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Lé te zik-e „hackeretika” a 90-es évek ben?

Steven Mizrach
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Az aláb bi ak ban kö zölt szö veg elem zé sek cél ja, hogy a kom pu ter under ground ban szü le-
tett írá sok vizs gá la ta se gít sé gé vel ki mu tas sa azok ban a) szer ző jük hackeretikára vo nat
ko zó tu dá sá nak lé tét vagy hi á nyát; b) en nek az eti ká nak a fej lő dé sét. Sok szer ző, köz tük 
Steven Levy, ar ról pa nasz ko dik, hogy nap ja ink hackerei (a komputer un der ground) va ló
já ban nem ér dem lik meg a hacker ne vet, mi vel nem fe lel nek meg az ere de ti hackeretika 
ál tal dik tált nor mák nak – etikátlan sze mé lyek te hát, aki ket találóbb lenne kom pu ter-
terro ris ták nak vagy fi a tal ko rú bű nö zők nek ne vez nünk, sem mint hacke rek nek. Sze ret
tem vol na meg tud ni, hogy a ki lenc ve nes évek új hackerei is me rik-e leg alább va la mennyi-
re a ré gi hackeretikát, ne tán meg vál toz tat ták vagy to vább fej lesz tet ték azt. Azt is sze ret-
tem vol na ki de rí te ni, mi ért érez ték úgy, hogy te vé keny sé gük más, mint elő de i ké. Egy
szer smind arra is kíváncsi voltam, hogy ők mit te kin te nek etikátlannak, és kö zü lük 
egye sek mi ért uta sít ják el a hackeretikát, vagy ál ta lá ban bár mi fé le eti kát.

Szö veg elem ző pro jek tem során vi lá gos sá vált előt tem, hogy az új hackerek ki ala kí
tot ták a ma guk új eti ká ját. Érdeklődéssel figyeltem, hogy va jon azok nál, akik nél ez az 
eti ka va la mi lyen for má ban meg nyil vá nul, ki fe je ző dike va la mi mó don a ré gi is. Kez
det től úgy vél tem, hogy egy új eti kai nor ma rend szer el fo ga dá sa nem je len ti szük ség sze
rű en a ré gi tel jes el ve té sét, és egyúttal va la mi fé le kon ti nu i tás meg lét ét is fel té te lez tem 
a két hackergeneráció kö zött, va la mint azt is, hogy az új hackerek is me rik a ré gi esz-
mé nye ket. S ha lé te zik ez a kon ti nu i tás, ak kor ez azt is je len ti, hogy az új hackerek nem 
kü lön böz nek annyi ra a ré gi ek től, mint amennyi re Levy és né hány más szer ző (vagy IT 
biz ton sá gi szak ér tő) vé li. Ez eset ben az új hackerek egy részt sa ját eti kai nor ma rend
sze rt alakítottak ki, más részt elő de ik egyes eti kai alap el ve i hez is tart ják ma gu kat.

Hu szon ki lenc, a komputerundergroundban szü le tett do ku men tu mot kó dol tam 
on line a NUD*IST szö veg elem ző rend szer se gít sé gé vel. Nem zár tam ki, hogy a 
NUD*IST ál tal le he tő vé tett in te rak tív ke re sé si és elem zé si fo lya mat so rán az egyes 
kó dok ból újak jöj je nek lét re. Né hány olyan té nye zőt is kó dol tam, amely nem volt 
ugyan köz vet le nül re le váns az elem zés szem pont já ból, de a ké sőb bi ek ben nö vel het te 
moz gás te re met a ku ta tás ban. Vé gül a kó do lás után tesz tel tem a ré gi és az új 
hackeretika kö zöt ti kon ti nu i tás ra vo nat ko zó bi zo nyí té ko kat.

Kikbőlállakomputerunderground?

A komputerundergroundot (KU) né ze tem sze rint az alább fel so rolt hat cso port va la
me lyi ké be so rol ha tó em be rek al kot ják. A KUt he lyen ként a ki lenc ve nes évek hacke
rei nek vagy új hackereknek ne ve zem, szem be ál lít va a ré gi hackerekkel (a szó ré gi ér tel-
mé ben vett hackerekkel), akik a hat va nas évek ben mű köd tek a ré gi hackeretika sze rint.



304 replika304 replika

1. Hackerek (crackerek, rend szer tö rők) – Olyan sze mé lyek, akik tá vo li szá mí tó gé pek 
vé del mi rend sze rét fel tö rik. Ez a hackerterminus új ér tel me. A ré gi ér te lem ben e 
ki fe je zés olyan sze mé lye ket je lölt, akik úgy ne ve zett hackeket (csa pás, ol dal vá gás) 
haj tot tak vég re, va gyis ele gán san és a szo ká sos tól el té rő mó don hasz nál ták a fej lett 
tech no ló gi á kat, il let ve az azok ra vo nat ko zó is me re te i ket. A hackerek jel lem ző en 
olyan (online és nyom ta tott) ma ga zi no kat ol vas nak, mint a 2600 vagy az Iron Feather 
Journal.

2. Phreakek (ejtsd: frík – telefonhackerek, blue boxerek) – Olyan sze mé lyek, akik te le
fon vo na lak ba, il let ve rend sze rek be pró bál nak tech no ló gi ai esz kö ze ik és is me re te ik 
al kal ma zá sá val be ha tol ni és/vagy bir to kuk ba ven ni azo kat. Egyik fő esz kö zük volt 
egy kor a „blue box” vagy hang ge ne rá tor, de ahogy a táv köz lé si cé gek át tér tek az 
ana lóg ról a di gi tá lis köz pon tok ra, a phreakek te vé keny sé ge egy re ha son la to sab bá 
vált a hackerekéhez. A phreakek jel lem ző en olyan (online és nyom ta tott) ma ga zi
no kat ol vas nak, mint a Phrack, a Line Noize és a Fone Express.

3. Ví rus írók (tró jai fa lo vak, fér gek és lo gi kai bom bák ké szí tői) – Olyan sze mé lyek, akik 
kó do kat ír nak, ame lyek a) meg kí sér lik más rend sze re ken a fel hasz ná lók en ge dé lye 
nél kül rep ro du kál ni ma gu kat, és b) gyak ran mel lék ha tá so kat is pro du kál nak, pél dá-
ul meg je len het egy üze net a kép er nyőn, fur csán kezd het vi sel ked ni a gép, vagy tönk
re me het a win ches ter. Az agentek és a spiderek alap ve tő en jó in du la tú ví ru sok, s azt 
a kér dést ve tik fel, va jon mennyi re underground te vé keny ség va ló já ban a ví rus ké szí-
tés. A ví rus írók jel lem ző en olyan (online és nyom ta tott) ma ga zi no kat ol vas nak, mint 
a 40HEX.

4. Ka ló zok – A ka lóz ko dás el ső sor ban nem tech ni kai ügy. A te vé keny ség be ere de ti leg 
a szoft ve rek má so lás el le ni vé del mé nek fel tö ré se, a „cracking” is be le tar to zott. Ma 
már ke vés szoft ver gyár tó, il let ve -for gal ma zó hasz nál ilyen vé del met, de még min dig 
van nak egy sze rűbb el já rá sok, amik ar ra hi va tot tak, hogy meg aka dá lyoz zák a prog
ra mok és ada tok jo go su lat lan má so lá sát. A ka ló zok eze ket a vé dő me cha niz mu so kat 
rendre ki ik tat ják, és ke res ke del mi for gal ma zás ra szánt szoft ve re ket ter jesz te nek 
in gyen is me rő se ik kö ré ben. A ka ló zok ál ta lá ban a Pirate Newslettert és a Pirate 
Magazine-t ol vas sák.

5. Cypherpunkok (kriptoanarhisták) – A kriptoanarchisták in gye ne sen ter jesz te nek 
olyan esz kö zö ket és kö zöl nek el já rá so kat, ame lyek se gít sé gé vel bár ki erős kó do lás
sal (strong encryption) véd he ti di gi ta li zált anya ga it, il let ve ada ta it. Az erős kó do lás 
fel tör he tet len, il let ve csak na gyon nagy tel je sít mé nyű kom pu te rek kel le het meg fej
te ni. Mi vel az erős kó do lás sal (ez az alap ja pél dá ul a PGPnek, va gyis a Pretty Good 
Privacy ne vű adat vé del mi el já rás nak) vé dett ada tok még az ame ri kai Nem zet biz ton
sá gi Hi va tal (NSA) és az FBI szá má ra is hoz zá fér he tet le nek, az olyan prog ra mok, 
ame lyek erős kó do lást hasz nál nak, fegy ver nek mi nő sül nek, s a hasz ná la tuk hoz 
szük sé ges al go rit mu sok ter jesz té se bűn cse lek mény. Egyes kriptoanarchisták sze rint 
az erős kó do lás az ál lam tel jes ki zá rá sá ra al kal mas esz köz, mi vel le he tet len né te szi, 
hogy a kó dot nem is me rők bár mi lyen üz le ti vagy sze mé lyes in for má ci ó hoz hoz zá fér
je nek. A kriptoanarchisták ál ta lá ban a Cyberpunks le ve le ző lis tát ol vas sák.

6. Anar chis ták – tör vény sér tő (vagy leg aláb bis mo rá lis szem pont ból ké tes meg íté lé sű) 
in for má ci ó kat ter jesz te nek. Csak né hány pél da: bom ba ké szí té si és be tö ré si út mu ta-
tók, por nog ráf anya gok, ká bí tó szer-gyár tá si el já rá sok, ka lóz rá dió k, ká bel té vés és 
mű hol das té vé csa tor nák ada tai. A komputeruderground szó hasz ná la tá ban az anar
chis ta el ső sor ban nem az ál lam ha ta lom meg dön té sét cé lul ki tű ző sze mélyt je len ti, 
ha nem olyas va la kit, aki min den olyan kí sér le tet, il let ve ren del ke zést el uta sít, ami 
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gá tol ná az in for má ció sza bad áram lá sát. Az anar chis ták jel lem ző en a Cult of the 
Dead Cow-t (CDC) és az Activist Times Incorporatedet (ATI) ol vas sák.

7. Kiberpunk – ál ta lá ban a fen ti ek va la mi lyen kom bi ná ci ó ja, plusz ér dek lő dés a tech ni
kai ön mo di fi ká ció, a Neuromancer tí pu sú s ci-fi, a hard ver hacking és a „street tech” 
iránt. A kiberpunk vi lá ga fi a ta lok önál ló szub kul tú rá ja, amely kö zös je gye ket mu tat 
a „mo dern pri mi tív” és a „raver” szub kul tú rák kal.

Adokumentumok

Az aláb bi hu szon ki lenc szö veg fájl a kö vet ke ző for rá sok ból szár ma zik: WELL (Whole 
Earth ’Lectronic Link) BBS, a MindVox BBS ar chí vu ma, más hacker boardok, az 
alt.2600 Usenet hírcsoport, World Wide Web HTML do ku men tu mok, a gopher.eff.org 
hackermagazin ar chí vu ma, a cyberpunks.ork ftp site, va la mint a „hacker ethic” ki fe je-
zés re vég zett webes ke re sés ered mé nye ként ka pott do ku men tu mok egy ré sze. Az elem-
zett szö ve gek ki vá lasz tá sá nál a fő as pek tus a té ma szem pont já ból va ló relevanciájuk 
volt, kö vet ke zés kép pen az elem zést nem tel je sen vé let len sze rű min tán vé gez tem.

 1. Discussion begins (A pár be széd kez de te)
 2. An unwritten manifesto (Egy meg nem írt ma ni fesz tum)
 3. Government ethic (Az ál lam eti ká ja)
 4. Hacker theory to practice (A hackelés el mé le te és gya kor la ta)
 5. The Manifesto (A kiáltvány)
 6. The MetaForum (MetaForum)

[1990ben a WELL néven is mert bul le tin board rend szer (BBS) mű köd te tői a Harper’s 
ma ga zin nal kö zö sen kon fe ren ci át ren dez tek a hackelés jö vő jé ről. A szim pó zi um ra ré gi 
és új hackereket is meg hív tak. A fen ti szö ve gek a kon fe ren cia fő té má i ra be kül dött 
hoz zá szó lá sok.]

 7. Cracker subculture (Cracker-szub kul tú ra)
 8. Hackers wanted (Hacker ke res te tik)

[A WELL Hacker Conference két má sik fő té má já ra be ér ke zett hoz zá szó lá sok szö
ve gei.]

 9. Assert your rights (Ra gasz kodj jo ga id hoz!)
10. Defense of Piracy (A ka lóz ko dás vé del mé ben)
11. Revolt (Felkelés)

[A Subvert (Fel for ga tó) ál ne vű hacker há rom pro pa gan da szö ve ge, me lyek ben kí sér
le tet tesz a hackelés mo rá lis meg ala po zá sá ra.]

12. From Crossbows to Cryptography: Thwarting the State via Technology (A szám
szer íj tól a krip tog rá fi á ig: Tech no ló gi á val az ál lam el len)

13. The Crypto Anarchist Manifesto (Kriptoanarchista kiáltvány)

[Ez a két do ku men tum a cyberpunkok ftp ar chí vu má ból szár ma zik. Szer ző ik az erős 
kó do lás és a kriptoanarchia szó szó lói.]

14. Pirate (Ka lóz)
15. Pirate Newsletter (Ka lóz Hír le vél)

[Két ezine ka ló zok nak.]
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16. Ethics of Hacking by „dissident” (A hackelés eti ká ja. Szer ző: dissident)
17. Hack Ethics – A definition of the hacker ethic from the MIT „Fishwrap Gal lery” 

(A hackelés eti ká ja – A hackeretika meg ha tá ro zá sa – az MIT „Fish wrap Gallery ből”)
18. Jargon File hacker hacker ethic – Definition of „hacker ethic” from the Hacker’s 

Jargon File (online companion to Hacker’s Dictionary) 3.0 (A hackeretika meg ha
tározása a Harker Zsargonfájl 3.0-ás kiadásában)

19. The Hacker’s Code of Ethics by „Darkman” (Hackeretikai sza bály könyv, szer ző: 
Dark man)

[A fen ti négy szö veg a hackeléssel kap cso la tos eti kai kér dé se ket vizs gál ja.]

20. CDC – Cult of the Dead Cow description file (CDC le író file)
21. Digital Free Press (Szabad Digitális Sajtó – hacker ezine)
22. Emmanuel Goldstein testimony – A 2600 fő nö ké nek val lo má sa egy a hacke lés ről 

tar tott kong resszu si meg hall ga tá son
23. Hacker Manifesto – „The Conscience of a Hacker” by Mentor (Hacker kiáltvány 

– „A hacker lel ki is me re te”)
24. Hacker vs Cracker – „The Difference between Hackers and Crackers” (Hacker 

kontra Cracker – Mi a kü lönb ség a hackerek és a crackerek kö zött? Szer ző: 
CandyMan )

25. Novice’s guide to hacking (Be ve ze té se a hackelésbe kez dők nek. Szerző: Mentor és 
a Legion of Doom, LOD, 1989 kö rül)

26. Phrack – Declaration of Grievances of the Electronic Community – (Phrack – Az 
ekö zös ség pa na szai) A Füg get len sé gi Nyi lat ko zat pa na szo kat fel so ro ló passzu sa i
nak al kal ma zá sa a kiberkorra. A pa na szok az ál lam tech no ló gi á val kap cso la tos 
po li ti ká já ra vo nat koz nak.

27. Rebels with a Cause (Okkal lá za dók) – Tanja Rosteck ant ro po ló gia sza kos hall ga
tó 1994-ben írt esszé je, mely ben hackerekkel ké szült in ter júk és nyi lat ko za tok 
átiratai is sze re pel nek.

28. What is hacking? (Mi a hackelés?) A Hacker’s Haven websiteon sze rep lő de fi ní ció.
29. The Anarchist’s Guide to the BBS (Anar chis ták ké zi köny ve a BBSekhez) – A BBS

ek hasz ná la ta KU cé lok ra.

Egyébforrások

A ha gyo má nyos hackeretika
Min den fog lal ko zás nak meg van a ma ga eti kai rend sze re, amely azt hi va tott sugallni, 
hogy az adott te vé keny sé get űzők, il let ve szer ve ze te ik, cso por to su lá sa ik ké pe sek az 
ön sza bá lyo zás ra. Az eti kai rend szer ben ko di fi ká lód nak az adott te vé keny sé get végzők 
kö zös sé gé nek eti kai alap el vei, s egy szer smind ez az eti kai rend szer biz to sít ala pot ar ra, 
hogy a köz vé le mény ben és az ál lam ban bi zo nyos fo kú bi za lom éb red hes sen a szak ma 
iránt. Egyes szak mai eti kai rend sze rek igen régiek és for ma li zál tak. Ilyen pél dá ul az 
or vo sok hippokratészi es kü je. Más nor ma rend sze rek mo der nek és tör vény jel le gű ek, 
pél da er re az al kal ma zott és az el mé le ti ant ro po ló gu sok eti kai kó de xe. Van nak 
„underground” eti kai rend sze rek is (pél dá ul a 18. szá za di Ka lóz Eti kai Kó dex vagy a 
Maf fia ta gok hű ség es kü je), ame lyek le he tő vé te szik, hogy a szub kul tú rák hoz tar to zók 
és az underground cso por tok tag jai együtt mű köd je nek, és vé del met biz to sí ta nak ne kik 
a kí vül ál lók kal szem ben. Megint má sok, mint pél dá ul az ere de ti hackeretika, in for má-
li sak és egy sze rű ek – ököl sza bá lyok.
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A cso por tok kü lön bö ző mó do kon ér vé nye sí tik eti kai rend sze rü ket. Ha egyes sza bá
lyok el avul nak, egy sze rű en fi gyel men kí vül hagy ják őket. Ezért van az, hogy a leg több 
or vos nem tö rő dik a hippokratészi es kü abor tusz ra vagy eutanáziára vo nat koz tat ha tó 
ré szé vel, ugya nak kor a leg több jük (de nem mind egyi kük) nem ta gad ja meg az alap el-
lá tást krí zis hely zet ben lé vő be teg től csak azért, mert az nem tud fi zet ni ér te. Más cso
por tok, mint pél dá ul az ant ro po ló gu sok, azért dol goz nak ki eti kai rend szert, mert 
egyes tag ja ik vi sel ke dé se er re kény sze rí ti őket. Az ilyen cso por tok ál tal ki ala kí tott 
eti kai sza bá lyok job bá ra ki fe je zet ten a fel me rült prob lé mák ra irá nyul nak. A nor mák 
meg sér té se a szak mai kö zös ség ből va ló ki zá rás sal jár hat. A hackeretika meg sér té sé nek 
kö vet kez mé nye rend sze rint ki kö zö sí tés vagy el szi ge te lés.

Az ere de ti hackeretika egy faj ta rög tön zött, in for má lis eti kai kód volt, ame lyet az 
MIT és a Stanford ré gi hackerei ala kí tot tak ki az öt ve nes és hat va nas évek ben. Ezek a 
„hackerek” vol tak az el ső olyan szá mí tó gépprog ra mo zók, akik idő osz tá sos szá mí tó gé
pes rend sze re ken dol goz tak, és gyak ran üt köz tek a leg kü lön fé lébb bü rok ra ti kus sza bá-
lyok ba, ame lyek meg gá tol ták őket ab ban, hogy a tech no ló gi ai rend sze rek (kom pu te
rek, te le fon rend sze rek és egyéb esz kö zök) mű kö dé sét tel jes kö rű en, va gyis az esz kö
zök ad ta le he tő sé gek ha tá rá ig el me nő en ta nul má nyoz zák. Az ő eti ká juk ban az ezen 
aka dá lyok hoz va ló vi szo nyuk fe je ző dik ki, va la mint a tech no ló gia fel sza ba dí tó ha tá sá
ba és ha tal má ba ve tett hit. Kö vet kez zék most a hackeretika hat alap el ve. A fel so ro lást 
a fent em lí tett szö ve gek ből szár ma zó rö vid idé ze tek kel egé szí tem ki, ame lyek meg mu
tat ják, ho gyan fe je ző dik ki az il le tő alap elv az adott do ku men tum ban.

Mind ezen alap el vek rö vid össze fog la lá sát meg ta lál juk egyéb ként Steven Levy 1984
ben meg je lent, Hackers: Heroes of the Computer Revolution (Hackerek: A szá mí tó gé pes 
for ra da lom hő sei) cí mű mun ká já ban. Levy sze rint eti kai alap ál lá suk és szok vá nyos tól 
el té rő stí lu suk foly tán az olyan hackerek, mint Jobs és Wozniak in dí tot ták el a „szá mí
tó gé pes for ra dal mat”, amely nek so rán meg szü le tett az el ső sze mé lyi szá mí tó gép, az 
Apple. Ezt a gé pet már könnyű volt hasz nál ni, és az egyént fel ru ház ta az önál ló prog
ra mo zás ha tal má val.

1. A hoz zá fé rés jo ga: Az egyén szá má ra tel jes kö rű hoz zá fé rést kell biz to sí ta ni szá mí tó
gé pek hez és egyéb hard ve rek hez egya ránt. Ka te go ri kus im pe ra ti vus min den olyan 
ha tár és kor lá to zó té nye ző meg szün te té se, amely az em bert aka dá lyoz hat ja a szá mí tó
gép hasz ná la tá ban, mű kö dé sé nek meg ér té sé ben, le gyen az bár mi lyen nagy, bo nyo lult, 
ve szé lyes, szer te ága zó, tu laj don vagy szer zői jog gal vé dett és nagy tel je sít mé nyű.

Min den ki szá má ra vi lá gos, hogy je len leg nem ez a hely zet. A szá mí tó gé pes rend sze rek ki zá ró lag a 
nagy vál la lat ok és az ál lam ke zé ben van nak. A cso dá la tos esz köz, ame lyet ar ra szán tak, hogy gaz da-
gab bá tegye éle tün ket, fegy ver ré vált, amely se gít el em ber te le ní te ni az em bert. Az ál lam és a nagy 
cé gek szá má ra az em ber nem egyéb, mint tár hely a szá mí tó gé pes adat hor do zó kon, s a kor má nyok 
ahe lyett, hogy a sze gé nyek ha té ko nyabb meg se gí té sé re hasz nál nák a kom pu ter rend sze re ket, nuk le-
á ris fegy ve re ket irá nyí ta nak ve lük. Az átlagamerikai csak mikrokomputerekhez jut hat hoz zá, ame-
lyek áruk nak tö re dé két érik csu pán. A gyár tók el ké pesz tő árak ból és bü rok rá ci á ból emel nek át ha
tol ha tat lan fa lat az egyén és a leg kor sze rűbb esz kö zök kö zé. En nek az ál la pot nak a meg vál toz ta tá
sá ra ala kult ki a hackelés mint te vé keny ség („Doctor Crash” 1986) [1].

2.  „Az in for má ció sza bad és in gye nes akar len ni!” A „sza bad” ki fe je zést két fé le kép pen 
ér tel mez het jük. Je lent het kö tött ség és el len őr zés nél kü li sé get (moz gás sza bad ság = 
cen zú ra nél kü li ség), és irá nyí tás tól va ló men tes sé get (a vál to zás, a fej lő dés sza bad sá ga 
= nem ér vé nye sek rá a tu laj don jog és a szer zői jog ka te gó ri ái). Egyes hackerek odá ig 
men nek, hogy az in for má ci ót élő en ti tás nak te kin tik, amely sza ba don lé te zik és cse lek
szik, mint a ví ru sok, a ge ne ti kai al go rit mu sok és más szoft ve rek.
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Sok in for má ci ót te kin te nek tit kos nak. A kor má nyok te vé keny sé gé ről, a vál la la tok 
sö tét tény ke dé se i ről és egyéb „alan tas üzel mek ről” szó ló in for má ci ó kat is hoz zá fér he
tő vé kell ten ni. Az ilyen in for má ci ók ter jesz té se tör vény el le nes és ve szé lyes. Sze rény 
vé le mé nyem sze rint ugya nak kor ez a hackelés egyik leg hasz no sabb ho za dé ka. Az in for-
má ció meg szer zé sé nek és ter jesz té sé nek alap fel té te le az ano ni mi tás. Azo kat, akik a 
ve szély re fel hív ják a fi gyel met, csak ak kor le het el hall gat tat ni, ha azo no sí ta ni tud ják 
őket…

Az in for má ci ó hoz va ló hoz zá fé rés jo ga
A hoz zá fé rés alap ve tő jog. Min den ki nek jo gá ban áll tud ni, ha az ál lam em be re ket öl meg, su gár
fer tő zés nek te szi ki, le hall gat ja őket és ha zu dik ne kik. Az em be rek nek jo guk van in for má ci ó hoz 
jut ni a kor má nyuk ról. Hi szen a kor mány tag jai kö zü lünk ke rül nek ki, mi vá laszt juk őket, s a kö zöt
tük és köz tünk fenn ál ló tár sa dal mi szer ző dés biz to sít ja ha tal mu kat. [2]

3. Ne bízz a ha ta lom ban!A kulcs szó a de cent ra li zá ció. A hackeretikának ez az alap té-
te le mu tat ja az alap ál lás erő sen anar chisz ti kus, in di vi du a lis ta és liber ta riá nus vol tát. 
A hackerek so ha nem bíz tak sem mi lyen nagy in téz mény ben. Az olyan esz kö zök ről, 
mint a PCk, azt tart ják, hogy ki ve szik a ha tal mat az óri á si szá mí tó gé pes rend sze re ket 
al kal ma zó nagy szer ve ze tek ke zé ből, és a „kis em ber” fel hasz ná lót ru ház zák fel ve le. 
A „kis em ber” ethosza se hol nem erő sebb, mint az ál lam ha ta lomel le nes kripto anar
chis ták és az extropiánusok kö ré ben.

Va ló já ban a tech no ló gia az egyik leg ígé re te sebb esz köz ar ra, hogy vissza sze rez zük sza bad sá gun kat 
azok tól, akik el ra bol ták tő lünk. Ter mé sze té nél fog va a tech no ló gia azok szá má ra ked ve ző esz köz, 
akik oko sak (va gyis akik él ni tud nak ve le), szem ben a bu ták kal, akik nem ké pe sek. Azok nak ked-
vez, akik gyor san ké pe sek al kal maz kod ni és vál ta ni (va gyis akik gyor san meg lát ják az új dol gok 
elő nye it), szem ben azok kal, akik ne héz ke sek (va gyis akik a ki pró bált ré gi dol gok hoz ra gasz kod
nak). Va jon van-e két szó, amely job ban jel le mez né az ál la mi bü rok rá ci át, mint a „bu ta” és a 
„ne héz kes”? [3]

Az ál lam ter mé sze te sen meg kí sér li le las sí ta ni, vagy akár meg is ál lí ta ni a tech no ló gia ter je dé sét, s 
eh hez nem zet biz ton sá gi meg fon to lá sok ra hi vat ko zik, vagy ar ra, hogy az új esz kö zö ket ká bí tó szer-
ke res ke dők és adó csa lók hasz nál ják. Gya ko ri hi vat ko zá si alap még a tár sa da lom szét zi lá ló dá sá nak 
ré me. Az ag gá lyok több sé ge jo gos. A kripto anar chia meg nyit ja az utat az ál lam tit kok, a til tott és 
lo pott anya gok szá má ra, azok így sza ba don ára mol hat nak és cse rél het nek gaz dát. Az ano ni mi tást 
biz to sí tó szá mí tó gé pes pi a con még a gyil kos ság és a zsa ro lás is a ke res ke de lem tár gyá vá vál hat. 
Min den fé le bű nö zők és kül föl di ek hasz nál hat ják a CryptoNetet. Ez azon ban nem szab hat gá tat a 
kriptoanarchia ter je dé sé nek. [4]

4. Elég a mond va csi nált kri té ri u mok ból! A hackereket a te vé keny sé gük alap ján kell 
meg ítél ni, nem pe dig olyan „mond va csi nált kri té ri u mok” alap ján, mint a fa juk, ko ruk, 
ne mük vagy po zí ci ó juk. Se hol sem nyil vá nul meg lát vá nyo sabban ez az ethosz, mint 
ab ban, hogy a hackerek túl nyo mó több sé ge szi lár dan hisz az internet em be re ket 
egyen lő vé te vő ha tal má ban. Az interneten az ano ni mi tás meg en ge di, hogy az olyan 
vál to zók, mint va la ki nek a fa ja, ko ra stb. rejt ve ma rad ja nak, és az öt le te ket, el kép ze lé-
se ket ki zá ró lag a lé nye gük höz tar to zó kri té ri u mok alap ján bí rál ják el, mi vel az egyéb 
kon tex tuá lis fak to rok nem is mer tek.

Az internet az egyik leg jobb frics ka a vi lá gon. Fo lya ma to san meg kér dő je le zi az olyas faj ta, mé lyen 
gyö ke re ző tár sa dal mi elő í té le te ket, mint ami lye nek a kor hoz, faj hoz, va gyo ni hely zet hez és nem hez 
tár sul nak. Az ame ri kai szá mí tó gé pes há ló za to kon nem rit ka, hogy egy ti zen négy éves gye rek egy 
negy ven egy éves fel nőt tel vi tat ko zik fi lo zó fi ai kér dé sek ről. [5]

5. „A szá mí tó gép az igaz ság meg is me ré sé re és szép ség te rem té sé re al kal mas esz köz.” A hack- 
e rek egyen lő ség je let tesz nek a hackelés, va la mint a mű vé szet és kre a ti vi tás kö zé. Rá  
adá sul az ethosznak ez az ele me a fi lo zó fia szint jé re eme li a hackelést (szem ben az egy-
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sze rű prag ma tiz mus sal). A fi lo zó fia pe dig (leg aláb bis egyes meg nyil vá nu lá sai) az 
em be ri ség nek a jó, az igaz és a szép irán ti vá gyá ról szól.

Nem kér dé ses, hogy a jó prog ra mo zás (hackelés) mű vé szet, és mint min den mű vé szet ben, az al ko
tók nak meg van a ma guk sa já tos stí lu sa, kéz je gye (amely idő vel vál toz hat). [6]

6. „A szá mí tó gép job bá te he ti éle tün ket.” Ez a té tel bi zo nyos fo kig az elő ző ből kö vet ke
zik. Mi vel az em be rek több sé ge vá gyik a jó, igaz és/vagy szép dol gok ra, az a tény, hogy 
a szá mí tó gép pel le het ilye ne ket ké szí te ni, azt is je lent he ti, hogy ké pes meg vál toz tat ni 
az élet mi nő sé gét. Ugya nak kor az idé ző je lek közt sze rep lő mon dat egy sze rű ki je len tés, 
amely ben – akár csak az elő ző ek ben – a tech no ló gia irán ti mély sé ges sze re tet fe je ző dik 
ki. Nem ál lít ja exp li cit mó don, hogy a kom pu te rek nek min den kép pen és mind ig job bá 
kell ten ni ük az em ber éle tét, mint ahogy azt a té telt sem mond ja ki, ami egyéb ként 
lo gi ku san kö vet kez ne a fen ti axi ó má ból, ne ve ze te sen, hogy etikátlan do log a szá mí tó-
gé pet ar ra hasz nál ni, hogy az em be rek éle tét rosszab bá tegye… Sok hacker, köz tük 
Emmanuel Goldstein is, ha tal mas po zi tív erő nek te kin ti az internetet.

Lét fon tos sá gú, hogy ne en ged jük el ural kod ni fé lel me in ket és ag gá lya in kat, és ne hagy juk, hogy 
de mok ra ti kus ide ál ja ink és a ma gán élettel kapcsolatos ér té ke ink sérüljenek. A ki ber tér, vir tu á lis 
vi lág sok szem pont ból va ló sá go sabb, mint a va lós nak ne ve zett. Azért gon do lom ezt, mert az 
em be rek csak a vir tu á lis vi lág ban le het nek sza ba don azok, akik, ön ma guk sze rint va lók. Itt vé le
ményt nyil vá nít hat nak anél kül, hogy bün te tés től kel le ne fél ni ük; ha akar nak, név te le nek ma rad
hat nak, és részt ve het nek egy olyan di a ló gus ban, ahol a sza va ik ér tel me sze rint bí rál ják el őket, 
nem pe dig a bő rük szí ne vagy a hang juk mély sé ge alap ján. Ha son lít suk ezt össze a „va lós” vi lág
gal… Az internet a sa ját tör vé nyei sze rint ala kult ki és fej lő dik, és a vi lág mé re tű de mok rá cia 
erőd jé vé vált. … A kor má nyok kö te les sé ge, hogy min den szem pont ból sza bad utat en ged je nek 
szá má ra. [7]

A fen ti ek ből kö vet ke ző en a hackeretika alap el vei sze rint a hackernek kö te les sé ge, 
hogy min den gá tat le rom bol jon, sza bad dá tegye az in for má ció áram lá sá nak út ját, 
de cent ra li zál ja a ha tal mat, ké pes sé ge ik alap ján ítél je és be csül je meg az em be re ket, és 
szá mí tó gé pe se gít sé gé vel az em ber élet mi nő sé gét ja ví tó dol go kat hoz zon lét re. To vább
ra is nyi tott kér dés (in terp re tá ció kér dé se), hogy a hackeretikából kö vet ke zik-e a szoft-
ve rek ter jesz té sé nek tel jes sza bad sá ga mint kí vá na lom (amint ezt Richard Stallman 
kö ve te li), a szá mí tó gé pek ne ga tív szán dék kal va ló fel hasz ná lá sá nak ti lal ma (Clifford 
Stoll), vagy a biz ton sá gos, a bi zal mon ala pu ló há ló za tok ki ala kí tá sá nak igé nye (Steven 
Levy). A fen ti idé ze tek mind egyi ke ar ra utal, hogy az új hackerek tu da tá ban van nak a 
hackeretika alap el ve i nek, és – szán dé ko san vagy ösz tö nö sen – ér vé nye sí tik azo kat.

Az új hackeretika
Az em lí tett do ku men tu mok vizs gá la ta alap ján ar ra a kö vet kez te tés re ju tot tam, hogy 
lé te zik egy új hackeretika, amely hez a ki lenc ve nes évek hackerei tart ják ma gu kat. Az 
is lát ha tó, hogy a ré gi hackeretika tö re dé kei át ke rül tek az új ér ték rend be, és ily mó don 
meg fi gyel he tő egy faj ta foly to nos ság. A ré gi hez ha son ló an az új eti ka is in for má li san 
ala kult ki, s en nek egyes ele mei sem men te sek az ambiguitástól és bi zo nyos el lent mon-
dás ok tól. Mind ez ab ból fa kad hat, hogy az új hackerek jó val töb ben van nak és el szór-
tab ban te vé keny ked nek, mint a hat va nas évekbeli elő de ik.

1. „A leg főbb sza bály: ne árts!” Va gyis ha le het, ne tégy kárt kom pu te rek ben és ada tok-
ban. Ez ha son ló a hippokratészi es kü alap té tel éhez.

A hackeretika sze rint kö te le ző:
• biz ton sá go san te vé keny ked ni,
• sem mi ben kárt nem ten ni,
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• sen ki ben kárt nem ten ni, sem fi zi ka i lag, sem szel le mi leg, sem pe dig ér zel mi leg,
• hu mo ros nak len ni, leg aláb bis azok több sé ge szá má ra, akik a hackerek te vé keny sé gé nek ered

mé nyé vel szem be sül nek. [8]

A hackeretikával el len ke zik, hogy a logfájlokon kí vül – a rend szer be va ló be ha to lás hoz és nyo ma ik 
el tün te té sé hez ez el en ged he tet len – bár mi lyen ada tot meg vál toz tas sa nak egy rend szer ben. A rossz 
szán dé kú crackerekkel szem ben a hackerek nem érez nek kész te tést, hogy ada to kat sem mi sít se nek 
meg vagy tegyenek tönk re. Cél juk, hogy az adott rend szert ta nul má nyoz zák, és a le he tő leg töb bet 
meg tud ja nak ró la. A hackereket a csil la pít ha tat lan, sőt egy re nö vek vő tu dás vágy hajt ja. [9]

2. A rend sze rek be va ló be ha to lás – ha pusz ta szó ra ko zás ból vagy is me ret szer zés cél já ból tör té nik 
– eti ka i lag el fo gad ha tó, mind ad dig, amíg a hacker nem lop, nem ga ráz dál ko dik és nem sért meg 
bi zo nyos bi zal mas in for má ci ók ra vo nat ko zó kor lá to zá so kat. [10]

A fen ti alap té tel lel kap cso lat ban a leg főbb prob lé ma, hogy a szán dék ra ala poz. 
Nem sza bad szán dé ko san ada to kat tönk re ten ni. De mi a hely zet, ha – ahogy gyak ran 
meg tör té nik – egy hacker vé let le nül tö röl vagy vál toz tat meg fáj lo kat? Va jon ilyen kor 
eti kai vét sé get kö vet el? Az sem egy ér tel mű, mi mi nő sül „kár oko zás nak”. A leg több 
hacker nem te kin ti an nak az ap róbb csíny te vé se ket és tré fá kat, füg get le nül at tól, 
mi lyen lel ki ha tást váltanak ki. Ugya nak kor nem biz tos, hogy ezt ál do za ta ik is így 
gon dol ják, kü lö nö sen ak kor nem, ha ér té kes időt ve szí te nek vagy sok mun ká juk vész 
kár ba.

A ma gán ada tok vé del me
Az em be rek nek jo guk van ah hoz, hogy sze mé lyes ada ta ik véd ve legyenek. Ez annyit 
je lent, hogy jo guk van tel jes kö rű el len őr zést gya ko rol ni sa ját (és csa lá di) ada ta ik 
fe lett. De med dig ter jed ez a jog? Be le ér ten dő az is, hogy az em ber az interneten is 
ano nim lé te zik? Vane jo gom mun ka adóm elől el tit kol ni az olyan in for má ci ó kat, mint 
az egész sé gi ál la po tom, pri u szom, sze xu á lis szo ká sa im stb.?

Van nak-e olyan sze mé lyek (po li ti ku sok, hí res sze mé lyi sé gek), akik nek az ada ta it 
ke ve sebb vé de lem il le ti meg, mint má so ké it? A sze mé lyes ada tok sért he tet len sé gét 
hir de tő hackerek el ve i ben rej lő fur csa ság, hogy bi zo nyos in for má ci ók ra vo nat ko zó an 
nem tart ják ér vé nyes nek a sza bad hoz zá fér he tő ség kö ve tel mé nyét, s ilyen mó don 
el len tét be ke rül nek az ere de ti hackeretikával.

A sze mé lyes ada tok vé del mé hez va ló jog
Úgy vél jük, a sze mé lyes ada tok vé del me alap ve tő jog. Saj nos az [ame ri kai] al kot mány – eb ből 
szem pont ból el avult lé vén – nem mond ja ki egy ér tel mű en ezt a jo got. [11]

A hackerek ugya nak kor rend kí vül fon tos nak tart ják a sze mé lyes ada tok vé del mét, ép pen azért, 
mert ma nap ság ren ge teg mó don és irány ból fe nye ge tik azo kat. Ami kor csak le het, fel hív juk az 
em be rek fi gyel mét, hogy véd jék könyv tá ra i kat, tit ko sít sák e-mailjeiket, ne hasz nál ják mo bil te le fon-
ju kat, és tegyenek meg min dent, hogy éle tü ket, az az zal kap cso la tos ada to kat meg tart has sák 
ma guk nak. 1984ben hackerek kulcs sze re pet ját szot tak ab ban, hogy ki de rült: a TRW ame ri ka i ak 
mil li ó i ról ve ze tett sze mé lyi hi tel-fáj lo kat. Az em be rek több sé ge ko ráb ban egyál ta lán nem hal lott a 
hi tel fáj lok ról. A fájl ál lo mányt vé dő jel sza va kat gya kor la ti lag nem ke zel te tit ko san a rend szer. Sőt 
ma guk ra a hi tel je len té sek re is rá nyom tat ták őket. [12]

Ér de kes mó don a hackerek több sé ge nem azt ki fo gá sol ta, hogy a TRW az em be rek 
tud ta nél kül ada to kat gyűj tött ban ki hi tel ügy le te ik ről (s így az érin tet tek azok helyt ál
ló sá gát sem el len őriz het ték), ami nek alap ján azu tán a ban kok hi tel vagy jel zá log ké
rel me i ket el bí rál ták. A hackerek szá má ra az volt el fo gad ha tat lan, hogy a fáj lo kat nem 
véd ték elég gé, va gyis könnyű volt hoz zá juk fér ni.
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„Hasz náld, de ne vedd el!”
A szá mí tó gé pek nek nem sza bad ki hasz ná lat la nul áll ni uk. Eti ka i lag hely te len, ha az 
em be rek nem fér het nek hoz zá a szá mí tó gé pek hez, ami kor tu laj do no sa ik nem hasz nál-
ják azo kat. Ezt az alap el vet so kan „sé ta ko csi ká zó eti ká nak” ne ve zik. Hi szen nem 
te szünk-e va ló já ban szí ves sé get, ha kölcsönvesszük va la ki nek az au tó ját anél kül, hogy 
az il le tő tud na ró la, és azu tán te le tank kal vissza visszük, sőt ta ná csok kal is el lát juk a 
tu laj do nost ar ra vo nat ko zó an, ho gyan hasz nál hat ná még jobb ha tás fok kal a ko csi ját? 
(És va jon eti kai vét ség-e, ha egy so ro zat kul csot is csi nál ta tunk az au tó hoz, hogy azu tán 
bár mi kor köl csön ve hes sük? Ugya nis a hackerek vol ta kép pen ezt te szik, ami kor a rend-
szer gaz dák jo go sít vá nya it fel hasz nál ják.) Ugya nak kor a hackerek több sé ge ér zé keny 
ar ra, hogy csak ő hasz nál has sa sze mé lyi szá mí tó gép ét.

Az interneten ke resz tül kö rül be lül ne gyed mil lió olyan szá mí tó gép hez le het hoz zá fér ni, ame lyek 
na pi tíz órán át ki hasz ná lat la nul áll nak. Ilyen ha tal mas, po ten ci á li san el vesz te ge tett ka pa ci tás lát
tán egy iga zi hacker en ge délyt kér ne a gé pek hasz ná la tá ra, és sem mi kép pen sem tar ta ná vissza, ha 
eset leg nem kap ná meg a jó vá ha gyást. Ugya nak kor min den le het sé ges óv in téz ke dést meg ten ne, 
hogy ne tegyen kárt a rend szer ben, amely be be ha tol. [13]

Lépd át a ha tá ro kat!
A hackelés lé nye gé hez tar to zik a ha tá ro kon va ló át lé pés, a kor lá tok szét fe szí té se. Ezt 
az alap el vet egyes ré gi hackerek a Ré gi Eti ka he te dik, in for má lis alap tör vény ének 
te kin tik. Ha egy hackernek azt mond juk, hogy va la mit nem tud meg csi nál ni, az il le tő 
azon nal er köl csi kö te les sé gé nek fog ja érez ni, hogy ne ki ve sel ked jen. Az extropiánusok 
hisz nek ab ban, hogy a vi lág ban mű kö dő egyik fő erő a tá gu lás, a ki ter je dés, a nö ve ke
dés tör vé nye. A hackelést extropikus te vé keny ség nek te kin tik, mi vel cél ja a hat árok 
át lé pé se, a tech no ló gi át pe dig a nö ve ke dés esz kö zé nek tart ják.

Ah hoz, hogy sza ba dok le hes sünk, át kell lép nünk a kö zép ko ri er köl csi sza bá lyo kon, át kell hág-
nunk az igaz ság ta lan tör vé nye ket és el kell fe lej te nünk a vál la lat hoz va ló hű ség fo gal mát. Lesz nek, 
akik mind ezért hűt len nek és bű nös nek mon da nak majd ben nün ket. Egy sza bad em ber je len lé te 
de mo ra li zál ja a ve le egy szo bá ba össze zárt rab szol gá kat. Sza ba dítsd fel em ber tár sa i dat! Add 
ke zük be a fegy vert, a tu dást, amely se gít ne kik, hogy az el nyo mó val szem be száll ja nak! [14]

A kom mu ni ká ci ó hoz va ló jog el ve
Az em be rek nek jo guk van sza ba don kom mu ni kál ni egy más sal. Az ENSZ Te le kom mu
ni ká ci ós Szer ve ze te (ITU) több fó ru mon le szö gez te, hogy ezt az alap ve tő em be ri jo got 
min den or szág nak és kor mány nak tisz te let ben kell tar ta nia. Glo bá lis szin ten ugya nak
kor fon tos mo rá lis prob lé ma, hogy a har ma dik vi lág or szá ga i nak inf rast ruk tú rá ja nem 
elég fej lett ah hoz, hogy pol gá ra ik a sza bad kom mu ni ká ci ó hoz va ló jo gu kat ér vé nye sít-
sék. Szá mos ENSZfelmérés fog lal ko zik ez zel a prob lé má val.

A hackerek több sé ge lel kes hí ve az ame ri kai al kot mány el ső ki egé szí té sé nek, amely 
a szó lás- és gyü le ke zé si sza bad ság ról szól. A phreakerek (telefonhackerek) még egy 
lé pés sel to vább men nek, és ki je len tik, hogy az em be rek nek jo guk van ol csón és 
könnyen kom mu ni kál ni egy más sal (hogy a sze gé nyek se legyenek el zár va a tá vol sá gi 
be szél ge té sek től). Ha a táv köz lé si cé gek aka dá lyoz zák az ol csó te le fo nos kom mu ni ká
ci ót, a telefonhackelés a meg ol dás.

Kom mu ni kál junk!
Ez a leg alap ve tőbb em be ri jog. A pusz ta tény, hogy ez a lap lé tez het, a bi zo nyí ték ar ra, hogy a szó
lás sza bad ság még lé te zik. Az ál lam ál tal ga ran tált vé de lem el le né re sok do log ve szé lyez te ti a kom-
mu ni ká ci ó hoz va ló jo got. [15]
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Ne hagyj nyo mot!
Ne hagyj ma gad után sem mi lyen nyo mot, je let, amely ar ra utal, hogy be ha tol tál a rend-
szer be. Ne hívd fel ma gad ra a fi gyel met! Dol gozz csend ben, hogy más is hoz zá fér hes sen 
ah hoz, ami hez te. Ez az eti kai alap elv ar ról szól, hogy a hacker nem csak a sa ját ér de ke
it tart ja szem előtt, ha nem a töb bi e ket is vé di at tól, hogy el fog ják őket vagy el vesszen 
szá muk ra a hoz zá fé rés le he tő sé ge. Ter mé sze te sen a ti tok ban va ló te vé keny ke dés szük sé
ges sé gé nek el ve el len tét ben áll az in for má ció sza bad áram lá sá ra vo nat ko zó alap sza-
bállyal.

A hackerek az aláb bi sza bá lyok sze rint dol goz nak:
1. Dol gozz ész re vét le nül!
2. Ha gya na kod ni kez de nek rád, dol gozz még ész re vét le neb bül!
3. Ha vá dol nak, ta gadj!
4. Ha el fog nak, hi vat kozz az al kot mány ötö dik ki egé szí té sé re. (Amely egye bek közt ki mond ja, 

hogy sen ki nem tart ha tó fog va bí ró sá gi íté let, il let ve meg fe le lő jo gi el já rás nél kül és nem kény
sze rít he tő ar ra, hogy ma ga el len ta nús kod jon.] [16]

Oszd meg!
Az in for má ció ak kor a leg ér té ke sebb, ha a le he tő leg több em ber rel meg oszt ják. Ne 
tit ko lózz, és ne rejtsd el! Ezt az alap el vet te kint het jük az ere de ti eti ka egyik té te lé ből 
le ve ze tett prin cí pi um nak. A ka lóz eti ka sze rint a szoft ve rek ér té két nö ve li, ha az em be-
rek ki pró bál hat ják őket, mi e lőtt fi zet né nek ér tük. Ép pen ezért di csé re tes do log, ha az 
em ber a bir to ká ba ke rült szoft ve re ket meg oszt ja ba rá ta i val.

A ka ló zok ta nu lás, in for má ció cse re és szó ra ko zás cél já ból meg oszt ják a WAREZt [szoft ve re ket] 
má sok kal. A ka lóz ko dás élet for ma. Egy iro dai dol go zó, aki kol lé gá i nak át ad egy szoft vert, vagy egy 
ta nu ló, aki osz tály tár sa i val meg oszt egy flop pyt te le prog ra mok kal, sem mi vel sem in kább ka lóz, 
mint egy ba rát, aki ka zet tá ra ve szi ne künk a leg újabb Depeche Modealbumot. Az IGA ZI ka lóz 
na gyobb kö zös sé gek kel áll kap cso lat ban, amely nek tag ja it a warezek irán ti ér dek lő dés kö ti össze. 
A kap cso lat tar tás leg in kább Bul le tin Board rend sze re ken (BBS) ke resz tül tör té nik. Az alap sza
bály: „Adj va la mit, hogy kapj va la mit. Jó tett he lyé be jót várj!” A ka ló zok NEM in gyen élők, és csak 
a lá mák [bu ta kez dők] hi szik, hogy sem mi ért kap hat nak va la mit. [17]

Ön vé de lem
A hackerekre és a ví ru sok ra szük ség van ah hoz, hogy az em be re ket meg le hes sen vé de-
ni egy az 1984ben fel vá zolt jö vő től, vagy az ál lam és a nagy vál la lat ok nö vek vő ha tal má
tól. Er köl csi kö te les ség a hackelést egy faj ta jujitsuként hasz nál ni ar ra, hogy a nagy, 
sze mély te len, az egyén éle té nek irá nyí tá sá ra tö rek vő erők fö lé be ke re ked hes sünk.

Hi szek ab ban, hogy a sza bad ság hí vei és az Ame ri kát al kot má nyos ság tól meg fosz ta ni szán dé ko zók 
kö zöt ti há bo rú egy re he ve seb ben dúl majd. Ha ez így lesz, min den le het sé ges esz közt fel aka rok 
hasz nál ni, hogy a les ke lő dő sze mek be ho mo kot szór jak. A ví ru sok az ön vé de lem esz kö ze i vé vál hat
nak egy olyan kor mány el len, amely fél az egyén bir to ká ban lé vő szá mí tó gép től. [18]

A hackelés vol ta kép pen nö ve li a biz ton sá got. Hasz nos és jó té kony do log meg ke res-
ni a biz ton sá gi rend sze rek ré se it, s azu tán meg mu tat ni, ho gyan kell be fol toz ni azo kat. 
A hackelés po zi tív ha tá sa, hogy meg ta nít ja az em be re ket ar ra, ho gyan kell a gyen ge 
vé del met meg erő sí te ni, és ese ten ként – ko moly kár oko zás nél kül – be lát tat ja ve lük, 
hogy nincs tö ké le tes vé de lem.

A biz ton ság nö ve lé sé ről szó ló alap elv má sik ér tel me zé se még el lent mon dá so sabb: Van nak, akik 
ép pen olyan etikátlannak tart ják a crackelést, mint a be tö rést és a ma gán lak sér tést. Ugya nak kor az 
„eti kus” crackelés ki zár ja a rom bo lást, s ez leg aláb bis mo de rál tab bá te szi az olyan em be rek vi sel-
ke dé sét, akik „jó sá gos” crackereknek tart ják ma gu kat (lásd még: sza mu ráj). Ilyen ala pon a leg ma
ga sabb fo kú tisz te let meg nyil vá nu lá sa, ha az il le tő a) va la ki nek a rend sze ré be be ha tol, és b) el ma-
gya ráz za a rend szer gaz dá nak – le he tő ség sze rint a rend szer gaz da accountjáról kül dött emailben –, 
ho gyan si ke rült be jut nia és ho gyan le het ne be töm ni a rést. [19]
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Szá mos szoft ver cég, köz tük a Lotus, rend sze re sen bíz meg hackereket, hogy tesz tel
jék rend sze rü ket. Ez azt is je len ti, hogy bi zo nyos fo kig a pi ac egyes sze rep lői is ér vé
nyes nek is me rik el ezt az eti kai alap el vet. Ugya nak kor ter mé sze te sen még a Lotus sem 
sze ret né, hogy rend sze rét olyan hackerek tesz tel jék, aki ket nem a cég al kal maz.

Bízz, de tesz telj!
Fo lya ma to san tesz tel ni és fej lesz te ni kell a rend sze rek vé del mét. Ne bíz zuk má sok ra 
azok kar ban tar tá sát. Is mer jük meg tel jes mély sé gé ben az ál ta lunk hasz nált rend szert. 
Ha si ke rül olyan mó don hasz nál nunk, ahogy lét re ho zói nem is ál mod ták – an nál jobb. 
Így azon túl csak még jobb rend sze re ket ké szí te nek majd.

A de mok rá ci át fo lya ma to san tesz te lik – ez a lé nye gé hez tar to zik. Zász ló ége tők, me leg jo gi ak ti vis
ták, kukluxklanosok, számítógéphackerek – egy foly tá ban pró bál gat juk a rend szer tű rés ha tá rát, 
hogy meg tud juk, mennyi re sé rü lé keny. Hang sú lyo zom: NEM csu pán azért csi nál juk, mert ér de kel 
a do log bennünket, ha nem mert – tá gabb kon tex tus ban – a de mok rá cia hi te les sé gét el len őriz zük. [20]

A brit hackerek egyik leg fon to sabb ké zi köny ve, a „Be at ing the system” sze rint ahogy 
a rend sze rek (pél dá ul a te le fon há ló zat) egy re bo nyo lul tab bá vál nak, egy re ke vés bé 
le het sé ges cent ra li zál tan, egy iro dá ból mű köd tet ni őket. A hackelés így nem csak hogy 
le het sé ges sé, ha nem szük sé ges sé is vá lik. A hackerek eti kai kö te les sé ge, hogy tesz tel-
jék a rend sze re ket, ne hogy azok a leg kri ti ku sabb pil la nat ban omol ja nak össze (ahogy 
ez 1990ben az AT & T köz pon tok kal tör tént).

Rö vi den össze fog lal va te hát az új hackeretika sze rint a hackerek, va gyis a kompu-
ter underground kö te les sé ge 1. az ada tok és a hard ve rek vé del me; 2. a sze mé lyes ada-
tok tisz te let ben tar tá sa és vé del me; 3. a má sok ál tal el vesz te ge tett ka pa ci tás ki hasz ná-
lá sa; 4. a fe les le ges kor lá tok át lé pé se; 5. az em be rek kom mu ni ká ci ó hoz va ló jo gá nak 
vé del me és ér vény re jut ta tá sa; 6. nyom nél kül te vé keny ked ni; 7. az ada to kat és szoft-
ve re ket meg osz ta ni; 8. ébe ren őr köd ni, ne hogy a ha ta lom a kibertérben is köz pon to sí
tot tá vál jon; 9. a szá mí tó gé pes rend sze rek vé del mé nek tesz te lé se.

Mi ti los?
Mi u tán lát tuk, mi kö te le ző, az aláb bi ak ban át te kint jük, mi az, amit tilt az új hacker eti
ka. Az, hogy mi szá mít etikátlannak, sok eset ben le ve zet he tő a kö te le ző nek te kin tett 
alap el vek ből, és meg for dít va; ab ból, hogy mit te kin te nek til tott nak, kö vet kez tet he tünk 
ar ra, hogy mit gon dol nak kí vá na tos ma ga tar tás nak.

1. Or gaz da ság és ke res ke del mi szem lé let, ka lóz ko dás ból szár ma zó szoft ver el adá sa, 
hackelés anya gi ha szon szer zés cél já ból, ön ki áru sí tás. Az or gaz da ság el len té tes az új 
hackereti ka meg osz tás ról szó ló, és a ré gi nor ma rend szer pro fit szer zés cél já ból tör té nő 
szoft ver gyár tást ki zá ró alap té te lé vel.

A pro fit szer zés le he tő sé ge időn ként a ke res ke de lem fe lé csá bít ja a hackereket. Más kor úgy vé lik, 
hogy a ke res ke de lem az egyet len csa tor na, ame lyen mun ká juk gyü möl csét el jut tat hat ják a tö me gek-
hez. Ha si ker rel jár nak, meg is gaz da god nak, és fo ko za to san el tá vo lod nak a hackerléttől, hi va tal no
kok ká vál nak, és nem bol do gok töb bé. [21]

Az or gaz dák úgy vi szo nyul nak a ka ló zok hoz, mint a bon tott au tók ke res ke dői a hob biau tó sze re
lő höz. Az or gaz dák ugya nis sze mé lyes hasz not sze rez nek a lo pott hol mi ELADÁSából. A ka ló zok 
hit vá nyab bak nak te kin tik őket, mint a pedofileket. [22]

Az or gaz da ság el len té tes a hackeretikának az in for má ció és szoft ve rek meg osz tá sá-
ra vo nat ko zó 7. alap el vé vel.
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2. Freeloading (In gye nes és kor lá to zás nél kü li le töl tés). A freeloader mind ig el vesz, de 
so ha nem tesz hoz zá. Hasz nál ja má sok mun ká já nak a gyü möl csét anél kül, hogy ő ma ga 
a leg cse ké lyebb mér ték ben is hoz zá já rul na vagy tö ké le te sí te né. Ez szin tén el lent mond 
a 7. alap elv nek.

A ka ló zok va ló já ban a mi nő sé gi ter mé kek leg jobb rek lá mo zói, mi vel a meg osz tás alap el ve le he tő vé 
te szi, hogy a fel hasz ná lók elő ször ki pró bál ják az áru kat, és csak azu tán vá lasszák ki a szá muk ra leg
meg fe le lőb bet. Neem, a ka ló zok nem freeloaderek. Sőt ki fe je zet ten el len zik a freeloadolást. [23]

3. Rend sze rek meg ká ro sí tá sa, tönk re té te le, hard ver meg ron gá lá sa olyan te vé keny ség, 
amely ből más fel hasz ná lók nak ká ruk szár ma zik, van da liz mus, rom bo ló ví ru sok, tró jai 
fa lo vak, lo gi kai bom bák írá sa, il let ve ter jesz té se… Nem ti los, vi szont bosszan tó (nem tel
je sen ár tal mat lan) já té ko kat ját sza ni a rend szer gaz dák kal és ma guk kal a rend sze rek-
kel… Mind ez egye ne sen kö vet ke zik a „Ne árts!” alap elv ből.

 I. Ne tégy kárt sem mi lyen rend szer ben! A BBSeseket le bom báz ni hely te len, egy sze rű és bu ta 
do log.

II. Ne vál toz tass meg egyet len rend szer fájlt sem azo kon kí vül, ame lyek re fel tét le nül szük sé ged van 
a be ju tás hoz, a me ne kü lés hez, az ész re vét le nül ma ra dás hoz, il let ve a rend szer be va ló vissza té-
rés hez. [24]

Ha van do log, amit utá lok, az az, hogy egyes ön je lölt hackerek úgy tör nek be rend sze rek be, hogy 
köz ben min dent tönk re tesz nek, ami az út juk ba ke rül, s ez zel az összes hacker hír ne vét tönk re te-
szik… Aki szét zúz egy rend szert, az sem mi vel sem mél tóbb a hacker név re, mint a nagy anyám. [25]

4. A szél ső sé ges ön zés, a sa ját ér de kek elébe he lye zé se min den ki másénak, olyan bű nös 
vi selke dés, amely ből egyéb ne ga tív meg nyil vá nu lá sok is kö vet kez nek… Itt megint a 
hackeretika mé lyén élő ket tős sé get fi gyel het jük meg: a hacker mély sé ge sen in di vi du a
lis ta, ám egy szer smind rend kí vül erős kö zös sé gi ér zés is hajt ja. Az ön tör vé nyű ség nem 
egyen lő az ön zés sel.

Meg kell húz ni a ha tárt hackerek és bű nö zők kö zött. Az előb bi ek ku tat nak és fel fe dez nek, az 
utób bi a kat vi szont csak sa ját önös ér de ke ik mo ti vál ják. Per sze időn ként a hackerek is át hág
nak tör vé nye ket, de nem hi szem, hogy et től mind járt bű nö zők ké is vál ná nak – leg aláb bis 
mo rá lis szem pont ból nem fel tét le nül kö vet nek el bűnt. [26]

Van nak hackerek, akik nek igen csak túl mé re te zett az egójuk … Az egyik ilyen a Corporal 
Punishment [Tes ti Fe nyí tés] ne vű… Egy csomószor össze akad tam már ve le. Az a fic kó Is ten nek 
kép ze li ma gát, és min den kit a föld be ti por… Egye sek azt hi szik, hogy ha má so kon át gá zol nak, 
ak kor ők na gyob bak lesz nek. Bocs, fi úk, de az a hely zet, hogy et től még nem lát szo tok na gyobb
nak, csak ön ző disz nók nak, aki ket vi szont el kell ti por ni… [27]

Ne fe led kez zünk meg ar ról, hogy a hackereknek, crackereknek, chippereknek, cruncherek-
nek és egye bek nek bi zony van egójuk, és en gem csak egyet len do log za var a hackeretikában, 
ne ve ze te sen, hogy nem szá mol az egóval és az ön ér dek kel. Mert hát mi más sal ma gya ráz hat-
nánk, hogy a crackerek időn ként lo pott szoft vert árul nak, vagy hogy egyéb ként in tel li gens 
em be rek ví ru so kat sza ba dí ta nak a szá mí tó gép-fel hasz ná lók ra il let ve -rend sze rek re, re mél ve, 
hogy a le he tő leg na gyobb kárt si ke rül okoz ni uk. És mi más len ne a ma gya rá za ta an nak, hogy 
hackerek be tör nek a rend sze rek be és csak úgy, a tré fa ked vé ért ki tö röl nek fáj lo kat? Az 
em be rek szó ra ko zás ból ha tol nak be ide gen rend sze rek be, és még azért, mert így erős nek 
érez he tik ma gu kat, nem pe dig azért, mert ki hasz ná lat la nul áll né mi szá mí tó gép-ka pa ci tás. 
[28]

5. A (sze lek tív) Lo pás el le nes Eti ka. Az in for má ció, a szol gál ta tá sok és a szoft ve rek 
nem szá mí ta nak ma gán tu laj don nak, a hard ve rek, a kéz zel fog ha tó ja vak, a pénz és az 
ah hoz kap cso ló dó szol gál ta tá sok (hi tel kár tya, di gi tá lis pénz, a te le fon kár tya-szá mok 
stb.) vi szont igen. Az utób bi a kat el lop ni bűn. A lo pás tár gyá tól függ, hogy a cse le ke det 
meg en ged he tőe. Te le fon szol gál ta tá so kat lop ni nagy vál la lat ok tól vagy az ál lam tól – az 



 replika 315 replika 315

rend ben van. Ma gán sze mély től vagy kis nonprofit szer ve zet től lop ni ugya ne ze ket – az 
hely te len. Az új hackeretika így nem tá mo gat ja a lo pást, ha nem egy sze rű en bi zo nyos 
dol go kat nem te kint tu laj don nak, más ese tek ben pe dig egyes cse le ke de te ket in kább 
„köl csön vé tel nek” mi nő sít, mint lo pás nak.

Hol hú zó dik te hát a ha tár a hackerek és a bű nö zők vi lá ga közt? Szá mom ra ez mind ig egy ér tel mű 
volt. Mind annyi an tisz tá ban va gyunk az zal, hogy kéz zel fog ha tó tár gya kat el lop ni bűn. Azt is tud
juk, hogy a van da liz mus ne ga tív je len ség, mint ahogy az sem he lyes, ha va la ki nek a sze mé lyes szfé-
rá já ba be tö rünk. Mind ezek a hackerek vi lá gán is kí vül es nek. [29]

6. Fel tű né si visz ke teg ség, nagy zo lás, hen ce gés. El fo gad ha tó, ha egy hacker zárt kör ben 
hen ceg és feltűnősködik, az vi szont sem mi eset re sem, ha olyan he lyen vagy kö zös ség
ben te szi ezt, ahol kí vül ál lók is ta núi le het nek. Aki a mé di á nak vagy más nem ha cke-
rek nek di csek szik, az meg sér ti a „Ne hagyj nyo mot!” alap el vet.

Ter mé sze tes nek tűn het, ha va la ki egy si ke res hackelés után büsz kél ke dik tet té vel. Csak hogy ne 
fe led jük: ez zel fel hív juk ma gunk ra a fi gyel met, és bi zony nem csak a hí ve ink és cso dá ló ink hall ják 
meg, amit mon dunk. Így azu tán ba rá ta in kat is baj ba so dor hat juk, és min den ki mást, aki ugya nab ba 
a rend szer be akar be jut ni. [30]

Az iga zi hacker halk szavú… nem di csek szik. Ha el szó lod ma gad egy ba rá tod nak, vagy egy le ve le
ző lis tán nem tu dod fé kez ni ma gad, ha ma ro san min den ki tud ni fog ja, mit tet tél, ki vagy, és hogy 
el tűn tél… [31]

7. Hely te len do log kém ked ni, le sel ked ni, má so kat meg fi gyel ni és be ha tol ni a ma gán-
szfé rá juk ba, pél dá ul el ol vas ni az emailjeiket. Ez az új hackeretikának a sze mé lyes ada
tok vé del mét kí vá na tos nak ki mon dó alap elv ből is le ve zet he tő. Ugya nak kor egy hacker 
min den na pi gya kor la tá nak ré sze, hogy jel sza va kat kém lel ki és biz ton sá gi rend sze re ken 
ke res ré se ket. Itt új ra meg fi gyel he tő a ma gán ada tok vé del mé ről és az in for má ció áram
lás sza bad sá gá ról szó ló alap té te lek kö zöt ti el lent mon dás.

Egyes hackerek ép pen az el len ke ző jé re hasz nál ják a szá mí tó gé pet, mint ami re az el ső hackerek szán
ták: elő ször is kor lá toz zák a kom pu ter és te le fon rend sze re ken át fu tó in for má ci ók és ada tok áram lá
sát. Má sod szor, gé pe i ket má sok meg fi gye lé sé re és a ró luk va ló in for má ció gyűj tés re hasz nál ják. [32]

8. Spic lis ke dés. Etikátlan do log más hackereket be súg ni. A hackeretikának ez a té te le 
meg egye zik más tör vé nyen kí vü li cso por tok, szub kul tu rá lis kö zös sé gek, bör tön tár sak, 
ká bí tó szerél ve zők és pros ti tu ál tak eti kai kód já val. Ugya nak kor a hackerek ese té ben 
plusz prob lé ma, hogy sok hacker egy idő után szá mí tó gépbiz ton ság tech ni kai szak ér
tő ként vál lal mun kát.

Sen ki sem alá va lóbb a spic li nél. Azok, akik más hackereket fel nyom nak, ro ha dé kok. Per sze, 
vé dett sé get és mentelmet ígér nek ne kik, ha be kö pik a ba rá ta i kat. Aki meg te szi, az hely te le nül cse-
lek szik és árt a hackertársadalomnak. Össze kell tar ta nunk, an nál is in kább, mert va ló já ban sen ki 
sem áll a mi ol da lun kon. [33]

És vé gül van nak hackerek, akik más hackereket fel nyom nak a zsa ruk nak, vagy más ha tó sá gok nak. 
A spic lis ke dés ma nap ság egy re di va to sab bá vá lik. Azt mond hat ja er re va la ki: „Ugyan már, egy 
nor má lis hacker so ha nem nyom na fel egy má si kat.” És va ló igaz, aki ezt te szi, nem iga zi hacker, 
ma xi mum an nak tart ja ma gát. [34].

A vál to zás okai
A szö ve gek ben kü lön bö ző ma gya rá za tok sze re pel nek ar ra, mi ért ér zik egye sek, hogy a 
hackeretika meg vál to zott.

1. „Több cucc.” Rend kí vü li mér ték ben meg nőtt a kom pu te rek szá ma, rá adá sul sok kal 
na gyobb a tel je sít mé nyük, mint a ko ráb bi a ké, há ló zat ban üze mel nek, fon to sabb sze re-
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pet töl te nek be, és el ter jed teb bek. Mind ez ko mo lyabb le he tő sé get biz to sít a tár sa da
lom el len őr zé sé re, ez ál tal több le he tő ség adó dik a kor rup ci ó ra és a po zi tív kez de mé
nye zé sek re is.

Szin te sen ki sem tud ta, hogy lé te zik hackeretika, amíg le he tet len volt be tör ni a nagy és bo nyo lult 
szá mí tó gé pes rend sze rek be… Most, hogy min den ki össze van köt ve min den ki vel, a kí sér le te zők és 
fel fe de zők ko ráb ban lo ká lis ér vé nyű és mé re tű mun ká ja az egész vi lág ra ki ter jed het. [35]

A szá mí tó gép ko rá ban élünk. Min dent ha tal mas rend sze rek irá nyí ta nak: a víz há ló zat tól a vas útig, 
a lé gi köz le ke dés től az áram el lá tá sig és a te le fon szol gál ta tá sig. Kép zel jük csak el, mi lyen ki tű nő en 
el szó ra koz hat egy hacker egy ilyen rend szer ben. Be tör ni egy há ló zat ba ese ten ként ha tal mas tel je
sít mény le het. De én sokkal in kább ar ra sze ret ném fel hív ni a fi gyel met, mi min dent csi nál hat egy 
hacker, ha már be ju tott a rend szer be. [36]

2. A tár sa da lom. A tár sa da lom rossz irány ban vál to zik. Vagy ar ról van szó, hogy a ré gi 
hackerek egy sok kal vé det tebb, több tá mo ga tást nyúj tó és há lá sabb kör nye zet ben te vé-
keny ked tek (pél dá ul az MIT la bo ra tó ri u ma i ban, ahol min de nük meg volt, amit csak 
kí ván tak, és rá adá sul még ve ze tő ik és tár sa ik el is me ré se is támogatta őket), vagy pe dig 
ar ról, hogy tá gabb kö zös ség ben lé tez tek (az öt ve nes évek Ame ri ká ja), amely a ma i nál 
sok kal job ban épült a bi za lom ra és a be csü let re.

A hackerjelenség bo nyo lult és szer te ága zó, és leg aláb bis va la mennyi kö ze van a tár sa da lom nö vek-
vő el ide ge ne dett sé gé hez és ah hoz, ho gyan ta lál ja meg a mód ját a kis em ber, hogy a ma ga szá má ra 
is hasz no sít sa a dol go kat. [37]

Meg győ ző dé sem, hogy a hackerek nem vál toz tak. A tár sa da lom vi szont an nál in kább, még pe dig 
ne ga tív irány ba. A ré gi idők hackereit a kör nye ze tük el is mer te, ami ért kí sér le tez tek, új dol go kat 
pró bál tak ki. [38]

3. A szá mí tó gépipart ki áru sí tot ták. A ke res ke del mi szoft ve rek fej lesz tői nem hisz nek már 
a hackeretikában. Sza ba dal maz tat ják a szoft ve re ket, félt ve őr zik az ada to kat és az al go
rit mu so kat. Az új hackerek nem tesz nek mást, mint hogy mind er re re a gál nak. Nem 
kel le ne azt ten ni ük, amit tesz nek, ha a kom pu ter ipar a nyi tott szab vá nyo kat, a sza ba don 
hoz zá fér he tő rend sze re ket és a nyílt for rás kó do kat te kin te né a fej lő dés irá nyá nak.

Vé gül is nem ma rad más szá mom ra, mint hogy le von jam a kö vet kez te tést: a szá mí tó gé pes for ra da-
lom vé get ért, és az em be rek vesz tet tek. A szá mí tó gé pes kö zös sé get már nem a tu dás vágy hajt ja, 
ha nem a pénz éh ség. A lán go ló te kin te tű, tu dá su kat min den ki vel meg osz tó prog ra mo zók egy ko ri 
kis cé ge it fel vál tot ták a ma mut vál la la tok, ame lye ket öl tö nyös, nyak ken dős üz let em be rek és szer ző
jo gi szak ér tők irá nyí ta nak. [39]

4. Ge ne rá ció vál tás. Az új ge ne rá ci ós hackerek, akár csak a töb bi fi a tal (Generation X), 
sok kal el ide ge ne det teb bek, pesszi mis táb bak, ön zőb bek, ha nya gab bak és prag ma ti ku
sab bak. Nem a tár sa da lom, a tech no ló gia vagy a szá mí tó gé pes gya kor lat vál to zott meg, 
ha nem ar ról van szó, hogy az új hackerek egy olyan ge ne rá ci ó hoz tar toz nak, amely más-
képp ne vel ke dett, mint az elő ző, és más ha tá sok ér ték.

A GenX tag jai sok kal ön zőb bek, jó val va ló szí nűbb, hogy a meg szer zett in for má ci ó kat min de nek
előtt a sa ját ér vé nye sü lé sük höz ve ze tő esz köz ként hasz nál ják fel, és úgy ér zik, hogy az idő seb bek 
kib...nak ve lük… Így az tán nem meg le pő, hogy más képp gon dol kod nak, mint a Baby Boom
generációhoz tar to zó elő de ik. [40]

A ré gi eti ka ta ga dá sa
Ér de kes meg fi gyel ni, mi lyen mó do kon ta gad ják meg a ki lenc ve nes évek hackerei az 
ere de ti hackeretika nor má it, vagy ho gyan uta sí ta nak el min den faj ta eti kát. A ta ga dás 
fő té te lei a kö vet ke zők:
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1. Csa lás. A hackeretika csa lás, a ré gi hackerek agy szü le mé nye, túl sá go san ide a lis ta 
ah hoz, hogy a gya kor lat ban is mű köd jön.

2. In di vi du a liz mus. A ma gá nyos in di vi du a lis ták ál ta lá ban nem kö vet nek sem mi fé le 
kö zös sé gi eti kát. Sok hacker úgy vé li, hogy a hackelés ele ve in di vi du a lis ta, és nem 
cso por tos gon dol ko dás ered mé nye. A hackertársadalom így in kább egy mást tá mo ga-
tó, meg erő sí tő in di vi duu mok tár sa sá ga, mint kö zös ide o ló gia kö ré szer ve ző dő kö zös
ség.

3. Nem egy, ha nem sok. Nem lé te zik egyet len hackeretika. Szél ső sé ges mó don szem lél
ve: min den hackernek meg van a sa ját eti ká ja.

4. Profizmusellenesség. Egy eti ká ban ál ta lá ban szak mai kö ve tel mé nyek is meg fo gal ma
zód nak. A hackerek ere den dő en profizmusellenesek, és job bá ra te vé keny sé gük 
so rán pont ról pont ra ala kul nak sza bá lya ik.

5. Ter mé sze tes evo lú ció. A töb bi hithackeretikának idő vel fej lőd nie kell. Bu ta ság len ne 
azt gon dol ni, hogy bár ki fenn tart hat ja a ré gi eti kát, ha min den más (kü lö nö sen a 
tech no ló gi ák) olyan el ké pesz tő se bes ség gel vál to zik.

Elemzésieredmények

A fen ti szö ve ge ket a NUDIST kó do ló prog ram se gít sé gé vel ele mez ve ar ra a kö vet kez
te tés re ju tot tam, hogy a vizs gált hu szon ki lenc do ku men tum ból ti zen öt ben, va gyis az 
összes öt ven két szá za lé ká ban van nak je len mind két eti kai nor ma rend ele mei…

Jól le het mind két eti ka alap ele mei meg je len nek a szö ve gek több sé gé ben, va ló szí nűt
len, hogy ez együtt vagy akár egy gon do la ton be lül tör tén jen.

Következtetések

1. A ki lenc ve nes évek hackerei nem etikátlanok. Nem is me ret len szá muk ra az ere de ti 
hackeretika, ugya nak kor meg van a sa ját eti kai rend sze rük, amely a hat va nas évek 
hackeretikájának té te le it öt vö zi né hány új elem mel. A hackerek je len tő sé get tu laj
do ní ta nak az eti ká nak – ez ab ból is lát szik, hogy a crackereket és a rossz in du la tú 
hackereket „ne ga tív je len sé gek nek” te kin tik, olya nok nak, akik meg sér tik a nor má kat.

2. Négy te rü le ten ér de mes vizs gál ni a ré gi és az új hackeretika kö zöt ti vál to zá so kat. 
An nak fel mé ré se, mi lyen mér ték ben fej lő dött a két idő szak kö zött a szá mí tó gé pes 
tech no ló gia, a tár sa da lom, a kom pu ter ipar gya kor la ta és a né pes ség kü lön bö ző 
mu ta tói, magyarázatot adhat a hackerek ideológiai rendszerében be kö vet ke zett 
for du lat ra.

3. Van nak hackerek, akik tel jes egé szé ben el uta sít ják az ere de ti hackeretikát és egyál-
ta lán bár mi lyen eti ka le he tő sé gét. Ér de kes len ne meg tud ni, mi lyen sze mé lyes jel
lem ző ik (kor, hát tér, ta pasz ta lat, nem, tár sa dal mi osz tály stb.) kor re lál nak az zal, 
hogy va jon el uta sít ják a hacker eti kát, vagy nem. Kell, hogy le gyen va la mi lyen mód
szer ar ra, hogy meg jó sol ha tó le gyen, va jon egy hacker el fo gad ja vagy el uta sít ja az 
eti kát.

4. A ré gi és az új hackeretika nem tel je sen idioszinkratikus. Sok lé nye gi ele mük ha son
lít az ame ri kai kul tú ra és a de mok ra ti kus al kot má nyos ság ide ál ja i hoz, csak úgy, mint 
in for má lis alap el vek hez.

5. A ré gi és az új hackeretika kö zöt ti ha son ló ság ar ra utal, hogy az új hackerek nem 
egy, a ré gi hackerekétől füg get len ha gyo mány ból táp lál koz nak. Sőt az eti kai foly to
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nos ság de mog rá fi ai foly to nos ság ra is utal. Nem le het ak ko ra kü lönb ség a hat va nas 
és a ki lenc ve nes évek hackerei kö zött, an nak el le né re, hogy az idő sebb ge ne rá ció 
tag jai gyak ran ki je len tik: a fi a ta lab bak nem mél tók a hacker név re.

Hi vat ko zások

(Az idé zett szö ve gek weboldalakról, le ve le ző lis ták ról és internetes fó ru mok ból szár
maz nak)

 1. Rebels with a Cause (Okkal lázadók)
 2. Revolt (Felkelés)
 3. From Crossbows to Crypto (A számszeríjtól a kriptográfiáig)
 4. Cryptoanarchist Manifesto (Kriptoanarchista kiáltvány)
 5. Declaration of Grievances of the Electronic Community (Az elektronikus közösség panaszai)
 6. The Manifesto (A kiáltvány)
 7. Emmanuel Goldstein testimony (Emmanuel Goldstein tanúvallomása)
 8. Hack Ethics (Hackeretika)
 9. Hacker vs. Cracker (Hacker kontra cracker)
10. Jargon file – hacker ethic (Zsargonfájl – hackeretika)
11. Assert your rights (Ragaszkodj jogaidhoz!)
12. Emmanuel Goldstein testimony (Emmanuel Goldstein tanúvallomása)
13. Discussion begins (A párbeszéd kezdete)
14. Revolt (Felkelés)
15. Assert your rights (Ragaszkodj jogaidhoz!)
16. What is hacking? (Mi a hackelés?)
17. Pirate Newsletter (Kalóz Hírlevél)
18. Government ethic (Az állam etikája)
19. Jargon file - hacker ethic (Zsargonfájl – hackeretika)
20. The Manifesto (A kiáltvány)
21. Discussion begins (A párbeszéd kezdete)
22. Pirate Newsletter (Kalóz Hírlevél)
23. Pirate Newsletter (Kalóz Hírlevél)
24. Novice’s guide to hacking (Bevezetés a hackelés titkaiba)
25. The Hacker’s Code of Ethics (A hacker etikai kódexe)
26. Cracker subculture (Cracker-szubkultúra)
27. The Hacker’s Code of Ethics (A hacker etikai kódexe)
28. The Manifesto (A kiáltvány)
29. Emmanuel Goldstein testimony (Emmanuel Goldstein tanúvallomása)
30. What is hacking? (Mi a hackelés?)
31. Ethics of Hacking (A hackelés etikája)
32. Government ethic (Az állam etikája)
33. What is hacking? (Mi a hackelés?)
34. The Hacker’s Code of Ethics (A hacker etikai kódexe)
35. Discussion begins (A párbeszéd kezdete)
36. The Hacker’s Code of Ethics (A hacker etikai kódexe)
37. Cracker subculture (Cracker-szubkultúra)
38. Digital Free Press #2 (Szabad digitális sajtó, 2. szám)
39. Discussion begins (A párbeszéd kezdete)
40. Anarchist’s Guide to the BBS (Anarchisták kézikönyve a BBSekhez)


