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* Ez a dol go zat egy oszt rák–ma gyar szá mí tó gép há ló zat-fi lo zó fi ai mun ka cso port össze jö ve te le in tar tott elő adá-
sa i mon ala pul; egy vál to za ta ha ma ro san meg je le nik a cso port ered mé nye it összegző könyv ben is. Kö szö nöm Nyíri 
Kristófnak, hogy le he tő vé tet te szá mom ra e mun ká ba va ló be kap cso ló dást. A mun ka cso port tag ja i nak kri ti kai ész-
re vé te lei nagy mér ték ben hoz zá já rul tak mon da ni va lóm vi lá go sabb ki fej té sé hez. A té ma egy ko ráb bi fel dol go zá sá-
ban so kat se gí tett Hronszky Imre. E dol go zat meg írá sa so rán na gyon hasz no sak vol tak Zaválnij Bogdán és Fehér 
Márta ta ná csai. Mind egyi kő jük se gít sé gét kö szö nöm.
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A szá mító gé pek és a tár sada lom vi szonyát vizs gálva el sősor ban a szá mí tó gé pek tár sadal mi 
ha tása it szo kás ta nul má nyoz ni. Ez úttal a for dított ha tás elem zésé vel pró bál ko zunk, s ar ra 
ke resünk választ, hogy a szá mí tó gé pek (és szá mí tó gép-há ló zat ok) épí tési és mű kö dé si el ve-
i ben megje len nek-e vajon sajá tos társa dal mi viszo nyok, érték rendek vagy ér de kek. Ha igen, 
ak kor va jon ho gyan rep re zen tál hatók a tár sa dal mi vi szo nyok a szá mí tó gé pek hard ve ré nek 
és szoft vere i nek kö zegé ben? Vajon kap csolat ba hoz hatók-e egy más sal a szá mító gép-épí tés 
és a tár sadal mi szerve ző dés alapel vei? Ezek re a kér dések re érdem ben akkor vála szol ha tunk 
– sőt, va ló já ban már fel ten ni is csak ak kor te het jük fel őket –, ha va la mi lyen szo ciál konst-
ruk tivista tu do mány- és tech ni ka fi lo zó fi ai szem lé let mó dot al kal ma zunk a prob lé ma kör
vizs gá la ta so rán. A to váb bi ak ban ép pen ez zel pró bál ko zunk, s meg kí sé rel jük ki mu tat ni,
hogy a szá mí tó gé pek a modernitás ér té ke it hor do zó esz kö zök, míg a szá mí tó gép-há ló zat ok 
poszt mo dern ér té ke ket tes te sí te nek meg.

Pár év vel ez előtt ar ról vi tat ko zott az internet egyik, He gel fi lo zó fi á já val fog lal ko zó disz-
kusszi ós lis tá já nak kö zön sé ge, hogy va jon a szá mí tó gé pek épí té se so rán föl hasz nál ták-e 
He gel di a lek ti ká já nak ele me it. Egye sek ha tá ro zot tan ki je len tet ték, hogy a „lét és sem mi 
he ge li fo gal ma az egész szá mí tás tech ni kai for ra da lom alap ja, He gel elő re lát ta a bi ná ris 
rend szert, mely alap ját ké pez he ti majd a mo dern tech no ló gi á nak […] a szá mí tó gé pek pe dig 
olyan esz kö zök, me lyek ké pe sek e két leg abszt rak tabb ka te gó ria na gyon gyors hasz ná la tá ra, 
s e ké pes sé gük nek fan tasz ti kus kö vet kez mé nyei van nak…” (Macgregor 1995). Vé le mé-
nyünk sze rint leg aláb bis két sé ges, hogy eze ket a „he ge li” esz mé ket kö ze leb bi kap cso lat ba 
le het ne hoz ni a szá mí tó gép-épí tés el ve i vel, de más he ge li gon do la tok ra alig ha nem ér de mes 
vol na hi vat koz ni. Ugya nis He gel egyik alap ve tő rend szer épí tő el vét fel idéz ve, an nak sa já tos 
pa raf rá zi sa ként azt mond hat juk, hogy a tár sa da lom a tár sa dal mi fo lya ma tok ban ki fej lő dő 
esz kö zök ben ma gá ra akar is mer ni. Más sza vak kal: a tár sa da lom csak olyan tech ni kai esz-
kö zö ket fo gad be, csak olya nok tö me ges lét re ho zá sát és tar tós fenn ma ra dá sát te szi le he tő vé, 
ame lyek vég ső so ron össz hang ba ke rül nek az adott tár sa da lom ér ték- és ér dek rend sze - 
ré vel, ame lyek va la mi lyen mó don hor doz zák és föl is mer he tő en fel mu tat ják azt. Ezek az 
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esz kö zök a min den na pi hasz ná lat so rán egy re in kább ido mul nak a tár sa dal mi kör nye zet hez, 
az zal együtt vál toz va to vább fej lőd het nek, tar tós lét re te het nek szert.

A szociálkonstruktivista szem lé let mód kép vi se lői kí sér le tet tesz nek olyan konk rét tár sa-
dal mi fo lya ma tok be mu ta tá sá ra, ame lyek ben az ef fé le össz hang lét re jö het. Alap elv ük sze-
rint min den tech ni kai esz köz, sőt az egész „tu dás, ugya núgy, mint az ál lam, em be ri te vé-
keny sé gek ter mé ke” (Shapin és Shaffer 1985: 344). Így tel je sen ért hető, hogy egy adott 
kor szak tár sa dal mát de ter mi ná ló tár sa dal mi vi szo nyok és a kor szak tech ni kai esz kö ze it 
meg ha tá ro zó tech ni kai vi szo nyok bi zo nyos ér te lem ben ha son ló ak, hi szen mind két vi szony-
rend szert az adott kor szak ugyan azon ér té kei és ér de kei ál tal be fo lyá solt em be ri te vé keny-
sé gek tart ják fenn. He gelt kö vet ve föl is mer het jük és le ír hat juk a szá mí tó gé pek ben és a tár-
sa da lom ban ki fe jeződő kö zös esz mé ket, a szociálkonstruktivizmus alap el ve it el fo gad va 
pe dig rá kér dez he tünk e kö zös tar tal ma kat meg ha tá ro zó okok ra is. Mind ezek alap ján ta lán 
azt is meg ál la pít hat juk, hogy nem a szá mí tó gé pek épí té sé nek és mű kö dé sé nek, ha nem sok-
kal in kább a szociálkonstruktivizmusnak van nak he ge li á nus gyö ke rei.

Több ta nul mány is si ke re sen áb rá zol ja a ko ra be li tár sa dal mi kör nye zet hez har mo ni ku san 
il lesz ke dő, „tár sa dal ma sí tott” tu do má nyos és tech ni kai esz kö zök ti zen he te dik szá za di fej lő-
dé sét (Shapin és Shaffer 1985; Freudenthal 1986). A kor szak ta lán leg fon to sabb re lá ci ó it 
fogl al ja össze az óra mű me ta fo ra. Az óra mű nem egy kö zön sé ges idő mé rő szer ke zet, ha nem 
egy uni ver zá lis au to ma ta; tu laj don kép pen min den lé tező óra mű nek te kint hető, és an nak is 
te kin ten dő: az élő szer ve ze tek, az em be ri test, a lé lek, sőt a vi lág egé sze is. A szá mo ló gép 
esz mé je eb ben az in tel lek tu á lis kö zeg ben jött lét re: Pas cal és Leibniz is ter ve zett ef fé le szer-
ke ze te ket. Fi gye lem re mél tó, hogy a szá mo ló au to ma ta tel je sen össz hang ban van az óra mű-
vi lág egész rend sze ré vel, va gyis nyil ván va ló, hogy a szá mí tó gé pek ről mint spe ci á lis óra mű-
vek ről va ló el ső el kép ze lé sek a me cha nisz ti kus pa ra dig ma be fo lyá sa alatt ke let kez tek, s 
hí ven tük rö zik an nak ér ték rend jét. A to váb bi ak ban sze ret nénk meg mu tat ni, hogy lé nye gé-
ben ugya ne zek re a me cha nisz ti kus el vek re ala poz va épül nek nap ja ink szá mí tó gé pei is: a 
szá mí tó gé pek leg több lé nye gi jel lem ző je ma is a ti zen he te dik-ti zen nyol ca dik szá za di 
me cha nisz ti kus fi lo zó fia ér ték rend jét, a modernitás ide o ló gi á ját rep re zen tál ja.

A modernitás esz méi a szá mí tó gé pek ben

Már el ső lá tás ra nyil ván va ló, hogy a ti zen he te d ik szá za di óra mű és a mai szá mí tó gép is 
re la tí ve egy szerű, vi lá go san el kü lö nülő, egy ér tel mű en azo no sít ha tó és fi xen össze kap cso ló-
dó ele mek ből áll. Az ele mek nek és az egész rend szer nek az ál la po tai az egész mű kö dés 
so rán min den pil la nat ban egy ér tel mű en és jól de fi ni ál tak. Az összes fo lya mat elő re lát ha tó-
an zaj lik, ki szá mít ha tó, re la tí ve egy szerű nyel ve ken tel je sen le ír ha tó. E gé pe ze tek nek nin-
csen „bel ső” sza bad sá ga, ak tu á lis ál la po tuk, fo lya ma ta ik, cél ja ik és al kal ma zá sa ik egya ránt 
„kí vül ről” de ter mi nál tak.

A to váb bi ak ban rész le te seb ben sze ret nénk meg mu tat ni, hogy a modernitás esz méi a szá-
mí tó gé pe ket meg ha tá ro zó min den össze füg gés ben meg je len nek: a gé pek al ko tó ele me i ben, 
ezek nek az ele mek nek a mű kö dés mód já ban és kap cso la ta ik ban, a szá mí tó gép-épí tést irá nyí-
tó el vek ben s az em ber–szá mí tó gép vi szony ban egya ránt. Szá mí tó gé pes nyel ven szól va: a 
hard ver esz kö zök és a szoft ver esz kö zök egya ránt tar tal maz zák a mo der nis ta esz mé ket. 
(Va ló já ban már a hard ver–szoft ver meg kü lön böz te tés is a test és lé lek vi szo nyá nak ti zen he-
te dik szá za di kar té zi á nus fel fo gá sát rep ro du kál ja.)

Tár sa dal mi vi szo nyok szá mí tó gé pek hard ver esz kö ze i ben két fé le kép pen is ki fe je ződ het-
nek: egy részt a szá mí tó gé pet elő ál lí tó konk rét ter me lé si fo lya mat tár sa dal mi kör nye ze té nek 
köz ve tí té sé vel, más részt a szá mí tó gép elő ál lí tá sá nak, szer ke ze té nek, mű kö dé sé nek, szán dé-
kolt hasz ná la tá nak el ve it de ter mi ná ló tár sa dal mi vi szony rend szer ré vén.
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Nyil ván va ló, hogy a hard ver ele mei, az elekt ron csö vek, tran zisz to rok, chipek, kár tyák, 
disz kek, mo ni to rok stb. tár sa dal mi lag de ter mi nált konk rét mun ka he lye ken ké szül nek. Töb-
bek kö zött pél dá ul a know-how meg fe lelő is me re te, a mun ka fe gye lem és a dol go zók kö zöt-
ti ko ope rá ció szint je meg ha tá roz hat ja az adott kör nye zet ben lét re hoz ha tó ter mé kek sok 
fon tos tu laj don sá gát. (Em lé ke ze te sen fe je zi ki ezt az össze füg gést egy, a nyolc va nas évek-
ben el ter jedt vicc: „A TASSZ je len tet te, hogy a Szov jet uni ó ban si ke re sen el őál lí tot ták a 
vi lág leg na gyobb chipjét!”) Ha eb ből a szem pont ból vesszük szem ügy re a szá mí tó gé pek 
tör té ne tét, sok vál to zást, nagy fej lő dést re giszt rál ha tunk (Goldstine 1972; McCorduck 1979; 
The Virtual Museum of Computing). Kez det ben pél dá ul me cha ni kai ele me ket al kal maz tak, 
majd az elekt ro ni kus esz kö zök egy mást kö ve tő ge ne rá ci ó it hasz no sí tot ták. Az új faj ta ele-
mek ből össze ál lít ha tó gé pek sok új le he tő sé get hor doz tak, ame lyek né me lyi két (pl. a mű kö-
dé si se bes ség nö ve lé se, a mé re tek csök ken té se) ki is hasz nál ták a gé pe zet épí tő mér nö kök, 
de a szá mí tó gé pe ket jel lem ző alap ve tő mű kö dés mód és szer kesz té si el vek tu laj don kép pen 
vál to zat la nok ma rad tak. Lé nye gé ben min den szá mí tó gép-ge ne rá ció ugyan azo kat a vi lág né-
ze ti össze füg gé se ket, tár sa dal mi ér té ke ket (ér de ke ket, szán dé ko kat, cé lo kat) tar tal maz za.

A me cha nisz ti kus fi lo zó fia alap el vei a szá mí tó gé pek ben

A szá mí tó gé pe ket al ko tó ele mek egy sze rű ek, a ter mé sze tes lé te zők höz, élet vi lá gunk ob jek-
tu ma i hoz ké pest je len tő sen le egy sze rű sí tett dol gok. Így vá lik le he tő vé, hogy ál la po ta ik egy 
vagy leg fel jebb né hány jel hasz ná la tá val azo no sít ha tók; a je lek rend sze rint kö zön sé ges szá-
mok. Bár mely elem he lyet te sít hető egy ve le funk ci o ná li san tel je sen meg egyező má sik kal; 
az ele mek egye di vo ná sai hi ba for rás ok vol ná nak, emi att le he tő leg ke rü len dők.

A szá mí tó gép nek és al ko tó ele me i nek ren del te tés szerű mű kö dé se tel je sen elő re lát ha tó, 
ki szá mít ha tó és bár mi kor rep ro du kál ha tó. Az ilyen mű kö dés mód fenn tar tá sa ér de ké ben 
el fo gad ha tó nak tar ta nak és gyak ran al kal maz nak je lentős rá for dí tás több let tel já ró re dun-
dan ci át. A re dun dan cia meg je le né se azt a fon tos mű kö dé si el vet hang sú lyoz za, mely sze-
rint csak is a he lyes vég ered mény szá mít, az odá ig ve zető út lé nyeg te len. A szá mí tó gép ben 
zaj ló fo lya ma tok szi go rú an de ter mi nál tak, a vé let le nek elő for du lá sát, a sztochaszticitás 
bár mi fé le meg je le né sét el kell ke rül ni. A szá mí tó gép bár mely (jö vő be li vagy akár múlt be-
li) ál la po ta pon to san ki szá mít ha tó – a mér nö kök nek nincs szük sé gük eh hez Laplace dé mo-
ná ra. A fo lya ma tok lo ka li zál tak, re ver zi bi li sek és jól meg ha tá ro zott sor rend ben ke rül nek 
vég re haj tás ra – a szá mí tó gép fo lya ma ta i nak tér–idő vi szo nyai klasszi kus me cha ni kai vo ná-
so kat mu tat nak.

A szá mí tó gép ele mei kö zöt ti kap cso ló dá sok rög zí tet tek. Min den elem nek sa ját, elő re 
meg ha tá ro zott, meg vál toz tat ha tat lan he lye és sze re pe van az egész gé pe zet ben. Az ele mek 
együt te sé ből el őál ló „új” egy ség, a szá mí tó gép ma ga, nem te kint hető a sa ját ele me in túl mu-
ta tó „emergens” mi nő ség nek, az is az ele me i vel meg egyező mó don mű kö dő gé pe zet, sem mi 
több. A gép ben nem la ko zik szel lem, a szá mí tó gép nyil ván va ló an nem gon dol ko dik.

A fen tebb föl so rolt adott sá gok, meg ha tá ro zó tu laj don sá gok per sze nem csak a szá mí tó gé-
pek re jel lem zőek, ha nem lé nye gé ben min den me cha nisz ti kus el vek re épülő gé pe zet jel leg-
ze tes sé gei. Ép pen ezt az össze füg gést sze ret nénk hang sú lyoz ni: a szá mí tó gé pek is me cha-
nisz ti kus szer ke ze tek, mégha rész egy sé ge i ket ma nap ság már mik ro elekt ro ni kai esz kö zök-
kel ál lít ják is elő. Sőt, tu laj don kép pen azt is mond hat nánk, hogy a szá mí tó gép egy min den 
ko ráb bi nál tö ké le te sebb meg va ló sí tá sa az ide á lis me cha nisz ti kus gé pe ze tek ről ki ala kí tott 
ti zen he te dik szá za di el kép ze lé sek nek. Meg em lít jük, hogy le het sé ges vol na más tí pu sú, más 
el vi ala po kon ál ló szá mí tó gé pek elő ál lí tá sa is. Így pél dá ul a „sejtautomatákból” elő ál lí tott 
gé pek nem me cha nisz ti kus tu laj don sá gok kal ren del kez né nek. Ilyen gé pe ze te ket év ti ze dek 
óta le het ne épí te ni, de még sem eze ket ál lít juk elő. Eb ben a vá lasz tás ban egy ha tá ro zott ér- 
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 ték pre fe ren cia nyil vá nul meg: a je len le gi, me cha nisz ti kus szá mí tó gé pek lét re ho zá sá ban, 
fej lesz té sé ben és al kal ma zá sá ban va gyunk ér de kel tek. Va jon mi ért? Mi lyen ide o ló gia mo ti-
vál hat ja ezt a dön té sün ket?

A me cha nisz ti kus vi lág kép a ti zen he te dik-ti zen nyol ca dik szá zad so rán ki ala kuló és meg szi lár-
duló mo dern vi lág fel fo gás fon tos össze te vő je. Az eb ben a kor ban ki épülő pol gá ri ér ték rend egy 
min den rész le té ben át lát ha tó és ért hető, tel je sen kont rol lál ha tó vi lág konst ruk ci ó já val pró bál ko-
zik. A modernitás gon dol ko dói ál tal így fel fo gott mo dern pol gá ri vi lág ban min den (ter mé sze ti, 
tár sa dal mi vagy akár tech ni kai és men tá lis) ese mény, fo lya mat vagy szi tu á ció tel je sen el len őriz-
he tő. A me cha nisz ti kus szer ke ze tek (s így a szá mí tó gép is) emi nens mó don hoz zá já rul nak en nek 
a ked vező nek tar tott hely zet nek a ki ala kí tá sá hoz, és ép pen az ál tal ké pe sek er re, hogy ma guk ban 
hor doz zák e mo der nis ta ér té ke ket. A szá mí tó gép ré sze a mo der nis ta ha tal mi gé pe zet nek, s egyút-
tal ma ga is egy ha ta lom gé pe zet, az az fel épí té sé ben és mű kö dé se so rán ma ga is ki fe je zi a mo der-
nis ta ha tal mi struk tú ra jel leg ze tes vo ná sa it.

Po li ti kai és gaz da sá gi vi szo nyok a szá mí tó gé pek ben

A szá mí tó gé pek szer ke ze té nek ki ala kí tá sát és mű köd te té sük konk rét for má ját alap ve tő en 
meg ha tá roz za a rész egy sé ge ik kö zöt ti fel adat meg osz tás el ve. Köz is mert, hogy egy szá mí-
tó gép ben, an nak mű köd te té se so rán – az in put-out put re lá ci ók tól el te kint ve – há rom, jól 
meg kü lön böz tet hető fel ada tot kell meg ol da nunk: az irá nyí tás, a vég re haj tás és a tá ro lás 
fel ada ta it. Ezek nek a fel ada tok nak a szá mí tó gé pek ben há rom fő egy sé g fe lel meg. A köz-
pon ti irá nyí tó egy ség szer ve zi a gép mű kö dé sét: ki ad ja az uta sí tá so kat, meg szer ve zi és 
el len őr zi a ki adott pa ran csok vég re haj tá sát. A mű ve le ti egy ség vég re hajt ja a ki adott uta sí tás-
nak meg fe le lő ak tu á lis fel ada tot, a me mó ria egy ség pe dig tá rol ja és meg őr zi a szük sé ges nek 
tar tott ada to kat. Már Charles Babbage is ilyen egy sé gek ből ál ló nak kép zel te el a szá mí tó gé-
pe ket a ti zen ki len ce dik szá zad ban, és ter mé sze te sen ugya ne zek az esz mék ol vas ha tók a 
Ne u mann és mun ka tár sai ál tal össze ál lí tott ún. Preliminary Reportban, 1946-ban. Az el ső 
elekt ro ni kus szá mí tó gé pek ter ve zé sé ben és lét re ho zá sá ban nagy je lentő ség gel bí ró hí res 
dol go za tuk ban (Preliminary Discussion of the Logical Design of an Electronic Computing 
Instrument) meg ál la pí tot ták, hogy egy ál ta lá nos cé lú szá mo ló gép nek ren del kez nie kell egy 
irá nyí tó egy ség gel, egy arit me ti kai és egy lo gi kai egy ség gel, va la mint egy olyan egy ség gel, 
amely ben az ak tu á lis fel adat hoz szük sé ges uta sí tá sok és ada tok tá rol ha tók; to váb bá, mind-
ezek mel lett egy meg fe le lő input-output egy ség re is szük ség van. Ahogy Howard Rheingold 
meg ál la pít ja: Neumannék „na gyon erő sen aján lot ták, hogy ez a spe ci fi ká ció le gyen min den 
le en dő szá mí tó gép lo gi kai szer ke ze té nek és alap ve tő mű kö dés mód já nak az ál ta lá nos ke re te. 
Iga zuk volt: az el telt negy ven év alatt, a nyolc va nas éve kig, sen ki se pró bál ko zott ko mo lyan 
va la mi fé le »nem Ne u mann-gép« elő ál lí tá sá val” (Rheingold 1985).

A fen ti ek alap ján ké zen fek vő nek lát szik a szá mí tó gé pek fel adat meg osz tá son ala pu ló 
szer ke ze té nek és a mo dern pol gá ri ál lam gé pe zet ha ta lom meg osz tá son ala pu ló po li ti kai szer-
ke ze té nek össze ve té se. Könnyű ész re ven ni, hogy a két, lát szó lag tá vol eső szfé rá ban fel me-
rü lő fel ada tok meg ol dá sá hoz ana lóg el já rá sok és ha son ló szer ke ze ti egy sé gek jöt tek lét re. A 
ti zen he te dik-ti zen nyol ca dik szá za di po li ti kai küz del mek kö vet kez té ben a mo dern pol gá ri 
ál lam ban ki ala kult ha ta lom meg osz tás ér tel mé ben a par la ment ál tal el fo ga dott tör vé nyek – 
uni ver zá li san ér vé nyes pa ran csok ként – szab ják meg a tár sa dal mi rend szer mű kö dé sé nek 
ak tu á lis me cha niz mu sát, és a par la ment el len őr zi is a ha tal mi rend szer sze rep lő i nek te vé-
keny sé gét. A kor mány zat ezek nek az uta sí tá sok nak a kö ve té sé vel és vég re haj tá sá val in té zi 
az ak tu á lis fel ada to kat, míg a bí ró sá gok őr zik a tár sa da lom nor má lis mű köd te té sé hez szük-
sé ges „uta sí tá so kat és ada to kat”, va gyis tör vé nye ket és azok kal össze füg gés be hoz ha tó 
tény ál lá so kat dek la rál nak.
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Ta lán meg le pő, de a fen ti ana ló gia to vább vi he tő, és rész le te seb ben is ki fejt he tő. Vegyük 
pél dá ul Ne u mann Já nos nak a mo dern szá mí tó gé pek konst ruk ci ó já ban ugyan csak na gyon 
fon tos sze re pet ját szó el gon do lá sát, az ún. tá rolt prog ra mo zás el vet. E sze rint az elv sze rint 
cél sze rű ugya nab ban a di gi tá lis for má ban rep re zen tál ni a szá mí tó gép ben az uta sí tá so kat és 
az összes ada tot. Je len ana lí zi sünk szá má ra en nek a tech ni kai meg ol dás nak van ide o ló gi ai 
vo nat ko zá sa is. Ez a rep re zen tá ció ugya nis fel té te le zi, hogy a szá mí tó gép fel ada ta i nak meg-
ol dá sa ér de ké ben min den adat és uta sí tás ki fe jez he tő nul lák és egye sek va la mi lyen so ro za-
tá val, va gyis nincs mi nő sé gi kü lönb ség adat és pa rancs kö zött, bi tek ben min den ki fe jez he tő. 
A di gi tá lis áb rá zo lás mód uni ver za li tá sa fel idéz he ti a mo dern tár sa da lom egyik ha son ló 
el já rá sát, ne ve ze te sen a pénz uni ver zá lis hasz ná la tá nak gya kor la tát. A mo dern tár sa da lom-
ban a pénz szá mít uni ver zá lis ér ték mé rő nek, az összes tár sa dal mi ér ték kon ver tál ha tó vá és 
össze vet he tő vé vá lik egy más sal a pénz hasz ná la ta ré vén. A pénz te hát ké pes uni ver zá lis 
for má ban meg je le ní te ni a tár sa dal mi fo lya ma tok ban részt ve vő té nye zők ér té két („ada ta it”), 
de a mo dern pénz vi szony ok nak emel lett van egy to váb bi fon tos vo ná sa is, még pe dig egy 
ha tal mi as pek tus: a pénz vi szony ok ban ki fe je ző dő uni ver zá lis ha ta lom ori en tál ja, sőt gyak-
ran ha tá ro zot tan uta sít ja a mo dern tár sa da lom in téz mé nye it és pol gá ra it.

Meg je gyez zük, hogy no ha a fen ti ész re vé te lünk a di gi tá lis szá mí tó gé pek mű kö dés mód ja 
és a tár sa da lom pénz vi szo nyai kö zöt ti ana ló gi á ra vo nat ko zott, ha son ló össze füg gést ta lál ha-
tunk az ana lóg szá mí tó gé pek ese té ben is. Az ef fé le össze füg gé sek föl is me ré sé hez se gít sé get 
ad, ha az ana lóg és di gi tá lis szá mí tó gé pek kö zöt ti vi szonyt össze vet jük pél dá ul a re á lis és 
mo ne tá ris gaz da sá gi fo lya ma tok kö zöt ti vi szonnyal. Eb ben az eset ben az ana lóg–di gi tá lis 
kon ver zi ó nak meg fe lel tet he tő fo lya ma to kat a ke res ke del mi szfé rá ban ta lál hat juk meg, ahol 
a ter mé kek és a pénz kö zöt ti kon ver zió zaj lik.

Mind ezek fi gye lem be vé te lé vel könnyű ész re ven ni a szá mí tó gé pek triadikus struk tú rá ja (és a 
po li ti kai ha ta lom in téz mé nye i nek ha son ló triádja) mö gött egy még alap ve tőbb hár mas szer ke ze-
tet: a gaz da sá gi triádot. A szá mí tó gé pek fen ti hár mas fel adat meg osz tá sá nak ana ló gi á ja ként a gaz-
da sá gi rend szer mű kö dé sé ben a kö vet ke ző fel adat meg osz tást fi gyel het jük meg: a pi ac in téz mé-
nyei szer ve zik és kont rol lál ják a gaz da sá gi fo lya ma to kat, a konk rét gaz dál ko dó egy sé gek (cé gek, 
mun ka vál la lók stb.) a pi a ci tör vé nyek nek alá ve tet ten vég re hajt ják a konk rét gaz da sá gi mű ve le te-
ket (pl. a ter me lést vagy a cse rét), a ban kok pe dig tá rol ják a gaz da sá gi fo lya ma tok ban sze re pet 
ját szó ja va kat. A gaz da sá gi rend szer sze rep lő it per sze re á lis anya gi kap cso la tok is össze fű zik, de 
alap ve tő szer ve ző ere je a kö zöt tük lé te sü lő pénz vi szony ok nak van. 

Ilyen for mán ta lán jog gal ál la pít hat juk meg, hogy a szá mí tó gé pek és az ál lam ha tal mi 
rend szer egya ránt ugya nah hoz a meg ha tá ro zott ér ték rend hez kö tő dő em be ri te vé keny sé gek 
ter mé kei. Mind amel lett en nek az ér ték rend nek az ér vé nye sü lé sét meg fi gyel het jük az em be-
rek gaz da sá gi gya kor la tá ban is. Úgy tű nik te hát, hogy a modernitás bi zo nyos gaz da sá gi, 
po li ti kai és tech ni kai rend sze rei ha son ló szer ve ző dé sű ek. A kö vet ke ző ol da lon lát ha tó táb-
lá zat ban pró bál tuk meg össze fog lal ni a fen ti re lá ci ó kat.

A fen ti gon do la tok eset leg tú lon túl spe ku la tív nak tűn het nek, ezért sze ret nénk még egy 
fon tos tör té ne ti ér vet is fel hoz ni mel let tük. Ne u mann ról, aki oly nagy ha tás sal volt a szá mí-
tó gé pek fej lő dé sé re, köz tu dott, hogy éle te vé ge felé ta nul má nyoz ta a szá mí tó gép és az 
em be ri ideg rend szer szer ve ző dé sé nek ana ló gi á it (Ne u mann 1972). Az vi szont már ke vés bé 
köz tu dott, hogy Ne u mann a har min cas évek től egé szen ha lá lá ig so kat fog lal ko zott a gaz da-
sá gi rend sze rek el mé le ti ma te ma ti kai ér tel me zé sé vel és le írá sá val (Ne u mann 1965). Ezek-
ben a mun ká i ban ál ta lá nos fi zi kai el ve ket és újon nan lét re ho zott ma te ma ti kai mód sze re ket 
(pl. ter mo di na mi kát és já ték el mé le tet) al kal ma zott gaz da sá gi fo lya ma tok ra. Éssze rű fel té te-
le zés nek tű nik, hogy mi vel Ne u mannt egyi de jű leg fog lal koz tat ta a gaz da sá gi rend sze rek és 
az uni ver zá lis cé lú szá mí tó gé pek prob lé má ja, az ezek kel kap cso la tos el gon do lá sai be fo lyá-
sol hat ták egy mást. (Egyéb ként kor tár sa i nak vissza em lé ke zé sei sze rint Ne u man n-nak ép pen 
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az volt az egyik meg le pő adott sá ga, hogy ké pes volt egé szen el té rő te rü le tek prob lé má it 
össze füg gés be hoz ni egy más sal.) Te hát fen ti gon do lat me ne tün ket még az zal egé szí te nénk 
ki, hogy Ne u mann akár szán dé ko san is al kal maz ha tott egy gaz da sá gi rend szer–szá mí tó gép 
ana ló gi át a szá mí tó gé pek szer ke ze ti ele me i nek ki gon do lá sá ra irá nyu ló mun ká ja so rán. 
Eb ben a meg győ ző dés ben akár azt is mond hat nánk, hogy a fen ti ek ben pusz tán Ne u mann 
fel té te le zett ana ló gi á ját pró bál tuk re konst ru ál ni.

A szá mí tó gé pek épí té sé vel kap cso la to san egy, az ed di gi ek től né mi leg el té rő tár sa dal mi 
mo ti vá ci ót is ér de mes meg em lí te ni. Már a szá mí tó gé pek épí té sé nek kez de ti fá zi sá ban is 
fon tos sze re pet szán tak e gé pek nek a kü lön fé le adat ke ze lé si fel ada tok ban. A mo dern tár sa-
da lom ban két olyan te rü let is van – ne ve ze te sen a köz igaz ga tás és a gaz da sá gi élet szer ve-
zé se –, ahol nagy a je len tő sé ge az adat ke ze lé si tech ni kák fej lett ség ének. Eb ben az össze füg-
gés ben is meg mu tat ha tó né hány ér de kes pár hu zam a szá mí tó gép-épí té si el vek s az ad mi-
niszt rá ció szer ve ző dé se kö zött (Beardon 1994). Colin Beardon ér de ke sen áb rá zol ja a szá-
mí tó gé pek jel lem ző i nek a fel vi lá go so dás, va la mint a lo gi kai po zi ti viz mus fi lo zó fi ai esz mé-
i vel va ló kap cso la tát. 

Hi e rar chi kus al rend sze rek, in for má ció és tár sa da lom

A to váb bi ak ban rá té rünk a tár sa da lom ban és a szá mí tó gé pek ben zaj ló in for má ci ós fo lya ma-
tok össze ha son lí tó elem zé sé re. Az in for má ció sa já tos ter mé sze te mi att en nek a fel adat nak 
úgy tu dunk ne ki fog ni, ha olyan, leg alább „két szin tű” fo lya ma to kat ha son lí tunk össze, ame-
lyek a szá mí tó gé pek ben is és a tár sa da lom ban is vég be men nek. Min den eset ben ar ra van 
ugya nis szük ség, hogy egya ránt fi gye lem mel kí sér jük az in for má ci ót hor do zó kö zeg fo lya-
ma ta it és azt az ez zel pár hu za mo san zaj ló, er re épü lő fo lya ma tot, amely ben az in for má ció 
már nem a hor do zó kö zeg fo lya ma ta ként, ha nem mint in for má ció je le nik meg. Azt is meg 
kel le ne ér te nünk, hogy ezek a kü lön bö ző „szin te ken” zaj ló fo lya ma tok mi mó don kap cso-
lód nak egy más hoz. Ilyen egy más ra épü lő szin te ken zaj ló fo lya mat nak te kint het jük pél dá ul 
a szá mí tó gép ese té ben egy szá mí tá si fo lya mat fi zi kai össze te vő it (pl. adott re gisz te re ken 
ész lel he tő fe szült ség vál to zá so kat) s az ezek nek a vál to zá sok nak az ér tel me zé sé vel a gép egy 
má sik szint jén elő ál lí tott bi ná ris szám vál to zá sát. Tár sa dal mi fo lya ma tok ese té ben ta lán jó 
pél da le het egy ter mék fi zi kai elő ál lí tá si fo lya ma ta, amely re szo ká so san rá épül az adott ter-
mék ér té ké nek elő ál lí tá si fo lya ma ta is. Nyil ván va ló, hogy a szó ban for gó „szin tek” kü lön-
vá lasz tá sa ál ta lá ban csak vir tu á lis le het, hi szen tu laj don kép pen ar ról van szó, hogy a kér dé-
ses össze tett fo lya ma tot kü lön bö ző kon tex tu sok ba he lyez ve is vizs gál hat juk, te kint het jük 
pél dá ul egy részt pusz tán fi zi kai fo lya mat nak, más részt va la mi fé le nem fi zi kai pa ra mé ter 
vál to zá sa ként is. Az in for má ció fo gal má nak he lyes hasz ná la ta azt kö ve te li meg, hogy az 
in for má ció hor do zó fo lya ma tok nak leg alább két szin tű vizs gá la tát vé gez zük el egyi de jű leg, 
bár gyak ran ér de mes még több szin tet kö vet ni.
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Az ál lam ha tal mi rend szer, a gaz da sá gi rend szer és a szá mí tó gé pek szer ve ző dé sé nek 
ana ló gi ái

Ál lam ha tal mi egy sé-
gek Szá mí tó gép egy sé gek Gaz da sá gi egy sé gekSpe ci á lis egy sé gek 

és funk ci ó ik
Irá nyí tás Par la ment Köz pon ti irá nyí tó egy ség Pi a ci in téz mé nyek

Vég re haj tás Kor mány zat Mű ve le ti egy ség Gaz dál ko dó egy sé gek

Tá ro lás Bí ró sá gok Me mó ria egy ség Ban kok

Ál ta lá nos egyen ér ték Tör vé nyek Bi tek Pénz
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Va jon hány el kü lö nü lő szin tet le het azo no sí ta ni szá mí tó gé pe ink ben és a tár sa dal mi rend-
szer ben? Ho gyan tud juk kü lön fé le kon tex tu sok ba il leszt ve in terp re tál ni a szá mí tó gé pes, 
il let ve a tár sa dal mi fo lya ma to kat? Ho gyan kap cso lód nak össze az in for má ci ós fo lya ma tok 
el té rő szint je i nek in terp re tá ci ói ezek ben a rend sze rek ben? Va la mi lyen ér te lem ben ha son ló 
mó don tör té nik-e mind ez szá mí tó gé pek és tár sa dal mi rend sze rek ese té ben?

Eb ben a té ma kör ben az in for má ci ós tár sa da lom ra vo nat ko zó szo ká sos le írá sok ál ta lá ban 
meg ma rad nak egy – a ko ráb bi ak ban már em lí tett – he ge li á nus ál lás pont mel lett: az in for-
má ci ós tár sa da lom (Masuda 1988) ma gá ra akar is mer ni az ál ta la be fo ga dott esz kö zök ben, s 
így a szá mí tó gé pe ket in for má ci ós gé pek nek (az in for má ci ók ter me lé sé re, fel dol go zá sá ra, 
cse ré jé re és el osz tá sá ra spe ci a li zált esz kö zök nek) te kin tik. (Rá adá sul a szo ká sos gon do lat-
me ne tek ben gya kor ta ta lál ko zunk egy ol da lú elem zé sek kel, me lyek csak a szá mí tó gé pek 
társadalomátalakító ha tá sa it vizs gál ják, s a for dí tott ha tás sal nem fog lal koz nak.) 

A prob lé ma kör vizs gá la tá ban va la mi vel mé lyebb re ha tol ha tunk, ha el kezd jük ta nul má-
nyoz ni az in for má ció ter mé sze té vel kap cso lat ban fen tebb föl ve tett kér dé se ket. Min de nek-
előtt vegyük ész re, hogy mind ez ide ig el te kin tet tünk a szá mí tó gé pek input-output egy sé ge-
i nek fi gye lem bevé te lé től, ho lott azok nyil ván va ló an fon tos sze re pet ját sza nak a gép mű kö-
dé sé ben. (Ez egy olyan össze füg gés, ame lyet már Babbage és Ne u mann is hang sú lyo zott.) 
Né ze tünk sze rint a szá mí tó gé pek in put-out put egy sé gei a szá mí tó gép kü lön bö ző szint jei 
kö zöt ti ha tár vo na lon he lyez ked nek el, s fő funk ci ó juk a szin tek kö zöt ti kap cso lat meg te rem-
té se, a szin tek kö zöt ti fo lya ma tok köl csö nös ér tel me zé se. Ez a fel fo gá sunk a szo ká sos fel-
fo gás ál ta lá no sí tá sá nak is te kint he tő, ugya nis a szo ká sos né ze tek csak a szá mí tó gép és 
kör nye ze te kö zöt ti adat for ga lom vo nat ko zá sá ban ér tel me zik az in put-out put re lá ci ó kat. 
Vi lá gos, hogy a gép és fi zi kai kör nye ze te kö zöt ti kom mu ni ká ció kü lön bö ző szin teken lé vő 
fo lya ma tok köl csö nös kap cso la tá nak meg te rem té sét kö ve te li meg (mond juk, pl. elekt ro ni-
kus for má ban elő ál lí tott ada tok kép er nyőn va ló meg je le ní té se ré vén), de az is nyil ván va ló-
nak tű nik, hogy a szá mí tó gép „bel se jé ben” el he lyez ke dő el té rő szin tek kö zöt ti kap cso lat te-
rem tés egé szen ha son ló fel ada tot je lent. Gon dol junk pél dá ul egy fej lett prog ram nyel vű 
uta sí tás és an nak gé pi kó dú for dí tá sa kö zöt ti kap cso lat lét re ho zá sá nak prob lé má já ra. El vi 
ha son ló sá guk mi att te hát min den szin tek kö zöt ti köz ve tí tőt in put-out put esz köz nek fo gunk 
ne vez ni. Ezek nek az esz kö zök nek egya ránt van hard ver (pl. a kép er nyő, a bil len tyű zet) és 
szoft ver (pl. for dí tó prog ram ok) jel le ge, il let ve mind hard ver, mind szoft ver össze te vő ik 
le het nek. Mint az egyik leg fon to sabb, a szá mí tó gé pek ope rá ci ós rend sze re is eb be a ka te gó-
ri á ba so rol ha tó. Az in put-out put esz kö zök va ló já ban in terp re tá ci ós esz kö zök, egy szer re 
ér tel me zik leg alább két szin ten, két kon tex tus ban az ak tu á li san zaj ló fo lya ma to kat; ők 
ma guk az ak tu á lis, szin tek hez kö tött in for má ci ók for rá sai.

A mo dern szá mí tó gép hi e rar chi kus, sok szin tű rend szer. A leg ma ga sabb szint nek ma gát a 
szá mí tó gé pet te kint het jük. En nek a szint nek az in put-out put esz kö zei a gép bel ső, elekt ro-
ni kus fo lya ma ta it a fel hasz ná ló szá má ra ér zé kel he tő (lát ha tó, ta pint ha tó, mér he tő) in for má-
ci ó ként je le ní tik meg és vi szont. En nek az in put-out put egy ség nek van nak hard ver (pl. a 
mo ni tor) és szoft ver (pl. az ún. interface) ele mei is. A szá mí tó gép bel se jé ben ta lál ha tó szin-
tek kö zöt ti kap cso la to kat a gép ope rá ci ós rend sze re (pl. Unix, MS–DOS, OS/2) ke ze li. Egy 
mai szá mí tó gép ben leg alább tíz szin tet le het meg kü lön böz tet ni. Mind egyik szin ten van nak 
hard ver- és szoft ver ele mek egya ránt. Min den szint az alat ta lé vő re épül, de úgy, hogy az 
al sóbb szin tű fo lya ma tok ott már nem ér zé kel he tők, ha nem csak is az ér tel me zé sük kel elő-
ál lí tott in for má ci ók játsz hat nak sze re pet. Egye dül az ope rá ci ós rend szer nek van kap cso la ta 
az összes szint tel.

A mo dern tár sa da lom is hi e rar chi kus, sok szin tű rend szer. A hi e rar chi kus szer ke zet meg-
nyil vá nul pél dá ul a gaz da sá gi, po li ti kai, kul tu rá lis szfé rák (vagy szin tek) egy más ra épü lé sé-
ben, de eze ken be lül is to váb bi alszinteket, al rend sze re ket azo no sít ha tunk. (Gon dol junk pl. 
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Parsons, Habermas vagy Luhmann tár sa da lom el mé le té re.) Nyil ván va ló nak lát szik, hogy a 
tár sa dal mi rend szer ben is meg je len nek a szin tek kö zöt ti kom mu ni ká ció fel ada tát – a szá mí-
tó gé pek in put-out put esz kö ze i hez ha son ló an – meg ol dó „in put-out put” esz kö zök. Így pél-
dá ul a po li ti kai élet ben kü lön fé le glo bá lis és lo ká lis kö zös sé gek ér dek ér vé nye sí tő tö rek vé-
se i vel ta lál koz ha tunk. Gyak ran okoz tár sa dal mi fe szült sé get a kü lön bö ző szin tű kö zös sé gek 
kö zöt ti kom mu ni ká ci ós za var, ami kor egy adott kö zös ség ér de ke it és po li ti kai szán dé ka it 
más szin te ken te vé keny ke dő po li ti kai sze rep lők szá má ra in terp re tá ló gya kor lat ha mis vagy 
té ves. A tár sa da lom po li ti kai in téz mény rend sze re az az esz köz, amely a kü lön bö ző szin te ken 
zaj ló po li ti kai fo lya ma to kat in for má ci ók ká ala kít ja át a más szin ten te vé keny ke dők szá má-
ra, s ez ál tal a tár sa da lom po li ti kai rend sze rét meg szer ve zi és mű köd te ti. Egy de mok ra ti kus 
po li ti kai rend szer „in put-out put” egy sé ge i nek „hard ve re” a de mok rá cia in téz mény rend sze-
re, „szoft ve rét” pe dig az in téz mény rend szert mű köd te tő vá lasz tott kép vi se lők, de le gá tu sok, 
po li ti ku sok je lent he tik. Ilyen for mán azt mond hat juk, hogy a szá mí tó gé pek ope rá ci ós rend-
sze ré nek és a tár sa da lom po li ti kai in téz mény rend sze ré nek ha son ló sze re pe van, szer ke ze-
tük ben és mű kö dés mód juk ban ana lóg vo ná sok fi gyel he tők meg. A hely zet nyil ván va ló an 
ha son ló a töb bi tár sa dal mi rész rend szer, pél dá ul a kul tú ra s a gaz da ság ese té ben is.

Eze ket a meg ál la pí tá so kat el fo gad va ter mé sze te s mó don kö vet kez tet he tünk a szá mí tó gé-
pek és a tár sa da lom in for má ci ós tech no ló gi á i nak ha son ló sá gá ra. Az in for má ci ós tár sa da lom 
jel lem zé sé ben ez a ha son ló ság gyak ran meg je le nik, de ott leg több ször nem tár gyal ják a 
ha son ló ság nak a hi e rar chi kus szin tek kö zöt ti kom mu ni ká ció szük ség le tén ala pu ló ere de tét. 
Ha az utób bi meg ál la pí tá sa in kat kap cso lat ba hoz zuk a gaz da sá gi fo lya ma tok és a szá mí tó-
gé pek mű kö dé se kö zöt ti, ko ráb ban em lí tett ana ló gi á val, ak kor ha son ló sá go kat ta lál ha tunk a 
szá mí tó gé pek ben zaj ló in for má ci ós fo lya ma tok és a gaz da ság ban vég be me nő pénz ügyi 
fo lya ma tok kö zött. Egy ilyen re lá ció fi gye lem be vé te le al kal mat ad ar ra, hogy mind az in for-
má ció pénz ügyi, mind pedig a pénz in for má ci ós as pek tu sa it meg ala po zot tan tár gyal juk.

Mun ka meg osz tás, el ide ge ne dés és ön zés a szá mí tó gé pek ben

A modernitásnak az ed dig em lí tet te ken túl is szá mos fon tos, fi lo zó fi ai szem pont ból na gyon 
is ér de kes ide o ló gi ai vo ná sa van. Lé nye ges do log pél dá ul az el ide ge ne dés és az ön zés is. 
Va jon ezek a mo dern karakterisztikumok is meg je len het nek szá mí tó gé pek ben? Úgy tű nik, 
hogy ezek a tu laj don sá gok el ső sor ban a szá mí tó gé pek tár sa dal mi kon tex tu sá ban, va gyis az 
em ber–szá mí tó gép vi szony ban és a szoft ve rek ben je len nek meg.

A ti pi kus em ber–szá mí tó gép vi szony ban az em ber ural mi po zí ci ó ban van: pa ran cso kat 
oszt, s a gép vég re hajt ja azo kat. (Né ha bi zony saj ná la tos, de pon to san azt te szi, amit pa ran-
csol nak ne ki.) A meg fe le lő szoft ver hasz ná la ta ré vén a fel hasz ná ló meg ha tá roz za a gép 
ak tu á lis ten ni va ló it, sőt, bi zo nyos mér té kig a gép ak tu á lis jel leg ze tes sé ge it is elő ír hat ja, 
ám bár a szá mí tó gép – min den spe ci á lis fel ada ta mel lett – mind ig be töl ti a tö ké le tes szol ga 
funk ci ó ját is. (Eb ből a szem pont ból a szá mí tó gép alap ve tő en el tér más gé pek től, hi szen 
azok csak stan dard és spe ci á lis fel ada to kat ké pe sek el lát ni, a szá mí tó gép vi szont vál to zé-
kony és uni ver zá lis cé lú gép.) A prog ra mo zó a gép tu laj don kép pe ni ura és te rem tő je; is te ni 
gya kor la tot foly tat hat. Ele gen dő ki mon da nia (eset leg le gé pel nie) pa ran csa it, s azok azon nal 
fel tét len és meg kér dő je lez he tet len uta sí tá sok ként je len nek meg a gép szá má ra, ame lye ket 
kés le ke dés nél kül vég re is hajt. Nyil ván va ló, hogy min den te rem tés ön ző jel le gű, így a 
prog ra mo zói és fel hasz ná lói at ti tűd is alap ve tő en ön ző. A konk rét em ber–szá mí tó gép szi tu-
á ci ók ban kü lön bö ző mér ték ben meg nyil vá nu ló ön zés ki vé te le sen dur va vál to za ta a szá mí-
tó gé pes ví ru sok elő ál lí tá sa és ter jesz té se. 

A prog ra mo zás tör té ne te na gyon sok ha son ló sá got mu tat a hard ver tör té ne té vel. A prog-
ra mo zás is a me cha ni kai pa ra dig ma ural ma alatt kez dő dött, s nap ja in kig sok fej lő dé si fo ko-
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za ton ment át, de alap ve tő cél ja mit sem vál to zott a ti zen he te dik szá zad óta: konk rét em be-
ri aka ra tot plán tál ni a ha lott gé pe zet be. A prog ra mo zás esz kö zei meg je len tek már az an tik 
tár sa dal mak ban is, de a gya kor la ti al kal ma zás csak a kö zép ko ri mal mok ban fi gyel he tő meg 
(End rei 1992). Eb ben az idő szak ban fon tos sze re pe volt az ún. bütyköstengelynek, majd a 
bütykösdobnak. Al kal ma zá suk kal a me cha ni kai szer ke ze tek (pl. egyes ví zi ma lom ke re kek) 
moz gá sai meg sza kít ha tók és új ra in dít ha tók let tek, va gyis a gé pe zet moz gá sa prog ra moz ha-
tó vá vált. Ha son ló prog ra mo zá si tech ni ká kat al kal maz tak a ti zen he te dik-ti zen nyol ca dik 
szá za di au to ma ták ban is. A to váb bi fej lő dés so rán elő ál lí tott prog ra mo zá si cé lú esz kö zök 
(lyuk sza lag, lyuk kár tya, mág nes sza lag, mág nes le mez) töb bé-ke vés bé meg őriz ték a ko ráb bi 
esz kö zök me cha nisz ti kus jel leg ze tes sé ge it, be le ért ve az anya gi szer ke zet és a mű kö dés mód 
fon tos vo ná sa it. (Eb ben az össze füg gés ben ér de kes le het, hogy a szá mí tó gép nek ép pen azok 
az al kat ré szei hi bá sod nak meg leg gyak rab ban, ame lyek konk rét me cha ni kai mű kö dés mód ra 
van nak kény sze rít ve – ép pen a mechanicista prog ra mo zá si esz kö zök kel va ló szük ség sze rű 
és gya ko ri kap cso la ta ik kö vet kez té ben.)

A szá mí tó gép mű kö dé sé nek va ló szí nű leg még fon to sabb jel leg ze tes sé gei a prog ra mo zás 
el ve i ben ki fe je ző dő me cha nisz ti kus esz mék. Min de nek előtt ar ról van szó, hogy a szá mí tó-
gép ál la po ta it meg ha tá ro zó elő írá sok ab szo lút mó don ér vé nye sül nek, a szá mí tó gép ben szi-
go rú de ter mi niz mus jut ér vény re. Ez a meg ha tá ro zott ság el ső sor ban ab ban nyil vá nul meg, 
hogy a leg több prog ra mo zá si nyelv procedurális ter mé sze tű, va gyis egy vég ál la pot hoz 
ve ze tő fo lya mat min den lé pé sét elő ír ja. Ez per sze nem azt je len ti, hogy a fel hasz ná ló nak 
kell rész le te sen kö vet nie a szá mí tó gép ál la pot vál to zá sa it, de a gép ope rá ci ós rend sze ré nek 
min den eset re meg kell ezt ten nie (Tu do mány, 1986). A hét köz na pi hasz ná lat so rán nyil ván 
ele gen dő is mer nünk a gép azon leg ma ga sabb szin tű le het sé ges ál la po ta it (és ezek vál to zá-
sa it), ame lyek az em be ri adott sá gok kal meg fe le lő en kö vet he tők. A prog ram nyel vek fej lő dé-
sé nek ép pen ez a tö rek vés az egyik leg fon to sabb haj tó ere je (Sammet 1969).

A prog ra mo zá si nyel vek szer ke ze té ben is vi lá go san föl is mer he tő a modernitás me to do-
ló gi ai esz mé i nek ha tá sa. Így pél dá ul jel lem ző, hogy a mai prog ram nyel vek fix alap ele mek-
ből, szim bó lu mok ból épül nek fel, de fi ní ci ó kat, le írá so kat, né hány vég re haj tá si (szer kesz té-
si, adat ke ze lé si, irá nyí tá si) uta sí tást és ke vés dek la ra tív, ill. nem vég re haj tan dó (pl. szub ru-
ti nok ra vo nat ko zó) meg ál la pí tást tar tal maz hat nak. A prog ram nyel vek szin ta xi sa egy sze rű és 
tel je sen egy ér tel mű.

A prog ra mo zá si nyel vek ren del kez nek bi zo nyos uni ver za li tás sal: min den, e nyel ve ken 
meg fo gal maz ha tó fel adat és prob lé ma elv ben meg old ha tó. (Ez em lé kez tet ar ra a bi za lom ra, 
amellyel a me cha ni ká ra te kin tettek a ti zen nyol ca dik szá zad ban. Ak kor a me cha ni ka „nyel-
vé nek” hasz ná la tá tól a me cha nisz ti kus uni ver zum összes prob lé má já nak si ke res ke ze lé sét 
re mél ték.) Ez a gon do lat fo gal ma zó dik meg a Turing-gép esz mé jé ben is, már 1937-ben, az 
el ső mo dern szá mí tó gé pek épí té sé nek idő sza ká ban. Pamela McCorduck így fogl al ja össze 
a Turing-gép jel lem ző vo ná sa it: „Ha azok a lé pé sek, ame lyek egy fel adat meg ol dá sá hoz 
szük sé ge sek, pre cí zen meg fo gal maz ha tók, ak kor a fel adat prog ra moz ha tó, és eb ben a bor-
zasz tó an ál ta lá nos ér te lem ben a gép ál tal vég re hajt ha tó. Turing ál ta lá nos gé pe el mé le ti leg 
min den olyan szá mo lá si fel ada tot meg tud ol da ni, amely re bár mi fé le spe ci á lis cé lú au to ma-
ta ké pes” (McCorduck 1979: 51). Az uni ver zá lis gép (va gyis a mo dern szá mí tó gép) esz mé-
je tö ké le te sen ki fe je zi a fel vi lá go so dás gon dol ko dó i nak az uni ver zá lis mód szer irán ti el kö-
te le zett sé gét, ilyen for mán a szá mí tó gép a modernitás emi nens esz kö ze.

Mind azo nál tal a prog ra mo zá si nyel vek ese té ben egy el len té tes ten den cia is ér vé nye sül: e 
nyel vek kö zött van nak fel adat ori en tál tak is, ame lye ket meg ha tá ro zott fel ada tok szá mí tó gé-
pes meg ol dá sa i ra ta lál tak ki. Az uni ver za li tás azon ban egy má sik ér te lem ben is fon tos sze-
re pet ját szik: a prog ram nyel vek nek gép füg get len eknek kell len ni ük, va gyis elv ben mind-
egyik szá mí tó gé pen ugya núgy mű köd ni ük kell. A prog ram nyel vek eme el len té tes meg ha tá-
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ro zott sá gai a modernitás egy to váb bi, még nem em lí tett tu laj don sá gá ra utal nak: a mo dern 
tár sa da lom ban a mun ka meg osz tás köz is mer ten nagy mér té kű. Ezt lát hat juk ese tünk ben is: a 
prog ra mok ál tal elő írt konk rét fel ada tok és rész fel adat ok so rán az egyes („in di vi du á lis”) 
gé pek nek csak bi zo nyos le he tő sé ge it hasz no sít ják.

A szá mí tó gé pek ter mé sze té vel kap cso lat ban időn ként fel ve tő dik a kér dés: va jon esz kö-
zök-e vagy in kább mé di u mok ezek a gé pek? Pél dá ul Webb fog lal ko zott a kér dés el vi je len-
tő sé gé vel és fo gal mi ne héz sé ge i vel (Webb 1995). Vé le mé nyünk sze rint a szá mí tó gép hard-
ve re a modernitás em be re szá má ra esz köz, de al kal mas kö zeg a prog ra mo zó nak. Ugya nak-
kor a szoft ver per sze már esz köz a prog ra mo zó szá má ra. Ál ta lá no sabb ér te lem ben az egész 
szá mí tó gép a modernitás em be ré nek egyik esz kö ze, ame lyet jól tud al kal maz ni a vi lá ga 
fe let ti ural ma fenn tar tá sá ban és ki tel je sí té sé ben, egy szer smind pe dig, ép pen emi att, egy 
olyan mé di um, amely vi lá go san ki fe je zi a mo dern em ber at ti tűd jét: a „ha ta lom aka rá sát”.

A ha ta lom mo dern aka rá sa el lent mon dá sos si ke rek re ve ze tett. A mo dern em ber nem tud-
ta tel je sen fel sza ba dí ta ni ma gát a szük ség le tek ural ma alól, sőt né hány vo nat ko zás ban sa ját 
tö rek vé se i nek ál do za tá vá vált; ami az zal a kö vet kez ménnyel is járt, hogy meg je lent az el ide-
ge ne dés szá mos tü ne te. A mo dern em ber így tech ni kai kör nye ze té nek (pl. szá mí tó gép-hasz-
ná la tá nak) szá mos vo nat ko zás ban ki szol gál ta tott já vá vá lik – ahe lyett, hogy ural ná sa ját 
po zí ci ó it. (Is mét egy al ka lom, hogy em lé ke ze tünk be idéz zük He gelt: ez út tal az úr és szol ga 
vi szo nyá nak he ge li elem zé sé re hi vat koz ha tunk.) Az el ide ge ne dés ki bon ta ko zá sá nak fo lya-
ma tá ban fon tos sze re pet ját szik az em be ri ter mé szet me cha nisz ti kus fel fo gá sa, az em ber-
gép esz mé je. (Amint az jól is mert, ez is egy ti zen nyol ca dik szá za di gon do lat. Szá za dunk ban 
a fa siz mus idé zi föl és éle zi ki a vég le te kig ezt a mo dern el gon do lást [Horkheimer és Ador-
no 1990]. Ez zel a tö rek vés sel pár hu za mo san azt is meg fi gyel het jük, hogy szá mí tó gé pe ket 
vi szont em be ri tu laj don sá gok kal ru ház nak föl: a leg lé nye ge sebb a gon dol ko dás ké pes sé ge. 
Ké pes a szá mí tó gép a gon dol ko dás ra vagy sem? Ez zel a mes ter sé ges in tel li gen cia ku ta tás 
és a megismeréstudomány egyik gyak ran tár gyalt kér dé sé be üt kö zünk. A le het sé ges vá la-
szok nyil ván erő sen függenek at tól, hogy a gon dol ko dás fo gal má nak mely ver zi ó ját vá laszt-
juk ki. Ha a gon dol ko dást elég gé me cha nisz ti ku san fog juk fel, ak kor bi zo nyá ra van ér tel me 
a szin tén me cha nisz ti kus ter mé sze tű szá mí tó gép gon dol ko dá sá ról be szél ni. A gon dol ko dás 
me cha nisz ti kus ter mé sze tét hir de tő ál lás pont ok nak az utób bi év szá zad ok ban szá mos vé del-
me ző je akadt, kü lö nö sen a ra ci o na liz mus vagy a lo gi kai ér vé nyes ség vé del me zé sé nek szán-
dé kát kö vet ve. Jel lem ző, hogy még a mes ter sé ges in tel li gen cia ku ta tá sá ban is gyak ran 
ta lál ko zunk ha son ló, me cha nisz ti kus tö rek vé sek kel (Tamburrini 1995). Ezek ben a meg kö-
ze lí té sek ben az in tel lek tus me cha nisz ti kus, va gyis ar ra kény sze rül, hogy a Turing-gép sza-
bá lya i nak meg fe le lő en mű köd jék: lé pés ről lé pés re ha lad jon elő re, szi go rú an kö vet ve, eset-
leg kom bi nál va né hány sza bályt. Van nak olyan szer zők, akik még to vább men nek, és az agy 
ana tó mi ai struk tú rá i nak lát tán az agy ról mint szá mí tó gép ről be szél nek (Churchland és Sej-
nowski 1992). Ez az út nyil ván va ló an a gon dol ko dás el ide ge ne dett fel fo gá sá hoz ve zet. 
Ám bár ez nem fel tét le nül hát rány, hi szen az em be ri ter mé szet el ide ge ne dett fel fo gá sá nak 
két as pek tu sa – az em ber mint gép és a gép mint gon dol ko dó – egy gon do lat kör be össze fog-
va köl csö nö sen erő sí ti egy mást, s együt tes al kal ma zá suk kal biz to sí tott nak lát szik a mo dern 
tár sa da lom ha tal mas óra mű vé nek za va rok tól men tes mű kö dé se .

Ter mé sze te sen to váb bi el ve ket és el já rá so kat is ér vé nye sí te nek a szá mí tó gé pek épí té se és 
mű köd te té se so rán. Mind azo nál tal, az ed dig el mon dot tak alap ján meg ala po zott nak lát juk 
azt a né ze tün ket, hogy a szá mí tó gé pek alap ve tő en a modernitás esz mé it ki fe je ző, fi gye lem-
be vé tel ük kel lét re ho zott és mű kö dé sük so rán is ve lük össz hang ban ma ra dó esz kö zök. De 
ta lán ér de mes azt is fi gye lem be ven ni, hogy a modernitás esz mé it kü lön fé le vál to za tok ban 
le het re a li zál ni. En nek il luszt rá lá sá ra hossza sab ban idéz zük Umberto Eco egyik cik ké nek 
ta nul sá gos és mu lat sá gos meg ál la pí tá sa it:
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Az em be rek nem for dí ta nak kel lő fi gyel met a vi lá got meg vál toz ta tó, a ku lisszák mö gött zaj ló, 
új ke le tű val lá si há bo rú ra. Ez egy ré gi gon do la tom, s ha va la ki vel be szé lek ró la, ta pasz ta la tom 
sze rint szin te azon nal egyet ér tés re ju tunk.

Az a hely zet, hogy a vi lág föl van oszt va a Macintosh szá mí tó gé pe ket és az MS–DOS kom-
pa tí bi lis szá mí tó gé pe ket hasz ná lók kö zött. Meg győ ző dé sem, hogy a Macintosh ka to li kus, a 
DOS pe dig pro tes táns. Va ló ban, a Macintosh el len re for má to ri, és a je zsu i ták „ratio 
studiorumának” a ha tá sa alatt áll. Ked ves, ba rát sá gos, jó in du la tú, meg mond ja hí ve i nek, mit kell 
ten ni ük azért, hogy lé pés ről lé pés re kö ze lebb ke rül je nek – ha nem is a Mennyek Or szá gá hoz, 
de – ah hoz a pil la nat hoz, amely ben do ku men tu ma ik ki nyom ta tás ra ke rül nek. Katekisztikus: a 
ki nyi lat koz ta tás lé nye ge egy sze rű for mu lák és pa zar iko nok ré vén je le nik meg. Min den ki nek 
jo ga van az üd vös ség hez.

A DOS pro tes táns, sőt kál vi nis ta. Meg en ge di a szent írás sza bad ér tel me zé sét, sú lyos sze-
mé lyes dön té se ket kö ve tel, te ker vé nyes hermeneutikával ter he li a fel hasz ná lót, és ma gá tól 
ér te tő dő nek te kin ti a gon do la tot, hogy nem min den ki éri el az üd vö zü lést. A rend szer mun ká-
ra fo gá sá hoz az em ber nek ma gá nak kell ér tel mez nie a prog ra mot: a vi dám cim bo rák ba rokk 
kö zös sé gé től na gyon messzi re űze tett a sa ját bel ső kín szen ve dés ének ma gá nyá ba zárt fel-
hasz ná ló.

A Windowsra va ló át té rés sel til ta koz hatsz mind ezek el len, így a DOS uni ver zu ma ha son la-
tos sá vá lik a Macintosh el len re for má to ri to le ran ci á já hoz. Tény leg: a Win dows egy ang li kán 
stí lu sú egy ház sza ka dást rep re zen tál, mél tó ság tel jes ce re mó ni ák a ka ted rá lis ban, de mind ig 
meg ma rad a DOS-hoz va ló vissza té rés le he tő sé ge, hogy bi zarr dön té sek alap ján meg vál toz tas-
suk a dol go kat …

És a mind két rend szer (vagy kör nye zet, ha úgy job ban tet szik) mö gött ta lál ha tó gé pi kód? Ó, 
ah hoz az Ó tes ta men tum ra van szük ség, az bi zony talmudikus és kaballisztikus… (Eco 1994).

Poszt mo dern esz mék szá mí tó gép-há ló zat ok ban

A mo dern szá mí tó gé pek ál tal meg va ló sít ha tó, ill. a ben nük meg va ló su ló tár sa dal mi cé lok és 
ér té kek – aho gyan fen tebb ér zé kel tet ni pró bál tuk – lé nye gé ben meg egyez nek a ti zen nyol ca-
dik szá za di tár sa dal mi ér ték rend del. A mo dern esz kö zök per sze job ban, gyor sab ban és ha té-
ko nyab ban old ják meg a ha son ló fel ada to kat.

Ma nap ság azon ban új, a ko ráb bi ak tól lé nye ge sen el té rő tár sa dal mi ér té kek és ér de kek 
fon tos sá vá lá sát fi gyel het jük meg. Töb bek kö zött a poszt mo dern vi lág kép pró bál ja össze-
gyűj te ni a ke let ke ző ben lé vő új ér ték rend ele me it. Ter mé sze te sen a poszt mo dern iz mus kép-
vi se lői is ar ra tö rek sze nek, hogy mű vé szi, tu do má nyos és tech no ló gi ai kö ze gek ben is föl is-
mer jék, ill. elő ál lít sák sa ját ér ték vi lá gu kat. Tech ni kai té ren az össze kap csolt há ló za tok lét re-
ho zá sá ban ve he tünk ész re ilyen tö rek vé se ket. Össze kap csolt spe ci á lis gé pek (te le fo nok, 
te le xek, rá dió k, te le ví zi ók) há ló za ta i nak ki épí té sét és tar tós hasz ná la tát kö ve tő en az egész 
vi lá got át fo gó, uni ver zá lis gé pek (szá mí tó gé pek) há ló za tá nak ki épü lé sét fi gyel het jük meg. A 
spe ci á lis gé pek há ló za tai – kor lá to zott adott sá ga ik foly tán – el ső sor ban még mo dern cé lo kat 
szol gál nak. A szá mí tó gép-há ló zat ok is mo der nis ta ér té ke ket rep re zen tá ló szá mí tó gé pek ből 
épül nek ugyan föl, a há ló za tok szer ve ző dé se, cél ja, hasz ná la tuk és mű kö dé sük mód ja azon-
ban ra di ká li san kü lön bö zik a ko ráb bi gé pe ké től, be le ért ve sa ját épí tő ele me i ket is.

A ké sőb bi ek ben amel lett sze ret nénk ér vel ni, hogy a szá mí tó gép-há ló zat ok alap ve tő en 
poszt mo dern ér té ke ket hor doz nak; ezek sze rint épül nek ki, és hasz ná la ti és mű kö dés mód juk 
is e sze rint az ér ték rend sze rint szer ve ző dik, így a szá mí tó gé pek há ló za ta it egy ség be fog la-
ló há ló zat, az Internet is poszt mo dern ér té ke ket tes te sít meg. Le het per sze, hogy ez nem túl 
meg le pő ál lí tás, hi szen szá mos ta nul mány jut az internettel kap cso lat ban nagy já ból ha son ló 
vég kö vet kez te tés re. Ép pen ezért itt és most csak a ké sőb bi mon da ni va lónk szem pont já ból 
nél kü löz he tet len, leg fon to sabb össze füg gé sek re fo gunk utal ni.
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Köz is mert, hogy a poszt mo dern ide o ló gia jel lem zé se nem iga zán könnyű fel adat. A 
do log ne héz sé ge a poszt mo dern at ti tűd plu ra li tást pre fe rá ló ter mé sze té ből adó dik: el vi 
okok ból min den szi go rú an el ha tá ro ló de fi ní ci ót ké pes túl ha lad ni. A leg si ke re sebb jel lem zé-
sek a mo dern–poszt mo dern össze ha son lí tás sal pró bál koz nak, be mu tat va a le het sé ges pár hu-
za mo kat és el té ré se ket (Lyotard 1993; Habermas 1993; Hassan 1984). Eb ből a szem pont ból 
az az egyik leg fon to sabb jel leg ze tes ség, hogy a poszt mo dern nem egy sze rű en a mo dern től 
el kü lö nü lő, azt kö ve tő vi lág ál la pot, ha nem in kább ar ról van szó, hogy a poszt mo dern sa ját 
ré sze ként tar tal maz za a mo der net is, mint egyik sa ját as pek tu sát. Más és más a fel vi lá go so-
dás hoz va ló vi szo nyuk: a modernitás ha tá ro zot tan váll al ja és kö ve ti ezt a tra dí ci ót, a poszt-
mo dern hí vei vi szont, ha son ló ha tá ro zott ság gal, el ve tik azt. A poszt mo dern iz mus kü lön fé le, 
gyak ran el len té tes tö rek vé se ket, cé lo kat és ér té ke ket tá mo gat, erő tel je sen el uta sít va bár me-
lyi kük do mi nan ci á ját.

Mint már em lí tet tük, két ség te le nül meg ál la pít ha tó, hogy a szá mí tó gép-há ló zat ok a 
modernitás ér ték rend jét meg tes te sí tő szá mí tó gé pek ből áll nak. Az is nyil ván va ló, hogy a 
há ló za to kon zaj ló te vé keny ség je len tős ré sze ugyan csak mo der nis ta cé lo kat kö vet, il let ve 
ilyen mód sze re ket al kal maz, s a há ló za tot csak az e cé lo kat szol gá ló gyor sabb, ha té ko nyabb 
és ké nyel me sebb esz köz ként ve szi igény be. Tör té ne ti leg ezek a szem pont ok ját szot tak sze-
re pet a szá mí tó gép-há ló zat lét re ho zá sa so rán is: az el ső össze kap csolt szá mí tó gé pek ka to nai 
cé lok ra ké szül tek, a gyors adat for ga lom le he tő vé té te lé nek szán dé ká val. De pél dá ul az 
elekt ro ni kus le ve le zés nagy ré sze, az elekt ro ni kus pub li ká ci ók leg több je, az internetes 
ke res ke del mi és pénz ügy le tek szin tén mo der nis ta ér té kek men tén szer ve ződ nek. Mind azo-
nál tal a há ló zat hasz ná la tá nak bi zo nyos mó do za tai – s szá munk ra ép pen ezek tűn nek a leg-
lé nye ge sebb nek – túl mu tat nak ezen a gya kor la ton. Ilyen pél dá ul gopher he lyek lé te sí té se és 
ta nul má nyo zá sa (bár ez las sacs kán már ki megy a di vat ból), olyan sze mé lyes, in téz mé nyi és 
te ma ti kus web ol da lak lét re ho zá sa és hasz ná la ta, ame lye ken az egész em be ri kul tú ra meg-
je le ní tő dik, a szó be li, az írás be li és a ké pi is – tet sző le ge sen össze vá lo ga tott egy ség ben, 
mil li ó nyi kü lön bö ző vál to zat ban, hi va ta lo san szen te sí tett és ab szo lút sze mé lyes, vi tat ha tat-
la nul lé nye ges és tel je sen lé nyeg te len ele mek ből össze bar ká csolt for má ban. A há ló za ton 
ló gó internetező a hipertext szer ke ze tű és mul ti mé dia jel le gű is me ret- és él mény hal maz ban 
bo lyong va lé nye gé ben az em be ri kul tú ra min den for rá sá val kap cso lat ba ke rül het, s ezek ből 
me rít ve a tel jes em be ri kul tú rá val köz vet len és ak tív kon tak tus ba lép het. Azt ész lel he ti, 
hogy ez a kul tú ra tö re dé kes, ka o ti kus, vir tu á lis és plu rá lis; e-mail üze ne te ket, elekt ro ni kus 
új sá go kat, ag resszív rek lá mo kat és ke cseg te tő üz le ti aján la to kat ugya núgy tar tal maz, mint 
ma gasz tos vagy szó ra koz ta tó kul tu rá lis ja va kat. Mind ez ar ra utal, hogy a szá mí tó gép-há ló-
zat ok nem me cha nisz ti kus el ven mű kö dő esz kö zök, nem mo der nis ta, ha nem poszt mo dern 
ér té kek meg je le ní tői. Meg pró bál juk rö vi den össze fog lal ni, mi lyen to váb bi meg nyil vá nu lá-
sai van nak en nek az ér ték rend nek, mi lyen egyéb jel leg ze te sen poszt mo dern tu laj don sá gai 
van nak az internetnek.

Nagy je len tő sé get tu laj do ní tunk a poszt mo dern gon dol ko dás és az Internet egy ide jű szü-
le té sé nek. Mind két eset ben ar ról van szó, hogy ko ráb ban kép ző dött ele mek ből a hat va nas 
évek kö ze pé től kez dő dő en ki ala kul és ro ha mos nö ve ke dés nek in dul va la mi ra di ká li san új 
szer ve ző dé sű kul tu rá lis kép ződ mény. Szü lő föld jük ez út tal nem Eu ró pa, ha nem az ame ri kai 
kon ti nens, tör té ne tük pár hu za mos szá la kon fu tó, bár né ha össze ta lál ko zó fo lya mat (Zakon 
1996). Szá mí tó gép-há ló zat ok ki épü lé sé nek nyil ván va ló fel té te le az al kal mas gé pek nagy-
mér té kű el ter jedt sé ge. Ez a hely zet a sze mé lyi szá mí tó gé pek hasz ná la tá nak tö me ges sé vá lá-
sá val a nyolc va nas évek ele jé re jött lét re. Er re az idő re már ki ala kí tot ták a gé pek há ló zat ba 
kap cso lá sá hoz szük sé ges tech ni ká kat, esz kö zö ket és szoft vert (pl. a TCP/IP-t) is, és a há ló-
zat hasz ná lat kez dett je len tős sé vál ni. A ki lenc ve nes évek ele jé re – per sze el ső sor ban a fej lett 
nyu ga ti vi lág ban – a há ló zat hasz ná la ta a min den na pi élet ré szé vé vált.
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A há ló zat mű kö dés mód já nak és ren del te tés sze rű hasz ná la tá nak ta nul má nyo zá sa vi lá go-
san meg mu tat ja a poszt mo dern vo ná so kat. Ez út tal csak rö vid összeg zé sük re vál lal ko zunk. 
A to váb bi rész le tek re kí ván csi ol va só nak ha tal mas mennyi sé gű iro da lom áll ren del ke zé sé re 
– ter mé sze te sen min de nek előtt az interneten (Agre 1998).

A plu ra li tás meg je le né se az internet hard és szoft ele me i ben. Az internet kü lön fé le cé lo-
kat (ok ta tá si, tu do má nyos, ka to nai, üz le ti, ad mi niszt ra tív stb.) kö ve tő, egyen lő po zí ci ó ban 
lé vő al rend sze rek ből, domainekből össze ál ló há ló zat, ame lyet a leg kü lön fé lébb konk rét 
gé pe ken va ló sí ta nak meg. A há ló za ton min den fé le in for má ció („ér té kes” és „ér ték te len”, 
he lyes és té ves, ere de ti és tra di ci o ná lis stb.) egyen lő jo gok kal, lé nye gé ben ugya nab ban a 
for má ban je le nik meg, s együtt al kot nak egy töb bé-ke vés bé össze füg gő, jól-rosszul össze-
bar ká csolt tu dás rend szert.

A tö re dé kes ség meg je le né se az internet hard és szoft ele me i ben. A há ló zat nak nincs egy-
sé ges, elő re el ter ve zett vagy akár csak elő re lát ha tó szer ke ze te. Nincs konst ruk tő re sem, 
ön szer ve ző dő kép ződ mény, ugya núgy, mint az evo lú ci ós bar ká cso lás (Jacob 1986) más 
ob jek tu mai. Nem egy-két ter ve ző esz mé it va ló sít ja meg, hi szen sen ki se ter ve zi és épí ti, 
sok kal in kább min den ki, aki hasz nál ja; el vi leg bár ki hoz zá já rul hat, hoz zá épít het, fej leszt he-
ti vagy rom bol hat ja. Mond hat nánk: meg is lát szik raj ta. Gyak ran ki is mer he tet le nül vál to zik, 
és in sta bi lan mű kö dik. (Emi att pél dá ul el kép zel he tő, hogy iro dal mi hi vat ko zá sa ink egy 
ré sze időn ként el ér he tet len né vá lik. Ám bár a ha gyo má nyos könyv tá rak sin cse nek mind ig 
nyit va…) Az internet hasz ná la ta ér de ke sen be fo lyá sol ja pél dá ul a sze mé lyi szá mí tó gé pek 
há ló zat tól füg get len hasz ná la tát is: ezek re a gé pek re ma nap ság már rit kán ír nak prog ra mo-
kat, in kább össze bar ká csol nak va la mit az internetről le tölt he tő kü lön fé le, „kéz nél le vő” 
szoft ver ele mek ből.

Virtualitás. A poszt mo dern ide o ló gia egyik leg fon to sabb tö rek vé se a re a li tás és virtualitás 
tar to má nyai kö zöt ti ha tár vo nal el mo só dot tá té te le, az aka dály ta lan és eset le ge sen ész re vét-
len át já rás e tar to má nyok kö zött. Nyil ván va ló, hogy a há ló za ton zaj ló te vé keny sé gek leg na-
gyobb ré sze pon to san ezt a tö rek vést va ló sít ja meg. Így pél dá ul a vir tu á lis va ló ság kü lön bö-
ző kép ződ mé nyei (vir tu á lis kö zös sé gek, in téz mé nyek, te vé keny ség for mák) min den na pi 
éle tünk fon tos sze rep lő i vé vál hat nak, sőt ki ala kul hat nak há ló zat tól füg gő lét for mák, a 
„há ló pol gár” (netizen) lét re jöt té nek ta núi le he tünk (Rheingold 1994;  Hauben 1996).

A mo dern ré sze a poszt mo dern nek. Az internet ma gá ba épí ti a mo dern szá mí tó gé pe ket és 
há ló za ti ele me ket, de nem azo nos ve lük. Föl idéz ve a szá mí tó gé pek szer ve ző dé sé ről a cik-
künk ele jén mon dot ta kat meg ál la pít hat juk, hogy az egész há ló za tot il le tő en az al ko tó ele me-
it jól jel lem ző tu laj don sá gok egyi ke sem ér vé nyes. A há ló zat egé szé nek nincs sta bil szer ke-
ze te; nincs elő re lát ha tó vagy rep ro du kál ha tó mű kö dés mód ja; épí tő ele me i nek cse ré je so rán 
ma ga is meg vál to zik stb. Az interneten a mo dern tu dás is rep re zen tá ló dik, de a tu dás szer-
ve ző dé se alap ve tő en új sze rű. A há ló za ton meg je le ní tett tu dást nem annyi ra (li ne á ris) szö-
veg ként, mint in kább (hipertext szer ke ze tű) kép ként ta nul má nyoz zuk. Az internet tér ide je 
nem egye zik meg a klasszi kus fi zi kai tér idő vel, no ha ar ra is tá masz ko dik. Mo der nis ta po li-
ti kai ér té kek is meg je len nek és ér vé nye sül nek a há ló za ton: a re á lis kö zös sé gek szá má ra 
meg te remt he tő nyil vá nos ság, a de mok ra ti kus po li ti kai tra dí ció hí vei is igény be ve he tik az 
új esz közt (Thornton 1996).

Ha ta lom el le nes ség. Az Internet-ga la xis iga zi pol gá rai, a há ló polg árok, kö te les ség sze rű-
en és gyak ran ra di ká li san fel lép nek a modernitásban oly nél kü löz he tet len nek lát szó ha tal mi 
és pénz vi szony ok kal, az üz le ti szem lé let mód tér hó dí tá sá val szem ben. Mi vel a plu ra liz mus 
gya kor la ti ér vé nye sí té se a leg kü lön fé lébb cé lok, tö rek vé sek, ér té kek kép vi se le té nek egyen-
jo gú le he tő sé gét kö ve te li meg, a há ló zat ön tu da tos hasz ná lói rend sze re sen és gyak ran 
na gyon demonstratívan til ta koz nak a há ló zat hasz ná la tá nak min den ne mű sza bá lyo zá sa vagy 
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kor lá to zá sa el len. En nek – ese ten ként kel le met len – tü ne tei a há ló zat zsi vá nya i nak, a 
hackereknek az ak ci ói.

Ha mind ezek alap ján el fo gad juk, hogy a há ló zat poszt mo dern ide o ló gi át hor doz, föl me-
rül het a kér dés: va jon mi kö vet ke zik mind eb ből? A meg fe le lő kö vet kez te té sek le vo ná sá hoz 
cél sze rű nek tű nik egy pil lan tást vet ni a poszt mo dern ide o ló gia ki ala ku lá sá nak tár sa dal mi 
kö rül mé nye i re. A to váb bi ak ban meg pró bál juk ki mu tat ni, hogy a poszt mo dern at ti tűd vál-
ság ter mék (Ropolyi 1994).

Vál ság és posztmodernitás

Min de nek előtt sze ret nénk rö vi den jel le mez ni a vál ság ban lé vő tár sa da lom vi lág kép ét. 
Ab ból in du lunk ki, hogy vál ság ban a tár sa dal mi rend szer min den fo lya ma ta, min den ele me 
össze kap cso ló dik, össze mér he tő vé vá lik, köl csön ha tás ba lép het a tár sa da lom min den más 
fo lya ma tá val és ele mé vel. Az egész tár sa da lom egy ha tal mas, vég te le nül ér zé keny test hez 
vá lik ha son la tos sá. Na gyon ki csi és na gyon tá vo li ha tá sok erős és gyors re ak ci ó kat tud nak 
ki vál ta ni. A füg get len ség és az in di vi du a li tás ér té ke meg inog, az uniformitás, a ha so nu lás, 
az együtt mű kö dés ér té ke nő.

Vál ság ban a leg fon to sabb cél kö zös, és lé nye gé ben min den ki szá má ra vi lá gos: mi e lőbb 
vé get vet ni a vál ság fo lya ma tá nak; fő ként ez mo ti vál ja a tár sa da lom tag ja i nak cse le ke de te it. 
Vál sá gok so rán a leg több em ber el fo gad ja, hogy va la mi fé le uni ver zá lis ha ta lom (Is ten, az 
ál lam, a tő ke, a jog, a Nagy Test vér) ural kod hat az in di vi duum fe lett.

A vál ság fő ki hí vá sa: meg fe le lő en vá lasz ta ni a lát ha tó vá vá ló sok fé le al ter na tí va, le het sé-
ges cél és ér ték rend kö zött. Ezt a hely ze tet ta lán úgy is jel le mez het nénk, hogy a vál ság ban 
lé vő tár sa da lom vi lág kép ében alap ve tő sze re pet ját szik a sok fo gal ma. (A sok és ké sőbb az 
egy fo gal mát s vi szo nyu kat ez út tal a ko rai an tik gö rög fi lo zó fia ha gyo má nya it kö vet ve hasz-
nál juk.) A vál ság vi lág kép ének jobb meg ér té se vé gett akár a sok és az egy ál tal uralt vi lág fel-
fo gás ok ról is be szél he tünk. A vál ság vi lág ké pe a sok vi lág ké pe, de pél dá ul a me cha nisz ti kus 
vi lág kép in kább az egy vi lág ké pe. Az egy ál tal uralt vi lág ban nincs sza bad ság, nin cse nek 
dön té sek, ez az ab szo lút szük ség sze rű ség bi ro dal ma; a sok vi lá gá ban nem ér vé nye sül nek a 
szük ség sze rű sé gek, tet sző le ge sek a dön té sek, ez az ab szo lút vé let len bi ro dal ma. A va ló ság ban 
per sze nem ezek kel a me re ven el kü lö nült vál to za tok kal ta lál ko zunk, ha nem egy más ba va ló 
át me ne te ik kel, va gyis a vál sá gok fej lő dé si fo ko za to kat mu ta tó fo lya ma tok ként is jel le mez he-
tők. Elő re ha la dá suk so rán jel leg ze te sen ala kul az egy és a sok vi szo nya (Ropolyi 1992).

Vál sá gok ki bon ta ko zá sa so rán az ad dig jól mű ködő totalitásszervező ha tá sok (ter me lé si 
vi szo nyok, ide o ló gi ák, vi lág ké pek, pa ra dig mák, stí lus irány za tok stb.) ve szí te nek ha té kony-
sá guk ból, meg inog az egyet len vi lág rend ér vé nyes sé gé be ve tett hit, a vi lág fel fo gás 
pluralizálódik. Az egy–sok vi szony ko ráb ban el fo ga dott vál to za ta, mely ben az egy va la mi-
lyen do mi nan ci á ja ér vé nye sült, ér vé nyét vesz ti, s át me ne ti leg a plu ra li tást fel eme lő sok 
ke rül elő tér be, míg nem új, egy ség be szer vező erők re lel nek. A mo dern vi lág ál la pot vál sá-
gá nak zaj lá sa, mi ként min den egyéb vál sá gé is, leg alább há rom, jól el kü lö nít he tő szem lé-
let mód dal kö ze lít he tő meg. A vál ság az arisz to te lé szi fi lo zó fia in tel me it kö vet ve szem lél-
hető és le ír ha tó a le he tő ség, a meg va ló su lás és a meg va ló sult ság po zí ci ó já ból is. Eze ket a 
szem lé let mó do kat kritikai, krízikai vagy poszt mo dern és végül di a lek ti kus  vagy 
hermeneutikai ne ve ken fog juk ne vez ni.

A kri ti kai at ti tűd szem lé le te még erő sen kö tő dik ah hoz a fenn ál ló hoz, amely még ur al ja 
a vi lág ér tel me zést, s amely nek bí rá la ta akar len ni. A kri ti kai szem lé let mó dot a fenn ál ló már 
le he tő vé vá ló vál to zá sai ér dek lik s él te tik, itt a pluralizálódás még le he tő ség csu pán. 
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Könnyű ész re ven ni, hogy vál ság ko rok ban meg sza po rod nak a kri ti ka i nak ne ve zett fi lo zó-
fiák, s ke vés ér te ke zés szü le tik. Az ef fé le gon dol ko dás ál ta lá ban ér zé ket len a kri ti ká ból 
kö vet ke ző vál to zá sok előtt tor nyo su ló aka dá lyok ra. Rész le te sebb ana lí zis a kri ti kai at ti tűd 
ro man ti kus, ab szurd és utó pi kus vál to za ta it tud ja meg kü lön böz tet ni. A mo dern ál la po to kat 
kri ti ka i lag ér té ke lő szem lé let mód a modernitás ré sze.

A fo lya mat ban lé vő, zaj ló vál to zá sok ra va ló ér zé keny ség el sza kít ja a szem lé le tet a fenn-
ál ló tól. De ez zel el tű nik a re fe ren cia is, a szi lárd pont, a va ló ság kont roll ja. A va ló ság fel ol-
dó dik, pluralizálódik és relativizálódik. Így az egy be fog lal ha tat lan sok vi lá ga szó lal meg. A 
vál ság szem lé lő je nem lát ki a fo lya mat ból, együtt sod ró dik ve le, el vész min den fé le össze-
ha son lí tás ér tel me és le he tő sé ge. Ezt az ál lás pon tot krízikainak mond juk, mi vel a leg mé-
lyebb vál ság ter mé ke, ti pi kus for má ja az ir ra ci o na liz mus. A modernitásból előtörő vál to za-
ta a poszt mo dern at ti tűd. A pluralizálódás fon tos ér ték itt, ép pen az zaj lik, csak is a plu ra li tás 
az, ami két ség te le nül van.

A vég be ment vál to zá sok, a le zaj lott vál ság a fenn ál lót mint meg vál to zot tat, mint mást 
vagy má si kat mu tat ják föl. Ha észrevesszük s kö vet jük a fo lya ma tok ból ki bon ta ko zó ten-
den ci á kat, az esé lyek, al ter na tí vák, ér té kek egye net len sé ge it, egyen lőt len sé ge it, és össze-
mér ve az össze mér he tő ket ki ke rü lünk a sok von zá sá ból, s egyet len va ló sá got konst ru á lunk 
e vég te len, széj jel hul ló vi lág ból – ak kor, nos ak kor eme di a lek ti ká val lé pünk túl „e mai 
kocs mán”, s el ju tunk az egy(ik) vi lág ból a más(ik)ba. A le he tő sé gek meg va ló su lá sa ként 
fel fo gott, ki fej lő dött va ló ság vi lá ga nyílt, össze tett és vál to zé kony.

A tu dás re for má ci ó ja

A vál ság fen ti jel lem zé se alap ján föl vet he tő a kér dés: va jon mi fé le vál ság mu tat ko zik meg 
a szá mí tó gép-há ló zat ok poszt mo dern ter mé sze té ben, mi lyen vál sá got fe jez ki az internet 
szer ve ző dé sé nek, mű kö dés mód já nak és hasz ná la tá nak poszt mo dern ka rak te re? Vá la szunk 
ez lesz: ez a tu dás vál sá ga, itt a mo dern em be ri tu dás vál sá ga nyil vá nul meg.

Ál lí tá sun kat egy ana ló gia se gít sé gé vel sze ret nénk ár nyal tab bá és in do kol ha tób bá ten ni. 
Úgy lát juk, hogy a ti zen ötö dik-ti zen ha to dik szá za di em ber és ko runk „há ló pol gá rá nak” 
hely ze té ben nagy fo kú és nagy je len tő sé gű ha son ló ság fe dez he tő föl. A ké ső kö zép ko ri 
em be rek a hit vál sá gát, a ma i ak pe dig a tu dás vál sá gát kény te le nek meg fi gyel ni vi lá guk ban.

A kö zép ko ri em ber erő sen kor lá to zott, hi e rar chi kus, zárt tár sa da lom ban élt. Ez a kö zeg 
biz ton sá gos, is me rős és meg szo kott kör nye ze tet biz to sí tott a tár sa da lom kü lön bö ző egye dei 
szá má ra, de az egyé ni ség gé vá lás előtt je len tős, ese ten ként át hág ha tat lan aka dá lyok tor nyo-
sul tak. A tör té nel mi vi szo nyok vál to zá sai ha ma ro san le he tő vé tet ték az individualizáció 
tö me ges mér té kű meg in du lá sát. Az in di vi duum ki fej lő dé sé nek ide o ló gi ai hát te re, tá ma sza 
kez det ben val lá si for má ban, a re for má ció moz gal ma i ban jött lét re. Min de nek előtt ar ra tö re-
ked tek, hogy az em ber Is ten hez fű ző dő vi szo nyá nak ala kí tá sát az egyes em ber sa ját ke zé be 
ad ják, sze mé lyes vi szonnyá tegyék; ta lán azt is mond hat nánk, hogy ezt tegyék a sze mé lyes 
vi szonnyá, s eb ben a vo nat ko zás ban meg szün tes sék a val lá si in téz mény rend szer be fo lyá sát. 
Az in di vi du á lis sza bad ság a hit tel kap cso lat ban jött lét re, il let ve: a hit dol gá ban in di vi du á lis 
sza bad sá got igé nyel tek. Is ten hez sze mé lye sen óhaj tot tak vi szo nyul ni, le he tő leg a hit szak-
ér tő i nek, a pa pok nak az ér tel me ző, köz ve tí tő te vé keny sé ge nél kül. Nyil ván va ló, hogy e 
dön tő vál to zás „tech no ló gi ai” hát te rét a könyv nyom ta tás, a nagy szám ban ki nyom ta tott Bib-
lia biz to sí tot ta.

Az így ki fej lő dő in di vi duum azon ban egy szá má ra ide gen, el len sé ges vi lág ban ta lál ta 
ma gát, ami tel ve volt is me ret len ve szé lyek kel, be le ért ve a má sik in di vi duum is me ret len tö- 
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 rek vé se it is – és sen ki sem vé del mez te ezek kel a ve szé lyek kel szem ben. A pri mi tív in di vi-
duum alap él mé nyei kö zé tar to zott a szo ron gás, a fé le lem, az ele mi biz ton ság hi á nya, s 
csak is ma gá ra szá mít ha tott. Ezek a kö rül mé nyek de ter mi nál ták a mo dern in di vi duum alap-
ve tő sze mé lyi ség vo ná sa it, s hoz tak lét re ön ző in di vi duu mok so ka sá gá val be né pe sí tett el ide-
ge ne dett vi lá got (Fromm 1993; Szilágyi 1992). 

A hit nek ez a rég múlt vál sá ga egy olyan új kort ered mé nye zett, amely ben az em ber tu dá-
sa ke rült meg ha tá ro zó po zí ci ó ba, és most ez a – mo dern – tu dás mu tat vál ság tü ne te ket. A 
mo dern tu dás ra ala po zott tör té ne ti fej lő dés hi te lét vesz tet te. A mo dern tör té ne lem vá lo ga tott 
– a tu dás ál tal ki szol gált  vagy szen te sí tett – ször nyű sé gei nyil ván va lók ká let tek; az élet től 
el vá lasz tott, abszt rakt ész ural má nak te remt mé nyei az egész em be ri éle tet ve szé lyez te tik. 
De ho gyan sza ba dít hat nánk fel ma gun kat – ez út tal – a kont roll ját vesz tett, abszt rakt ész 
ural ma alól? A mo dern in di vi duum tu dás hoz va ló vi szo nya im már ha son la tos sá vált a 
kö zép ko ri em ber hit hez va ló vi szo nyá hoz. A tu dás re for má ci ó ja szük sé ges sé és le he tő vé 
vált. Sze ren csé re a meg fe le lő idő ben ren del ke zé sünk re áll a szük sé ges esz köz: a szá mí tó-
gép-há ló zat ok ki ala ku lá sa és vi lág mé re tű el ter jedt sé ge „tech ni ka i lag” meg te rem ti e re for-
má ció fel tét ele it. A tu dás re for má to rai, a há ló zat épí tői és fej lesz tői, meg kí sér lik ki épí te ni 
az egyes egyén és az egész em be ri tu dás kö zöt ti köz vet len, sze mé lyes kap cso la tot. En nek 
so rán kor lá toz zák vagy ki ik tat ják a tu do má nyos in téz mény rend szer (egye te mek, aka dé mi-
ák, ki adók, könyv tá rak stb.) be fo lyá sát, le he tő leg nem kér nek az abszt rakt ész hi va ta los 
szak ér tő i nek ha tal má ból. A poszt mo dern re for má to rok hí ve i nek, a poszt mo dern in di vi duu-
mok nak sincs könnyű dol guk: sze mé lye sen kell át hi dal ni uk az élet és a tu dás kö zött tá ton gó 
sza ka dé kot, szü le tő ben lé vő „há ló pol gár ként” ma guk ra is mer ni.

Ért he tő ta lán, hogy a há ló za ton szörf ölő sze mély (is me ret el mé le ti szem pont ból) bi zony-
ta lan hely zet ben ér zi ma gát. A há ló za ton bo lyong va a tu do má nyos in téz mény rend szer és a 
tu dás mo za i kok szak ér tő i nek se gít sé gét nél kü löz ve, köz vet le nül és sze mé lye sen kell ér té kel-
nie min den tu dás ele met. Az egész em be ri kul tú rá val szem be sül ve ez a fel adat ha tal mas 
súllyal ne he ze dik ránk; fel ké szü let le nül va gyunk be le vet ve e mér he tet len sza bad ság ba, és 
sen ki se fog raj tunk se gí te ni. Az interneten egye dül va gyunk hagy va a tu dás egész uni ver-
zu má val, egy szá munk ra is me ret len, vég ze tes sze mé lyes té ve dé sek kel fe nye ge tő, má sok 
ál tal meg al ko tott, ide gen vi lág gal. Mi tör té nik? Fo ko zó dik az el ide ge ne dés? Az ag go da lom 
új vál to za ta új tí pu sú ön zés re ve zet? Kap csol juk be szá mí tó gé pe in ket! Egy új tí pu sú sze mé-
lyi ség szü le té sét él het jük át. Öt száz év vel a hit re for má ci ó ját kö ve tő en el ér ke zett a tu dás 
re for má ci ó já nak ko ra.

* * *

Meg mu tat tuk, hogy a szá mí tó gé pe ket a ti zen he te dik-ti zen nyol ca dik szá za di mo der nis ta 
el ve ket kö vet ve hoz ták lét re. Nap ja ink ra ezek az esz mék el ve szí tet ték do mi náns sze re pü ket, 
új ide o ló gi ák hó dí ta nak. Így a szá mí tó gép-há ló zat ok már nem mo dern, ha nem poszt mo dern 
ér té ke ket hor doz nak. Az in for má ci ós szu per sztrá da ká o szá ból új em ber ká szá ló dik elő. Ez 
az újrafelszabadult em ber im már nem csak az abszt rakt ér ze lem, ha nem  az abszt rakt ész 
igá ját is le ve ti ma gá ról. Tö rek vé se it, vá gya it, ér té ke it és ér de ke it még alig is mer jük – alig-
ha nem iga zán fon tos vol na ke re sé sük re in dul ni a könyv tá rak ba, és eset leg pró bál koz ni az 
interneten.
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