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            1.  Bevezetés

            I.
            
            Hogyan lehet egy hábor ~W�PHJQ\HUQL"
������������(OOHQWPRQGiVRV�FLYLOL]iFLónk alapkérdése,  ~J\�W&nik, szám-
        talanszor tétetett fel, s válaszoltatott me g. Birodalmak virág-
        zottak fel, s t &ntek el, az adott válasz helyességét �l függ �en.
        A kérdés nagyon nehéz. Még a legegyszer &bb válasz megfogalmazá-
        sa el �tt ~MDEE�Nérdések egész sora merül fel. Miért és ki ellen
        vívjuk harcunkat? Mit nyerhetünk, s mit ves zthetünk? Miképp le-
        hetünk a leghatékonyabbak,s e célból milyen  fegyvereket vessünk
        be?  Ha pedig er �sek voltunk  a hábor ~EDQ���YDMRQ�QHP�OHV]�QN�H
��������J\HQJék a békében?
            
            II.
            
            "Nem vitás,  hogy  korunkban igen nagy nyugtalanságot  okoz
        társadalmunk el �rehaladásának ügye. Az emberi történelemben még
        soha nem folyt annyi vita  a politikusok hi báiról  és igazáról,
        mint ma. Az állampolgár teljesen jogosnak t artja, hogy elmondja
        véleményét a vezet �k módszereir �l.
            Az állampolgár nemcsak nagyobb er �vel hallatja hangját,  de
        sokszor gyanítja, hogy az életünket érint �,f �bb döntéseket hozó
        emberek  nem is tudják,  mit cselekszenek,  már csak azért sem,
        mert nincs megfelel � alap döntéseik hatásának megítélésére.
            Sokan ~J\�Yélik, hogy az ostoba döntéshozók korában  élünk.
        A döntéshozó mi mást is cselekedhetne, mint  hogy az adott hely-
        zet egyik aspektusát kiemeli s a lehet � leghatékonyabban érvel-
        ve, védi ellenfeleivel szemben, akik - véle ménye szerint - kép-
        telenek az igazi szituáció érzékelésére." [  18: 9 ]
        
            III.
            
            Az 1940-es években két figyelemre méltó  tudományos eredmény
        is született.  Az egyik  a  nukleáris láncr eakció beindításának
        módja, a másik az elektronikus, tárolt prog ram~�V]iPítógép.  Az 
        atomtechnika  kezdett �l szigor ~DQ�WLWNRV��NDWRQDL�SURMHNW�YROW�
��������KLV]HQ�D]�H]HQ�D]�HOYHQ�Nészített fegyverek  hadászati jelent �-
        sége  a  hatalomgyakorlók számára  nyilvánv aló.  ÈUWDOPDWODQDEE�
��������V]ínben t &nt fel az elektronikus számítógép kifejlesztése, me rt
        bár elvileg ez az eszköz is valamiképp hadr endbe állítható,  de
        az  ENIAC teljesítménye  ( és megbízhatóság a ) a közvetlen fel-
        használásra még alkalmatlan volt.Ma az atom technika jelent �sége
        elmarad az informatika^ és a telekommunikác ió^  ( más szóval az
        ~Q��WHOHPDWLND���Pögött. Az informatika társadalomformáló er �vé
        lépett el �.
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            2.  A technikai fejl �dés

            2.1 Fejezetek a fej nélküli gépek koráb ól

            A civilizációt az els � szerszámok megjelenését �l számíthat-
        juk. A szerszámokat, mint eszközkészít � eszközöket szokás defi-
        niálni. Az eszközök valamely korlátozott ké pesség meghatározott
        mérték & pótlására szolgálnak, így ha az eszközkészítésben  kor-
        látozott képességeinket tudjuk pótolni vala mely eszközzel,akkor
        egy tetsz �leges hossz ~VViJ~��PLQ�ségi jellemz �iben, lehet �sége-
        iben, egyre magassabb szint & tevékenységi sort hozhatunk létre.
        Ez egy  ~Q��Wökéletesedési folyamat,  melynek kulcsa az eszköz-
        használat  funkcionális visszacsatolása.  (  Egyébként bármilyen
        önjavító rendszer létfeltétele a visszacsat olás. )
            A korai igények els �sorban  a harcászati,  mez �gazdasági és 
        szállítási feladatok megoldásában jelentkez tek.Az ókori öntöz �-
        rendszerek, tengeri flották  és jónéhány na gyobb fegyver megal-
        kotása ma is mérnöki feladatnak számít, és megkövetel  bizonyos
        technológiai szintet is.
            "III. Amenemhat a hatalmas fajj ~PL�Ri]LVEDQ�QDJ\V]HU& öntö-
        z �rendszert építtetett, a Moirisz-tavat, a Nílus-árad ások leve-
        zet � medencéjét csatornával kötötte össze a Nílussal, i lyenfor-
        mán ~MDEE�WHUPékeny földekhez jutott.A vízállást pontosan nyil-
        vántartották.  A Középbirodalom idején szám os csatornát és mes-
        terséges tavat építettek  víztárolás céljai ra,  az országot ka-
        taszterenként árterületekre osztották,  a c satornák vizét pedig
        vízemel � berendezésekkel ( ~Q��VDIXGRNNDO����YH]HWWék fel a ma-
        gasabban lév �  földekre.  A part menti völgyekben  véd �sáncokat
        építettek  a futóhomok ellen.  Ez id � tájt lendült fel az üveg-
        készítés,  a kézm &vesek céhszer & társulásokban  egyesültek,  az
        arany pedig általános értékmér � eszközzé vált. Korszerüsítették
        az ekét, a gabona �rl � és egyéb mez �gazdasági szerszámokat,a még
        használatos réz- és k �szerszámok mellett  elterjedt  a bronzké-
        szítés technológiája.  A tudomány területén   az  Óbirodalam ta-
        pasztalatkincsére támaszkodva  f �ként az orvostudomány, a csil-
        lagászat és a matematika bontakozott ki. " [ 1: 238 ]
            Az,hogy a kor technikája megdöbbent �en alacsony hatásfokkal
        dolgozott, mindössze annyit jelent,  hogy a z emberi munkavégzés
        volt a leggazdaságosabb,  bár már a g �zgép alapelve is  az ókor
        óta ismert. ( Az els � "g �zgépet" i.e. kétszáz évvel az alexand-
        riai Hérón készítette az ellenhatás elve al apján. )
            A g �zgép megalkotására  csak akkor került sor,  amikor erre
        valódi igény  mutatkozott,  a társadalmi és  technikai  fejl �dés
        megteremtette létrehozásának feltételeit. W att gépe ( Hérónéval
        ellentétben ) a gyakorlatban sikeresen alka lmazható konstrukció
        volt.Ez min �ségi ugrást jelentett.Az eddigi munkaeszközök ener-
        giaforrása az emberi, állati  vagy egyéb te rmészeti er �k (szél,
        víz) munkavégzéskor éppen felhasználható ré szére korlátozódott.
        A g �zgép tárolható energiahordozóval m &ködött (pl. szén), amely
        az akkori elképzelések szerint korlátlanul s bármikor elérhet �.
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        Ez,  a fejl �dést addig gátló  hatékonysági  sz &k keresztmetszet
        feloldása, jelent �s társadalmi mozgások kiváltójává vált.
            "Számos találmány (munka- és szerszámgé pek) alapján,  f �leg
        a céhkényszert �l mentes könny &iparban (pl. pamutipar)  és a ko-
        hászatban,  az energiaforrások felhasználás ában ( g �zgép ) és a 
        közlekedés területén  fejl �dtek gyorsan  a társadalmi  termel �-
        er �k." [ 1: 678 ]
            A gépek pusztán változó bonyolultság ~��HU�átviteli,energia-
        átalakítási rendszerek maradtak.  Irányítás uk, ellen �rzésük ( a
        szigor ~DQ�Nörforgó folyamatok  kivételével ) állandó emberi je -
        lenlétet követelt meg. A dolgozók dönt � többsége eszközszerepbe
        kényszerült,  míg alkotótevékenységet  a fe nnmaradóknak is csak
        csekély hányada végzett.

            2.2 Füstjelek, tam-tam és a távközlési m&holdak

            Információátviteli rendszereket  a kezd etek óta használ  az
        emberiség.  A korai  adatközlési módszerek  közös jellemz �je  a 
        jelent �s id �- és térbeli korlátozottság,a szelektivitási^ prob-
        lémák, a gyenge jel/zaj viszony^, valamint az átvitt információ
        csekély adats &r &sége^. Az alkalmazott megoldások (dob, füst- és
        fényjelek, lovas futár, galambposta, stb.)  egy-egy jellemz �ben
        megfelel �k lehettek, összeségében azonban csak a fejlettség egy
        szintjéig használhatók kielégít � módon.
            A Bell által feltalált telefon  volt  a z els � olyan eszköz,
        amely  egyszerre több kívánalomnak  is  tök életesen  megfelelt.
        Gyakorlatilag  távolságtól független  és  a zonnali  információ-
        továbbítást biztosott,  jó szelektivitással   és  általában meg-
        felel � jel/zaj viszony mellett.  Ez tekinthet �  az els � duplex^
        összeköttetési módnak. (El �dje, a vezetékes távíró, bár szintén
        kétirány ~���GH�FVDN��Iélduplex^ eszköz.)  A telefon egyik  nagy
        hátránya,a helyhezkötöttség s a vele járó n agy innovációs költ-
        ség tette szükségessé ~M�XWDN�NHUHVését.   A rádióhullámok fel-
        fedezése  - amelyre  a légköri jelenségek k utatása során került
        sor -  adott lehet �séget  ~M��WiYNözlési eszköz  megalkotására.
        Marconi így jutott el  a  szikratávíró mega lkotásához,  amely a
        gyakorlati felhasználásán t ~O��D]��HGGLJL�WXGRPiQ\RV�HUHGPények
        felülvizsgálatát is  id �szer &vé tette.
            A távközlési eszközök fejl �dése meggyorsult. Az alábbi táb-
        lázat áttekintést ad a megtett ~WUól:

            "   1832    távíró, morse-kód^
                1876    telefon
                1896    rádiótávíró
                1906    rádióm &sorszórás
                1935    televízióm &sorszórás
                1962    távközlési m &hold
                1979    videotex^               " [  2: 542-546 kiv. ]
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            Az  elektromágneses  jelenség leírása b osszantóan nehéznek,
        illetve,  az akkor csaknem befejezett építm énynek tekintett fi-
        zika keretein belül, lehetetlennek t &nt.  Az ~M���D�Wényeket az
        eddigieknél jóval kevesebb s egyértelm &bb axióma felhasználásá-
        val felépített,  elméletek hatására a newto ni klasszikus mecha-
        nika mindenhatósága összeomlott,  megszület ett  a  relativitás-
        elmélet és a kvantummechanika. ( S  ez  tet te lehet �vé a nukle-
        áris fegyverek megalkotását is. )
            Lehet �ségeink ismét megsokasodtak.

            2.3 A holtak szava

            Az els � adattároló eszközt valószín &leg egy barlang falában
        tisztelhetjük. Az általunk ismert egyik ily en  "adattároló"  az
        altamirai barlang.  A rögzített  információ ,  többek közt,  egy
        vadászatot örökít meg. A kép kora tízezer é vekben mérhet �!
            Az  információ  els � szabványos  ( azaz valamilyen formában
        rögzített szabályok szerinti )  kódolásának  az írást tekintjük.
        Az eseményeket rögzít � rajzoktól  el �ször a képíráshoz vezetett
        az ~W��$�PDL�Nínai írás ennek egy, er �sen formalizált, alakja.)
            " ... A kezdeti képszer & [ sumer ] írásjegyek k �be karcolt,
        agyagba nyomott ábráit  bonyolult  geometri kus  jelek váltották
        fel fokról fokra.  Hol így, hol ~J\�WDUWYD�Q\RPNRGWiN�EH�D]�ír-
        nokok a kihegyezett írónádat a puha agyagba ,  s h ~]WiN�HO�KRV]�
��������V]iEDQ�D]�így keletkez � ék alak ~�Q\RPRN�MHOöltek együtt egy-egy
        szót vagy szótagot.
            Megszületett az ékírás... " [ 3: 18 ]
            " ... A hieroglifírás jeleit többnyire k�be vésték,s e jel-
        ek közt annyi kép volt ..., hogy ezt az írá smódot sokan mindmá-
        ig képírásnak vélik. Holott  e  jelek soksz or  a legkülönböz �bb
        értelm & szavakat jelölték,  ha azok hasonló hangzás ~DN��YROWDN�
��������LOOHWYH�OHJWöbbször  szavakon belüli hangokat, hangcsoportokat.
        De magukkal a jelekkel mindig csak a mással hangzókat  rögzítet-
        ték, mert a közbens � köt �hangokat  kezdett �l fogva  mellékesnek
        tartották.  ËJ\�DODNXOW�NL��Pégpedig meglep �en rövid id � alatt,
        egy bonyolult fonetikus ... írásrendszer,  amelynek  huszonnégy
        "bet &je"az óegyiptomi nyelv huszonnégy mássalhangzójának  felelt
        meg ...,  de  az írástudók ezek mellett még  egyéb jelek százait
        használták, ... szövevényes szabályok szeri nt...
            Mégis innen eredt minden kés �bbi ábécé,csak egy másik ókori
        népnek -  a f �níciaiaknak  - a másféle észjárása kellett hozzá,
        hogy  azonos  mássalhangzókat tartalmazó  s zótagokat,  szavakat
        mindig ugyanazokkal a jelekkel írják le... " [ 3: 72 ]
            A sumer, az óegyiptomi és kortárs népei k felmorzsolódtak az
        id �k során,kult ~UiMXNUól azonban többezer év távlatából is meg-
        lehet �sen jó képet kapunk,miközben az akkor írást még nem  hasz-
        náló népek története mondák ködébe vész. Az  írás, mint informá-
        ciótároló módszer, bevált.
            ( Rögzítéstechnikai szempontból  kevés említésre méltó ese-
        mény történt ezután, ezek pedig egy-egy fol yamat gépesítéseként
        foghatók fel: a könyvnyomtatás a szövegmáso lásé,  a fényképezés
        a festésé, az írógép az írásé. )
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            A  ma  használt információtár-rendszere k összetettségükben,
        alkalmazási lehet �ségeikben s egyéb min �ségi jellemz �ikben több
        százszorosan, mennyiségi jellemz �i akár több tízezerszeresen is
        meghaladhatják el �djeikét.

            2.4 Toronyóra lánccal

            I.

            Az információ-feldolgozás sem ~M�GRORJ���EiU�D�WiUVDGDORPUD
��������FVDN�V]i]DGXQN�PiVRGLN�IHOében hatott kimutatható mértékben.
            " Az els � digitális mechanizmus,  az abakusz legalább i. e.
        3000-b �l származik, és még ma is használják a világ sok ré szén.
        1642-ben Franciaországban  Blaise Pascal 19  éves fejjel megépí-
        tette az els � digitális számológépet, amely összeadási és kivo-
        nási m &veleteket tudott végezni. �t Németországban 1672-ben Wil-
        helm Leibnitz követte, aki fogazott kerekek et használt gépéhez,
        amely nemcsak összeadni és kivonni, hanem s zorozni, osztani  és
        négyzetgyököt vonni is tudott.
            150 évvel kés �bb, 1835-ben Charles Babbage, cambridge-i ma-
        tematikus tervezett egy gépet,  amely - bár  sohasem készítették
        el - "a modern számítógép atyja" címet ered ményezte számára.  A
        géphez input^ és output^ eszközök tartoztak , amelyeket Jacquard
        szöv �székén alkalmazottakhoz hasonló lyukkártyákra épült ek.Bab-
        bage gondoskodott "tárról", azaz memóriáról ^ és "üzemr �l", azaz
        processzorról^.A tárat és az üzemet szintén  kártyák vezérelték,
        amelyeken  az  utasításokat  numerikusan kó dolták  és  tárolták
        mindaddig, amíg  a processzor m &ködéséhez szükségesek voltak. "
        [ 4: 44 ]
            A  mai számítógépek  létrejötte  tehát  nem volt el �zmények
        nélkül,  de  mostani elterjedtségéhez  elek tronikus  felépítést
        kellett alkalmazni,  mivel ennek a techniká nak a megbízhatósága
        és nagy m &veleti sebessége elégíti csak ki az igényeket.
            De az elektrokának is meg volt a maga ~WMD���$�YLOODPRV�PR�
��������WRURN�P&ködtetése, a világítás - azaz az elektrotechnika - els �

        bemutatkozása,  amely annak idején nagy fel t &nést keltett a vi-
        lágkiállításon, volt az els � lépés az elektronika felé.  A táv-
        közlés fejl �dése követelte meg  az ipari háttér  megteremtését,
        igényelt el �ször elektronikus alkatrészeket,  méghozzá nagy tö-
        megben,  szigor ~�PLQ�ségi követelményekkel.  Az itt felhasznált
        elektroncs � volt aztán az els � számítógépek legfontosabb eleme,
        tízezres darabszámban. De a híradástechnika  számára készüléken-
        ként néhány darab,esetleg tucat cs � megbízhatósága ekkora meny-
        nyiségnél  már csak néhány perces(!) hiba n élküli üzemet tudott
        biztosítani. (Azután két-három óra "karbant artás" következett.)
        A tranzisztor felfedezése nélkül a számítóg ép  ugyanolyan egzo-
        tikus tudományos eszköz maradt volna, mint a részecskegyorsító.
            A továbbra is fennálló  nagyszám ~�DONDWUész-szükségletet az
        alaktrészek miniatürizálása,  majd integrál ása elégítette ki. A 
        mikroelektronika már egyértelm &en az információipar háttereként
        jött létre.



                                - 8 -

            II.

            Az automatizálás,mint a számítástechnik ával rokon, de azzal
        nem azonos tudományág,rejtettebben,de legal ább ugyanakkora er �-
        vel avatkozott be mindennapjainkba, mint a telematika  "tiszta"
        formái.
            Az elm ~OW�évszázadok órásmesterei megdöbbent � bonyolultság ~
��������óram&veket tudtak készíteni.Ezek az órák bolygók állását ,a napi
        dátumot, s �t a kalendáriumban vándorló vallási ünnepeket is kö -
        vetni tudták.Mérhetetlen bonyolultságuk ell enére mindezen m &kö-
        dések körfolyamatoknak tekinthet �k.Az automatizálás még nem je-
        lentett többet, mint az "ugyanazt ugyan ~J\��Pódszer gépesítését.
            Új fogalmak léptek be: szabvány, futósz alag, tömegtermelés.
        A piac azonban nem volt hajlandó uniformizá lódni. Ezért az iga-
        zán versenyképes gyártóknak   - pozícióik m eg�rzése érdekében -
        olyan kompromisszumot kellett találniuk,ame ly egyrészt viszony-
        lag kevés specifkus elemet igényl �,másrészt a lehet � legnagyobb
        variációszámmal rendelkz � termelési strukt ~UiW�WXGMD�EL]WRVíta-
        ni. Jó min �ség,rugalmasság és olcsóság csak fejlett technológi a
        mellett képzelhet � el.
            "... a mozgó alkatrészek számának csökk enése a gyártás gaz-
        daságosságát is jelent �sen növeli.  Egy varrógépen egyetlen in-
        tegrált áramkör^ követi a hímzésmintát a ko rábbi modell 350 me-
        chanikus alkatrésze helyett... N � a rugalmasság, s a korábbinál
        több egymástól eltér � feladatot és funkciót lehet  végrehajtani
        illetve ellátni." [ 4: 19 ]

            2.5 A dolgok összekeverednek

            A technikai fejl �désben tehát megfigyelhet � volt egyrészt a
        perfekció és a specializáció,másrészt az un ifikáció és a multi-
        laterizáció.  Ez nem ellentmondás, ha  figy elembe vesszük  azt,
        hogy az el �bbiek az eszköz egészére,az utóbbiak az azt felépít �

        elemekre vonatkoznak.
            A mai tendencia a programozható eszközö k el �retörése. Mivel
        a gyártó indeterminált funkciój ~�WHUPéket  bocsát ki, rendkívül
        gazdaságosan termel,ugyanakkor a felhasznál ó szabadsága is mér-
        hetetlenül megn �, hiszen az eszköz egyedi elképzeléseihez, igé-
        nyeihez igazítható s ezek változásait is kö vetni tudja.  Termé-
        szetes,  hogy ezen eszközök alkalmazása min den területre kiter-
        jed.Ennek viszont az a következménye,hogy a  különböz � területek
        egymásra hatása er �södik. Komplex és rendkívül gyors ütem & fej-
        l �désnek lehetünk tan ~L���$�OH[LNiOLV�LVPHUHWHN�KHO\HWW�NRQYHU�
��������WiOKDWó tudásra van szükség,  csak így végezhet � érdemi alkotó-
        munka. Egy olyan szakember,  aki szakterüle tén nem képes alkal-
        mazni más területek eredményeit pusztán azé rt,mert nem képes az
        általánosan használhatót az idegen terület specialitásaitól el-
        különíteni,  elviselhetetlenül lemarad,  mi vel  szakterületének
        ismeretanyaga akár néhány év alatt is telje sen kicserél �dhet.
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            "Miként képzelhetjük el az 1990-es évek  számítógép-felhasz-
        nálását? A jelenlegi számítógépeket még alk almazni fogják a hi-
        vatali adatfeldolgozásban és az ügyvitelben .  Míg napjainkban a
        legfontosabb ügyviteli alkalmazás az adatfe ldolgozás,az 1990-es
        években az információkezelés lesz a fontosa bb.  Világméret & in-
        formációs rendszerek fognak létesülni,  ame lyek a különböz � he-
        lyeken lev � adatbázisok  távközlési hálózatokon való  összekap -
        csolásával a leg ~MDEE�és a legpontosabb információkat elérhet �-
        vé teszik.
            A miniat &r számítógépeké egy további felhasználási terület.
        Ezek,mint alapelemek,a háztartási gépekbe é s autókba építve már
        ma is léteznek.
            Mint említettük,továbbra is nagy szüksé g lesz számítógépek-
        re  a  numerikus számításokhoz.  Numerikus szuperszámítógépeket
        fognak használni különféle rendszerek szimu lációjára. Közeledik
        az id �, amikor számítógép-szimulátor fogja végezni az oly an te-
        vékenységek többségét,amelyeket ma még csak  kísérleti telepeken
        és különféle modelleken hajtanak végre.  A fizikai és biokémiai
        kísérletek jelent �s hányadát is számítógépes szimulációval fog-
        ják helyettesíteni,  s �t általános lesz a társadalmi jelenségek
        szimulációja is.  Számítógéppel  a tervezés   szintén pontosabbá
        tehet �.
            Az 1990-es években a hagyományos számít ógépeken kívül már a
        mesterséges intelligencia technikáját alkal mazó  számítógépeket
        is használnak majd... " [ 5: 21 ]

            2.6 Összefoglalás

            Clark "A jöv � körvonalai" c. m &vében írja: " Bármi, ami el-
        vileg lehetséges, megvalósul majd, a m &szaki nehézségekt �l füg-
        getlenül, ha elég komoly igény van rá. " � írja azt is,  hogy a
        m &szaki, vagy a tudományos területekre vonatkozó jósl atok álta-
        lában  azon buknak meg,  hogy  az "elvileg lehetségest" rosszul
        ítélik meg, mivel részben a képzelet,  rész ben a józan ész mond
        cs �döt.
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            3.  A társadalom változásai

            3.1 El �történet

            "A mixer robot  visszhangzó csattanássa l  egy kever �poharat
        hajított át a szobán.  Az ezt követ � csendben  Dagenham felmor-
        dult:
            - A fene egye meg! A sugárzásom megint tönkreteszi a játék-
        szereit, Presteign.
            - A válasz: igen - mondta a robot jól é rthet �en.
            - Mi? - kérdezte Foyle elképedve.
            - A válasz a kérdésére igen.
            - Köszönöm - monda Foyle.
            - Örömmel, uram - mondta a robot. - Az  ember  els �sorban a
        társadalom része, és csak másodsorban indiv iduum.  Önnek együtt
        kell haladnia a társadalommal,mindegy, hogy  az a megsemmisülést
        választja-e, vagy sem.
            - Teljesen  becsavarodott - mondta  Dag enham  ingerülten. -
        Kapcsolja ki, Presteign!
            - Várjon! - parancsolta Foyle.  A robot arcba vésett sugárzó
        vigyorra nézett. - De a társadalom olyan os toba,  olyan zavaro-
        dott. Láthattad ebb �l a megbeszélésb �l is.
            - Igen, uram, de önnek tanítania kell, nem pedig parancsol-
        nia. Meg kell tanítani a társadalmat.
            - %rjauntolni? Miért? Miért kell elérni  a csillagokat  és a
        galaxisokat? Miért?
            - Mivel ön él, uram. Ugyanilyen jogon k érdezhetné,miért van
        élet? De ne kérdezze, uram! Élje inkább!
            - Teljesen bezsongott - dünnyögte Dagen ham.
            - De elb &völ � - motyogta Y'ang-Yeovil.
            - Az élet bizonyára többet jelent, mint   a  puszta létfenn-
        tartás - mondta Foyle a robotnak.
            - Akkor találja meg magának, uram! Ne k ívánja  a  világtól,
        hogy álljon meg, csak mert magának kétségei  vannak.
            - Miért nem együtt haladunk el �re?
            - Mivel önök mind különböz �ek. Önök nem lemmingek.  Valaki-
        nek vezetnie kell, remélve, hogy a többiek követik!
            - Ki vezessen?
            - Akinek vezetnie kell...  aki kényszer t és késztetést érez
        rá.
            - Fura szerzet az ilyen.
            - Önök valamennyien fura szerzetek, ura m. De mindig is azok 
        voltak.Fura dolog maga az élet is.Ett �l reményteljes és dics �."
        [ 6: 224 ]

            3.2 Rendszertechnika

            Az  élet, becslések szerint, négymilliá rd éves, vagyis alig
        fiatalabb otthonánál  a  Földnél. A  genezi s megértésére minden
        korban kísérletet tettek, nincs egyetlen ol yan nép sem,  amely-
        nek ne volna saját, vagy mástól átvett ered etmítosza.  A  tudo-
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        mányos megközelítés, eleinte, kínosan soksz or vallott kudarcot,
        alapot adott a tudományos módszerek elvitat ására.  A  leghibát-
        lanabb logikával felépített elméletek is me gbukhatnak  alapfel-
        tételezéseik hibái miatt.A dogmákat ez a ve szély nem fenyegeti.
        �ket nem szükséges bizonyítani, hanem hinni kell ben nük, s ha a
        tények ellentmondanak, akkor annál rosszabb  a tényeknek...
            Ha egy kérdést tudományos oldalról köze lítünk meg,akkor egy
        rendszert és a benne lejátszódó folyamatoka t  próbáljuk leírni,
        ehhez pedig egy vagy több modellt állítunk fel. Ha egy ismeret-
        len rendszer tanulmányozásakor a három "ala pk�b�l" ( "feltétel-
        ek", "elméletek" és "törvények" ) kett � rendelkezésre áll,  ~J\
��������VLNHUUHO�PHJROGKDWó a feladat, megfelel �  ( induktív, deduktív,
        vagy reduktív ) módon, viszont ha nem, akko r a leírás bizonyít-
        hatóan nem adható meg.  Ez a helyzet  sarka latos kérdéseknél is
        fennáll.
            Alapkérdés, hogy a perfekció természett örvény-e, vagy pedig
        csak látszat, a statisztikai ingadozások eg y lokális tendenciá-
        ja,amely kés �bb kiegyenlít �dik.Mindenesetre az elgondolkodtató,
        hogy ha statisztikai jelenséggel állunk sze mben,akkor a rá jel-
        lemz � legkisebb szakasz lefutása is valószin &tlenül hossz ~�LG�t
        igényel,  akár a jelenleg ismert Univerzum  életkorának millió-
        szorosát is. Emellett a matematika ismer ön fejl �d� rendszereket
        (pl. Neumann sejtautomatái),amelyek már egé szen kevés - esetleg
        két-három - szabály definiálása után, válto zatok végtelen sorát
        képesek létrehozni.
            A rendszer fogalmát szokás ~J\�PHJKDWiUR]QL���PLQW�YDODPHO\
��������Félfüggvény-csoport alá rendelt koordinált elemek ös szessége. A
        rendszer m &ködésének optimuma  a célfüggvények széls � értékénél
        valósulhat meg.  ÈOWDOiEDQ�PLQGHQ�UHQGV]HU�DOUHQGV]HUHNUH�ERQW�
��������KDWó, ezek továbbiakra, s így tovább. Ezek egymásra ré tegz �dnek
        s így ha az optimum egy szinten nem valósul  meg, minden aláren-
        delt rendszerben sem valósul meg. ( Hiba hi bára halmozódik. ) A
        visszacsatolás  minden rendszerben  ezen hi bák csökkentésére ad
        lehet �séget.
            Feltételezem,hogy a statisztikai szórás  szabályzott környe-
        zetben a fejl �dés hajtóereje lehet,  ha a rendszer szabályainak
        egy része  az �t felépít � strukt ~UiEól következik,  tehát a be-
        következ � strukt ~UDYiOWR]iV�D�UHQGV]HU�V]DEiO\DLQ�LV�YiOWR]WDW�
��������$�UHDNFLó háromféle lehet: semleges hatásra a rendszer foly ama-
        tai változatlanul haladnak tovább; negatív változásra a pozitív
        folyamatok fékez �dnek,  a negatív folyamatok er �södnek,  széls �

        esetben a rendszer összeomlik; végül pozití v változásra a pozi-
        tív folyamatok er �södnek és a negatívok fékz �dnek,  széls � eset
        azonban nincs, ha e rendszer felülr �l nem korlátos, végtelen.

            3.3 A modell

            A  társadalom modellezhet �  változó visszacsatolt rendszer-
        ként.
            A modellre ható küls � és bels � hatások egyaránt  statiszti-
        kusak,  bár eloszlásuk nem a középértékhez tart.  A bels �ket  a 
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        rendszer korlátozottan kezelni képes.A társ adalom alkalmazkodó-
        képessége korlátozott,  nem visel el t ~O�J\RUV�és jelent �s vál-
        zásokat szerkezeti roncsolódás nélkül, amel y aztán m &ködési za-
        varokat okozhat. ( A rendszer be fog "lenge ni",  megjelennek és
        esetleg általánossá válnak a széls �ségek, még további zavarokat
        okozva. )  Önszabályozása, ezen okok miatt,  ellenállást tan ~Vít
        a bels � "ugrásokkal" szemben. Ha e változások, elméleti el �nye-
        ikt �l  függetlenül, er �tlenek, kitranszformálódnak, ha  er �sek,
        bizonyos id �n  belül  szerkezeti átalakulást  hoznak  létre.  A
        modell nem "mérlegel" min �ségi szempontok szerint, a  változást
        az �t alkotó elemek  válasza határozza meg.  Széls � esetben ki-
        zárólag bels � okok miatt is összeomolhat a rendszer.

            3.4 Négy dimenzió

            Az egyén meghatározható  egy olyan  nég ydimenziós,  relatív
        térben elfoglalt helyével,  amelyben a dime nziók  rendre a bio-
        senso,  ökofizio,  szociopszicho  és kultur osciento kategóriák.
        ( Ez a felépítés lényegében  Kautilya "csat urvarga elméletéb �l"
        vezethet � le. Az ind kult ~UiEDQ�LVWHQHNHW�és "elemeket"  ( víz,
        föld, szél, t &z ) rendeltek e jellemz �k mellé, s �t rangsorolták
        is �ket.Els � helyre került a tudás, második a hatalom, harmadik
        a vagyon és csak a negyedik a szerelem. )
            Léteznek kult ~UiOLV�és tudományos szervezetek,hatalmi szer-
        vezetek, gazdasági szervezetek, s így továb b. A rendszerek ter-
        mészetesen jelent �sen átfedhetik egymást,  alkotóelemeik is kü-
        lönböz � orientációj ~DN�gVV]HVégük a társadalom jellegét is meg-
        határozhatja.

            3.5 Egy kiállítás képei

            I.

            A primitív népek leg �sibb társadalomszervezeti egységét,  a
        törzset, tagjainak életben tartása kötötte le, másra szinte nem
        maradt kapacitása. Ez persze nem jelenti az t,hogy nem születtek
        eredmények más irányban is, enélkül  nem is  fejl �dhetett  volna
        tovább az emberiség,  de a folyamat,  a ked vez �tlen körülmények
        miatt lass ~�YROW���0iU�D�EDUODQJNépek is igen kifejezett kult ~�
��������UiOLV���YDOOiVL���LJényeket jeleznek.Ha a körülmények kedvez �vé
        váltak, egy-egy nép kiemelkedhetett társai közül.

            II.

            " A sumer honfoglalók eleinte inkább cs ak pusztították,rom-
        bolták azt, amit el �deik  megteremtettek, de tanulni sem voltak
        restek.  Nemzedék nemzedéket követett,  s a  mocsarak fölé  mind
        ~MDEE�YiURVRN�HPHONHGWHN����6RNDVRGKDWRWW�D�ODNRVViJ�QHP�PDUDGW
��������NHQ\ér és egyéb ennivaló híján.  Jutott a különféle mes tersége-
        ket folytató míveseknek, a  papoknak, írnok oknak, a  mindenkori
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        király háza népének is,  s �t  a fölöslegb �l még kereskedésre is
        tellett,  hogy legyen mib �l megszerezni  a kett �s folyóvölgyben
        sehol el � nem forduló aranyat, ezüstöt, rezet, ónt  s  a kül ön-
        féle értékes fákat, köveket, drágaköveket. " [ 3: 18 ]
            A  kifejl �dött kult ~UiN��PDJDV�V]LQW&ek,  de  elszigeteltek
        voltak.  A városállam léptékén t ~O�FVDN�DNNRU�Oéphettek, ha ha-
        józható folyóval is rendelkeztek  ( pl. Óeg yiptom ).  A puszták
        népei megmaradtak a törzsi keretek közt, eg észen a lovas-szeke-
        res közlekedési mód elterjedéséig.

            III.

            "A fürge láb ~�ORYDN�KRVV]DEE�WiYRQ�PLQWHJ\�PHJQégyszerezték
        az ember sebességét. Nemcsak hábor ~EDQ��Eékében is.Ahol szekér-
        rel,lóval lehetett mozogni,ott a szárazföld ek szívében sem igen
        élhettek többé  egymástól tartósan elkülönü lt törzsek.  A lóte-
        nyészt � népek  sorra hatalmat vettek  a régóta lakott terü letek
        pásztorain, földm &vel �in,  másrészt megszállták, benépesítették
        È]VLD�EHOVHMének eddig jóformán lakatlan, kevés viz & mez �ségeit
        is.Onnan törtek el � ~MDEE�és ~MDEE�KXOOiPRNEDQ�D�NDVVXN��D�KXU�
��������ULN���D]�iUMiN���D�Pédek,  a perzsák,  a szkíták,  a parthusok,
        a hiang-nuk, a hunok, a mongolok, hogy megt eremtsék olykor már-
        már szédít � méret &, fél világot elnyel � birodalamaikat.
            A  gyorsak gy �zelme  volt  ez  a  két lábon járó  emberiség
        fölött." [ 3: 98 ]

            IV.

            Létrejöttek tehát,  bár korántsem egyid �ben, a monokratikus
        társadalmak.  Az európai fejl �dés,  az ógörög és római kult ~UiN
��������EXNiVD�XWiQ���PHO\HN��D�GHPRNUiFLD�Uészleges megvalósításáig is
        eljutottak),  jelent �s elmaradást mutatott  az ázsiai formákhoz
        képest. ( Például  a kínaiak birodalmukat ö tezer évesnek tekin-
        tik. ) Az eltérés jelent �s különbségekben mutatkozott meg.
            "... Az  i. e. 500  és  i. sz. 1500 köz ötti kétezer évben a 
        tudomány és technika terén Kína messze mege l �zte a Nyugatot. Az
        ókorban és a középkorban a kínai csillagász ok állandó megfigye-
        lés alatt tartották az égboltot,és minden s zokatlant följegyez-
        tek, bárhol történt is. �ket nem gátolta a tökéletességbe vetett
        dogmatikus hit, társadalmuk  viszonylag vil ágias volt, amelyben
        a természetfölöttit �l való félelem  nem korlátozta t ~OViJRVDQ�D
��������JRQGRONRGiVW���>�������@
������������$]�HXUópai utazók hihetetlen gazdagságról és számos "csod á-
        ról" számoltak be. Apró adagokban jöttek a javak,  s velük némi
        tudás is, f �leg az arabok közvetítésével.  A kereskedelmi ~WYR�
��������QDODN�PHQWén nem lehetett nem fejl �dni.

            V.

            " Nyugat-Európában  az itáliai reneszán sz és humanizmus vi-
        lágias szemlélete nem tudta alapjában megtá madni  a gótikus íz-
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        lést és a hozzá kapcsolódó vallásosságot.  Míg Itáliában  a m &-
        veltek kinevették a vallást, az Alpokon t ~OLDN�UHIRUPiOQL�DNDU�
��������WiN���$�1émetalföldr �l kiinduló  " ~M�YDOOiVRVViJ���LUiQ\]DWiEól 
        bontakozott ki kés �bb a német reformáció. Sokan ~J\�Yélik, hogy
        a reneszánsz és a reformáció ellentétes jel enségek, s �t néha az
        utóbbit az el �bbi reakciójának tekintik,  holott  valójában két 
        egyidej &, párhuzamos szellemi áramlatról van szó, s mindket t � a
        maga módján lázadás a feudalizmus ellen. Dé len és északon egya-
        ránt a városi polgár indult támadásra  a fe udális politikai  és
        egyházi rendszer ellen; az egyik a reneszán sz, a másik a refor-
        máció jelszavával. Az is közös bennük, hogy  a középkor ellen az
        ókor szellemi örökségét használták fel..." [ 8: 151 ]
            A t �kére alapuló rendszerek kiépülése jellemezte a kort . Az
        átmenet nem volt békés.

            VI.

            "A polgári ellenzék hatalmi eszközévé v ált alsóház a "Jogok
        kérvényében" ( Petiton of Rights ) fogalmaz ta meg követeléseit.
        A király  válaszképp  feloszlatta  a parlam entet,  amelyet csak
        1640-ben hívott össze ~MUD��DNNRU�LV�FVDN�Nényszer &ségb �l, hogy
        a lázadó skótok  ( 1637-38: Covenant,  1639 : betörés Angliába )
        elleni hábor ~V�DGót megszavaztassa. Ez a parlament is politikai
        követeléseket támasztott, ezért rövid m &ködés után feloszlatták
        ( rövid parlament ).Id �közben Angliában kiélez �dött a forradal-
        mi helyzet.  Tömegtüntetések sorozata jelez te  az abszolutizmus
        válságát. A még 1640-ben ~MUDYiODV]WRWW�SDUODPHQW�D�Qép többsé-
        gére támaszkodva aktívan fellépett a király i hatlommal szemben.
        Ellenállt a feloszlatásnak ( hossz ~�SDUODPHQW���NLNényszerítet-
        te  az abszolutikus önkényuralom  intézmény einek  felszámolását
        ( csillagkamara ),  a királyi tanácsosok el mozdítását és kivég-
        zését ( Thomas Wentworth Strafford, William  Laud )." [ 1: 675 ]
            A korai id �szak kb. kétszáz évet ölel fel,utolsó negyedében
        az  ipari forradalom  megindulásával.  Az 1 800-as évek  elejére 
        Nagy-Britannia  minden európai versenytársá t  háttérbe szorítja
        és gyarmatbirodalma óriásira n �. ( De 1776-1782 között elveszti
        egyik legf �bb gyarmati területét,amely a kés �bbi Amerikai Egye-
        sült ÈOODPRN�WL]HQKiURP�DODSítóállama. ) Új id �szak kezd �dik.
        
            VII.
            
            "A külpolitikát az ipari burzsoázia sza badkereskedelmi meg-
        fontolásai szabták meg.  1838-ban Manchaste rben a gyárosok meg-
        indították a gabonavéd �vámok elleni mozgalmat  ( Anti-Corn-Law-
        League ), hogy az olcsóbb élemiszerek behoz atalával csökkentsék
        a béreket, emelhessék a kivitelt és ezzel a  profitot.  A prole-
        tár tömegmozgalom felhasználásával (charist ák)  keresztülvitték
        a gabonavámok ( 1846 ), a hajózási törvény ( 1849-54 ) és majd-
        nem minden beviteli vám ( 1861 ) megsz &nését. Belgium kivételé-
        vel azonban a gazdaságilag gyengébb európai  országok nem követ-
        ték Anglia példáját.Nagy-Britannia földrajz ilag és politikailag
        "fényes elszigeteltségét" ( splendid isolat ion )  hangs ~O\R]WD�
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��������WiYRO�WDUWRWWD�PDJiW��D]�HXUópai szövetségekt �l  és  konfliktus 
        esetén  a leger �sebb támadó fél  oldalára  állt.  Európán kívül 
        Nagy-Britannia folytatta terjeszkedését;  a  piacért vívott harc
        állami doktrínává lépett el �...
            A fokozódó iparosítás ( vas ~Wépítés, a nehézipar el �retöré-
        se ),a szabadkereskedelem kiterjesztése ( 1 850-t �l megn � a ter-
        melési eszközök exportja, kölcsönnel párosu ló vas ~W��és távíró-
        építés külföldön stb. ) révén  Anglia a kap italizmus klasszikus
        országává vált ("a világ m &helye") ..." [ 1: 680 ]
            "A  XIX. század utolsó harmadában  vége t ért a kapitalizmus
        szabadversenyes szakasza. Nagy-Britannia az  Egyesült ÈOODPRNNDO
��������V�1émetországgal szemben elvesztette ipari monopóliumh elyzetét.
        Az ipar és a mez �gazdaság fejl �dése  lelassult.  Megkezd �dött a
        t �keexport..." [ 1: 681 ]

            VIII.

            A kapitalizmus  válságba került.  Az eg yre er �söd � hatalmak 
        közti érdekellentétek vezettek az els � világhábor ~�NLWöréséhez,
        amely Európa kontinentális területét  gazda ságilag tönkretette,
        keleti felén pedig olyan kaotikus állapotok at teremtett,amelyek
        máig sem rendez �dtek maradéktalanul és megnyugtatóan.  A hatal-
        mas orosz birodalom összeomlott, helyén a t örténelem egyik leg-
        nagyobb kísérlete kezd �dött meg.
            A rendkívül nehéz helyzet polarizálta a  társadalmakat.Mind-
        azon országok,  melyek társadalmi és gazdas ági nehézségeiket el
        tudták valamilyen módon hárítani (Nagy-Brit annia, USA, Francia-
        ország),  a gazdasági válságra a kialakult  polgári demokráciák
        meger �sítésével válaszoltak. Azon országok,  amelyek tehe rbíró-
        képességüknél jobban terhel �dtek s nem állt módukban áthárítani
        e terheket  senkire,  széls �séges diktat ~UiN�RWWKRQDLYi��YiOWDN
���������6SDQ\RORUV]iJ��2ODV]RUV]iJ��1émetország, illetve más el �jellel
        a Szovjet ~QLó).  Az, hogy a politikailag  roppant kellemetlenné
        vált Szovjet ~QLó ellen fordítsák  a meger �södött német birodal-
        mat, felemás eredményt szült.  Igaz ugyan,h ogy a második világ-
        hábor ~W�NLUREEDQWó  els � támadás  kelet felé indult meg,  de  a
        nyugati hatalmak engedékeny politikáját fél reértelmezve  és azt
        gyengeségnek vélve a náci gépezet 1940-ben nyugat felé mozdult,
        lerohanva Dániát, Norvégiát, Hollandiát, Be lgiumot, Luxemburgot
        és  Franciaországot. A Szovjet ~QLó ellen csak 1941-ben indítot-
        tak támadást.

            IX.

            A világhábor ~�XWiQ�HJ\�iWPHQHWL�LG�szak kezd �dött.
            A feltételek nem voltak egyenl �k. A gazdaságilag sokkal ne-
        hezebb helyzetben lév �  keleti tömböt  nagyon  igénybe vette  a
        fegyverkezési verseny,miközben fönn kellett  tartania az ideoló-
        giájából következ � szociális rendszert ( vagy annak látszatát )
        is. Az eredmény a vad személyi kultusz és a  viszonylag kiegyen-
        s ~O\R]RWW��JXO\iV�NRPPXQL]PXV��Nözötti skálán mozgott. A terme-
        l �er �k nem voltak elég fejlettek, a termelési viszonyok megvál-
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        tozását nem "igazolták vissza" (és egyébkén t sem a kinyilatkoz-
        tatott társadalmi tulajdonon,hanem az állam monopóliumon alapul-
        tak). A "tábor" gazdaságilag elmaradt és el adósodott. "...a mai
        világ, s benne a politikailag szocialista é s kapitalista társa-
        dalomra bomlott rendszer a mintegy 250 évve l ezel �tti ipari ci-
        vilizáció terméke..." [ 9: 8 ] Márpedig itt  nem lett volna sza-
        bad megállni,  de a monokratikus hatalom bi rtkosainak  érdekeit
        jelent �sen sértette volna dogmáinak revíziója.
            A fejlett t �kés országok "el �re menekültek" a válságból.Ki-
        használták a kibontakozó  tudományos-techni kai forradalom hatá-
        sát, kialakult a jóléti társadalom modellje .Meger �södtek az ön-
        kormányzatok, így a hatalomgyakorlás formáj a is jelent �sen meg-
        változott,az államhatalom hagyományos gyako rlta mellett a helyi
        igazgatás valódi demokrácia képét mutatta.

            3.6 Összefoglalás

            "Korunk nagy problémáihoz tartozik a tá rsadalmi formaváltás
        iránya. Ez fejl �désünk alapkérdése is,bármi legyen az el �rejel-
        zés tárgya.  Hazai és nemzetközi jöv �kutatási eredmények mutat-
        ják,  a klasszikus társadalomformáció-elmél etek  nem érvényesek
        napjainkban.  Az ~M�SDUDGLJPiN�D]W�PXWDWMiN��KRJ\�D�WiUVDGDORP�
��������IHMO�dés  mindinkább  az információtársadalom felé  mozd ul el."
        [ 9: 8 ]
            "... Kiindulhatunk abból,  hogy a techn ológiák  általában a
        társadalmi er �k tevékenységén keresztül alakulnak ki,s e társa- 
        dalmi er �k céljaival,  konfliktusaival és ideológiájával öss ze-
        függésben alkalmazzák. A társadalomban foly amatos harc folyik a
        hatalomért és a tekintélyért. Az információ s technológia b �víti
        az egymással küzd � társadalmi er �k fegyvertárát. A m ~OW�N�]GHO�
��������PHL��és  vívmányai alakították ki  azt a  társadalmi szí npadot,
        amelyen most felt &nnek az ~M�LQIRUPiFLós technológiák.Mivel így
        adottak a törvényességi és intézményes kere tek, a gazdasági le-
        het �ségek és hatalmi pozíciók egyenetlen megoszlása  el kerülhe-
        tetlenül azt eredményezi,hogy az ~M�WHFKQROógiákat az veszi el-
        s �ként igénybe, aki ezt megengedheti magának. Ezért h asználatuk
        és tényleges kifejlesztésük  a hatalmasok é s gazdagok érdekeit,
        céljait els �dlegesen kiszolgáló szempontok  torzítják.  Tehát a
        "Matthew-hatás" ( "Akinek már van, annak le gyen több..." )  ér-
        vényesülése lesz  az ~M�LQIRUPiFLós technológia  elterjedésének
        kísér � jelensége, vagyis a hatalommal rendelkez �ket további ha-
        talommal ruházza fel.
            ...
            Ebben az érvelésben azonban van egy lén yeges hiba.  Az er �-
        források folyamatos ~MUDHORV]WiVD��HOYRQMD�D�ILJ\HOPHW�D�WiUVD�
��������GDOPL�HYRO~FLóról, amely lassan formát ölt e folytonos ~MUDIHO�
��������RV]WiVRN�Nözepette. Ez azt jelenti, hogy hatalmi eltolódás  k ö-
        vetkezik be a társadalom szervezeti rendjéb en. A hatalomeltoló-
        dások alapelvként való elfogadása ( ami  a politikai harc  egy-
        hang ~�IRO\WDWódását jelentené )  elrejtheti  annak lehet �séget,
        hogy egy napon a harc befejez �djön,  vagy legalábbis elveszítse
        jelent �ségét." [ 4: 269 ]
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            4.  Mindenféle környezet

            4.1 Kísértet-gyárak

            Szó esett már a termelésben fokozódó gé pesítési,automatizá-
        lási folyamatokról. Röviden összefoglalva:  a termelésnek a le-
        het � legkisebb konfliktus árán kell  a lehet � legnagyobb nyere-
        séget létrehoznia.
            Milyen konfliktusok származhatnak  a ny ereség t ~O]RWW�Qöve-
        léséb �l?
            Nyereség származhat:
            - a termelés növeléséb �l. Ha azonban a piac nem veszi fel a
        többletet, a nyereség nem realizálódik.
            - az ár növeléséb �l,  de a piac ezt  nem szokta  elfogadni,
        amennyiben nem hiánygazdálkodásról van szó. ÈUXNDSFVROiVVDO�PHJ�
��������ROGKDWó  az ár rejtett növelése,  de ez egyrészt nem gara ntálja
        a nyereség növekedését, másrészt  a piac ug yan ~J\�UHDJiOKDW�Ui�
��������PLQWKD�D]�Q\ílt áremelés volna.
            - az ár csökkentéséb �l is,  ha ezzel a kereslet megélénkül,
        de az optimum megtalálása igen nehéz.
            - a min �ségi követelmények szintjének leszállításából ( pl.
        az ~Q��NRPPHUV]�iUXN���HOGREKDWó" készülékek ), de ez olyan bi-
        zalmatlanságot válthat ki a fogyasztókból a  termel � egyéb árui-
        val szemben is,ami végs � soron nagyobb veszteséget jelent hosz-
        sz ~�WiYRQ���PLQW�DPHNNRUD�D�SLOODQDWQ\L�KDV]RQ�����ËJ\��FVDN�D]
���������XWiQQDP�D]�özönvíz" tipus ~�WHUPHO�k dolgoznak... )
            - az energia- és anyagtakarékosságból.  Ez az egyik legjobb
        ~W��PLQGDGGLJ��DPíg a min �ség rovására nem megy.
            - a termelés egyéb költségeinek csökken téséb �l.  Ez szintén
        jó ~W�$]�DXWRPDWL]iOiV�LJHQ�MHOHQW�s mérték & megtakarítást tesz
        lehet �vé,azonban ennek vannak feltételei: nem mindent leh et/ér-
        demes automatizálni s a termelés átszervezé se is jelent �s költ-
        ségekkel jár.A termelés átszervezése viszon t érinti a munkavál-
        lalókat, tömeges méretekben társadalmi fesz ültségeket kelthet.
            - az egyéb költségek ( ügyvitel, min �ségellen �rzés, szállí-
        tás, állami elvonások ) csökkentésével, de ezek  részben  kívül
        esnek a termel � hatáskörén, részben pedig a már elmondottak vo-
        natkoznak rájuk.
            - a bér csökkentéséb �l is.  Ez direkt ~WRQ�Q\LOYiQYDOó kép-
        telenség  a mai helyzetben,  két ~W�Pégis kínálkozik:  egyrészt
        a termelés automatizálása, létszámcsökkenté sen keresztül, csök-
        kenti  a bérköltségeket,  másrészt  a terme lés  áttelepíthet � a
        kisebb bérszínvonal ~�WHU�OHWHNUH��RUV]iJRNED��
��������������WRYiEEi�D�UHNOiPWHYékenység növeléséb �l,a kerekedelmi in-
        formációk megszerzéséb �l,  a versenytársak  kiszorításából,  és
        egyéb "hadászati" módszerekb �l,  ezek azonban bizonyos mértékig
        ön- és közveszélyesek.
            " Az 1970-es évekt �l kezdve a vállalatok rádöbbentek,  hogy
        olyan gazdasági környezetben m &ködnek,  amelyben általános gaz-
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        dasági bizonytalanság uralkodik  a gyakori  és kiszámíthatatlan
        ciklikus ingadozások miatt, ahol  a növeked és állandóan lassul,
        csökken a termelékenység,  a termelés költs égei  - különösen az
        energiaigényes termékekben -  n �nek, a nyereség alacsony,  és a
        pénzforgalom nem elegend � a b �vít � beruházásokhoz.Ezek a ténye-
        z �k együttesen a termelés általános csökkenéséhez vez ettek, ami
        ~M�PXQNDKHO\HN�KLiQ\iEDQ���LOOHWYH�D�QHP�PHJIHOHO� foglalkozta-
        tásban is megmutatkozik.  A magas infláció elveszi a vállalatok
        kedvét  a b �vít � jelleg & beruházásoktól,  s ehelyett az er �for-
        rásokat él �munka- és energiamegtakarító beruházásokra  összpon -
        tosítják. " [ 4: 111 ]
            A "jöv � gyárában"a termelés fenntartásához mindössze néhán y
        magasan képzett szakember is elegend �.  A munkafolyamatokat ro-
        botok  és automata gépsorok végzik,  a foly amatot  számítógépek
        hangolják össze és ellen �rzik, az esetleges hibák egy részét is
        elhárítva.
            A munkaer � szerkezete tehát megváltozik.  A "kékgallérosok"
        ( szakmunkások,segéd- és betanított munkáso k ) száma csökken és
        velük együtt épül le az adminisztratív munk aer � jó része is,  a
        "fehérgallérosok" ( specialisták, szakképze tt m &szakiak ) és az
        "acélgallérosok" ( automata gépsorok, robot ok ) száma n �, utób-
        biaké ugrásszer &en. ( A felszabadult munkaer �feleslegeket els �-
        sorban  a szolgáltatásnak  kellene felvenni , de ehhez  az egész
        foglalkoztatási strukt ~UD�iWV]HUYH]ése szükséges. )
            " A gyakorlatban számos vállalat észrev eszi,  hogy a mikro-
        elektronika terjedése a gyártási tevékenysé gben  nem egyszer &en
        az emberi munka robotokkal való helyettesít ését jelenti,  hanem
        egy olyan összetett jelenséget tükröz, amel y a termelési folya-
        mat teljes átszervezését igényli és ~M�Wípus ~�értéknövelést hoz
        létre. Ez az ~M�értéknövelés egy információhalmaz,  amelyet sok
        automatizált folyamat melléktermékeként  a mikroelektronika te-
        remt meg.
            Ez lehet �vé teszi,  hogy a termelést egy másik vállalat fo-
        lyamataiba integrálják az automatikus terve zés, a rendelésállo-
        mány-kezelés, az anyagkezelés, a csomagolás   és  raktározás,  a
        CAD^ (számítógéppel támogatott tervezési)  és CAM^ (számítógép-
        pel támogatott gyártási) technológiák alkal mazásával.
            A  mikroprocesszorokat^ alkalmazó gyárt ás  rugalmassága  és
        programozhatósága lehet �vé teszi a gyártási munka átszervezését
        a termelési egységek minden szintjén,  a na gy,  a közepes és az
        egészen kis üzemekben,  amelyek könnyen tud nak alkalmazkodni  a
        termék és a termelési mennyiség változásaih oz.
            ...
            Az ~M��DXWRPDWL]iOW��J\iUWiVL�IRO\DPDWRN�W~O�ODVV~�YDJ\�W~O
��������J\RUV�EHYH]HWésének - a gyár hatásos átszervezése, és azoknak a
        beleegyezése nélkül, akik dolgoznak majd ve le - káros következ-
        ményei lehetnek  mind  a foglalkoztatottság ra  és a munka min �-
        ségére,  mind pedig  a vállalati  tevékenys égek  fejl �désére. "
        [ 4: 133 ]
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            4.2 Lehet �ségek az oktatásban és a szolgáltatásban

            I.

            Az  oktatásban alapvet �en két alkalmazási lehet �sége nyílik
        az informatika eredményeinek. A számítógép,  megfelel � teljesít-
        mény-paraméterek mellett,  szinte mindent k épes m &ködésében be- 
        mutatni.A hallgató egyéniségének megfelel �en - azaz jóval haté-
        konyabban - képes megismerkedni az anyaggal .Kísérleteket végez-
        het a szimulátoron,elméleteket gyárthat és igazolhat, azaz kre-
        atív gondolkodással jut az ismeretek birtok ába, amelyet produk-
        tív módon hasznosíthat. A merev oktatási re ndszer igen jelent �s
        hibája, hogy a reproduktivitást értékeli mé g akkor is,amikor az
        adott terület ismeretanyaga gyorsan változi k, s �t esetleg a le-
        adott anyagrészek rég el is avultak, haszná lhatatlanok.
            A másik kiemelked � elem, hogy az ismeretanyag  frissen tar-
        tását a nagy tömeg &, állandóan naprakészen tartott elektronikus
        adatbázisok teszik lehet �vé. A keresett információ  kulcsszavak
        és szempontok szerint gy &jthet �, rendszerezhet �, rangsorolható,
        az  esetleg  még igényelt,  de a rendszerbe n  meg nem található
        adatok a távközlési hálózatokon át  más ren dszerekb �l is lehív-
        hatók. A szöveges adatokon kívül elérhet �k tervrajzok,térképek,
        audio- és videoanyagok is ( pl. az angol Do mesday Projekt ).
            Az oktatás feladata,  hogy ezen eszközö k  magától értet �d�,
        mindennapos használatát mindenkinek megtaní tsa. Az átlagos fel-
        használónak nem írnia kell a programokat, h anem használnia. (Az
        els � id �kben elkövették azt a hibát,hogy egyenl �ségjelet tettek
        a számítástechnika  és a programozás közé.  Ennek eredménye az,
        hogy a közvetlen alkalmazástól széles réteg eket riasztottak el.
        Az akkori programnyelvek  nagyon szigor ~�DOJRULWPLNXV�JRQGRONR�
��������GiVW�Növeteltek meg. A professzionális programozás pedig ma is
        szakembereket kíván. )
            Távolabbi,de igen fontos feladat, hogy az oktatásnak,a fog-
        lakoztatási strukt ~UD�MHOHQW�s átalakulása miatt,  fel kell ké-
        szülnie a folyamatos képzésre, arra,hogy ez  a foglakoztatottság
        egy általános formája lesz.
            " Az oktatás  második szakaszában ... ö ssze kell majd  kap-
        csolni  az  egy bizonyos  tárgykörben folyt atott  tanulmányokat
        olyan tevékenységgel,  amit az illet � oktatóként végez a közös-
        ségi képzés valamely szférájában  vagy más területen.  A lényeg
        az, hogy az általánosan kötelez � iskolai id � befejezése után az
        illet �nek  be kell kapcsolódnia  a társadalmi életbe, öss zekap-
        csolva azt további tanulmányaival, melyek m egteremtik annak le-
        het �ségét, hogy a társadalom érettebb tagjává, illetve  egy ma-
        gasabb szinten tanuló diákká váljék...
            A harmadik szakaszt  a foglalkoztatotts ág alkotja majd,  ha
        az egyén kielégíti  a  megfelel � követelményeket.  Itt a tanul-
        mányok  szabadon kiválasztott területen val ó folytatásáról  van
        szó,  amelyet az egyén összekapcsol  a  mag asabb szint & oktatói
        foglalkozással, ha nem jut állandó munkához ...
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            ...  e társadalom  tagjai  a "homo labo rans"  állapottól  a
        "homo studiosus" állapot felé haladnak, ané lkül,hogy közben el-
        veszítenék  a "homo ludens"  természetét.  Mindez kétségtelenül 
        haladást jelent majd. " [ 4: 311 ]

            II.

            A bankok és biztosítók tevékenységének alapja  a  numerikus
        számítások és adatrögzítések megfelel � elvégzése. E célra a mai
        számítógépek már megfelelnek,így ezen a ter ületen el is terjed-
        tek. Ennek ellenére - f �leg a biztonságtechnika oldaláról - még
        szükséges a fejlesztés.
            A felhasznált technika rendkívül gyorss á és viszonylag egy-
        szer &bbé teszi a tranzakciókat,így nagyobb lehet �séget ad a be-
        fektetések  megfelel � elhelyezésére.  Sokkal pontosabban nyomon
        követhet �vé válik a pénzügyi élet, szimulátorokkal a tendenc iák
        is biztonságosan el �re jelezhet �k.  Itt azonban  felmerülhetnek
        bizonyos elvi problémák, amelyek az állami intézkedések hatása-
        ival kapcsolatosak.  "... megemlíthetjük  a z ~J\QHYH]HWW�UHWDU�
��������GiOW�UHQGV]HUHNEHQ�észlelhet �  dinamikai  betegségeket,  melyek
        fellépnek például olyan gazdasági modellekb en, ahol a jelenlegi
        állapotot  módosítani kívánó szabályzók  cs ak lényegesen kés �bb
        képesek - az akkorra már csak "áldásos" - h atásukat kifejteni."
        [ 10: 14 ]
            Megfelel � módon használva  az eszközöket, a banki és bizto-
        sítói tevékenység jelent �sen átalakulhat,a pénzforgalom minima-
        lizálható.A f � feladat egyre inkább a tanácsadás és az informá-
        ció-szolgáltatás lesz. A távolabbi jöv �ben kialakulhat a "kész-
        pénz nélküli társadalom" is.
            A kereskedelem hasonló módon érintett, a mai formák közt is
        felismerhet � néhány jöv �be mutató tendencia.A csomagküld � szol-
        gálatok,katalógus áruházak ( pl. Quelle ) é s társaik említhet �k
        meg, a verseny pedig további szolgáltatások  beindítására ösztö-
        nöz.
            " A jöv �ben - ahogy az otthonokban lev �  terminálok^ széles
        körben használatossá válnak, s a felhasznál ó el �tt megnyílik az
        ~W�DUUD��KRJ\�EHYiViUOiVDLW��~J\�Yégezze el, hogy ki sem mozdul
        otthonából - a kereskedelmi vállalatoknak s zéles kör & átszerve-
        zési programokat kell végrehajtaniuk. " [ 4 : 136 ]
            A reklámtevékenység során  a telekommun ikáció leg ~MDEE�HV]�
��������Nözeit is munkába kell fogni, a hirdetés megjelenhet  a számító-
        gépes hálózatokban, adatbázisokban, program csomagok  adathordo-
        zóin, illetve megindulnak a "shop channel" típus ~�P&holdas adá-
        sok is. (Közismert,  hogy  a nálunk is vehe t �  m &holdas m &sorok
        többsége reklámbevételeib �l tartja fenn magát. Figyelemreméltó,
        hogy ezt mindössze óránkénti hat-nyolc perc  reklámid �vel el le-
        het érni. A hossz ~�és gyakori megszakítások elriasztják a néz �-
        ket, a verseny pedig, f �leg a közepes teljesítmény &, sokcsator-
        nás ( pl. Astra ) m &holdak belépése óta, nagyon éles. "Amerika-
        nizálódástól" tehát egyel �re még nem kell tartani, de  ez ellen
        egyébként is küzdenek az európai m &sorszolgáltató szervezetek.)
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            III.

            A  távközlési szolgáltatások fejl �dése megfosztotta a hata-
        lomgyakorlókat  a közvélemény manipulálásán ak korlátlan lehet �-
        ségét �l, f �képp Európában,ahol a határokon t ~OL�UiGLó- és tele-
        vízióadások vétele nem t ~O�QDJ\�IHODGDW��$�P&holdas m &sorszórás
        pedig az eddigieknél jóval nagyobb területr e,  a domborzati vi-
        szonyoktól csaknem függetlenül tudja eljutt atni az adást. A hi-
        ánygazdálkodás ezen a téren is megsz &n�ben van,  a  hatalom nem
        képes  az általa szolgáltatott információk ellen �rzését megaka-
        dályozni, legfeljebb lassítani. (A romániai  eseményekben jelen-
        t �s szerepet játszott az, hogy a bolgár televízió adá sait a f �-
        városban fogni lehet.A külföldi rádióadók h írei - ~J\�OiWV]LN��
��������QHP�YROWDN�HOég meggy �z�ek, a Zsivkov-rendszer bukását látni is
        kellett.)
            A közelm ~OW�J\DNRUODWiQDN�HUHGPénye Magyarország katasztró-
        fális távközlési helyzete. " ... Szinte köz hely,  hogy abban az
        az id �ben [ az ötvenes években ] a pártállam mindenható s zervei
        igyekeztek behatolni az emberek tudatába,  és megszervezték egy
        sajátos orwelli gondolatrend �rség intézményét.  Az egyes ember-
        csoportok tudatos elszigetelése egymástól é s a világtól,  vala-
        mint ezek totálisan ellen �rzött csatornákon való összekapcsolá-
        sa illett bele a vezetési koncerpcióba.  A széles körben hozzá-
        férhet � telefon  veszélyeztette  ennek az elvnek a megvaló sulá-
        sát,így a lakossági és a kereskedelmi telek ommunikációs hálózat
        fejlesztését tudatosan elhanyagolták. Szake mberek ma is gyakran
        idézik Rákosi Mátyás megállapítását: a tele fonhálózatot a kapi-
        talisták annyira jól megcsinálták,hogy negy ven esztendeig hozzá
        se kell ny ~OQL�
������������1RV��D�WHOHIRQW�PHJWDUWRWWiN�HEEHQ�D�NHOOHPHV�HOPDUDGRWWVi�
��������JiEDQ�'H�PiU�D�KDWYDQDV�évek közepére beigazolódott,hogy a kom-
        munikációs hálózat elmaradottsága  magát az  államrend m &ködését
        is veszélyezteti... " [ 11: 3 ]
            A világban  a telefonszolgáltatás  mell ett  megindultak  az
        egyéb információközlési módok is ( videotex ,  telefax ),  egyre
        tarthatatlanabbá téve a telekommunikációs m onopóliumok fenntar-
        tását. Egyre több adat kering a nemzetközi számítógéphálózatok-
        ban is.

            4.3 Hábor ~V�MiWékok

            A fejlett országok költségvetésében ige n jelent �s tételként
        jelennek meg a fegyveres er �k.  A hadiipar támaszkodhat  a leg-
        ~MDEE��OHJMREE�PLQ�ség & technológiákra, a legkit &n�bb kutatási-
        fejlesztési háttérre  és jóval el �bbre tarthat,  mint a polgári
        szektor. Ez több, mint elszomorító...
            " Az  Egyesült ÈOODPRN��NDWRQDL�YH]HWési rendszere hatalmas
        információs hálózaton alapul,  amely képes adatokat szerezni  a
        szárazföldr �l,  a vízr �l,  a leveg �b�l és a világ &rb �l.  Évente
        több  mint  egymilliárd dollárt  költenek  erre  az információs
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        rendszerre,  amelynek közvetlen kiszolgálás ában mintegy 90 ezer
        ember vesz részt... " [ 12: 95 ]
            A technika éles helyzetben is vizsgázik ;  a vietnami hábor ~
��������DODWW�PiU�DONDOPD]WiN�XWiQSótlási feladatok megszervezésére  és
        légitámadások megtervezésére. A világ négy legnagyobb mikropro-
        cesszor-gyártója közül az egyik (a Rockwell ) szinte csak a had-
        sereg ellátására rendezkedett be.  Eszközei  alkotják fegyverek-
        ben elhelyezett célrairányító rendszerek "l elkét".
            A tömegpusztító fegyverek  számítógépek re bízása felmérhet-
        len veszély forrása,  mivel a bels � hibák még egy ilyen megbíz-
        ható technológiában is el �fordulhatnak,  és a program  készít �i
        sem számolhatnak minden lehet �sséggel, ami kiszámíthatatlan m &-
        ködésekhez vezethet.  A  nyolcvanas években   hajmereszt � esetek
        kerültek nyilvánosságra. Az egyik grönlandi  amerikai harcállás-
        pont számítógépe csaknem bevetette rendelke zésére álló atomere-
        jét egy elvonuló madárcsapat ellen,pusztán azért, mert a csapat
        radarképe megtévesztette kiértékel � programját, és azt ellensé-
        ges rakétákként értelmezte.
            " A hadászati rakétafegyverek találati pontosságának,  meg-
        bízhatóságának növekedése,  a föld körül ke ring �  navigációs és
        felderít � m&holdak kifejlesztése mind a mikroelektronika alkal-
        mazása révén történt.A rakéták célponttól v aló eltérését ma már
        tíz méterekben  mérik.  A m &holdas  vagy  más felderít �eszközök
        adatainak gyors feldolgozása,értékelése,a s zükséges válasz kez-
        deményezése csak elektronikus ~WRQ�OHKHWVéges.
            A robotrepül �gépek(atomtöltet & hadászati fegyverrendszerek)
        veszélyessége els �sorban a mikroelektronikán alapul. A fedélze-
        ti miniat &r számítógépek (mikroprocesszorok) nagyon pontos ir á-
        nyítóeszközök, a terepviszonyoknak megfelel �en 50-150 méter ma-
        gasságban vezetik a robotgépet a célpontra.   A robotrepül �gépek
        észlelése földi lokátorral nem lehetséges.F elderítésükre kifej-
        lesztették a fedélzeti lokátorral rendelkez � - AWACS^ - repül �-
        gépeket.  E gépek lokátorrendszere,  nagy s ebesség &  párhuzamos
        architekt ~UiM~A�V]iPítógépe,  képerny �s kijelz �i  az ellenséges
        repül �gépek azonosítása és követése mellett  lehet �vé  teszi  a
        körzetben tartózkodó saját repül �gépek vezetését és irányítását
        is.
            Az automatizált hábor ~]iV�HJ\UH�Nözelebb kerül a megvalósí-
        táshoz. A legtöbb automatizáltharcmez �-elképzelés nagymértékben
        a mikroelektronikára épül. Az automatizált csatamez �n az ellen-
        séges er �kr �l, katonákról és járm &vekr �l távirányított járm &vek
        vagy földi érzékel �k segítségével  lehet tudomást szerezni.  Az
        adatokat központi számítógéphez továbbítják , amely elhatározza,
        hogy milyen intézkedésre lesz szükség, és a  fegyvereket a hely-
        színre vezérli. A fegyverek bevetése után a z érzékel �k tudomást
        szereznek az okozott károkról,  az informác iókat továbbítják  a
        számítógéphez,amely azután dönt,hogy szüksé g van-e további csa-
        pásokra. " [ 12: 36 ]
            Megnyugtató lenne, ha a harcmez � is bekerülne a számítógép-
        be,  a nemzetközi nézeteltéréseket pedig  a  sarki játékteremben
        intézhetnék el...
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            4.4 Computer Aided Democracy

            Az államigazgatás az egyik legnagyobb l étez � információter-
        mel � és felhasználó.Pontos adatok birtokában - elvileg - pontos
        döntések hozhatók.Pontos adatokhoz azonban - a hagyományos mód-
        szerek mellett - elviselhetetlenül hossz ~�LG� alatt  lehet csak
        hozzájutni,  mire a kép összeáll, a valóság  rég meghaladta azt.
        Kézenfekv �  a nyilvántartások számítógépes adatbázisba helyez é-
        se.
            A  nagy teljesítmény & adatkezelésnek  igen hátrányos követ-
        kezményei is lehetnek.  A különböz � adatok összekapcsolásával a
        személyiségi jogokat s ~O\RVDQ�Vért � információk  kerülhetnek az
        állam kezébe ( szinergia! ),  melynek hatal ma így elviselhetet-
        lenül megn �het.  George Orwell "1984" c. m &vében minden hatalom
        az állam kezébe került,  állampolgárainak m inden lépését ellen-
        �rizni képes, gondolataikat is lehallgatja.
            A látomás realitássá válhat,  ezért szá mos országban társa-
        dalmi mozgalmak indultak ~WMXNUD�H]�HOOHQ�
�������������$�I� törekvések:
            (a.) 
        ne legyen olyan személyi adatokat tartalmaz ó  információs rend-
        szer, amelynek létezése titkos;
            (b.)
        az egyének  rendelkezzenek  betekintési jog osultsággal  a róluk 
        tárolt adatokba, és tudják, hogy mire haszn álják azokat;
            (c.)
        bizonyos célra szerzett adatokat más célra csak az illet � egyén
        beleegyezésével lehessen használni;
            (d.)
        az egyéneknek legyen lehet �sége  az adatok korrigálására és ki-
        egészítésére;
            (e.)
        az ilyen adatokkal rendelkez � szervezeteknek gondoskodniuk kell
        az adatok megbízhatóságáról  a szándékolt f elhasználás vonatko-
        zásában, és meg kell akadályozniuk, hogy az  adatokat nem a cél-
        nak megfelel �en használják, vagy illetéktelenek hozzáférjenek."
        [ 12: 61 ]
            Nagyon szép gondolat az,  hogy maga a t echnika politikailag
        semleges, csak nem igaz. A technikát alkalm azásán keresztül le-
        het megítélni, az alkalmazás célja pedig ne m lehet semleges. Az
        el �bbi esetben az alkalmazás a centralizálódás felé ha t.
            "... a politikai rendszer m &ködése,  akár csak  a politikai
        döntési részvétel, nem egyszer &en az információ b �ségét �l  vagy
        hiányától, hanem min �ségét �l, azaz az információelemeket rende-
        z � mechanizmusok érdek- és hatalmi kötöttségét �l függ."[ 12: 63
        hiv. Forgács Imre: Politikai rendszer,infor mációs rendszer,tár-
        sadalomirányítás. Társadalmi Szemle 1982 fe bruár ]
            "...a technika növeli a társadalom gyen geségét és sebzhet �-
        ségét. Már a technológia mai szintjén is  t echnikai eszközökt �l
        függ  a városok, s  így  a társadalmak  zök ken �mentes m &ködése.
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        Ezek az eszközök rendkívül érzékenyek  akár  a rossz m &ködésb �l,
        akár szabotázsból származó hibákra. Félelme tesek egy áramszünet
        következményei olyan nagyvárosban, mint pl.  New York. Az emberi
        tevékenység  egyre mélyebb  számítógépesíté sével  az ilyen  ve-
        szélyek is egyre n �nek. Az er �m&vek, atomreaktorok, olajfinomí-
        tók, távközl � hálózatok és adatbankok mind érzékeny idegközpon-
        tokkal rendelkeznek,  amelyek tönkretétele a társadalom m &ködé-
        sének hirtelen megszakadásához vezethet, és  amelyek szinte tel-
        jesen védtelenek  a szabotázzsal és a polit ikai terrorral szem-
        ben. Tulajdonképpen könnyen elképzelhet �,  hogy a jöv � hábor ~MD
��������D�V]iPítógépekért  vagy a számítógépek között folyó  harc  lesz.
        Ez esetleg még azok számára is parancsoló é rv lehet az er �s de-
        centralizálás mellett,  akik mániákus hatal omvággyal rendelkez-
        nek." [ 4: 36 ]
            A két véglet között a "centralizált dec entralizáció" az op-
        timális megoldás.  A  lokális rendszerek m &ködésébe  csak eset-
        legesen avatkozik be a központ,  a folyamat os "üzem" helyi fel-
        adat.A központ adatokat gy &jt, s csak másodlagosan irányít, így
        megsemmisülése esetén sem áll le a rendszer  m&ködése,csupán kis
        szegmensekre esik szét,amelyek egymás közt még mindig fenntart-
        hatják a kapcsolatot.
            Jellegzetes központi adatgy &jtés a népszavazás.Ennek elekt-
        ronikus lebonyolítási módja elvileg lehet �vé tenné a képviselet
        nélküli demokrácia megvalósítását. A polgár ok  a "törvénynapon"
        készülékeik elé ülnének és a beterjesztett javaslatokról dönte-
        nének. ( A felmerült kérdések  megvitatása azonban szinte lehe-
        tetlen a klasszikus formák közt. A ki ~W�D]�HO�készítési szakasz
        átalakítása lehet. )  Az elképzelés meglehe t �sen  utópisztikus,
        de technikailag nem kivihetetlen. Kérdés,ho gy ma van-e rá való-
        di igény, és teljesíthet �-e az ezzel kapcsolatos komoly bizton-
        ságtechnikai/titkossági elvárások. ( A mego ldás  valószín &leg a
        pénzügi életb �l fog el �bb-utóbb "átszivárogni". )
            A társadalmi folyamatok modellezése is megoldható  a népes-
        ségr �l gy &jtött adatokra támaszkodva és a küls � folyamatokat is
        figyelembe véve. A kormány el �készített döntéseinek hatásás le-
        tesztelheti a beterjesztés el �tt, igazolhatja azok helyességét,
        és végs � soron elkerülheti a jelent �s kárral és presztízs-vesz-
        teséggel járó tévedéseket.A tesztelések ere dményét a nyilvános-
        ság elé is tárhatja. Ez azonban kétélü fegy ver, a kormány visz-
        szaélhet a számítástechnikai háttérrel, egy  sz &kebb csoport ér-
        dekeinek megfelel �en torzítva a programot. ( Hossz ~�WiYRQ�H]�LV
��������YLVV]D�W��XJ\DQ~J\��PLQW�D�Wömegkommunikáció egyéb  manipulálá-
        sa. )
            Egyébként a döntéseket  nem a számítógé pnek kell meghoznia.
        Az csupán segédeszköze lehet  a döntési ren dszernek,  a teend �k
        megtervezését segítheti,azaz a politikai fo lyamatok számítógép-
        pel támogatott tervezése valósítható meg, a kár már a közeli jö-
        v �ben is...
            A pándemokrácia technikai háttere kiépü l �ben van.
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            4.5 K & F

            A technika fejl �dése nem állt meg,  a kutatás és fejlesztés
        ( K & F ) folytatódik. A számítógépeknél na pjainkban érik be az
        ötödik generáció,  az �t kísér � VLSI^ alkatrészgyártási techno-
        lógiával  és  a  mesterséges intelligencia kutatásra  alapozott
        programozási  módszerekkel  együtt.  Távola bbi cél  az  optikai
        és/vagy a szupravezet �n alapuló hardware^.Terjed az asszociatív
        memóriák^ felhasználása is.
            Az iparban  a robotok tájékozódási képe sségeinek  javításán
        fáradoznak. Újfajta érzékel �k jelennek meg a piacon,  mind sok-
        oldal ~EE�P&ködést lehet �vé téve.  A szakért �i rendszerek^ iránt
        is egyre nagyobb a kereslet.
            A szórakoztató elektronikában  a teljes en digitális kép- és
        hangrögzítés kifejlesztése a cél,  majd ugy anezt  a technikát a
        telekommunikációban is alkalmazni kívánják. (Jelenlegi "összvér"
        - azaz digitális és analóg - szabvány a pl.  D2MAC^ )
            Az  elméleti kutatások  a különféle sza bályozási rendszerek
        elemzésében hoznak ~M�HUHGPényeket,  többek közt az id �járás és
        a gazdaság modelljeinek egyre sokrét &bb s pontosabb fejlesztése
        közben. Születnek meglep � eredmények is:
            "... A  kísérlet néhányszori megismétlé se után  Lorenz  egy
        - akkor alig hihet � - következtetésre jutott:  nem a számítógép
        tévedett,  hanem azok  a tudósok,  akik add ig azt hitték,  hogy
        szinte végtelenül közeli kezd �értékekb �l nagyon hasonló eredmé-
        nyek várhatók.  Ezzel persze számos addigi fizikai feltételezés
        állott a feje tetejére.A természet absztrak t világképét már év-
        századokkal ezel �tt  matematikai egyenletek formájában fejezték
        ki.  Ezek f � ereje abban áll,  hogy egyrészt  azonos kérdésekre
        mindig azonos eredményeket szolgáltatnak, m ásrészt pedig abban,
        hogy bizonyos "jóslásokra" adnak lehet �séget.A káosz pedig pont
        ezeket az erényeket foszlatja szerte...
            A jelenségek egy dologban mindig azonos ak,  mégpedig abban,
        hogy dinamikai rendszerek." [ 10: 14 ] ( Te hát  az egyens ~O\XN�
��������Eól kibillentett  rendszerek  viselkedése  sokkal ke vésbé el �re
        látható, mint a stabilaké.Újabb érv a stabi lizáció mellett... )

            4.6 Összefoglalás

            Az  informatika  - egy magasabb szinten  tárgyalva -  ma már
        önálló,  alkalmazott társadalomtudományi st ~GLXPQDN�WHNLQWKHW�,
        azon t ~O���KRJ\�V]LQWH�PLQGHQ�WHU�OHW�LVPHUHWDQ\DJiED��EHépült.
        Megfigyelhet �  az interdiszciplináris ismeretek felhalmozódása,
        és éppen az informatikai szemlélet az,amely  ezt lehet �vé teszi.
        A tudományos rendszerfelépítések egységessé  válása (hiszen maga
        a tudomány egységes egész, bármely formát m utat is) a látszóla-
        gos ellentmondásokat eltakaríthatja, az "ép ületet" világossá és
        tetszet �ssé varázsolhatja.
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            5.  Aktuális válságaink

            5.1 T &zfészkek

            A hagyományos hábor ~N�NRUD��OHMiUóban van,  az utolsó ilyen
        események egyike talán az Öbölválság er �szakos megoldása lehet,
        már amennyiben nem sikerül megegyezésre jut ni. ( Méghozzá hama-
        rosan, hiszen az onnan származó k �olaj nem pótolható huzamosabb
        ideig más forrásokból. ) Az atomhatalmak  n éhány órán belül ké-
        pesek egymás és önmaguk fegyveres felszámol ására (azután a Föld
        nev & boltot be is lehet zárni).  A hábor ~��HJ\�KDUPDGLN�YiOIDMD
��������Gívik mostanság, a terrorizmus. ( Néhány jellegzetes  illetve ~M
��������W&zfészek mutatóba:Közel- és Közép-Kelet, Peru, Észak - ËURUV]iJ�
��������%DV]NIöld, Moldávia, Kaukázus. )
            Miközben a nagyhatalmak véglegsen felad ni látszanak a fegy-
        verkezési hajszát ( lévén  a szuperhadsereg ek fenntartása  kezd
        a gazdasági érdekek ~WMiEDQ�OHQQL�����D]DODWW�QLQFV����WDOiQ�D]
��������HPOített okok miatt is,  bár éget � szükség volna rá -  nemzetek
        feletti rendfenntartó hatalom,  a terrorizm us pedig  nemzetközi
        együttm &ködések hálózatává  vált,  egyes országok állami sz int &

        támogatásával. ( A fejlett haditechnika,  e setleg ~Q��$%&�IHJ\�
��������YHUHN�EHV]HU]ése - és bevetése - sem teljesen lehetetlen,  csak
        a "megrendel �t �l" függ. ) Ha a kuvaiti válság során  egységesen
        fellép � hatalmak közt az összehangoltság tartós marad,a ve szély
        jelent �sen csökkenthet �.
            Az,hogy a terrorizmus megléte miképp fe nyegeti a társadalmi
        haladás már elért eredményeit, Giuseppe Fav a szül �hazájáról írt
        könyvéb �l vett részlet is érzékelteti:
            " Kétezer év m ~OWiQ�HNépp lett Szicília az a hely,ahol min-
        denb �l a legjobb ülepedett le,ahol a Föld leg �sibb civilizációi
        rétegz �dtek egymásra, és ahol e csodálatos történelmi cs ~FVWHO�
��������MHVítményre mégis végérvényesen s meghatározóan a kíns zenvedés,
        az emberek közti er �szak  és a halál állandó fenyegetése nyomja
        rá bélyegét... " [ 13: 8 ]
            A terrorizmust  - akár állami formájába n is (pl. Irak) -  a
        kisebbségi  érdekek,  akár er �szakos ~WRQ�YDOó,  érvényesítését
        szolgáló rendszerek utóvédharcának is tekin thetjük. Az informá-
        ció alap ~��WiUVDGDOPDN�NRUiEDQ��WHYékenységük  remélhet �leg már
        lehetetlenné válik.

            5.2 Katasztrojka

            "... 1987 október 19.-én  az 1929 óta l egs ~O\RVDEE��W�zsdei
        válság tombolt a nyugati világ részvénypiac ain, a jegyzések egy
        nap leforgása alatt  átlagosan 25%-ot veszt ettek értékükb �l.  A
        részvények értékének csökkenése miatt becsl ések szerint egyedül
        az Egyesült ÈOODPRNEDQ������0UG�86'�YDJ\RQ�YiOW�VHPPLYé.A t �zs-
        dei válságot követ � napokban attól lehetett tartani,hogy a nyu-
        gati gazdaságok  és velük együtt  az egész világgazdaság s ~O\RV
��������GHSUHVV]Lóba zuhan, a pénzügyi válság átcsap a termelésbe, é s a
        gyengébb nemzetgazdaságok összeomlanak.
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            A t �kés gazdaságoknak azonban sikerült menedzselniük a krí-
        zist,és nagyfok ~�YiOViJW&r � képességr �l tettek tan ~EL]RQ\ViJRW�
��������$]�RNWóberi pánikot követ �en a jegybankok nyugodtan  és gyorsan
        reagáltak, pénzt pumpáltak a bankrendszerbe , hogy elejét vegyék
        a fizetésképtelenségnek,majd a pánik elm ~OWiYDO�PHJIHOHO� ütem-
        ben szívták vissza a likvid t �két, s így a pénzmennyiség  átme-
        neti megnövekedése nem szabadította el az i nflációt.Igazán nagy
        veszteséget így csak azok a befektet �k szenvedtek el,  akik to-
        vábbi  árfolyam-emelkedésre spekulálva  mag as áron vásároltak a
        krachot megel �z�en, és a pánik óráiban fillérekért dobták piac-
        ra papírjaikat.
            A nagyobb krízis elkerülésének mélyreha tóbb magyarázata va-
        lószín &leg az, hogy a fejlett országokban mind nemzetgazda sági,
        mind vállalati szinten olyan mély átrendez �dés ment végbe,  ami
        eleve mérsékli válságérzékenységüket.Ami a makroszintet illeti:
        a nyugati gazdaságokban olyan arányt ért el   a munkaer �-igényes
        és egyszersmint élenjáró technológiai felsz ereltség & fogyasztói
        szolgáltatások szintje, hogy az mintegy csi llapító rugóként m &-
        ködik. E szolgáltatások ugyanis lényegesen kevésbé konjunkt ~UD�
��������érzékenyek, mint pl. a hagyományos ipari termelés."  [ 2: 229 ]
            A második ipari forradalomnak is neveze tt  tudományos-tech-
        nikai átalakulás tehát meghozta  els � gyümölcseit,  a meg ~MXOiV
��������VRUiQ�D�OHJNHPényebb próbát is megállta a megváltozó strukt ~UD�
��������0HJROGódni látszik a munkaer � átcsoportosításának módja is.
            Az eredmények mögött a tudomány bármely  területér �l  a gya-
        korlatba átvihet � módszerek, lehet �ség szerinti, gyors alkalma-
        zása rejlik.
            "Az ipar és a kormányzat döntéshozói  e gyaránt idejében is-
        merték fel a "rendszerszemlélet" lehetséges  értékeit. Pl. Kali-
        fornia állam kormányzója, Brown, a  60-as é vek elején azt java-
        solta az &rkutatási iparnak,hogy készítsenek számára négy ren d-
        szertervet: a b &nözés,az egészségügy,az információellátás  és a
        szállítási rendszer problémakörér �l.Brown kormányzó elképzelése
        szerint a komplex m &szaki rndszerek tervzésénél jól begyakorolt
        szakemberek jól tudják alkalmazni gondolkod ási módszereiket  az
        állam problémáinak döntéshozatalánál is." [  18: 11 ]        
            A következ � táblázat áttekintést ad a hét legfejlettebb t �-
        kés ország elm ~OW�Qéhány évének gazdasági "bizonyítványáról":

        "
        A nemzeti össztermék (GNP) évi növekedéséne k üteme, 1980-87 (%)
        ------------------------------------------- --------------------
        ORSZ È*��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
��������86$�����������������������������������������������������������
��������.DQDGD��������������������������������������������������������
��������-DSiQ���������������������������������������������������������
��������16=.����������������������������������������������������������
��������)UDQFLDRUV]iJ�������������������������������������������������
��������2ODV]RUV]iJ���������������������������������������������������
��������1DJ\�%ULWDQQLD������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������



��������������������������������������

��������$�PXQNDQélküliség a fejlett t �kés országokban, a munkaképes la-
        kosság %-ában, 1980-87
        ------------------------------------------- --------------------
        ORSZ È*��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
��������86$�����������������������������������������������������������
��������.DQDGD��������������������������������������������������������
��������-DSiQ���������������������������������������������������������
��������16=.����������������������������������������������������������
��������)UDQFLDRUV]iJ�������������������������������������������������
��������2ODV]RUV]iJ���������������������������������������������������
��������1DJ\�%ULWDQQLD������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������

��������$�IRJ\DV]Wói árak növekedésének üteme, 1980-87 (%)
        ------------------------------------------- --------------------
        ORSZ È*��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
��������86$�����������������������������������������������������������
��������.DQDGD��������������������������������������������������������
��������-DSiQ���������������������������������������������������������
��������16=.����������������������������������������������������������
��������)UDQFLDRUV]iJ�������������������������������������������������
��������2ODV]RUV]iJ���������������������������������������������������
��������1DJ\�%ULWDQQLD������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
����������>��������@

������������$]�iWWHNLQWés során megállapítható,hogy a GNP átlagos emel-
        kedése mellett a munkanélküliség növekedése  megállt, az infáció
        pedig jelent �sen mérsékl �dött. Ugyanezen id �szak alatt az ener-
        giahordozók  és  nyersanyagok ára  emelkede tt,  elterjedt az ~M
��������WHFKQROógiák használata és jelent �s problémává vált az adósság-
        válság is,hiszen a nagy adósok fizetésképte lensége hitelez �iket
        is cs �dbe viheti. (Gondoljunk a dél-amerikai "nem fizetés " meg-
        hirdetésekor kitört pánikra!)
            " A fejl �d� világ legs ~O\RVDEE�JOREiOLV�JRQGMD��D]�DGósság,
        amely 1987 végén mintegy 1200 Mrd USD-re r ~JRWW��������NDO�Q�tt
        nominál értékben az el �z� évhez képest ).  A harmadik világ or-
        szágaiból  az adósságszolgálat folytán  töb b t �ke áramlott  ki,
        mint amennyi bejött. A fejl �d� országok gyakorlatilag nettó hi-
        telez �kké váltak,  1986-ban  pl. a fejl �d� országok  kb. 30-35,
        tavaly  [ 1987 ]  pedig  25-30 Mrd USD-vel többet költöttek  az
        esedékes t �kék és kamatok törlesztésére, mint amennyi ~M�KLWHOW
��������NDSWDN����>��������@
������������$]�DGósok gazdaságát lényegében a hitelez �k irányítják,azaz
        az adós elveszti szuverenitásának egy részé t. Az adósságszolgá-
        lat mindaddig többletet visz a hitelez � gazdasági életébe, amíg
        az adós fizet �képes és köteles,így a fejl �dést küls � er �vel tá-
        mogatja.



                                - 29 -

            A jelenlegi adósságválság azonban már  a pénzügyi viszonyok 
        összeomlásával fenyeget. A problémát  rende zni kell. A hitelez �

        saját érdekeit sérti,mivel az adós tartósan  arra kénytelen gaz-
        daságát szorítani,hogy exporttöbbletet bizt osítson adósságszol-
        gálatainak fedezésére, így a hitelez � számára e piacok bezárul-
        nak, ami aztán pangáshoz vezethet.

            5.3 Más er �k is közbeszólnak

            I.
            
            "... 1932-ben,  egy vasárnap délután né gy óra alatt elpusz-
        tult  az Egyesült ÈOODPRN�KDW�OHJWHUPékenyebb mez �gazdasági ál-
        lamának jelent �s része. Iszony ~�SRUYLKDU�WiPDGW�H]HQ�WHU�OHWHN�
��������HQ�és szinte órák alatt megváltoztatta a táj képét és jellegét.
        Az  el �z� évben  még fantasztikus terméseket  takarítottak b e a
        farmerek. A porvihar elülte után még csak r emélni sem lehetett,
        hogy a körzet mez �gazdaságában tapasztalt  korábbi fellendülést
        meg lehetne ismételni.  Az igazság az, hogy  ma, mintegy  hatvan
        évvel az esemény után sem jó ez a táj semmi re... " [ 14: 20 ]
            A környezet állapota a legjelent �sebb küls � változó  a tár-
        sadalmi rendszerek modelljében.  Azok a pró bálkozások,  amelyek
        politikai alakulatokon belül  kezelhet �  részproblémaként kísé-
        relték meg  az ökoszisztémák^ kezelését, tu lajdonképpen hibásan
        értemezték magát a fogalmat. Az ökoszisztém ák egésze - mivel az
        ember él �lény - fölérendeltségi  viszonyban  áll  minden emb eri
        kategóriával szemben,  a rá vonatkozó törvé nyek az általánosak,
        a társadalomé pedig a különösek,ha együtt k erülnek tárgyalásra.
        Képesek vagyunk az ökoszisztémák számos par améterének  befolyá-
        solására, de törvényeinek módosítására nem ismerünk módot.
            Az ökoszisztémákban  minden  a szokásos tól eltér � helyzet a
        rendszerre terhelésként hat, és függetlenül  a hatás támadásának
        lokális jellegét �l, globális változást okoz,  ha mégoly csekély
        mértékben is. A rendszer "tehetetlenségi ny omatéka" óriási,  az
        állandó, jelent �s számban és mértékben jelentkez �  ~Q��DQWURSR�
��������Jén ( emberi tevékenység által létrejöv � ) hatás azonban  ennek
        megzavarására is képes.  Ennek három f � tényez �jét szokták  ki-
        emelni:
           "(1.) A növekv � népesség ( 1700-ban mintegy 641 millióan él-
        tek a Földön, 1980-ban pedig 4435 millióan ) okozta  antropogén
        hatás  tájra való  kiterjedését:  a  telepü lések  létesítésével
        számos ökonómiai szisztémát  szétromboltak,   és a mez �gazdasági
        m &velés következtében további természetes ökoszisztém ák alakul-
        tak át mesterséges ökoszisztémákká.  A néps &r &ség  és  az ember
        gazdasági tevékenységének s &r &ségmutatói  régiónként változnak,
        de kapcsolat mutatható ki a s &r &ségmutatók és a környezetterhe-
        lés között.
            (2.) A technikai fejl �dés hozzásegítette az embert a termé-
        szet fölötti fölényéhez,  lehet �vé tette  a kult ~UD�IHMO�dését,
        és  a fogyasztási cikkek  termelékenységéne k emelkedése  bizto-
        sította az exponenciálisan szaporodó emberi ség ellátását.  Meg-
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        szabadította az embert a nehéz testi munkát ól, és megteremtette
        a növekv � szabadid � lehet �ségét.  A technika hatására azonban a
        környezet is megváltozott,s az a nagyszám ~�HPLVV]Ló is terheli,
        amely a technikai eszközök gyártásával és a lkalmazásával szaba-
        dul fel.
            (3.) Az ember ökológiailag hibás intézk edései közül  a gaz-
        dasági ( ökonómiai ) szempontok abszolut el s�sége  az ökológiai
        szükségességgel  szemben  sokszor veszélyez teti  a  természetes
        életfeltételeket.  Az ökonómiai irányultság  és beállítódás  pl.
        sokkal rövidebb id �horizont ~��PLQW�D]�ökológiai." [ 2: 418 ]
            A környezet szennyez �dése  nem ismer határokat ( mindenféle
        értelemben ), a hatásokat "b &nös és b &ntelen" egyaránt  elszen-
        vedi. Újfennt a nemzetközi válságmenedzselé s lenne  az üdvözít �

        megoldás,  és ennek jelenleg még nem kielég ít � módja is szintén
        ismert.
            Az ökoszisztémák kutatása során néha eg észen ~MV]HU& elgon-
        dolások is napvilágot látnak:
            "... az élet minden egyes megjelenési f ormájához egy tágabb
        tudat tartozik,és az élet minden megjelenés i formája programoz-
        za ezt a tágabb tudatot... Dr. Sheldrake  e zt a tudatot "morfo-
        genetikus mez �nek" nevezi, ami némileg emlékeztet dr. Carl Jung
        kollektív tudatalattijára. Ugyanígy Peter R ussell nézeteiben is
        szerepel egy bizonyos globális agy.  Szerin te bolygónk, a Föld,
        valamilyen  hatalmas intelligencián kereszt ül  képes irányítani
        magát. Fritjof Capra szerint pedig a leg ~MDEE�IL]LNDL�NXWDWiVRN
��������HUHGPényei  az ókori kínai filozófusok bölcsességét  tám asztják
        alá, akik az anyagi világot szellemi alapok on nyugvónak képzel-
        ték el.
            A természettudósok mostanában egy ~M�YLOiJRW�SUóbálnak meg-
        hódítani:  a bels � teret.  Elfogadják,  hogy a fizikai világban
        fontos szerepet játszik a tudat." [ 15: 193  ]
        
            II.
            
            A társadalom számára lényeges egy speci ális "környezet" is:
            "... az ember képtelen levetk �zni kult ~UiMiW���SUóbálkozzék
        bár  körömszakadtáig,  mert az beleette mag át  idegrendszerének
        gyökeréig;  kult ~UiMD�KDWiUR]]D�PHJ���KRJ\DQ�észleli a világot.
        Kult ~UiQN�QDJ\REEUészt rejtett, és kívül esik a tudatos cselek-
        vés szféráján,  mindazonáltal bel �le áll  emberi létünk  teljes
        szövedéke. Ha olykor tudatosul is kult ~UiQN�HJ\�V]LOiQNMD��YiO�
��������WR]WDWQL�UDMWD�DNNRU�LV�QHKéz,  nemcsak azért,  mert végletesen
        személyesen éljük át, hanem azért is, mert az ember kizárólag a
        kult ~UD�Nözegén keresztül képes  értelmesen cselekedni  és k ap-
        csolatot teremteni másokkal.
            Az ember és a testén messze t ~OOép� hatásszféra számos köl-
        csönhatásrendszert alkot.  Megbocsáthatatla n tévedés ~J\�FVHOH�
��������NHGQL�PLQWKD�D]�HPEHU�I�JJHWOHQ�YROQD�Ki]iWól, városától, tech-
        nikájától vagy nyelvét �l.  Az ember  és extenzióinak  kölcsönös
        hatását figyelembe véve, mindnyájunknak köt elessége, hogy alap-
        osan megfontoljuk, miféle extenziókat alkot unk, nemcsak magunk,
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        hanem mások miatt is,akik esetleg szenvedni  fognak t �le. E kap-
        csolatok egyszer & folytatásai,  illetve  specializált formái az
        organizmus  és  környezete közötti �si összefüggéseknek. Mégis,
        valahányszor egy-egy ~M�V]HUY�YDJ\�HJ\�HJ\�~M�IRO\DPDW�MHOHQW�-
        sége megn �,  extenzióvá válik,  az evol ~FLó ennek hatására fel-
        gyorsul, valami ~M�IHMO�dési folyamat válik általánossá.
            ...
            Az etnikai csoportok kapcsolatának váls ága,  a városok vál-
        sága,az oktatás válsága nem függetlenek egy mástól. Egy átfogóbb
        szemlélet szerint mindhármat egyetlen nagy válság különböz � ve-
        tületeinek tekinthetjük,  mint természetes következményét annak
        a ténynek,hogy az ember ~M�GLPHQ]Lót teremtett magának - a kul-
        t ~UiOLV�GLPHQ]Lót -,  és  ennek legnagyobb része  láthatatlan."
        [ 16: 251 ]

            5.4 Összefoglalás
            
            "Tételezzük fel,  hogy munkánkat korunk   azon problémáinak
        felsorolásával kezdjük, amelyek elvben mego ldhatók.
            Elvben, technikailag, el tudjuk látni  a világ  valamennyi
        lakosát megfelel �en táplálékkal, lakással és ruhával.
            Elvben, technikailag, a világ valamenny i lakosát megfelel �

        orvosi ellátásban tudjuk részesíteni.
            Elvben, technikailag, gondoskodni tudun k  a  világ  minden 
        egyes lakójának kell � színvonal ~�RNWDWiViUól avégett,hogy fej-
        lett szellemi életet éljen.
            Elvben, technikailag, szám &zhetjük  a hadviselést  s olyan
        társadalmi szankciókat alkothatunk,  amelye k  meggátolják jog-
        talan hábor ~�LQGítását.
            Elvben, képesek vagyunk arra, hogy létr ehozzuk  valamennyi
        társadalomban  a véleménynyilvánítás és cse lekvés szabadságát,
        s így a lehet � legkisebbre csökkentsük  a társadalom által  az
        egyénre kényszerített jogtalan korlátozások at.
            Elvben, képesek vagyunk olyan ~M�WHFKQOógiák kidolgzására,
        amelyek ~M�HQHUJLDIRUUiVRNDW��és  energiahordozókat tárnak fel
        szerte a világban a fizikai és gazdasági sz ükségletek kielégí-
        tésére.
            Elvben, képesek vagyunk  korunk társada lmait  ~J\�PHJV]HU�
��������YH]QL��KRJ\��Mól felépített  tervek készüljenek  a nyomor,  az
        egészségügy, a nevelés, a hábor ~N��D]�HPEHUL�V]DEDGViJ�SUREOé-
        máinak megoldására és az ~M�HU�források feltárására.
            Ha képes az ember  mindezek megalkotásá ra, miért nem való-
        sítja meg? Van valami olyan, az egész ember iséget átható, ter-
        mészetellenes vonás, amely  az egyik emberi  lényt érzéketlenné
        teszi a másik bajával szemben?  Vagy alapve t �en valamiféle er-
        kölcsi lealjasodással  állunk szemben,  ame ly megengedi,  hogy
        semmibe vegyük szomszédainkat a saját javai nk érdekében?
            Vagy valami mélyebb és bonyolultabb oka  van annak,hogy ha-
        talmas technikai képességeink ellenére sem tudjuk  ma még meg-
        oldani a világ f � problémáit?" [ 18: 16 ]
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            6.  A hatalomgyakorlás problémái

            6.1 ÈWWHNLQWés

            I.  Integráció és defenzió

            Integráció:         "a közösség létfelt ételeinek biztosítá-
                                sa végett - a közös ség rendezett egysé-
                                gének megteremtése. "
            Defenzió:           "integritásának meg �rzése és védelme."
                                [ 17: 76 ]

            A leg �sibb integrációk a törzsek voltak, majd a nemzeti á l-
        lamok illetve az ezekre alapuló birodalmak következtek,  s ezek
        kialakulását a hasonlóságon alapuló (egy cs alád, egy nyelv, egy
        kult ~UD��WHUPészetes rendez �er �k segítették.  A birodalmaknál a
        magot alkotó nép katonai,  gazdasági,  eset leg szellemi fölénye
        vette át a természetes rendez �er �k szerepét,  ez azonban hossz ~
��������WiYRQ�D��Yégek" - a magnál  épp annak ráhatása miatt - gyorsa bb
        fejl �dése miatt nem válhatott véglegessé.A közösség vagy  közös-
        ségek integrálása, azok ellenében, nem hajt ható végre.
            A hatalom a bels � feszültségek semlegesítése végett gyakran
        a küls � fenyegetettség rémképével áll el �,  felismerve,  hogy a
        közösség,létfeltételeinek védelmében,nagyob b integritási  kész-
        séget mutat.  A módszer több szempontból is  hibás.  A problémák 
        feloldására más utat kell választani,  hisz en azok így csak el-
        fed �dnek, de megmaradnak, ugyanakkor a küls � kapcsolatviszonyok
        is romlanak, valódi veszélyt okozva. A gazd aságot több oldalról
        is destabilizálja a válságkezelés e formája  ( katonai költségek
        aránynövkedése,  külpiacok besz &külése, elvesztése,  a szakért �

        irányítás hiánya pl. "megbízhatósági problé mák" miatt ),  s így
        bels � törvényeinek engedelmeskedve, hanyatlásnak indul,  tovább
        fokozva a feszültségeket.
            A közösség integritásának meg �rzése  és  védelme csak az �t
        ér � negatív hatások tényleges megsz &ntetésére irányulhat. A de-
        fenzió a "lehet � legkisebb beavatkozás" elve alapján valósulhat
        meg, ugyan ~J\��PLQW�EiUPLO\HQ�HJ\éb reaktív eleme a hatalomgya-
        korlásnak.

            II. Stabilizáció és redisztrib ~FLó

            Stabilizáció:       "a közösség állandó sult szükségleteinek
                                kielégítése végett - a közösségi  ~MUD�
��������������������������������WHUPHOés egyenletességének biztosítása"
            Redisztrib ~FLó:     "a közösség javainak preferációs  ~MUD�
��������������������������������IHORV]WiVD�
��������������������������������>��������@

������������$]�iOODQGósult szükségletek alatt a teljes skála azon felét
        értjük,amelyet az ~Q��WiUVDGDOPL�Oétminimum fenntartása feltét-
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        tétlenül megkövetel.Az igényszint fejl �dése során a látszólagos
        szükségleteket egyre ~MDEE�IRUUiVRNEól fedezik,  ezek egy része
        kés �bb  állandósult szükségletté válik,  bizonyos igény ek pedig
        megsz &nnek az id � el �rehaladtával.  Az igényszint jellemz � tár-
        sadalomfejlettségi mutató.
            Az alapvet � igények kielégítése kötelez �,  enélkül jelent �s
        zavarok jelentkezhetnek. Ha a közösségi ~MUDWHUPHOés (ellátási,
        fizet �képességi, vagy egyéb nehézségek miatt) nem biztosí tható,
        az életszínvonal jelent �sen esik, s ~O\RVDEE�HVHWEHQ��D�Qépesség
        leromlik, s �t létszámának csökkenése is megindulhat.  A  szinte
        megállíthatatlan  hanyatlási  folyamatok  f orradalmi helyzethez
        vezetnek. (A destabilizálódott rendszerek e gyre nehezebben,majd
        egy határon t ~O��HJ\iOWDOiQ�QHP�WDUWKDWók kézben,  viselkedésük
        kiszámíthatatlanná válik.)
            A redisztrib ~FLónak a fejl �dést  és a stabilitást kell biz-
        tosítania, a hatalomgyakorlók érdekeinek me gfelel �en. A kisebb-
        ségi vezetés során ezen érdekek törvényszer &en szembekerülnek a
        többségével, így minden határon t ~O�QHP�érvényesíthet �k.

            III.Konszenzió és transzformáció

            Konszenzió:         "a közösség alapvet � érdekeinek  megva-
                                lósítása végett - a  közösségi együttlét
                                során képz �d� - biznyos esetekben konf-
                                liktust kiváltó - k ülönérdekek egyezte-
                                tése"
            Transzformáció:     "a  döntési folyama tba (tényleges) köz-
                                érdekként(!) való b ecsatlakozása"
                                [ 17: 77 ]

            A konszenzió csak a legalaposabb helyze tfelmérés után való-
        sítható meg,s itt  az ~M�WHFKQLND�MHOHQW�s szerepet kaphat,mind
        az adatgy &jtésben, mind a helyzet értékelésében.  A részérdek ek
        figyelmen kívül hagyása,illetve helytelen k ezelése is bels � fe-
        szültségek okozója lehet.  Az egyeztetés cs ak kompromisszumokon
        keresztül jöhet létre,egyik fél sem ragaszk odhat eredeti elkép-
        zeléseinek minden részletéhez.  Merev (eset leg elvszer &) állás-
        pontokkal nem lehet mit kezdeni.
            A transzformáció a létrjött megegyezés gyakorlti megvalósí-
        tása, a konszenzió értelme.A megállapodások  során rögzített, de
        a gyakorlatban csak eltorzítottan vagy egyá ltalán meg nem jele-
        n � változások a hatalomgyakorlók hitelét rontják. Hit elét vesz-
        tett féllel pedig nem érdemes tárgyalni.

            IV. Direkció és inspekció

            Direkció:           "a közösség  dönt � fontosság ~���J\HLQHN
��������������������������������UHQG]ése végett - a közösségi er �k ösz-
                                szefogása, koordiná lása, szervzése, ve-
                                zetése, szabályozás a, stb., vagyis irá-
                                nyítása"
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            Inspekció:          "az ügymenet ellen �rzése"
                                [ 17: 77 ]

            A közérdekek ellenében ható er �k megléte  mindig valamilyen
        m ~OWEDQ�HONövetett hibára utal, mivel elvben a direkció transz -
        formációkon alapul,  az ellenérdekek pedig nem kerültek becsat-
        lakoztatásra. Ellenérdekek persze mindig lé teznek,jelent �s er �-
        vé azonban nem válhatnak, ha a hatalomgyako rlók helyesen járnak
        el.
            A direkció és az inspekció végrehajtása  jellemzi talán leg-
        jobban a hatalom típusát, attól függetlenül , hogy az minek dek-
        larálja magát. ( Például a kommunista jelz � mögött eddig monok-
        ratikus rendszerek  h ~]ódtak meg... )  A végrehajtás  a közmeg-
        egyezésen kívül megtévesztéssel, megfélemlí téssel is  gyakorol-
        ható, de ismét csak instabilitással jár.  " Az er �szak a gyengék
        végs � menedéke" írja Isaac Asimov. A gyenge hatalom visz ont ön-
        ellentmondásai miatt el �bb-utóbb összeroppan.
            Az inspekció  a direkció visszacsatolás a,  annak érdekében,
        hogy a végrehajtás során ne torzuljanak el az intézkedések, épp
        ezért ellenérdekelt apparátussal  gyakorlat ilag lehetetlen dol-
        gozni. A "hatalomgyakorlók" és a közösség k özé  beékel �dött bü-
        rokrácia  a tisztán centralizált irányítási  forma  eredménye és
        cs �dje. Autonóm, öntörvény & tömbként elszigeteli a hatalom név-
        leges birtokosait, illetve magához ragadja a hatalom jó részét,
        annak felel �ssége nélkül. (pl. Szovjet ~QLó)

            V.  Aktivizáció és participáció

            Aktivizáció:        "a közösség ( célok ban megfogalmazódó )
                                uralkdó eszméinek é rvényesítése (=anya-
                                gi termel �er �vé váltztatása) végett - a
                                közösség aktivitásá nak kibontkoztatása"
            Participáció:       "a  közügyek intézé sében való tev �leges
                                részvételének  bizt osítása"
                                [ 17: 77 ]

            A demokráciák fejl �dése és a diktat ~UiN�KiWWérbe szorulása,
        megsz &nése abból is következik,  ahogy az aktivizáció és a par-
        ticipáció zajlik bennük. Lényegében e krité riumoknak csak több-
        ségi hatalomgyakorlás tud igazán eleget ten ni,mivel ez alapvet �

        sajátossága. Az értelmiség szerepe minden e ddigi társadalomfor-
        mációban alárendelt és ellentmondásos volt.  A fejl �dés során ez
        a réteg kerül el �térbe,  a technika fejl �dése pedig tovább szé-
        síti a lehet �ségeket,  a hagyományos keretek közt megvalósítha-
        tatlan módszerek ( pl. a már említett képvi selet nélküli demok-
        rácia ) is elterjedhetnek.
            Veszélyes helyzetbe kerülnek azok a hat alomgyakorlók,  akik
        közömbös közösséget kénytelenek kezelni, mi vel ez elszigetelés-
        ként hat és nem teszi elkerülhet �vé a sorozatos tévedéseket.
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            A participáció  az önkormányzatokban va lósítható meg a leg- 
        könnyebben és leghatékonyabban, ha annak mé rete megfelel �. (Egy
        tízmilliós város irányító testülete akkor s em önkormányzat,  ha
        autonómiát élvez hatásköreinek jelent �s részében.)Az önkormány-
        zatok és a központi hatalom között  a "cent ralizált decentrali-
        záció" a látszik a legmegfelel �bb viszonynak.  Központi t ~OV~O\
��������HVHWén a hatalomtól való elidegenedés, helyi t ~OV~O\�HVHWén pe-
        dig az integráció megbomlása jöhet létre.

            VI. Kreáció és akkumuláció

            Kreáció:            "a közösség legf �bb érdekeinek érvénye-
                                sítése végett - a v alódi emberi  gazda-
                                ság (= sokoldal ~DQ�NLIHMO�dött termel �-
                                er �),szabadság és tudatosság - egységes
                                közösségi rendben é s helyes teleológiai
                                tételezésen alapuló  - termelése"
            Akkumuláció:        "[ennek] felhalmozá sa"
                                [ 17: 77 ]

            Mindazon tendenciák, amelyek a közösség en belül hatnak, va-
        lamilyen alakot kell kapniuk, illetve lehet �séget kell biztosí-
        tani,hogy megvalósuljanak. Értékteremtés,ah ogy az egyetlen szó-
        val is kifejezhet �, és t ~OPXWDW�D�JD]GDViJL�V]HPOéleten, az ~Q�
���������QHP�WHUPHO� szektorokat" (ahol ez lehetséges) ez tartja  élet-
        ben.  A kreáció szorosan kapcsolódik  a tár sadalmi igények és a
        teherbíróképesség viszonyához. Igénytelen  és legyengült közös-
        ségek kevés értéket hoznak létre.
            A kreáció öngerjeszt � folyamat,ha feltételei biztosítottak.
        Ez minden szempontból az alkotó jelleg & tevékenységek,  azaz az
        igazi emberi munka eredménye és létfeltétel e. ( Ez ismét az ér-
        telmiség el �térbe kerülését biztosítja. )
            Az akkumuláció teremti meg az alapot  é s a fejl �dés további
        feltételeit. A felhalmozásnak (értékmeg �rzésnek) a közösség ér-
        dekeinek megfelel �en kell m &ködnie, s ugyanakkor nagy figyelem-
        mel lehet csak a szükségtelennek ítélni bár mit.  (A könyvégetés
        ma már - remélhet �leg - nem "divatos" forma.) A tudomány,a gaz-
        daság, a kult ~UD�HOYHV]HWW�értékei nehezen pótolhatók s ez id �-
        veszteséggel jár. Az,hogy mi "hasznos" és m i "káros" egy közös-
        ségre, nem a kinyilatkoztatásokon m ~OLN��KDQHP��D�Nés�bbi ered-
        ményességen.

            VII.Legitimáció

            Legitimáció:        "[a hatalom] saját eredményessége foly-
                                tán történ � önigazolása"
                                [ 17: 77 ]

            A legitmimáció önmegvalósító,amennyiben  a hatalom az el �z�-
        ekben tárgyalt feltételeknek  megfelelt.  A  legitim hatalom,  a
        többség számára, az egyedül elfogadható hat alom.



                                - 36 -

            6.2 Értékelés

            A történelem során  végigvonuló hatalmi  harcokat mindenképp
        el �segítette  az állandó elégedetlenség, a válság, mel y a hata-
        lom  nem rendeltetésszerü gyakorlásából  fa kadt.  A  forradalmi
        helyzetek kialakulásához azonban  az általá nos igényszintnek is
        növekednie kellett,így olyan jelenséggel ál lunk szemben, amely-
        ben az egyre tökéletesed � módszerek ellenére  egyre gyakoribb a
        válság, de ennek természete jelent �sen változik.
            A technika felhasználása  semmiképp sem  lehet öncél ~��D�KD�
��������WDORPJ\DNRUOiVED�YDOó beléptetésének mindenképpen célja van.  A
        min �ségi változás jellegér �l  igen eltér � vélemények  alakultak 
        ki.  A centralizálódás  abszolut mértékig f okozódásától  tartók
        akadályozni próbálják az informatikai  eszk özök felhasználását.
        A gondolatmenet odáig helyes, hogy az alkal mazásnak határt kell
        szabni (de nem mennyiségit, hanem min �ségit), azonban a hatalom
        "alsóbb lépcs �i" és a közösségek  ellenérdekeltek a központosí-
        tásban, továbbá megfelel � eszközökkel rendelkeznek érdekeik ér-
        vényesítésére.  Az informatika nem exkluzív  eszköz, bárki élhet
        vele.
            " Ha a számítógéprendszerek a jelenlegi nél szélesebb körben
        terjednek el,  akkor  a jöv � társadalmában  az emberekre háruló
        munka jellege meg fog változni.  Ezért vann ak, akik azt hiszik,
        hogy a jöv � társadalmát számítógépek fogják irányítani.  A szá -
        mítógép-technológia csak eszköz az ember ke zében.  A kérdés az,
        hogy miként kell ezeket az eszközöket jól h asználni... Az embe-
        riség  a számítógépek által felszabadított id �t  remélhet �leg a
        haladásra és az élet tökéletsítésére fogja fordítani... a tech-
        nikai fejl �dést nem akadályozhatja meg a negatív hatásoktól va -
        ló félelem. " [ 5: 61 ]
            Az informatika által fenntartható a hat alom ellen �rzése,  a
        "visszacsatolás", a számonkérés lehet �sége.  A nyilvánosság ki-
        zárásával hozott döntések nagy része kisziv árog (most már egyre
        rövidebb id � alatt), számos problémát okozva. Egyrészt a vélet-
        lenszer &en kijutott adatok alapján  torz kép alakul ki a kö zvé-
        leményben.  A hiányokat légb �l kapott információkból (rémhírek-
        b �l, pletykákból) pótolják, esetleg olyat is feltétel ezve, s az
        alapján támadva a hatalom birtokosait,  ami t azok  nem követtek
        el,de korlátozott nyitottságuk miatt meggy �z�en bizonyítani nem
        tudnak.
            Kisebbségi hatalomgyakorlat azonban elk épzelhetetlen teljes
        nyíltsággal, mivel eszközei ütköznek a "hét köznapi" erkölccsel.
        Meghatározás, hogy a politika nem tartozik a hétköznapi erkölcs
        körébe, a társadalom azonban nem fogadja el  minden esetben ezt.
        ËJ\��D]�LQIRUPiFLók kiszivárgása  a cél elérését nehezítik meg,
        lehetetlenné teszik, vagy nem ritkán épp el lentétes hatást vál-
        tanak ki (pl. Watergate-botrány ).
            Bihari Mihály szerint: "Politikai hatal mon a döntések tény-
        leges birtoklását értjük,  annak  az intézm ényesült döntési me-
        chanizmusnak a birtoklását,amelynek révén v alamely osztály vagy
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        réteg az adott rendszeren belül  képes alap vet � érdekeit  érvé-
        nyesíteni,  az érdekeket  rangsorolni,  az  érdekkonfliktusokat
        feloldani,alapvet � érdekei dominanciájának meg �rzése mellett."
            Az "információs társadlomban" az inform ációs háttér birtok-
        lása jelenti a döntési mechanizmus birtoklá sát;a birtokló réteg
        meghatározása viszont bizonytalan, jellemz �en többségi.
            A politikai hatalom rendeltetésszer & m&ködtetése  a megvál-
        tozó feltételek közt  min �ségileg magasabb szinten,  formájában
        azonban már megváltozott módon valósítható meg.  A fejl �dés fo-
        kozatosan kivezet az osztályokon alapuló fe lépítésb �l. A demok-
        rácia nem célja, hanem eszköze e haladásnak .

            6.3 Összefoglalás

            A hatalomgyakorlás során  a rendszerelm élet három alapelvé-
        nek figyelembe vétele látszik célszer &nek:
            "( 1 ) A rendszerelmélet ott kezd �dik, amikor a világot má-
        sok szemén keresztül kezdjük látni.
            ... a rendszerszemlélet a filozófiával kezd �dik, mert a fi-
        lozófia ny ~MW�DONDOPDW�DUUD���KRJ\�D�YLOiJRW�3ODWón,  Leibnitz,
        Kant és mások szemén keresztül lássuk...
            "( 2 ) A rendszerszemlélet feltételezi,   hogy minden világ-
        nézet rendkívüli módon korlátozott.
            Azaz minden "világnézet" egy  másik ren dszernek  csupán egy
        alkotó elemét vizsgálja...
            "( 3 ) A rendszerszemléletnek nincsenek  szakért �i.
            ... A rendszerszemlélet alapvet � problémája,  hogy helyesen
        ismerjük fel azt, amit "mindenki" tud. " [ 18: 228 kiv. ]
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            7.  Szép ~M�YLOiJ"

������������+RJ\DQ�OHKHW�WHKiW�HJ\�KiERU~W�PHJQ\HUQL"
������������$PLW�iWWHNLQWHWW�QN��D]�D]W�PXWDWMD��KRJ\�HU�szak ~WMiQ�VH�
��������KRJ\�(J\�KiERU~EDQ��PD�PiU�FVDN�YHV]WHVHN�OHKHWQHN�(J\UH�LQNiEE
��������értelmét veszti a harc e formája, s �t lassan maga a harc is. Az
        emberek, közösségek,  államok egyre s &r &bb szövedéket  alkotnak
        ( nem utolsósorban  a technikai fejl �dés miatt ),  e szövedéket
        pedig lassan nincs miért elszaggatni.
            A jöv �kép azonban még nem lehet optimista. A hatalomgyako r-
        lásban fel kell készülni a "küls � változók" szerepének megnöve-
        kedésére.Az elkövetkez � válságok akkor is nagyon s ~O\RVDN�OHV]�
��������QHN��KD�D]W�HJ\�WW�ROGMXN�PHJ���-öv�kutatók szerint a következ �

        egy évszázadban kerülünk szembe  a hagyomán yos  energiahordozók
        teljes(!)  kifogyásával,  a klíma  egyens ~O\iQDN��PHJERPOiViYDO
����������HVHWOHJ�összeomlásával is ),a népesség jelent �s emelkedésével
        a fejletlen területeken, amit " ~M�Qépvándorlás" követhet. Mind-
        ez mai szemmel elviselhetetlen a gazdaság s zámára, de hamarosan
        talán megoldható, ellenkez � esetben az éhezés  és a járványok a
        fejlett országokat sem kímélik meg! "...  a  problémák egymáshoz
        kapcsolódnak, s egymást átfedik. Az egyik m egoldása nagymérték-
        ben feltételezi a másik megoldását is.
            Annyira kapcsolódnak egymáshoz s annyir a fedik egymást,hogy
        egyáltalán nem világos,hol is kell kezdenün k.Tegyük fel - példa
        kedvéért - hogy az els �, megoldásra váró probléma a világ vala-
        mennyi lakosának  megfelel � táplálékkal, lakóhellyel való ellá-
        tása és felruházása. ... Technikailag képes ek vagyunk erre. Meg
        tudjuk termelni  a kell � mennyiség &  élelmiszert,  a lakásokhoz
        szükséges épít �anyagot  s a világ valamennyi lakosának felruhá-
        zására van elegend � ruhaanyag. És miért nem cselekszünk így?  A
        válasz az, hogy nem vagyunk ezek megvalósít ására megszervezve."
        [ 18: 16 ]
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            Függelék:

            Informatika:        információk megszer zésével,  rendezésé-
                                vel, tárolásával,  feldolgozásával ösz-
                                szefügg � ismeretek összessége (informá-
                                ció alatt adatot, h írt, jeleket értünk)

            Telekommunikáció:   távközlés

            Szelektivitás:      kiválasztási képess ég

            Jel/zaj viszony:    a hasznos és a zava ró infrmációk aránya

            Adats &r &ség:        egységnyi id � alatt átáramlott informá-
                                ció-mennyiség jelle mz�je

            Duplex:             egyszerre mindkét i ránybn átvinni képes

            Félduplex:          felváltva mindkét i ránybn átvinni képes

            Videotex:           a kép ~MViJKR]�KDVRQOó,  de aktív infor-
                                máció-hozzáférést b iztosító eszköz

            Terminál:           többfelhasználós re ndszerek  munkaállo-
                                mása

            D2MAC:              (Doubinary FM Multi plexed Analogue Com-
                                ponents),  a hangot  digitális,  a képet
                                analóg  formában  t ovábbító  rendszerek
                                szabványneve

            Hardware:           a számítógép fizika i "vetülete", maga a
                                berendezés programo k nélkül
                                
            Input:              bemenet
            
            Output:             kimenet
            
            Memória:            adattároló eszköz
            
            Asszociatív
             memória:           az adatokat nem cím ük,  hanem tartalmuk
                                szerint megszólító tár

            Processzor:         adatfeldolgozó eszk öz

            Mikroprocesszor:    integrált áramkörbe n megvalósított pro-
                                cesszor
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            Párhuzamos
             architekt ~UD�������HJ\LG�ben  több feladatot kezelni képes
                                hardware,  ahol a m &veletvégz � egységek
                                egymással párhuzamo san dolgoznak

            Integrált áramkör:  egy egységbe ( álta lában tok )  szerelt
                                komplex áramköri el em

            VLSI:               ( Very Large-Scale Integration ),  igen
                                nagy integráltság ~

������������&$'�������������������&RPSXWHU�$LGHG�'HVLJQ������D��Pérnöki
                                munka támogatására kifejlesztett  rend-
                                szerek szabványneve

            CAM:                ( Computer Aided Ma nufacturing),a gyár-
                                tás támogatására ki fejlesztett rendsze-
                                rek szabványneve

            Szakért �i rendszer: szakterület ismeretanyagára  felépített
                                interaktív ( párbes zédes ) adatbáziske-
                                zel � rendszer

            AWACS:              (Airborne Warning a nd Controll System),
                                légi felderít �,riasztó és vezérl � rend-
                                szer, "légi harcáll áspont"

            ABC-fegyverek:      atom-, biológiai- é s vegyi-  (chemical)
                                fegyverek gy &jt �neve

            Ökoszisztéma:       az él �világ környezeti rendszere
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