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A Há ló zat jö vő jé ről fo lyó vi ták ban rend sze
rint csak egyet len internet tí pu sú rend szert 
té te le zünk fel, mely egy sé ges sza bá lyok 
sze rint mű kö dik an nak el le né re, hogy jó 
né hány füg get len üze mel te tő je van – és 
nem na gyon gon dol ko zunk el azon, elő
nyöse egyál ta lán egy ilyen meg ol dás a 
gya kor lat ban. Igaz, hogy az or szá gos út há
ló zat és a te le fon rend szer (mind ket tő a 
há ló za ti jö ven dő mon dók ked venc ha son la
ta) ezen az el ven mű kö dik, a tör té nel mi 
példák azon ban azt su gall ják, hogy nem ez 
a nyil vá nos in for má ci ós rend sze rek meg fe
le lő, sőt va ló szí nű fel épí té se. Két kü lön bö
ző, egy más sal csak la zán kap cso ló dó nyil
vá nos hoz zá fé ré sű di gi tá lis há ló zat is ki ala
kul hat, és biz tos, hogy ez jobb len ne, mint a 
mos ta ni egy.

 E két há ló zat meg al ko tói há rom kör ből 
ke rül het nek ki: mű sza ki szak em be rek kö ré
ből, to váb bá tu dó sok és egye te mi em be rek 
kö zül, va la mint a tö meg kom mu ni ká ció sze

rep lő i ből. A kulcs sze re pet a mű sza ki ak játsszák. Az ő együtt mű kö dé sük a tu do mánnyal és 
a fel ső ok ta tás sal hoz ta lét re az internetet; a tö meg kom mu ni ká ci ó val va ló tár su lá suk ered
mé nye lesz az antinet. Nem rossz in du lat ból hí vom ezt a má so dik internetrendszert 
antinetnek, ha nem azért, mert az aláb bi ak ban egy tör té nel mi pár hu za mot sze ret nék von ni.

En nek a cikk nek nem az a cél ja, hogy hoz zá szól jon az internet elüzletiesedéséről fo lyó 
túl fű tött han gú vi tá hoz. In kább azt sze ret ném be bi zo nyí ta ni, hogy az új tech ni ka szük ség
sze rű en ko moly át ren de ző dést hoz lét re a tár sa dal mi és kul tu rá lis erők kö zött, mert mo dern 
vi lá gunk ban hely re ál lít ja az in for má ci ók fö löt ti ha ta lom egyen sú lyát. Ez a kí vá na tos 
egyen súly csak két (vagy akár még több), ha son ló tech no ló gi á jú, de je len tő sen kü lön bö ző 
el vek sze rint mű köd te tett há ló zat tal ér he tő el.

A tör té ne lem so rán az in for má ci ós tech ni ká ban be kö vet ke zett vál to zá sok ha ta lom át ren
de ző dé se ket ered mé nyez tek a mo no li ti kus és ezért el ke rül he tet le nül kor rupt tá vá ló kor
mány za tok és a nyi tott, de mok ra ti kus tár sa dal mak kö zött, ahol a kor rup ci ót könnyebb 
föl fed ni és ki ir ta ni. Marshall McLuhan sze rint pél dá ul az ó ko ri gö rög de mok ra ti kus kul tú
ra ha nyat lá sát a pa pi rusz el lá tás fenn aka dá sa okoz ta. A kö zép kor ban a ka to li kus egy ház 
ural ta a köz nép nek szó ló in for má ci ót, de a nyom ta tás és a pa pír tö meg gyár tá sa új le he tő
sé ge ket te rem tett az egy ház egyed ural má ból ki nőtt kor rup ci ó val szem ben.

Ma nap ság a nagy kö zön ség nek szánt in for má ció áram lás ra a tö meg kom mu ni ká ció do mi
nan ci á ja jel lem ző. Tu laj don kép pen min den na gyobb té vé vagy rá dió tár sa ság és ki adó ki 
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zá ró lag a hir de tők ke gyel mé ből él, ők biz to sít ják a be vé te lek 80–100 szá za lé kát. Va gyis: 
bár az em be rek sze re tik azt hin ni, hogy van va la mi vá lasz tá si le he tő sé gük ab ban, hogy mit 
ol vas nak a nyom ta tott ki ad vány ok ban, vagy hogy mit néz nek a té vé ben, va ló já ban a hir
de tők ha tá roz zák meg szin te az összes nyil vá nos in for má ci ót eze ken a csa tor ná kon.

A rek lá mo zók, a kö zép kori egy ház hoz ha son ló an, az in for má ci ók el jut ta tá sá hoz a „to lás” 
(push) mód sze rét hasz nál ják, s a ki su gár zott igaz ság meg kér dő je lez he tet len. A mai tár sa da
lom jól ne velt pol gá rát, akár csak a jól ne velt pa rasz tot a fe u dá lis tár sa da lom ban, ar ra bá to
rít ják, sőt most már a te le ví zi ó val szin te hip no ti zál ják, hogy passzí van el fo gad ja má sok 
vé le mé nyét ar ról, mit fon tos tud ni. Mind két eset ben vi lá gos, hogy ha csak ke vés em ber nek 
van ha tal ma az in for má ció fö lött, ak kor ezek nem kép vi sel he tik jól a tár sa da lom egé szé nek 
min den ko ri ér de ke it, bár mennyi re megpró bál ják is éssze rű sí te ni a vi sel ke dé sü ket.

Az interneten – ez zel éles el len tét ben – az in for má ci ók ter jesz té sé nek „hú zá sos” (pull) 
el ve ter jedt el, ami jól meg fe lel a tu do mány és a fel ső ok ta tás mű kö dés mód já nak, ahol az 
igaz ság ak tív ke re sé sét min den nél fon to sabb nak tart ják. Az internet hasz ná lói föl fe de zik a 
sze rin tük szá muk ra fon tos is me re te ket, egy re ki fi no mul tabb ke re ső esz kö zö ket hasz nál va 
az el ér he tő, ha tal mas mennyi sé gű in for má ci ó val va ló meg bir kó zás hoz. Az internet kö zös
sé ge ko mo lyan ne hez tel, sőt ha rag szik a „to la ko dó”, antinet tí pu sú vi sel ke dés re – va gyis 
a há ló za ti zsar gon ban „spam”nek ne ve zett, kom mu ni ká ci ós fó ru mok szá za i nak el kül dött 
rek lám le ve lek re. Az internet hasz ná lói nin cse nek egye dül a to la ko dó rek lám mal szem be ni 
el len ér zé se ik kel. Szin te min den té vé né ző os to ba ság nak tart ja a te le ví zi ó ban meg je le nő 
homogenizált, szen zá ció haj hász vi lág né ze tet, ami min de nek fö lött a rek lá mo zók ér de ke it 
szol gál ja. A töb bi tö meg kom mu ni ká ci ós esz köz – ta lán azért, hogy ver seny ben ma rad has
son – sem sok kal jobb e te kin tet ben. Az internet hasz ná lói to vább ra is „húz ni” fog ják az 
in for má ci ót; a tö meg kom mu ni ká ció ki hasz ná lói, a hir de tők pe dig to vább ra is „tol ni” akar
ják azt. Egyik meg kö ze lí tés sem jobb, mint a má sik: egy erős tár sa da lom ké pes egyen súlyt 
tar ta ni az in for má ció „hú zók” anar chi á ja és az in for má ció „to lók” ön kény ural ma kö zött.

Az antinetnek a tö meg kom mu ni ká ci ó ból kel le ne ki nő nie, el ső sor ban a ká bel té vé és a 
mű sor szó ró szek tor ból, az internethez na gyon ha son ló tech ni kát hasz nál va. Az antinetnél 
a hir de té si be vé te lek ből fe dez nék a könnyen meg fi zet he tő, nagy se bes sé gű há ló za ti inf ra
st ruk tú ra költ sé ge it, mely el en ged he tet len a ha tá sos, Hollywood stí lu sú mul ti mé di á hoz, 
amely a „to ló” tí pu sú rek lá mot mű köd te ti. Meg kell en ged ni, hogy ez meg tör tén jék, bár
mi lyen jó szán dé kok ve zér lik is azo kat, akik sze ret nék ki sik lat ni ezt a fo lya ma tot. Az 
internet „tisz ta sá gá nak” ide a lis ta vé del me zői azt hi szik, hogy egy hu má nus, sőt szent 
há bo rút vív nak, a gon do la tok de mok rá ci á ját ál lít va szem be a tö meg mé dia üres ígé re te i vel 
és él ve ze te i vel. Úgy te kin te nek a te le ví zi ó ra és tár sa i ra, mint ha mis bál vá nyok kal há za ló 
vi gé cek re, akik szap pan ope rák, ol csó víg já ték ok és sport ese mé nyek né ző i ből csi nál nak 
ál kö zös sé ge ket. Az internetidealisták meg kér dő je le zik az ame ri kai kor mány zat ho má lyos 
el kép ze lé se it az „in for má ci ós sztrá dá ról”, mert at tól tar ta nak, hogy az em be re ket csak 
azért akar ják újabb adók kal meg ter hel ni, hogy az antinet tá mo ga tó i nak még na gyobb be fo
lyá sa le hes sen az in for má ci ók ra.

Tör Té nel mi pár hu za mok – a lu Ther már Ton-fé le „flame war”

Hasonló volt  a hely zet öt száz év vel ez előtt is. Az ol csó nyom ta tá si és pa pír gyár tá si le he
tő ség együt tes meg je le né se el kezd te gyen gí te ni a ka to li kus egy ház be fo lyá sát az in for má
ci ók áram lá sá ra. A sors iró ni á ja ként elő ször ma ga az egy ház vált a ko rai nyom dák és ki 
adók leg jobb ügy fe lé vé. Johann Gutenberg leg ko ráb bi ki ad vá nya egy pá pai „fel ol do zás” 
volt, me lyet azért ad tak ki, hogy így gyűjt se nek pénzt az egy ház vé del mé re a tö rök in vá 
zió el len. Eze ket a bűn bo csá na ti cé du lá kat a köz nép soraiban áru sí tot ták, az em be rek így 



1 In ter net zsar gon ban így ne ve zik a fű tött han gú vi tá kat (A ford.).
2 Az in for má ci ós rend sze rek tit ka it „sport ból” ku ta tó és fel tö rő technofil em be rek (A ford.).
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fi zet tek azért, hogy a pá pa föl ol doz za őket a bű ne ik alól – egy faj ta biz to sí tá si köt vény volt 
ez az Is ten ha rag ja el len. Az egy ház üd vös sé get árult, akár csak a mai te le ví zi ós hir de té sek, 
me lyek egész sé get, gaz dag sá got, nép sze rű sé get s más ál dá so kat és csá bí tá so kat kí nál nak. 
A bűn bo csá nat ból be folyt be vé tel ből az ál la mi hi va ta lok is kap tak, így ez szin te ál la mi és 
egy há zi adó vá vált. Eb ből a pénz ből fe dez ték az egy ház szent há bo rú it, va la mint az egy
há zi hi va ta lok be töl tő i nek fény űző élet mód ját.

Az zal, hogy az egy ház sa ját kor rupt cél jai ér de ké ben olyan gyor san le csa pott az új tech
ni ká ra, va ló já ban sa ját sír ját kezd te meg ás ni. A 16. szá za di „flame war”1 láng ját egy szer
ze tes, Lu ther Már ton lob ban tot ta föl, aki fel há bo ro dott az egy há zat mé lyen át ha tó kor rup
ció lát tán, és 1517ben írt egy rö vid té zi sek ből ál ló lis tát, mely ben meg kér dő je lez te a fel
ol do zó cé du lá kat, a pá pai té ved he tet len sé get (a „to ló” tí pu sú üze ne tek leg ma ga sabb 
szint je), a ki zá ró lag la tin nyel vű Bib li át és egy há zi szol gál ta tá so kat s a töb bi te kin tély el vű, 
öncé lú gya kor la tot. Bár Lu ther ko ráb ban is írt ha son ló té zi se ket, az a 95 té zis, me lyet 
Wittenbergben a temp lom ajtajára ki szö ge zett, más sors ra ju tott, mint a töb bi ek. A nyom
dá szok – a temp lom aj tók és a könyv tá rak há ló za tán ólál ko dó ko ra be li „hackerek”2 – meg
ta lál ták Lu ther té zi se it.

Lu ther – amo lyan tu dós em ber ként – bi zo nyos mér té kű sza bad sá got él ve zett, és meg
te het te, hogy szin te szent ség tö rő mó don ér vel jen az egy há zi gya kor lat el len. Az, hogy 
eze ket a gon do la to kat ki szö gez te a temp lom ajtajára, be vett mód szer volt ak ko ri ban; így 
le he tett a meg vi ta tás ra szánt szö ve ge ket ter jesz te ni a tu dós kö zös ség tag jai kö zött – ha son
ló an ah hoz, ahogy ma nap ság ki te szik a tu do má nyos cik ke ket egy internet szerverre. 
Lu ther ide jé ben a szel le mi tu laj dont vé dő tör vé nyek szük sé ges sé gé re még csak nem is 
gon dol tak, írá sai így sza bad pré dák vol tak a nyom dá szok szá má ra (aho gyan a mos ta ni 
internetes köz le mé nyek is an nak tűn nek egye sek nek, má sok nagy bá na tá ra). Lu ther gon
do la tai gyor san be széd té má vá vál tak egész Eu ró pá ban. Ez per sze nem cso da, hisz a szent
ség tö rés ke len dő áru, kü lö nö sen, ha egy kor rupt ha tal mat kér dő je lez meg. De a nyom da
tech ni ká nak kö szön he tő ter je dé si se bes ség so ka kat meg le pett. Ami kor a pá pa előtt véd te 
ma gát, még ma ga Lu ther sem tu dott ma gya rá za tot ad ni ar ra, ho gyan tu dott ennyi em ber re 
ilyen gyor san be fo lyást gya ko rol ni.

Lu ther ere de ti cél ja az egy ház meg újí tá sa volt. Kez det ben úgy kép zel te, hogy egyet len 
egy ház is ké pes hor doz ni a fényt a vi lág ban. Ja vas la ta it azon ban el ve tet ték, őt pe dig ki zár
ták a rend jé ből. Lu ther be le tö rő dött a bib li ai ta ní tás ba, mely sze rint a go nosz el ke rül he tet
len, s a to váb bi ak ban ta ní tá sa i val és pré di ká ci ó i val in kább az ál ta la igaz ke resz tény ség nek 
gon dolt vi sel ke dést hir det te, ahe lyett, hogy meg pró bál ta vol na meg nyer ni nézeteinek az 
egy há zat. Bár nem ez volt az ere de ti cél ja, Lu ther el in dí tot ta egy al ter na tív ka to li ciz mus 
ki ala ku lá sát, mely im már öt száz éve lé te zik, s mely nek alap ve tő esz mé it vé gül ma ga a 
ka to li kus egy ház is el fo gad ta, vissza ál lít va ez zel azt az egyen súlyt, amely el ve szett az 
in for má ció áram lá sa fö löt ti ural ko dá sa ide jén.

A je len és A jö vő tör té nel me

Most egy for du ló pon ton va gyunk. Ma gunk mö gött ha gyunk egy olyan vi lá got, me lyet a 
könnyed, han goské pes, szen zá ci ós, hir de tés ala pú mé dia uralt. Egy olyan jö vő előtt 
ál lunk, amely ben a tö meg kom mu ni ká ció ha tal mát föl la zít ja a sok fé le más vi lág né zet ter
jesz té sé nek ol csón meg va ló sít ha tó le he tő sé ge. Az internet hasz ná la ta egy ki csit még most 
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is olyan, mint a Gutenberg előt ti könyv tá raké, ahol a kéz ira to kat az asz ta lok hoz lán col ták, 
és nem vol tak sza bá lyok a köny vek szer ke ze té re és el ren de zé sé re. De akár csak ak ko ri ban 
a kol du ló tu dós szer ze te sek, a mai „kol du ló rend szer gaz dák” is el vég zik a szer ve zőmun
ka je len tős ré szét (kü lö nö sen az interneten), az in for má ci ó hoz va ló sza bad hoz zá fé ré sért 
cse ré ben.

Lu ther gya kor la ti as hoz zá ál lá sát – el fo gad ni a jó és a rossz lé te zé sét ahe lyett, hogy 
egyet len egy há zat pró bá lunk meg tisz tí ta ni – most is ér de mes len ne meg szív lel niük azok
nak, akik azt hi szik, hogy az internet je len le gi ér té ke i nek „győz niük” kel le ne a tö meg mé
dia antinet el kép ze lé sei fö lött. Ha az utó pis ták nak si ke rül meg aka dá lyoz niuk vagy a je len
le gi internetbe be ol vasz ta ni uk az újabb, internet el vű há ló zat fel épí té sé re irá nyu ló pró bál
ko zá so kat, ak kor egé szen bi zo nyos, hogy az egyet len meg ma ra dó internetrendszert – az 
internetet – tönk re te szik az in for má ció „to lók”, akik nem tud nak más ho va men ni.

Na gyon va ló szí nű, hogy az ígér ge té sek el le né re az üz le ti ér de kek (nyíl tan vagy ti tok
ban) össze fog nak fo nód ni a kor mány za ti hi va ta lok kal, s po li ti kai és gaz da sá gi esz kö ze ik
kel tönk re te he tik vagy ami még rosszabb, át ve he tik az internetet. A jö vő tör té né szei, ahe
lyett, hogy az Egye sült Ál la mok au tó pá lyahá ló za tá hoz ha son lí ta nák az internetet, in kább 
az or szág vas úti és vil la mos köz le ke dé sé nek csak nem tel jes le rom bo lá sá hoz fog ják majd 
ha son lí ta ni. A villamosvágányokat kor rupt cé gek üz le ti ér de kek ből a sze mély gép ko csik és 
a te her au tók szá má ra szag gat ták fel, s ezt a ha la dás ne vé ben meg bo csá tot ták ne kik, sőt 
még bá to rí tot ták is őket er re, míg vé gül az or szág nagy részt tö meg köz le ke dés nél kül 
ma radt. Az in for má ci ós or szág úton egye sek szá má ra a „ha la dás” azt je len ti, hogy meg kell 
sza ba dul ni a je len le gi internettől, és a „to ló” tí pu sú in for má ció ter jesz tés nek kell to vább ra 
is do mi nál nia.

Az iga zán be fo lyá sos és si ke res ko rai könyv ki adók, mint pél dá ul Aldus Manutius, 
ke res ke dők és mű sza ki szak em be rek vol tak, akik együtt mű köd tek a tu do má nyos és egye
te mi kö rök kel, sőt ma gá val az egy ház zal is, kü lö nö sen azok kal, akik nem ér tet tek egyet 
Rómá val. Üz le tük nö ve lé sé nek kény sze ré től hajt va kü lön bö ző világné ze tű em be rek kel 
szö vet kez tek, és kü lön bö ző kö zös sé gek szá má ra adtak ki köny ve ket. A re ne szánsz ki bon
ta ko zá sa rész ben a köny vek nek kö szön he tő, me lyek az olyan szel lem óri ás ok nak, mint 
Koper ni kusz, le he tő vé tet ték, hogy össze ha son lít sák vagy szem be ál lít sák elő de ik sok fé le 
vi lág né zet ét. Ma a leg ér de ke sebb új vál lal ko zá sok szin tén há rom ol da lú együtt mű kö dé sek
ből bon ta koz hat nak ki: a mű sza ki ak, a tu dó sok és a tan árok, va la mint a mé dia szak em be rek 
is me re tei szük sé ge sek a di gi tá lis há ló za ton lét re ho zott és ter jesz tett in for má ci ós ter mé kek
hez és szol gál ta tá sok hoz.

Most per sze nem az a fő fel adat, hogy a di gi tá lis temp lom aj tók ra tű zött té zi sek ről má so
la to kat ké szít sünk, ha nem az, hogy elekt ro ni kus fo lyó ira to kat, új sá go kat, köny ve ket, hírle
ve le ket, könyv tá ra kat és egyéb gyűj te mé nye ket hoz zunk lét re, me lyek rend sze re zik és 
tá lal ják a há ló za to kon meg je le nő, sok fé le né ző pont ból szár ma zó szö ve ge ket, ké pe ket, 
filme ket, han go kat és más mul ti mé diain for má ci ó kat. Az internetnek, mely nek gyö ke rei a 
tech ni ká ba és a tu do mány ba nyúl nak vissza, csak egy kis se gít ség re van szük sé ge a tö meg
kom mu ni ká ció ré szé ről ah hoz, hogy meg mu tas sa az antinetnek, ho gyan is kell ezt csi nál
ni.

Dró tos Lász ló for dí tá sa




