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Esther	 Dyson	 köny	ve	 a	 ta	va	lyi	 év	 egyik	
New	 York-i	 könyv	si	ke	re	 volt.	 A	 szer	ző	
el	ső	sor	ban	 üz	let	asszony,	 a	 New	 York-i	
Ed	ven	ture	Holdings	el	nö	ke,	ezen	kí	vül	több	
más,	fő	leg	szoft	ve	rek	kel	fog	lal	ko	zó	cég	ben	
és	kü	lön	bö	ző	ki	adók	ban	van	nak	tiszt	sé	gei,	
ér	de	kelt	sé	gei.	 Ma	gya	ror	szá	gon	 fi	gyel	met	
kelt	het	az	il	le	tő	cé	gek	kö	zép-	és	ke	let-eu	ró-
pai	ér	dek	lő	dé	se	–	Orosz	or	szág,	Len	gyel	or-
szág,	 Cseh	or	szág	 és	 Ma	gyar	or	szág	 –	 és	
eb	ben	Dyson	sze	re	pe.	E	kö	te	ten	is	lát	szik:	
a	szer	ző	szá	má	ra	az	Ame	ri	kán	kí	vü	li	vi	lá-
got	nagy	já	ból	ez	a	négy	or	szág	je	len	ti,	ott-
ho	ni	 ta	pasz	ta	la	ta	in	 túl	 a	 ki	lenc	ve	nes	 évek	
Kö	zép-	 és	 Ke	let-Eu	ró	pá	ja	 az	 a	 hát	tér,	
amely	 be	fo	lyá	sol	ja	 nézeteit.	 Mun	ká	ját	 a	
nem	rég	el	hunyt	Marek	Carnak,	Wal	de	mar	
Pawlak	len	gyel	ex-mi	nisz	ter	el	nök	szá	mí	tó-
gé	pes	 ta	nács	adó	já	nak,	 a	 len	gyel	 is	ko	lai
internet	prog	ram	aty	já	nak	de	di	kál	ta.

	A	 kö	tet	 meg	je	le	né	sé	nek	 kö	rül	mé	nye	i-
ben	 is	 a	 cí	mé	ben	 jel	zett	 di	gi	tá	lis	 kor	szak	
ter	mé	ke.	A	 szer	ző	 ugya	nis	 a	Release 1.0 
cí	mű,	szá	mí	tó	gé	pes	és	szoft	ver	új	ság	szer-
kesz	tő	je,	s	a	szer	kesz	tés	so	rán	fel	gyűlt	gon-

do	la	tok	össze	fog	la	lá	sa	e	mun	ka.	A	könyv	ugyan	ha	gyo	má	nyos	pa	pi	ros	for	má	ban	lá	tott	
nap	vi	lá	got,	az	interneten	azon	ban	már	előbb	ol	vasható	volt,	két	he	ten	te	más-más	fe	je	zet,	
és	hoz	zá	le	he	tett	szól	ni.	(A	szer	ző	azt	ígé	ri,	hogy	a	be	ér	ke	zett	vé	le	mé	nye	ket	be	le	dol	goz-
za a kö tet Realese 2.1 cím	vál	to	za	tú,	ha	ma	ro	san	meg	je	le	nő	paperback ki	adá	sá	ba.	Azu	tán	
jön a Release 3.0 és	így	to	vább.)1

Dyson	–	ol	va	só	ja	szá	mí	tó	gép-gu	ruk	kal	szem	be	ni,	fel	té	te	le	zett	el	len	szen	vét	le	küz	den-
dő	–	hosszan	tagl	al	ja	sze	mé	lyes	élet	út	ját	és	azt,	hogy	mi	lyen	nagy	sze	re	pe	volt	ab	ban	a	
ha	gyo	má	nyos	saj	tó	és	a	ha	gyo	má	nyos	iro	da	lom	iránt	ér	zett	ro	kon	szenv	ének.	Meg	tud-
hat	juk,	 mi	lyen	 sor	rend	ben	 és	 hol	 szer	zett	 jár	tas	sá	got	 a	 szö	veg	ter	me	lés	 tech	ni	ká	i	nak	
ke	ze	lé	sé	ben	a	go	lyós	toll	tól	az	 író	gé	pen	ke	resz	tül	a	szö	veg	szer	kesz	tő	ig,	az	 in	di	gó	tól	a	
fény	sze	dé	sen	át	az	internetig.	Az	ön	élet	raj	zi	ihletettségű	rész	meg	le	he	tő	sen	ter	jen	gős,	és	
te	le	van	ér	dek	te	len	ada	tok	kal.	(Pél	dá	ul:	mi	volt	a	ne	ve	a	Harvard	di	ák	lap	ja	két	ál	lan	dó	
fi	gu	rá	já	nak.	Juan	és	Alice	ne	ve	ugyan	vé	gig	vo	nul	a	köny	vön,	de	a	szer	ző	ség	meg	adá	sa	
mint	ha	 túl	 anek	do	ti	kus	ra,	 ka	ci	fán	tos	ra	 si	ke	re	dett	 vol	na.)	 Ér	de	kes	 meg	fi	gye	lé	se	ket	 ol	- 
vas ha tunk vi	szont	a	tér	sé	günk	ről.	(Pél	dá	ul:	az	oro	szok	gyor	sab	ban	rá	szok	tak	az	e-mail-
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re,	mint	a	kö	zép-eu	ró	pa	i	ak,	ta	lán	ép	pen	azért,	mert	ez	utób	bi	ak	nak	vi	szony	lag	jól	mű	kö-
dő	te	le	fon-	és	fax	há	ló	za	tuk	volt,	így	nem	kény	sze	rül	tek	rá	mind	járt	a	vál	tás	ra.)	Eb	ben	a	
rész	ben	még	a	NIIAC	(National Information Infrastructure Advisory Council) le	írá	sa	az	
ér	de	kes,	a	co py righttal	kap	cso	la	tos	vi	ták	mi	att.

Eu	ró	pai	ol	va	só	szá	má	ra	ne	he	zen	ér	tel	mez	he	tő	a	di	ák	ko	ri	po	li	ti	kai	szo	ci	a	li	zá	ció	fel-
idé	zé	se.	Kö	zép-eu	ró	pai	pers	pek	tí	vá	ból	ta	lán	annyit	mond	ha	tunk,	hogy	a	hat	va	nas	évek	
vé	gé	nek	Harvardja	még	ma	is	tet	ten	ér	he	tő	a	szem	lé	le	tén,	azon,	hogy	Dyson	a	kö	zös	ség	
prob	lé	má	ját	te	szi	köny	ve	súly	pont	já	vá,	jó	részt	po	li	ti	kai	ér	te	lem	ben.	Az,	hogy	a	po	li	ti	ka	
vi	lá	ga	 ide	gen	né	 vált	 a	 pol	gá	rok	tól,	 hogy	mi	lyen	 ala	cso	nyak	 az	 ame	ri	kai	 vá	lasz	tá	sok	
rész	vé	te	li	arány	szá	mai	stb.,	már	ré	gen	köz	he	lyek.	A	meg	ol	dá	si	kí	sér	let	–	globalizmus	és	
lokalizmus	egy	szer	re,	az	 internet	se	gít	sé	gé	vel,	át	nyúl	va	a	nem	zet	ál	la	mok	fe	je	fö	lött	–	
szin	tén	köz	is	mert	ma	már	Kö	zép-Eur	ópá	ban	is.	Az	„ér	ve	lés”	sze	mé	lyes	íze	–	„én	sem	
men	tem	még	sza	vaz	ni	so	ha	éle	tem	ben,	el	len	ben	igen	sok	adót	fi	zet	tem”	–	né	mi	leg	meg-
hök	ken	tett.	Le	het	raj	ta	ta	na	kod	ni:	vajon	a	kö	zép-eu	ró	pai	kul	tú	rá	ból	szár	ma	zott-e	át	Dyson	
stí	lu	sá	ba	ez,	a	kö	zön	ség	re	va	ló,	jól	is	mert	ki	ka	csin	tás	(még	szá	mos	ha	son	ló	ta	lál	ha	tó	a	
könyv	ben),	avagy	ta	lán	a	gya	ko	ri	e-mailezés	és	egyéb	netes	interaktivitás	új	sü	te	tű	sze-
mé	lyes	sé	gé	nek	a	ha	tá	sa?	Min	den	eset	re	gya	ko	ri	al	kal	ma	zá	sa	egy	ha	gyo	má	nyos,	ki	fe	je-
zet	ten	esz	té	ti	kus,	pa	pír	ra	nyo	mott	könyv	ben	elég	fur	csán	hat.	E	fe	je	zet	to	váb	bi	ré	szé	ben	
vi	szont	va	ló	ban	fon	tos	prob	lé	mák	ra	tér	rá:	a	kö	zös	ség	és	pi	ac,	az	internetes	szó	lás	sza-
bad	ság	és	bi	zo	nyos	anya	gok	gyer	me	kek	től	va	ló	tá	vol	tar	tá	sá	nak	ér	de	kei	kö	zöt	ti	vi	szony-
ra.	A	 szer	ző	kö	zös	sé	gi	ség	 irán	ti	 ér	dek	lő	dé	sé	nek	 to	váb	bi	 bi	zo	nyí	té	ka	Ma	gya	ror	szá	gon	
pub	li	kált	cikk	so	ro	za	tá	nak	kez	dő	da	rab	ja,	mely	szin	tén	a	kö	zös	ség	és	a	Vi	lág	há	ló	kap-
cso	la	tát	tárgy	al	ja.2

A	mun	ká	ról	szó	ló	fe	je	zet	ben	azt	vár	ná	az	em	ber,	hogy	sok	szó	esik	majd	ko	runk	új	
fog	lal	koz	ta	tá	si	for	má	já	ról,	a	telemunkáról,	azon	ban	in	kább	az	interneten	va	ló	ál	lás	ke	re-
sés	mód	ja	it	és	a	Vi	lág	há	ló	hasz	ná	la	tá	nak	a	ha	gyo	má	nyos	mun	ka	he	lyek	re	gya	ko	rolt	ha-	
tá sát	elem	zi	a	szer	ző,	né	hány	va	ló	ban	új	je	len	sé	get	re	giszt	rál	ván.	(Pél	dá	ul	az	interneten	
ke	resz	tül	a	mun	ka	vál	la	ló	fel	fe	dez	va	la	mi	lyen	prob	lé	mát	egy	cég	nél,	an	nak	meg	ol	dá	sá-
val	je	lent	ke	zik,	és	ezt	kö	ve	ti	a	mun	ka	szer	ző	dés	egy	aze	lőtt	nem	lé	te	zett	ál	lás	ra.)

Az	 ok	ta	tá	si	 fe	je	zet	 új	don	sá	ga	 –	 amel	lett,	 hogy	 tagl	al	ja	 a	Há	ló	 fel	hasz	nál	ha	tó	sá	gát	
ma	gá	ban	az	ok	ta	tás	ban	–	an	nak	hang	sú	lyo	zá	sa,	hogy	mi	lyen	új	le	he	tő	sé	gek	nyíl	nak	az	
egyes	 is	ko	lák	ban	 el	ért	 ered	mé	nyek,	 az	 egyes	 is	ko	lák	prog	ram	já	nak,	 tel	je	sít	mé	nyé	nek	
össze	ha	son	lít	ha	tó	sá	ga	 te	rén.	 Itt	 is	 meg	mu	tat	ko	zik	 a	 szer	ző	 ér	dek	lő	dé	se	 a	 po	li	ti	kai	
kö	zös	ség	ér	té	kei	iránt.	(A	szü	lők	cso	port	ja	itt	ép	pen	egy	köz	szol	gál	ta	tást	el	len	őriz,	így	
ke	rül	vén	kö	zel	az	ön	tu	da	tos	pol	gár	vi	sel	ke	dé	sé	hez.)

A	könyv	ötö	dik	fe	je	ze	té	ben,	a	Net	kor	mány	za	tá	ról	szól	va	iga	zán	ele	mé	ben	érez	he	ti	
ma	gát	a	szer	ző.	Szó	esik	itt	min	den	ről,	ami	ről	mos	ta	ná	ban	be	szél	nek:	a	Vi	lág	há	ló	fö	löt-
ti	po	li	ti	kai	el	len	őr	zés	ről,	il	let	ve	an	nak	hi	á	nyá	ról,	a	globalizációról,	a	ver	ti	ká	lis	struk	tú-
rá	ból	 a	ho	ri	zon	tá	lis	ba	va	ló	át	me	net	ről	 stb.;	új	sze	rűb	bek	azon	ban	azok	a	 ré	szek,	 ame-
lyek	ben	bemutatja	ma	gát	a	Há	lót	mint	vir	tu	á	lis	köz	tár	sa	sá	got	és	a	Háló	„kor	mány	za	tát”,	
az	az	 szer	ve	ző	dé	sét.	A	 fe	je	zet	Thomas	 Jefferson	 szál	ló	igé	vé	 vált	 sza	va	i	val	 zá	rul:	 „Ha	
vá	lasz	ta	ni	kel	le	ne	akö	zött,	hogy	kor	mány	za	tunk	le	gyen	saj	tó	nél	kül	vagy	saj	tónk	kor-
mány	zat	nél	kül,	nem	ha	boz	nék	az	utób	bit	vá	lasz	ta	ni.”	A	szlo	gen	szép	és	ide	il	lő,	ép	pen	
csak	azt	nem	ma	gya	ráz	za	meg,	mi	a	kü	lönb	ség	az	egy	ko	ri,	nyom	ta	tott	saj	tó	ál	tal	szer	ve-
zett,	il	let	ve	a	mai,	internetre	épü	lő	ame	ri	kai	és	vi	lág	köz	vé	le	mény	kö	zött.
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Kü	lön	részt	szen	tel	a	szer	ző	a	szel	le	mi	tu	laj	don	és	a	tar	ta	lom	el	len	őr	zé	se	kér	dé	se	i	nek.	
Az	előb	bi	ben	a	prob	lé	ma	gya	kor	lat	ban	is	hasz	no	sít	ha	tó	össze	fog	la	lá	sán	túl	fi	gye	lem	re	
mél	tó	 gon	do	lat	 a	 tu	dás	 fo	lya	mat	jel	le	gé	nek	 hang	sú	lyo	zá	sa	 a	 ha	gyo	má	nyos,	 vég	ered-
mény	re,	vég	le	ges	szö	veg	re	ala	po	zott	tu	dás	fo	ga	lom	he	lyett,	az	utób	bi	fe	je	zet	nek	pe	dig	a	
gya	kor	la	ti,	tech	ni	kai	le	he	tő	sé	gek	elem	ző	össze	fog	la	lá	sa	az	eré	nye.

A	kö	vet	ke	ző	két,	egy	más	sal	össze	füg	gő	szisz	te	ma	ti	kus	fe	je	zet	a	privacy vé	del	mé	nek	
és	az	ano	ni	mi	tás	nak	a	prob	lé	má	ját	tárgy	al	ja,	mint	ugya	nan	nak	a	prob	lé	má	nak	a	két	ar	cát.	
Szó	esik	olyan	„for	ró	té	mák	ról”,	mint	a	cookyk	al	kal	ma	zá	sa,	a	privacy és	a	köz	vé	le	mény	
in	for	má	ci	ó	hoz	va	ló	jo	ga	kö	zöt	ti	fe	szült	ség.	Jó	ta	ná	csot	ka	punk	ar	ra	is,	hogy	tek	nős	pás-
té	tom	 interneten	va	ló	 ren	de	lé	se	 ese	tén	mi	ként	 le	het	 el	ke	rül	ni,	 hogy	hír	be	hoz	za	nak	 a	
„Ró	zsa	szín	Tek	nős	bé	ka”	nightclubbal.	Ér	de	kes	vi	szont	az	a	pár	hu	zam,	ame	lyet	a	fe	je	zet	
vé	gén	 a	 ban	kok	 és	 adat	ban	kok	mű	kö	dé	se	 kö	zött	 von.	Az	 ano	ni	mi	tást	 két	fe	lé	 bont	ja:	
egy	részt	 vé	de	ke	zés	re	 a	 kül	vi	lág	gal	 szem	ben,	mely	re	nem	vol	na	 szük	ség,	 ha	 csu	pa	 jó	
em	ber	kom	mu	ni	kál	na	 jó	hi	sze	mű	en,	más	részt	a	ki	fe	je	zet	ten	ár	tó,	er	köl	csi	vagy	anya	gi	
szán	dék	kal	ne	vü	ket	el	hall	ga	tók	ese	té	re.	Ide	so	rol	ja	a	bur	kolt	rek	lá	mot	is,	ami	kor	nem	
vá	lik	el	vi	lá	go	san	a	sa	ját	szö	veg	a	fi	ze	tett	hir	de	tés	től.	Csu	pa	olyan	prob	lé	ma,	ame	lyet	
egy	szer	már	ren	dez	tek	a	ha	gyo	má	nyos	kom	mu	ni	ká	ci	ó	ban,	és	az	interneten	va	ló	sza	bá-
lyok	meg	al	ko	tá	sá	hoz	sin	csen	szük	ség	új	el	vek	re,	leg	fel	jebb	új	tech	ni	kák	ra.

Hi	ány	ér	ze	tünk	tá	mad	na,	ha	szer	zőnk	nem	fog	lal	koz	na	az	internet	föl	ve	tet	te	biz	ton	sá-
gi	 prob	lé	mák	kal.	 „Kép	zel	jük	 el,	mi	 len	ne,	 ha	 az	 au	tó	kat	 zár	 nél	kül	 árul	nák”	 –	 kez	di	
fej	te	ge	té	sét	a	rá	jel	lem	ző	hét	köz	na	pi,	szá	mí	tó	gép	előt	ti	kor	szak	ból	szár	ma	zó	il	luszt	rá	ci-
ó	val,	majd	jó	tech	ni	kai	össze	fog	la	lá	sát	ad	ja	an	nak,	hogy	mi	lyen	ve	szé	lyek	fe	nye	ge	tik	a	
gé	pün	ket	a	Há	ló	fe	lől,	és	ho	gyan	le	het	vé	de	kez	ni	el	le	nük.

Az	utol	só,	az	al	cím	mel	meg	egye	ző	cí	mű	fe	je	zet,	me	lyet	lát	ha	tó	an	konk	lú	zi	ó	nak	és	a	
deskripció	utá	ni	preskripciónak	szánt	a	szer	ző,	csa	ló	dást	okoz.	Egy-két	be	kez	dé	ses	al	fe-
je	ze	tei	 több	nyi	re	 olyan	 igaz	sá	go	kat	 tar	tal	maz	nak,	 hogy	 le	gyen	 az	 em	ber	 pro	duk	tív,	
le	gyen	hu	mor	ér	zé	ke,	ne	fél	jen	a	hi	bák	el	kö	ve	té	sé	től,	ha	nem	in	kább	igye	kez	zék	ta	nul	ni	
azok	ból.	A	 frap	páns	nak	 és	 össze	fog	la	ló	 ér	vé	nyű	nek	 szánt	 som	más	meg	fo	gal	ma	zá	sok	
köz	hely	ként	hat	nak	ar	ra,	aki	elő	ször	ezt	a	fe	je	ze	tet	ol	vas	sa,	an	nak	a	szá	má	ra	vi	szont,	aki	
is	me	ri	az	elő	ző	fe	je	ze	te	ket,	fö	lös	le	ges	nek	tűn	nek.

A	könyv	iga	zi	össze	fog	la	lá	sa	a	be	ve	ze	tés,	amely	akár	önál	ló	írás	ként	is	meg	áll	ná	a	
he	lyét.	Az	idő	hi	ány	ban	szen	ve	dő	és/vagy	an	go	lul	las	san	ol	va	só	ér	dek	lő	dő	ket	va	ló	szí	nű-
leg	ki	elé	gí	ti,	 ha	 ezt	 a	pár	ol	dalt	 ol	vas	sák	vé	gig,	majd	a	könyv	na	gyobb	 ré	szét	ki	te	vő	
szisz	te	ma	ti	kus	fe	je	ze	tek	ben	meg	né	zik	azt	az	egy-két	konk	rét,	tech	ni	kai	jel	le	gű	le	írást,	
amely	konk	ré	tan	ér	dek	li	őket.
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