákathoz
létre,melyekkérlelhetetlenülátalakítanakmindenfajtaszervezetetésintézményt(családot,
lakókörnyezetet,vallásicsoportot,vállalatot,kormányzatot,nemzetet)–,túllépünkazegy
ségesítésésközpontosításgondolatán,akárcsakazenergia,apénzésazirányítás„anyagi
as”szemléletűrögeszméjén.

Atömegtermeléskoránakgazdaságosságielméletefejtetőreáll:azújinformációstech
nológiákasokféleségtöbbletköltségét–atermékeknélésazembereknélegyaránt–foko
zatosannulláraszorítják le,„tömegtelenítik” intézményeinketéskultúránkat.Agyorsuló
tömegtelenítéslehetőségetteremtazemberiszabadságjelentősnövelésére.

Ezegybenamaiintézményrendszerekközpontosítószemléletének,bürokratikusszerve
zeteinekhalálátisjelenti.(Akormányok,ideértveazamerikaikormányzatotis,azutolsó
bástyáiaFöldönabürokratikushatalomnak,ésszámukraaközelgőváltozásalapvetőés
valószínűlegigenfájdalmaslesz.)

Ilyenszempontbólakibertérrehasználtmetaforákközülalegkevésbétalálóaz,ami–
sajnos–a legnépszerűbb lettmostanában: az„információs szupersztráda”.El sem lehet
képzelni ennél kevésbé szemléletes hasonlatot a kibertérre, vagy félrevezetőbbet, ami a
hatásaitilleti.Vegyükszemügyreakövetkezőellentétpárokat:

In for má ci ós sztrá da

korlátozottépítőanyag
köz pon to sí tott
hálómenténzajlómozgás
államitulajdon
bü rok rá cia
hatékony,denembarátságos
el len áll az ele mek nek
szak szer ve ze tek és vál lal ko zók
felszabadulásazelsőhullámalól
amásodikhullámcsúcspontja

Kibertér

korlátlantudás
decentralizált
tér ben va ló moz gás
rengetegtulajdonos
önál ló ság
barátságos,haolyannáalakítjuk
folyik,lebegésfinomanszabályozható
egye sü le tek és ön kén te sek
felszabadulásamásodikhullámalól
aharmadikhullámmeglovaglása
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PeterHuberígymagyaráztaezévtavaszánaForbesben:
Az autópályaanalógia teljesen hibás,mert a gazdasági alaptörvényre utal.A kézzelfogható
dolgokengedelmeskednekamegmaradásitörvényeknek:havalamiegyszerdélfelémegyegy
autópályán,annakegyszervisszaiskelljönnieészakfelé,különbenegyidőutánautóhegyek
alakulnánakkiMiamiban.Ugyanilyenlogikávalatermelésnekésafogyasztásnakisegyen
súlybankell lennie.AzátlagPétercsakannyigabonátfogyaszthatel,amennyitazátlagPál
megtermel.Azinformációviszontegészenmás.Szinteköltségnélküllehetmegsokszorozni–
így(elméletben)mindenegyesemberelfogyaszthatnáateljesnemzetitermést.Akárgazdagok
vagyunk, akár szegények, mindegyikünknek információdeficitje van: mindannyian többet
fogyasztunk,mintamennyitmegtermelünk.

Atulajdonésabirtoklástermészete

Apiacokműködtetéseérdekébenvilágosésbetartathatótulajdonjogokravanszükség.Ezek
megalkotása a kormányzat egyik központi feladata – ezt már régóta tudjuk. Az új
kiberélettérmegalkotásáhozazonbanújfajtatulajdontkelllétrehozni–vagyisújmódszere
ketahasznosáruk(többekközöttagondolatok)termelésére.

A kiberteret betöltő tulajdon különböző formákban létezik: vezetékek, koaxkábelek,
számítógépekésegyébhardverelemek;elektromágnesesfrekvenciatartományokésmaga
a„szellemitulajdon”–atudás,melyakibertérbenlakik,ésegybenmeghatározzaazt.

Mindegyik tulajdonformánál két kérdést kell megválaszolni. Először is: mit jelent a
„tulajdonjog”?Milyentermészetűmagaatulajdon,ésmitjelentabirtoklása?Másodszor:
hameghatároztukatulajdonjogot,akkorkiatulajdonos?Akibertérbenalapvetőenköztu
lajdon(pl.állami)legyenvagymagántulajdon(pl.egyéni)?

Afentikétkérdésreadottválaszokjelentikmajdazokatazalapelveket,melyekkelAme
rikaésavilág többi részeaharmadikhullámkorszakába lép.Mindazonáltalezekkela
kérdésekkelmégaligfoglalkoztak.Ehelyett, legalábbisazEgyesültÁllamokban,akor
mányzatokamásodikátalakulásihullámbankialakulttulajdonéstulajdonlásfogalmakat
próbáljákalkalmazniaharmadikhullámrais,vagypedigegyáltalánnemfoglalkoznaka
kérdéssel.

Például:meglehetősensokfigyelmetszentelnekmostanábana„szellemitulajdon”ter
mészetének – vagyis annak, hogy a tudás a közgazdászok szerint „tömegáru”, és ezért
különlegesvédelmetigényelaco py right ésaszabadalmakformájában.

AszerzőiésszabadalmijogrendszertazEgyesültÁllamokbanazutóbbikétévtizedben
úgyalakítottákát,hogyavédelemkiterjedjenaz„elektronikustulajdonra”is.Ezekavál
toztatásoklényegébenmegpróbáljákátvinnia15.században,Gutenbergtalálmányávalegy
időbenszületetttörvényeketazelektronikusantároltéstovábbítotttudásidőszakárais.

Szerencsésebbazolyanmegközelítés,amelyfigyelembeveszi,hogyaharmadikgazda
ságiátalakulásihullámalapvetőenmegváltoztattaatudás„áru”természetét,ésaváltozások
nem pusztán technikaiak (áttérés a nyomtatott könyvekről az elektronikus tárolásra és
visszakeresésre).Atechnikaiváltozásoknálsokkalfontosabbaz,hogyatömegtermelésről,
atömegkommunikációrólésatömegkultúrárólátváltazemberiségegytömegtelenítettcivi
lizációba.

Másszóval:anagyváltásahasznosíthatótudástömegtelenítése.
Aharmadikhullámidejénazújfajtatudásjellemzőenromlandó,átmenetiésspecializált:

amegfelelőinformáció,amegfelelőszoftverrelkombinálva,amegfelelőformátumbanés
pontosan a megfelelő időben.A második hullámban kialakult „tömegáru” típusú tudás
sokaknakhasznosvolt,mertazemberektöbbségénekinformációsigényeitegységesítette.
Aharmadikhullámbanaspecializálttudás–természeténélfogva–„egyediáru”.
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Haezagondolathelyes,akkorlegalábbisnemmindenesetbenleszszükségarra,hogy
szerzőiésszabadalmijogokkalvédelmezzékatudást.Amiaztilleti,agazdaságbanmárki
isalakultakolyanmegoldások,amelyekkelazigényeknekmegfelelőenformálttudáslétre
hozóitanehézkesco py right/szabadalmieljárásoknélkülisdíjaznilehet.JohnPerryBarlow
példáuleztjavasoltatavaly:

Aszellemitulajdonterjesztésénekegyikmodellje„élőben”valóelőadás.Eztamódszertma
mégcsakaszínházban,azenében,azoktatásbanvagyakabarékbanhasználják.Azthiszem,
hogy az előadásszerű megoldás az információs ipar legnagyobb részére ki fog terjedni: a
műsorszórással sugárzott szappanoperáktól kezdve a tőzsdei elemzésekig.A kereskedelem
ezekbenazesetekben inkábbegyfolyamatoselőadásraszóló jegyeladáshozfoghasonlítani,
semmintabemutatottdarabegyes,becsomagoltpéldányainakadásvételéhez.Amásikszóba
jöhetőmodelltermészetesenaszolgáltatás.Aszakemberektöbbségét–orvosokat,ügyvédeket,
szakértőket,építészeketstb.–mostisközvetlenülfizetjükmegaszellemitulajdonukért.Mi
szük ség van a co py rightra,haazembermegbízásidíjatisszedhet?

Aszerzőiésaszabadalmijog,valamintaszellemitulajdonkérdésecsaknéhányaprob
lémás„jogok”közül.Felsorolunkmégtovábbiakatis:

–Azelektromágneseshullámokfrekvenciáithagyományosan„köztulajdonnak”szokás
tekinteni, de újabban a Federal Communications Commission ma gán vál lal ko zás ok nak 
„árvereziel”őket.Vagymégsem?Valóbantulajdonnaktekinthetőkazokanagyonkorláto
zott „tulajdonjogcsomagok”,amelyeketaz ilyenügyleteknéleladnak?Vagy inkábbcsak
amolyanhasználatiengedélyekezek–jogokafrekvenciatartományegyrészénekhaszná
latárakorlátozottideigésmeghatározottcélokra?Bármelyikesetrőllegyenisszó:valóban
úgyhatározzákemegazelárverezettjogokat,hogyazegésznekműszakilagisértelmevan?

–Akibertérlegfeltűnőbbföldrajzielemeinek–avezetékeknek,akoaxkábeleknekésaz
üvegszálashálózatoknak–atulajdonjogamasokkalkevésbérendezett,mintahogyazember
gondolná.Aszabályozás(különösenazárszabályozás)felérhetazelkobzássalis,aminteztaz
amerikai kábelhálózatüzemeltetők nemrég megtapasztalhatták, amikor a szövetségi kor
mányzatmaximáltaazáraikat,ésígygyakorlatilagtöbbmilliódollárnyidíjbevételtőlfosztot
tamegőket.(BármilyenvéleményevanisvalakinekazFCCdöntésérőlésannaktörvényes
ségihátteréről,azzalnehéznemegyetérteni,hogyegyárucikktulajdonjoganemsokatér,ha
akormányzattetszéseszerintközbeavatkozhat,ésjelentősencsökkenthetiazértékét.)

–Aharmadikhullámbanatőke(akézzelfoghatóésanemtapinthatótőkeegyaránt)sok
kalgyorsabbanértéktelenedikel,mintaziparitársadalomkorában.Például„Mooretörvé
nye”miatt,melyszerintamikrochipekszámításiteljesítménye18hónaponkéntlegalább
megkétszereződik.Ennekellenéreajelenlegiszámviteliésadószabályozókakárharminc
éves amortizációs időt is előírhatnak egyes tulajdonformáknál. Az eredmény, persze,
komolyrészrehajlása„nehézipar”mellettazügyes,fürge,újüzletágakkalszemben.

Kifogjamegalkotniakibervilágtulajdonjogaitéshogyan?Hogyanlehetmegtalálniaz
optimáliskompromisszumotazegyüttműködőnyíltrendszerekésatulajdonvédelmének
ellentétesszempontjaiközött?

Apiactermészete

Azolcsótudástönkretesziatömegtermelésreépülőiparágakat.Aspecializálttudásmegte
remtia„justintime”termeléslehetőségét:egyretöbbféleáruelőállításátazigényekfelme
rülésénekpillanatában.Atechnikaihaladásújmódszereketbiztosítarégipiacokellátására,
ahajdanibiztosmonopóliumokújraversenypályákkáválnak.

Ezajelenségmegváltoztatjaapiactermészetét:nemcsakazinformációstechnológiáét,
hanemazáruésnyersanyagpiac,valamintaszállításiésszolgáltatásipiactermészetétis.
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Akibertérbenegymásutánalakulnakát„természetesmonopóliumból”szabadversennyéa
technológiaifejlődéskövetkeztében.Lássunkháromfrisspéldát:

–Alevélküldéspiacánafaxésafutárszolgálatelterjedésemiattversenyhelyzetjöttlétre
–hiábavannakmégmostisérvénybenazokarendelkezések,amelyekaU.S. Postal Ser vi
ce számáragyakorlatilagmonopóliumotbiztosítanakalevelektovábbítására.

–Az elmúlt húsz évben a televíziózás piaca jelentősenmegváltozott: korábban csak
néhányműsorsugárzótévéállomásvolt,mapediganézőkszabadonválaszthatnakaműsor
szóró,akábelésaműholdasszolgáltatásokközül.

–Azországostelefonhálózatokalegutóbbiidőkigkizárólagosanacsavartérpárúrézká
belekreépültek,mapedigkeményenversenyezniükkelladrótnélkülirádiótelefonokkalés
akábeltévéhálózatokkalis,mertezekújabbanmárhangtovábbítássalisfoglalkoznak.Ang
liában,Mexikóban,ÚjZélandonésegysorfejlődőországbanmármegisszüntettékaver
senytakadályozórendelkezéseketezenaterületen,ésafogyasztókgyakorlatilagszabadon
választhatnakalehetőségekközül.

Azújtechnikákéstermékekmegjelenésemegteremtiadinamikuspiaciversenylehető
ségét–ebbenaversenybenavetélkedésatechnológiákésaziparágakközöttfolyik,mind
egyikmegpróbáljamegtalálnialegjobbmódotarra,hogykielégítseafogyasztóiigényeket.
Adinamikusversenymás,mintastatikus,aholtöbbcégárulnagyonhasonlótermékeket
egymásalálicitálvaazárral.

A statikus verseny jó,mert kikényszeríti az adott terméknél elérhető legalacsonyabb
költségeketésárakat.Adinamikusversenyazonbanmégjobb,mertígyaversengőújtech
nikákésújtermékekmegmérkőzhetnekarégiekkel,éshaténylegjobbak,akkorfelválthat
jákőket.Astatikusversenygyorsabbéserősebblovakateredményez.Adinamikusverseny
létrehozzaazautót.

Azilyendinamikusversenyhelyzet–melyneklényegétJosephSchumpeterosztrákköz
gazdászaz„alkotópusztításban”látta–tömegesenhozlétrenyerteseketésveszteseket.Az
újtechnológiákmegjelenéseévtizedekalattfelhalmozott,milliárddollárnyilekötöttinfra
struktúráttehetelavulttáegypillanatalatt.Jópéldaerreazamerikaiszámítógépgyártóipar
átalakulása1980óta.

1980banmindenkitudta,hogykiirányítjaaszámítástechnikát.Aminikomputerekiránt
megnövekedettkereslettőleltekintvealapvetőenanagygépekuraltákapiacot,ésAmerika
vezetőszerepenagyrésztegydominánscégnek,azIBMnekvoltköszönhető,melyavilág
piactöbbmint50százalékáturalta.

Azutánbekövetkezettaszemélyiszámítógépiparrobbanásszerűnövekedése,ésarégi
típusú,nagyüzletbengondolkodószámítástechnikaszámáracsakegykisszeletmaradta
virágzópiacból.AmikorazIBMveszítenikezdettapiacirészesedéséből,sokembermeg
voltgyőződveróla,hogyAmerikaelvesztetteaversenyképességét.Ezariadalomanyolc
vanasévekközepéreWashingtonbólelértegészenaSzilíciumVölgyig.

Azigazisztoriazonbanazvolt,ahogyAmerikavisszaszerezteüzletiésműszakivezető
szerepétezenaterületen.AnagygéprőlaPCrevalóáttérésselegyhatalmasújpiackelet
kezett.Eztapiacotmáradinamikusversenyjellemezte,melybekönnyűvoltbelépniükaz
újversenyzőknek.Tucatnyiújoncvettefölaharcotanagyobb,kiépültebbvállalatokkal–és
nyertek.

Azévtizednyiaggódástmeglepővégeredménykövette:azEgyesültÁllamoknemcsak
hogyismétversenyképeslettanemzetközipiacon,demindenmérhetőjellemzőaztmutat
ja,hogyvezetőszerepetjátszikavilággazdaságfejlődőiparágaiban–atelekommunikáci
óban, a mikroelektronikában, a számítógépes hálózatok (más néven az „összekapcsolt
számítástechnika”)terén,valamintaszoftverrendszerekésalkalmazásokpiacán.

Amerikagyőzelmeanyolcvanasévekszámítógépesháborújábanannakköszönhető,hogy
adinamikusversenyezenaterületenolyannyaktörősebességgelésolyanösszevisszaságban
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folyt,hogyazállamnakigencsaknehézlettvolnairányítószerepetvállalnia(haegyáltalán
törődöttvolnaazegésszel).Akilencvenesévekgazdaságpolitikájánakazafeladata,hogy
megengedje,sőtbátorítsaeztadinamikusversenytakibervilágpiacmindenterületén.

Aszabadságtermészete

Amerika tengerentúli barátai néha megjegyzik, hogy az Egyesült Államok alkotmánya
egyedülálló,mertvilágosankimondja,hogyahatalomazembereké,akikátruházzákezta
kormányzatra,snempedigfordítva.

Ezagondolat–szabadtársadalmunkközpontieleme–többmintszázötvenévesszelle
mi és politikai erjedés eredménye.AMayfloweri Szerződéstől azAmerikaiAlkotmány
megszületéséigtartottezaküzdelmesfolyamat,azújterületekmeghódításánálalkalmazan
dóalapelvekfölöttfolyóvita.

Amintazamerikaitelepesekfolytattákazújhatárvidékekfelderítését–azészaknyugati
tartományoktól az oklahomai földfoglalásig –, időről időre következetesen visszatértek
ahhozazalapelvhez,hogyahatalomanépé,sújramegújramegerősítettékazt.

Akibertérazutolsómeghódítandóterület.Ahogyazamerikaiakésmásnemzetekegyre
mélyebbrehatolnakbenne,alehetőségekminélteljesebbkiaknázásaérdekébenmindfonto
sabbleszazagondolat,hogyennekavilágnakatulajdonjogaiselsődlegesenazembereké.

Ezakijelentésegyesekszámáramelodramatikusnaktűnhet.HiszenAmerikatovábbrais
aszemélyesszabadságföldjemarad,ésezaszabadságtermészetesenkiterjedakibertérre
is.Hogyanisjöhetettvolnalétremáskéntahacker figurája,ezatipikusanamerikaijelen
ség,akisemmilyentársadalminyomássalnemtörődvemegsértmindenszabályt,koránés
intenzívenelkezdihasználniazolcsóésmindentelborítószámítástechnikát,sközbenkifej
lesztmagábanegysorképességet?

Ezajártasságvégülkomolyértéketbiztosítnekiamunkerőpiacon,azalkalmazóiprog
ramokkészítésevagyahálózatokfejlesztéseterén.Ahackerbőlszakemberlesz,feltaláló,
esetlegújvagyonokmegalapozója, olyanújvállalkozások indítója,melyeknekAmerika
vezetőszerepétköszönhetiakibertérfelfedezéseésbetelepítésekorában.

Nehézlenneelképzelni,hogyahackerekboldogulnánakvagyegyáltalánéletbenmarad
nának a szabályozottabb és formálisabb európai és japán demokráciákban.Amerikában
viszontlétfontosságúváváltakagazdaságifejlődéséskereskedelmirészesedésarányának
növeléseszempontjából.Miért?Mertazamerikaiakmégmostisértékelikazegyéniségeta
konformitássalszemben,díjazzákaújítókedvetabeletörődésellenében,ésharcosanvédel
mezikakülönbözéshezvalójogot.

Ennekellenéremostismétszükségvanaszabadságelvekújbólimegerősítésére.Egy
résztazért,mertújterületekremerészkedünk,aholmégnincsenekszabályok–ahogyan
nemvoltaktörvényekazamerikaikontinensen1620banvagyazészaknyugatitartomány
ban1787ben.

Évszázadokkal később a szabadságjogokmegerősítése – e kiáltvány ésmás, hasonló
kezdeményezésekáltal–másmiattisfontos:egyolyanévszázadvégénjárunk,melyetaz
iparitársadalomtömegszemléletűintézményeiuraltak.Aziparitársadalombanabeilleszke
déstbátorították,ésazegységesítésreépítettek.Ebbenazidőszakbanazintézmények–a
vállalatiésakormányzatirendszerek,ahatalmasciviléskatonaiszervezetek,akülönböző
iskolatípusok–mindezeketaprioritásokattükrözték.Sközbenazegyéniszabadságjogokat
megsértették–néhacsakkicsit,néhasúlyosabban:

–Aziparitársadalombanérthetővolt,hogyakormányzatragaszkodikahhoz,hogybele
tudjon kukucskálni minden számítógépbe, és ezért előírja egy speciális „clipper chip”
beépítésétmindegyikbe.
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–Az ipari társadalombanérthetővolt,hogyakormányzat tulajdonjogot formálhataz
elektromágneseshullámsávokra,éskeménypénzeketkövetelhetazállampolgároktólazok
használatijogáért.

–Aziparitársadalombanérthetővolt,hogyakormányzatmegtilthatjaavállalkozóknak,
hogyújpiacokraisbeléphessenek,ésottújszolgáltatásokatindíthassanak.

–Ésaziparitársadalomban,melyetnéhányrégimódi,egyirányúmédiahálózaturalt,még
talánazisérthetővolt,hogyakormányzatmegpróbáltabefolyásolni,milyenpolitikainéze
tekterjedjenekazelektromágneseshullámokon.

Amásodikátalakulásihullámáltallétrehozottvilágbanmindezekabeavatkozásoktulaj
donképpenelfogadhatókvoltak,mertazegységesítésvoltacél,ésúgygondolhattuk,hogy
akorlátozottmennyiségűtudás(ésakorlátozotttelekommunikációskapacitások)miattaz
államihivatalokésmáselitcsoportokjobbdöntésekettudnakhozni,mintazátlagemberek.

Deakárérthetőnek tartjuk,akárnemebeavatkozásokatésazegyéniszabadságjogok
ezernyimásmegsértését,melyeketmatermészetesnekveszünk,aharmadikhullámidején
ezeknekmársemmiértelmüksincsen.

Azok,akikideológiaitérenaszabadságeszméjétvallották,nemcsakamásnézeteket
vallókkalkerültekszembeegyegészévszázadonát,hanematörténelemegyolyanidősza
kábantaláltákmagukat,amikorakonformitáslettakívánatoséselismertviselkedésmód.
Bármilyenideálisnaktűntisazegyéniszabadságelméletben,agyakorlatbansokszorcélsze
rűtlennekbizonyult.Amásodikhullámbankialakulttömegintézményekbizonyosmennyi
ségűszabadságfeladásátköveteltékmindannyiunktól,hogyarendszeregésze„működni”
tudjon.

Aharmadikhullámközeledéseavisszájárafordítjaeztalogikát.Akialakulóbanlévő
társadalommártúlbonyolultahhoz,hogybármilyenközpontilagszervezettbürokráciairá
nyítanitudja.Tömegtelenítés,azigényekhezvalóalakítás,egyediség,szabadság–ezekaa
harmadikhullámutánlétrejövőcivilizációkulcsszavai.

Aközösséglényege

Haaharmadikátalakulásihullámilyenpozitívváltozásokathoz,miértaggódikmégismin
denkiajövőért?Miértjelzikastatisztikákatársadalomszétesését?Miértgondoljákjómódú
nyugatiakmilliói, hogy a kibervilággal kapcsolatos lelkesedés valójában tévedés?Miért
tűnikúgy,hogyazországunkatösszekovácsolóalapelvekmárnemelégerősek–sőt,eset
leghibásakis?

Apolitikaiéletellentmondásosságaazemberekszemélyiségénekszétesésébenistükrö
ződik.Hiábaterjesztjükkiatársadalombiztosítástalakosságegészére,alélekgyógyászok
ésazönjelöltmegváltóküzletevirágzik,mertazemberekcéltalanulsodródnakazegymás
sal versengő gyógymódok között. Kultuszokba és szektákba menekülnek, vagy éppen
ellenkezőleg, betegesen magukba fordulnak, mert meg vannak győződve arról, hogy a
valóságabszurd,őrültésértelmetlen.„Haadolgokolyanjólmennek,akkormiértérezzük
mégisolyanrosszulmagunkat?”–tettefölakérdéstnemrégaForbes magazin.

Részbenezért:miegyrégicivilizációutolsóésegybenegyújcivilizációelsőnemzedé
kevagyunk.Aszemélyiségzavarainkés társadalmi tanácstalanságainknagyrészeaben
nünkéspolitikaiszervezeteinkbenkeletkezettkonfliktusokravezethetővissza–ahaldokló
másodikhullámoscivilizációésazaztfölváltó,márdübörögveközeledőharmadikhullám
civilizációjaközöttifeszültségre.

Aziparitársadalomideológusaimárszintemegszokásbólsiránkoznakatömegtársada
lomfölbomlásán.Ahelyett,hogyasokféleségbenazemberinemtovábbfejlődésénekgaz
daglehetőségeitlátnák,„szétesésről”és„balkanizálódásról”beszélnek.Hogyújraalkothas
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sukademokráciátaharmadikhullámfogalmaiszerint,előbbmegkellszabadulnunkattól
a félelmetes tévhittől, hogy a sokféleség növekedése automatikusan növeli a társadalmi
feszültségetésakonfliktusokat.

Sőt,ennekpontazellenkezőjebizonyulhatigaznak:haszázemberakarjamindenáron
megszerezni ugyanazt a rézgyűrűt, rákényszerülnek, hogy harcoljanak érte. Másrészt
viszont, hamind a százuknakmásmás célja van, sokkal jobban járnak, ha elkezdenek
kereskedni,együttműködniésszimbiotikuskapcsolatokatkiépíteni.Hamegfelelőatársa
dalmikörnyezet,asokféleségbiztonságosésstabilcivilizációteredményezhet.

Senkisemtudjamég,hogyanfognakkinézniaharmadikhullámutániközösségek,vagy
hovávezetmajdvégüla„tömegtelenítés”.Deazvilágos,hogyakibertérfontosszerepet
fogjátszaniajövőkülönbözőközösségeinekösszekötésébenésösszekovácsolásában,elő
segítimajdaz„elektronikusszomszédságok”létrejöttét,melyeketnemaföldrajziközelség,
hanemaközösérdeklődéskapcsolössze.

Hamajdmindenkihozzájuthatafejlettszámítógépeseszközökhöz,össztársadalmiszin
tenpéldáulcsökkenhetaforgalomazutakon,enyhülhetalevegőszennyezettség,azembe
rekkiköltözhetnekazsúfoltvagyveszélyesnagyvárosokból,ésnövekedhetacsaládikör
beneltöltöttidő.

AnéhaiPhilSalin(az1991.november25idátumú1.0ás ver zi óban)eztaképetfestet
teajövőről:

2000reszámoskibertérjönmajdlétre,sokfélékésegyregazdagabbak.Alaikuselképzelések
kel szemben, ezek a kiberterek egyáltalán nem lesznek egyformák, és nemmindegyik lesz
teljesennyilvános.Avilághálózategyösszekapcsolt„közeg”akülönbözőközösségekszámára,
deönmagábancsakegynagyonlaza,heterogénvalami.Akibertérbenalegtöbbvirtuálishely
ugyanolyanelkülönült,„magánterület”lesz,mintmostalakások,azirodák,atemplomokésaz
áruházak,melyeketatulajdonosaikvagyavezetőikirányítanakésbirtokolnak…

Deajelenlegimagántulajdonnalszembenadolgokkinézeteésműködésesokkalváltozato
sabblesz,mertaszoftverekkelolcsónlehetgyakorlatilagvégtelenszámúvariációtlétrehozni.
Asokféleségbőlszármazóesetlegeskáros„mellékhatások”pedigelkerülhetők;amiazegyik
kibertérbentörténik,annaknemfeltétlenülkellkihatássallennieegymásikkibertérre.

A „kiberterek” ötlete nagyon szerencsés, sokféle képzetet kelt az emberekben, segít
átérezniaharmadikhullámbanrejlőcivilizációslehetőségeket.Akibertérnemvalamiféle
centrifugáliserő,amelyszétszakítjaatársadalmat,haneméppenellenkezőleg,azegyikleg
fontosabbkötőanyaglehet,melyösszetartegyegyreszabadabbésváltozatosabbközösséget.

Akormányzatszerepe

Ajelenlegikormányzataztaz–egyébkénthelyes–célttűzteki,hogyújrakellfogalmazni
azállamszerepéta21.században.Ecélelérésemáregymásikkérdés,ésahogyazittkövet
kező,valamintazutolsófejezetbőlkiderül,kétséges,hogyaközeljövőbensikerületökéle
tesenelérni.Ezértnagyonfontospontosanmegértenünk,mitisjelentegyharmadikhullá
moskormányzatmegalkotása,ésmármostelkellkezdeniazátalakulást.

Aharmadikhullámvégülisgyakorlatilagszintemindenolyandolgotmegváltoztat,amit
a kormányzat csinálni szokott. A legsürgetőbb feladat most az, hogy módosítsunk a
kibervilágépítésétlassítószabályokonésfolyamatokon.Haaziparitársadalomintézmé
nyeireaziparitársadalomszabályaithasználják–vagyisajelenlegihelyzetetkonzerválják
–,azrövidtávonnemokoznagykárt.Afejlődésreigazánazjelentveszélyt,haakormány
zatmegpróbáljaamásodikhullámbanhasználtmódszereketaharmadikhullámgyorsan
változó,decentralizáltképződményeirealkalmazni.Havanegyáltalánhelyes„iparpolitika”
aTudásKorában,akkorannakelsősorbanarrakellkoncentrálnia,hogyeltávolítsonminden
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gátataversenyelől,éstömegesendereguláljaarohamosannövekvőtelekommunikációsés
számítástechnikaiiparágakat.

Van egy további dolog, ami még az átalakulás elején tisztázandó: a kormányzatnak
annyirakellnagynakéserősneklennie,amennyireközpontifeladataihatékonyéshatásos
végrehajtásához szükségvan.Aharmadik hullámkormányzati szervezete sokkal kisebb
lesz(taláncsakfeleakkoravagymégkisebb),mintamostani–ezaziparikorszakközpon
tosítotthatalmiszervezeteirőlazúj,változatosésszétszórtintézményrendszerrevalóáttérés
elkerülhetetlenkövetkezménye.Deakisebbkormányzatnemfeltétlenüljelentgyengekor
mányzatot;sakisebbkormányzatkövetelésenemjelentiazt,hogyazemberszűkpolitikai
szempontokmiattakormányzat„ellen”van.

Sőt:amásodikhullámrólaharmadikravalóátmenetaNew Deal óta nem lá tott kor mány
zatiaktivitástigényelmajd.Ötérvetsorakoztatunkfölállításunkmellett:

1. Az in te rak tív mul ti mé di á hoz ve ze tő út

MitchKaporésJerryBerman„jeffersoni”víziójaajövőrőlarrakésztetteazElektronikus
HatárszélekAlapítványt(ElectronicFrontierFoundation),hogykampánytindítsona„nyílt”
adatátvitelirendszerekérdekében:

Az információs sztrádán továbbítható elektronikus információk sokfélesége és mennyisége
nagyságrendekkelnagyobb,mintamekkoráraaviszonylagszűktelevízióshullámsávokésa
korlátozottszámúkábeltévécsatornáklehetőségetadnak.Hahelyesentervezikésszabályoz
zák,azinfosztrádahelyetadhatmindenkinek,akiszólni,publikálnivagybeszélgetniakar.Ezek
az interaktívszolgáltatásokazonbanmegvalósíthatatlanok lesznekakkor,haegynyolcsávos
autópályafutmajdbemindenlakásba,decsakegyszűkösvényvezetkionnan.Ahelyett,hogy
amai,egyrekevésbéelviselhetőszórakoztatótelevíziómultimédiaváltozatátcsináljukmeg,
inkábbegyolyaninfosztrádáralenneszükség,melyamainálsokkalváltozatosabb„műsorok”
készítésétésterjesztésétösztönzi(New York Ti mes, 1993.11.24.A25.oldal).

Akérdéscsakaz,hogymilyenszerepetkellakormányzatnakvállalniaafentielképzelés
megvalósításához?Továbbá:azEFFáltalelképzeltnyílt,bárkiáltalhozzáférhető,sokhely
ről sok helyre futó, nemzetimultimédia hálózatra irányuló kezdeményezésekmennyire
sértikvajonazokérdekeit,akikmostezerszámraépítikazárthelyihálózatokat?

Az interaktívmultimédiamamég csak az élenjáró cégeknél ésmás elitcsoportoknál
mindennapos.Deugyaneztlehetettmondaniaszövegszerkesztőkretizenkétévvelezelőtt
ésabéreltvonalashálózatokrahatéve.Mostanraviszontaszemélyiszámítástechnikagya
korlatilagkorlátlanulhozzáférhető–anélkül,hogyeztvalamilyenpolitikaivezetésvalaha
isfinanszíroztavagy„tervezte”volna.Ésahálózatirendszerekishipersebességgelnöve
kednek.Kétévemégötvendollárvoltahálózateléréséhezszükségesszoftver,mostpedig
ugyanazokacégekingyenosztogatják,hogyminéltöbbemberlegyen„online”.

Ezarobbanásszerű,egalitáriusváltozásnagyrésztannakköszönhető,hogyakormányzat
távoltartottamagátettőlapiactól;engedte,hogyaszemélyiszámítástechnikavegyeáta
vezetést,miközbenanagygépekaraktárakbanrohadtak(szinteszószerint);éshagyta–
nemkétséges,hogyinkábbfeledékenységből,mintsemszándékosan–,hogyaszámítógé
pes hálózatok szabadon növekedjenek, mindenféle szabályozó korlátoktól mentesen –
szembenatelefonnal,aműsorszórássalésakábeltelevíziózással.

Ebbőlazkövetkezik,hogyahálózathozvaló teljeskörűhozzáférésmegteremtéséhez
rövidtávonazalegjobbstratégia,haminélkevesebbkorlátotállítunkapiaciszereplőkésaz
újszerűmegoldásokelé.Egyesekszerintegyországosinteraktívmultimédiahálózatotcsak
úgylehetnerövididőalattmegvalósítani,haaszabályozóksokkalnagyobbegyüttműködést
engedélyeznénekakábelésatelefontársaságokközött.Ezutóbbiakkiterjedtüvegszálas
hálózatát(kilencszernagyobb,mintazipariüvegkábelrendszer,ésgyorsabbannő)rálehet
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nekötniaz57milliószélessávúcsatlakozópontra(vagyisakábeltévéhálózatbabekötött
lakásokra),ésmárisegyúj,nemzetidigitálishálózatjönnelétre–amelymultimédia,inter
aktív,és(aköltségekcsökkenésével)egyreinkábbelérhetőlenneaszegényebbamerikaiak
számárais.

Ezértvanaz,hogyazilyenegyüttműködésakadályozása–akábeléstelefontársaságok
közöttiversengéserőltetésével–voltaképpenelitistapolitika.Ajelenlegiszövetségipolitika
olyanmértékbengátoljaakooperációtakétüzletágközött,hogyeztulajdonképpenaszabad
ésegyenlőhozzáférésthirdetőkormányzatsajátcéljaivalisellentéteseredményrevezet.

Akábelhálózat„elrendeltetett”sorsánakakadályozásaazértiskáros,merthozzájárula
műsorszóró(vagykeskenysávú)televíziózásmodelljénekkonzerválásához.Egyinteraktív
multimédiahálózatkialakulásánakmegállításaJohnMaloneeredetielképzeléséttámogatja
–amelyetpedigállítólagmindenki(különösenGorealelnökésazFCC)ellenez,mertaz
irányításjogátarendszergazdákésüzemeltetőkkezébenhagyná.

Maloneeredeti,keskenysávúmodelljétcsakakkorlehetmássalhelyettesíteni,haigazán
bőségleszasávszélességből.Amikorakormányzatmegtiltjaarendszerekösszekapcsolá
sát,aMalonemodellesélytkapazújjászületésre.Egysávszélességbenkorlátozottvilágban
acsatornabirtokosanemcsakképesarra,hogyszabályozzaahozzáférést,hanemráiskény
szerülerre–vagyisamédiumtulajdonosaegybenazüzenetetisbefolyásolja.Azsemszá
mít,kiatulajdonos.Asávszélességszűkösségemegkívánjaahálózatüzemeltetőitől,hogy
meghatározzáka„műsort”.

Mivelmamárakábelszintemindenholottvan,különösenavárosokban,ezzelatech
nikávalmeg lehetneszüntetniagazdagokés szegényekközötti információs szakadékot. 
Aszélessávúkábel„vezetékek”márottvannakazamerikaiháztartásokkétharmadában(és
továbbiegynegyedükbenkönnyenbeköthetőklennének).Atelefontársaságokrendelkeznek
szélessávúoptikaikábellel.Egyvegyestípusúhálózat–koaxkábelésüvegszál–lennea
legjobbmegoldásakibertérnöveléséreakövetkezőlépésben.Mitörténikakkor,haezta
lehetőségetmegakadályozzák?

Ebbenazesetbenaz,amitkibervilágbelidemokráciánaknevezhetnénk,aszámítástech
nikaiszektorrafogkorlátozódni,ésazInternetbőlnőmajdkinéhányévmúlva,amielsősor
banavállalatokésakülvárosi/városonkívülilakosságérdekeinekmegfelelőenszervező
dik.Bár technikailag ez sem lenne nagy baj, de társadalmilag hasonlóan furcsa helyzet
állhat elő,mint amilyet a „Japan Inc.” csinált a közép és alsóbbosztálybeli vásárlóival
évtizedekig: fizettessünkvelükötven százalékkal többetugyanolyanminőségű járműve
kért,mintamilyenekkeltelevanazexportpiac.

Hasonlóképpen:haWashingtonrákényszerítiatelefontársaságokatésakábelhálózat
üzemeltetőket arra, hogy kiegészítsék vagy fölöslegesenmegduplázzák a hálózataikat,
másfejlettipariországok–„nyílt”interaktívmultimédiarendszereksegítségével–hama
rabbteremtikmegakiberdemokráciájukat,mintAmerika,annaktechnológiailagvezető
helyzeteellenére.

Ráadásul akeleti partiműsorszóró cégekés ahollywoodi álomgyárosok régóta tartó
szövetségeisújerőrekaphat.Haazegyirányúvideofilmbirodalmukismétvédelmetkap,
amerikaiakmillióitfosztjákmegattólalehetőségtől,hogyegyúj,interaktívmultimédia
kultúrátépítsenekmaguknak.

Atelefonéskábeltársaságokközöttmesterségesengerjesztettversenynemhozzalétre
a kétirányú multimédiahálózatot, és azt a civilizált teletársadalmat, melyet Kapor és
Berman fölvázolt.Az nem elég, ha egyszerűen „eltávolítjuk a kormányzatot az útból”.
Komolyanérvényesítenikelleneatrösztellenesszabályozást,jelenlegazonbannincsenek
megazehhez szükségeskeretek.Az interaktívmultimédiáhozvalóáltalánoshozzáférés
megteremtéséhezradikálisanújrakellgondolniakormányzatipolitikát.
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2. A di na mi kus ver seny elő se gí té se

Atechnikaifejlődésakorábban„természetesmonopóliumokkal”és„tömegtermelőipar
ágakkal” jellemzett telekommunikációspiacon tipikusversenyhelyzetet teremtett.Akor
mányzatnakazafeladata,hogybátorítsaeztaváltozást–úgykellalakítaniakörülménye
ket,hogyazújversenyzőkésazújtechnológiáktámadástintézhessenekamúltmonopó
liumaiellen.

Azárszabályozókbevezetéseésapiacravalóbelépéskorlátozásaérthetővoltatermé
szetesmonopóliumokesetében.Azegyezségvilágos:amonopóliumélvezőjealávetimagát
azilletőállamárszabályozásának,cserébekizárólagosfranchise jogotkapapiacon.

Demitörténikakkor,hagazdaságilagkívánatossáválik,hogyegynéltöbbszolgáltató
legyenapiacon?Ilyenesetbenakorlátozásokfenntartásamegállítjaafejlődést.Megakadá
lyozzaazújjátékosok,azújtermékekéstechnikákmegjelenését,snemösztönziamono
póliumtulajdonosátarra,hogymagakezdeményezzeaváltozásokat.

Röviden:azáréspiacszabályozókellentmondanakadinamikusversenynek.
Akorlátozószabályozókalternatívájaatrösztellenestörvénylehet,amelyetúgytervez

tekmeg,hogymegakadályozzaazújmonopóliumokkialakulásáhozvezetőhúzásokat,a
fogyasztókmegkárosításátazárakfelhajtásával,akonkurenstermékekhezvalóhozzáférés
nehezítésétésaszolgáltatásokminőségénekromlását.A trösztellenes törvénnyel lehetett
többmint120évigfenntartaniAmerikábanavetélkedéstazokonapiacokon,aholkívánatos
éslehetségesvolttöbbrésztvevőversenyeztetése.

Atelekommunikációs(telefon,kábel,műhold,rádiótelefon)szolgáltatásokpiacamost
ilyenpiac.Ennekazegyszerűténynekakövetkezményeisegyszerű:atelekommunikáció
banazáréspiacszabályozókat–azállamiésahelyi,valamintaszövetségikormányzatnál
egyaránt–trösztellenestörvényekkelkellfelváltani,amilyengyorsancsaklehet.

Ez a váltás nem lesz egyszerű, és nem lehet azonnali.Ha komolyan alkalmaznák a
trösztellenestörvénytatelekommunikációsszolgáltatásoknál, többkormányzatihivatal
ban(pl.azIgazságügyiMinisztériumTrösztellenesOsztályán)újfajtaismereteketkellene
elsajátítani.És a szabályozottmonopóliumokbefektetőinek is időtkell adni arra, hogy
újraértékeljékabefektetéseiket,figyelembevéveaváltozékonyjogiszabályozást,amely
benezeknekacégeknekműködniükkell–eztakiváltságotakábeltévéiparnemkaptameg
azelmúltévekben.

Mégkétfontosszempontvan.Azelső:akésedelmesbevezetésnemugyanaz,minta
késedelmescselekvés.Cselekedniazonnalkellene,méghaabevezetéstkésleltetjükis.A
másik:nemlehetnekközbülsőlépések.Egyszabályozottkörnyezetbőláttérniegyverseny
helyzetre–egykölcsönzötthasonlattalélve–olyan,mintáttérniabaloldaliközlekedésről
ajobboldalira:nemlehetfokozatosancsinálni.

3. A tu laj don jog ok meg ha tá ro zá sa és el osz tá sa

1964benaszabadelvűAynRandeztírta:
Akormányzatnakazadolga,hogyvédjeazegyénijogokat,ésennekrészekéntmegfogalmaz
za azokat a törvényeket,melyek segítségével ezeka jogokérvényesíthetőkésodaítélhetők.
Továbbá:akormányzatfelelősségeajogokalkalmazhatóságánakdefiniálásaegyadotttevé
kenységiterületen–definiálhatja(vagyisértelmezheti),denemalkothatja,nemtalálhatjaki,
nemadományozhatjavagyvonhatjavisszaőket.Atulajdonjogokértelmezésénekkérdésegyak
ranfölmerültmáreddigis,példáulazolajiparralvagyazországokfölöttilégtérrelkapcsolat
ban.Azesetektöbbségébenazamerikaikormányzatmegfelelőálláspontotválasztott:megpró
báltavédeniazösszesérintettegyénijogot,snemarratörekedett,hogyérvénytelenítseőket”
(„ThePropertyStatusoftheAirwaves”–Objectivist Newsletter, 1964.április).
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Akibertérbenérvényestulajdonjogokdefiniálásatalánalegsürgősebbéslegfontosabb
feladatakormányzatiinformatikaipolitikában.Ezegybonyolultmunkalesz,ésmind
egyikkulcsterületen–azelektromágnesesfrekvenciákésaszellemitulajdonügyében,
valamintmagánakakibertérnekazügyében(ideértvepéldáulamagánélethezvalójogot)
– különleges problémákkal kell szembenézni.A fő szempontok ezzel kapcsolatban a
következők:

–Először:ezegy„központi”kormányzatifeladat.Egyharmadikhullámoskormányzat
átérziennekavállalkozásnakafontosságátéssürgősségét,skomolyanhozzákezdameg
oldásához.Hanemígytesz,azzalfenntartjaamásodikhullámbanérvényesviselkedéstés
politikát.

–Másodszor:avezérelvnekannakkelllennie,hogyatulajdonjogazembereké(magán
tulajdon),seztkellmindendöntésnélfigyelembevenni.Nemakormányzatakibertértulaj
donosa,hanemanép.

–Harmadszor:azegyértelműségalapvetőenfontos.Ahomályostulajdonjogiszabályo
zásbátorítjaapereskedést,azenergiákabíróságokonfecsérelődnekel,ésnemafogyasz
tókatszolgálják,nemtermelnekértéket.Ajelenlegirendszerezenatérenteljesenalkalmat
lan,elégaszoftverekszabadalmiésszerzőijogiügyeirevagyafrekvenciáktulajdonés
használatijogaifelettfolyóvitákragondolni.

HamegnézzükAmerikamúltbeli gazdasági sikereit, kimutatható, hogy ezekmértéke
mindigaránybanvoltazzal,amilyenbölcsentudtunkvilágosésérvényesíthetőtulajdonjo
gokatalkotniéskiosztani.Akibertérlétrehozásáhozésmeghódításáhozismételőkellven
niésmegkellerősítenieztabölcsességet.

4. Har ma dik hul lá mos adó és el szá mo lá si sza bá lyok al ko tá sa

Egysorúj számvitelimegoldásravan szükségünkavállalkozásokésanemzetgazdaság
szintjénegyaránt.

AGDPésmásdivatosadatoksemmitnemmondanakazinformációstechnológiatelje
sítményéről.Akormányzateddigsemvoltvalamisikeresaszolgáltatószektorműködésé
nekmérésében,ésszintemindegyikintézményhihetetlenülrosszultudjacsakmegbecsülni
azinformációtermelésértékét.Aközgazdászokleragadtakazoknálamódszereknél,ame
lyeketmégaharmincasévekbenvagyjobbesetbenazokhatásáradolgoztakki.Ezértaztán
egyrekevésbéfontosváltozókatmérnekegyrepontosabban.

Avállalkozások szintjén az elavult elszámolási eljárások arra kényszerítenekminket,
hogyrendszeresentúlértékeljükafizikailaglétezővagyontárgyakat(pl.atulajdont),salul
értékeljük az emberi erőforrásokat és a szellemi értékeket. Így aztán, ha egy tehetséges
fiatalvállalkozóegyszoftvercégetvagyvalamilyeninformációsszolgáltatástakarindítani,
nehezebbentudjaösszeszedniaszükségeskezdőtőkét,mintaszomszédja,akiütöttkopott,
ócskagépeivelakarbeszállnilefutottüzletágba.

Adóügybenishasonlóahelyzet.Azadószabályokmindigakülönbözőérdekcsoportok
általakormányzatragyakoroltnyomásirányáttükrözik.Ajelenlegiadórendszertahagyo
mányosiparágakképviselőiésafutószalagokvirágkorábanvelükszövetkezetterőkalakí
tottákki.

Aszámítógépes iparképviselői jogosanpanaszkodnak,hogybára termékeik felehat
hónapvagymégrövidebbidőalattértéktelenedikel,eztazértékcsökkenéstmégsemérvé
nyesíthetikazadójukban.AzEgyesültÁllamokfélvezetőiparakénytelenötévesamortizá
ciósidőszakkalszámolniatermékeinél,miközbenazoknakcsakháromévazélettartamuk
(szembenJapánnal,aholachipgyártókegyévenbelülleírhatjákagyártósoraikat).Össze
foglalva: az adószabályok inkábbahosszú, semmint a rövid termékciklusú iparágaknak
kedveznek,méghaezutóbbiakfelétolódikiselmamáratervezésésagyártás.
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Lényegestehát,hogymindaszámviteli,mindazadószabályokban–függetlenülattól,
hogyamagánszektortfelügyelőintézmények(pl.aFinancialAccountingStandardsBoard)
vezetikbeőket,vagyakormányzathozzaazokatazIRSenkeresztülvagymásmódon–
tükröződjenekvégreaTudásKoránakrövidülőéletciklusaiésamegfoghatatlanszellemi
tőkenövekvővagyonképzőszerepe.

5. Har ma dik hul lá mos kor mány zat lét re ho zá sa

Túllépveakibervilágbanfolytatandópolitikakérdésén,akormányzatnakazegésztársada
lomhozvalóviszonyátisújrakellfogalmaznia,újrakikelltalálnia.Egyetlenváltozássoro
zatnemelegendőahhoz,hogyegyjövőbarátkormányzatjöjjönlétre.Devanolyanmérce,
melyetérdemesalkalmazniakövetendőpolitikatervezésénél.Például:

–Agyáriparimodellenalapul(vagyisszabványosítás,rutinéstömegtermelés)?Haigen,
akkorezegymásodikhullámospolitika.Aharmadikhullámbanazegyediségetkelltámogatni.

–Központosítja az irányítást?Amásodik hullámospolitikák a hatalmat bürokratikus
intézményekbecentralizálják;aharmadikhullámbanahatalomszétosztásafolyik–azokat
ruházzákfölvele,akikadöntéstigénylőhelyhezlegközelebbvannak.

–Aföldrajzikoncentrációtbátorítja?Amásodikhullámospolitikákazembereketarra
ösztönzik, hogy fizikailag is egy helyre gyűljenek.A harmadik hullámbanmegengedik
nekik,hogyotthondolgozhassanak,ésottéljenek,aholakarnak.

–Atömegkultúraelvénalapul–amikormindenkiugyanaztasorozatotnéziateleví
zión –, vagymegengedi, sőt bátorítja a közös értékek köré szerveződő sokféleséget?A
harmadikhullámospolitikáksegítenekabban,hogyasokféleségrőlaveszélyhelyettinkább
alehetőségektárházajussonazemberekeszébe.

Hakomolyanmegpróbálnánk ezt amércét alkalmazni a kormányzatimunkaminden
területén–ahonvédelemtőlésahírszerzéstőlkezdveazegészségügyigésazoktatásig–,a
maismertkormányzatvégülteljesenmegváltozna.Mivelerrenagyszükségvan,kezdjük
el be ve zet ni már most!

Ajövőmegragadása

Manapságamásodikésharmadikhullámoscsoportosulásokközöttikonfliktusokjelentika
legfontosabbpolitikaifeszültségforrásokattársadalmunkban.Azalapvetőpolitikaikérdés
nemaz,hogykiirányítjaaziparitársadalomutolsónapjait,hanemaz,hogykiformáljaa
helyébelépő,gyorsanközeledőújcivilizációt.Másszóval:kialakítjaakibertértermészetét,
azéletünkreésintézményeinkregyakorolthatását?

Aharmadikhullámpereménélvenemisannyiraajövőtermészeténfolynakmáraviták
–mertahullámkönyörtelenülmegérkezik–,hanemazátmenettermészetén.Afrontvonal
egyikoldalánaziparimúltkatonáiállnak.Amásikonazokanövekvőszámúmilliók,akik
fölismerték, hogy a legsürgetőbb problémákat többé már nem lehet a múltból örökölt
tömegszemléletűeszközökkelmegoldani.

Aharmadikátalakulásihullámfőgazdaságiszektorátnemcsakaprosperálószámítás
technikaiéselektronikaicégek,valamintamostindulóbiotechnológiaivállalkozásokalkot
ják.Idetartoznakazinformációigényestevékenységekmindeniparágból:pénzügy,szoft
ver,szórakoztatás,média,elektronikuskommunikáció,orvosiszolgáltatások, tanácsadás,
oktatásésképzés.Azeszektorbantevékenykedőemberekrövidesenazamerikaipolitikai
életdomináns résztvevői lesznek.Ésszembekerülnekolyanpolitikaierőkképviselőivel,
akiketmégnagyrésztmásodikhullámosszokásokéshelyzetekformáltakijedősséésvéde
kezővé:parancsokbanésirányításbangondolkozótörvényhozókkal,kinevezetthivatalno
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kokkal, politikai véleményformálókkal, vulgármaterialista filozófusokkal, hagyományos
értékeketvallóérdekcsoportokkal,egyesmédiacégekkelésújságokkal–smindennagyobb
intézménnyel(beleértveanagyvállalatokat),melyaztgondolja,hogyajövőjétazszolgálja
alegjobban,hamegőrziamúltat.

AmásodikhullámvédelmezőiegyelőremégjólelsáncoltákmagukatWashingtonbanés
azegyesállamokparlamentjeiben–ezta ténytaz1993asberuházási törvénymutatjaa
legjobban:többmintszázmilliárdazacéléscementgyártásra,éscsakegyetlenmilliárdaz
elektronikusinfrastruktúrafejlesztésére.Mostnefoglalkozzunkazzal,hogyvajonakor
mányzatfeladataeelsősorbanazelektronikusinfrastruktúrakiépítése,mindenesetreatör
vénybenszereplőpénzeszközökelosztásajóljelzi,ahogyamásodikhullámelborítjaa
harmadikat.

Mindezideigcsakegyetlenpolitikaierőfeszítésmondottellentafentieknek,deszeren
cséreezigenkomoly:azÉszakamerikaiSzabadkereskedelmiMegállapodáselfogadásaa
múltévnovemberében.Aküzdelemsoránmindkétféltúlmentapartizánmódszereken,a
regionálisgondolkozásonés–egyviharosCNNvitaután–aszemélyeskedésenis.Azelő
NAFTAkoalícióvégüla lehetőségkihasználásátválasztottaaproblémákhangsúlyozása
helyett,ajövőtválasztottaamúlthelyett.Ezértkiemelkedőezazesemény,ésmodellként
szolgálhataharmadikhullámospolitikaistílusvalószínűfejlődésiirányához.

Demégnemigazán látszanakakibervilágfelé törekvő„tömegmozgalmak”.Azipari
társadalom„tömegeivel” szembenazemelkedőben levőharmadikhullámpolitikaiereje
nagyonvegyesösszetételű.Főiparágaihozhasonlóanezistömegtelenített–egyénekbőláll,
akiknagyraértékelikakülönbözőségüket.Aheterogenitásmiattnehézőketészrevennia
politikaiszíntéren.Sokkalnehezebbegyesíteniőket,mintamúlttársadalomtömegeit.

Bizonyoskulcskérdésekbenazonbanajövőpolitikaierőiazértegyettudnakérteni.Elő
ször is: felszabadulás amásodik hullámos szabályok, korlátok, adók és törvények alól,
melyekamúltiparbáróinakésbürokratáinakérdekeitszolgálták.Utánapedigtermészete
senateremtésjön–egyolyanújcivilizációmegteremtése,amelyazamerikaieszmeörök
érvényűigazságairaépül.

Ittazidejeelfogadniezeketakihívásokat,megragadniajövőtéshúznimagunkatelőre.
Haeztmegtudjukcsinálni,akkorténylegmegújítjukaz„amerikaiálmot”,ésmegerősítjük
az„amerikaiéletígéretét”.

Dró tos Lász ló for dí tá sa


