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1. A kutatás előzményei és háttere  

A Technika-, Mérnök- és Tudománytörténeti Doktori Iskola multidiszciplináris jellegéhez 

igazodó kurzusai a korábbi természettudományos képzések során kialakult szemléletemet 

nagymértékben módosították. Érdeklődésemet leginkább a tudomány, a technika és 

társadalom kölcsönös függőségeit, a különböző technikaelemzési irányzatokat taglaló 

előadások keltették fel. Ezek az élmények a későbbi témaválasztást is meghatározták. 

A 80-as években népszerűvé vált (Science, Technology and Society, illetve Science 

and Technology Studies, rövidítve: STS) interdiszciplináris irányzat a tudomány, technika és 

társadalom kölcsönös konstrukciójának vizsgálatát tűzte ki feladatul, átlépve a technika és 

társadalom hagyományos elválasztottságára vonatkozó gondolkodásmód határait. Számos – 

ezúttal nem részletezhető – körülmény vezetett a tudomány és technikakutatás 

paradigmaváltásához a 20. század második felében. Ennek során megszületett a főként 

technikaszociológiai, és technikafilozófiai tényezők által formált STS, amelynek három fő 

kutatási iránya: a cselekvő-hálózat-elmélet (Actor-Network-Theory: ANT), a nagy 

technológiai rendszerek elmélete (Large Technological Systems: LST), illetve a technika 

társadalmi konstrukciójának (Social Construction of Technology: SCOT) elmélete. 

Az új irányzatok egyike sem feleltethető meg egyszerűen a technikafilozófiának, sem 

a technikaszociológiának, sem a tudomány- vagy technikatörténetnek; sokkal inkább e 

tudományterületek határain mozgó, multidiszciplináris kutatási irányzatok. Közös 

komponensük, a konstruktivizmus valamiféle alapeszméje: a tudományos és technikai 

fejlesztések társadalmilag felépített jelenségek, amiből szükségszerűen következik, hogy 

mindig történeti, politikai és kulturális környezetbe ágyazva tárgyalhatóak. 

A különböző technikakutatási módszerek megalkotói mindenekelőtt a technika 

tartalmát kívánták vizsgálni, céljaik eléréséhez olyan programot kívántak megalapozni, amely 

konkrét történeti és társadalmi környezetbe ágyazott technikai eszközöket, tárgyakat és 

rendszereket vizsgál. Programjukban elhatárolták magukat a korábbi technikafejlődés 

elméletekre jellemző lineáris modelltől, amely a vizsgálat tárgyát képező technika életútját 

egy lineáris fejlődési ív mentén mutatja be, az egyes technikai találmányok újítások 

folytonosságára helyezve a hangsúlyt. Ebből a tradicionális perspektívából elsősorban olyan 

technikatörténetek vázolhatók fel, amelyekben a technika fejlődése egy eleve adott, 
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megkérdőjelezhetetlen lineáris fejlődési modellt követ (Bijker, W.E.–Hughes, Th.P.–Pinch, 

T.J, 1987). 

A technika fejlődésének ez a fajta, annak belső logikáját követő szemlélet befolyásolta 

a 20. század közepéig a számítástechnika fejlődéséről való gondolkodásunkat is (Cortada, 

1993; Flamm, 1998), mígnem az információs technológiák széleskörű elterjedése, a 

társadalom és az életünk minden rétegére gyakorolt hatásáról szóló tanulmányok (Edwards, 

1997; Ropolyi, 2006) meg nem kérdőjelezték ebbéli gondolkodásunk realisztikus voltát. 

2. A kutatás célkitűzései 

A dolgozatban a számítógépek fejlődésének azt a korszakát vizsgáljuk (1930-1950), 

amely a számítástechnika történetében a 0. és 1. generáció közti átmenetet jelenti. A 

számítástechnikával ismerkedőknek szánt egyik népszerű könyvben az említett generációkról 

az alábbiakat olvashatjuk
1
: 

„Számítógép generációk - Az osztályozás alapját a számítógépekben felhasznált 

alkatrészbázis képezi. 

0. generáció: őskortól-1944-ig, mechanikus és elektromechanikus számítógépek 

alkotják. Pl. Pascal gépe, Mark I-IV gépek. 

1. generáció: 1950-es évek, elektroncsöves digitális gépek, katonai és műszaki 

számításoknál használták, gépi kód megjelenése” (Barta, 2004:10) 

Több szempontból is megkérdőjelezhető az előbbi – széles körben elterjedt - osztályozás. 

Hogy csak a legszembetűnőbbeket emeljük ki: az őskorban csak számolásra alkalmas primitív 

eszközökről beszélhetünk. Pascal gépe 1642-ben készült, és ez már összeadás és szorzás 

elvégzésére is alkalmas volt, így számoló-berendezésnek bátran nevezhetjük. Ha a Mark I-IV 

gépcsaládot időrendbe rakjuk, tovább erősödnek a kételyeink a generációs modell 

megbízhatóságát illetően. A Mark I 1944-ben készült, az előbbi besorolás szerint a 0. 

generáció végén, míg a Mark IV 1950-1952-ig, vagyis már az 1. generációs gépek egyik 

képviselője. 

A dolgozat egyik célja: rávilágítani arra, hogy a számítógépek fejlődésének említett 

korszakát részletesebben megvizsgálva az elektromechanikus és elektronikus, feladat 

specifikus számoló-berendezések több típusát lehet azonosítani. Továbbá, hogy a 

                                                
1 Tanári tapasztalataim alapján ez a legelterjedtebb, magyarországi középiskolákban használt számítástechnika 

könyv. A különböző irodalmakban nagyon eltérő évszámokat találunk a generációk behatárolására (1. 

generációra pl. 1940-es -1950-es évek (Cortada 1993:51), 1943-1958), abban viszont konzekvensek, hogy az 1. 

generációs gépeket az elektroncsőhöz, mint alkalmazott technológiához kötik. 



 5 

számítógépek fejlődésére alkalmazható, jól megválasztott technikaelemzési keretrendszer 

felhasználásával a fejlesztések társadalmi vetületeinek vizsgálatára is lehetőség nyílik. Ezt a 

típusú elemzést az is indokolja, hogy az említett korszakot bemutató szakirodalom a technikai 

részletekre, a heroikus történetekre és elsőbbségi vitákra korlátozódik. A korszakkal 

foglalkozó korábbi szakirodalomban nem merül fel a gépek iránti társadalmi igény, mint a 

fejlődést motiváló és befolyásoló tényező, viszont egy ilyen típusú vizsgálódás a személyi 

számítógép megjelenésétől, az információs technológiák által alakított korszakra, a 20. század 

második felére annál inkább jellemző. 

A dolgozatban felhasznált elméleti keretek, és az elemzés tárgyát képező technikai 

termékek olyan szerteágazó tudományterületeket érintenek, mint a számítástechnika, 

technikaszociológia, technikatörténet, kapcsolatháló elemzés. Ezért az egyes 

tudományterületek jeles képviselőinek talán jogos a választott téma iránti bizalmatlansága, és 

valószínűleg ki-ki a saját tudományterületét érintő gondolatokkal és elemzésekkel 

kapcsolatosan számos kifogást és hiányosságot tudna felsorolni. A természettudományos és 

részben műszaki alapokra épített, multidiszciplináris doktori iskolában szerzett ismeretek 

birtokában mégis vállalkozom a feladatra azzal a kikötéssel, hogy az egyes 

tudományterületekről csak a téma szempontjából általam relevánsnak tartott irányzatokat, 

elméleteket, módszereket tanulmányozom. Így például a későbbiekben részletesen 

bemutatásra kerülő szociálkonstruktivista technikaelemzésre alkalmas irányzat mellett több 

szemléletmód illetve tudományos iskola, - mint pl. a feminista technikaelmélet, 

konfliktuselmélet, vagy a technológiai paradigma-elmélet – is kínál alternatív elemzési 

módszereket, de ezek ismertetésére, összehasonlító elemzésére ezen dolgozat keretei között 

nincs lehetőség. Ugyanez érvényes a hálózatkutatásra is, amely már önmagában is egy 

interdiszciplináris tudománnyá vált az utóbbi évtizedben. Ebből a perspektívából a 

célorientáltan válogatott, történeti kutatásokra adaptálható kapcsolatháló elemzési módszerek 

a lehetőségek szűkös kihasználásának is tekinthetők. Mindezen dilemmák valamiféle 

feloldásaként törekedni fogok a dolgozatban vállalt feladat konkretizálásával a választott 

módszereket, és a releváns elméletekből való válogatást is megindokolni.  

3. Vizsgálati módszerek 

A disszertáció egy elméleti keretrendszer kialakítására és bemutatására, és ennek 

gyakorlati alkalmazására tagolódik. A fentieknek megfelelően az elméleti keretrendszer a 

releváns technikafilozófiai, technikaszociológiai munkák kritikai elemzésére épül. 
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A dolgozat második részében adatgyűjtési és adatelemzési módszerek alkalmazására is sor 

került. Mivel történeti jellegű esettanulmányról van szó az adatgyűjtés különböző 

dokumentumok, források, interjúk elemzésével történt. 

Az adatelemzés két síkon folyik a választott módszereknek (a főként Bijker és Pinch 

által kidolgozott szociálkonstruktivista technika elemzés, rövidítve: SCOT illetve 

kapcsolatháló elemezés: SNA) megfelelően. A SCOT módszertan alkalmazása során a 

kitűzött cél a különböző számoló-berendezések által képviselt technológiai keretek elemzése, 

de mivel ez a módszertan a csoportok, aktorok kapcsolatainak elemzésére nem alkalmas, 

szükség volt a módszertani keret bővítésére. E célból az SNA módszereinek gazdag 

kínálatából azokat válogattam össze, amelyek meglátásom szerint alkalmasak (a 

rendelkezésre álló adatok alapján) a csoportokon belüli, valamint a csoportközi interakciók 

elemzésére, az aktorok aktivitásának kvantitatív mérésére. 

4. Új tudományos eredmények 

1. Megmutattuk, hogy a különböző releváns csoportok interakcióinak eredményeként 

megjelenő innovációs folyamatok, technológiai keretek elemzésére a fénycső 

esettanulmányban továbbfejlesztett SCOT elmélet csak korlátozottan alkalmazható a 

számítógépek fejlődése korai fázisainak leírásában. [5] 

A SCOT modell folyamatelemzési módszerét követve (Bijker, 1993): — releváns társadalmi 

csoport  technológiai keret  termék  új releváns társadalmi csoport  új technológiai 

keret  új termék stb. — az érdekek, és a technológiai hagyományok alapján elkészített 

számoló berendezések réven sikerült a releváns csoportokat azonosítani. Az elkészített 

technológiai termékek ránk maradt dokumentációi, a prominens személyiségeiről készült 

monográfiák, az egyes intézetek történetét feldolgozó irodalmak elemzése alapján az adott 

korszakot jellemző információcsomagokkal tudunk dolgozni. A különböző intézetek 

történeteit feldolgozva a szerzők utalásaiból, vagy a prominens személyekkel készített 

interjúk elemzéséből egyértelműen kiderül, hogy a számoló berendezéseket gyártó intézetek 

főleg a háborús években, kölcsönös segítségnyújtásos alapon kapcsolatot ápoltak egymással. 

Itt elsősorban nem az intézetek közti szoros együttműködéséről van szó, hanem sokkal inkább 

az egyes intézetekhez tartozó aktorok interperszonális kapcsolatairól, amelyek kölcsönös 

információ-megosztást is jelentettek egy adott szakterületen.  

Az eredeti SCOT módszerrel nem áll módunkban feltárni ezeket a kapcsolatokat, valamint 

a kapcsolatokból származó csoportátrendeződésekkel járó változásokat sem tudjuk nyomon 

követni. 
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2. Megmutattuk, hogy a fénycső esettanulmányban a Bijker által definiált szociotechnikai 

együttes, illetve az innovatív aktorokra jellemző, különböző keretekbe való beágyazódás 

mértéke a gyakorlatban kapcsolatháló elemzéssel szemléltethető, és kvantitatív 

módszerekkel vizsgálható. [9];[1]  

A különböző technológiai keretek és társadalmi csoportok komplex hálózatára Bijker úgy 

hivatkozik, mint szociotechnikai együttes-re, ezzel a csoportok által képviselt érdekek, 

értékek, és technikai lehetőségek összefonódására utal. Hangsúlyozza, hogy a 20. század 

társadalmát a technika-, tudomány-, és társadalom összefonódása jellemzi, ami megfelelő 

komplexitású vizsgálati módszerek kidolgozását igényli. 

Egy technológiai keretbe azonos érdekek, értékek, célok által vezérelt aktorokból álló 

releváns társadalmi csoportok tartoznak. Az egyedi aktorok több releváns csoportnak, ezáltal 

több keretnek is lehetnek egy időben a tagjai. Az aktorok adott kereten belüli, illetve keretek 

közti interakcióit a keretbe való beágyazódás mértéke határozza meg (Bijker, 1997:199-267). 

A kapcsolatháló-elemzés a kulcsszerepet játszó releváns társadalmi csoportok 

vizualizálására, az egyes aktorok technológiai keretekbe való beágyazódásának 

meghatározására, illetve a csoportközi interakciók kvantitatív mérésére is alkalmas. 

Ehhez olyan mutatók használhatók, mint: fokszám-, közöttiség-, közelség, illetve 

sajátvektor központiság (Hanneman- Riddle, 2005; Kürtösi, 2005). Ezek a mutatók a Bijker 

által értelmezett hatalom mérésére is alkalmasak. A hálózat tetszőleges aktorának a hatalma 

nem egy absztrakt fogalom, hanem a kapcsolataiból származik annak függvényében, hogy a 

hálózatban elfoglalt előnyös pozíciójából eredően milyen mértékben képes hatalmat 

gyakorolni más aktorok, vagy csoportok fölött (Wasserman - Faust, 1994). 

3. Demonstráltuk, hogy az aktorok a hálózatelemzés módszereivel könnyen azonosíthatók. 

Továbbá olyan aktorok is azonosíthatók, akik bizonyos értelemben kulcsszereplői voltak 

a fejlesztési folyamatoknak, de ennek ellenére nem vonultak be a diszciplína 

történetébe. [6]; [8] 

Az innovatív aktor jellemzője a bakelit esettanulmány szerint az, hogy egyidejűleg több 

technológiai keretbe ágyazódik be, különböző mértékben (Bijker, 1997: 139-143). Ezáltal a 

különböző technológiai keretekre jellemző tudásformák ötvözésével radikális újításokra nyílik 

lehetősége. Bijker a beágyazódás mérésére nem ajánl módszert, de ennek korlátait, 

nehézségeit hangsúlyozza.  

Mark Granovetternek az innováció terjedésre vonatkozó megállapítása alapján, miszerint 

„Az innovációk átvétele és továbbadása a gyenge kötésekkel rendelkező, a társadalomba 

lazán beágyazódó személyeken múlik. Ők a közvetítők, a hidak, a lehetséges integrátorok” 
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(Granovetter 1973) azokat a szereplőket kereshetjük, akik a kapcsolatokat vizualizáló gráfban 

töréspontok, vagy hídszerű kapcsolatokat képeznek. 

4. Bemutattuk, hogy a kapcsolathálók időbeni átrendeződésének feltárásával nyomon 

követhető az IBM fokozatos térhódítása az informatikában. [7] 

A kapcsolathálók elemzésével a fő célkitűzés a releváns társadalmi csoportok 

interakcióinak feltárása volt, az elemzett korszakban. Mivel a teljes 20 éves periódus 

kapcsolatrendszerének egyetlen hálózatban való megjelenítése elfedte a csoportdinamikából 

adódó lehetséges következtetéseket, ezért célszerű volt a kapcsolatokat valamiféle időrendbe 

sorolni, figyelembe véve a kapcsolatok kezdetét, illetve a végét. Így az 1930-1950-ig tartó 

időintervallum három szakaszát lehetett megkülönböztetni a kapcsolatok, illetve csoportok 

átrendeződése szerint. A különböző időintervallumokban az IBM kapcsolatait, hálózatban 

elfoglalt pozíciójának változásait is nyomon követhetjük. Az 1930-as években H. Aiken 

ötletének felkarolásától, az ENIAC építéséhez szolgáltatott ki- és bemeneti eszközök 

biztosításával, egyre közelebb került a hagyományos lyukkártyás IBM gépek gyártási 

technológiájától az általános célú elektronikus digitális számítógépek elvéhez (Pugh, 1995; 

Randell, 1973). Az 50-es évek elejére olyan előnyös pozícióhoz jutott a hálózatban, amelyből 

az elektronikus digitális számítógépek építéséhez, fejlesztéséhez szükséges minden korábban 

felhalmozott tudás, információ megszerezhető vált, ami a hálózatelemzés aspektusából az 

önállósulás illetve a későbbi sikerek feltételeként értelmezhető.  

5. A kapcsolatháló-elemzéssel megállapítható, hogy az eredeti SCOT módszer 

szemléletével ellentétben nem törvényszerű, hogy a stabilizációs korszakot egyetlen 

termék képviselje. A különböző csoportok által elfogadott keretbe tartozó technológiák 

és eszközök kombinációból a megcélzott felhasználói kör igényeit szem előtt tartva 

különböző termékvariációk készülhetnek. [4]; [5] 

A kapcsolatháló elemzéssel rekonstruált történetből az látszik, hogy nem csak egy számítógép 

képviseli azt a technológiai keretet, amely a részleges stabilizációt képviseli ebben a 

korszakban. Az IAS gép a tudományos célra számítógépet építő intézetek számára jelentett 

egyfajta prototípust, de az IBM a Deffence Calculátorral, illetve az MIT a Whirlwind géppel a 

tudományos célú alkalmazhatóságon, mint igényen túllépve a speciális háborús igények 

kielégítésére reflektált, és azokra sikeres termékekkel reagált. 
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6. Megmutattuk, hogy az eredeti SCOT módszert kiegészítve a kapcsolatháló elemzés 

módszerével  az ismert generációs modell által felkínált, a számítástechnika-

technikatörténetét meghaladó folyamatok is elemezhetővé válnak. [2]; [3]; [8] 

 

A kiválasztott módszerek kombinációjával az ENIAC előtti, 0. generációt képviselő 

célorientált, feladat specifikus termékvariációk feltárásával, az eszközökhöz köthető 

csoportok és az általuk képviselt érdekek elemzésével nyomon követtük a fejlesztési folyamat 

során felhalmozódó szellemi tőke és technológiai tudás áramlását. Ez a folyamat 

véleményünk szerint nagy mértékben elősegíthette a számítógépek generációváltását.  

5. Eredmények hasznosítása 

A dolgozatban felhasznált elemzési módszerek elsődleges hozadéka, hogy egységes 

keretben láttatja az egyes intézetek különböző szereplőit. Közismert, hogy az elemzett 

korszakra vonatkozóan vagy személy, vagy intézet specifikus irodalmat találunk, amelyek 

elsődleges motivációja a számítástechnika fejlődésében az elsőbbségi kérdések megvitatása, 

egyének érdemeinek bemutatása. Az általunk kialakított módszer előnye ezzel a fajta 

tényfeltárással szemben az, hogy az eddig mellőzött szereplők, a rejtett kapcsolatok, a 

csoportok közti interakciók feltárásával a történetnek egy realisztikusabb képe rajzolódik ki. 

Mivel a hálózatos szemlélettel a több szálon futó események egységes bemutatása is 

lehetséges, így a kölcsönhatások feltárásával legalább annyira hasznos információkhoz jutunk, 

mint az egyes intézetekben elért eredmények rekonstrukciójával.  

Az elemzésből a jövőre nézve arra vonatkozóan lehet tanulságokat levonni, hogy milyen 

összetételű és szerkezetű szociotechnikai háló szükséges a sikeres innovációk illetve 

fejlesztések megalapozásához, de a folyamat fázisainak megtervezéséhez is támpontot adhat. 
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