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BEVEZETÉS 

 

Ez a könyv arról szól, hogy mi történik az emberekkel, amikor a változás túlterheli őket. 

Arról szól, hogyan alkalmazkodunk - vagy nem alkalmazkodunk - a jövőhöz. Sok mindent 

írtak már a jövőről. Az eljövendő világról szóló könyvek többnyire mégis kemény fémes 

hangot ütnek meg. Ezek az oldalak ezzel szemben a holnap "lágy" vagy emberi oldalával 

foglalkoznak. Sőt, azokkal a lépésekkel foglalkoznak, amelyeken keresztül valószínűleg 

elérjük a holnapot. Hétköznapi, mindennapi dolgokkal foglalkoznak - a termékekkel, 

amelyeket megveszünk és eldobunk, a helyekkel, amelyeket magunk mögött hagyunk, a 

vállalatokkal, amelyekben élünk, az emberekkel, akik egyre gyorsabb ütemben haladnak át az 

életünkön. A barátság és a családi élet jövőjét vizsgálják. Különös új szubkultúrákat és 

életstílusokat vizsgálunk, valamint egy sor más témát a politikától és a játszóterektől az 

ejtőernyőzésen át a szexig.  
Ami mindezeket összeköti - a könyvben és az életben is -, az a változás zúgó áramlata, 

amely ma olyan erős, hogy felborítja az intézményeket, megváltoztatja értékeinket és 

elsorvasztja gyökereinket. A változás az a folyamat, amelynek révén a jövő betör az 

életünkbe, és fontos, hogy közelről szemléljük, nem csupán a történelem nagy távlataiból, 

hanem az élő, lélegző egyének nézőpontjából is, akik megtapasztalják. 

A változások felgyorsulása korunkban maga is elemi erő. Ennek a gyorsuló lendületnek 

személyes és pszichológiai, valamint szociológiai következményei vannak. Az előttünk álló 

oldalakon a gyorsulásnak ezeket a hatásait először vizsgáljuk meg szisztematikusan. A könyv 

reményeim szerint erőteljesen érvel amellett, hogy ha az ember nem tanulja meg gyorsan 

kontrollálni a változások ütemét mind személyes ügyeiben, mind a társadalom egészében, 

akkor tömeges alkalmazkodási összeomlásra vagyunk ítélve. 

1965-ben a Horizontban megjelent egyik cikkemben megalkottam a "jövősokk" 

kifejezést, hogy leírjam azt a megrázó stresszt és zavart, amelyet az egyénekben azáltal 

idézünk elő, hogy túl sok változásnak tesszük ki őket túl rövid idő alatt. E fogalomtól 

lenyűgözve a következő öt évben rengeteg egyetemet, kutatóközpontot, laboratóriumot és 

kormányzati ügynökséget látogattam meg, számtalan cikket és tudományos cikket olvastam 

el, és szó szerint több száz szakértővel készítettem interjút a változás, a megküzdési 

viselkedés és a jövő különböző aspektusairól. Nobel-díjasok, hippik, pszichiáterek, orvosok, 

üzletemberek, hivatásos futuristák, filozófusok és pedagógusok adtak hangot a változással 

kapcsolatos aggodalmaiknak, az alkalmazkodással kapcsolatos aggodalmaiknak, a jövővel 

kapcsolatos félelmeiknek. Két nyugtalanító meggyőződéssel távoztam erről az élményről. 

Először is világossá vált, hogy a jövőbeni sokk már nem egy távoli potenciális veszély, 

hanem egy valós betegség, amelytől már most is egyre nagyobb számban szenvednek. Ezt a 

pszicho-biológiai állapotot orvosi és pszichiátriai fogalmakkal lehet leírni. Ez a változás 

betegsége. 

Másodszor, fokozatosan megdöbbentett, hogy valójában milyen keveset tudunk az 

alkalmazkodóképességről, akár azok, akik hatalmas változásokat követelnek és hoznak létre a 

társadalmunkban, akár azok, akik állítólag felkészítenek minket arra, hogy megbirkózzunk 

ezekkel a változásokkal. Az őszinte értelmiségiek bátran beszélnek a "változásra való 

nevelésről" vagy az "emberek jövőre való felkészítéséről". De gyakorlatilag semmit sem 

tudunk arról, hogyan kell ezt megtenni. A leggyorsabban változó környezetben, amelynek az 

ember valaha is ki volt téve, továbbra is szánalmas tudatlanságban vagyunk arról, hogy az 

emberi állat hogyan birkózik meg vele. 

Pszichológusainkat és politikusainkat egyaránt zavarba hozza az a látszólag irracionális 

ellenállás, amelyet egyes egyének és csoportok tanúsítanak a változásokkal szemben. A 

vállalatvezető, aki egy részleget akar átszervezni, a pedagógus, aki új tanítási módszert akar 



bevezetni, a polgármester, aki a városában a fajok békés integrációját akarja elérni - 

mindannyian szembesülnek egyszer vagy máskor ezzel a vak ellenállással. Mégis keveset 

tudunk a forrásairól. Ugyanígy, miért éheznek, sőt dühöngenek egyes emberek a változásra, 

mindent megtesznek annak megteremtéséért, míg mások menekülnek előle? Nemcsak, hogy 

nem találtam kész válaszokat az ilyen kérdésekre, de 



felfedezték, hogy még az alkalmazkodás megfelelő elmélete is hiányzik, ami nélkül rendkívül 

valószínűtlen, hogy valaha is megtaláljuk a válaszokat.  
E könyv célja tehát az, hogy segítsen megbirkózni a jövővel - hogy segítsen 

hatékonyabban megbirkózni a személyes és a társadalmi változásokkal azáltal, hogy elmélyíti 

a férfiak reakcióinak megértését. Ennek érdekében az adaptáció széleskörű, új elméletét 

mutatja be. 

Egy fontos, bár gyakran figyelmen kívül hagyott különbségre is felhívja a figyelmet. A 

változás hatásait vizsgáló kutatások szinte kivétel nélkül arra koncentrálnak, hogy a változás 

milyen célpontok felé visz minket, nem pedig az út sebességére. Ebben a könyvben 

megpróbálom megmutatni, hogy a változás sebessége a változás irányától teljesen eltérő, sőt 

néha fontosabb következményekkel jár, mint a változás iránya. Az alkalmazkodóképesség 

megértésére tett kísérletek nem lehetnek sikeresek, amíg ezt a tényt nem értjük meg. A 

változás "tartalmának" meghatározására tett minden kísérletnek magának a tempónak a 

következményeit is a tartalom részeként kell tartalmaznia. 

William Ogburn a kulturális lemaradás híres elméletével rámutatott arra, hogy a 

társadalmi stressz a társadalom különböző szektoraiban bekövetkező változások egyenlőtlen 

üteméből adódik. A jövőbeli sokk koncepciója - és a belőle levezetett alkalmazkodás 

elmélete - határozottan azt sugallja, hogy egyensúlyt kell teremteni, nem csupán a különböző 

ágazatok változásai között, hanem a környezeti változások üteme és az emberi reakció 

korlátozott üteme között is. A jövőbeli sokk ugyanis a kettő közötti növekvő lemaradásból 

ered. 

A könyv célja azonban több, mint egy elmélet bemutatása. Célja egy módszer 

bemutatása is. Korábban az emberek a múltat tanulmányozták, hogy megvilágítsák a jelent. 

Én megfordítottam az időtükröt, meggyőződésem, hogy a jövő összefüggő képe a mára 

vonatkozóan is értékes felismerésekkel áraszt el bennünket. Egyre nehezebbnek fogjuk találni 

személyes és közéleti problémáink megértését anélkül, hogy a jövőt mint intellektuális 

eszközt ne használnánk fel. Az előttünk álló oldalakon szándékosan kihasználom ezt az 

eszközt, hogy megmutassam, mire képes. 

Végül, és ez egyáltalán nem a legkevésbé fontos, a könyv arra törekszik, hogy az 

olvasót finom, de jelentős értelemben megváltoztassa. A következő oldalakon világossá váló 

okok miatt a gyors változásokkal való sikeres megbirkózás legtöbbünk számára megköveteli, 

hogy a jövővel szemben új álláspontot foglaljunk el, és érzékenyen tudatosítsuk, hogy milyen 

szerepet játszik a jelenben. E könyv célja, hogy növelje olvasójának jövő-tudatosságát. A 

könyv hatékonyságának egyik fokmérője az lesz, hogy az olvasó a könyv befejezése után 

milyen mértékben találja magát azon, hogy a jövőbeli eseményeken gondolkodik, spekulál, 

vagy próbálja azokat előre jelezni. 

E célokkal együtt több fenntartás is megfogalmazódott. Az egyik a tények 

romlandóságával kapcsolatos. Minden tapasztalt újságírónak volt már tapasztalata azzal, 

hogy olyan gyorsan felröppenő történeten dolgozott, amelynek alakja és jelentése még azelőtt 

megváltozott, hogy szavai papírra kerültek volna. Ma már az egész világ egy gyorshír. Ezért 

elkerülhetetlen, hogy egy több éven át írott könyvben a kutatás és a megírás, valamint a 

megjelenés időpontja között néhány tény felülíródjon. Az "A" egyetemmel azonosított 

professzorok időközben a "B" egyetemre költöznek. Az X pozícióval azonosított politikusok 

időközben az Y pozícióra váltanak. 

Bár az írás során lelkiismeretes erőfeszítéseket tettek a Jövősokk aktualizálására, a 

bemutatott tények egy része kétségtelenül elavult. (Ez persze sok könyvre igaz, bár a szerzők 

nem szeretnek erről beszélni.) Az adatok elavultságának azonban itt különös jelentősége van, 

mivel a könyv saját, a változások gyorsaságáról szóló tézisének igazolására szolgál. Az 

íróknak egyre nehezebb lépést tartaniuk a valósággal. Még nem tanultuk meg, hogy "valós 

időben" gondolkodjunk, kutassunk, írjunk és publikáljunk. Az olvasóknak ezért egyre inkább 

az általános témával kell foglalkozniuk, nem pedig a részletekkel. 



Egy másik fenntartás a "lesz" igével kapcsolatos. Egyetlen komoly jövőkutató sem 

foglalkozik "jóslatokkal". Ezeket meghagyjuk a televíziós orákulumoknak és az újságok 

asztrológusainak. Senki, aki csak halványan is ismeri az előrejelzés bonyolultságát, nem tart 

igényt abszolút ismeretekre a következő dolgokról 



holnap. Azokkal a finoman ironikus szavakkal, amelyek állítólag egy kínai közmondásból 

származnak: "Jósolni rendkívül nehéz - különösen a jövőt illetően".  
Ez azt jelenti, hogy minden, a jövőre vonatkozó kijelentést joggal kellene, hogy 

kísérjen egy sor minősítő mondat - ha, és, de, de, és a másik kézben. Mégis, ha minden 

megfelelő minősítést beírnánk egy ilyen jellegű könyvbe, azzal a talánok lavinája alá 

temetnénk az olvasót. Ehelyett inkább vettem a bátorságot, hogy határozottan, habozás nélkül 

beszéljek, bízva abban, hogy az intelligens olvasó megérti a stilisztikai problémát. A "lesz" 

szót mindig úgy kell olvasni, mintha a "valószínűleg" vagy a "véleményem szerint" előzné 

meg. Hasonlóképpen, a jövőbeni eseményekre alkalmazott minden dátumot óvatosan kell 

kezelni. 

Az, hogy nem tudunk pontosan és biztosan beszélni a jövőről, nem mentség a 

hallgatásra. Ahol "kemény adatok" állnak rendelkezésre, azokat természetesen figyelembe 

kell venni. De ahol ezek hiányoznak, ott a felelős írónak - még a tudósnak is - joga és 

kötelessége másfajta bizonyítékokra támaszkodni, beleértve az impresszionista vagy 

anekdotikus adatokat és a jól tájékozott emberek véleményét. Mindvégig így tettem, és nem 

kérek érte bocsánatot. 

A jövővel való foglalkozás során - legalábbis a cél érdekében - fontosabb a képzelőerő 

és az éleslátás, mint a száz százalékos "igaz". Az elméleteknek nem kell "igaznak" lenniük 

ahhoz, hogy rendkívül hasznosak legyenek. Még a tévedésnek is megvan a maga haszna. A 

középkori térképészek által rajzolt világtérképek olyan reménytelenül pontatlanok, olyannyira 

tele voltak ténybeli tévedésekkel, hogy ma, amikor már szinte a Föld teljes felszínét 

feltérképezték, lekezelő mosolyt váltanak ki. Mégis, a nagy felfedezők nélkülük soha nem 

fedezhették volna fel az Újvilágot. A mai jobb és pontosabb térképek sem készülhettek volna 

el addig, amíg az emberek a rendelkezésükre álló korlátozott bizonyítékokkal dolgozva 

papírra nem vetették merész elképzeléseiket olyan világokról, amelyeket soha nem láttak. 

Mi, akik a jövőt kutatjuk, olyanok vagyunk, mint azok az ősi térképkészítők, és ebben a 

szellemben mutatjuk be itt a jövőbeli sokk fogalmát és az alkalmazkodási tartomány 

elméletét - nem végső szóként, hanem a felgyorsuló lökés által teremtett, veszélyekkel és 

ígéretekkel teli új valóságok első megközelítéseként. 
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A 800. ÉLETTARTAM 

 

A mostani és a huszonegyedik század közötti három rövid évtizedben hétköznapi, 

pszichológiailag normális emberek milliói fognak hirtelen összeütközésbe kerülni a jövővel. 

A világ leggazdagabb és technológiailag legfejlettebb országainak polgárai közül sokan 

közülük egyre fájdalmasabbnak fogják találni, hogy lépést tartsanak a változások szüntelen 

követelésével, amely korunkat jellemzi. Számukra a jövő túl korán érkezik.  
Ez a könyv a változásról szól, és arról, hogyan alkalmazkodunk hozzá. Azokról szól, 

akik látszólag jól érzik magukat a változásban, akik örömmel túllépnek a hullámain, és 

azokról a sokaságról, akik ellenállnak a változásnak, vagy menekülni próbálnak előle. Az 

alkalmazkodási képességünkről szól. A jövőről és az érkezésével járó sokkról szól. 

A nyugati társadalmat az elmúlt 300 évben a változások tűzvihara ragadta el. Ez a 

vihar, amely távolról sem csillapodik, most úgy tűnik, hogy egyre erősebbé válik. A változás 

egyre gyorsuló sebességű és példátlan hatású hullámokkal söpör végig a magasan iparosodott 

országokon. Mindenféle furcsa társadalmi flórát hoz létre a maga nyomában - a 

pszichedelikus templomoktól és "szabadegyetemektől" a sarkvidéki tudományos városokon 

át a kaliforniai feleségcserélő klubokig. 

Furcsa személyiségeket is szül: olyan gyerekeket, akik tizenkét évesen már nem 

gyerekek; olyan felnőtteket, akik ötven évesen már tizenkét éves gyerekek. Vannak gazdag 

emberek, akik eljátsszák a szegénységet, számítógépes programozók, akik LSD-vel 

kapcsolnak be. Vannak anarchisták, akik piszkos farmeringük alatt felháborító konformisták, 

és konformisták, akik gombos gallérjuk alatt felháborító anarchisták. Vannak házas papok és 

ateista lelkészek és zsidó zen buddhisták. Van pop ... és op ... és art cinétique ... és art 

cinétique ... Vannak Playboy klubok és homoszexuális mozik ... amfetaminok és nyugtatók ... 

düh, jólét és feledés. Sok feledés. 

Van-e mód arra, hogy megmagyarázzunk egy ilyen különös jelenetet anélkül, hogy a 

pszichoanalízis zsargonjához vagy az egzisztencializmus homályos kliséihez folyamodnánk? 

Úgy tűnik, egy furcsa új társadalom van kitörőben közöttünk. Van-e mód arra, hogy 

megértsük, hogy alakítsuk fejlődését? Hogyan tudunk megbékélni vele? 

Sok minden, ami most érthetetlennek tűnik számunkra, sokkal kevésbé lenne az, ha új 

szemmel néznénk a változások száguldó ütemét, ami miatt a valóság néha úgy tűnik, mintha 

egy kaleidoszkópot látnánk. A változások felgyorsulása ugyanis nem csupán iparágakat vagy 

nemzeteket sújt. Konkrét erő, amely mélyen benyúlik a személyes életünkbe, új szerepek 

eljátszására kényszerít bennünket, és egy új és erőteljesen felkavaró pszichológiai betegség 

veszélyével szembesít bennünket. Ezt az új betegséget "jövősokknak" nevezhetjük, és 

forrásainak és tüneteinek ismerete sok olyan dologra ad magyarázatot, amelyek egyébként 

ellenállnak a racionális elemzésnek. 
 

 

A FELKÉSZÜLETLEN LÁTOGATÓ 

 

A "kultúrsokk" párhuzamos kifejezés már kezd bekúszni a köznyelvi szótárba. A kultúrsokk 

az a hatás, amelyet egy idegen kultúrában való elmerülés gyakorol a felkészületlen 

látogatóra. A Békehadtest önkéntesei Borneón vagy Brazíliában szenvednek ettől. Marco 



Polo valószínűleg szenvedett tőle Cathayban. A kultúrsokk az, ami akkor történik, amikor az 

utazó hirtelen egy idegen országban találja magát. 



ahol az igen nemet jelenthet, ahol a "fix ár" alkuképes, ahol a külső irodában való 

várakoztatás nem sértés, ahol a nevetés haragot is jelenthet. Ez történik, amikor a megszokott 

pszichológiai jelzések, amelyek segítenek az egyénnek a társadalomban való működésben, 

hirtelen visszavonulnak, és helyükbe újak lépnek, amelyek idegenek vagy érthetetlenek.  
A kultúrsokk jelensége okozza az amerikaiakat más társadalmakkal való kapcsolataik 

során érő zavarodottság, frusztráció és tájékozatlanság nagy részét. A kommunikáció 

megszakadását, a valóság félreértelmezését, a megküzdésre való képtelenséget okozza. A 

kultúrsokk azonban viszonylag enyhe a sokkal súlyosabb betegséghez, a jövősokkhoz képest. 

A jövősokk az a szédítő zavar, amelyet a jövő korai érkezése okoz. Ez lehet a jövő 

legfontosabb betegsége. 

A jövőbeni sokk nem található meg az Index Medicusban vagy a pszichológiai 

rendellenességek listáján. Mégis, ha nem teszünk intelligens lépéseket a leküzdésére, 

emberek milliói fogják egyre inkább zavartnak találni magukat, és egyre kevésbé lesznek 

képesek racionálisan kezelni a környezetüket. A rossz közérzet, a tömeges neurózis, az 

irracionalitás és a szabadon lebegő erőszak, amely már most is jelen van a mai életben, 

csupán előízlelete annak, ami előttünk áll, ha nem értjük meg és nem kezeljük ezt a 

betegséget. 

A jövő sokkja időjelenség, a társadalomban végbemenő változások nagymértékben 

felgyorsult ütemének terméke. Az új kultúra és a régi kultúra egymásra helyezéséből adódik. 

Ez a saját társadalmon belüli kultúrsokk. De a hatása sokkal rosszabb. A legtöbb 

békehadtestes embernek, sőt a legtöbb utazónak megvan az a megnyugtató tudata, hogy a 

hátrahagyott kultúra, amelyet maguk mögött hagytak, ott lesz, ahová visszatérhetnek. A 

jövőbeli sokk áldozata nem. 

Ha az egyént kivesszük a saját kultúrájából, és hirtelen egy olyan környezetbe 

helyezzük, amely merőben különbözik a sajátjától, ahol más jelzésekre kell reagálnia - eltérő 

elképzelésekkel az időről, térről, munkáról, szerelemről, vallásról, szexről és minden másról -

, majd elvágjuk a visszatérés minden reményétől egy ismertebb társadalmi környezetbe, és az 

elszakadás, amit elszenved, kétszeresen súlyos. Ráadásul, ha ez az új kultúra maga is állandó 

zűrzavarban van, és ha - ami még rosszabb - értékei szüntelenül változnak, a tájékozatlanság 

érzése még tovább fokozódik. Mivel kevés támpontot kap arra vonatkozóan, hogy a 

radikálisan új körülmények között milyen viselkedés az ésszerű, az áldozat könnyen 

veszélyessé válhat önmagára és másokra nézve. 

Most képzeljük el, hogy nem csupán egy egyén, hanem egy egész társadalom, egy 

egész generáció - beleértve a leggyengébb, legkevésbé intelligens és legirracionálisabb tagjait 

is - hirtelen ebbe az új világba kerül. Az eredmény tömeges dezorientáció, nagyszabású 

jövősokk. 

Ez az a kilátás, amellyel az ember most szembesül. A változás lavinaszerűen zúdul a 

fejünkre, és a legtöbb ember groteszk módon nincs felkészülve arra, hogy megbirkózzon 

vele. 
 

 

SZAKÍTÁS A MÚLTTAL 

 

Túlzás ez az egész? Szerintem nem. Már közhelyesnek számít, hogy amit most élünk, az a 

"második ipari forradalom". Ez a kifejezés a körülöttünk zajló változások gyorsaságával és 

mélységével hivatott lenyűgözni bennünket. De amellett, hogy közhelyes, félrevezető is. 

Mert ami most történik, az minden valószínűség szerint nagyobb, mélyebb és fontosabb, mint 

az ipari forradalom. Sőt, egyre több tekintélyes vélemény állítja, hogy a jelenlegi mozgás 

nem kevesebbet jelent, mint az emberi történelem második nagy törésvonalát, amely 

nagyságrendjét tekintve csak a történelmi folyamatosság első nagy töréséhez, a barbárságból 

a civilizációba való átmenethez hasonlítható.  



Ez a gondolat egyre gyakrabban jelenik meg a tudósok és technológusok írásaiban. Sir 

George Thomson brit fizikus és Nobel-díjas író A belátható jövő című könyvében azt 

javasolja, hogy a legközelebbi történelmi párhuzam napjainkkal nem az ipari forradalom, 

hanem "a mezőgazdaság feltalálása a neolitikumban". John Diebold, a 



amerikai automatizálási szakértő, arra figyelmeztet, hogy "a technológiai forradalom, amelyet 

most élünk át, mélyebb hatásokkal jár majd, mint bármely eddigi társadalmi változás, 

amelyet eddig tapasztaltunk". Sir Leon Bagrit, a brit számítógépgyártó ragaszkodik ahhoz, 

hogy az automatizálás önmagában "az emberiség egész történelmének legnagyobb 

változását" jelenti.  
A tudomány és a technika emberei sincsenek egyedül e nézetekkel. Sir Herbert Read, a 

művészetfilozófus azt mondja, hogy "olyan alapvető forradalmat élünk át, amelynek 

párhuzamát sok évszázadon át kell keresnünk. Talán az egyetlen összehasonlítható változás 

az, amely a régi és az új kőkorszak között zajlott le...". Kurt W. Marek pedig, aki C. W. 

Ceram néven leginkább az Istenek, sírok és tudósok szerzőjeként ismert, megállapítja, hogy 

"mi, a huszadik században az emberiség ötezer éves korszakát zárjuk le ... Nem abban a 

helyzetben vagyunk, mint Spengler feltételezte, mint Róma a keresztény Nyugat kezdetén, 

hanem a Kr. e. 3000. évben." Úgy nyitjuk ki a szemünket, mint az ősember, és egy teljesen új 

világot látunk. 

E téma egyik legmarkánsabb megfogalmazása Kenneth Bouldingtól, a kiváló 

közgazdásztól és fantáziadús társadalmi gondolkodótól származik. Annak a nézetének 

indoklásakor, hogy a jelen pillanat döntő fordulópontot jelent az emberi történelemben, 

Boulding megjegyzi, hogy "ami az emberiség tevékenységével kapcsolatos számos 

statisztikai adatsort illeti, az a dátum, amely az emberi történelmet két egyenlő részre osztja, 

még jócskán az élő emlékezeten belül van". Századunk tulajdonképpen az emberi történelem 

közepén végigfutó Nagy Középső Sávot jelenti. Így állítja: "A mai világ ... annyira 

különbözik attól a világtól, amelyben én születtem, mint amennyire az a világ különbözött 

Julius Caesar világától. Én az emberi történelem közepén születtem, nagyjából a mai napig. 

Majdnem annyi minden történt születésem óta, mint amennyi előtte történt". 

Ez a megdöbbentő kijelentés többféleképpen is szemléltethető. Megfigyelték például, 

hogy ha az emberiség elmúlt 50 000 évét egyenként körülbelül hatvankét éves életekre 

osztjuk, akkor körülbelül 800 ilyen élet volt. Ebből a 800-ból 650-et barlangokban töltöttek. 

Csak az elmúlt hetven életben vált lehetővé, hogy hatékonyan kommunikáljunk egyik 

életből a másikba - ahogyan azt az írás lehetővé tette. Csak az elmúlt hat életben láttak 

emberek tömegei nyomtatott szót. Csak az elmúlt négy élet során vált lehetővé az idő pontos 

mérése. Csak az elmúlt két életben használt bárki bárhol is elektromos motort. És az összes 

anyagi javak túlnyomó többségét, amelyeket ma a mindennapi életben használunk, a 

jelenlegi, a 800. életünkben fejlesztették ki. 

Ez a 800. életszakasz éles szakítást jelent minden korábbi emberi tapasztalattal, mert 

ebben az életszakaszban az embernek az erőforrásokhoz való viszonya megfordult. Ez 

leginkább a gazdasági fejlődés területén mutatkozik meg. Egyetlen emberöltő alatt a 

mezőgazdaság, a civilizáció eredeti alapja, nemzetről nemzetre elveszítette dominanciáját. 

Ma egy tucat nagy országban a mezőgazdaság a gazdaságilag aktív népesség kevesebb mint 

15 százalékát foglalkoztatja. Az Egyesült Államokban, amelynek gazdaságai 200 000 000 

amerikai és további 160 000 000 000 embernek megfelelő embert táplálnak világszerte, ez a 

szám már 6 százalék alatt van, és még mindig rohamosan csökken. 

Sőt, ha a mezőgazdaság a gazdasági fejlődés első szakasza, az iparosodás pedig a 

második, akkor most láthatjuk, hogy hirtelen egy másik szakasz - a harmadik - is elérkezett. 

Körülbelül 1956-ban az Egyesült Államok lett az első olyan nagyhatalom, amelyben a nem 

mezőgazdasági munkaerő több mint 50 százaléka megszűnt a gyári vagy fizikai munka kék 

gallérját viselni. A kékgalléros munkások számát meghaladták az úgynevezett fehérgalléros 

foglalkozásokban - a kiskereskedelemben, az adminisztrációban, a kommunikációban, a 

kutatásban, az oktatásban és más szolgáltatási kategóriákban - dolgozók. Ugyanebben az 

életkorban egy társadalom az emberi történelemben először nemcsak a mezőgazdaság igáját 



vetette le, hanem néhány rövid évtized alatt a kétkezi munka igáját is sikerült ledobnia. 

Megszületett a világ első szolgáltató gazdasága. 



Azóta a technológiailag fejlett országok egymás után mozdultak el ugyanebbe az 

irányba. Ma már azokban a nemzetekben, ahol a mezőgazdaság a 15 százalékos szintre vagy 

az alá csökkent, Svédországban, Nagy-Britanniában, Belgiumban, Kanadában és 

Hollandiában a fehérgallérosok száma már meghaladja a kékgallérosokét. Tízezer év a 

mezőgazdaságnak. Egy-két évszázad az iparosodásnak. És most megnyílik előttünk a szuper-

iparosodás.  
Jean Fourastié, a francia tervező és társadalomfilozófus kijelentette, hogy "Semmi sem 

lesz kevésbé ipari, mint az ipari forradalomból született civilizáció". Ennek a megdöbbentő 

ténynek a jelentőségét még meg kell emészteni. Talán U Thant, az ENSZ főtitkára állt a 

legközelebb ahhoz, hogy összefoglalja a szuperindusztrializmusra való áttérés jelentőségét, 

amikor kijelentette, hogy "A fejlett gazdaságok központi döbbenetes igazsága ma az, hogy 

olyan erőforrásokat birtokolhatnak - bármiben, csak nem a legrövidebb távon -, amilyeneket 

és amekkora erőforrásokat akarnak..... Már nem az erőforrások korlátozzák a döntéseket. A 

döntés az, ami a 

források. Ez az alapvető forradalmi változás - talán a legforradalmibb, amit az ember valaha 

is ismert." Ez a monumentális fordulat a 800. életkorban következett be. 

Ez az élet azért is különbözik az összes többitől, mert a változás mértéke és hatóköre 

elképesztően kiterjedt. Nyilvánvaló, hogy voltak más életek is, amelyekben korszakos 

változások történtek. Háborúk, járványok, földrengések és éhínség sok korábbi társadalmi 

rendet megrázott. Ezek a megrázkódtatások és felfordulások azonban egy vagy több 

szomszédos társadalom határain belül maradtak. Nemzedékekbe, sőt évszázadokba telt, amíg 

hatásuk túlterjedt ezeken a határokon. 

A mi életünkben a határok már átszakadtak. A társadalmi kapcsolatok hálózata ma már 

olyan szorosan összefonódott, hogy a kortárs események következményei azonnal 

kisugároznak a világ minden tájára. Egy vietnami háború megváltoztatja az alapvető politikai 

irányvonalakat Pekingben, Moszkvában és Washingtonban, tiltakozásokat vált ki 

Stockholmban, befolyásolja a pénzügyi tranzakciókat Zürichben, titkos diplomáciai lépéseket 

indít el Algírban. 

Valójában nem csak a kortárs események sugároznak azonnal - most azt mondhatjuk, 

hogy új módon érezzük minden múltbeli esemény hatását. A múlt ugyanis duplán visszahat 

ránk. Egy úgynevezett "időugrás" fogságába kerültünk. 

Egy olyan esemény, amely a múltban csak egy maroknyi embert érintett a 

bekövetkezésekor, ma már nagyszabású következményekkel járhat. A peloponnészoszi 

háború például modern mércével mérve alig volt több egy csetepaténál. Miközben Athén, 

Spárta és számos közeli városállam harcolt egymással, a Föld többi részének lakossága 

nagyrészt nem tudott a háborúról, és nem is zavartatta magát. Az akkoriban Mexikóban élő 

zapotec indiánokat teljesen érintetlenül hagyta. Az ősi japánok semmit sem éreztek a 

hatásából. 

A peloponnészoszi háború azonban mélyen megváltoztatta a görög történelem további 

menetét. Az emberek mozgását, a gének, értékek és eszmék földrajzi eloszlását 

megváltoztatva hatással volt a későbbi római eseményekre, és Rómán keresztül egész 

Európára. A mai európaiak kis mértékben más emberek, mert ez a konfliktus megtörtént. 

A mai, szorosan behálózott világban viszont ezek az európaiak a mexikóiakra és a 

japánokra egyaránt hatással vannak. Bármilyen nyomot is hagyott a peloponnészoszi háború 

a mai európaiak genetikai struktúráján, eszméin és értékein, azt most a világ minden részébe 

exportálják. Így a mai mexikóiak és japánok akkor is érzik e háború távoli, kétszeresen 

eltávolodott hatását, ha a háború idején élt őseik nem érezték. Ily módon a múlt eseményei, 

mintegy átugorva generációkat és évszázadokat, felemelkednek, hogy ma is kísértsenek és 

megváltoztassanak bennünket. 

Ha nem csupán a peloponnészoszi háborúra, hanem a kínai nagy fal építésére, a fekete 

pestisre, a bantuk harcára a hamiták ellen - sőt, a múlt összes eseményére - gondolunk, az 

időkihagyás elvének összesített következményei súlyt kapnak. Bármi is történt egyes 



emberekkel a múltban, az gyakorlatilag minden mai embert érint. Ez nem volt mindig így. 

Röviden, az egész történelem utolér bennünket, és éppen ez a különbség, 



paradox módon a múlttal való szakításunkat hangsúlyozza. Így a változás hatóköre 

alapvetően megváltozik. Térben és időben a változásnak olyan ereje és hatósugara van ebben 

a 800. életben, mint korábban soha.  
De a végső, minőségi különbség eme és az összes korábbi élet között az, amelyről a 

legkönnyebben elsiklunk. Nemcsak a változások hatókörét és mértékét bővítettük ki, hanem 

radikálisan megváltoztattuk a változás ütemét is. A mi időnkben egy teljesen új társadalmi 

erőt szabadítottunk fel - egy olyannyira felgyorsult változásáramlást, amely befolyásolja 

időérzékünket, forradalmasítja a mindennapi élet tempóját, és befolyásolja azt, ahogyan 

"érezzük" a körülöttünk lévő világot. Már nem úgy "érezzük" az életet, ahogyan az emberek a 

múltban tették. És ez a végső különbség, az a különbség, amely az igazán mai embert 

megkülönbözteti a többitől. Mert ez a felgyorsulás áll a mulandóság - a mulandóság - mögött, 

amely áthatja és átitatja tudatunkat, és radikálisan befolyásolja azt, ahogyan más emberekhez, 

dolgokhoz, az eszmék, a művészet és az értékek egész univerzumához viszonyulunk. 

Ahhoz, hogy megértsük, mi történik velünk a szuperindusztrializmus korszakába lépve, 

elemeznünk kell a gyorsulási folyamatokat, és szembe kell néznünk a mulandóság 

fogalmával. Ha a gyorsulás egy új társadalmi erő, akkor a mulandóság a pszichológiai 

megfelelője, és ha nem értjük meg, hogy milyen szerepet játszik a mai emberi viselkedésben, 

akkor minden személyiségelméletünk, minden pszichológiánk premodern marad. A 

pszichológia a mulandóság fogalma nélkül nem tud számot vetni pontosan azokkal a 

jelenségekkel, amelyek sajátosan kortársak. 

Azáltal, hogy megváltoztattuk a bennünket körülvevő erőforrásokhoz való 

viszonyunkat, erőszakosan kiterjesztettük a változások hatókörét, és ami a legfontosabb, 

felgyorsítottuk a változások ütemét, visszavonhatatlanul szakítottunk a múlttal. Elvágtuk 

magunkat a gondolkodás, az érzés, az alkalmazkodás régi módjaitól. Megteremtettük a 

színpadot egy teljesen új társadalom számára, és most száguldunk felé. Ez a 800. életszakasz 

lényege. És ez az, ami megkérdőjelezi az ember alkalmazkodóképességét - hogyan fog 

boldogulni ebben az új társadalomban? Tud-e alkalmazkodni annak szükségleteihez? És ha 

nem, képes lesz-e megváltoztatni ezeket a szükségszerűségeket? 

Mielőtt egyáltalán megkísérelnénk megválaszolni ezeket a kérdéseket, a gyorsulás és a 

mulandóság kettősére kell összpontosítanunk. Meg kell tanulnunk, hogyan változtatják meg a 

létezés szerkezetét, új és ismeretlen formákba öntve életünket és lelkünket. Meg kell 

értenünk, hogyan - és miért - szembesítenek bennünket először a jövő sokkjának 

robbanásszerű potenciáljával. 



 

2. fejezet 

 
 

 

A GYORSÍTÓ TOLÓERŐ 

 

1967 márciusának elején Kelet-Kanadában egy tizenegy éves gyermek halt meg öregségben.  

Ricky Gallant időrendben csak tizenegy éves volt, de egy furcsa betegségben, a 

progériában - előrehaladott öregedés - szenvedett, és sok olyan tulajdonságot mutatott, mint 

egy kilencvenéves ember. A progéria tünetei a szenilitás, a megkeményedett artériák, a 

kopaszság, a petyhüdtség és a ráncos bőr. Ricky valójában már öreg ember volt, amikor 

meghalt, tizenegy rövid évébe egy hosszú életnyi biológiai változás sűrűsödött bele. 

A progéria esetei rendkívül ritkák. Mégis, átvitt értelemben a csúcstechnológiai 

társadalmak mind szenvednek ettől a különös betegségtől. Nem öregszenek vagy szenilisek. 

De a változások szupernormális ütemét tapasztalják. 

Sokunknak van egy homályos "érzése", hogy a dolgok gyorsabban haladnak. Orvosok 

és vezetők egyaránt panaszkodnak, hogy nem tudnak lépést tartani a területükön zajló 

legújabb fejlesztésekkel. Ma már alig van olyan értekezlet vagy konferencia, ahol ne 

hangzana el valami rituális szónoklat a "változás kihívásáról". Sokakban van egy 

nyugtalanító hangulat - a gyanú, hogy a változás kicsúszik a kezünkből. 

Nem mindenki osztja azonban ezt a szorongást. Milliók álmában járják az életüket, 

mintha semmi sem változott volna az 1930-as évek óta, és mintha soha semmi sem fog 

változni. Az emberiség történelmének kétségtelenül egyik legizgalmasabb időszakában élve 

megpróbálnak elvonatkoztatni, kizárni, mintha el lehetne tüntetni, ha nem veszünk róla 

tudomást. Egy "külön békére", a változással szembeni diplomáciai mentességre törekszenek. 

Mindenhol látni őket: Idős embereket, akik beletörődve élnek, és mindenáron 

megpróbálják elkerülni az újdonságok betolakodását. Harmincöt és negyvenöt éves, már öreg 

emberek, akiket idegesít a diáklázadás, a szex, az LSD vagy a miniszoknya, és lázasan 

próbálják meggyőzni magukat arról, hogy a fiatalság végül is mindig is lázadó volt, és hogy 

ami ma történik, az nem különbözik a múltétól. Még a fiatalok körében is tapasztalható a 

változások értetlensége: a diákok annyira nem ismerik a múltat, hogy a jelenben semmi 

szokatlant nem látnak. 

Az a nyugtalanító tény, hogy az emberek túlnyomó többsége, beleértve a művelt és 

egyébként kifinomult embereket is, a változás gondolatát annyira fenyegetőnek találja, hogy 

megpróbálja tagadni a létezését. Még sokan, akik intellektuálisan megértik, hogy a változás 

felgyorsul, nem interiorizálták ezt a tudást, nem veszik figyelembe ezt a kritikus társadalmi 

tényt a saját személyes életük megtervezésekor. 
 

 

IDŐ ÉS VÁLTOZÁS 

 

Honnan tudjuk, hogy a változás felgyorsul? Végül is nincs abszolút mód a változás mérésére. 

A világegyetem félelmetes komplexitásában, még egy adott társadalmon belül is, 

gyakorlatilag végtelen számú változás folyik egyszerre. Minden "dolog" - a legkisebb vírustól 

a legnagyobb galaxisig - valójában nem is dolog, hanem folyamat. Nincs olyan statikus pont, 

nincs olyan nirvánaszerű változatlanság, amelyhez képest a változást mérni lehetne. A 

változás ezért szükségszerűen relatív.  
Emellett egyenetlen is. Ha minden folyamat egyforma sebességgel zajlana, vagy akár 

egy ütemben gyorsulna vagy lassulna, lehetetlen lenne megfigyelni a változást. A jövő 

azonban különböző sebességgel hatol be a jelenbe. Így lehetővé válik a sebesség 

összehasonlítása 



a különböző folyamatok kibontakozása során. Tudjuk például, hogy a fajok biológiai 

fejlődéséhez képest a kulturális és társadalmi fejlődés rendkívül gyors. Tudjuk, hogy egyes 

társadalmak technológiailag vagy gazdaságilag gyorsabban átalakulnak, mint mások. Azt is 

tudjuk, hogy egyazon társadalmon belül a különböző szektorok eltérő sebességű változást 

mutatnak - ezt az eltérést William Ogburn "kulturális lemaradásnak" nevezte el. Pontosan ez 

az egyenetlenség teszi mérhetővé a változást.  
Szükségünk van azonban egy olyan mércére, amely lehetővé teszi a nagyon különböző 

folyamatok összehasonlítását, és ez a mérce az idő. Idő nélkül a változásnak nincs értelme. 

Változás nélkül pedig az idő megállna. Az idő úgy fogható fel, mint azok az időközök, 

amelyekben az események bekövetkeznek. Ahogyan a pénz lehetővé teszi, hogy értéket 

adjunk az almának és a narancsnak, az idő lehetővé teszi, hogy összehasonlítsuk az eltérő 

folyamatokat. Amikor azt mondjuk, hogy három évbe telik egy gát megépítése, akkor 

valójában azt mondjuk, hogy háromszor annyi időbe telik, mint amennyi idő alatt a Föld 

megkerüli a Napot, vagy 31 000 000-szer annyi időbe, mint amennyi idő alatt egy ceruza 

kihegyezése megtörténik. Az idő a csere valutája, amely lehetővé teszi, hogy 

összehasonlítsuk a nagyon különböző folyamatok lejátszódásának sebességét. 

A változás egyenetlensége miatt és ezzel a mércével felvértezve még mindig kimerítő 

nehézségekkel kell szembenéznünk a változás mérése során. Amikor a változás sebességéről 

beszélünk, akkor egy tetszőlegesen meghatározott időintervallumba zsúfolt események 

számára utalunk. Ezért meg kell határoznunk az "eseményeket". Pontosan kell 

megválasztanunk az intervallumokat. Óvatosnak kell lennünk a megfigyelt különbségekből 

levont következtetésekkel kapcsolatban. Ráadásul a változás mérésében ma már sokkal 

fejlettebbek vagyunk a fizikai folyamatok tekintetében, mint a társadalmi folyamatok 

tekintetében. Sokkal jobban tudjuk például, hogyan mérjük a vér áramlási sebességét a 

szervezetben, mint azt, hogy egy pletyka milyen sebességgel áramlik a társadalomban. 

Mindezek ellenére azonban széles körű egyetértés van abban, hogy a történészektől és 

régészektől kezdve a tudósokon, szociológusokon, közgazdászokon és pszichológusokon át a 

legkülönbözőbb területeken, számos társadalmi folyamat felgyorsul - feltűnően, sőt 

látványosan. 
 

 

FÖLDALATTI VÁROSOK 

 

Julian Huxley biológus a legszélesebb ecsetvonásokkal festette le, hogy "az emberi evolúció 

sebessége a feljegyzett történelem során legalább 100 000-szer gyorsabb, mint az ember előtti 

evolúcióé". Olyan nagyságrendű találmányok vagy fejlesztések, amelyek megvalósítása a 

korai paleolitikum idején talán 50 000 évig tartott, szerinte "a korszak vége felé már csak egy 

évezred alatt futottak végig; a letelepedett civilizáció megjelenésével pedig a változás 

egysége hamarosan az évszázadra csökkent". A változás üteme, amely az elmúlt 5000 év 

során felgyorsult, szavai szerint "az elmúlt 300 évben vált különösen érzékelhetővé".  
C. P. Snow, a regényíró és tudós is megjegyzi a változás új láthatóságát. "E századig..." 

- írja - a társadalmi változások "olyan lassúak voltak, hogy egy ember élete során 

észrevétlenül elhaladtak". Ez már nem így van. A változás üteme annyira megnőtt, hogy a 

képzeletünk nem tud lépést tartani vele". Sőt, mondja Warren Bennis szociálpszichológus, a 

gázpedál olyannyira előre nyomódott az elmúlt években, hogy "Semmi túlzás, semmi túlzás, 

semmi túlzás, semmi felháborodás nem képes reálisan leírni a változás mértékét és ütemét..... 

Valójában csak a túlzások tűnnek igaznak". 
Milyen változások indokolják az ilyen szuper-töltött nyelvezetet? Nézzünk meg néhányat - 

például a városok kialakulásának folyamatában bekövetkezett változásokat. Jelenleg a világ 

eddigi legkiterjedtebb és leggyorsabb urbanizációját éljük át. 1850-ben a Földön mindössze négy 

városnak volt 1 000 000 vagy annál több lakosa. Ez a szám 1900-ra tizenkilencre nőtt. De 1960-



ra már 141 volt, és ma a világ városi népessége évi 6,5 százalékos ütemben növekszik, Edgar de 

Vries és J. P. Thysse, a Társadalomtudományi Intézet munkatársai szerint. 



Tudomány Hágában. Ez az egyetlen szembetűnő adat azt jelenti, hogy a Föld városi 

lakossága tizenegy év alatt megduplázódik.  
Az egyik módja annak, hogy megértsük a változás jelentőségét ilyen fenomenális 

léptékben, ha elképzeljük, mi történne, ha az összes létező város ahelyett, hogy terjeszkedne, 

megtartaná jelenlegi méretét. Ha ez így lenne, akkor az új városmilliók befogadásához a 

földkerekségen már meglévő több száz város mindegyikéhez egy-egy másolatot kellene 

építenünk. Egy új Tokió, egy új Hamburg, egy új Róma és Rangoon - és mindez tizenegy 

éven belül. (Ez megmagyarázza, hogy a francia várostervezők miért terveznek föld alatti 

városokat - a föld alá építendő üzleteket, múzeumokat, raktárakat és gyárakat -, és hogy egy 

japán építész miért tervez egy olyan várost, amely cölöpökre épülne az óceán felett.) 

Ugyanez a gyorsuló tendencia azonnal megmutatkozik az ember energiafogyasztásában 

is. Dr. Homi Bhabha, a néhai indiai atomtudós, aki az atomenergia békés célú 

felhasználásáról szóló első nemzetközi konferencia elnöke volt, egyszer elemezte ezt a 

tendenciát. "Szemléltetésképpen" - mondta - "használjuk a "Q" betűt a mintegy 33 000 millió 

tonna szén elégetéséből származó energiára. A Krisztus utáni tizennyolc és fél évszázadban a 

teljes energiafelhasználás átlagosan kevesebb mint fél Q volt századonként. De 1850-re ez az 

arány századonként egy Q-ra emelkedett. Ma ez az arány körülbelül tíz Q per évszázad." Ez 

nagyjából azt jelenti, hogy az ember által az elmúlt 2000 évben felhasznált összes energia fele 

az elmúlt száz évben fogyott el. 

Szintén drámaian nyilvánvaló a gazdasági növekedés felgyorsulása azokban a 

nemzetekben, amelyek most a szuperiparosodás felé száguldanak. Annak ellenére, hogy nagy 

ipari bázisról indulnak, a termelés éves százalékos növekedése ezekben az országokban 

félelmetes. És maga a növekedés üteme is növekszik. 

Franciaországban például az 1910 és a második világháború kitörése közötti 

huszonkilenc év alatt az ipari termelés mindössze 5 százalékkal nőtt. Mégis 1948 és 1965 

között, mindössze tizenhét év alatt nagyjából 220 százalékkal nőtt. Ma az évi 5-10 százalékos 

növekedési ütemek nem ritkák a legiparosodottabb nemzetek körében. Vannak persze 

hullámvölgyek és hullámvölgyek. De a változás iránya félreérthetetlen. 

Így a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezethez tartozó huszonegy ország 

- nagyjából a "rendelkező" országok - esetében a bruttó nemzeti termék átlagos éves 

növekedési üteme 1960 és 1968 között 4,5 és 5,0 százalék között mozgott. Az Egyesült 

Államok 4,5 százalékos növekedési ütemmel, Japán pedig átlagosan 9,8 százalékos éves 

növekedéssel állt a többi ország élén. 

Ezek a számok nem kevesebbet jelentenek, mint hogy a fejlett társadalmakban az áruk 

és szolgáltatások összterméke körülbelül tizenöt évente megduplázódik - és a 

megduplázódások ideje egyre csökken. Ez általánosságban azt jelenti, hogy a tizenéves kort 

elérő gyermeket e társadalmak bármelyikében szó szerint kétszer annyi minden új, ember 

alkotta dolog veszi körül, mint amennyit a szülei körülvettek csecsemőkorában. Ez azt jelenti, 

hogy mire a mai tinédzser eléri a harmincadik életévét, vagy talán már korábban, a második 

megduplázódás is megtörténik. Egy hetvenéves életen belül talán öt ilyen megduplázódásra 

kerül sor - ami azt jelenti, hogy mire az egyén eléri az öregkort, az őt körülvevő társadalom 

harminckétszer annyit fog termelni, mint amikor ő született. 

A régi és az új közötti arány ilyen változásai, amint azt majd megmutatjuk, milliók 

szokásaira, hiedelmeire és önképére gyakorolnak elektromos hatást. A korábbi történelemben 

soha nem történt még ilyen radikális átalakulás ilyen rövid idő alatt. 
 

 

A TECHNOLÓGIAI MOTOR 



Az ilyen csodálatos gazdasági tények mögött a változás nagy, morgó motorja, a technológia 

áll. Ez nem jelenti azt, hogy a technológia a társadalomban a változás egyetlen forrása. 

Társadalmi felfordulást okozhat a légkör kémiai összetételének megváltozása, az éghajlat 

változása, a termékenység változása és sok más tényező. A technológia azonban 

vitathatatlanul a felgyorsuló lökések egyik fő mozgatórugója.  
A legtöbb embernek a technológia kifejezésről a füstös acélművek vagy a csörgő gépek 

képe jut eszébe. A technológia klasszikus szimbóluma talán még mindig a Henry Ford által 

fél évszázaddal ezelőtt létrehozott futószalag, amelyet Charlie Chaplin a Modern időkben 

erős társadalmi ikonná tett. Ez a szimbólum azonban mindig is alkalmatlan volt, sőt, 

félrevezető, mert a technológia mindig is több volt, mint gyárak és gépek. A lószerszám 

feltalálása a középkorban jelentős változásokat eredményezett a mezőgazdasági 

módszerekben, és ugyanolyan technológiai előrelépés volt, mint évszázadokkal később a 

Bessemer- kemence feltalálása. Ezenfelül a technológia magában foglalja a technikákat, 

valamint az alkalmazásukhoz szükséges vagy nem szükséges gépeket is. Ide tartoznak a 

kémiai reakciók megvalósításának módjai, a halak tenyésztésének, az erdők telepítésének, a 

színházak megvilágításának, a szavazatszámlálásnak vagy a történelemtanításnak a módjai. 

A technológia régi szimbólumai ma még félrevezetőbbek, amikor a legfejlettebb 

technológiai folyamatok a futószalagoktól vagy a nyílt tűzhelyektől távol zajlanak. Az 

elektronikában, az űrtechnológiában, a legtöbb új iparágban a viszonylagos csend és a tiszta 

környezet a jellemző, sőt néha elengedhetetlen. A futószalag - emberhadseregek szervezése 

egyszerű, ismétlődő feladatok elvégzésére - pedig anakronizmus. Itt az ideje, hogy a 

technológia szimbólumai megváltozzanak - hogy felzárkózzanak a technológia gyorsuló 

változásaihoz. 

Ezt a felgyorsulást gyakran dramatizálják a közlekedés terén elért haladásról szóló 

apróbetűs beszámolóval. Rámutattak például arra, hogy i. e. 6000-ben az ember számára 

hosszú távolságokon a leggyorsabb közlekedési eszköz a tevekaraván volt, amely átlagosan 

nyolc mérföldet tett meg óránként. Csak i. e. 1600 körül, a szekér feltalálásával emelkedett a 

maximális sebesség nagyjából húsz mérföld/órára. 

Ez a találmány annyira lenyűgöző volt, és annyira nehéz volt túllépni ezt a 

sebességhatárt, hogy közel 3500 évvel később, amikor az első postakocsi 1784-ben 

megkezdte működését Angliában, az átlagsebessége mindössze tíz mérföld/óra volt. Az 

1825-ben bevezetett első gőzmozdony mindössze tizenhárom mérföld/órás végsebességre 

volt képes, és a kor nagy vitorláshajói ennek kevesebb mint felével haladtak. Valószínűleg 

csak az 1880-as években sikerült az embernek egy fejlettebb gőzmozdony segítségével 

elérnie a száz mérföld/órás sebességet. Az emberi fajnak évmilliókra volt szüksége ahhoz, 

hogy elérje ezt a rekordot. 

Mindössze ötvennyolc év kellett azonban ahhoz, hogy a határértéket 

megnégyszerezzék, így 1938-ra a levegőben utazó ember már a 400 km/órás határt is átlépte. 

Mindössze húsz év leforgása alatt ismét megduplázódott a határérték. Az 1960-as évekre 

pedig a rakétarepülőgépek megközelítették a 4000 mérföld/órás sebességet, és az 

űrkapszulában utazó emberek 18 000 mérföld/órás sebességgel keringtek a Föld körül. Egy 

grafikonon ábrázolva az elmúlt generáció fejlődését jelképező vonal függőlegesen ugrana ki a 

lapról. 

Akár a megtett távolságokat, akár az elért magasságokat, akár a kitermelt ásványi 

anyagokat, akár a felhasznált robbanóerőt vizsgáljuk, ugyanaz a gyorsuló tendencia 

nyilvánvaló. A minta itt és ezer más statisztikai adatsorban is teljesen világos és 

félreérthetetlen. Évezredek vagy évszázadok telnek el, majd a mi korunkban egy hirtelen 

határátlépés, egy fantasztikus előretörés. 

Ennek oka, hogy a technológia önmagát táplálja. A technológia még több technológiát 

tesz lehetővé, amint azt láthatjuk, ha egy pillanatra megnézzük az innováció folyamatát. A 



technológiai innováció három szakaszból áll, amelyek egy önerősítő körforgásba 

kapcsolódnak. Az első a kreatív, megvalósítható ötlet. Másodszor, a gyakorlati alkalmazás. 

Harmadszor, a társadalomban való elterjedése. 



A folyamat akkor fejeződik be, a kör bezárul, amikor az új ötletet megtestesítő 

technológia elterjedése viszont új kreatív ötleteket generál. Ma már bizonyított, hogy a ciklus 

egyes lépései között eltelt idő lerövidült.  
Így nem csupán az igaz, ahogyan azt gyakran megjegyzik, hogy a valaha élt tudósok 90 

százaléka ma is él, és hogy minden nap új tudományos felfedezések születnek. Ezeket az új 

ötleteket sokkal gyorsabban alkalmazzák, mint valaha. Az eredeti elképzelés és a gyakorlati 

alkalmazás közötti idő radikálisan lerövidült. Ez egy szembetűnő különbség köztünk és 

őseink között. A pergai Appollonius fedezte fel a kúpszögmetszeteket, de 2000 év telt el, 

mire ezeket mérnöki problémákra alkalmazták. Szó szerint évszázadok teltek el aközött, hogy 

Paracelsus felfedezte, hogy az éter altatószerként használható, és aközött, hogy elkezdték 

használni erre a célra. 

Még a közelmúltban is ugyanez a késedelem volt jellemző. 1836-ban feltaláltak egy 

gépet, amely kaszált, csépelt, szalmát kötögetett és gabonát töltött zsákokba. Ez a gép maga 

is legalább húszéves technológián alapult. Mégis csak egy évszázaddal később, az 1930-as 

években kezdték el forgalmazni ezt a kombájnt. Az írógép első angol szabadalmát 1714-ben 

adták ki. De másfél évszázad telt el, mire az írógépek kereskedelmi forgalomba kerültek. Egy 

teljes évszázad telt el aközött, hogy Nicholas Appert felfedezte, hogyan kell konzervet 

készíteni, és a konzervgyártás az élelmiszeriparban fontossá vált. 

Ma már szinte elképzelhetetlenek az ilyen késedelmek az ötlet és az alkalmazás között. 

Nem arról van szó, hogy lelkesebbek vagy kevésbé lusták lennénk, mint őseink, de az idő 

múlásával mindenféle társadalmi eszközt feltaláltunk a folyamat felgyorsítására. Így azt 

tapasztaljuk, hogy az innovációs ciklus első és második szakasza - az ötlet és az alkalmazás 

közötti idő radikálisan lerövidült. Frank Lynn például húsz jelentős innováció - például a 

fagyasztott élelmiszerek, az antibiotikumok, az integrált áramkörök és a műbőr - vizsgálata 

során megállapította, hogy a század eleje óta több mint hatvan százalékkal csökkent az 

átlagos idő, amely egy jelentős tudományos felfedezés hasznos technológiai formába való 

átültetéséhez szükséges. Ma egy hatalmas és egyre növekvő kutatási és fejlesztési iparág 

tudatosan dolgozik azon, hogy a késedelmet még tovább csökkentse. 

De ha kevesebb időbe telik egy új ötlet piacra dobása, akkor az is kevesebb időbe telik, 

amíg a társadalomban elterjed. Így a ciklus második és harmadik szakasza - az alkalmazás és 

a terjesztés - közötti időintervallum szintén megrövidült, és a terjesztés üteme elképesztő 

gyorsasággal növekszik. Ezt több ismert háztartási eszköz története is alátámasztja. Robert B. 

Young, a Stanford Kutatóintézet munkatársa megvizsgálta, hogy mennyi idő telik el egy új 

elektromos készülék első kereskedelmi megjelenése és az azt gyártó iparág között, amikor az 

adott termék gyártása eléri a csúcsot. 

Young megállapította, hogy az Egyesült Államokban 1920 előtt bevezetett készülékek 

egy csoportja - köztük a porszívó, az elektromos tűzhely és a hűtőszekrény - esetében a 

bevezetés és a csúcsgyártás közötti átlagos időtartam harmincnégy év volt. Az 1939 és 1959 

között megjelentek közül azonban az elektromos serpenyő, a televízió és a mosó-szárítógép 

kombináció esetében ez az időszak mindössze nyolc év volt. A késés több mint 76 

százalékkal csökkent. "A háború utáni csoport" - jelentette ki Young - "szemléletesen 

demonstrálta a modern ciklus gyorsan gyorsuló jellegét". 

A találmányok, a hasznosítás és a terjesztés felgyorsult üteme viszont tovább gyorsítja 

az egész ciklust. Az új gépek vagy technikák ugyanis nem pusztán termékei, hanem forrásai 

is a friss kreatív ötleteknek. 

Minden új gép vagy technika bizonyos értelemben megváltoztatja az összes létező 

gépet és technikát azáltal, hogy lehetővé teszi számunkra, hogy új kombinációkban állítsuk 

össze őket. A lehetséges kombinációk száma exponenciálisan növekszik az új gépek vagy 

technikák számának növekedésével. 



számtanilag. Valójában minden új kombináció önmagában is egy új szupergépnek tekinthető.  
A számítógép például lehetővé tette a kifinomult űrkutatási erőfeszítéseket. Az érzékelő 

eszközökkel, kommunikációs berendezésekkel és energiaforrásokkal összekapcsolva a 

számítógép egy olyan konfiguráció részévé vált, amely összességében egyetlen új 

szupergépet alkot - egy olyan gépet, amely a világűrbe hatol és azt vizsgálja. Ahhoz azonban, 

hogy a gépeket vagy technikákat új módon lehessen kombinálni, meg kell változtatni, át kell 

alakítani, finomítani vagy más módon módosítani kell őket. Így maga a gépek szupergépekbe 

való integrálására irányuló erőfeszítés még további technológiai újításokra kényszerít 

bennünket. 

Létfontosságú továbbá megérteni, hogy a technológiai innováció nem pusztán gépek és 

technikák kombinálásával és újrakombinálásával jár. A fontos új gépek többet tesznek annál, 

minthogy más gépek megváltoztatását javasolják vagy kikényszerítik - újszerű megoldásokat 

javasolnak társadalmi, filozófiai, sőt személyes problémákra. Megváltoztatják az ember teljes 

szellemi környezetét - azt, ahogyan gondolkodik és ahogyan a világra tekint. 

Mindannyian tanulunk a környezetünkből, folyamatosan - bár talán öntudatlanul is - azt 

fürkészve, hogy milyen modelleket követhetünk. Ezek a modellek nem csak más emberek. 

Egyre inkább gépek is. Jelenlétükkel finoman kondicionálnak bennünket arra, hogy bizonyos 

irányvonalak mentén gondolkodjunk. Megfigyelték például, hogy az óra még a világról, mint 

egy nagy, óraszerű szerkezetről alkotott newtoni képet megelőzően jelent meg, amely 

filozófiai elképzelés a legnagyobb hatással volt az ember szellemi fejlődésére. A kozmoszról 

mint nagy óráról alkotott képben benne rejlettek az ok és okozatról, valamint a külső, és nem 

a belső ingerek fontosságáról alkotott elképzelések, amelyek ma mindannyiunk mindennapi 

viselkedését meghatározzák. Az óra az idővel kapcsolatos felfogásunkat is befolyásolta, így 

az az elképzelés, hogy egy nap huszonnégy egyenlő, egyenként hatvan perces szakaszra 

oszlik, szinte szó szerint a részünkké vált. 

A közelmúltban a számítógép új gondolatok viharát indította el az emberről, mint 

nagyobb rendszerek kölcsönhatásban lévő részéről, fiziológiájáról, a tanulás módjáról, az 

emlékezés módjáról, a döntéshozatal módjáról. A politikatudománytól a családpszichológiáig 

gyakorlatilag minden szellemi diszciplínát elérte a számítógép feltalálása és elterjedése által 

kiváltott fantáziadús hipotézisek hulláma - és a teljes hatása még nem érte el a világot. Így az 

önmagából táplálkozó innovációs ciklus felgyorsul. 

Ha azonban a technológiát nagyszerű motornak, hatalmas gyorsítónak akarjuk 

tekinteni, akkor a tudást üzemanyagnak kell tekinteni. És ezzel elérkeztünk a társadalom 

gyorsító folyamatának lényegéhez, mert a motor napról napra gazdagabb és gazdagabb 

üzemanyagot kap. 
 

 

A TUDÁS MINT ÜZEMANYAG 

 

Az a sebesség, amellyel az ember hasznos tudást halmoz fel önmagáról és a világegyetemről, 

10 000 éve spirálszerűen növekszik. Az írás feltalálásával ez a sebesség ugrásszerűen 

megnőtt, de még így is fájdalmasan lassú maradt az évszázadok során. A következő nagy 

ugrás a tudásszerzésben csak a mozgatható betűk feltalálásával következett be a XV. 

században, Gutenberg és mások által. A legoptimistább becslések szerint is 1500 előtt Európa 

évente 1000 könyvet gyártott. Ez azt jelenti, hogy - plusz-mínusz egy kicsit - egy teljes 

évszázad kellett ahhoz, hogy egy 100 000 címet tartalmazó könyvtárat létrehozzanak. Négy 

és fél évszázaddal később, 1950-re ez az ütem olyannyira felgyorsult, hogy Európa évente 

120 000 könyvet állított elő. Ami egykor egy évszázadot vett igénybe, ma már csak tíz 

hónapot vett igénybe. 1960-ra, egyetlen évtizeddel később, az ütem újabb jelentős ugrást tett, 

így egy évszázadnyi munka hét és fél hónap alatt elvégezhető volt. A hatvanas évek közepére 



pedig a könyvkiadás világméretekben, Európát is beleértve, megközelítette a napi 1000 

címet. 



Aligha lehet azt állítani, hogy minden könyv nettó nyereséget jelent a tudás 

fejlődésében. Mindazonáltal azt találjuk, hogy a könyvkiadás gyorsuló görbéje valójában 

durván párhuzamos azzal a sebességgel, amellyel az ember új ismereteket fedezett fel. 

Gutenberg előtt például csak 11 kémiai elemet ismertek. Az antimont, a 12. elemet nagyjából 

akkor fedezték fel, amikor Gutenberg a találmányán dolgozott. A 11. elem, az arzén 

felfedezése óta 200 év telt el. Ha a felfedezések ugyanilyen ütemben folytatódtak volna, 

akkor Gutenberg óta mostanra már csak két-három további elemmel bővült volna a 

periódusos rendszer. Ehelyett az ő idejét követő 450 év alatt mintegy hetven további elemet 

fedeztek fel. És 1900 óta a fennmaradó elemeket nem két évszázadonként, hanem 

háromévente izoláltuk.  
Továbbá okkal feltételezhető, hogy az arány még mindig meredeken emelkedik. Ma 

például a tudományos folyóiratok és cikkek száma - a fejlett országok ipari termeléséhez 

hasonlóan - körülbelül tizenötévente megduplázódik, és Philip Siekevitz biokémikus szerint 

"amit az elmúlt három évtizedben az élőlények természetéről megtudtunk, az ismeretek 

terjedelmében eltörpül az emberiség történetében a tudományos felfedezések bármely 

hasonló időszakához képest". Ma csak az Egyesült Államok kormánya évente 100 000 

jelentést, valamint 450 000 cikket, könyvet és tanulmányt készít. Világviszonylatban a 

tudományos és műszaki szakirodalom évente mintegy 60 000 000 oldalnyi terjedelemben 

gyarapodik. 

A számítógép 1950 körül robbant be a köztudatba. A rendkívül sokféle adat hihetetlen 

mennyiségben és elképesztő sebességgel történő elemzéséhez és terjesztéséhez szükséges 

példátlan erejével a számítógép a tudásszerzés legújabb felgyorsulásának egyik fő 

mozgatórugójává vált. A körülöttünk lévő láthatatlan világegyetem megfigyelésére szolgáló 

más, egyre erősebb analitikai eszközökkel kombinálva elképesztő sebességre emelte a 

tudásszerzés ütemét. 

Francis Bacon azt mondta nekünk, hogy "A tudás ... hatalom". Ezt most lefordíthatjuk 

mai fogalmakra. Társadalmi környezetünkben "A tudás változás" - és a tudás megszerzésének 

felgyorsítása, amely a technológia nagy motorját hajtja, a változás felgyorsítását jelenti. 
 

 

A HELYZETEK ÁRAMLÁSA 

 

Felfedezés. Alkalmazás. Hatás. Felfedezés. A változás láncreakcióját látjuk itt, az emberi 

társadalmi fejlődés felgyorsulásának hosszú, meredeken emelkedő görbéjét. Ez a gyorsuló 

lökés mára elérte azt a szintet, amely már semmiképpen sem tekinthető "normálisnak". Az 

ipari társadalom normális intézményei már nem képesek többé féken tartani, és a hatása 

megrázza valamennyi társadalmi intézményünket. A gyorsulás az egyik legfontosabb és 

legkevésbé megértett társadalmi erő.  
Ez azonban csak a történet fele. A változás felgyorsulása ugyanis pszichológiai erő is. 

Bár a pszichológia szinte teljesen figyelmen kívül hagyta, a körülöttünk lévő világ növekvő 

változási üteme megzavarja belső egyensúlyunkat, és megváltoztatja azt a módot, ahogyan az 

életet megéljük. A külső gyorsulás belső gyorsulást eredményez. 

Ezt szemléltethetjük, bár erősen leegyszerűsítve, ha az egyéni életre úgy gondolunk, 

mint egy nagy csatornára, amelyen keresztül a tapasztalatok áramlanak. Ez a 

tapasztalatáramlás számtalan "helyzetből" áll - vagy fogalmazódik meg -. A környező 

társadalomban végbemenő változások felgyorsulása drasztikusan megváltoztatja a helyzetek 

áramlását ezen a csatornán keresztül. 

A helyzetnek nincs pontos definíciója, mégis lehetetlen lenne megbirkóznunk a 

tapasztalatokkal, ha mentálisan nem darabolnánk őket ilyen kezelhető egységekre. Ráadásul, 

bár a helyzetek közötti határvonalak lehetnek homályosak, minden helyzetnek van egyfajta 

"teljessége", egyfajta integráltsága. Minden helyzetnek vannak bizonyos azonosítható 



összetevői is. Ezek közé tartoznak a "dolgok" - a természetes vagy ember alkotta tárgyak 

fizikai környezete. 



Minden szituáció egy "helyen" történik - egy olyan helyen vagy színtéren, ahol a cselekvés 

zajlik. (Nem véletlen, hogy a latin "situ" szó gyökere helyet jelent.) Minden társadalmi 

szituációnak definíció szerint vannak szereplői is - emberek. A szituációkhoz tartozik még 

egy hely a társadalom szervezeti hálózatában és egy eszmei vagy információs kontextus. 

Minden helyzet elemezhető ezen öt összetevő szempontjából.  
A helyzetek azonban egy külön dimenziót is magukban foglalnak, amely - mivel áthatja 

az összes többit - gyakran figyelmen kívül hagyják. Ez az időtartam - az az időtartam, amely 

alatt a helyzet bekövetkezik. Két, minden más szempontból egyforma helyzet egyáltalán nem 

ugyanaz, ha az egyik hosszabb ideig tart, mint a másik. Az idő ugyanis döntő módon lép be a 

képbe, megváltoztatva a helyzetek jelentését vagy tartalmát. Ahogyan a túl nagy sebességgel 

játszott gyászinduló is vidám hangok csilingelésévé válik, úgy egy elhúzódó helyzetnek is 

egészen más íze vagy jelentése van, mint annak, amelyik staccato módon csap le ránk, 

hirtelen tör ki és ugyanolyan gyorsan el is alszik. 

Itt van tehát az első kényes pont, ahol a nagyobb társadalom gyorsuló lendülete 

összeütközik a kortárs egyén hétköznapi, mindennapi tapasztalatával. A változások 

felgyorsulása ugyanis, mint majd megmutatjuk, sok helyzet időtartamát lerövidíti. Ez 

nemcsak drasztikusan megváltoztatja "ízüket", hanem felgyorsítja a tapasztalati csatornán 

való áthaladásukat is. Egy kevésbé gyorsan változó társadalomban zajló élethez képest most 

több helyzet áramlik át a csatornán egy adott időintervallumban - és ez mélyreható 

változásokat jelent az emberi pszichológiában. 

Mert míg mi hajlamosak vagyunk egyszerre csak egy-egy helyzetre összpontosítani, a 

megnövekedett sebesség, amellyel a helyzetek elhaladnak mellettünk, jelentősen bonyolítja 

az élet egész szerkezetét, megsokszorozva a szerepek számát, amelyeket játszanunk kell, és a 

döntések számát, amelyeket meg kell hoznunk. Ez viszont a mai élet fojtogatóan bonyolult 

érzését okozza. 

Ráadásul a helyzetek felgyorsult átfolyása sokkal több munkát követel meg azoktól az 

összetett fókuszáló mechanizmusoktól, amelyekkel figyelmünket egyik helyzetről a másikra 

irányítjuk. Több az ide-oda váltás, kevesebb idő marad az egyszerre egy problémára vagy 

helyzetre való hosszas, nyugodt figyelemre. Ez áll a korábban említett homályos érzés 

mögött, miszerint "a dolgok gyorsabban haladnak". Így is van. Körülöttünk. És rajtunk 

keresztül. 

Van azonban még egy másik, még erőteljesebb módja annak, ahogyan a társadalomban 

végbemenő változások felgyorsulása növeli az életben való boldogulás nehézségeit. Ez az 

újdonság, az újdonság fantasztikus behatolásából fakad létünkbe. Minden helyzet egyedi. De 

a helyzetek gyakran hasonlítanak egymásra. Valójában ez teszi lehetővé, hogy tanuljunk a 

tapasztalatokból. Ha minden helyzet teljesen új lenne, és nem hasonlítana a korábban 

megtapasztalt helyzetekre, akkor a megküzdési képességünk reménytelenül megnyomorodna. 

A változások felgyorsulása azonban gyökeresen megváltoztatja az újszerű és a 

megszokott helyzetek közötti egyensúlyt. A változások növekvő üteme így nem csupán arra 

kényszerít bennünket, hogy megbirkózzunk a gyorsabb folyamattal, hanem arra is, hogy 

egyre több olyan helyzettel szembesüljünk, amelyekre a korábbi személyes tapasztalataink 

nem vonatkoznak. És ennek az egyszerű ténynek a pszichológiai következményei, amelyeket 

a könyv későbbi részében fogunk megvizsgálni, nem kevesebb, mint robbanásszerűek. 

"Amikor a dolgok kint elkezdenek változni, akkor ezzel párhuzamosan belül is 

változások mennek végbe" - mondja Christopher Wright, az Institute for the Study of Science 

in Human Affairs munkatársa. E belső változások jellege azonban olyan mélyreható, hogy 

ahogy a gyorsuló lendület felgyorsul, próbára teszi majd azt a képességünket, hogy képesek 

vagyunk-e azokon a paramétereken belül élni, amelyek eddig meghatározták az embert és a 

társadalmat. Erik Erikson pszichoanalitikus szavaival élve: "A jelenlegi társadalmunkban az 

"események természetes menete" éppen az, hogy a változások üteme tovább gyorsul, egészen 

az emberi és intézményi alkalmazkodóképesség még el nem ért határaiig". 



A túléléshez, az általunk jövőbeli sokknak nevezett folyamatok elhárításához az 

egyénnek végtelenül alkalmazkodóképesebbé és képzettebbé kell válnia, mint valaha. 

Teljesen új utakat kell keresnie, hogy lehorgonyozhasson, mert minden régi gyökér - vallás, 

nemzet, közösség, család vagy szakma - most megremeg a gyorsuló lökés hurrikánszerű 

hatása alatt. Mielőtt ezt megtehetné, 



azonban részletesebben meg kell értenie, hogy a gyorsulás hatásai hogyan hatolnak be a 

személyes életébe, hogyan kúsznak be a viselkedésébe, és hogyan változtatják meg a létezés 

minőségét. Más szóval meg kell értenie a mulandóságot. 



3. fejezet 

 
 

 

AZ ÉLET RITMUSA 

 

A képe egészen a közelmúltig mindenütt ott volt: a televízióban, a repülőtereken és a 

pályaudvarokon bámuló plakátokon, szórólapokon, gyufásdobozokon és magazinokban. A 

Madison Avenue ihletett alkotása volt - egy kitalált karakter, akivel milliók tudattalanul 

azonosulni tudtak. Fiatal és tiszta frizurájú, aktatáskát hordott, az órájára pillantott, és úgy 

nézett ki, mint egy átlagos üzletember, aki a következő találkozójára igyekszik. A hátán 

azonban volt egy hatalmas dudor. A lapockái között ugyanis egy nagy, pillangó alakú kulcs 

állt ki, olyan típusú, amilyet mechanikus játékok felhúzására használnak. A képét kísérő 

szöveg a Sheraton Hotelsben a kulcsos vezetőket "lazításra" - lassításra - buzdította. Ez a 

felhúzott ember a jövő emberének erős szimbóluma volt, és még mindig az, hiszen milliók 

érzik magukat ugyanolyan hajtottnak és sietősnek, mintha nekik is egy hatalmas kulcs lenne a 

hátukban.  
Az átlagember keveset tud és kevésbé törődik a technológiai innováció ciklusával vagy 

a tudás megszerzése és a változás üteme közötti kapcsolattal. Ellenben nagyon is tudatában 

van saját élete ütemének - bármi legyen is ez az ütem. 

Az élet tempóját gyakran kommentálják a hétköznapi emberek. Mégis, furcsa módon, 

sem a pszichológusok, sem a szociológusok szinte egyáltalán nem foglalkoztak vele. Ez a 

viselkedéstudományok hiányossága, mivel az életritmus mélyen befolyásolja a viselkedést, és 

erős és ellentétes reakciókat vált ki a különböző emberekből. 

Valójában nem túlzás azt állítani, hogy az élet tempója vonalat húz az emberiségen 

keresztül, táborokra osztva minket, keserű félreértéseket váltva ki szülő és gyermek, Madison 

Avenue és Main Street, férfiak és nők, amerikaiak és európaiak, Kelet és Nyugat között. 
 

 

A JÖVŐ EMBEREI 

 

A Föld lakóit nemcsak faj, nemzet, vallás vagy ideológia, hanem bizonyos értelemben az 

időben elfoglalt helyük is megosztja. A földgolyó jelenlegi népességét vizsgálva egy 

aprócska csoportot találunk, akik még mindig úgy élnek, vadásznak és táplálékot gyűjtenek, 

ahogy az emberek tették évezredekkel ezelőtt. Mások, az emberiség túlnyomó többsége nem 

a medvevadászattól vagy a bogyószedéstől, hanem a mezőgazdaságtól függ. Sok tekintetben 

úgy élnek, mint őseik évszázadokkal ezelőtt. Ez a két csoport együttesen az összes élő 

emberiség talán 70 százalékát teszi ki. Ők a múlt emberei.  
Ezzel szemben a Föld lakosságának valamivel több mint 2,5 százaléka található az 

iparosodott társadalmakban. Ők modern életet élnek. A huszadik század első felének 

termékei, akiket a gépesítés és a tömegoktatás formált, és akik saját országuk mezőgazdasági 

múltjának maradandó emlékeivel nőttek fel. Ők tulajdonképpen a jelen emberei. 

A világ lakosságának fennmaradó két-három százaléka azonban már nem a múlt vagy a 

jelen embere. A technológiai és kulturális változások fő központjaiban, a kaliforniai Santa 

Monicában és a massachusettsi Cambridge-ben, New Yorkban, Londonban és Tokióban 

ugyanis férfiak és nők milliói élnek, akikről már most elmondható, hogy a jövő életmódját 

élik. A trendteremtők gyakran anélkül, hogy ennek tudatában lennének, ma úgy élnek, 

ahogyan holnap milliók fognak élni. És bár ők csak néhány százalékát teszik ki a 



globális népesség, már ma is a jövő nemzetközi nemzetét alkotják közöttünk. Ők az 

emberiség előretolt ügynökei, a most születőben lévő világméretű szuperipari társadalom 

legkorábbi polgárai.  
Mi különbözteti meg őket az emberiség többi részétől? Bizonyára gazdagabbak, 

képzettebbek, mobilabbak, mint az emberiség többsége. Hosszabb ideig élnek. De ami 

különösen jellemzi a jövő embereit, az az, hogy már most egy új, fokozottabb életritmusba 

csöppentek. "Gyorsabban élnek", mint a körülöttük élő emberek. 

Vannak, akiket mélyen vonz ez a rendkívül felgyorsult élettempó - messzire mennek, 

hogy ezt elérjék, és szoronganak, feszültek vagy kényelmetlenül érzik magukat, amikor a 

tempó lelassul. Kétségbeesetten szeretnének ott lenni, "ahol az akció zajlik". (Sőt, egyeseket 

aligha érdekli, hogy mi az akció, amíg az megfelelően gyors ütemben zajlik.) James A. 

Wilson például megállapította, hogy a gyors élettempó iránti vonzalom az egyik rejtett 

mozgatórugója a sokat hangoztatott "agyelszívásnak" - az európai tudósok tömeges 

elvándorlásának az Egyesült Államokba és Kanadába. Miután 517 elvándorolt angol tudóst 

és mérnököt tanulmányozott, Wilson arra a következtetésre jutott, hogy nem csupán a 

magasabb fizetés vagy a jobb kutatási lehetőségek, hanem a gyorsabb tempó is vonzotta őket. 

A kivándorlókat - írja - "nem riasztja el az, amit Észak-Amerika "gyorsabb tempójaként" 

jelölnek meg; ha valami, akkor úgy tűnik, hogy inkább ezt a tempót kedvelik, mint másokat". 

Hasonlóképpen számol be a mississippi polgárjogi mozgalom egyik fehér veteránja: "Azok 

az emberek, akik a felgyorsult városi élethez szoktak ... nem bírják sokáig a vidéki Délen. 

Ezért van az, hogy az emberek mindig vezetnek valahová, minden különösebb ok nélkül. Az 

utazás a mozgalom drogja". Látszólag céltalan, ez az ide-oda autózás egy kompenzációs 

mechanizmus. Annak az erős vonzalomnak a megértése, amelyet egy bizonyos életritmus 

gyakorolhat az egyénre, segít megmagyarázni sok, egyébként megmagyarázhatatlan vagy 

"céltalan" viselkedést. 

Ám ha egyesek jól érzik magukat az új, gyors tempóban, másokat vadul taszít, és 

mindent megtesznek azért, hogy "kiszálljanak a körhintából", ahogy ők fogalmaznak. A 

kialakulóban lévő szuper-ipari társadalommal egyáltalán kapcsolatba kerülni azt jelenti, hogy 

egy minden eddiginél gyorsabban mozgó világgal kell kapcsolatba kerülni. Ők inkább 

kivonulnak, a saját sebességükön tétlenkednek. Nem véletlen, hogy a Stop the World-I Want 

to Get Off című musical néhány évaddal ezelőtt nagy sikert aratott Londonban és New 

Yorkban. 

A hippiket jellemző quietizmus és a "kiszállás" vagy a "kibújás" új módjainak keresése, 

amely bizonyos (bár nem minden) hippit jellemez, talán kevésbé a technológiai civilizáció 

értékei iránti hangosan kifejezett ellenszenvükből fakad, mint inkább abból a tudattalan 

erőfeszítésből, hogy elmeneküljenek a sokak számára elviselhetetlen életritmus elől. Nem 

véletlen, hogy a társadalmat "patkányfutamként" írják le - ez a kifejezés egészen konkrétan a 

tempóra utal. 

Az idősebbek még nagyobb valószínűséggel reagálnak a változások további 

felgyorsítása ellen. Szilárd matematikai alapja van annak a megfigyelésnek, hogy az életkor 

gyakran korrelál a konzervativizmussal: az idő az idősek számára gyorsabban telik. 

Amikor egy ötvenéves apa azt mondja tizenöt éves fiának, hogy két évet kell várnia, 

mielőtt saját autója lehet, ez a 730 napos időintervallum az apa eddigi életének mindössze 4 

százalékát teszi ki. A fiú életének több mint 13 százalékát teszi ki. Aligha furcsa, hogy a fiú 

számára a késedelem háromszor-négyszer hosszabbnak tűnik, mint az apa számára. 

Hasonlóképpen, egy négyéves gyermek életében két óra a huszonnégy éves anya életében 

tizenkét óra érzéssel egyenértékű lehet. Ha megkérjük a gyermeket, hogy két órát várjon egy 

darab édességre, az lehet, hogy egyenértékű azzal, ha az anyát arra kérjük, hogy tizennégy 

órát várjon egy csésze kávéra. 



Az időre adott szubjektív válaszok ilyen jellegű különbségeinek biológiai alapja is 

lehet. "Az életkor előrehaladtával - írja John Cohen pszichológus a Manchesteri Egyetemről - 

a naptári évek fokozatosan zsugorodni látszanak. Visszatekintve minden év rövidebbnek 

tűnik, mint az éppen befejezett év, valószínűleg a fokozatosan lelassuló életmód 

következtében. 



anyagcsere-folyamatok." Saját biológiai ritmusuk lelassulásával kapcsolatban az idősek 

számára úgy tűnik, hogy a világ gyorsabban mozog, még ha nem is így van.  
Bármi legyen is az ok, a változás minden olyan felgyorsulása, amelynek hatására egy 

adott időintervallumban több helyzet kerül a tapasztalati csatornába, az idősebb ember 

érzékelésében felnagyítódik. Ahogy a társadalomban felgyorsul a változások üteme, egyre 

több idős ember érzi élesen a különbséget. Ők is lemorzsolódnak, visszavonulnak a privát 

környezetükbe, a lehető legtöbb kapcsolatot megszakítják a gyorsan változó külvilággal, és 

végül a halálukig vegetálnak. Talán soha nem oldjuk meg az idősek pszichológiai problémáit, 

amíg nem találjuk meg a módját - biokémia vagy átnevelés révén -, hogy megváltoztassuk 

időérzékelésüket, vagy hogy strukturált zárt helyeket biztosítsunk számukra, ahol az élet 

tempóját ellenőrzik, sőt, talán még egy "csúszó naptár" szerint is szabályozzák, amely tükrözi 

saját szubjektív időérzékelésüket. 

Sok egyébként érthetetlen konfliktus - generációk között, szülők és gyermekek között, 

férjek és feleségek között - az élet tempójának felgyorsulására adott eltérő reakciókra 

vezethető vissza. Ugyanez igaz a kultúrák közötti összeütközésekre is. 

Minden kultúrának megvan a maga jellegzetes tempója. F. M. Esfandiary, az iráni 

regényíró és esszéista két különböző tempórendszer ütközéséről mesél, amikor a második 

világháború előtti német mérnökök egy vasútvonal építésében segédkeztek hazájában. Az 

irániak és a közel-keletiek általában sokkal lazábban viszonyulnak az időhöz, mint az 

amerikaiak vagy a nyugat-európaiak. Amikor az iráni munkások rendszeresen tíz perc 

késéssel jelentek meg a munkában, a németek, akik maguk is szuperpontosak és mindig 

sietősek voltak, tömegesen elbocsátották őket. Az iráni mérnököknek nehéz volt meggyőzni 

őket arról, hogy a közel-keleti mércével mérve a munkások hősiesen pontosak, és hogy ha az 

elbocsátások folytatódnak, hamarosan nem marad más, aki elvégezze a munkát, csak a nők és 

a gyerekek. 

Ez az idő iránti közömbösség őrjítő lehet azok számára, akik gyors tempójúak és 

óratudatosak. Így az északi iparvárosok, Milánó vagy Torino olaszai lenézik a viszonylag 

lassú tempójú szicíliaiakat, akiknek az élete még mindig a mezőgazdaság lassabb ritmusához 

igazodik. A stockholmi vagy göteborgi svédek ugyanígy vélekednek a lappokról. Az 

amerikaiak gúnyosan beszélnek a mexikóiakról, akik számára a mañana elég hamar 

elérkezik. Magában az Egyesült Államokban az északiak a délieket lassúnak tartják, a 

középosztálybeli négerek pedig elítélik a délről érkezett munkásosztálybeli négereket, amiért 

a "C.P.T."-Colored People's Time (színesbőrűek ideje) szerint dolgoznak. Ezzel szemben a 

fehér amerikaiakat és a kanadaiakat szinte bárki mással összehasonlítva szorgalmas, gyors 

mozgású, céltudatos embereknek tartják. 

A népesség néha aktívan ellenáll a tempóváltásnak. Ez magyarázza a kóros ellenérzést 

azzal szemben, amit sokan Európa "amerikanizálódásának" tartanak. Az új technológia, 

amelyre a szuperiparosodás épül, és amelynek nagy részét az amerikai 

kutatólaboratóriumokban fejlesztették ki, elkerülhetetlenül felgyorsítja a társadalmi 

változásokat, és ezzel együtt az egyéni élet tempóját is felgyorsítja. Miközben az Amerika-

ellenes szónokok a számítógépeket vagy a Coca-Colát emelik ki szurkálódásaik célpontjául, 

valódi kifogásuk talán az idegen időérzék Európába való betörése ellen irányul. Amerika, 

mint a szuperiparosodás élharcosa, egy új, gyorsabb és nagyon is nem kívánt tempót 

képvisel. 

Pontosan ezt a problémát jelképezi az a dühödt felháborodás, amely az amerikai típusú 

drogériák közelmúltbeli párizsi bevezetését fogadta. Sok francia számára ezek létezése dühítő 

bizonyítéka az Egyesült Államok baljós "kulturális imperializmusának". Az amerikaiak 

számára nehéz megérteni, hogy egy tökéletesen ártatlan szódabikarbóna milyen szenvedélyes 

reakciót vált ki. A magyarázatot az adja, hogy a Le Drugstore-ban a szomjas francia ahelyett, 

hogy egy-két órát elidőzne egy aperitif mellett egy szabadtéri bisztróban. Érdemes 

megjegyezni, hogy az új technológia elterjedésével az elmúlt években mintegy 30 000 bisztró 



zárta be végleg az ajtaját, a Time magazin szavaival élve a "rövid rendelés kultúrájának" 

áldozatai. (Valójában lehet, hogy a Time iránti széles körű európai ellenszenv maga is, 



nem teljesen politikai, hanem öntudatlanul a cím konnotációjából ered. A Time a maga 

rövidségével és lélegzetelállító stílusával többet exportál, mint az American Way of Life. Az 

amerikai életritmust testesíti meg és exportálja). 
 

 

VÁRHATÓ ÉLETTARTAM 

 

Ahhoz, hogy megértsük, miért bizonyulhat zavarónak és kellemetlennek az élettempó 

felgyorsulása, fontos megérteni a "tartóssági elvárások" gondolatát.  
Az ember időérzékelése szorosan kapcsolódik belső ritmusához. Az időre adott reakciói 

azonban kulturálisan kondicionáltak. Ennek a kondicionálásnak egy része abból áll, hogy a 

gyermekben az események, folyamatok vagy kapcsolatok időtartamára vonatkozó elvárások 

sorát építjük fel. Valójában a tudás egyik legfontosabb formája, amelyet a gyermeknek 

átadunk, az a tudás arról, hogy a dolgok meddig tartanak. Ezt a tudást finom, informális és 

gyakran tudattalan módon tanítjuk. Mégis, a társadalmilag megfelelő időtartam-elvárások 

gazdag készlete nélkül egyetlen egyén sem működhetne sikeresen. 

A gyermek már csecsemőkorától kezdve megtanulja például, hogy ha apa reggel 

elmegy dolgozni, az azt jelenti, hogy csak sok óra múlva tér vissza. (Ha mégis, akkor valami 

nincs rendben; a menetrend felborult. A gyermek ezt megérzi. Még a család kutyája is - aki 

szintén megtanult egy sor tartóssági elvárást - tudatában van a rutin megszakadásának). A 

gyermek hamar megtanulja, hogy az "étkezés" nem egyperces és nem is ötórás, hanem 

általában tizenöt perctől egy óráig tart. Megtanulja, hogy a moziba járás kettőtől négy óráig 

tart, de a gyermekorvosnál tett látogatás ritkán tart tovább egy óránál. Megtanulja, hogy az 

iskolai nap általában hat órán át tart. Megtanulja, hogy a tanárral való kapcsolat általában egy 

tanévig tart, de a nagyszülőkkel való kapcsolatának sokkal hosszabbnak kell lennie. Sőt, 

néhány kapcsolatnak egy életen át kell tartania. A felnőttek viselkedésében gyakorlatilag 

minden, amit teszünk, a boríték feladásától a szeretkezésig, bizonyos kimondott vagy 

kimondatlan feltételezéseken alapul az időtartamra vonatkozóan. 

Ezek a minden társadalomban eltérő, de korán elsajátított és mélyen gyökerező tartós 

elvárások azok, amelyek felborulnak, amikor az életritmus megváltozik. 

Ez megmagyarázza az egyik döntő különbséget azok között, akik nagyon szenvednek a 

felgyorsult élettempótól, és azok között, akik úgy tűnik, hogy inkább élnek tőle. Hacsak az 

egyén nem igazította ki az időtartamra vonatkozó elvárásait a folyamatos gyorsulás 

figyelembevételével, akkor valószínűleg azt feltételezi, hogy két, más szempontból hasonló 

helyzet hasonló lesz az időtartamban is. A gyorsulási lendület azonban azt jelenti, hogy 

legalább bizonyos típusú helyzetek időben összenyomódnak. 

A gyorsulás elvét internalizáló egyén - aki a csontjaiban és az agyában is megérti, hogy 

a dolgok gyorsabban mozognak a körülötte lévő világban - automatikusan, öntudatlanul 

kompenzálja az idő tömörülését. Mivel előre látja, hogy a helyzetek rövidebb ideig tartanak 

majd, ritkábban éri váratlanul és rázkódik meg, mint az a személy, akinek az időtartamra 

vonatkozó elvárásai befagyasztva vannak, aki nem számol rutinszerűen a helyzetek 

időtartamának gyakori rövidülésével. 

Röviden, az életritmust többnek kell tekinteni, mint egy köznyelvi kifejezést, viccek, 

sóhajok, panaszok vagy etnikai lekicsinylések forrását. Ez egy döntő fontosságú 

pszichológiai változó, amelyet eddig szinte teljesen figyelmen kívül hagytak. Az elmúlt 

korszakokban, amikor a külső társadalomban a változás lassú volt, az emberek nem tudtak és 

nem is tudtak erről a változóról. Az ember egész élete során a tempó alig változhatott. A 

felgyorsuló lökés azonban ezt drasztikusan megváltoztatja. Ugyanis éppen az élettempó 

felgyorsulásával a széleskörű tudományos, technológiai és társadalmi változások 

megnövekedett sebessége érezhetővé válik az egyén életében. Az emberi viselkedés nagy 

részét a vonzalom vagy az ellenszenv motiválja, amelyet az a társadalom vagy csoport, 

amelybe az egyén beágyazódik, az egyénre kényszerít. Kudarc 



ennek az elvnek a megragadása áll az oktatás és a pszichológia veszélyes képtelensége 

mögött, hogy az embereket felkészítse a szuper-ipari társadalomban betöltött gyümölcsöző 

szerepekre. 
 

 

A MULANDÓSÁG FOGALMA 

 

A társadalmi és pszichológiai változásokról szóló elméleteink nagy része a viszonylag 

statikus társadalmakban élő emberről alkotott érvényes képet, de torz és hiányos képet ad a 

valóban mai emberről. Nem vesz észre egy kritikus különbséget a múlt vagy a jelen embere 

és a jövő embere között. Ez a különbség a "mulandóság" szóval foglalható össze.  
A múlandóság fogalma régóta hiányzó kapcsolatot teremt a változás szociológiai 

elméletei és az egyes emberek pszichológiája között. Mindkettő integrálásával lehetővé teszi 

számunkra, hogy új módon elemezzük a nagy sebességű változások problémáit. És, mint látni 

fogjuk, egy - durva, de hatékony - módszert ad a helyzetáramlás sebességének következtető 

mérésére. 

A múlandóság az új "ideiglenesség" a mindennapi életben. Hangulatot, a mulandóság 

érzését eredményezi. A filozófusok és a teológusok természetesen mindig is tisztában voltak 

azzal, hogy az ember mulandó. Ebben a nagy értelemben a mulandóság mindig is az élet 

része volt. Ma azonban a mulandóság érzése sokkal élesebb és bensőségesebb. Így Edward 

Albee karaktere, Jerry az Állatkerti történet című filmben "állandó mulandóságként" jellemzi 

magát. Harold Clurman kritikus pedig Albee-t kommentálva így ír: "Egyikünk sem lakik 

biztonságot nyújtó lakhelyen - igazi otthonban. Mindannyian ugyanazok vagyunk "az 

emberek a mindenhol lévő albérletekben", akik kétségbeesetten és kegyetlenül próbálnak 

lélekemelő kapcsolatokat teremteni szomszédainkkal"." Valójában mindannyian a 

mulandóság korának polgárai vagyunk. 

Azonban nem csak az emberekkel való kapcsolataink tűnnek egyre törékenyebbnek 

vagy mulandóbbnak. Ha felosztjuk az embernek az önmagán kívüli világról szerzett 

tapasztalatait, a kapcsolatok bizonyos osztályait azonosíthatjuk. Így a más emberekkel való 

kapcsolatai mellett beszélhetünk az egyénnek a dolgokkal való kapcsolatáról is. Kiemelhetjük 

a helyekkel való kapcsolatait. Elemezhetjük az őt körülvevő intézményi vagy szervezeti 

környezethez fűződő kapcsolatait. Még bizonyos eszmékhez vagy a társadalomban zajló 

információáramláshoz fűződő kapcsolatát is vizsgálhatjuk. 

Ez az öt kapcsolat - plusz az idő - alkotja a társadalmi tapasztalatok szövetét. Ezért van 

az, hogy - ahogyan azt korábban már említettük - a dolgok, a helyek, az emberek, a 

szervezetek és az eszmék minden helyzet alapvető összetevői. A helyzetet az egyénnek az 

egyes összetevőkhöz való megkülönböztető viszonya strukturálja. 

És pontosan ezek a kapcsolatok azok, amelyek a társadalomban bekövetkező 

gyorsulással rövidülnek, időben teleszkópba tolódnak. Az egykor hosszú ideig tartó 

kapcsolatok most rövidebb élettartamúak. Ez a rövidülés, ez a tömörülés az, ami azt a szinte 

kézzelfogható érzést kelti, hogy gyökértelenül és bizonytalanul, változó dűnék között élünk. 

A múlandóság valóban egészen konkrétan meghatározható a kapcsolataink 

átfordulásának ütemében. Noha nehéz lehet bizonyítani, hogy a helyzetek mint olyanok, mint 

olyanok, kevesebb időt vesznek igénybe a tapasztalatainkban, mint korábban, lehetséges 

azokat összetevőikre bontani, és mérni azt a sebességet, amellyel ezek az összetevők be- és 

kimozdulnak az életünkből - más szóval mérni a kapcsolatok időtartamát. 

Segít megérteni a mulandóság fogalmát, ha a "forgalom" fogalmában gondolkodunk. 

Egy élelmiszerboltban például a tej gyorsabban fogy, mint mondjuk a spárgakonzerv. 

Gyorsabban eladják és kicserélik. Az "átfutás" gyorsabb. Az éber üzletember ismeri az egyes 



árucikkek forgalmi arányát, és az egész üzlet általános forgalmi arányát. Valójában tudja, 

hogy a forgalmi rátája a vállalkozás egészségének egyik legfontosabb mutatója. 



Analógia alapján úgy is gondolhatunk a múlandóságra, mint az egyén életében a 

különböző típusú kapcsolatok váltakozási sebességére. Sőt, mindannyiunkat jellemezhetünk e 

sebesség szempontjából. Egyesek életét sokkal lassabb változási sebesség jellemzi, mint 

másokét. A múlt és a jelen emberei viszonylag "alacsony átmenetiségű" életet élnek - 

kapcsolataik általában hosszú életűek. A jövő emberei azonban a "magas átmenetiség" 

állapotában élnek - olyan állapotban, amelyben a kapcsolatok időtartama rövidül, a 

kapcsolatok átmenete pedig rendkívül gyors. Az ő életükben a dolgok, helyek, emberek, 

eszmék és szervezeti struktúrák mind gyorsabban "elhasználódnak".  
Ez nagymértékben befolyásolja azt, ahogyan a valóságot megtapasztalják, az 

elkötelezettségük érzését, és azt a képességüket - vagy képtelenségüket -, hogy 

megbirkózzanak vele. Ez a gyors átélés, a környezet növekvő újdonságával és 

összetettségével párosulva, megterheli az alkalmazkodóképességet, és megteremti a jövőbeli 

sokk veszélyét. 

Ha ki tudjuk mutatni, hogy a külvilággal való kapcsolataink valójában egyre 

átmenetibbé válnak, akkor erős bizonyítékunk van arra a feltételezésre, hogy a helyzetek 

áramlása felgyorsul. És van egy éleslátó új módunk arra, hogy önmagunkra és másokra 

tekintsünk. Fedezzük fel tehát az életet egy nagymértékben mulandó társadalomban. 
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4. fejezet 

 
 

 

DOLGOK: AZ ELDOBHATÓ 

TÁRSADALOM 

 

A "Barbie", egy tizenkét hüvelykes műanyag tinédzser, a történelem legismertebb és 

legkelendőbb babája. 1959-es bevezetése óta a Barbie-babák száma a világon 12 000 000-re 

nőtt - többre, mint Los Angeles, London vagy Párizs emberi lakossága. A kislányok imádják 

Barbie-t, mert rendkívül élethű és kiválóan felöltöztethető. A Mattel, Inc., a Barbie gyártója 

komplett ruhatárat is árul hozzá, beleértve a hétköznapi ruhákat, a hivatalos parti ruhákat, az 

úszáshoz és a síeléshez való ruhákat.  
A Mattel nemrég jelentette be új, továbbfejlesztett Barbie babáját. Az új változat 

karcsúbb alakkal, "igazi" szempillákkal és csavarható derékkal rendelkezik, ami minden 

eddiginél emberibbé teszi. A Mattel emellett bejelentette, hogy most először minden fiatal 

hölgy, aki új Barbie-t szeretne vásárolni, cserelehetőséget kap a régi Barbie-ért. 

Amit a Mattel nem jelentett be, az az, hogy azzal, hogy régi babáját egy technológiailag 

továbbfejlesztett modellre cseréli, a mai kislány, a holnap szuper-ipari világának polgára, 

megtanulja az új társadalom alapvető leckéjét: hogy az embernek a dolgokkal való kapcsolata 

egyre inkább ideiglenes. 

Az ember alkotta fizikai tárgyak óceánja, amely körülvesz minket, a természeti tárgyak 

nagyobb óceánjában helyezkedik el. Az egyén számára azonban egyre inkább a 

technológiailag előállított környezet az, ami számít. A műanyag vagy a beton textúrája, egy 

autó irizáló csillogása az utcai lámpa fényében, a városkép megdöbbentő látványa egy 

repülőgép ablakából - ezek létezésének intim valóságai. Az ember alkotta dolgok belépnek a 

tudatába, és kiszínezik azt. Számuk robbanásszerűen növekszik, mind abszolút értelemben, 

mind a természeti környezethez viszonyítva. Ez a szuperindusztriális társadalomban még 

inkább igaz lesz, mint ma. 

Az antimaterialisták hajlamosak kigúnyolni a "dolgok" fontosságát. Pedig a dolgoknak 

nagy jelentőségük van, nemcsak funkcionális hasznosságuk, hanem pszichológiai hatásuk 

miatt is. A dolgokkal kapcsolatokat alakítunk ki. A dolgok befolyásolják a folytonosság vagy 

a megszakítottság érzését. Szerepet játszanak a helyzetek struktúrájában, és a dolgokkal való 

kapcsolataink előrehaladása felgyorsítja az élet tempóját. 

Sőt, a dolgokhoz való viszonyulásunk alapvető értékítéleteket tükröz. Semmi sem 

lehetne drámaibb, mint a különbség a kislányok új fajtája között, akik vidáman lecserélik 

Barbie-jukat az új, jobb modellre, és azok között, akik, mint előttük anyjuk és nagyanyjuk, 

kitartóan és szeretettel ragaszkodnak ugyanahhoz a babához, amíg az puszta koruk miatt szét 

nem esik. Ebben a különbségben rejlik a múlt és a jövő közötti ellentét, az állandóságon 

alapuló társadalmak és az új, gyorsan formálódó, a mulandóságon alapuló társadalom közötti 

ellentét. 
 

 

A PAPÍR ESKÜVŐI RUHA 

 

Azt, hogy a férfi-nő kapcsolatok egyre inkább átmenetivé válnak, jól szemléltetheti, ha 

megvizsgáljuk a babáját elcserélő kislányt körülvevő kultúrát. Ez a gyermek hamarosan 

megtanulja, hogy a Barbie-babák korántsem az egyetlen fizikai tárgyak, amelyek gyors 

ütemben mennek ki és be a fiatal életéből. Pelenkák, cumisüvegek, papírszalvéták, 

papírzsebkendők, törülközők, visszaváltható üdítős palackok - mindezek gyorsan elfogynak 

az otthonában, és könyörtelenül kiiktatják őket. A kukoricás muffinok sütőformákban 



vannak, amelyeket egy használat után kidobnak. A spenót műanyag zacskókba van 

csomagolva, amelyeket 



egy serpenyő forró vízbe dobják, hogy felmelegítsék, majd kidobják. A tévévacsorákat 

megfőzik és gyakran eldobható tálcán tálalják. Az otthona egy nagy feldolgozógép, amelyen 

keresztül a tárgyak egyre gyorsabb ütemben áramlanak, be- és kiáramlanak. Születésétől 

fogva elválaszthatatlanul beágyazódik az eldobható kultúrába.  
Az az elképzelés, hogy egy terméket egyszer vagy rövid ideig használjunk, majd 

lecseréljük, ellentétes a szegénység örökségében élő társadalmak vagy egyének 

elképzeléseivel. Nemrég Uriel Rone, a francia Publicis reklámügynökség piackutatója azt 

mondta nekem: "A francia háziasszony nincs hozzászokva az eldobható termékekhez. Szereti 

megtartani a dolgokat, még a régi dolgokat is, ahelyett, hogy kidobná őket. Mi képviseltünk 

egy céget, amely egyfajta műanyag eldobható függönyt akart bevezetni. Végeztünk nekik egy 

marketing tanulmányt, és túl erősnek találtuk az ellenállást". Ez az ellenállás azonban az 

egész fejlett világban haldoklik. 

Így egy író, Edward Maze rámutatott, hogy az 1950-es évek elején Svédországba 

látogató amerikaiak közül sokan megdöbbentek a tisztaságon. "Szinte elborzadtunk attól a 

ténytől, hogy nem voltak sörös és üdítős palackok az út szélén, mint - nagy szégyenünkre - 

Amerikában. De az 1960-as évekre, lám-lám, a svéd országutak mentén hirtelen kivirágoztak 

az üvegek ... Mi történt? Svédország az amerikai mintát követve a vásárlás, használat és 

eldobás társadalmává vált." Japánban manapság az eldobható zsebkendők annyira 

általánosak, hogy a szövet zsebkendőket régimódinak, hogy ne mondjam, egészségtelennek 

tartják. Angliában hat pennyért "Dentamatic eldobható fogkefét" lehet vásárolni, amely már 

be van vonva fogkrémmel az egyszeri használatra. És még Franciaországban is 

mindennaposak az eldobható öngyújtók. A kartonból készült tejtartályoktól kezdve az 

űrjárműveket meghajtó rakétákig egyre több a rövid távú vagy egyszeri használatra készült 

termék, amelyek életmódunk szempontjából egyre fontosabbak. 

A papír- és kvázi-papírruházat közelmúltbeli bevezetése egy lépéssel tovább vitte az 

eldobhatóság irányába mutató tendenciát. A divatos butikok és a munkásruha-üzletek egész 

részlegeket hoztak létre a vidám színű és fantáziadúsan megtervezett papírruházatnak 

szentelve. A divatmagazinok lélegzetelállítóan pompás ruhákat, kabátokat, pizsamákat, sőt 

még papírból készült menyasszonyi ruhákat is mutatnak. Az egyik ilyen képen szereplő 

menyasszony hosszú, fehér, csipkeszerű papírból készült, csipkeszerű láncot visel, amelyből 

a címlapíró megjegyzi, hogy a szertartás után "nagyszerű konyhai függöny" lesz. 

A papírruhák különösen alkalmasak a gyermekek számára. Egy divatszakértő írja: "A 

kislányok hamarosan képesek lesznek fagyit kiönteni, képeket rajzolni és kivágásokat 

készíteni a ruhájukra, miközben anyukájuk jóindulatúan mosolyog kreativitásukon". A 

felnőttek számára pedig, akik ki akarják fejezni saját kreativitásukat, még egy "festő-

díszruhát" is kínálnak ecsetekkel együtt. Ár: 2,00 dollár. 

Az ár természetesen kritikus tényező a papírrobbanás mögött. Így egy áruház egyszerű 

A-vonalú ruhákat mutat be, amelyek az általa "ördögi gondosságú cellulózszálakból és 

nejlonból" készültek. Darabonként 1,29 dollárért szinte olcsóbb a fogyasztónak megvenni és 

kidobni egy újat, mint egy közönséges ruhát a tisztítóba küldeni. Hamarosan ez is lesz. De a 

gazdasági szempontoknál többről van szó, hiszen az eldobás kultúrájának kiterjesztése fontos 

pszichológiai következményekkel jár. 

Eldobható mentalitást alakítunk ki, amely megfelel eldobható termékeinknek. Ez a 

mentalitás többek között egy radikálisan megváltozott értékrendet eredményez a tulajdonnal 

kapcsolatban. Az eldobhatóság elterjedése a társadalomban azonban az ember-dolog 

kapcsolatok időtartamának csökkenésével is jár. Ahelyett, hogy egyetlen tárgyhoz viszonylag 

hosszú időre kötődnénk, rövid időre kötődünk az azt felváltó tárgyak egymásutánjához. 
 

 

A HIÁNYZÓ SZUPERMARKET 



A mulandóság felé való elmozdulás még az építészetben is megmutatkozik - a fizikai 

környezetnek éppen abban a részében, amely a múltban leginkább hozzájárult az ember 

állandóságérzetéhez. Az a gyermek, aki elcseréli Barbie-babáját, nem tudja nem felismerni az 

őt körülvevő épületek és más nagy építmények mulandóságát. Leromboljuk a 

nevezetességeket. Egész utcákat és városokat bontunk le, és észvesztő ütemben építünk 

újakat.  
"A lakások átlagos életkora folyamatosan csökkent" - írja E. F. Carter, a Stanford 

Kutatóintézet munkatársa - "a barlangok korában gyakorlatilag végtelen korról ... 

az Egyesült Államokban a gyarmati időkben épült házak esetében körülbelül száz év, míg 

napjainkban körülbelül negyven év." Michael Wood, egy angol író pedig megjegyzi: Az 

amerikai "... tegnap teremtette meg a világát, és pontosan tudja, mennyire törékeny, mennyire 

változékony. New Yorkban az épületek szó szerint egyik napról a másikra tűnnek el, és egy 

város arculata egy év alatt teljesen megváltozhat". 

Louis Auchincloss regényíró dühösen panaszkodik: "A New York-i élet borzalma, 

hogy egy történelem nélküli városban élünk ... Mind a nyolc dédszülőm a városban élt ... 

és a házak közül, amelyekben laktak, csak az egyik áll még.... Ezt értem én az eltűnő múlt 

alatt." A kevésbé patrícius New York-iak, akiknek az ősei nemrégiben érkeztek Amerikába, 

Puerto Rico barrióiból, Kelet-Európa falvaiból vagy a déli ültetvényekről, talán egészen 

másképp fogalmazzák meg érzéseiket. Az "eltűnő múlt" azonban valós jelenség, és 

valószínűleg sokkal szélesebb körben fog elterjedni, és még Európa számos, történelemmel 

átitatott városát is el fogja lepni. 

Buckminster Fuller, a tervező-filozófus egyszer úgy írta le New Yorkot, mint "a 

kiürítések, bontások, költözések, ideiglenesen üres telkek, új létesítmények és ismétlések 

folyamatos evolúciós folyamatát". Ez a folyamat elvileg megegyezik a mezőgazdasági 

területek éves vetésforgójával - szántás, új magok elvetése, betakarítás, betakarítás, 

felszántás, és egy másik típusú növény bevetése ... A legtöbb ember úgy tekint a New York 

utcáit elzáró építési műveletekre ... mint átmeneti bosszúságokra, amelyek hamarosan 

eltűnnek a statikus békében. Az állandóságot még mindig normálisnak tartják, a 

világegyetem newtoni szemléletének maradványának. De azok, akik a század eleje óta New 

Yorkban és New Yorkkal élnek, szó szerint megtapasztalták, hogy az einsteini relativitással 

élnek." 

Hogy a gyerekek valójában internalizálják ezt az "einsteini relativitást", arra egy 

személyes élményem hívta fel a figyelmemet. Nemrég a feleségem elküldte az akkor tizenkét 

éves lányomat egy szupermarketbe, amely néhány háztömbnyire van a manhattani 

lakásunktól. Kislányunk korábban csak egyszer vagy kétszer járt ott. Fél órával később 

tanácstalanul tért vissza. "Biztos lebontották" - mondta - "nem találtam". Nem is volt. Karen, 

aki új volt a környéken, csak rossz helyen kereste. De ő a mulandóság korának gyermeke, és 

az azonnali feltételezése - hogy az épületet lerombolták és kicserélték - természetes volt egy 

tizenkét éves gyerek számára, aki ebben az időben nőtt fel az Egyesült Államokban. Egy 

ilyen gondolat valószínűleg soha nem jutott volna eszébe egy fél évszázaddal ezelőtti hasonló 

helyzettel szembesülő gyereknek. A fizikai környezet sokkal tartósabb volt, a hozzá fűződő 

kapcsolataink kevésbé voltak mulandóak. 
 

 

A MULANDÓSÁG GAZDASÁGA 

 

A múltban az állandóság volt az ideális. Akár egy pár csizma kézzel való elkészítésével, akár 

egy katedrális építésével foglalkoztak, az ember minden kreatív és produktív energiája a 

termék tartósságának maximalizálására irányult. Az ember a tartósságra épített. Muszáj volt. 

Amíg a körülötte lévő társadalom viszonylag változatlan volt, addig minden egyes tárgynak 



világosan meghatározott funkciói voltak, és a gazdasági logika az állandóság politikáját 

diktálta. Még ha időnként javítani is kellett őket, az ötven dollárba kerülő és tíz évig tartó 

csizma olcsóbb volt, mint a tíz dollárba kerülő és csak egy évig tartó. 



Ahogy azonban a társadalom általános változási üteme felgyorsul, az állandóság 

közgazdaságtanát felváltja - és fel is kell váltania - a mulandóság közgazdaságtana.  
Először is, a fejlődő technológia általában sokkal gyorsabban csökkenti a gyártási 

költségeket, mint a javítási munkák költségeit. Az egyik automatizált, a másik nagyrészt 

kézműves művelet marad. Ez azt jelenti, hogy gyakran olcsóbbá válik a csere, mint a javítás. 

Gazdaságilag ésszerű olcsó, javíthatatlan, eldobható tárgyakat építeni, még akkor is, ha azok 

nem tartanak olyan sokáig, mint a javítható tárgyak. 

Másodszor, a technológia fejlődése lehetővé teszi, hogy a tárgyat az idő előrehaladtával 

fejlesszük. A második generációs számítógép jobb, mint az első, a harmadik pedig jobb, mint 

a második. Mivel előre láthatjuk a további technológiai fejlődést, az egyre rövidebb 

időközönként érkező újabb és újabb fejlesztéseket, gyakran gazdaságilag is ésszerű inkább 

rövid távra építeni, mint hosszú távra. David Lewis, a pittsburghi Urban Design Associates 

építész és várostervezője mesél bizonyos Miamiban található lakóházakról, amelyeket 

mindössze tíz év után lebontanak. Az újabb épületek jobb légkondicionáló rendszerei ártanak 

ezeknek a "régi" épületeknek a bérbeadhatóságának. Mindent összevetve, olcsóbbá válik a 

tízéves épületek lebontása, mint azok átalakítása. 

Harmadszor, ahogy a változások felgyorsulnak, és egyre távolabbi társadalmi 

szegleteket érintenek el, úgy nő a bizonytalanság a jövőbeli szükségletekkel kapcsolatban. 

Felismerve a változás elkerülhetetlenségét, de bizonytalanok vagyunk a változások által 

támasztott követelményekkel kapcsolatban, ezért habozunk nagy erőforrásokat lekötni olyan 

merev, rögzített tárgyakra, amelyek változatlan célokat hivatottak szolgálni. A rögzített 

formák és funkciók iránti elkötelezettséget elkerülve rövid távú használatra építkezünk, vagy 

pedig megpróbáljuk magát a terméket alkalmazkodóvá tenni. Technológiailag "lazán 

játszunk". 

Az eldobhatóság terjedése - az eldobható kultúra elterjedése - válasz ezekre az erőteljes 

nyomásokra. Ahogy a változások felgyorsulnak és a komplexitás megsokszorozódik, az 

eldobhatóság elvének további kiterjesztésére, az ember dolgokkal való kapcsolatainak 

további szűkítésére számíthatunk. 
 

 

A HORDOZHATÓ JÁTSZÓTÉR 

 

Az eldobhatóságon kívül más válaszok is léteznek, amelyek ugyanahhoz a pszichológiai 

hatáshoz vezetnek. Például mostanában tanúi vagyunk annak, hogy olyan tárgyak tömeges 

létrehozásának, amelyek egyetlen cél helyett rövid távú célok sorozatát szolgálják. Ezek nem 

eldobható tárgyak. Általában túl nagyok és drágák ahhoz, hogy eldobjuk őket. De úgy vannak 

megépítve, hogy szükség esetén szétszedhetők és minden egyes használat után áthelyezhetők.  
Így a Los Angeles-i oktatási tanács úgy döntött, hogy a város tantermeinek 25 

százaléka a jövőben ideiglenes építmény lesz, amelyet szükség szerint áthelyezhetnek. Ma az 

Egyesült Államok minden nagyobb iskolai körzetében használnak ideiglenes tantermeket. 

Továbbiak is készülnek. Az ideiglenes tantermek az iskolaépítő ipar számára azt jelentik, 

amit a papírruhák a ruhaipar számára - a jövő előszele. 

Az ideiglenes tantermek célja, hogy az iskolarendszerek könnyebben megbirkózzanak a 

gyorsan változó népsűrűséggel. Az ideiglenes osztálytermek azonban, akárcsak az eldobható 

ruhák, a múltnál rövidebb időtartamú ember-dolog kapcsolatokat feltételeznek. Így az 

ideiglenes osztályterem tanít valamit akkor is, ha nincs tanár. A Barbie-babához hasonlóan a 

gyermeknek is szemléletes leckét ad a környezetének mulandóságáról. Alighogy a gyermek 

alaposan megismeri az osztálytermet - ahogyan az illeszkedik a környező építészethez, 

ahogyan az asztalok érzik magukat egy forró napon, ahogyan a hangok visszhangoznak 

benne, az összes finom illat és textúra, amelyek minden építményt egyénivé tesznek és 



valóságossá tesznek -, a gyermek fizikailag is eltávolíthatja magát az építményt a 

környezetéből, hogy egy másik helyen más gyermekeket szolgáljon. 



A mobil tantermek sem tisztán amerikai jelenségek. Angliában Cedric Price építész 

"thinkbelt"-nek nevezett, teljesen mobil egyetemet tervezett, amely Észak-Staffordshire-ben 

20 000 diákot szolgálna ki. "Inkább ideiglenes épületekre támaszkodik majd" - mondja - 

"mint állandó épületekre". "Nagy hasznát veszi majd a mobil és variálható fizikai 

burkolatoknak" - a tantermeket például vasúti kocsikba építik, hogy a négy mérföldes 

kampuszon bárhová áthelyezhetők legyenek.  
Geodéziai kupolák kiállítások elhelyezésére, felfújható műanyag buborékok 

parancsnoki állásokként vagy építési központokként való használatra, a mérnökök és 

építészek tervezőasztalairól egy egész sor felszedhető és mozgatható ideiglenes építmény 

áramlik le. New Yorkban a parkügyi hivatal úgy döntött, hogy tizenkét "hordozható 

játszóteret" épít - kis, ideiglenes játszótereket, amelyeket addig telepítenek üres városi 

telkekre, amíg a területnek más felhasználási módot nem találnak, amikor is a játszóterek 

leszerelhetők és máshová áthelyezhetők. Volt idő, amikor a játszótér viszonylag állandó 

tartozéka volt egy környéknek, amikor az ember gyermekei, sőt talán még a gyermekei 

gyermekei is, mindannyian nagyjából ugyanúgy megtapasztalhatták azt. A szuper-ipari 

játszóterek azonban nem hajlandók megmaradni. Ezek eleve ideiglenesek. 
 

 

A MODULÁRIS "SZÓRAKOZTATÓ PALOTA" 

 

Az eldobható tárgyak és ideiglenes szerkezetek elterjedésével járó ember-dolog kapcsolatok 

időtartamának csökkenését tovább fokozza a "modularizmus" gyors terjedése. A 

modularizmust úgy lehet meghatározni, mint azt a kísérletet, hogy az egész struktúráknak 

nagyobb állandóságot kölcsönözzünk azon az áron, hogy az alstruktúráikat kevésbé 

állandósítjuk. Így Cedric Price "thinkbelt" terve azt javasolja, hogy a kari és diáklakások 

préselt acélmodulokból álljanak, amelyeket daruval lehet felhúzni és az épületvázakhoz 

csatlakoztatni. A keretek lesznek az épület egyetlen viszonylag állandó részei. A 

lakásmodulok szükség szerint áthelyezhetők, vagy elméletileg akár teljesen el is dobhatók és 

kicserélhetők.  
Itt kell hangsúlyozni, hogy az eldobhatóság és a mobilitás közötti különbségtétel a 

kapcsolatok időtartama szempontjából nagyon vékony. Még ha a modulokat nem is dobják el, 

hanem csak átrendezik, az eredmény egy új konfiguráció, egy új egység. Olyan, mintha egy 

fizikai struktúrát a valóságban elvetettek volna, és egy újat hoztak volna létre, még akkor is, 

ha néhány vagy valamennyi összetevője ugyanaz marad. 

Manapság még sok állítólagosan "állandó" épület is moduláris alaprajzú, így a belső 

falak és válaszfalak tetszés szerint áthelyezhetők, hogy új burkolati mintákat alakítsanak ki a 

belső térben. A mobil válaszfal valóban az átmeneti társadalom szimbólumaként szolgálhat. 

Manapság aligha lépünk be egy nagy irodába anélkül, hogy ne botlanánk bele egy csapatnyi 

dolgozóba, akik szorgalmasan mozgatják az asztalokat és a belső teret a válaszfalak 

átrendezésével átrendezik. Svédországban a közelmúltban a modularizmus újabb diadalát 

érték el: egy uppsalai mintaépületben minden fal és szekrény mozgatható. A bérlőnek csak 

egy csavarhúzóra van szüksége ahhoz, hogy teljesen átalakítsa lakóterét, és gyakorlatilag egy 

új lakást hozzon létre. 

Néha azonban a modularitás közvetlenül kombinálódik az eldobhatósággal. Erre példa 

az egyszerű, mindenütt jelenlévő golyóstoll. Az eredeti libatollas toll hosszú élettartamú volt. 

Balesetektől eltekintve sokáig kitartott, és időről időre újra lehetett élezni (azaz javítani), 

hogy meghosszabbítsák az élettartamát. A töltőtoll azonban nagy technológiai előrelépés volt, 

mert mobilitást biztosított a felhasználó számára. Olyan íróeszközt biztosított, amely saját 

tintatartót hordozott, és ezzel jelentősen megnövelte a használhatósági körét. A golyóstoll 

feltalálása megszilárdította és kiterjesztette ezt a fejlődést. Olyan tollat biztosított, amely saját 

tintakészletet hordozott, de ráadásul olyan olcsó volt, hogy ki lehetett dobni, amikor kiürült. 

Létrejött az első valóban eldobható toll-tinta kombináció. 



Még nem nőttünk ki azonban a hiányt kísérő pszichológiai attitűdökből. Így még ma is 

sokan vannak, akik bűntudatot éreznek, ha egy elhasznált golyóstollat is kidobnak. A tollipar 

válasza erre a pszichológiai valóságra a moduláris elven működő golyóstoll megalkotása volt 

- egy külső keret, amelyet a felhasználó megtarthat, és egy belső tintamodul vagy patron, 

amelyet eldobhat és kicserélhet. Azzal, hogy a tintapatron cserélhetővé válik, az egész 

szerkezet élettartama meghosszabbodik az alszerkezet rovására.  
Több a rész, mint az egész. És akár új egészeket hoz létre, akár elveti és kicseréli őket, 

a felhasználó azt tapasztalja, hogy a dolgok gyorsabban mennek át az életén, a dolgokkal való 

kapcsolatának átlagos időtartama általánosságban csökken. Az eredmény egy új 

folyékonyság, mobilitás és mulandóság. 

Az ezen elvek megtestesítésére tervezett építészet egyik legszélsőségesebb példája az a 

terv volt, amelyet Joan Littlewood angol színházi producer terjesztett elő Frank Newby 

statikus mérnök, Gordon Pask rendszerszakértő és Cedric Price, a "thinkbelt" építész 

segítségével. 

Miss Littlewood olyan színházat akart, amelyben a sokoldalúság maximálisan 

érvényesülhet, amelyben a közönséges színdarabtól a politikai gyűlésig, a táncelőadástól a 

birkózómérkőzésig bármit bemutathat - lehetőleg egyszerre. Ahogy Reyner Banham kritikus 

fogalmazott, "a teljes valószínűség zónáját" akarta. Az eredmény egy fantasztikus terv lett a 

"Vidám Palota", más néven a "világ első óriási űrmobilja". A terv nem egy többcélú épületet, 

hanem tulajdonképpen egy életnagyságúnál nagyobb Erector-készletet, moduláris alkatrészek 

gyűjteményét írja elő, amelyek szinte végtelen sokféleképpen összeakaszthatók. A többé-

kevésbé "állandó" függőleges tornyok különböző szolgáltatásoknak - például vécéknek és 

elektronikus vezérlőegységeknek - adnak otthont, a tetejükön pedig portáldaruk állnak, 

amelyek a modulokat a helyükre emelik, és bármilyen ideiglenes konfiguráció kialakítására 

összeállítják őket. Az esti szórakozás után a daruk kijönnek, szétszerelik a nézőtereket, 

kiállítótermeket és éttermeket, és elszállítják őket. 

Reyner Banham így írja le: "... a Fun Palace egy tíz évre meghosszabbítható városi 

berendezés ... Ez az óriási neofuturista gépezet napról napra megmozgatja és átrendezi 

mozgatható részeit - falakat és padlót, rámpákat és sétányokat, irányítható mozgólépcsőket, 

ülőhelyeket és tetőszerkezeteket, színpadokat és mozivásznakat, világító- és 

hangrendszereket -, néha csak egy kis részét falazza be, de a közönség a szabadon hagyott 

sétányokon és lépcsőkön bóklászik, gombokat nyomogat, hogy maguk is történjenek dolgok. 

"Ez, ha megtörténik (és a kártyák szerint valahol, hamarosan meg fog történni), új 

hatalomra emelt meghatározatlanság lesz: nem marad meg az utókor számára állandó 

monumentális belső tér vagy heroikus sziluett az éggel szemben ... Mert a Vidám Palota 

egyetlen állandóan látható eleme lesz az a "létfenntartó" szerkezet, amelyen a mulandó 

építészet parazita lesz". 

A "plug-in" vagy "clip-on" építészetként ismertté vált építészet hívei egész városokat 

terveztek az "átmeneti építészet" gondolata alapján. A Fun Palace terv alapjául szolgáló 

koncepciót kiterjesztve különböző típusú modulok építését javasolják, amelyeknek 

különböző élettartamot szánnak. Így egy "épület" magját huszonöt éves élettartamra 

tervezhetnék, míg a csatlakoztatható szobamodulok csak három éves élettartamra épülnének. 

Még tovább engedve a képzeletüket, olyan mobil felhőkarcolókat álmodtak meg, amelyek 

nem rögzített alapokon, hanem gigantikus "ground effect" gépeken vagy légpárnás hajókon 

nyugszanak. A végső cél egy egész, rögzített helyétől megszabadult, légpárnán lebegő, 

atomenergiával hajtott, belső formáját a mai New Yorknál is gyorsabban változtató, teljes 

városi agglomeráció. 

Függetlenül attól, hogy pontosan ezek a víziók megvalósulnak-e vagy sem, tény, hogy 

a társadalom ebbe az irányba halad. Az eldobás kultúrájának kiterjesztése, az egyre több és 

több 



az ideiglenes struktúrák, a modularizmus elterjedése rohamosan halad, és mindezek ugyanazt 

a pszichológiai célt szolgálják: az ember és az őt körülvevő dolgok közötti kapcsolatok 

efemerizálódását. 
 

 

A BÉRLETI FORRADALOM 

 

Még egy másik fejlemény is drasztikusan megváltoztatja az ember-dolog kapcsolatát: a bérlés 

forradalma. A bérbeadás elterjedése, amely a szuperindusztrializmus felé robbanó 

társadalmak jellemzője, szorosan kapcsolódik a fent leírt tendenciákhoz. A Hertz-autók, az 

eldobható pelenkák és Joan Littlewood "Fun Palace"-ja közötti kapcsolat első pillantásra 

homályosnak tűnhet, de közelebbről megvizsgálva erős belső hasonlóságokat fedezhetünk 

fel. Hiszen a bérbeadás is felerősíti a mulandóságot.  
A válság idején, amikor milliók voltak munkanélküliek és hajléktalanok, a saját otthon 

utáni vágyakozás az egyik legerősebb gazdasági motiváció volt a kapitalista társadalmakban. 

Az Egyesült Államokban ma is erős a vágy a saját lakás után, de a második világháború vége 

óta az új lakások bérlakások aránya ugrásszerűen megnőtt. Még 1955-ben is a lakások az új 

lakásépítéseknek csak 8 százalékát tették ki. 1961-re ez az arány elérte a 24 százalékot. 1969-

re az Egyesült Államokban először fordult elő, hogy több építési engedélyt adtak ki 

lakásépítésre, mint magánlakások építésére. A lakásokban élés számos okból kifolyólag 

"divatba jött". Különösen a fiatalok körében van divatban, akik az MIT professzora, Burnham 

Kelly szavaival élve "minimális részvételű lakásokat" szeretnének. 

A minimális részvétel pontosan az, amit egy eldobható termék felhasználója kap a 

pénzéért. Az ideiglenes szerkezetek és a moduláris elemek is ezt segítik elő. A lakások iránti 

elkötelezettség szinte definíciószerűen rövidebb távú elkötelezettség, mint amit egy 

lakástulajdonos az otthona iránt vállal. A lakásbérlés tendenciája tehát a fizikai környezettel 

való egyre rövidebb kapcsolatok irányába mutató tendenciát hangsúlyozza*. 

Ennél is szembetűnőbb azonban a bérbeadási tevékenység közelmúltbeli fellendülése 

olyan területeken, ahol ez korábban szinte ismeretlen volt. David Riesman írta: "Az emberek 

szeretik az autóikat; szeretnek beszélni róluk - ez az interjúk során nagyon világosan kiderül -

, de az egyes autók iránti vonzalmuk ritkán ér el olyan intenzitást, hogy az hosszú távúvá 

váljon." Az emberek szeretik az autóikat. Ezt tükrözi az a tény, hogy az Egyesült Államokban 

az átlagos autótulajdonos mindössze három és fél évig tartja meg autóját; a tehetősebbek 

közül sokan évente vagy kétévente cserélik le autójukat. Ez viszont magyarázza, hogy az 

Egyesült Államokban húszmilliárd dolláros használtautó-üzletág létezik. Az autóiparnak 

sikerült először lerombolnia azt a hagyományos elképzelést, hogy egy nagyobb vásárlásnak 

állandó elkötelezettséget kell jelentenie. Az évenkénti modellváltás, a nagy hatású reklámok, 

amelyek mögött az ipar hajlandósága állt a cserelehetőségek felajánlására, viszonylag gyakori 

eseménnyé tették az új (vagy új használt) autó vásárlását az átlagos amerikai férfi életében. 

Ezáltal lerövidült a vásárlások közötti időköz, és ezáltal a tulajdonos és egy jármű közötti 

kapcsolat időtartama is lerövidült. 

Az elmúlt években azonban egy látványos új erő jelent meg, amely megkérdőjelezi az 

autóipar számos, mélyen gyökerező mintáját. Ez az autókölcsönző üzletág. Ma az Egyesült 

Államokban autósok milliói bérelnek időről időre autót néhány órától akár több hónapig 

terjedő időszakokra. Sok nagyvárosi lakos, különösen New Yorkban, ahol a parkolás 

rémálom, nem hajlandó saját autót tartani, és inkább bérel egyet a hétvégi vidéki 

utazásokhoz, vagy akár a városon belüli, tömegközlekedéssel kényelmetlen utazásokhoz. 

Autókat ma már szinte bármelyik amerikai repülőtéren, vasútállomáson vagy szállodában 

minimális bürokráciával lehet bérelni. 

Ráadásul az amerikaiak magukkal vitték a bérlés szokását külföldre is. Évente közel 

félmillióan bérelnek autót a tengerentúlon. Ez a szám 1975-re várhatóan közel egymillióra 



emelkedik, és a nagy amerikai kölcsönző cégek, amelyek jelenleg mintegy ötven országban 

működnek. 



országok világszerte, kezdenek külföldi versenytársakba ütközni. Ezzel párhuzamosan az 

európai autósok kezdik utánozni az amerikaiakat. A Paris Match egyik karikatúrája egy 

űrlényt ábrázol, aki a repülő csészealja mellett állva egy csendőrnél érdeklődik, hol tud autót 

bérelni. Az ötlet kezd megfoganni.  
Az autókölcsönzés térhódításával párhuzamosan az Egyesült Államokban megjelent 

egy újfajta vegyesbolt, amely nem árul semmit, de mindent bérbe ad. Jelenleg mintegy 9000 

ilyen üzlet van az Egyesült Államokban, amelyek éves bérleti volumene egymilliárd dollár 

nagyságrendű, és évi 10-20 százalékos növekedési ütemet mutatnak. Ezeknek az üzleteknek 

gyakorlatilag 50 százaléka öt évvel ezelőtt még nem is működött. Ma már alig van olyan 

termék, amelyet ne lehetne kölcsönözni, a létráktól és a gyepfelszereléstől kezdve a 

nercbundákon át az eredeti Rouaultokig. 

Los Angelesben a bérbeadó cégek élő cserjéket és fákat biztosítanak olyan 

ingatlanfejlesztők számára, akik ideiglenesen szeretnének mintaházakat parkosítani. 

"Növények fokozzák - béreljen élő növényeket" - áll a felirat egy teherautó oldalán San 

Franciscóban. Philadelphiában ingeket lehet bérelni. Másutt az amerikaiak ma már mindent 

bérelnek, a ruháktól kezdve a mankókon, ékszereken, tévékészülékeken, 

kempingfelszereléseken, légkondicionálókon, kerekesszékeken, ágyneműkön, síléceken, 

magnókon, pezsgőszökőkutakon és ezüstneműkön át. Egy nyugati parti férfiklub egy emberi 

csontvázat bérelt ki bemutatóra, sőt, a Wall Street Journal egyik hirdetése még sürget is: 

"Rent-a-Cow." 

Nemrég a svéd Svensk Damtidning női magazin ötrészes sorozatot közölt az 1985-ös év 

világáról. Többek között azt sugallta, hogy addigra "beépített alvóbútorokban fogunk aludni, 

amelyeken gombok vannak, amikor reggelizünk vagy olvasunk, vagy pedig ugyanott 

bérelünk ágyat, ahol az asztalt, a festményeket és a mosógépet is béreljük". 

A türelmetlen amerikaiak nem várnak 1985-re. Valóban, a fellendülő bérbeadási 

üzletág egyik legjelentősebb aspektusa a bútorbérlés felfutása. Egyes gyártók és számos 

kölcsönző cég már egész kis lakásokat rendez be havi húsz-ötven dollárért, egészen a 

függönyökig, szőnyegekig és hamutartókig. "Reggel megérkezel a városba" - mondja egy 

légiutas-kísérő - "és estére máris van egy hintaszéked". Mondja egy New Yorkba áthelyezett 

kanadai: "Új, színes, és nem kell aggódnom amiatt, hogy az egész világot be kell cipelnem, 

amikor áthelyeznek." 

William James egyszer azt írta, hogy "a birtokláson alapuló élet kevésbé szabad, mint a 

cselekvésen vagy a létezésen alapuló élet". A bérletesség felemelkedése a birtokláson alapuló 

életektől való eltávolodást jelenti, és a cselekvés és a lét növekedését tükrözi. Ha a jövő emberei 

gyorsabban élnek, mint a múlt emberei, akkor sokkal rugalmasabbnak is kell lenniük. Olyanok, 

mint a megtört pályán futók - és nehéz kitérni egy szerelés elől, amikor tele vannak terhelve 

vagyonnal. A jólét előnyeit és a technológia által kínált legmodernebb dolgokat akarják, de nem 

akarják a felelősséget, amely eddig a javak felhalmozásával járt együtt. Felismerik, hogy a gyors 

változások bizonytalanságai között való túléléshez meg kell tanulniuk könnyedén utazni.  
Bármilyen szélesebb körű hatása is legyen, a bérbeadás azonban tovább rövidíti az 

ember és az általa használt dolgok közötti kapcsolatok időtartamát. Ez egy egyszerű kérdéssel 

világossá tehető: Hány bérelt, kölcsönzött vagy saját tulajdonú autó megy át egy átlagos 

amerikai férfi kezén élete során? Az autótulajdonosok esetében a válasz húsz és ötven között 

lehet. Az aktív autóbérlők esetében azonban ez a szám akár 200 vagy még több is lehet. Míg 

a vásárlók átlagos kapcsolata egy adott járművel több hónapra vagy évre nyúlik vissza, addig 

a bérlők átlagos kapcsolata egy adott autóval rendkívül rövid ideig tart. 

A bérbeadás nettó hatása, hogy megsokszorozza az ugyanazon tárgyhoz egymás után 

kapcsolódó személyek számát, és így átlagosan csökkenti az ilyen kapcsolatok időtartamát. 

Ha ezt az elvet kiterjesztjük a termékek igen széles körére, világossá válik, hogy a bérbeadás 



terjedése párhuzamos az eldobható tárgyak, az ideiglenes szerkezetek és a modularizmus 

hatásával, és erősíti azt. 



* Megjegyzendő, hogy amerikai "tulajdonosok" milliói, akik 10 százalékos vagy annál kisebb előleggel 

vásároltak lakást, valójában nem többek, mint a bankok és más hitelintézetek helyettesítő tulajdonosai. Ezeknek 

a családoknak a banknak adott havi csekk nem különbözik a bérbeadónak adott lakbércsekktől. Tulajdonlásuk 

lényegében metaforikus, és mivel nincs erős pénzügyi érdekeltségük az ingatlanukban, gyakran hiányzik a 

lakástulajdonosok erős pszichológiai elkötelezettsége is. 
 

 

ÁTMENETI IGÉNYEK 

 

Fontos, hogy itt egy pillanatra visszatérjünk az elavulás fogalmára. A termékek elavulásától 

való félelem ugyanis az üzletembereket az innovációra ösztönzi, ugyanakkor a fogyasztókat a 

bérelt, eldobható vagy ideiglenes termékek felé tereli. Maga az elavulás gondolata zavarja az 

állandóság eszményén nevelkedett embereket, és különösen felzaklató, ha azt tervszerűnek 

gondolják. A tervezett elavulás olyan sok társadalmi kritika célpontja volt a közelmúltban, 

hogy az óvatlan olvasó azt hiheti, hogy ez az elsődleges, sőt kizárólagos oka a rövidebb 

kapcsolati tartam felé mutató tendenciának.  
Kétségtelen, hogy egyes üzletemberek összeesküvést szőnek termékeik élettartamának 

lerövidítésére, hogy garantálják a póteladásokat. Hasonlóképpen nem kétséges, hogy az 

amerikai (és más) fogyasztók által egyre inkább megszokott éves modellváltások közül sok 

nem technológiai szempontból érdemi. A detroiti autók ma sem futnak többet egy gallon 

benzinből, mint tíz modellváltással ezelőtt, és az olajtársaságok, minden adalékanyag 

ellenére, amivel dicsekednek, még mindig teknőst, nem pedig tigrist tesznek a tankba. 

Ráadásul vitathatatlan, hogy a Madison Avenue gyakran eltúlozza az új funkciók fontosságát, 

és arra ösztönzi a fogyasztókat, hogy dobják ki a részben elhasználódott árukat, hogy helyet 

csináljanak az újaknak. 

Ezért igaz, hogy a fogyasztó néha egy gondosan megtervezett csapdába esik - egy régi 

termék, amelynek halálát a gyártó szándékosan siettette, és ezzel egyidejűleg megjelenik egy 

"új, továbbfejlesztett" modell, amelyet a fejlett technológia legújabb, égi áldásként hirdetett 

diadalaként reklámoznak. 

Mindazonáltal ezek az okok önmagukban nem tudnak magyarázatot adni az életünkben 

lévő termékek fantasztikus forgalmára. A gyors elavulás az egész gyorsulási folyamat szerves 

része - egy olyan folyamaté, amely nem csupán a gyújtógyertyák, hanem egész társadalmak 

élettartamát érinti. Ez a történelmi folyamat, amely a tudomány fejlődésével és a tudás 

megszerzésének felgyorsulásával függ össze, aligha tulajdonítható néhány korabeli árus 

gonosz tervének. 

Nyilvánvaló, hogy az elavulás "tervezéssel" vagy anélkül is bekövetkezik. A dolgok 

tekintetében az elavulás három feltétel mellett következik be. Akkor következik be, amikor 

egy termék szó szerint olyan mértékben romlik, hogy már nem tudja ellátni a funkcióit - a 

csapágyak kiégnek, a szövetek elszakadnak, a csövek rozsdásodnak. Feltételezve, hogy a 

fogyasztónak még mindig ugyanazokat a funkciókat kell ellátnia, a termék funkcióinak 

elvesztése jelzi azt a pontot, amikor a termék cseréjére van szükség. Ez a funkcionális 

meghibásodás miatti elavulás. 

Az elavulás akkor is bekövetkezik, amikor egy új termék jelenik meg a piacon, amely 

hatékonyabban látja el ezeket a funkciókat, mint a régi termék. Az új antibiotikumok 

hatékonyabban gyógyítják a fertőzést, mint a régiek. Az új számítógépek végtelenül 

gyorsabbak és olcsóbban üzemeltethetők, mint az 1960-as évek elejének antik modelljei. Ez 

az érdemi technológiai fejlődés miatti elavulás. 

Az elavulás azonban akkor is bekövetkezik, amikor a fogyasztó igényei megváltoznak, 

amikor a termék által betöltendő funkciók is megváltoznak. Ezek az igények nem olyan 

egyszerűen írhatók le, mint ahogyan azt a tervezett elavulás kritikusai néha feltételezik. Egy 

tárgy, legyen az autó vagy konzervnyitó, számos különböző paraméter mentén értékelhető. 

Egy autó például több, mint egy szállítóeszköz. A felhasználó személyiségének kifejezője, a 



státusz szimbóluma, a sebességgel járó öröm forrása, a legkülönfélébb közlekedési eszközök 

forrása. 



érzékszervi ingerek - tapintás, szaglás, látás stb. Az ilyen tényezőkből származó elégedettség 

a fogyasztó értékrendjétől függően nagyobb lehet, mint a jobb gázfogyasztásból vagy a 

nagyobb felvételi teljesítményből származó elégedettség.  
Az a hagyományos elképzelés, hogy minden tárgynak egyetlen, könnyen 

meghatározható funkciója van, ellentmond mindannak, amit ma már tudunk az emberi 

pszichológiáról, az értékek szerepéről a döntéshozatalban, és a hétköznapi józan észnek is. 

Minden termék többfunkciós. 

Ennek kiváló illusztrációja történt nemrég, amikor egy kisfiú fél tucat rózsaszín radírt 

vásárolt egy kis írószerboltban. Kíváncsi voltam, hogy miért akar ennyit, és közelebbről 

megvizsgálva felvettem egyet. "Jól radíroznak?" Kérdeztem a fiút. "Nem tudom. " mondta, 

"de az biztos, hogy jó az illatuk!" És valóban, így volt. A japán gyártó erősen illatosította 

őket, talán azért, hogy elfedje a kellemetlen kémiai szagot. Röviden, a termékek által 

kielégített igények vásárlónként és időben változnak. 

A szűkösség társadalmában a szükségletek viszonylag univerzálisak és változatlanok, 

mivel szorosan kapcsolódnak a "zsigeri" funkciókhoz. A jólét növekedésével azonban az 

emberi szükségletek egyre kevésbé kapcsolódnak közvetlenül a biológiai túléléshez, és egyre 

inkább individualizálódnak. Ráadásul egy összetett, nagy sebességű változásban lévő 

társadalomban az egyén szükségletei - amelyek a külső környezettel való kölcsönhatásból 

fakadnak - szintén viszonylag nagy sebességgel változnak. Minél gyorsabban változik a 

társadalom, annál ideiglenesebbek a szükségletek. Az új társadalom általános jóléte miatt sok 

ilyen rövid távú szükségletet kielégíthet. 

Gyakran anélkül, hogy a fogyasztónak világos elképzelése lenne arról, hogy milyen 

igényeket szeretne kielégíteni, csak homályos érzése van arról, hogy változást akar. A reklám 

bátorítja és kihasználja ezt az érzést, de aligha írható a számlájára, hogy egyedül hozta volna 

létre. A rövidebb kapcsolati időtartamra való hajlam tehát mélyebben beépült a társadalmi 

struktúrába, mint azt a tervezett elavulásról vagy a Madison Avenue manipulatív 

hatékonyságáról szóló viták sugallnák. 

A fogyasztók igényeinek gyors változása tükröződik abban, hogy a vásárlók milyen 

gyorsan hagynak fel a termék- és márkahűséggel. Ha Donald F. Turner főügyészhelyettesnek, 

a reklám egyik vezető kritikusának igaza van, a reklám egyik elsődleges célja a "tartós 

preferenciák" kialakítása. Ha ez így van, akkor kudarcot vall, mivel a márkaváltás olyan 

gyakori és általános, hogy az egyik élelmiszeripari kiadvány szavaival élve "a nemzeti 

reklámozók egyik legnagyobb fejfájása" lett. 

Sok márka megszűnik. A továbbra is létező márkák között folyamatos a pozíció 

átrendeződés. Henry M. Schachte szerint "Szinte egyetlen nagyobb fogyasztási cikk 

kategóriában sincs olyan márka ma a csúcson, amely tíz évvel ezelőtt még ezt a pozíciót 

töltötte be". Így a tíz vezető amerikai cigaretta közül csak egy, a Pall Mall tartotta meg 1966-

ban ugyanazt a piaci részesedést, mint 1956-ban. A Camels a piac 18 százalékáról 9 

százalékra zuhant; a Lucky Strike még nagyobb mértékben, 14 százalékról 6 százalékra. A 

többi márka feljebb lépett, a Salem például 1 százalékról 9 százalékra emelkedett. A felmérés 

óta további ingadozások történtek. 

Bármilyen jelentéktelenek is legyenek ezek az eltolódások a történész hosszú távú 

szemszögéből nézve, ez a reklámok által befolyásolt, de nem önállóan irányított folyamatos 

átrendeződés és átrendeződés káprázatos dinamizmust visz az egyén rövid távú, mindennapi 

életébe. Ez még inkább felerősíti a társadalomban a gyorsaság, a zűrzavar és a mulandóság 

érzését. 
 

 

A DIVATGÉPEZET 

 

A gyorsan változó preferenciák, amelyek a nagy sebességű technológiai változásokból 

fakadnak és kölcsönhatásba lépnek velük, nemcsak a termékek és márkák népszerűségének 



gyakori változásához vezetnek, hanem a termékek életciklusát is lerövidítik. John Diebold 

automatizálási szakértő nem fárad el a rámutatással. 



hogy az üzletembereknek el kell kezdeniük az áruik rövidebb élettartamában gondolkodni. A 

Smith Brothers köhögés elleni cseppjei, a Calumet szódabikarbóna és az Ivory szappan a 

piacon való hosszú uralmuk révén amerikai intézményekké váltak. Az elkövetkező napokban, 

véli, kevés termék fog ilyen hosszú élettartamot élvezni. Minden fogyasztónak volt már olyan 

élménye, hogy amikor a szupermarketbe vagy az áruházba ment, hogy kicseréljen valamilyen 

terméket, csak azt kellett tapasztalnia, hogy nem találja ugyanazt a márkát vagy terméket. 

1966-ban mintegy 7000 új termék jelent meg az amerikai szupermarketekben. A ma ott 

árusított termékek 55 százaléka tíz évvel ezelőtt még nem létezett. Az akkor kapható 

termékek 42 százaléka pedig teljesen eltűnt. A folyamat évről évre szélsőségesebb formában 

ismétlődik. Így 1968-ban csak a fogyasztási cikkek területén 9500 új termék jelent meg, és 

csak minden ötödik érte el az eladási célját. A csendes, de gyors lemorzsolódás kiirtja a 

régieket, és az új termékek úgy söpörnek be, mint a hullámvasút. "Azok a termékek, 

amelyeket korábban huszonöt évig lehetett eladni" - írja Robert Theobald közgazdász - "ma 

már gyakran legfeljebb öt évre számíthatnak. A változékony gyógyszeriparban és az 

elektronikában ez az időszak gyakran csak hat hónap". Ahogy a változások üteme tovább 

gyorsul, a vállalatok új termékeket hozhatnak létre, jól tudva, hogy azok csak néhány hétig 

maradnak a piacon.  
Itt is a jelen már ízelítőt ad a jövőből. Ez egy váratlan helyen rejlik: a hóbortok, 

amelyek most hullámról hullámra végigsöpörnek a csúcstechnológiával foglalkozó 

társadalmakon. Csak az elmúlt néhány évben az Egyesült Államokban, Nyugat-Európában és 

Japánban tanúi lehettünk a "Bardot-frizurák", a "Kleopátra-look", James Bond és Batman 

hirtelen felemelkedő vagy összeomló népszerűségének, nem is beszélve a Tiffany-

lámpaernyőkről, a Szuper-Golyókról, vaskeresztekről, pop napszemüvegekről, tiltakozó 

jelvényekről vagy pornográf viccekről, Allen Ginsberg vagy Humphrey Bogart plakátjairól, 

műszempillákról és számtalan más giccsről és furcsaságról, amelyek a gyorsan változó 

popkultúrát tükrözik - arra hangolódnak -. 

A tömegmédia és a kifinomult marketing támogatásával az ilyen divathóbortok 

gyakorlatilag egyik napról a másikra robbannak be a színre - és ugyanilyen gyorsan el is 

tűnnek. A hóbortok üzletágában tevékenykedők előre felkészülnek az egyre rövidebb és 

rövidebb termékéletciklusokra. Így van a kaliforniai San Gabrielben egy cég, amelynek a 

neve - egyfajta kukoricás kedvteléssel - Wham-O Manufacturing Company. A Wham-O a 

hóbortos termékekre specializálódott, az ötvenes években bevezette a hulahoppkarikát, 

nemrégiben pedig az úgynevezett Super-Ballt. Ez utóbbi - egy magasra pattogó gumilabda - 

hamar olyan népszerűvé vált a felnőttek és a gyerekek körében egyaránt, hogy a csodálkozó 

látogatók több ilyet is láttak vidáman pattogni a Pacific Coast Stock Exchange padlóján. A 

Wall Street vezetői elajándékozták őket barátaiknak, és egy magas rangú műsorszolgáltatási 

tisztviselő arról panaszkodott, hogy "minden vezetőnk kint van a folyosókon a 

Szuperlabdával". A Wham-O és a hozzá hasonló cégek azonban nem háborodnak fel, amikor 

a hirtelen halál eléri a terméküket; előre látják. Ők az "ideiglenes" termékek tervezésének és 

gyártásának specialistái. 

Az a tény, hogy a divathullámokat nagyrészt mesterségesen hozzák létre, csak aláhúzza 

jelentőségüket. Még a mesterségesen létrehozott hóbortok sem új keletűek a történelemben. 

De még soha nem fordult elő, hogy ilyen gyorsan és ilyen bőségesen átfutottak volna a 

tudaton, és még soha nem volt ilyen zökkenőmentes az összhang a hóbort kitalálói, az azt 

népszerűsíteni kívánó tömegtájékoztatási eszközök és az azonnali kiaknázására 

berendezkedett vállalatok között. 

A divathóbortok létrehozásának és terjesztésének jól működő gépezete ma már a 

modern gazdaság szerves részét képezi. Módszereit egyre inkább átveszik majd mások is, 

ahogy felismerik az egyre rövidebb termékciklus elkerülhetetlenségét. A "hóbort" és a 

hétköznapi termék közötti határvonal fokozatosan elmosódik. Gyorsan átlépünk az ideiglenes 

termékek korszakába, amelyeket ideiglenes módszerekkel, ideiglenes igények kiszolgálására 

készítenek. 



A dolgok forgalma az életünkben így még hektikusabbá válik. Az eldobható tárgyak, a 

mulandó építészet, a mobil és moduláris termékek, a bérelt áruk és a szinte azonnali halálra 

tervezett árucikkek növekvő áradatával szembesülünk. Mindezekből az irányokból erőteljes 

nyomások konvergálnak ugyanazon cél felé: az ember-dolog kapcsolat elkerülhetetlen 

efemerizálódása felé. 



A fizikai környezethez való kötődésünk lerövidülése, a dolgok felgyorsult forgalma 

azonban csak egy kis része egy sokkal nagyobb összefüggésnek. Folytassuk tehát tovább az 

élet feltárását a nagyfokú mulandóság társadalmában. 



5. fejezet 

 
 

 

HELYEK: AZ ÚJ NOMADOK 

 

Minden péntek délután fél ötkor egy Bruce Robe nevű, magas, őszülő Wall Street-i vezető 

egy csomó iratot gyömöszöl fekete bőr aktatáskájába, leveszi kabátját az irodája előtti 

fogasról, és elindul. A rutin több mint három éve ugyanaz. Először is huszonkilenc emeletet 

megy lefelé a lifttel az utcaszintre. Ezután tíz percig sétál a zsúfolt utcákon át a Wall Street-i 

helikopterleszállóig. Ott felszáll egy helikopterre, amely nyolc perc múlva a John F. Kennedy 

repülőtéren szállítja le. Átszáll a Trans-World Airlines repülőgépére, és vacsorázni készül, 

miközben a hatalmas gép kilendül az Atlanti-óceán fölé, majd nyugat felé veszi az irányt. 

Egy óra és tíz perccel később, hacsak nem történik késés, fürgén kilép az ohiói Columbus 

repülőterének terminálépületéből, és beszáll egy várakozó gépkocsiba. További harminc perc 

múlva éri el úti célját: hazaérkezett.  
Robe hetente négy éjszaka egy manhattani szállodában lakik. A másik három éjszakát a 

feleségével és a gyerekeivel tölti az 500 mérföldre lévő Columbusban. Azt állítja, hogy a két 

világ legjobbikát élvezi: a munkát Amerika frenetikus pénzügyi központjában és a családi 

életet a viszonylag nyugodt középnyugati vidéken, és évente mintegy 50 000 mérföldet 

ingázik oda-vissza. 

A Robe-ügy szokatlan - de nem annyira szokatlan. Kaliforniában a tanyatulajdonosok 

minden reggel akár 120 mérföldet is repülnek a csendes-óceáni partvidéken vagy a San 

Bernardino-völgyben lévő otthonukból, hogy meglátogassák az Imperial-völgyben lévő 

tanyáikat, majd éjszaka ismét hazarepülnek. Egy pennsylvaniai tinédzser, egy peripatetikus 

mérnök fia, rendszeresen repül a németországi Frankfurtba, egy fogszabályozó orvoshoz. A 

Chicagói Egyetem egyik filozófusa, Dr. Richard McKeon egy teljes féléven át hetente 

egyszer 1000 mérföldet ingázott, hogy a New York-i New School for Social Research-ben 

tanítson egy kurzussorozatot. Egy fiatal San Franciscó-i és a Honoluluban élő barátnője 

minden hétvégén találkoznak, felváltva 2000 mérföldet szelve át a Csendes-óceánon. És 

legalább egy New England-i matróna rendszeresen lecsap New Yorkba, hogy meglátogassa a 

fodrászát. 

A történelem során soha nem jelentett még kevesebbet a távolság. Soha nem volt az 

embernek a helyhez fűződő kapcsolata ennyire számos, törékeny és átmeneti. A fejlett 

technológiai társadalmakban, és különösen azok körében, akiket én "a jövő embereiként" 

jellemeztem, az ingázás, az utazás és a család rendszeres áthelyezése második természetévé 

vált. Átvitt értelemben "elhasználjuk" a helyeket, és ugyanúgy kidobjuk őket, mint a 

papírzsebkendőket vagy a sörösdobozokat. A hely jelentőségének történelmi hanyatlásának 

vagyunk tanúi az emberi életben. A nomádok új faját neveljük, és kevesen sejtik, hogy 

vándorlásaik milyen tömegesek, széles körűek és jelentősek. 
 

 

A 3,000,000 MÉRFÖLDES KLUB 

 

Buckminster Fuller szerint 1914-ben egy átlagos amerikai átlagosan körülbelül 1640 

mérföldet utazott évente, amelybe beleszámított mintegy 1300 mérföldnyi mindennapi 

gyaloglás is. Ez azt jelentette, hogy évente csak körülbelül 340 mérföldet tett meg lóval vagy 

gépi eszközökkel. Ezt az 1640 mérföldes számot alapul véve megbecsülhető, hogy a korabeli 

átlag amerikai összesen 88 560 mérföldet tett meg élete során.* Ezzel szemben ma egy 

átlagos amerikai autótulajdonos évente 10 000 mérföldet tesz meg - és tovább él, mint az apja 



vagy a nagyapja. "Hatvankilenc évesen" - írta Fuller néhány évvel ezelőtt - "... én is egy 

vagyok abból az osztályból, amelyik 



több millió emberből áll, akik életük során egyenként 3 000 000 mérföldet vagy annál többet 

tettek meg" - több mint harmincszor annyit, mint amennyit egy 1914-es amerikai utazik.  
Az összesített adatok megdöbbentőek. 1967-ben például 108 000 000 amerikai 360 000 

000 000 olyan utazást tett, amely több mint 100 mérföldre az otthonától éjszakai 

tartózkodással járt. Csak ezek az utazások 312 000 000 000 000 utaskilométert tettek ki. 

Még ha figyelmen kívül is hagyjuk az óriásgépek, teherautók, személygépkocsik, 

vonatok, metrók és hasonlók flottáinak bevezetését, a mobilitásba való társadalmi 

befektetésünk elképesztő. A burkolt utak és utcák hihetetlen ütemben, naponta több mint 200 

mérfölddel bővültek az amerikai tájban, minden egyes nap, legalább az elmúlt húsz évben. Ez 

évente 75 000 mérföldnyi új utat és utakat jelent, ami elég ahhoz, hogy háromszor 

körbekerítsük a Földet. Miközben az Egyesült Államok lakossága ebben az időszakban 38,5 

százalékkal nőtt, az utcák és utak kilométerszáma 100 százalékkal ugrott meg. Más 

szempontból nézve a számok még drámaibbak: az Egyesült Államokban megtett 

utaskilométerek legalább huszonöt éve hatszor gyorsabban nőnek, mint a népesség. 

Az egy főre jutó térbeli mozgás forradalmi növekedése kisebb-nagyobb mértékben 

párhuzamosan zajlik a legfejlettebb technológiai nemzetekben is. Bárki, aki látta már a 

csúcsforgalom torlódását az egykor békés stockholmi Strandvëg-en, nem tud nem 

megdöbbenni a látványtól. Rotterdamban és Amszterdamban az alig öt évvel ezelőtt épült 

utcák már most is borzalmasan zsúfoltak: az autók száma gyorsabban megsokszorozódott, 

mint azt akkoriban bárki is gondolta volna. 

A lakóhely és más közeli pontok közötti mindennapos mozgás növekedése mellett az 

üzleti és nyaralási célú utazások száma is fenomenálisan megnövekedett, ami az otthontól 

távol töltött éjszakákkal jár. Idén nyáron közel 1 500 000 német fog Spanyolországban 

nyaralni, és további százezrek népesítik be Hollandia és Olaszország strandjait. Svédország 

évente több mint 1 200 000 látogatót fogad nem skandináv országokból. Az Egyesült 

Államokba több mint egymillió külföldi látogat el, míg nagyjából 4 000 000 amerikai utazik 

évente a tengerentúlra. A Le Figaro egyik írója joggal beszél "gigantikus embercserékről". 

Az embereknek ez a szorgalmas ide-oda mozgása a táj fölött (és néha alatta) a 

szuperindusztriális társadalom egyik jellemzője. Ezzel szemben a preindusztriális nemzetek 

megdermedtnek, megdermedtnek tűnnek, lakosságuk mélyen kötődik egyetlen helyhez. 

Wilfred Owen közlekedési szakértő "a mozdulatlan és a mozgékony nemzetek közötti 

szakadékról" beszél. Rámutat, hogy ahhoz, hogy Latin-Amerika, Afrika és Ázsia elérje az 

utak kilométerszámának az Európai Gazdasági Közösségben jelenleg uralkodó arányát, 

mintegy 40 000 000 mérföldnyi utat kellene leaszfaltozniuk. Ennek az ellentétnek mélyreható 

gazdasági következményei vannak, de finom, nagyrészt figyelmen kívül hagyott kulturális és 

pszichológiai következményei is. A migránsok, utazók és nomádok ugyanis nem ugyanazok 

az emberek, mint azok, akik egy helyben maradnak. 
 

* Ez 54 éves várható élettartamot feltételez. A fehér férfiak tényleges várható élettartama az Egyesült 

Államokban 1920-ban 54,1 év volt. 

 

 

FLAMENCO SVÉDORSZÁGBAN 

 

Talán a lélektanilag legjelentősebb mozgás, amelyet az egyén megtehet, az otthona földrajzi 

áthelyezése. A földrajzi mobilitásnak ez a drámai formája az Egyesült Államokban és a többi 

fejlett nemzetben is szembetűnően megfigyelhető. Az Egyesült Államokról szólva Peter 

Drucker azt mondta: "Történelmünk legnagyobb migrációja a második világháború alatt 

kezdődött; és azóta is töretlen lendülettel folytatódik". És a politológus 



Daniel Elazar leírja az amerikaiak nagy tömegeit, akik "elkezdtek egyik helyről a másikra 

költözni az egyes [városi] övezeteken belül ... megőrizve egy nomád életmódot, amely 

városias, anélkül, hogy tartósan kötődne egy adott városhoz ...".  
1967 márciusa és 1968 márciusa között - egyetlen év alatt - 36 600 000 amerikai (az 

egy évnél fiatalabb gyermekeket nem számítva) változtatta meg lakóhelyét. Ez több, mint 

Kambodzsa, Ghána, Guatemala, Honduras, Irak, Izrael, Mongólia, Nicaragua és Tunézia 

teljes lakossága együttvéve. Ez olyan, mintha ezeknek az országoknak a teljes lakossága 

hirtelen áttelepült volna. És az Egyesült Államokban minden évben ilyen tömeges méretű 

mozgások történnek. 1948 óta minden egyes évben minden ötödik amerikai megváltoztatta 

lakcímét, felvette gyermekeit, néhány háztartási ingóságát, és újrakezdte az életét egy új 

helyen. Még a történelem nagy népvándorlásai, a mongol hordák, az európaiak nyugatra 

irányuló mozgása a tizenkilencedik században is jelentéktelennek tűnnek a statisztikákhoz 

képest. 

Míg az Egyesült Államokban a földrajzi mobilitás ilyen magas aránya valószínűleg 

sehol a világon nem párosul ezzel (a rendelkezésre álló statisztikák sajnos hiányosak), még a 

fejlett országok hagyományokhoz kötöttebb részein is egyre inkább felbomlanak az ember és 

a hely közötti ősi kötelékek. Így a New Society, egy Londonban megjelenő 

társadalomtudományi folyóirat arról számol be, hogy "Az angolok sokkal mobilabb faj, mint 

azt talán gondolták ... 1961-ben Angliában és Walesben az összes ember nem kevesebb, mint 

11 százaléka élt kevesebb, mint egy éve a jelenlegi szokásos lakóhelyén ... Anglia bizonyos 

részein úgy tűnik, hogy a vándorlás nem kevesebb, mint frenetikus. Kensingtonban több mint 

25 százalék élt kevesebb mint egy éve otthonában, Hampsteadben 20 százalék, Chelsea-ben 

19 százalék." Anne Lapping pedig ugyanennek a folyóiratnak egy másik számában azt állítja, 

hogy "az új háztulajdonosok arra számítanak, hogy sokkal többször fognak költözni, mint a 

szüleik. A jelzáloghitelek átlagos élettartama nyolc-kilenc év ...". Ez csak némileg különbözik 

az Egyesült Államokban tapasztaltaktól. 

Franciaországban a folyamatos lakáshiány lassítja a belső mobilitást, de még ott is a 

demográfus Guy Pourcher tanulmánya szerint évente a franciák 8-10 százaléka vált lakást. 

Svédországban, Németországban, Olaszországban és Hollandiában a belföldi migráció 

mértéke emelkedni látszik. Európa pedig olyan nemzetközi népvándorlási hullámot él át, 

amilyenre a második világháború zavarai óta nem volt példa. Az észak-európai gazdasági 

prosperitás széles körű munkaerőhiányt okozott (Anglia kivételével), és munkanélküli 

mezőgazdasági munkások tömegeit vonzotta a mediterrán és közel-keleti országokból. 

Ezrével érkeznek Algériából, Spanyolországból, Portugáliából, Jugoszláviából és 

Törökországból. Minden péntek délután 1000 isztambuli török munkás száll fel az ígéret 

földje felé tartó vonatra. A müncheni barlangos vasúti terminál sokuk számára a leszállóhely 

lett, és Münchenben már saját török nyelvű újság is van. Kölnben, a hatalmas Ford gyárban a 

munkások egynegyede török. Más külföldiek Svájcban, Franciaországban, Angliában, 

Dániában és egészen Svédországig elszóródtak. Nemrég az angliai Pangbourne tizenkettedik 

századi városában a feleségemmel spanyol pincérek szolgáltak ki. Stockholmban pedig 

meglátogattuk a Vivelt, egy belvárosi éttermet, amely az áttelepült spanyolok 

találkozóhelyévé vált, akik a vacsora mellé flamenco zenére éheznek. Svédek nem voltak 

jelen; néhány algériai és rajtunk kívül mindenki spanyolul beszélt. Ezért nem volt meglepő, 

hogy a svéd szociológusokat ma az a vita foglalkoztatja, hogy a külföldi munkavállalókat be 

kell-e olvasztani a svéd kultúrába, vagy arra kell-e ösztönözni őket, hogy megőrizzék saját 

kulturális hagyományaikat - pontosan ugyanaz az "olvasztótégely" érv, amely az amerikai 

társadalomtudósokat is izgatta az Egyesült Államokban a nyílt bevándorlás nagy 

időszakában. 
 

 

MIGRÁCIÓ A JÖVŐBE 



 

Jelentős különbségek vannak azonban az Egyesült Államokban mozgásban lévő emberek és 

az európai migrációban érintettek között. Európában az új mobilitás nagy része a 

mezőgazdaságból az iparba való folyamatos átmenetnek tudható be; úgymond a múltból a 

jelenbe. Csak egy kis része kapcsolódik az iparosodásból a szuperiparosodásba való 

átmenethez. Ezzel szemben az Egyesült Államokban a népesség folyamatos újraelosztása már 

nem elsősorban a mezőgazdasági foglalkoztatás csökkenésének köszönhető. Ehelyett az 

automatizálás és a szuperindusztriális társadalomhoz kapcsolódó új életmód, a jövő életmódja 

miatt növekszik.  
Ez világossá válik, ha megnézzük, hogy kik mozognak az Egyesült Államokban. Igaz, 

hogy néhány technológiailag elmaradott és hátrányos helyzetű csoportot, például a városi 

négereket, nagyfokú földrajzi mobilitás jellemzi, általában ugyanazon a környéken vagy 

megyén belül. Ezek a csoportok azonban a teljes népességnek csak egy viszonylag kis 

szeletét alkotják, és súlyos hiba lenne azt feltételezni, hogy a magas földrajzi mobilitási arány 

csak a szegénységgel, a munkanélküliséggel vagy a tudatlansággal korrelál. Valójában azt 

találjuk, hogy a legalább egyéves főiskolai végzettséggel rendelkező férfiak (egyre növekvő 

csoport) többet és messzebbre költöznek, mint azok, akik nem rendelkeznek főiskolai 

végzettséggel. Így azt találjuk, hogy a szakmai és műszaki végzettségűek az amerikaiak közül 

a legmobilisabbak közé tartoznak. És egyre több olyan jómódú vezetőt találunk, akik 

messzire és gyakran költöznek. (Az International Business Machine Corporation vezetői 

között házi vicc, hogy az IBM jelentése "I've Been Moved Moved".) A kialakulóban lévő 

szuperiparban pontosan ezek a csoportok - a szakmai, műszaki és vezetői csoportok - azok, 

akik mind abszolút számban, mind a teljes munkaerő arányában növekednek. Ők adják a 

társadalom jellegzetes ízét is, ahogyan a farmerbe öltözött gyári munkások tették ezt a 

múltban. 

Ahogyan a szegénységben élő és munkanélküli vidéki munkások milliói áramlanak a 

mezőgazdasági múltból az európai ipari jelenbe, úgy áramlanak európai tudósok, mérnökök 

és technikusok ezrei az Egyesült Államokba és Kanadába, a legszuperindusztriálisabb 

nemzetek közé. Nyugat-Németországban Rudolf Mossbauer professzor, Nobel-díjas fizikus 

bejelenti, hogy az otthoni igazgatási és költségvetési politikával kapcsolatos nézeteltérések 

miatt Amerikába akar vándorolni. A "technológiai szakadék" miatt aggódó európai politikai 

miniszterek tehetetlenül nézték, ahogy a Westinghouse, az Allied Chemical, a Douglas 

Aircraft, a General Dynamics és más nagy amerikai vállalatok tehetségkutatókat küldtek 

Londonba vagy Stockholmba, hogy az asztrofizikusoktól a turbinamérnökökig mindenkit 

elcsábítsanak. 

Ezzel párhuzamosan azonban az Egyesült Államokon belül "agyelszívás" zajlik, 

tudósok és mérnökök ezrei mozognak ide-oda, mint az atom részecskéi. Valójában jól 

felismerhetőek a mozgások mintái. Két fő áramlat, az egyik északról, a másik délről, 

mindkettő Kaliforniában és a többi csendes-óceáni parti államban fut össze, és Denverben 

van az egyik állomásuk. Egy másik fő áramlat délről áramlik felfelé Chicago és Cambridge, 

Princeton és Long Island felé. Egy ellenáramlat viszi vissza az embereket a floridai űr- és 

elektronikai iparba. 

Egy tipikus fiatal űrmérnök ismerősöm otthagyta az RCA-nál Princetonban betöltött 

állását, hogy a General Electrichez menjen dolgozni. Az alig két évvel korábban vásárolt 

házát eladták; a családja egy bérelt házba költözött Philadelphia mellett, amíg új házat 

építettek nekik. Ebbe az új házba fognak beköltözni - körülbelül öt év alatt a negyedikbe -, 

feltéve, hogy nem helyezik át, vagy nem ajánlanak neki máshol jobb állást. És mindvégig 

Kalifornia hívogat. 

A vezetők mozgása kevésbé nyilvánvaló földrajzi mintázatot mutat, de ha valami, akkor 

a fluktuáció nagyobb. Egy évtizeddel ezelőtt William Whyte a The Organization Man című 

könyvében kijelentette, hogy "Az otthonát elhagyó férfi nem a kivétel az amerikai 

társadalomban, hanem annak kulcsa. Szinte definíció szerint a szervezet embere olyan ember, 



aki elhagyta otthonát és ... továbbment". Az akkor helyes jellemzése ma még igazabb. A Wall 

Street Journal "vállalati cigányokról" beszél "Hogyan alkalmazkodik a vezetői család a 

szüntelen 



Moving About Country." M. E. Jacobson, a Montgomery Ward kiskereskedelmi lánc egyik 

vezetőjének életét írja le. Ő és felesége, akik a történet megjelenésekor mindketten 

negyvenhat évesek voltak, huszonhat házaséletük huszonhat éve alatt huszonnyolcszor 

költöztek. "Szinte úgy érzem magam, mintha csak kempingeznénk" - meséli a felesége a 

látogatóinak. Bár az ő esetük atipikus, a hozzájuk hasonlók ezrei költöznek átlagosan 

kétévente egyszer, és számuk szaporodik. Ez nemcsak azért igaz, mert a vállalati igények 

folyamatosan változnak, hanem azért is, mert a felsővezetés a potenciális utódok gyakori 

költözködését szükséges lépésnek tekinti a képzésük során.  
A vezetőknek ez a házról házra való költözködése, mintha életnagyságú sakkfigurák 

lennének egy kontinensnyi méretű táblán, arra késztetett egy pszichológust, hogy tréfásan egy 

"Moduláris család" nevű pénzmegtakarítási rendszert javasoljon. E rendszer szerint a vezető 

nem csak a házát hagyja hátra, hanem a családját is. A vállalat aztán talál neki egy hozzá illő 

családot (a személyiségjegyeket gondosan úgy választják ki, hogy azok megegyezzenek a 

hátrahagyott feleség és gyermekek tulajdonságaival) az új telephelyen. Valamelyik másik 

vándorvezető aztán "csatlakozik" a hátrahagyott családhoz. Úgy tűnik, senki sem vette 

komolyan az ötletet - egyelőre. 

A szakemberek, technikusok és vezetők nagy csoportjain kívül, akik állandó "zenei 

otthonok" körforgásában vesznek részt, a társadalomban számos más, sajátosan mobilis 

csoportosulás is létezik. Egy nagy katonai létesítmény több tízezer családot foglal magában, 

akik békeidőben és háborús időszakban újra és újra költöznek. "Nem díszítek több házat" - 

csattant fel ironikusan egy katonai ezredes felesége: "A függönyök soha nem illenek egyik 

házból a másikba, a szőnyeg pedig mindig rossz méretű vagy színű. Mostantól a kocsimat 

díszítem." Építőipari szakmunkások tízezrei járulnak hozzá az áradathoz. Egy másik szinten 

az a több mint 750 000 diák, aki a lakóhelyétől távol, a szülőföldjén lévő főiskolákon tanul, 

plusz további százezrek, akik távol vannak otthonuktól, de még mindig a lakóhelyükön belül. 

Milliók számára, és különösen a "jövő emberei" számára az otthon ott van, ahol megtalálják. 
 

 

ÖNGYILKOSSÁGOK ÉS STOPPOLÓK 

 

Az emberek ilyen szökőárszerű mozgása mindenféle, ritkán észrevehető mellékhatást okoz. 

Azok a vállalkozások, amelyek közvetlenül az ügyfelek otthonába postáznak, 

megszámlálhatatlan dollárt költenek a címlistáik naprakészen tartására. Ugyanez igaz a 

telefontársaságokra is. A washingtoni telefonkönyvben 1969-ben szereplő 885 000 lista több 

mint fele különbözött az egy évvel korábbitól. Hasonlóképpen a szervezeteknek és 

egyesületeknek is nehézséget okoz, hogy tudják, hol vannak a tagjaik. Egyetlen év alatt a 

National Society for Programmed Instruction, egy oktatáskutatókat tömörítő szervezet 

tagjainak teljes harmada megváltoztatta a címét. Még a barátoknak is nehézséget okoz 

egymás hollétének nyomon követése. Az ember átérzi szegény Lanfranco Rasponi gróf 

panaszát, aki azon kesereg, hogy az utazás és a mozgás tönkretette a "társadalmat". Nincs 

többé társadalmi évszak, mondja, mert senki sincs sehol egyszerre - kivéve persze a senkiket. 

A jó grófot idézik, aki azt mondta: "Korábban, ha húsz embert akartál vacsorára, negyvenet 

kellett megkérdezned - de most először kétszázat kell megkérdezned".  
Az ilyen kellemetlenségek ellenére a földrajzi zsarnokság megdöntése a szabadság egy 

olyan formáját nyitja meg, amely milliók számára felemelőnek bizonyul. A gyorsaság, a 

mozgás, sőt még az áthelyezés is sokak számára pozitív konnotációkat hordoz. Ez 

magyarázza az amerikaiak és az európaiak pszichológiai kötődését az autókhoz - a térbeli 

szabadság technológiai megtestesüléséhez. Ernest Dichter motivációkutató annak idején 

rengeteg freudi badarságtól szabadult meg, de ravaszul éleslátó, amikor azt állítja, hogy az 

autó a "leghatalmasabb eszköz az elsajátításhoz", amely a nyugati átlagember rendelkezésére 

áll. "Az automobil a beavatás modern szimbólumává vált. A tizenhat éves jogosítványa 

érvényes belépő a felnőtt társadalomba". 



A jómódú nemzetekben - írja - "a legtöbb embernek van elég ennivalója, és viszonylag 

jól lakik. Miután megvalósították az emberiségnek ezt az ezeréves álmát, most további 

kielégülések után nyúlnak. Utazni akarnak, felfedezni, legalább fizikailag függetlenek 

akarnak lenni. Az automobil a mobilitás mobil szimbóluma...". Valójában a legutolsó dolog, 

amiről bármely család le akar mondani, amikor az anyagi nehézségek miatt szorult 

helyzetben van, az az autó, és a legrosszabb büntetés, amit egy amerikai szülő kiszabhat egy 

tinédzserre, hogy "szobafogságra" ítéli - azaz megfosztja őt az autó használatától.  
Az Egyesült Államokban a fiatal lányok, amikor megkérdezik őket, hogy mit tartanak 

fontosnak egy fiúval kapcsolatban, azonnal egy autót sorolnak fel. Egy nemrégiben végzett 

felmérésben a megkérdezettek 67 százaléka mondta, hogy az autó "elengedhetetlen", egy 

tizenkilenc éves fiú, Alfred Uranga az észak-amerikai Albuquerque-ből pedig komoran 

erősítette meg, hogy "ha egy fiúnak nincs autója, akkor nincs lánya". Hogy mennyire mélyen 

gyökerezik ez az automobilitás iránti szenvedély a fiatalok körében, azt tragikusan illusztrálja 

egy tizenhét éves wisconsini fiú, William Nebel öngyilkossága, akit apja "szobafogságra" 

ítélt, miután gyorshajtás miatt bevonták a jogosítványát. Mielőtt egy 22-es kaliberű 

puskagolyót eresztett volna az agyába, a fiú egy üzenetet írt, amely így végződött: 

"Jogosítvány nélkül nincs autóm, munkám és társadalmi életem. Ezért úgy gondolom, hogy 

jobb, ha most azonnal véget vetek mindennek". Nyilvánvaló, hogy fiatalok milliói értenek 

egyet a technológiai világ minden táján Marinetti költővel, aki több mint fél évszázaddal 

ezelőtt azt kiáltotta: "Egy üvöltő versenyautó ... szebb, mint a Szárnyas Győzelem". 

A rögzített társadalmi helyzettől való szabadság olyan szorosan kapcsolódik a rögzített 

földrajzi helyzettől való szabadsághoz, hogy amikor a szuperindusztriális ember úgy érzi, 

hogy társadalmilag beszorult, az első késztetése az áttelepülés. Ez a gondolat ritkán jut eszébe 

a falujában nevelkedett parasztnak vagy a fekete mélységekben gürcölő szénbányásznak. 

"Rengeteg problémát old meg a migráció. Menjetek. Utazz!" - mondta egy diákom, mielőtt 

elrohant a Békehadtestbe. A mozgás azonban önmagában is pozitív értékké válik, a 

szabadság érvényesítésévé, nem csupán a külső nyomásra adott válasz vagy a külső nyomás 

elől való menekülés. A Redbook magazin 539 előfizetője körében végzett felmérés során arra 

keresték a választ, hogy miért változott a címük az előző évben. Az olyan okok mellett, mint 

"a család túl nagyra nőtt a régi otthonhoz" vagy "kellemesebb környezet", tíz százalékuk 

jelölte meg a "csak változást akartam" opciót. 

Ennek a mozgáskényszernek egy szélsőséges megnyilvánulása a női stopposok körében 

található, akik kezdenek saját, felismerhető szociológiai kategóriát alkotni. Így egy fiatal 

katolikus lány Angliában feladja állását egy magazin reklámfelületeinek eladásával, és egy 

barátnőjével együtt elindul, hogy Törökországba stoppoljon. Hamburgban a lányok 

szétválnak. Az első lány, Jackie, a görög szigeteken hajózik, eléri Isztambult, és végül 

visszatér Angliába, ahol egy másik magazinnál vállal munkát. Csak annyi ideig marad, hogy 

finanszírozni tudja az újabb utazást. Ezután visszatér, és pincérnőként dolgozik, a hostesszé 

való előléptetést azzal az indokkal utasítja vissza, hogy "nem számítok arra, hogy sokáig 

maradok Angliában". Huszonhárom évesen Jackie megrögzött stoppos, aki egy gázpisztollyal 

a hátizsákjában fáradhatatlanul járja be Európát, hat-nyolc hónapra visszatér Angliába, majd 

újra útnak indul. A huszonnyolc éves Ruth évek óta így él, a leghosszabb tartózkodása egy 

helyen három év volt. A stoppolás mint életforma szerinte azért jó, mert bár lehet ismerkedni, 

"nem bonyolódsz bele túlságosan". 

Különösen a tizenéves lányok - talán azért, hogy kiszabaduljanak a korlátozó otthoni 

környezetből - szenvedélyes utazók. A Seventeen-t olvasó lányok körében végzett felmérés 

például kimutatta, hogy 40,2 százalékuk egy vagy több "nagyobb" utazást tett a felmérést 

megelőző nyáron. Ezeknek az utaknak a 69 százaléka a lakóhelyén kívülre, kilenc százalékuk 

pedig külföldre vitte a lányt. De az utazás iránti viszketés már jóval a tinédzserkor előtt 

elkezdődik. Így amikor Beth, egy New York-i pszichiáter lánya megtudta, hogy egy barátnője 

Európában járt, könnyes szemmel reagált: "Már kilenc éves vagyok, és még sosem jártam 

Európában!" 



A mozgáshoz való pozitív hozzáállás tükröződik a felmérések eredményeiben, amelyek 

szerint az amerikaiak hajlamosak csodálni az utazókat. Így a Michigani Egyetem kutatói 

megállapították, hogy 



a válaszadók gyakran nevezik az utazókat "szerencsésnek" vagy "boldognak". Az utazás 

státuszt jelent, ami megmagyarázza, hogy miért tart annyi amerikai utazó még jóval az 

utazásról való visszatérés után is rongyos légitársasági címkét a poggyászán vagy 

aktatáskáján. Az egyik szellem azt javasolta, hogy valaki alapítson egy vállalkozást, amely a 

régi légitársasági címkéket mossa és vasalja a státustudatos utazók számára.  
A háztartás költözése viszont inkább sajnálkozásra, mint gratulációra ad okot. 

Mindenki rituális megjegyzéseket tesz a költözés nehézségeiről. Mégis tény, hogy azok, akik 

egyszer költöztek, sokkal nagyobb valószínűséggel költöznek újra, mint azok, akik soha nem 

költöztek. Alain Touraine francia szociológus ezt azzal magyarázza, hogy "miután már 

egyszer változtattak, és kevésbé kötődnek a közösséghez, ők a készségesebbek arra, hogy 

újra költözzenek...". Egy brit szakszervezeti tisztségviselő, R. Clark pedig nemrég egy 

nemzetközi munkaerő-konferencián azt mondta, hogy a mobilitás akár már diákkorban 

kialakult szokás is lehet. Rámutatott, hogy azok, akik a főiskolai éveiket az otthonuktól távol 

töltötték, kevésbé szűk körökben mozognak, mint a képzetlen és inkább az otthonukhoz 

kötődő fizikai munkások. Ezek a főiskolások nemcsak többet mozognak későbbi életükben, 

hanem - állítása szerint - a mobilitást elősegítő attitűdöket adnak át gyermekeiknek. Míg sok 

munkáscsalád számára a költözés rettegett szükségszerűség, a munkanélküliség vagy más 

nehézségek következménye, addig a közép- és felsőbb osztályok számára a költözés 

leggyakrabban a jó élet meghosszabbításával társul. Számukra az utazás öröm, és a 

kiköltözés általában feljebb lépést jelent. 

Röviden, a szuperiparosodásra áttérő nemzetekben, a jövő emberei számára a mozgás 

életforma, a múlt korlátai alóli felszabadulás, a még gazdagabb jövő felé tett lépés. 
 

 

A GYÁSZOS KÖLTÖZŐK 

 

Drámaian eltérő hozzáállásról tanúskodnak azonban az "immobilisok". Nemcsak az indiai 

vagy iráni mezőgazdasági falusi ember az, aki élete nagy részében vagy egész életében egy 

helyhez kötődik. Ugyanez igaz a munkások millióira, különösen az elmaradott iparágakban 

dolgozókra. Ahogy a fejlett gazdaságokban dübörög a technológiai változás, amely egész 

iparágakat vált ki, és szinte egyik napról a másikra újakat hoz létre, képzetlen és félig képzett 

munkások milliói kényszerülnek arra, hogy elköltözzenek. A gazdaság mobilitást követel, és 

a legtöbb nyugati kormány - különösen Svédország, Norvégia, Dánia és az Egyesült Államok 

- nagy összegeket fordít arra, hogy a munkavállalókat arra ösztönözze, hogy új 

munkahelyekre képezzék át magukat, és ezek megszerzése érdekében hagyják el otthonukat. 

Az Appalache-i szénbányászok vagy a francia tartományok textilipari munkásai számára 

azonban ez gyötrelmesen fájdalmasnak bizonyul. Még a nagyvárosi munkások számára is, 

akiket a városfelújítás miatt kitelepítettek és korábbi lakóhelyükhöz közel helyeztek át, a 

szakítás gyakran gyötrelmes.  
"Elég pontos, ha a reakcióikról úgy beszélünk - mondja Dr. Marc Fried, a 

Massachusetts General Hospital Közösségi Tanulmányok Központjának munkatársa -, mint a 

gyász kifejeződéséről". Ezek a fájdalmas veszteség érzésében, a folyamatos vágyakozásban, 

az általános depresszív hangnemben, a pszichológiai vagy szociális vagy szomatikus 

szorongás gyakori tüneteiben ... a tehetetlenség érzésében, a közvetlen és a kiszorított harag 

alkalmi megnyilvánulásaiban, valamint az elveszett hely idealizálására való hajlamban 

nyilvánulnak meg". A reakciók, állítja, "feltűnően hasonlítanak az elveszett személy utáni 

gyászhoz". 

Monique Viot szociológus, a francia szociális minisztérium munkatársa szerint: "A 

franciák nagyon ragaszkodnak földrajzi hátterükhöz. Még harminc-negyven kilométerre lévő 

munkahelyekért is vonakodnak - rendkívül vonakodnak - elköltözni. A szakszervezetek az 

ilyen költözéseket "deportálásoknak" nevezik." 



Még egyes művelt és jómódú költözők is a szorongás jeleit mutatják, amikor költözésre 

hívják őket. Clifton Fadiman író, aki egy nyugodt connecticuti városból Los Angelesbe való 

költözéséről számol be, arról számol be, hogy rövidesen "furcsa testi és lelki panaszok sörétje 

sújtotta le...". Hat hónap alatt a betegségem rendbe jött. A 



neurológus ... a bajomat "kultúrsokk"-ként diagnosztizálta ... " A hazaköltözés ugyanis még a 

legkedvezőbb körülmények között is nehéz pszichológiai alkalmazkodással jár.  
Egy híres tanulmányukban egy kanadai külvárosról, amelyet Crestwood Heightsnak 

neveznek, J. R. Seeley, R. A. Sim és E. W. Loosley szociológusok megállapítják: "Az a 

gyorsaság, amellyel az átmenetet véghez kell vinni, és az a mélység, amelyig a változásnak a 

személyiségbe kell hatolnia, a viselkedés legnagyobb rugalmasságát és a személyiség 

stabilitását követeli meg. Az ideológiát, a beszédet néha, az étkezési szokásokat és a 

dekorációs preferenciákat viszonylag hirtelen és az átvenni kívánt viselkedésre vonatkozó 

félreérthetetlen támpontok hiányában kell átállítani." 

James S. Tyhurst, a Brit Columbia Egyetem pszichiátere feltérképezte azokat a 

lépéseket, amelyekkel az emberek ilyen kiigazításokat végeznek. "A bevándorlást követő 

egyéneket vizsgáló terepkutatások során" - mondja - "egy meglehetősen következetes 

mintázatot lehet ... meghatározni. Kezdetben a személy a közvetlen jelenével foglalkozik, 

megpróbál munkát találni, pénzt keresni és menedéket találni. Ezeket a jellemzőket gyakran 

nyugtalanság és fokozott pszichomotoros aktivitás kíséri ...". 

Ahogy a személynek az új környezetben az idegenség vagy az inkongruencia érzése 

növekszik, egy második fázis, a "pszichológiai megérkezés" következik. "Erre jellemző a 

növekvő szorongás és depresszió; a növekvő önfoglalkoztatás, gyakran szomatikus 

aggodalmakkal és szomatikus tünetekkel; a korábbi aktivitással ellentétben a társadalomtól 

való általános visszavonulás; és bizonyos fokú ellenségesség és gyanakvás. A másság és a 

tehetetlenség érzése egyre intenzívebbé válik, és az időszakot kifejezett diszkomfortérzés és 

zaklatottság jellemzi. Ez a többé-kevésbé zavart időszak ... egytől több hónapig is eltarthat". 

Csak ezután kezdődik a harmadik szakasz. Ez az új környezethez való viszonylagos 

alkalmazkodás, a beilleszkedés, vagy szélsőséges esetekben "súlyosabb zavarok kialakulása, 

amelyek intenzívebb hangulatzavarokban, abnormális mentális tartalmak kialakulásában és a 

valósággal való szakításban nyilvánulnak meg". Vannak, akik, röviden szólva, soha nem 

alkalmazkodnak megfelelően. 
 

 

A HAZAJÁRÁSI ÖSZTÖN 

 

De még akkor sem ugyanazok, mint korábban, mert minden áthelyezés szükségszerűen 

tönkreteszi a régi kapcsolatok bonyolult hálóját, és újakat hoz létre. Ez a megszakítás az, ami 

- különösen, ha többször ismétlődik - az "elkötelezettség elvesztését" eredményezi, amit sok 

író a nagymobilisok körében már megfigyelt. A mozgásban lévő ember általában túlságosan 

siet ahhoz, hogy gyökeret eresszen egy helyen. Így egy légitársaság vezetőjét idézik, aki azt 

mondta, hogy azért kerüli a közösségének politikai életében való részvételt, mert "néhány 

éven belül már nem is itt fogok élni. Az ember elültet egy fát, és soha nem látja, hogy 

megnő". Ezt a részvétlenséget vagy legjobb esetben is korlátozott részvételt élesen bírálták 

azok, akik ebben az alulról építkező demokrácia hagyományos eszményének veszélyeztetését 

látják. Elnéznek azonban egy fontos valóságot: azt a lehetőséget, hogy azok, akik nem 

hajlandók mélyen részt venni a közösségi ügyekben, nagyobb erkölcsi felelősséget mutatnak, 

mint azok, akik igen - és aztán elmennek. A beköltözők növelik az adókulcsot - de elkerülik a 

fizetséget, mert már nincsenek ott. Segítenek legyőzni egy iskolai kötvénykibocsátást - és 

hagyják, hogy mások gyermekei szenvedjék el a következményeket. Nincs több értelme, nem 

felelősségteljesebb, ha előre kizárjuk magunkat? De ha valaki mégis kivonul a részvételből, 

nem hajlandó csatlakozni a szervezetekhez, nem hajlandó szoros kapcsolatot kialakítani a 

szomszédokkal, egyszóval nem hajlandó elkötelezni magát, mi történik a közösséggel és 

önmagával? Meg tudnak-e maradni az egyének vagy a társadalom elkötelezettség nélkül?  
Az elkötelezettségnek sokféle formája van. Az egyik ilyen a helyhez való kötődés. A 

mobilitás jelentőségét csak akkor érthetjük meg, ha először is felismerjük a helyhez kötöttség 

központi szerepét. 



a hagyományos ember pszichológiai felépítésében. Ez a központi szerep számtalan módon 

tükröződik kultúránkban. Valójában maga a civilizáció is a földműveléssel kezdődött - ami 

letelepedést jelentett, és végre véget vetett a paleolit nomádok sivár vándorlásainak és 

vándorlásainak. Maga a "gyökeresedés" szó, amelyre ma oly nagy figyelmet fordítunk, 

mezőgazdasági eredetű. A civilizáció előtti nomád, aki a "gyökerekről" szóló beszélgetést 

hallgatta, aligha értette volna a fogalmat.  
A gyökerek fogalmát úgy értelmezzük, mint egy állandó helyet, egy tartósan 

lehorgonyzott "otthont". Egy zord, éhes és veszélyes világban az otthont, még ha az nem is 

több egy viskónál, a földben gyökerező, nemzedékről nemzedékre öröklődő végső 

menedéknek tekintették, amely összeköt a természettel és a múlttal. Az otthon 

mozdíthatatlanságát természetesnek vették, és az irodalom bővelkedik az otthon fontosságára 

vonatkozó tiszteletteljes utalásokban. "Keresd otthon a pihenést, mert az otthon a legjobb" - 

olvashatjuk Thomas Tusser tizenhatodik századi kézikönyvének, az Instructions to 

Housewifery-nek sorait, és tucatnyi olyan, a kultúrába beágyazott "otthon-ilia" van, amit - 

megkockáztatva egy szörnyű szójátékot - "otthon-ilia"-nak nevezhetnénk. "Az ember otthona 

az ő vára..." "Nincs jobb hely, mint az otthon..." "Otthon, édes otthon..." Az otthon szirupos 

dicsőítése talán éppen akkor érte el tetőpontját a tizenkilencedik századi Angliában, amikor 

az iparosodás a vidéki népet kiirtotta és városi tömegekké alakította át. Thomas Hood, a 

szegények költője azt mondja nekünk, hogy "minden szív azt suttogja: Haza, haza végre...", 

Tennyson pedig klasszikusan édeskés képet fest a következőkről. 
 

Egy angol otthon szürke szürkés szürkületet árasztott.  
Harmatos legelőkön, harmatos fákon, 

Lágyabb, mint az alvás - minden rendben tárolva, 

Az ősi béke kísértete. 
 

Az ipari forradalom által felforgatott világban, ahol határozottan nem minden volt 

"rendben tárolva", az otthon volt a horgony, a fix pont a viharban. Ha másra nem is, legalább 

arra lehetett számítani, hogy egy helyben marad. Sajnos, ez költészet volt, nem valóság, és 

nem tudta visszatartani azokat az erőket, amelyek elszakították az embert a rögzített helytől. 
 

 

A FÖLDRAJZ HANYATLÁSA 

 

A múlt nomádja hóviharokon és perzselő hőségen keresztül vándorolt, mindig üldözte az 

éhség, de magával vitte bivalybőrből készült sátrát, családját és törzsének többi tagját. 

Magával vitte a társadalmi környezetét, és gyakran a fizikai struktúrát is, amelyet otthonnak 

nevezett. Ezzel szemben a mai új nomádok maguk mögött hagyják a fizikai struktúrát. (Az 

életükben lévő dolgok fluktuációs arányát mutató táblázatokban bejegyzéssé válik.) És a 

családjukon, a legközvetlenebb társadalmi közegükön kívül mindent maguk mögött hagynak. 

A hely fontosságának leértékelődése, a hely iránti elkötelezettség csökkenése számtalan 

módon fejeződik ki. Ennek egyik legutóbbi példája az Egyesült Államokban az Ivy League 

főiskolák azon döntése volt, hogy felvételi politikájukban nem hangsúlyozzák a földrajzi 

szempontokat. Ezek az elit főiskolák hagyományosan földrajzi kritériumokat alkalmaztak a 

jelentkezőkre, szándékosan előnyben részesítve a campusuktól távol eső otthonokból 

származó fiúkat, abban a reményben, hogy így egy rendkívül sokszínű hallgatói testületet 

tudnak összeállítani. Az 1930-as és 1950-es évek között például a Harvard felére csökkentette 

a New England-i és New York-i otthonokból származó diákok arányát. Ma, mondja az 

egyetem egyik tisztviselője, "visszaveszünk ebből a földrajzi eloszlás dologból".  
A hely - ma már elismerték - már nem elsődleges forrása a sokféleségnek. Az emberek 

közötti különbségek már nem korrelálnak szorosan a földrajzi háttérrel. A jelentkezési lapon 

szereplő cím egyébként is lehet, hogy csak ideiglenes. Sokan már nem maradnak egy helyen 



elég hosszú ideig ahhoz, hogy regionális vagy helyi jellegzetességeket szerezzenek. A Yale 

felvételi dékánja szerint: "Természetesen még mindig küldjük a toborzóinkat olyan távoli 

helyekre, mint Nevada, de Harlem, a Park Avenue és Queens bevételei valóban ugyanolyan 

sokszínűek". E tisztviselő szerint a Yale gyakorlatilag teljesen elhagyta a földrajzi 

szempontokat, mint kiválasztási szempontot. A Princetonon dolgozó kollégája pedig arról 

számolt be: "Igazából nem a hely, ahonnan származnak, hanem inkább a különböző hátteret 

keressük".  
A mobilitás olyan alaposan felkavarta az állóvizet, hogy az emberek közötti fontos 

különbségek már nem erősen helyhez kötöttek. John Dyckman professzor, a Pennsylvaniai 

Egyetem munkatársa szerint a helyhez való kötődés olyan mértékben csökkent, hogy "a 

városhoz vagy államhoz való hűség sokak számára ma már gyengébb, mint a vállalathoz, 

szakmához vagy önkéntes egyesülethez való hűség". Így azt mondhatjuk, hogy a helyhez 

kötődő társadalmi struktúrák (város, állam, nemzet vagy szomszédság) helyett olyanok 

(vállalat, szakma, baráti hálózat) felé tolódnak el az elkötelezettségek, amelyek maguk is 

mobilak, változékonyak és gyakorlatilag hely nélküliek. 

Az elkötelezettség azonban úgy tűnik, hogy összefügg a kapcsolat időtartamával. A 

kulturálisan kondicionált tartós elvárásokkal felvértezve mindannyian megtanultuk, hogy 

érzelmi tartalommal töltsük meg azokat a kapcsolatokat, amelyek számunkra "állandónak" 

vagy viszonylag hosszú távúnak tűnnek, miközben a rövid távú kapcsolatokból a lehető 

legnagyobb mértékben visszatartjuk az érzelmeket. Vannak persze kivételek; a gyors nyári 

románc az egyik ilyen. De általánosságban, a kapcsolatok széles skáláján ez az összefüggés 

fennáll. A hely iránti csökkenő elkötelezettség tehát nem önmagában a mobilitással, hanem a 

mobilitás egyik velejárójával - a helyhez fűződő kapcsolatok rövidebb időtartamával - függ 

össze. 

Az Egyesült Államok hetven nagyvárosában, köztük New Yorkban például az átlagos 

tartózkodási idő egy helyen kevesebb mint négy év. Ezzel szemben áll a vidéki falusi 

emberekre jellemző élethosszig tartó egy helyben lakás. Ráadásul a lakóhelyváltoztatás döntő 

szerepet játszik számos más helyhez fűződő kapcsolat időtartamának meghatározásában, így 

amikor az egyén megszünteti kapcsolatát egy lakóhellyel, akkor általában a szomszédságában 

lévő mindenféle "szatellit" helyhez fűződő kapcsolatát is megszünteti. Megváltozik a 

szupermarket, a benzinkút, a buszmegálló és a fodrászat, így az otthoni kapcsolattal együtt 

egy sor más helykapcsolat is megszakad. Összességében tehát nemcsak több helyet 

tapasztalunk meg egy élet során, hanem átlagosan egyre rövidebb ideig tartjuk fenn a 

kapcsolatunkat az egyes helyekkel. 

Így kezdjük tisztábban látni, hogyan hat a társadalomban tapasztalható gyorsuló 

tendencia az egyénre. Az ember helyhez fűződő viszonyának ez a teleszkóposodása pontosan 

párhuzamos a dolgokhoz fűződő viszonyának csonkulásával. 

Mindkét esetben az egyén kénytelen gyorsabban megkötni és megszakítani a 

kapcsolatait. Mindkét esetben megnő az átmenetiség szintje. Mindkét esetben az élet 

tempójának felgyorsulását tapasztalja. 



6. fejezet 

 
 

 

EMBEREK: A MODULÁRIS 

EMBER 

 

Minden tavasszal hatalmas, lemmingszerű vándorlás indul az Egyesült Államok keleti részén. 

Egyedül vagy csoportosan, hálózsákokkal, takarókkal és fürdőruhákkal megrakodva, mintegy 

15 000 amerikai egyetemista dobja félre a szövegeit, és követi a rendkívül pontos 

tájékozódási ösztönt, amely a floridai Fort Lauderdale napfénytől kifehéredett partvidékére 

vezeti őket. Ott körülbelül egy héten át a nap- és szeximádók nyüzsgő, nyüzsgő tömege 

úszik, alszik, flörtöl, sörözik, fetreng és verekszik a homokban. Ennek az időszaknak a végén 

a bikinis lányok és bronzos hódolóik összepakolják a felszerelésüket, és tömegesen 

kivonulnak. Aki az üdülőváros által e féktelen sereg fogadására felállított bódé közelében 

tartózkodik, most már hallhatja a hangszóró dübörgését: "Kettes autóval akár Atlantáig is 

elviszi a lovast ... Washingtonig kell fuvar ... Indulás 10 órakor Louisville-be ..." Néhány óra 

múlva a nagy "beach-and-booze party"-ból nem marad más, mint csikkek és sörösdobozok a 

homokban, és körülbelül 1,5 millió dollár a helyi kereskedők kasszájában - akik ezt az 

évenkénti inváziót romlott áldásnak tekintik, amely a közjót veszélyezteti, miközben a 

magánprofitot fedezi.  
Ami a fiatalokat vonzza, az több, mint a napfény iránti fékezhetetlen szenvedély. Nem 

is pusztán a szex, amely máshol is elérhető árucikk. Inkább a felelősség nélküli szabadság 

érzése. Egy tizenkilenc éves New York-i diáklány szavaival élve, aki nemrégiben eljutott az 

ünnepségekre: "Nem aggódsz amiatt, hogy mit teszel vagy mondasz itt, mert őszintén szólva, 

soha többé nem látod ezeket az embereket." 

Amit a Fort Lauderdale-i rítus nyújt, az az emberek átmeneti csoportosulása, amely 

lehetővé teszi az ideiglenes személyközi kapcsolatok nagyfokú változatosságát. És pontosan 

ez - az ideiglenesség - az, ami egyre inkább jellemzi az emberi kapcsolatokat, ahogy egyre 

inkább a szuperiparosodás felé haladunk. Mert ahogy a dolgok és a helyek gyorsabban 

áramlanak az életünkben, úgy az emberek is gyorsabban áramlanak. 
 

 

A "RÉSZVÉTEL" KÖLTSÉGEI 

 

Az urbanizmus - a városlakók életmódja - a századforduló óta foglalkoztatja a szociológiát. 

Max Weber rámutatott arra a nyilvánvaló tényre, hogy a városi emberek nem ismerhetik 

minden szomszédjukat olyan közelről, mint ahogyan az a kis közösségekben lehetséges volt. 

Georg Simmel egy lépéssel tovább vitte ezt a gondolatot, amikor meglehetősen furcsán 

kijelentette, hogy ha a városi ember érzelmileg reagálna minden egyes emberre, akivel 

kapcsolatba kerül, vagy elhalmozná az elméjét a róluk szóló információkkal, akkor "belsőleg 

teljesen atomizálódna, és elképzelhetetlen mentális állapotba kerülne".  
Louis Wirth viszont a városi kapcsolatok széttöredezett jellegére hívta fel a figyelmet. 

"Jellemzően a városiak erősen szegmentált szerepekben találkoznak egymással..." - írta. "A 

másoktól való függésük a másik tevékenységi körének egy erősen töredékes aspektusára 

korlátozódik". Ahelyett, hogy minden egyes ember teljes személyiségével, akivel 

találkozunk, mélyen kapcsolatba kerülnénk - magyarázta -, néhányukkal szükségszerűen 

felületes és részleges kapcsolatot tartunk fenn. Csak az érdekel bennünket, hogy a cipőárus 

mennyire hatékonyan elégíti ki a szükségleteinket: az, hogy a felesége alkoholista, kevésbé 

érdekel bennünket. 



Ez azt jelenti, hogy a körülöttünk lévő emberek többségével csak korlátozottan 

vagyunk kapcsolatban. Tudatosan vagy sem, de a legtöbb emberrel való kapcsolatainkat 

funkcionális szempontból határozzuk meg. Mindaddig, amíg nem keveredünk bele a cipőárus 

problémáiba a 



otthon, vagy általánosabb reményei, álmai és csalódásai, számunkra teljesen felcserélhető 

bármely más, hasonlóan kompetens üzletkötővel. Valójában a moduláris elvet alkalmaztuk az 

emberi kapcsolatokra. Létrehoztuk az eldobható személyt: A moduláris embert.  
Ahelyett, hogy belegabalyodnánk az egész emberbe, inkább személyiségének egy 

moduljába kapcsolódunk be. Minden személyiséget úgy képzelhetünk el, mint ilyen modulok 

ezreinek egyedi konfigurációját. Így egyetlen egész ember sem cserélhető fel egyetlen 

másikkal sem. Bizonyos modulok azonban igen. Mivel mi csak egy pár cipőt akarunk 

vásárolni, és nem az eladó barátságát, szeretetét vagy gyűlöletét, ezért nem szükséges, hogy 

az összes többi modulba, amely az ő személyiségét alkotja, bekapcsolódjunk, vagy 

kapcsolatba lépjünk vele. Kapcsolatunk biztonságosan korlátozott. Mindkét oldalon 

korlátozott a felelősség. A kapcsolat a viselkedés és a kommunikáció bizonyos elfogadott 

formáit vonja maga után. Mindkét fél tudatosan vagy másképp megérti a korlátokat és 

törvényeket. Nehézségek csak akkor merülnek fel, amikor az egyik vagy másik fél túllépi a 

hallgatólagosan megértett határokat, amikor megpróbál valamilyen, az adott funkció 

szempontjából nem releváns modulhoz kapcsolódni. 

Ma már hatalmas szociológiai és pszichológiai szakirodalom foglalkozik azzal az 

elidegenedéssel, amely feltételezhetően a kapcsolatok e széttöredezettségéből fakad. Az 

egzisztencializmus és a diáklázadás retorikájának nagy része elítéli ezt a széttöredezettséget. 

Azt mondják, hogy nem vagyunk eléggé "bevonva" embertársainkba. Fiatalok milliói keresik 

a "teljes bevonódást". 

Mielőtt azonban arra a közkeletű következtetésre jutnánk, hogy a modularizáció rossz, 

talán nem ártana közelebbről megvizsgálni a kérdést. Harvey Cox teológus Simmelre 

hivatkozva rámutatott, hogy a városi környezetben az a kísérlet, hogy mindenkihez teljesen 

"bevonjuk" magunkat, csak önpusztításhoz és érzelmi kiüresedéshez vezethet. A városi 

embernek - írja - "többé-kevésbé személytelen kapcsolatokat kell kialakítania a legtöbb 

emberrel, akikkel kapcsolatba kerül, éppen azért, hogy bizonyos barátságokat kiválasszon, 

amelyeket táplál és ápol ... 

Az ő élete egy olyan pontot képvisel, amelyet több tucat rendszer és több száz ember érint. 

Az a képessége, hogy néhányat közülük jobban megismerjen, szükségessé teszi, hogy sok 

mással való kapcsolatának mélységét minimalizálja. A postás pletykájának meghallgatása a 

városi ember számára a puszta kegyesség aktusává válik, hiszen valószínűleg nem érdeklik 

azok az emberek, akikről a postás beszélni akar." 

Sőt, mielőtt a modularizáción siránkoznánk, fel kell tennünk magunknak a kérdést, 

hogy valóban szívesebben térnénk-e vissza az ember hagyományos állapotához, amelyben 

minden egyes ember feltehetően néhány ember teljes személyiségéhez kapcsolódik, mint sok 

ember személyiségmoduljához. A hagyományos embert annyira szentimentalizálták, annyira 

nyájasan romantizálták, hogy gyakran figyelmen kívül hagyjuk egy ilyen visszatérés 

következményeit. Ugyanazok az írók, akik a töredezettséget siratják, szabadságot is 

követelnek - de figyelmen kívül hagyják a totalisztikus kapcsolatokban összekötött emberek 

szabadságtalanságát. Hiszen minden kapcsolat kölcsönös igényeket és elvárásokat feltételez. 

Minél szorosabb egy kapcsolat, annál nagyobb nyomást gyakorolnak a felek egymásra, hogy 

teljesítsék ezeket az elvárásokat. Minél szorosabb és totalisztikusabb a kapcsolat, annál több 

modul kerül úgyszólván játékba, és annál több az általunk támasztott igény. 

A moduláris kapcsolatban az igények szigorúan korlátozottak. Amíg a cipőárus elvégzi 

nekünk a meglehetősen korlátozott szolgáltatását, és ezzel teljesíti a mi meglehetősen 

korlátozott elvárásainkat, addig nem ragaszkodunk ahhoz, hogy higgyen a mi Istenünkben, 

vagy hogy legyen rendezett otthon, vagy ossza a politikai értékrendünket, vagy ugyanazt az 

ételt vagy zenét szeresse, mint mi. Minden más kérdésben szabadon hagyjuk őt, ahogyan ő is 

szabadon hagyja nekünk, hogy ateista vagy zsidó, heteroszexuális vagy homoszexuális, John 

Bircher vagy kommunista legyünk. Ez nem igaz a teljes kapcsolatra, és nem is lehet igaz. 

Egy bizonyos pontig a töredezettség és a szabadság együtt jár. 



Úgy tűnik, mindannyiunknak szüksége van néhány totalista kapcsolatra az életünkben. De 

kárhoztatni azt a tényt, hogy nem lehetnek csak ilyen kapcsolataink, badarság. És olyan 

társadalmat preferálni, amelyben az egyénnek holisztikus kapcsolatai vannak néhány emberrel, 

ahelyett, hogy moduláris kapcsolatai lennének sokakkal, az 



a múlt fogságához való visszatérés vágya - egy olyan múltéhoz, amikor az egyének talán 

szorosabban kötődtek egymáshoz, de amikor a társadalmi konvenciók, a szexuális erkölcsök, 

a politikai és vallási korlátozások is szigorúbban szabályozták őket.  
Ez nem jelenti azt, hogy a moduláris kapcsolatok nem járnak kockázatokkal, vagy hogy 

ez a lehető legjobb minden lehetséges világ közül. Valójában a helyzet mélyreható 

kockázatokat rejt magában, amint azt megkíséreljük bemutatni. Mostanáig azonban az egész 

nyilvános és szakmai vita ezekről a kérdésekről erősen kikerült a középpontból. Figyelmen 

kívül hagyta ugyanis minden interperszonális kapcsolat egy kritikus dimenzióját: az 

időtartamát. 
 

 

AZ EMBERI KAPCSOLATOK IDŐTARTAMA 

 

A szociológusok, mint például Wirth, mellékesen utaltak az emberi kapcsolatok átmeneti 

jellegére a városi társadalomban. De nem tettek szisztematikus erőfeszítést arra, hogy az 

emberi kapcsolatok rövidebb időtartamát más típusú kapcsolatok rövidebb időtartamával 

hozzák összefüggésbe. Azt sem próbálták meg dokumentálni, hogy ezek az időtartamok 

fokozatosan csökkennek. Amíg nem elemezzük az emberi kapcsolatok időbeli jellegét, addig 

teljesen félreértjük a szuperiparosodás felé való elmozdulást.  
Egyrészt az emberi kapcsolatok átlagos időtartamának csökkenése valószínűleg az 

ilyen kapcsolatok számának növekedésével jár együtt. Az átlagos városi ember ma 

valószínűleg több emberrel kerül kapcsolatba egy hét alatt, mint a feudális falusi ember egy 

év alatt, sőt talán egy egész élet alatt. A falusi ember más emberekkel való kapcsolatai között 

kétségtelenül voltak átmeneti kapcsolatok, de a legtöbb ember, akit ismert, egész életében 

ugyanazok voltak. A városi embernek lehet, hogy van egy alapember-csoportja, akikkel 

hosszú időn keresztül fennmarad a kapcsolata, de emellett több száz, talán több ezer emberrel 

is kapcsolatba kerül, akiket talán csak egyszer vagy kétszer lát, és akik aztán eltűnnek a 

névtelenségben. 

Mindannyian úgy közelítünk az emberi kapcsolatokhoz, mint másfajta kapcsolatokhoz, 

hogy beépített időtartam-elvárások vannak bennünk. Azt várjuk, hogy bizonyos típusú 

kapcsolatok tovább tartanak, mint mások. Valójában lehetséges a más emberekkel való 

kapcsolatokat a várható időtartamuk alapján osztályozni. Ezek természetesen kultúránként és 

személyenként változnak. Mindazonáltal a fejlett technológiai társadalmak népességének 

széles rétegeiben a következő sorrend a jellemző: 

Hosszú távú kapcsolatok. Elvárjuk, hogy a közvetlen családunkkal és kisebb mértékben 

más rokonokkal való kapcsolataink az érintettek egész életére kiterjedjenek. Ez az elvárás 

korántsem mindig teljesül, amint azt a válások és a családok felbomlásának növekvő aránya 

mutatja. Ennek ellenére elméletileg még mindig házasodunk, "amíg a halál el nem választ", 

és a társadalmi ideál az élethosszig tartó kapcsolat. Az, hogy ez megfelelő vagy reális 

elvárás-e egy olyan társadalomban, ahol a mulandóság nagymértékben jelen van, vitatható. 

Az azonban tény, hogy a családi kapcsolatoktól hosszú távú, ha nem élethosszig tartó 

kapcsolatot várnak el, és jelentős bűntudat terheli azt, aki megszakítja az ilyen kapcsolatot. 

Közepes időtartamú kapcsolatok. A kapcsolatok négy osztálya tartozik ebbe a 

kategóriába. Nagyjából a várható élettartam csökkenő sorrendjében ezek a baráti, szomszédi, 

munkahelyi munkatársi, valamint egyházi, klubbeli és egyéb önkéntes szervezetekhez tartozó 

társakkal való kapcsolatok. 

A barátságoknak hagyományosan majdnem, ha nem is egészen, de ugyanolyan hosszú 

ideig kell fennmaradniuk, mint a családi kötelékeknek. A kultúra nagyra értékeli a "régi 

barátokat", és a barátságok megszakítása bizonyos fokú hibáztatással jár. A baráti 

kapcsolatok egyik típusát, az ismeretséget azonban kevésbé tartósnak ismerik el. 



A szomszédsági kapcsolatokat már nem tekintik hosszú távú elkötelezettségnek - a 

földrajzi fluktuáció aránya túl magas. Elvárás, hogy addig tartson, amíg az egyén megmarad. 



egy helyen, és ez az intervallum átlagosan egyre rövidebb. A szomszéddal való szakítás más 

nehézségekkel is járhat, de nem jár nagy bűntudattal.  
A munkahelyi kapcsolatok gyakran átfedik a baráti, ritkábban a szomszédi 

kapcsolatokat. Hagyományosan, különösen a fehérgalléros, szakmai és műszaki emberek 

körében, a munkahelyi kapcsolatoknak viszonylag hosszú ideig kellett tartaniuk. Ez az 

elvárás azonban szintén gyorsan változik, amint azt látni fogjuk. 

A társ-tagsági kapcsolatok - az egyházi vagy polgári szervezetek, politikai pártok és 

hasonlók embereivel való kapcsolatok - néha barátsággá alakulnak, de amíg ez nem történik 

meg, az ilyen egyéni társulások romlandóbbnak tekinthetők, mint a barátságok, a 

szomszédokkal vagy a munkatársakkal való kapcsolatok. 

Rövid ideig tartó kapcsolatok. A legtöbb, bár nem minden szolgáltatási kapcsolat ebbe 

a kategóriába tartozik. Ide tartoznak az eladók, a futárok, a benzinkutasok, a tejesemberek, a 

fodrászok, a fodrászok stb. A fluktuáció ezek között viszonylag gyors, és kevés vagy 

semmilyen szégyenérzet nem éri azt a személyt, aki egy ilyen kapcsolatot megszüntet. A 

szolgáltatási minták alól kivételt képeznek az olyan szakemberek, mint az orvosok, ügyvédek 

és könyvelők, akikkel a kapcsolatok várhatóan valamivel tartósabbak. 

Ez a kategorizálás aligha légmentes. A legtöbben tudunk olyan "szolgálati" kapcsolatot 

említeni, amely hosszabb ideig tartott, mint egy baráti, munkahelyi vagy szomszédi 

kapcsolat. Sőt, a legtöbben a saját életünkben is tudunk néhány igen hosszú ideig tartó 

kapcsolatot említeni - talán évek óta ugyanahhoz az orvoshoz járunk, vagy rendkívül szoros 

kapcsolatot ápolunk egy főiskolai barátunkkal. Az ilyen esetek aligha szokatlanok, de 

viszonylag kevés van belőlük az életünkben. Olyanok, mint a hosszú szárú virágok, amelyek 

egy fűmező fölé magasodnak, ahol minden egyes fűszál egy rövid távú kapcsolatot, egy múló 

kapcsolatot jelent. Éppen ezeknek a kötelékeknek a tartóssága teszi őket feltűnővé. Az ilyen 

kivételek nem érvénytelenítik a szabályt. Nem változtatnak azon a kulcsfontosságú tényen, 

hogy életünkben az átlagos interperszonális kapcsolatok összességében egyre rövidebb ideig 

tartanak. 
 

 

A SIETŐS FOGADTATÁS 

 

A folyamatos urbanizáció csupán egy a számos nyomás közül, amely emberi 

kapcsolatainkban a nagyobb "ideiglenesség" felé terel bennünket. A városiasodás, ahogyan 

azt korábban már említettük, nagy embertömegeket hoz közelebb egymáshoz, és ezáltal 

növeli a tényleges kapcsolatok számát. Ezt a folyamatot azonban erősen erősíti az előző 

fejezetben ismertetett növekvő földrajzi mobilitás. A földrajzi mobilitás nemcsak a helyek, 

hanem az emberek áramlását is felgyorsítja életünkben.  
Az utazások számának növekedése magával hozza az átmeneti, alkalmi kapcsolatok 

számának ugrásszerű növekedését az utastársakkal, a szállodai alkalmazottakkal, a 

taxisofőrökkel, a légitársaságok foglalóival, a hordárokkal, szobalányokkal, pincérekkel, a 

kollégákkal és a barátok barátaival, a vámtisztviselőkkel, az utazási irodákkal és számtalan 

más személlyel. Minél nagyobb az egyén mobilitása, annál nagyobb a rövid, személyes 

találkozások, emberi kapcsolatok száma, amelyek mindegyike egyfajta kapcsolat, töredékes 

és mindenekelőtt időben tömörített. (Az ilyen kapcsolatok természetesnek és jelentéktelennek 

tűnnek számunkra. Ritkán gondolunk arra, hogy a hatvanhatmilliárd emberi lény közül, akik 

előttünk éltek a bolygón, milyen kevesen tapasztalták meg emberi kapcsolataikban a 

mulandóságnak ezt a magas arányát). 

Ha az utazás növeli a kapcsolatok számát - nagyrészt valamilyen szolgáltató 

emberekkel -, akkor a lakóhelyváltoztatás is növeli az emberek számát az életünkben. A 

költözés szinte minden kategóriában kapcsolatok megszűnéséhez vezet. Az a fiatal 

tengeralattjáró-mérnök, akit a kaliforniai Mare Islanden lévő tengerészeti hajógyárból a 



virginiai Newport Newsba helyeznek át, csak a legközvetlenebb családtagjait viszi magával. 

Ő 



Szülőket és sógorokat, szomszédokat, szolgálati és kereskedőket, valamint munkatársait és 

másokat hagy hátra. Megszakítja a kapcsolatait. Az új közösségben való letelepedés során 

neki, feleségének és gyermekének új (és ismét csak ideiglenes) kapcsolatok egész halmazát 

kell kezdeményeznie.  
Egy fiatal feleség, aki az elmúlt tizenhét év alatt tizenegy költözésen van túl, így írja le 

a folyamatot: "Amikor egy szomszédságban élsz, egy sor változást figyelsz meg. Egyik nap 

új postás hozza a postát. Néhány héttel később a szupermarketben a pénztárosnő eltűnik, és 

egy új veszi át a helyét. A következő, amire emlékszel, hogy a benzinkút szerelőjét lecserélik. 

Közben a szomszéd elköltözik a szomszédból, és egy új család költözik be. Ezek a változások 

folyamatosan zajlanak, de fokozatosan. Amikor elköltözöl, egyszerre szakítod meg ezeket a 

kötelékeket, és mindent elölről kell kezdened. Új gyermekorvost, új fogorvost, új autószerelőt 

kell találnod, aki nem fog becsapni, és minden szervezetedből kilépsz, és újra kezded az 

egészet." A meglévő kapcsolatok egész sorának egyidejű megszakadása az, ami sokak 

számára pszichológiailag megterhelővé teszi az áttelepülést. 

Minél gyakrabban ismétlődik ez a ciklus természetesen az egyén életében, annál 

rövidebb ideig tartanak az érintett kapcsolatok. A népesség jelentős részeinél ez a folyamat 

ma már olyan gyorsan zajlik, hogy drasztikusan megváltoztatja az emberi kapcsolatokkal 

kapcsolatos hagyományos időfelfogást. "Egy koktélpartin a Frogtown Roadon a minap este" - 

olvasható a The New York Times egyik cikkében - "a beszélgetés arra terelődött, hogy a parti 

résztvevői mióta élnek New Canaanban. Senki meglepetésére kiderült, hogy a legrégebben 

ott lakó házaspár öt éve lakik ott". A lassabban változó időkben és helyeken az öt év alig 

jelentett többet, mint egy új közösségbe költözött család beilleszkedési időszakát. Ennyi idő 

kellett ahhoz, hogy "elfogadják". Manapság a beilleszkedési időszaknak időben erősen 

sűrítettnek kell lennie. 

Így számos amerikai külvárosban létezik egy kereskedelmi "Welcome Wagon" 

szolgáltatás, amely felgyorsítja a folyamatot azáltal, hogy bemutatja az újonnan érkezőknek a 

közösség legfontosabb üzleteit és ügynökségeit. A Welcome Wagon fizetett alkalmazottja - 

általában egy középkorú hölgy - felkeresi az újonnan érkezőket, válaszol a közösséggel 

kapcsolatos kérdésekre, és brosúrákat, valamint néha a helyi üzletekben beváltható olcsó 

ajándékutalványokat hagy hátra. Mivel csak a szolgáltatási kategóriába tartozó kapcsolatokat 

érinti, és valójában alig több, mint egyfajta reklám, a Welcome Wagon integrációs hatása 

felszínes. 

Az új szomszédokkal és barátokkal való kapcsolatteremtés folyamatát azonban gyakran 

igen hatékonyan felgyorsítja bizonyos személyek - általában elvált vagy egyedülálló idősebb 

nők - jelenléte, akik a közösségben az informális "integrátor" szerepét töltik be. Ilyen 

emberek számos kialakult külvárosban és lakótelepen találhatók. Funkciójukat Robert 

Gutman, a Rutgers Egyetem városszociológusa írta le, aki megjegyzi, hogy bár az integrátor 

gyakran elszigetelődik a közösség társadalmi életének főáramától, örömét leli abban, hogy 

"hídként" szolgál az újonnan érkezők számára. Kezdeményező szerepet vállal, meghívja őket 

partikra és más összejövetelekre. Az újonnan érkezők kellően hízelgőnek találják, hogy egy 

"régi" lakó - sok közösségben a "régi" két évet jelent - hajlandó meghívni őket. Az újonnan 

érkezők sajnos hamar rájönnek, hogy az integrátor maga is "kívülálló", mire a legtöbbször 

azonnal elhatárolódnak tőle. 

"Az integrátor szerencséjére" - mondja Gutman - "mire sikerült bemutatnia az újonnan 

érkezőt a közösségnek, és az újonnan érkezett viszont elhagyta az integrátort, addigra a 

településen már voltak újonnan érkezők, akiknek az integrátor ismét baráti kezet nyújthatott". 

A közösségben élő más emberek is segítenek felgyorsítani a kapcsolatépítés folyamatát. 

Így a fejlesztéseknél Gutman azt mondja: "A válaszadók arról számoltak be, hogy az 

ingatlanügynökök bemutatták őket a szomszédoknak, mielőtt birtokba vették volna az 

ingatlant. Egyes esetekben a feleségeket a szomszédságban élő más feleségek hívták fel, néha 

egyénileg, néha pedig 



csoportok. A szomszédos feleségek vagy férjek véletlenül találkoztak egymással, amikor 

kertészkedtek, takarítottak az udvaron vagy a gyerekekre vigyáztak. És persze ott voltak a 

szokásos találkozások, amelyeket a gyerekek idéztek elő, akik gyakran maguk is elsőként 

teremtettek kapcsolatot az új környezet emberi lakosságával".  
A helyi szervezetek szintén fontos szerepet játszanak abban, hogy az egyén gyorsan 

beilleszkedjen a közösségbe. Ez a külvárosi lakástulajdonosok körében nagyobb 

valószínűséggel igaz, mint a lakótelepen élők esetében. Az egyházak, a politikai pártok és a 

női szervezetek sok olyan emberi kapcsolatot biztosítanak, amelyeket az újonnan érkezők 

keresnek. Gutman szerint: "Néha egy szomszéd tájékoztatja az újonnan érkezőt az önkéntes 

egyesület létezéséről, és talán el is viszi az újonnan érkezőt az első találkozóra; de még 

ezekben az esetekben is magára a bevándorlóra hárult, hogy megtalálja a saját elsődleges 

csoportját az egyesületen belül". 

Az a tudat, hogy egyetlen költözés sem végleges, hogy valahol az út során a nomádok 

ismét összeszedik a holmijukat és elvándorolnak, ellene hat a modulárisnál hosszabb 

kapcsolatok kialakulásának, és azt jelenti, hogy ha egyáltalán kapcsolatokat akarnak 

kialakítani, akkor jobb, ha gyorsan életre kelnek. 

Ha azonban a betörési időszak időben összenyomódik, akkor a kilépés - a kitörés - is 

összenyomódik. Ez különösen igaz a szolgáltatási kapcsolatokra, amelyek - mivel 

egydimenziósak - egyidejűleg kezdeményezhetők és megszüntethetők. "Jönnek és mennek" - 

mondja egy külvárosi élelmiszerüzlet vezetője. "Egyik nap hiányoznak, aztán megtudod, 

hogy elköltöztek Dallasba". "A washingtoni kiskereskedőknek ritkán van lehetőségük hosszú, 

tartós kapcsolatot kiépíteni a vásárlókkal" - jegyzi meg a Business Week egyik írója. "Mindig 

más arcok" - mondja egy kalauz a New Haven-i ingázó vonalon. 

Már a csecsemők is hamar ráébrednek az emberi kötelékek mulandóságára. A korábbi 

"dadus" helyét átadta a bébiszitter-szolgálatnak, amely minden alkalommal más személyt 

küld ki a gyerekekre vigyázni. És ugyanez a tendencia, az idővel megrövidülő kapcsolatok 

irányába mutató tendencia tükröződik a háziorvosok megszűnésében is. A néhai családorvos, 

a háziorvos nem rendelkezett a szakorvosok kifinomult, szűk körű szakértelmével, de 

legalább meg volt az az előnye, hogy ugyanazt a beteget szinte a bölcsőtől a koporsóig 

megfigyelhette. Ma a beteg nem marad a helyén. Ahelyett, hogy hosszú távú kapcsolatot 

élvezne egyetlen orvossal, ide-oda ingázik a különböző szakorvosok között, és ezeket a 

kapcsolatokat minden egyes alkalommal megváltoztatja, amikor új közösségbe költözik. Még 

egyetlen kapcsolaton belül is egyre rövidebbek a kapcsolatok. Így a Crestwood Heights 

szerzői a szakértők és a laikusok interakcióját tárgyalva utalnak arra, hogy "az egymással 

való érintkezés rövid időtartama ... Kapcsolatuk jellege, ami viszont mindkét fél elfoglalt, 

időhiányos életének függvénye, azt jelenti, hogy minden üzenetet nagyon rövid közleménybe 

kell tömöríteni, és hogy ebből nem lehet túl sok ...". Komolyabban meg kellene vizsgálni, 

hogy a beteg-orvos kapcsolatoknak ez a széttöredezettsége és szűkülése milyen hatással van 

az egészségügyre. 
 

 

BARÁTSÁGOK A JÖVŐBEN 

 

Minden alkalommal, amikor a család költözik, bizonyos számú egyszerű barátot és ismerőst 

is hajlamos elpártolni. A hátrahagyottakat végül szinte teljesen elfelejtik. Az elválás nem vet 

véget minden kapcsolatnak. Talán egy-két barátunkkal tartjuk a kapcsolatot a régi 

lakóhelyünkről, és a rokonokkal is hajlamosak vagyunk szórványosan tartani a kapcsolatot. 

De minden költözéssel halálos lemorzsolódás következik be. Eleinte lelkes levelezés zajlik 

oda-vissza. Esetenként látogatások vagy telefonhívások is előfordulhatnak. De fokozatosan 

ezek gyakorisága csökken. Végül már nem is jönnek. Mondja egy tipikus angol külvárosi 

lakos, miután elhagyta Londont: "Nem lehet elfelejteni [Londont]. Nem, ha az egész családod 



ott él, meg minden. Még mindig élnek barátaink Plumsteadben és Elthamben. Minden 

hétvégén visszamentünk. De ezt nem lehet fenntartani." 



John Barth a barátságok fluktuációjának érzését A lebegő opera című regényének egy 

részletében ragadta meg: "Barátaink elúsznak; mi beléjük keveredünk; továbbúsznak, és 

nekünk hallomásokra kell hagyatkoznunk, vagy teljesen szem elől tévesztjük őket; újra 

visszaúsznak, és nekünk vagy meg kell újítanunk a barátságunkat - be kell pótolnunk a 

lemaradást -, vagy rá kell jönnünk, hogy ők és mi már nem értjük egymást". Az egyetlen hiba 

ebben az, hogy kimondatlanul azt sugallja, hogy az áramlat, amelyen a barátságok billegnek 

és úsznak, lusta és kanyargós. Az áramlat ma felgyorsul. A barátság egyre inkább hasonlít 

egy kenura, amely a változás folyójának zúgói között száguld. "Elég hamar" - mondja Eli 

Ginzberg professzor a Columbia Egyetemről, a munkaerő mobilitásának szakértője - 

"mindannyian nagyvárosi típusú emberek leszünk ebben az országban, akiknek nincsenek 

kötelékeik vagy elkötelezettségeik a régóta fennálló barátokhoz és szomszédokhoz". A 

"Barátságok a jövőben" című briliáns tanulmányában Courtney Tall pszichológus azt 

javasolja, hogy "a néhány emberrel való szoros kapcsolatokon alapuló stabilitás hatástalan 

lesz a nagy mobilitás, a széles érdeklődési kör, valamint a nagymértékben automatizált 

társadalom tagjai között tapasztalható eltérő alkalmazkodási és változtatási képesség miatt 

...". Az egyének képesek lesznek arra, hogy közös érdekek vagy alcsoportokhoz való tartozás 

alapján szoros "haver típusú" kapcsolatokat alakítsanak ki, és könnyen elhagyják ezeket a 

barátságokat, és vagy egy másik helyre költöznek, és csatlakoznak egy hasonló 

érdekcsoporthoz, vagy ugyanazon a helyen belül egy másik érdekcsoporthoz ... Az 

érdeklődési körök gyorsan változnak ...  
"Ez a képesség, hogy a szoros kapcsolatokat gyorsan kialakítsuk, majd eldobjuk, vagy 

az ismeretség szintjére csökkentsük, a megnövekedett mobilitással párosulva azt 

eredményezi, hogy egy adott egyén sokkal több barátságot fog kialakítani, mint amennyire a 

legtöbb embernek a jelenben lehetősége van...". A többség barátsági mintái a jövőben sok 

kielégülést fognak nyújtani, miközben a múltban kialakult kevés hosszú távú barátságot sok, 

rövidebb ideig tartó szoros kapcsolat fogja helyettesíteni." 
 

 

HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG BARÁTOK 

 

Az egyik ok, amiért úgy gondoljuk, hogy az ideiglenes kapcsolatok irányába mutató 

tendencia folytatódni fog, az az új technológiáknak a foglalkozásokra gyakorolt hatása. Még 

ha a megapoliszok felé irányuló nyomás meg is állna, és az emberek megdermednének 

földrajzi értelemben, a munkahelyi változások következtében akkor is jelentősen megnőne a 

kapcsolatok száma és csökkenne azok időtartama. A fejlett technológia bevezetése ugyanis, 

akár automatizálásnak nevezzük, akár nem, szükségszerűen a gazdaság által igényelt 

készségtípusok és személyiségek drasztikus változásával jár együtt.  
A specializáció növeli a különböző foglalkozások számát. Ugyanakkor a technológiai 

innováció csökkenti az adott foglalkozás várható élettartamát. "A foglalkozások megjelenése 

és hanyatlása olyan gyors lesz" - mondja Norman Anon közgazdász, a munkaerő-problémák 

szakértője - "hogy az emberek mindig bizonytalanok lesznek bennük". Megjegyzi, hogy a 

repülőmérnöki szakma rövid, tizenöt év alatt alakult ki, majd kezdett kihalni. 

Bármelyik nagyobb újság "keresett munkatársak" oldalára pillantva kiderül, hogy az új 

szakmák száma elképesztő ütemben növekszik. Rendszerelemző, konzolkezelő, kódoló, 

szalagkönyvtáros, szalagkezelő - ez csak néhány a számítógépes műveletekhez kapcsolódó 

szakmák közül. Az információ-visszakeresés, az optikai szkennelés, a vékonyfilmes 

technológia mind-mind újfajta szaktudást igényel, miközben a régi szakmák veszítenek 

jelentőségükből vagy teljesen eltűnnek. Amikor a Fortune magazin az 1960-as évek közepén 

felmérést készített 1003, nagy amerikai vállalatnál alkalmazott fiatal vezetővel, azt találta, 

hogy minden harmadik olyan munkakörben dolgozott, amely egyszerűen nem létezett, amíg 



nem lépett be ebbe a munkakörbe. Egy másik nagy csoport olyan pozíciót töltött be, amelyet 

előttük csak egyetlen hivatalban lévő személy töltött be. Még ha a foglalkozás neve ugyanaz 

is marad, a munka tartalma gyakran átalakul, és az állásokat betöltő emberek is változnak. 



A munkahelyek cserélődése azonban nem csupán a technológiai változások közvetlen 

következménye. Az összeolvadásokat és felvásárlásokat is tükrözi, amelyek az iparágak 

mindenütt kétségbeesetten szerveződnek és szerveződnek át, hogy alkalmazkodjanak a 

gyorsan változó környezethez, hogy lépést tartsanak a fogyasztói preferenciák számtalan 

változásával. Sok más összetett nyomás is összeadódik, hogy szüntelenül felkavarja a 

szakmák keveredését. Így az amerikai munkaügyi minisztérium nemrégiben végzett 

felmérése szerint az amerikai munkaerő 71 000 000 fős állománya átlagosan 4,2 éve tölti 

jelenlegi munkahelyét. Ehhez képest három évvel korábban még 4,6 év volt, ami közel 9 

százalékos csökkenést jelent az időtartamban.  
"Az 1960-as évek elején uralkodó feltételek mellett" - áll a Munkaügyi Minisztérium 

egy másik jelentésében - "egy átlagos húszéves férfi a munkaerőpiacon várhatóan hat-hét 

alkalommal váltott munkahelyet." Így a szuperindusztriális társadalom polgára ahelyett, hogy 

"karrierben" gondolkodna, "sorozatos karrierekben" fog gondolkodni. 

Ma a munkaerő-nyilvántartás céljából a férfiakat jelenlegi munkakörük szerint 

osztályozzák. Egy munkás "gépkezelő" vagy "eladó" vagy "számítógépes programozó". Ez a 

rendszer, amely egy kevésbé dinamikus időszakban született, sok munkaerő-szakértő szerint 

már nem megfelelő. Ma már arra törekednek, hogy az egyes munkavállalókat ne csupán a 

jelenlegi munkakörük alapján jellemezzék, hanem a pályafutásuk során bejárt sajátos "pálya" 

alapján. Minden ember pályája vagy karriervonala eltérő lesz, de bizonyos típusú pályák 

ismétlődni fognak. Amikor megkérdezik: "Mivel foglalkozik?", a szuperipari ember nem a 

jelenlegi (átmeneti) munkája, hanem a pályatípusa, a munkáséletének általános mintája 

alapján fogja magát megjelölni. Az ilyen címkék jobban megfelelnek a szuper-indusztriális 

munkaerőpiacnak, mint a jelenleg használt statikus leírások, amelyek nem veszik figyelembe, 

hogy az egyén mit csinált a múltban, vagy hogy a jövőben mire lehet alkalmas. 

Az Egyesült Államokban tapasztalható magas munkahelyi fluktuáció egyre inkább 

jellemző a nyugat-európai országokra is. Angliában a feldolgozóiparban a fluktuáció 

becslések szerint évente 30-40 százalékos. Franciaországban a teljes munkaerő mintegy 20 

százaléka vesz részt évente munkahelyváltásban, és ez a szám Monique Viot szerint egyre nő. 

Svédországban Olof Gustafsson, a Svéd Gyártóipari Szövetség igazgatója szerint "évente 

átlagosan 25-30 százalékos munkaerő-fluktuációval számolunk ... Valószínűleg a munkaerő 

fluktuációja sok helyen már eléri a 35-40 százalékot". 

Az azonban, hogy a statisztikailag mérhető fluktuációs ráta emelkedik-e vagy sem, nem 

sokat számít, mivel a mérhető változások csak egy részét képezik a történetnek. A statisztikák 

nem veszik figyelembe a munkahelyváltásokat ugyanazon a vállalaton vagy üzemen belül, 

vagy az egyik részlegről a másikra történő váltásokat. A. K. Rice, a londoni Tavistock Intézet 

munkatársa azt állítja, hogy "az egyik részlegből a másikba történő áthelyezések úgy tűnnek, 

mintha egy "új élet" kezdődne a gyáron belül". A munkahelyi fluktuációra vonatkozó 

általános statisztikák, mivel nem veszik figyelembe az ilyen változásokat, súlyosan 

alábecsülik a ténylegesen zajló váltások mennyiségét - minden egyes váltás a régi emberi 

kapcsolatok megszűnésével és újak kialakulásával jár. 

Minden munkahelyváltás bizonyos mértékű stresszel jár. Az egyénnek le kell vetkőznie 

régi szokásait, a megküzdés régi módjait, és új módszereket kell megtanulnia. Még ha maga a 

munkafeladat hasonló is, a környezet, amelyben zajlik, más. És akárcsak egy új közösségbe 

való költözés esetében, az újonnan érkezett emberre is nagy nyomás nehezedik, hogy nagy 

sebességgel alakítson ki új kapcsolatokat. A folyamatot itt is felgyorsítják azok az emberek, 

akik az informális integrátor szerepét töltik be. Az egyén itt is úgy keresi az emberi 

kapcsolatokat, hogy szervezetekhez csatlakozik - általában informális és klikkszerű 

szervezetekhez, és nem a vállalat szervezeti táblájának része. Itt is az a tudat, hogy egyetlen 

munkahely sem igazán "állandó", azt jelenti, hogy a kialakított kapcsolatok feltételesek, 

modulárisak és a legtöbb meghatározás szerint ideiglenesek. 



ÚJONCOK ÉS DISSZIDENSEK 

 

A földrajzi mobilitásról szóló vitánk során megállapítottuk, hogy egyes egyének és csoportok 

mobilabbak, mint mások. A foglalkozási mobilitás tekintetében is azt találtuk, hogy egyes 

egyének vagy csoportok több munkahelyváltást hajtanak végre, mint mások. Nagyon durva 

értelemben azt mondhatjuk, hogy a földrajzi szempontból mobilis emberek nagy 

valószínűséggel foglalkozási szempontból is mobilisak. Így a társadalom legkevésbé tehetős, 

legkevésbé képzett csoportjai körében ismét magas fluktuációs arányt találunk. A képzett, 

egyre jobban képzett munkaerőt igénylő gazdaság legsúlyosabb megrázkódtatásainak és 

buktatóinak kitéve a szegények úgy ugrálnak egyik munkahelyről a másikra, mint a flipper a 

lökhárítók között. Őket veszik fel utoljára és rúgják ki először.  
Az iskolázottság és a jólét középső tartományában olyan embereket találunk, akik bár 

kétségtelenül mobilabbak, mint a mezőgazdasági népesség, mégis viszonylag stabilak. Aztán, 

ahogy korábban is, a jövőre leginkább jellemző csoportok - a tudósok és mérnökök, a 

magasan képzett szakemberek és technikusok, a vezetők és menedzserek - körében rendkívül 

magas és növekvő fluktuációt találunk. 

Így egy nemrégiben készült tanulmány szerint az Egyesült Államokban a kutatás-

fejlesztési iparban dolgozó tudósok és mérnökök körében a fluktuáció aránya körülbelül 

kétszer olyan magas, mint az amerikai ipar többi részén. Az ok könnyen kimutatható. Ez 

pontosan a technológiai változások lándzsája - az a pont, ahol a tudás elavulása a 

leggyorsabb. A Westinghouse-nál például úgy vélik, hogy egy diplomás mérnök úgynevezett 

"felezési ideje" mindössze tíz év - ami azt jelenti, hogy a tanultak teljes fele egy évtizeden 

belül elavul. 

A magas fluktuáció a tömegkommunikációs iparágakat is jellemzi, különösen a 

reklámipart. Egy nemrégiben 450 amerikai reklámszakember körében végzett felmérés 

szerint 70 százalékuk váltott munkahelyet az elmúlt két évben. A fogyasztói preferenciák, a 

művészeti és szövegstílusok, valamint a termékcsaládok gyors változásait tükrözve 

Angliában is ugyanez a zenélő székek játéka zajlik. Ott a személyzet egyik ügynökségről a 

másikra való átjárása riadalmat keltett az iparágon belül, és sok ügynökség nem hajlandó 

állandó alkalmazottként feltüntetni egy alkalmazottat, amíg az nem töltött el egy teljes évet. 

De talán a legdrámaibb változás a menedzsmentet érte el, amely egykor jól el volt 

szigetelve a kevésbé szerencséseket sújtó sorscsapásoktól. "Történelmünk során először" - 

mondja Dr. Harold Leavitt, az ipari adminisztráció és pszichológia professzora - "az elavulás 

a menedzsment számára fenyegető problémának tűnik, mert most először tűnik úgy, hogy a 

tapasztalat relatív előnye a tudással szemben gyorsan csökken". Mivel a modern 

menedzsmentre való képzés hosszabb időt vesz igénybe, és maga a képzés is elavul egy 

évtized alatt, ahogyan a mérnökök esetében is, Leavitt azt javasolja, hogy a jövőben "talán el 

kell kezdenünk olyan karriereket tervezni, amelyek az idő múlásával nem felfelé, hanem 

lefelé haladnak...". 

Talán az embernek a karrierje során nagyon korán el kellene érnie a felelősség csúcsát, és 

aztán számítania kellene arra, hogy lefelé vagy kifelé haladva egyszerűbb, pihentetőbb típusú 

munkakörökbe kerül." 

Akár felfelé, akár lefelé, akár oldalazva, a jövő nem kevesebb, hanem több munkahelyi 

fluktuációt tartogat. Ez a felismerés már most is tükröződik a munkaerő-felvételt végző 

személyek megváltozott hozzáállásában. "Régebben aggódtam, ha olyan önéletrajzot láttam, 

amelyben több állás szerepelt" - vallja be a Celanese Corporation egyik tisztviselője. "Attól 

tartottam, hogy a fickó álláskereső vagy opportunista. De már nem aggódom. Amit tudni 

akarok, az az, hogy miért tette meg az egyes lépéseket. Húsz év alatt akár öt-hat munkahely is 

lehet plusz ... Valójában, ha két egyformán képzett férfi állna előttem, akkor azt az embert 

választanám, aki többször is elköltözött érvényes okokból, nem pedig azt, aki ugyanott 

maradt. Miért? Mert tudnám, hogy alkalmazkodóképes." Dr. Frank McCabe, az International 



Telephone and Telegraph vezetői személyzeti igazgatója szerint: "Minél sikeresebb vagy az 

érkezők vonzásában, annál nagyobb a potenciális fluktuációs arány. Az érkezők a mozgatók." 



A vezetői munkaerőpiac növekvő fluktuációja sajátos mintákat követ. A Fortune 

magazin így számol be: "Egy kulcsfontosságú vezető távozása nemcsak önmagában indítja el 

a munkahelyváltások sorozatát, hanem általában járulékos mozgások sorozatát is. Amikor a 

főnök elmozdul, gyakran elárasztják őt a közvetlen beosztottjai megkeresései, akik 

szeretnének vele menni; ha nem fogadja el őket, azonnal elkezdenek más megkereséseket 

tenni". Nem csoda, hogy a Stanford Research Institute egyik jelentése az 1975-ös év 

munkakörnyezetéről ezt jósolja: "A felsőbb dolgozói szinteken nagyfokú turbulencia és 

kavarodás várható... a vezetői munkakörnyezet egyszerre lesz nyugtalanító és felkavaró".  
A munkahelyek közötti versengés mögött nem csupán a technológiai innováció motorja 

áll, hanem az új jólét is, amely új lehetőségeket nyit meg, ugyanakkor növeli a pszichológiai 

önmegvalósítással kapcsolatos elvárásokat. "Az az ember, aki harminc évvel ezelőtt jött fel - 

mondja a Ford Motor Company leányvállalatának, a Philcónak az ipari kapcsolatokért felelős 

alelnöke -, úgy gondolta, hogy addig ragaszkodik bármilyen munkához, amíg nem tudja, 

hová megy. De a mai emberek úgy tűnik, úgy érzik, hogy egy másik munka máris ott van a 

nyakukon". És a legtöbbjük számára ez így is van. 

Nem ritkán az új munkahely nem csupán egy új munkáltatót, egy új helyszínt és új 

munkatársakat jelent, hanem egy teljesen új életmódot is. Így a "sorozatos karrier" mintáját 

bizonyítja azon emberek növekvő száma, akik, miután a jóléti gazdaság ésszerű kényelmet 

biztosít számukra, úgy döntenek, hogy teljes 180 fokos fordulatot tesznek karrierjükben 

életük egy olyan szakaszában, amikor mások csak a nyugdíjazást várják. Hallunk egy 

ingatlanügyekkel foglalkozó ügyvédről, aki otthagyja a cégét, hogy társadalomtudományokat 

tanuljon. Egy reklámügynökségi szövegfelelős huszonöt év Madison Avenue-i munka után 

arra a következtetésre jut, hogy "A hamis csillogás már unalmassá és fásulttá vált. 

Egyszerűen el kellett szakadnom tőle". Könyvtáros lesz. Egy Long Island-i értékesítési 

vezető és egy illinois-i mérnök otthagyja a munkáját, hogy kézműves tanárok legyenek. Egy 

kiváló lakberendező visszamegy az iskolába, és munkát vállal a szegénységi programban. 
 

 

RENT-A-PERSON 

 

Minden munkahelyváltás azt jelenti, hogy az emberek egyre gyorsabban haladnak át az 

életünkön, és ahogy a fluktuáció mértéke nő, úgy csökken a kapcsolatok időtartama. Ez 

szembetűnően megmutatkozik az ideiglenes segítő szolgáltatások - a bérleti forradalom 

emberi megfelelője - előtérbe kerülésében. Az Egyesült Államokban ma minden 100 

munkavállalóból közel egy az év folyamán valamikor egy úgynevezett "ideiglenes 

segítőszolgálat" alkalmazásában áll, amely viszont bérbe adja őt az iparnak, hogy átmeneti 

szükségleteket elégítsen ki.  
Napjainkban mintegy 500 munkaerő-kölcsönző ügynökség mintegy 750 000 rövid távú 

munkavállalót biztosít az ipar számára a titkárnőtől és recepcióstól a védelmi mérnökökig. 

Amikor az Avco Corporation Lycoming részlegének 150 tervezőmérnökre volt szüksége a 

sietős kormányzati szerződésekhez, számos kölcsönző szolgálattól szerezte be őket. Ahelyett, 

hogy hónapokig tartott volna a toborzásuk, rövid idő alatt össze tudott állítani egy teljes 

személyzetet. Politikai kampányokban is alkalmaztak ideiglenes alkalmazottakat telefonok és 

sokszorosítógépek kezelésére. Vészhelyzetben nyomdákba, kórházakba és gyárakba hívták 

őket. A PR-tevékenységek során is alkalmazták őket. (A floridai Orlandóban ideiglenes 

alkalmazottakat alkalmaztak, hogy egy bevásárlóközpontban dollárbankjegyeket 

osztogassanak, így próbálva reklámot szerezni a központnak). Még prózaibb módon, több 

tízezren töltik be a rutinszerű irodai munkákat, hogy segítsék a nagyvállalatok állandó 

személyzetét a csúcsterhelési időszakokban. Az egyik kölcsönző cég, az Arthur Treacher 

Service System pedig azt hirdeti, hogy szobalányokat, sofőröket, komornyikokat, 

szakácsokat, ezermestereket, bébiszittereket, ápolónőket, vízvezeték-szerelőket, 



villanyszerelőket és egyéb otthoni szolgáltatásokat nyújtó személyeket kölcsönöz. "Mint 

ahogy a Hertz és az Avis kölcsönöz autókat" - teszi hozzá. 

Az ideiglenes alkalmazottak bérbeadása ideiglenes szükségletekre, a fizikai tárgyak 

bérléséhez hasonlóan, az egész iparosodott világban elterjedt. A Manpower, Incorporated, a 

legnagyobb 



a munkaerő-kölcsönzés, 1956-ban nyitotta meg működését Franciaországban. Azóta minden 

évben megduplázódott a mérete, és ma már mintegy 250 ilyen ügynökség működik 

Franciaországban.  
A munkaerő-kölcsönzésben foglalkoztatottak többféle okkal indokolják, hogy miért 

részesítik előnyben ezt a fajta munkát. Hoke Hargett elektromechanikus mérnök szerint: 

"Minden munka, amin dolgozom, egy krízismunka, és amikor óriási a nyomás, jobban 

dolgozom". Nyolc év alatt tizenegy különböző vállalatnál teljesített szolgálatot, több száz 

munkatársat ismert meg, majd hagyott maga mögött. Egyes szakképzett munkaerő számára a 

szervezett jobhopping valójában nagyobb munkahelyi biztonságot nyújt, mint az állítólag 

állandó alkalmazottaknak a rendkívül változékony iparágakban. A védelmi iparágakban a 

hirtelen leépítések és elbocsátások olyan gyakoriak, hogy az "állandó" alkalmazott 

valószínűleg minden figyelmeztetés nélkül az utcára kerül. Az ideiglenes alkalmazott mérnök 

egyszerűen elmegy egy másik feladatra, amikor a projektje befejeződik. 

A legtöbb kölcsönzött munkaerő számára sokkal fontosabb, hogy saját maguk hívhatják 

a váltásokat. Nagyon sokat dolgozhatnak, amikor és ahol csak akarnak. Egyesek számára 

pedig ez egy tudatos módja annak, hogy bővítsék társadalmi kapcsolati körüket. Egy fiatal 

anya, aki a férje áthelyezése miatt kényszerült új városba költözni, magányosnak érezte 

magát a hosszú órák alatt, amikor két gyermeke iskolába járt. Beiratkozott egy munkaerő-

kölcsönző szolgálathoz, és azóta évente nyolc-kilenc hónapot dolgozik, és azáltal, hogy egyik 

cégtől a másikig váltogatta a munkahelyét, számos emberrel került kapcsolatba, akik közül 

néhányat ki tudott választani barátnak. 
 

 

HOGYAN VESZÍTSÜK EL A BARÁTAINKAT ... 

 

A munkahelyi fluktuáció emelkedő aránya és a bérbeadás elterjedése a munkaviszonyokban 

tovább fogja növelni az emberi kapcsolatok kialakulásának és elfelejtésének ütemét. Ez a 

gyorsulás azonban a társadalom különböző csoportjait különböző módon érinti. Így általában 

a munkásosztálybeli egyének hajlamosak közelebb élni rokonaikhoz, és jobban függnek 

tőlük, mint a közép- és felsőosztálybeli csoportok. Leonard Duhl pszichiáter szavaival élve: 

"A rokoni kötelékek többet jelentenek számukra, és mivel kevesebb pénz áll rendelkezésükre, 

a távolság nagyobb hátrányt jelent". A munkásosztálybeliek általában kevésbé ügyesek az 

átmeneti kapcsolatokkal való megbirkózásban. Több időbe telik, amíg kialakítják a 

kötelékeket, és nehezebben engedik el őket. Nem meglepő, hogy ez a költözéstől vagy 

munkahelyváltástól való nagyobb vonakodásban is tükröződik. Akkor mennek, amikor 

muszáj, de ritkán önszántukból.  
Ezzel szemben Duhl pszichiáter rámutat: "A szakmai, akadémiai és felsővezetői 

osztályt [az Egyesült Államokban] széles fizikai tereken átívelő érdekkapcsolatok kötik 

össze, és valóban azt lehet mondani, hogy több funkcionális kapcsolatuk van. Mobil egyének, 

könnyen megismételhető kapcsolatok és érdekproblémákhoz kötődő kötődések jellemzik ezt 

a csoportot". 

Az embereknek az életében az ember életében való átjárhatóságának növeléséhez 

nemcsak a kötődések kialakításának, hanem azok megszakításának képessége is 

hozzátartozik, nemcsak a csatlakozás, hanem az elszakadás képessége is. Azok, akik erre az 

alkalmazkodási képességre a legjobban képesek, a társadalomban a leggazdagabban 

jutalmazottak közé tartoznak. Seymour Lipset és Reinhard Bendix a Social Mobility in 

Industrial Society (Társadalmi mobilitás az ipari társadalomban) című könyvében kijelentik, 

hogy "az üzleti vezetők közül a társadalmilag mobilisak szokatlan képességet mutatnak arra, 

hogy elszakadjanak azoktól, akik kötelezettséget jelentenek, és kapcsolatokat alakítsanak ki 

azokkal, akik segíthetnek nekik". 



Támogatják Lloyd Warner szociológus megállapításait, aki szerint "A sikeres vállalati 

vezetők és tulajdonosok személyiségének legfontosabb összetevője, hogy mivel a szülői 

családjukkal való mély érzelmi azonosulásuk feloldódott, többé nem kötődnek szorosan a 

múlthoz, és ezért képesek könnyen viszonyulni a jelenhez és a jövőhöz. Ők olyan emberek, 

akik szó szerint és lelkileg is elhagyták otthonukat ... Könnyen tudnak viszonyulni és 

viszonyulni másokhoz". 



A Big Business Leaders in America (Nagyvállalati vezetők Amerikában) című 

tanulmányában, amelyet James Abegglen-nel közösen készített, Warner a következőket írja: 

"Mindenekelőtt ezek mozgásban lévő emberek. Elhagyták az otthonukat, és mindazt, amit ez 

jelent. Maguk mögött hagytak egy életszínvonalat, jövedelmi szintet és életstílust, hogy egy 

olyan életmódot fogadjanak el, amely teljesen különbözik attól, amelybe beleszülettek. A 

mozgó ember először is elhagyja azt a fizikai környezetet, ahol született. Ebbe beletartozik a 

ház, amelyben élt, a környék, amelyet ismert, és sok esetben még a város, az állam és a régió 

is, amelyben született.  
"Ez a fizikai távozás csak egy kis része annak a teljes távozási folyamatnak, amelyen a 

mozgó embernek keresztül kell mennie. Embereket és helyeket egyaránt hátra kell hagynia. 

A korábbi évek barátait el kell hagyni, mert az alacsonyabb státuszú múlt ismerősei 

összeegyeztethetetlenek a sikeres jelennel. Gyakran elhagyja születésének egyházát, a 

családja és fiatalkorának klubjait és klikkjeit. De ami a legfontosabb, és ez a mozgásban lévő 

ember nagy problémája, bizonyos fokig el kell hagynia apját, anyját, testvéreit és nővéreit, a 

múltja egyéb emberi kapcsolataival együtt." 

Így aztán nem is olyan meglepő, ha egy üzleti magazinban egy hűvösen távolságtartó 

útmutatót olvashatunk az újonnan előléptetett vezetőnek és feleségének. Azt tanácsolja, hogy 

a régi barátokkal és beosztottakkal fokozatosan szakítson, hogy a neheztelés a lehető 

legkisebb legyen. Azt tanácsolják neki, hogy "találjon logikus kifogásokat arra, hogy miért 

nem csatlakozik a csoporthoz a kávészünetekben vagy az ebédnél". Hasonlóképpen "hagyja 

ki a részleg bowling- vagy kártyázási foglalkozásait, eleinte alkalmanként, majd egyre 

gyakrabban". A beosztott otthonába szóló meghívásokat el lehet fogadni, de nem lehet 

viszonozni, kivéve, ha egyszerre egy egész csoportnyi beosztottat hívnak meg. Egy idő után 

minden ilyen interakciónak meg kell szűnnie. 

A feleségek különleges problémát jelentenek - tudtuk meg -, mert "nem értik az 

irodaszervezés protokollját". A sikeres férfinak azt tanácsolják, hogy legyen türelmes a 

feleségével, aki esetleg tovább ragaszkodik a régi kapcsolatokhoz, mint ő. De, ahogy egy 

vezető fogalmaz: "a feleség egyenesen veszélyes lehet, ha ragaszkodik ahhoz, hogy szoros 

barátságot tartson fenn férje beosztottjainak feleségeivel. A barátságai átragadnak rá, 

kiszínezik az ítélőképességét az alatta lévő emberekről, veszélyeztetik az állását". Sőt, egy 

személyzetis rámutat: "Ha a szülők eltávolodnak a korábbi barátoktól, a gyerekek is 

elmennek". 
 

 

HÁNY BARÁTOD VAN? 

 

Ezek a tárgyilagos útmutatások arról, hogyan kell a kapcsolatot megszüntetni, végigfut a 

hideg a hátán azoknak, akik azon a hagyományos elképzelésen nevelkedtek, hogy a 

barátságok hosszú távra szólnak. Mielőtt azonban az üzleti világot indokolatlan 

kíméletlenséggel vádolnánk, fontos felismerni, hogy a társadalom más rétegeiben is pontosan 

ezt a mintát alkalmazzák, gyakran a képmutató sajnálkozás leple alatt. A dékánná előléptetett 

professzor, a katonatiszt, a projektvezetővé váló mérnök gyakran ugyanezt a társadalmi 

játékot játssza. Sőt, előre látható, hogy valami ehhez hasonló minta hamarosan messze túl fog 

terjedni a munka és a formális szervezet világán. Ha ugyanis a barátság közös érdekeken 

vagy képességeken alapul, akkor a baráti kapcsolatok szükségszerűen változnak, amikor az 

érdekek megváltoznak - még akkor is, ha a társadalmi osztálykülönbségek nem játszanak 

szerepet. És egy olyan társadalomban, amely a történelem leggyorsabb változásának torkában 

van, megdöbbentő lenne, ha az egyének érdekei nem változnának kaleidoszkópszerűen.  
Az egyének társadalmi tevékenységének nagy része manapság valóban kereső 

magatartásként írható le - a társadalmi felfedezés könyörtelen folyamataként, amelynek során 

az egyén új barátokat keres azok helyett, akik már nincsenek jelen, vagy akik már nem 

osztják ugyanazokat az érdeklődési köröket. Ez a fluktuáció az embereket, és különösen a 



képzett embereket a városok és az ideiglenes foglalkoztatási formák felé tereli. Ugyanis az 

azonos érdeklődési körrel és adottságokkal rendelkező emberek azonosítása, amelyek alapján 

a barátság kivirágozhat, nem egyszerű eljárás egy olyan társadalomban, amelyben a 

specializáció rohamosan növekszik. A specializáció növekedése nem csupán a 



szakmai és munkahelyi szférában, de még a szabadidős tevékenységekben is. Ritkán volt még 

olyan társadalom, amely ennyire széles választékot kínált volna elfogadható és könnyen 

elérhető szabadidős tevékenységekből. Minél nagyobb a sokféleség mind a munka, mind a 

szabadidő terén, annál nagyobb a specializáció, és annál nehezebb megtalálni a megfelelő 

barátokat.  
Így Sargant Florence professzor becslése szerint Nagy-Britanniában legalább 1 000 000 

lakosra van szükség ahhoz, hogy egy mai hivatásos munkás húsz érdekes barátot találjon. Az 

a nő, aki a barátok megtalálásának stratégiájaként az ideiglenes munkát kereste, rendkívül 

intelligens volt. Azzal, hogy növelte a különböző emberek számát, akikkel munkakapcsolatba 

került, növelte annak matematikai valószínűségét, hogy találjon néhány olyan embert, akik 

osztoznak az érdeklődési körében és a hajlamaival. 

Barátainkat az ismeretségi körök igen nagy részéből választjuk ki. A Massachusetts 

Institute of Technology munkatársa, Michael Gurevitch egy tanulmányában arra kért egy 

változatos csoportot, hogy tartsák számon azokat a különböző embereket, akikkel száz nap 

alatt kapcsolatba kerültek. Átlagosan mindenki mintegy 500 nevet sorolt fel. Stanley Milgram 

szociálpszichológus, aki számos lenyűgöző kísérletet végzett az ismeretségi hálózatokon 

keresztül történő kommunikációval kapcsolatban, arról beszél, hogy minden amerikai 500 és 

2500 közötti ismeretségi körrel rendelkezik. 

Valójában azonban a legtöbb embernek sokkal kevesebb barátja van, mint a Florence 

professzor által javasolt húsz, és talán az ő definíciója kevésbé volt szűkszavú, mint a 

mindennapi használatban használt. A Nebraska állambeli Lincolnban harminckilenc 

középosztálybeli házaspár körében végzett vizsgálat során arra kérték őket, hogy sorolják fel 

barátaikat. A cél az volt, hogy megállapítsák, a férjek vagy a feleségek nagyobb befolyással 

bírnak-e a család barátainak kiválasztásában. A vizsgálat kimutatta, hogy az átlagos házaspár 

körülbelül hét "baráti egységet" sorolt fel - egy ilyen egység vagy egy egyén, vagy egy 

házaspár. Ez arra utal, hogy az átlagos házaspár által barátként felsorolt személyek száma hét 

és tizennégy között mozgott. Ezek közül jelentős számban voltak nem helybéliek, és az a 

tény, hogy a feleségek több nem helybéli barátot soroltak fel, mint a férjeik, arra utal, hogy 

kevésbé hajlandóak a férjüknél lemondani egy barátságról egy költözés után. Röviden, úgy 

tűnik, hogy a férfiak ügyesebbek a kapcsolatok megszakításában, mint a nők. 
 

 

A GYERMEKEK KÉPZÉSE A FORGALOMRA 

 

Manapság azonban az elszakadásra vagy a disszidálásra való felkészítés már korán 

elkezdődik. Valójában ez lehet az egyik legnagyobb különbség a generációk között. A mai 

iskolás gyerekek ugyanis rendkívül nagy arányú fluktuációnak vannak kitéve az 

osztálytermeikben. Az Educational Facilities Laboratories, Incorporated, a Ford Alapítvány 

egyik mellékága szerint "nem szokatlan, hogy a városi iskolákban egy tanévben a tanulók 

több mint fele cserélődik". Ez a fenomenális arány nem lehet nem hatással a gyerekekre.  
William Whyte a The Organization Man című könyvében rámutatott, hogy az ilyen 

mobilitás "ugyanolyan súlyos hatással van a tanárokra, mint magukra a gyerekekre, mivel a 

tanárokat így megfosztják a siker érzésének jó részétől, amit a gyerekek fejlődésének 

megfigyelése okoz nekik". Napjainkban azonban a problémát súlyosbítja a tanárok körében is 

nagymértékű fluktuáció. Ez nemcsak az Egyesült Államokban, hanem máshol is így van. Így 

állítja egy Angliáról szóló jelentés: "Manapság még a gimnáziumokban sem ritka, hogy egy 

gyereket egy év alatt két vagy három különböző tanár tanít egy tantárgyra. Mivel a tanárok 

lojalitása az iskolához ilyen alacsony, a gyerekek lojalitását sem lehet megidézni. Ha a 

tanárok nagy része arra készül, hogy jobb munkahelyre, jobb körzetbe kerüljön, akkor 



kevesebb lesz a gondoskodás, a törődés és az elkötelezettség a részükről." Hogy ez 

összességében milyen hatással van a gyerekek életére, arról csak találgatni tudunk. 



Harry R. Moore, a Denveri Egyetem munkatársa nemrégiben végzett, 

középiskolásokról szóló tanulmánya szerint az állam- vagy megyehatárt egytől tízszeresen 

átlépő gyermekek teszteredményei nem különböztek lényegesen azokétól, akik nem költöztek 

át az állam- vagy megyehatáron. De határozott tendencia volt, hogy a nomádabb gyerekek 

elkerülték az iskolai élet önkéntes részeiben - klubokban, sportban, diákönkormányzatban és 

egyéb tanórán kívüli tevékenységekben - való részvételt. Mintha lehetőség szerint el akarták 

volna kerülni az új emberi kötődéseket, amelyeket esetleg hamarosan újra meg kellene 

szakítani - egyszóval mintha lassítani akarták volna az emberek átáramlását az életükben. 
 

Milyen gyorsan kellene elvárni a gyerekektől - vagy éppen a felnőttektől -, hogy emberi 

kapcsolatokat alakítsanak ki és törjenek meg? Talán van valamilyen optimális sebesség, amit 

csak a saját felelősségünkre lépünk túl? Senki sem tudja. Ha azonban a csökkenő időtartam 

képéhez hozzáadjuk a sokféleség tényezőjét - azt a felismerést, hogy minden új emberi 

kapcsolat más-más viselkedésmintát követel meg tőlünk -, akkor egy dolog teljesen világossá 

válik: ahhoz, hogy képesek legyünk a személyközi életünkben egyre több és gyorsabb "be- és 

kikapcsolódásra", az alkalmazkodóképesség olyan szintjén kell működnünk, amilyet még 

soha nem kértek az emberektől.  
Ha ezt kombináljuk a helyek és dolgok, valamint az emberek felgyorsult 

átjárhatóságával, akkor kezdünk rálátni arra, hogy milyen összetett az a megküzdési 

magatartás, amelyet ma az emberektől elvárunk. Annak az iránynak a logikus vége, amely 

felé most haladunk, egy olyan társadalom, amely az ideiglenes találkozások rendszerén 

alapul, és egy kifejezetten új erkölcsiség, amely azon a meggyőződésen alapul, amelyet a Fort 

Lauderdale-i diáklány olyan tömören fejezett ki, hogy "őszintén szólva, soha többé nem 

fogod látni ezeket az embereket". Abszurd lenne azt feltételezni, hogy a jövő nem tartogat 

mást, mint a jelenlegi tendenciák egyenes vonalú kivetítését, hogy az emberi kapcsolatokban 

szükségszerűen el kell jutnunk a mulandóság végső fokára. De nem abszurd felismerni azt az 

irányt, amerre haladunk. 

Eddig a legtöbben abból indultak ki, hogy az átmeneti kapcsolatok felszínes 

kapcsolatok, és csak a hosszú távú kötelékek virágozhatnak valódi interperszonális 

elkötelezettséggé. Talán ez a feltételezés hamis. Talán lehetséges, hogy a holisztikus, nem-

moduláris kapcsolatok gyorsan virágozzanak egy nagymértékű átmenetiséggel jellemezhető 

társadalomban. Lehetségesnek bizonyulhat a kapcsolatok kialakulásának felgyorsítása, és a 

"bevonódás" folyamatának felgyorsítása is. Addig azonban marad egy kísértő kérdés: 

"Fort Lauderdale a jövő?" 

 

Eddig azt láttuk, hogy a helyzetek mindhárom kézzelfogható összetevője - emberek, 

helyek és dolgok - tekintetében a fluktuáció mértéke növekszik. Itt az ideje, hogy 

megvizsgáljuk azokat az immateriális elemeket, amelyek ugyanolyan fontosak a 

tapasztalatok alakításában, az általunk használt információkat és a szervezeti kereteket, 

amelyekben élünk. 



7. fejezet 

 
 

 

SZERVEZETEK: AZ ELJÖVENDŐ 

REKLÁMHOKRÁCIA 

 

A jövővel kapcsolatos egyik legmakacsabb mítosz az embert egy hatalmas szervezeti gépezet 

tehetetlen fogaskerekeként képzeli el. Ebben a rémálomszerű elképzelésben minden ember 

egy szűk, változatlan résbe van szorítva egy nyúlfarknyi bürokráciában. E rés falai kiszorítják 

belőle az egyéniséget, szétzúzzák a személyiségét, és gyakorlatilag arra kényszerítik, hogy 

alkalmazkodjon vagy meghaljon. Mivel úgy tűnik, hogy a szervezetek egyre nagyobbak és 

hatalmasabbak lesznek, e nézet szerint a jövő azzal fenyeget, hogy mindannyiunkat a 

legmegvetendőbb, gerinctelen és arctalan lénnyé, a szervezet emberévé változtat.  
Nehéz túlbecsülni azt az erőt, amellyel ez a pesszimista jóslat megragadja a 

közvéleményt, különösen a fiatalok körében. A filmek, színdarabok és könyvek áradata veri 

be a fejükbe, amelyet Kafkától és Orwelltől kezdve Whyte-on, Marcuse-on és Ellulon át a 

szerzők tekintélyes sora táplál, a bürokráciától való félelem áthatja a gondolkodásukat. Az 

Egyesült Államokban mindenki "tudja", hogy éppen az ilyen arctalan bürokraták azok, akik 

kitalálják a csupa számjegyű telefonszámokat, akik "ne hajtogasd, ne orsózd vagy csonkítsd" 

feliratú kártyákat küldenek ki, akik könyörtelenül dehumanizálják a diákokat, és akik ellen 

nem lehet harcolni a városházán. A félelem attól, hogy ez a gépesített fenevad elnyeli őket, a 

vezetőket önvizsgálati orgiákba, a diákokat pedig tiltakozási paroxizmusokba kergeti. 

Az egész témát az teszi olyan érzelmessé, hogy a szervezés mindannyiunk életének 

megkerülhetetlen része. Ahogy a dolgokhoz, helyekhez és emberekhez fűződő kapcsolatai, 

úgy az ember szervezeti kapcsolatai is alapvető szituációs összetevők. Ahogyan az ember 

életében minden cselekedet valamilyen meghatározott földrajzi helyen történik, úgy történik 

egy szervezeti helyen is, az emberi szervezet láthatatlan földrajzának egy adott helyén. 

Így, ha az ortodox társadalomkritikusoknak igazuk van, amikor egy reglementált, 

szuperbürokratizált jövőt jósolnak, akkor már most a barikádokra kellene mennünk, 

véletlenszerűen lyukakat ütni az IBM kártyáinkon, és minden alkalmat megragadni, hogy 

tönkretegyük a szervezeti gépezetet. Ha azonban félretesszük fogalmi kliséinket, és inkább a 

tények felé fordulunk, felfedezzük, hogy a bürokrácia, az a rendszer, amely állítólag 

mindannyiunkat összezúz a súlya alatt, maga is nyög a változástól. 

Az ilyen kritikusok gondolkodás nélkül a jövőbe vetítik azokat a szervezeteket, 

amelyek a legkevésbé valószínű, hogy a holnapot uralni fogják. Mert nem a bürokrácia 

diadalának, hanem összeomlásának vagyunk tanúi. Valójában egy új szervezeti rendszer 

érkezésének vagyunk tanúi, amely egyre inkább kihívást jelent majd, és végül kiszorítja a 

bürokráciát. Ez a jövő szervezete. Én "Ad-hokráciának" nevezem. 

Az ember rengeteg nehézségbe fog ütközni, amikor alkalmazkodik ehhez az új stílusú 

szervezethez. De ahelyett, hogy az ember valami változatlan, a személyiséget szétzúzó résbe 

szorulna, felszabadultan, idegenként fogja találni magát a kinetikus szervezetek új, szabad 

formájú világában. Ezen az idegen tájon a helyzete állandóan változó, képlékeny és 

változatos lesz. Szervezeti kötődései pedig, akárcsak a dolgokhoz, helyekhez és emberekhez 

fűződő kötődései, frenetikus és egyre gyorsuló ütemben fognak változni. 
 

 

KATOLIKUSOK, KLIKKEK ÉS KÁVÉSZÜNETEK 

 



Mielőtt felfoghatnánk ennek a furcsa kifejezésnek, a hirdetési demokráciának a jelentését, fel 

kell ismernünk, hogy nem minden szervezet bürokratikus. Vannak alternatív módjai az 

emberek megszervezésének. 



A bürokrácia, ahogy Max Weber rámutatott, csak az iparosodás megjelenésével vált az 

emberi szerveződés uralkodó módjává Nyugaton.  
Ez nem a bürokrácia összes jellemzőjének részletes leírásának a helye, de három 

alapvető tényt fontos megjegyeznünk. Először is, ebben a sajátos szervezeti rendszerben az 

egyén hagyományosan egy élesen meghatározott helyet foglal el a munkamegosztásban. 

Másodszor, beilleszkedett egy vertikális hierarchiába, egy parancsnoki láncba, amely a 

főnöktől a legalacsonyabb beosztottig tart. Harmadszor, szervezeti kapcsolatai, ahogyan 

Weber hangsúlyozta, az állandóság felé tendáltak. 

Minden egyes egyén tehát egy pontosan pozícionált helyet töltött be, egy rögzített 

pozíciót egy többé-kevésbé rögzített környezetben. Pontosan tudta, hol végződik az ő 

részlege, és hol kezdődik a következő; a szervezetek és alstruktúráik közötti vonalak 

szilárdan rögzítve voltak. A szervezethez való csatlakozással az egyén egy sor rögzített 

kötelezettséget vállalt egy meghatározott jutalomért cserébe. Ezek a kötelezettségek és 

jutalmak viszonylag hosszú időn keresztül ugyanazok maradtak. Az egyén így viszonylag 

állandó kapcsolatok hálójába lépett - nem csupán más emberekkel (akik szintén hajlamosak 

voltak hosszú ideig a helyükön maradni), hanem magával a szervezeti kerettel, a struktúrával 

is. 

Egyes szerkezetek tartósabbak, mint mások. A katolikus templom egy acélváz, amely 

2000 éve tart ki, és egyes belső alépítményei évszázadokon keresztül gyakorlatilag 

változatlanok maradtak. Ezzel szemben a németországi náci pártnak sikerült vérben fürdetnie 

Európát, mégis kevesebb mint negyedszázadig létezett hivatalos szervezetként. 

Ahogyan a szervezetek hosszabb-rövidebb ideig fennmaradnak, ugyanúgy az egyénnek 

egy adott szervezeti struktúrához fűződő kapcsolata is hosszabb-rövidebb ideig fennmarad. 

Így az ember kötődése egy adott osztályhoz, részleghez, politikai párthoz, ezredhez, klubhoz 

vagy más hasonló egységhez időben kezdődik és véget ér. Ugyanez igaz az informális 

szervezetekben - klikkekben, frakciókban, kávészüneti csoportokban és hasonlókban - való 

tagságára is. A kötődése akkor kezdődik, amikor a tagsággal járó kötelezettségeket vállalja 

azzal, hogy belép egy szervezetbe vagy besorozzák. Kötődése akkor ér véget, amikor kilép 

vagy elbocsátják belőle - vagy amikor maga a szervezet megszűnik. 

Természetesen ez történik, amikor egy szervezet hivatalosan feloszlik. Ez történik, 

amikor a tagok egyszerűen elveszítik az érdeklődésüket, és nem jönnek többet. De a szervezet 

más értelemben is "megszűnhet". Egy szervezet végül is nem más, mint emberi célok, 

elvárások és kötelezettségek gyűjteménye. Más szóval, emberek által betöltött szerepek 

struktúrája. És amikor egy átszervezés e szerepek újradefiniálásával vagy újraosztásával 

élesen megváltoztatja ezt a struktúrát, akkor azt mondhatjuk, hogy a régi szervezet meghalt, 

és egy új keletkezett a helyére. Ez még akkor is igaz, ha megtartja a régi nevet, és 

ugyanazokkal a tagokkal rendelkezik, mint korábban. A szerepek átrendeződése pontosan úgy 

hoz létre új struktúrát, ahogyan egy épületben a mozgatható falak átrendeződése is új 

struktúrává alakítja azt. 

Egy személy és egy szervezet közötti kapcsolat tehát vagy a szervezetből való 

távozással, vagy annak megszűnésével, vagy átszervezéssel történő átalakulásával szakad 

meg. Amikor az utóbbi - a szerveződés - bekövetkezik, az egyén tulajdonképpen megszakítja 

a régi, megszokott, de már nem létező struktúrához fűződő kapcsolatát, és az azt felváltó új 

struktúrával lép kapcsolatba. 

Ma egyre több bizonyíték van arra, hogy az ember szervezeti kapcsolatainak időtartama 

csökken, hogy ezek a kapcsolatok egyre gyorsabb ütemben változnak. És látni fogjuk, hogy 

több erőteljes erő, köztük ez a látszólag egyszerű tény, a bürokráciát pusztulásra ítéli. 
 

 

A SZERVEZETI FELFORDULÁS 



Volt idő, amikor a szervezeti táblázat - amelyet néha "T/O"-ként ismertek - egy sor szépen 

sorakoztatott dobozt mutatott, amelyek mindegyike egy tisztet és a szervezeti alegységeket 

jelezte, amelyekért ő volt felelős. Minden nagyobb bürokrácia, legyen az vállalat, egyetem 

vagy kormányzati ügynökség, rendelkezett saját T/O-val, amely a vezetők számára a 

szervezeti földrajz részletes térképét nyújtotta. Ha egy ilyen térképet egyszer megrajzoltak, az 

a szervezet szabálykönyvének állandó részévé vált, és évekig használatban maradt. Ma a 

szervezeti vonalak olyan gyakran változnak, hogy egy három hónapos táblázatot gyakran 

történelmi leletnek tekintenek, olyasminek, mint a Holt-tengeri tekercseket.  
A szervezetek most olyan gyakorisággal - és néha olyan elhamarkodottan - változtatják 

belső alakjukat, hogy az embernek úszik a feje. A címek hétről hétre változnak. A 

munkakörök átalakulnak. A felelősségi körök változnak. Hatalmas szervezeti struktúrákat 

szednek szét, új formába összerakva, majd újra átrendezve. Osztályok és részlegek jönnek 

létre egyik napról a másikra, hogy aztán egy újabb és újabb átszervezés során eltűnjenek. 

Részben ez az őrült átrendeződés az Egyesült Államok és Nyugat-Európa iparán 

végigsöprő összeolvadások és "szétválások" áradata miatt következik be. A hatvanas évek 

végén a felvásárlások hatalmas hulláma, a gigantikus konglomerátumok és a diverzifikált 

vállalati szörnyetegek növekedése következett be. A hetvenes években a kivonások és később 

az újrafelvásárlások hasonlóan erőteljes hulláma következhet be, ahogy a vállalatok 

megpróbálják konszolidálni és megemészteni új leányvállalataikat, majd elcserélni a 

problémás részeket. 1967 és 1969 között a Questor Corporation (korábban Dunhill 

International, Incorporated) nyolc vállalatot vásárolt meg, ötöt pedig eladott. Számos más 

vállalatnak van hasonló története. Alan J. Zakon vezetési tanácsadó szerint "még nagyon sok 

darabot fognak leválasztani". Ahogy a fogyasztói piac kavarog és változik, a vállalatok 

kénytelenek lesznek folyamatosan újrapozícionálni magukat benne. 

A belső átszervezések szinte elkerülhetetlenül követik az ilyen vállalati cseréket, de 

számos más okból is felmerülhetnek. A közelmúltban egy hároméves időszak alatt az 

Egyesült Államok 100 legnagyobb ipari vállalata közül hatvanhat vállalat számolt be 

nyilvánosan nagyobb szervezeti átalakításokról. Valójában ez csak a közmondásos jéghegy 

látható csúcsa volt. Sokkal több átszervezés történik, mint amennyit valaha is jelentenek. A 

legtöbb vállalat igyekszik elkerülni a nyilvánosságot, amikor átalakítja szervezetét. Ráadásul 

az állandó kisebb és részleges átszervezések osztály- vagy divíziós szinten vagy az alatt 

történnek, és túl kicsinek vagy jelentéktelennek tekintik őket ahhoz, hogy jelenteni lehessen. 

"Tanácsadóként saját megfigyelésem szerint" - mondja D. R. Daniel, a McKinsey & 

Company, egy nagy vezetési tanácsadó cég munkatársa - "a legnagyobb ipari vállalatoknál a 

szervezeti változások jelenlegi ütemére vonatkozóan valószínűleg kétévente egy nagyobb 

átszervezés az óvatos becslés. Cégünk az elmúlt évben több mint 200 szervezeti tanulmányt 

végzett hazai vállalati ügyfelek számára, és a szervezeti problémák még nagyobb részét 

képezik az Egyesült Államokon kívüli gyakorlatunknak". Ráadásul - teszi hozzá - nincs jele a 

kiegyenlítődésnek. Ha valami, akkor a szervezeti zavarok gyakorisága növekszik. 

Ezek a változások ráadásul egyre messzebbre nyúlnak erejükben és hatókörükben. L. E. 

Greiner, a Harvard Graduate School of Business Administration professzora szerint: "Míg 

néhány évvel ezelőtt a szervezeti változás célpontja egy kis munkacsoportra vagy egyetlen 

osztályra korlátozódott ... addig most a hangsúly a szervezet egészére konvergál, és egyszerre 

több részlegre és szintre, sőt magukra a felsővezetőkre is kiterjed." A szervezet átalakítására 

irányuló "forradalmi kísérletekre" hivatkozik "a vezetés minden szintjén". 

Ha az iparban az egykor rögzített szervezeti táblázat nem fog megállni, akkor egyre 

inkább ugyanez igaz a nagy kormányzati ügynökségekre is. Alig van olyan fontos 

minisztérium vagy osztály a technológiai nemzetek kormányaiban, amely az elmúlt években 

ne ment volna át sorozatos szervezeti változáson. Az Egyesült Államokban a 



Az 1913 és 1953 közötti negyvenéves időszak alatt a depresszió, a háború és más társadalmi 

felfordulások ellenére a kormány egyetlen új kabinetszintű tárcával sem bővült. Mégis 1953-

ban a Kongresszus létrehozta az Egészségügyi, Oktatási és Jóléti Minisztériumot. 1965-ben 

létrehozta a Lakásügyi és Városfejlesztési Minisztériumot. 1967-ben létrehozta a Közlekedési 

Minisztériumot (ezzel összevonva a korábban harminc különböző ügynökségben végzett 

tevékenységeket), és nagyjából ugyanebben az időben az elnök a Munkaügyi és a 

Kereskedelmi Minisztérium összevonására szólított fel.  
A kormányzati struktúrán belüli ilyen változások csak a legszembetűnőbbek, mert a 

szervezeti rengések hasonlóan érezhetők a lenti ügynökségek mindegyikében. A belső 

újratervezés valóban szitokszóvá vált Washingtonban. 1965-ben, amikor John Gardner lett az 

Egészségügyi, Oktatási és Jóléti Minisztérium minisztere, a minisztériumot alapjaiban 

rengette meg az átszervezés. Az ügynökségeket, irodákat és hivatalokat olyan ütemben 

szervezték át, hogy a veterán alkalmazottak a mentális kimerültség állapotába kerültek. (Az 

átszervezés csúcspontján az egyik tisztviselő, aki történetesen az egyik barátom, minden 

reggel, amikor munkába indult, üzenetet hagyott a férjének. Az üzenet az aznapi 

telefonszámát tartalmazta. A változások olyan gyorsak voltak, hogy nem tudta megtartani a 

telefonszámot olyan sokáig, hogy az bekerüljön az osztályvezetői névjegyzékbe). Gardner úr 

utódai tovább babráltak a szervezéssel, és 1969-ben Robert Finch tizenegy hónapos 

hivatalban töltött idő után újabb nagyszabású átalakítást sürgetett, miután időközben arra a 

következtetésre jutott, hogy az osztály gyakorlatilag kezelhetetlen abban a formában, ahogyan 

találta. 

Az Önmegújításban, egy befolyásos kis könyvben, amelyet még azelőtt írt, hogy 

belépett volna a kormányba, Gardner azt állította, hogy: "Az előrelátó adminisztrátor ... 

átszervezi a szervezetet, hogy lebontsa a megszilárdult szervezeti vonalakat. Átcsoportosítja a 

személyzetet ... Újradefiniálja a munkaköröket, hogy kiszakítsa őket a merev kategóriákból." 

Másutt Gardner a kormányzatban tapasztalható "szervezési válságokra" utalt, és azt javasolta, 

hogy mind a köz-, mind a magánszektorban "a legtöbb szervezetnek olyan struktúrája van, 

amelyet olyan problémák megoldására terveztek, amelyek már nem léteznek". Az 

"önmegújító" szervezetet úgy definiálta, mint amely a változó igényekre reagálva 

folyamatosan változtatja a struktúráját. 

Gardner üzenete a szervezeti élet állandó forradalmára való felhívás, és egyre több 

kifinomult vezető ismeri fel, hogy a gyorsuló változások világában az átszervezés nem 

egyszeri, traumatikus esemény, hanem folyamatos folyamat, és nem is kell annak lennie. Ez a 

felismerés a vállalatokon és kormányzati ügynökségeken kívül is terjed. Így a The New York 

Times ugyanazon a napon, amikor a műanyag-, rétegelt lemez- és papíriparban tervezett 

fúziókról számol be, beszámol a British Broadcasting Corporation jelentős adminisztratív 

átalakításáról, a Columbia Egyetem szerkezetének alapos felújításáról, sőt a 

legkonzervatívabb intézmény, a New York-i Metropolitan Művészeti Múzeum teljes 

átszervezéséről is. Mindezek mögött nem egy véletlenszerű tendencia, hanem egy történelmi 

mozgalom áll. A szervezeti változás - az önmegújítás, ahogy Gardner fogalmaz - szükséges, 

elkerülhetetlen válasz a változások felgyorsulására. 

A szervezeten belüli egyén számára a változás teljesen új légkört és új problémákat 

teremt. A szervezeti minták változása azt jelenti, hogy az egyén kapcsolata egy adott 

struktúrához (a velejáró kötelezettségekkel és jutalmakkal együtt) csonka, időben lerövidül. 

Minden egyes változással újra kell orientálódnia. Manapság az átlagos egyént gyakran 

áthelyezik, egyik alstruktúrából a másikba helyezik át. De még ha ugyanabban az osztályban 

marad is, gyakran tapasztalja, hogy maga az osztály is áthelyeződött valamilyen gyorsan 

változó szervezeti táblán, így a helyzete a teljes labirintusban már nem ugyanaz. 

Ennek eredménye, hogy az ember szervezeti kapcsolatai ma gyorsabban változnak, 

mint valaha. Az átlagos kapcsolat kevésbé állandó, inkább ideiglenes, mint valaha. 



 

 

AZ ÚJ HIRDETÉSI DEMOKRÁCIA 

 

A magas fluktuációs arányt a leglátványosabban a vezetők által "projekt-" vagy 

"feladatcsoport-menedzsmentnek" nevezett vezetés gyors terjedése jelképezi. Itt csapatokat 

állítanak össze konkrét rövid távú problémák megoldására. Aztán, pontosan úgy, mint a 

mobil játszótereket, szétszedik őket, és emberi alkotóelemeiket újra beosztják. Néha ezeket a 

csapatokat csak néhány napra dobják össze. Néha néhány évre tervezik őket. De ellentétben a 

hagyományos bürokratikus szervezet funkcionális osztályaival vagy részlegeivel, amelyekről 

feltételezhető, hogy állandóak, a projekt- vagy munkacsoportok eleve ideiglenesek.  
Amikor a Lockheed Aircraft Corporation elnyerte az ellentmondásos szerződést 

ötvennyolc óriási C-5A katonai légiszállító repülőgép építésére, egy teljesen új, 11 000 fős 

szervezetet hozott létre kifejezetten erre a célra. A több milliárd dolláros munka elvégzéséhez 

a Lockheednek nemcsak a saját emberei, hanem több száz alvállalkozó cég munkáját is 

koordinálnia kellett. Összesen 6000 vállalat vesz részt a hatalmas repülőgépek 

mindegyikéhez szükséges több mint 120 000 alkatrész előállításában. Az erre a célra 

létrehozott Lockheed projekt szervezetnek saját vezetése és bonyolult belső struktúrája van. 

Az első C-5A pontosan a tervezett időpontban, 1969 márciusában, huszonkilenc 

hónappal a szerződés odaítélése után gördült ki a műhelyből. Az ötvennyolc szállító 

repülőgép utolsó példányát két évvel később kellett volna leszállítani. Ez azt jelentette, hogy 

az erre a feladatra létrehozott egész impozáns szervezet tervezett élettartama öt év volt. Amit 

itt látunk, az nem más, mint egy eldobható részleg létrehozása - a papírruhák vagy eldobható 

zsebkendők szervezeti megfelelője. 

A projekt-szervezés széles körben elterjedt a repülőgépiparban. Amikor egy vezető 

gyártó elindult egy bizonyos nagy szerződés elnyerésére a Nemzeti Repülési és Űrhajózási 

Ügynökségtől, egy körülbelül százfős csapatot állított össze, amelyet a vállalat különböző 

funkcionális részlegeiből kölcsönöztek. A projektcsapat körülbelül másfél évig dolgozott az 

adatgyűjtésen és a munka elemzésén, még mielőtt a kormányzat hivatalosan ajánlatokat kért 

volna. Amikor eljött az idő a hivatalos ajánlat - az iparágban "ajánlat" néven ismert - 

elkészítésére, az "ajánlatot megelőző projektcsoportot" feloszlatták, és tagjait visszaküldték a 

funkcionális részlegeikhez. A tényleges ajánlat megírására egy új csapat jött létre. 

A javaslatíró csapatok gyakran néhány hétig dolgoznak együtt. A pályázat benyújtását 

követően azonban a pályázatíró csapat is feloszlik. Amikor a szerződést megnyerik (ha 

megnyerik), egymás után új csapatokat hoznak létre a fejlesztésre, és végül a szükséges áruk 

gyártására. Egyes személyek a munkával együtt mozoghatnak, és minden egyes egymást 

követő projektcsapathoz csatlakozhatnak. Jellemzően azonban az embereket csak a munka 

egy vagy néhány szakaszában való munkavégzésre vonják be. 

Bár ezt a szervezeti formát széles körben a repülőgépipari vállalatokkal azonosítják, 

egyre gyakrabban alkalmazzák hagyományosabb iparágakban is. Akkor alkalmazzák, ha az 

elvégzendő feladat nem rutinszerű, ha az valójában egyszeri feladat. 

"Néhány év alatt" - írja a Business Week - "a projektmenedzserek mindennapossá 

váltak". Valóban, a projektmenedzsment maga is speciális vezetői művészetnek számít, és 

mind az Egyesült Államokban, mind Európában van egy kis, de egyre növekvő számú 

menedzser, akik projektről projektre, vállalatról vállalatra vándorolnak, és soha nem 

telepednek le a rutinszerű vagy hosszú távú műveletek vezetésére. Kezdenek megjelenni a 

projekt- és feladatcsoportok irányításáról szóló könyvek. Az Egyesült Államok Légierő 

Rendszerparancsnoksága pedig az ohiói Daytonban működtet egy iskolát, ahol vezetőket 

képeznek ki a projektmenedzsmentre. 

A munkacsoportok és más ad hoc csoportok mostanra elszaporodtak a kormányzati és 

üzleti bürokráciában, mind az Egyesült Államokban, mind külföldön. Átmeneti csoportok, 

amelyek 



tagjai egy adott probléma megoldására jönnek össze, majd szétválnak, különösen jellemzőek 

a tudományra, és hozzájárulnak a tudományos közösség kinetikus minőségének 

magyarázatához. Tagjai állandóan mozgásban vannak, ha nem is földrajzilag, de 

szervezetileg.  
George Kozmetsky, a Teledyne Incorporated társalapítója, jelenleg a Texasi Egyetem 

üzleti iskolájának dékánja különbséget tesz a "rutinszerű" és a "nem rutinszerű" szervezetek 

között. Az utóbbiak leggyakrabban egyedi problémákkal küzdenek. Statisztikákat idéz, 

amelyek azt mutatják, hogy a nem rutinszerű szektor, amelybe a kormányzatot és számos 

fejlett technológiai vállalatot sorolja, olyan gyorsan növekszik, hogy 2001-re az Egyesült 

Államok teljes munkaerejének 65 százalékát fogja foglalkoztatni. Az ebben az ágazatban 

működő szervezetek éppen azok, amelyek a legnagyobb mértékben támaszkodnak az 

átmeneti csapatokra és munkacsoportokra. 

Nyilvánvaló, hogy nincs semmi új abban az elképzelésben, hogy egy csoportot 

összeállítanak egy adott probléma megoldására, majd a feladat befejeztével feloszlatják azt. 

Ami újdonság, az az a gyakoriság, amellyel a szervezeteknek ilyen ideiglenes 

megállapodásokhoz kell folyamodniuk. Sok nagy szervezet látszólag állandónak tűnő 

struktúráját - gyakran azért, mert ellenállnak a változásnak - ma már erősen átszövik ezek az 

átmeneti sejtek. 

A felszínen az ideiglenes szervezés felemelkedése jelentéktelennek tűnhet. Ez a 

működési mód mégis megzavarja a szervezet hagyományos felfogását, amely szerint a 

szervezet többé-kevésbé állandó struktúrákból áll. Az eldobható szervezetek, az ad hoc 

csapatok vagy bizottságok nem feltétlenül helyettesítik az állandó funkcionális struktúrákat, 

de a felismerhetetlenségig megváltoztatják azokat, és mind emberektől, mind hatalomtól 

megfosztják őket. Ma, miközben a funkcionális részlegek továbbra is léteznek, egyre több 

projektcsapat, munkacsoport és hasonló szervezeti struktúra bukkan fel közöttük, majd tűnik 

el. Az emberek pedig ahelyett, hogy a funkcionális szervezetben rögzített helyeket töltenének 

be, nagy sebességgel mozognak ide-oda. Gyakran megtartják funkcionális "otthoni 

bázisukat", de többször leválnak, hogy ideiglenes csapattagként szolgáljanak. 

Rövidesen látni fogjuk, hogy ez a folyamat, ha elég gyakran ismétlődik, megváltoztatja 

az érintettek lojalitását; felborítja a hatalmi vonalakat; és felgyorsítja azt a sebességet, 

amellyel az egyének kénytelenek alkalmazkodni a szervezeti változásokhoz. Egyelőre 

azonban fontos felismerni, hogy az ad hoc szerveződések térhódítása a társadalom egészét 

érintő változások felgyorsulásának közvetlen következménye. 

Amíg egy társadalom viszonylag stabil és változatlan, addig a férfiak számára 

jelentkező problémák általában rutinszerűek és kiszámíthatóak. Az ilyen környezetben a 

szervezetek viszonylag állandóak lehetnek. Amikor azonban a változás felgyorsul, egyre több 

újszerű, első alkalommal felmerülő probléma merül fel, és a hagyományos szervezeti formák 

alkalmatlannak bizonyulnak az új körülményekhez. Nem tudnak többé megbirkózni a 

feladattal. Amíg ez így van - mondja Dr. Donald A. Schon, a Társadalmi és Technikai 

Innovációs Szervezet elnöke -, addig "önpusztító szervezeteket kell létrehoznunk ... sok 

autonóm, félig-meddig csatolt egységet, amelyeket ki lehet váltani, meg lehet semmisíteni, el 

lehet adni bye-bye, amikor már nincs rájuk szükség". 

A hagyományos funkcionális szervezeti struktúrák, amelyeket a kiszámítható, nem 

újszerű körülményekre hoztak létre, képtelennek bizonyulnak arra, hogy hatékonyan 

reagáljanak a környezet radikális változásaira. Így ideiglenes szerepstruktúrák jönnek létre, 

miközben az egész szervezet küzd önmaga megőrzéséért és folyamatos növekedéséért. A 

folyamat pontosan analóg az építészetben a modularizmus irányába mutató tendenciával. 

Korábban úgy definiáltuk a modularizmust, mint azt a kísérletet, hogy egy egész struktúrának 

nagyobb tartósságot kölcsönözzünk azáltal, hogy lerövidítjük az alkotóelemek élettartamát. 

Ez a szervezetre is érvényes, és segít megmagyarázni a rövid élettartamú vagy eldobható 

szervezeti elemek terjedését. 



Ahogy a gyorsulás folytatódik, a szervezeti újratervezés folyamatos funkcióvá válik. 

Bernard Muller-Thym vezetési tanácsadó szerint az új technológia a fejlett vezetési 

technikákkal kombinálva teljesen új helyzetet teremt. "Ami most a kezünkben van" - mondja 

- "az egy olyan termelési képesség, amely élénk intelligenciával, élénk információval, így 

maximálisan rugalmas, teljesen rugalmas. 



óráról órára átszervezni az üzemet, ha valaki ezt akarná." És ami igaz az üzemre, az egyre 

inkább igaz a szervezet egészére is.  
Röviden, a szuperindusztriális társadalom szervezeti földrajza várhatóan egyre inkább 

kinetikus lesz, tele turbulenciával és változással. Minél gyorsabban változik a környezet, 

annál rövidebb a szervezeti formák élettartama. A közigazgatási struktúrában, csakúgy, mint 

az építészeti struktúrában, a hosszú távú formákról az ideiglenes formákra, az állandóságról 

az átmenetiségre térünk át. A bürokráciától a hirdetés-demokrácia felé haladunk. 

Ily módon a gyorsító lendület szervezéssé alakul át. Az állandóság, a bürokrácia egyik 

azonosító jellemzője, aláássuk, és könyörtelen következtetésre jutunk: az embernek a 

szervezet láthatatlan földrajzához fűződő kapcsolatai egyre gyorsabban fordulnak át, 

pontosan úgy, ahogy a dolgokhoz, a helyekhez és az emberekhez fűződő kapcsolatai is, akik 

ezeket az állandóan változó szervezeti struktúrákat működtetik. Ahogy az új nomádok 

vándorolnak helyről helyre, úgy vándorol az ember egyre inkább szervezeti struktúráról 

szervezeti struktúrára. 
 

 

A HIERARCHIA ÖSSZEOMLÁSA 

 

Valami más is történik: a hatalmi viszonyok forradalmi változása. A nagy szervezetek 

nemcsak arra kényszerülnek, hogy megváltoztassák belső struktúrájukat és ideiglenes 

egységeket hozzanak létre, hanem egyre nehezebben tudják fenntartani a hagyományos 

parancsnoki láncokat is.  
Udvariaskodás lenne azt állítani, hogy az iparban vagy a kormányzatban dolgozó 

munkások ma valóban "részt vesznek" vállalataik irányításában - akár a kapitalista, akár a 

szocialista vagy kommunista országokban. Mégis van bizonyíték arra, hogy a bürokratikus 

hierarchiák, amelyek elválasztják azokat, akik "döntéseket hoznak", azoktól, akik csak 

végrehajtják azokat, módosulnak, megkerülhetők vagy megszakíthatók. 

Ez a folyamat érezhető az iparban, ahol William H. Read, a McGill University 

Graduate School of Business professzora szerint "ellenállhatatlan nyomás" nehezedik a 

hierarchikus rendszerekre. "A szervezetek központi, döntő fontosságú és fontos ügyei" - 

jelenti ki - "egyre inkább eltolódnak a fentről és lentről az "oldalra"." Ami egy ilyen 

elmozdulással jár, az gyakorlatilag forradalom a szervezeti struktúrában - és az emberi 

kapcsolatokban. Ugyanis az "oldalirányban" - azaz a szervezet nagyjából azonos szintjén lévő 

másokkal - kommunikáló emberek másképp viselkednek, egészen más nyomás alatt 

működnek, mint azok, akiknek felfelé és lefelé kell kommunikálniuk a hierarchiában. 

Ennek illusztrálására nézzünk meg egy tipikus munkahelyi környezetet, amelyben egy 

hagyományos bürokratikus hierarchia működik. Még fiatalemberként néhány évig egy 

öntödében dolgoztam malomipari segédmunkásként. Itt, egy hatalmas, sötét épületbarlangban 

emberek ezrei dolgoztak azon, hogy autóipari forgattyúház-öntvényeket gyártsanak. A 

látvány dantesi volt - a füst és a korom elkenődött az arcunkon, fekete piszok borította a 

padlót és töltötte meg a levegőt, a kén és az égett homok szúrós, fojtogató szaga égette az 

orrunkat. A fejünk felett egy nyikorgó szállítószalag vörösen forró öntvényeket szállított, és 

forró homokot csepegtetett az alatta lévő emberekre. Az olvadt vas villogott, a tüzek sárga 

lángjai, és a zajok őrült kakofóniája: emberek kiabáltak, láncok zörögtek, malmok kalapáltak, 

sűrített levegő visított. 

Egy idegen számára a jelenet kaotikusnak tűnt. A bent lévők azonban tudták, hogy 

minden gondosan megszervezve van. Bürokratikus rend uralkodott. Az emberek ugyanazt a 

munkát végezték újra és újra. Minden helyzetet szabályok szabályoztak. És minden ember 

pontosan tudta, hogy hol áll a vertikális hierarchiában, amely a legalacsonyabban fizetett 



magpasztertől egészen a láthatatlan "ők"-ekig ért, akik egy másik épületben a vezetői 

lakosztályokat népesítették be. 



A hatalmas fészerben, ahol dolgoztunk, valami mindig rosszul ment. Kiégett egy 

csapágy, elpattant egy szíj vagy eltört egy fogaskerék. Amikor ez megtörtént egy részlegben, 

a munka leállt, és a hierarchiában őrjöngő üzenetek kezdtek felfelé és lefelé áramlani. A 

meghibásodáshoz legközelebbi munkás értesítette a művezetőjét. Ő pedig a 

termelésfelügyelőt. A termelésfelügyelő továbbítaná az üzenetet a karbantartásfelügyelőnek. 

A karbantartásért felelős vezető elküldene egy csapatot a kár helyreállítására.  
Ebben a rendszerben az információkat a munkás "felfelé", a művezetőn keresztül a 

termelésfelügyelőhöz juttatja el. A termelésfelügyelő "oldalirányban" továbbítja az 

információt egy, a hierarchiában nagyjából ugyanazon a szinten elhelyezkedő embernek (a 

karbantartásfelügyelőnek), aki viszont "lefelé" továbbítja azt a malomiparosoknak, akik 

ténylegesen újraindítják a dolgokat. Az információnak tehát összesen négy lépcsőfokot kell 

megtennie felfelé és lefelé a függőleges létrán, plusz egy lépcsőfokot oldalirányban, mielőtt a 

javítás megkezdődhet. 

Ez a rendszer azon a ki nem mondott feltételezésen alapul, hogy a piszkos, izzadt 

emberek odalent nem tudnak jó döntéseket hozni. Csak a hierarchiában magasabban állókra 

lehet bízni az ítélőképességet vagy a diszkréciót. A legfelső szinten lévő tisztviselők hozzák 

meg a döntéseket, az alul lévő emberek pedig végrehajtják azokat. Az egyik csoport képviseli 

a szervezet agyát; a másik a kezeket. 

Ez a tipikusan bürokratikus berendezkedés kiválóan alkalmas a rutinproblémák 

mérsékelt tempóban történő megoldására. Amikor azonban a dolgok felgyorsulnak, vagy a 

problémák megszűnnek rutinszerűnek lenni, gyakran elszabadul a káosz. Könnyű belátni, 

hogy miért. 

Először is, az élettempó felgyorsulása (és különösen a termelés automatizálással történő 

felgyorsulása) azt jelenti, hogy minden egyes perc "állásidő" minden eddiginél több kieső 

teljesítménybe kerül. A késedelem egyre drágább. Az információnak gyorsabban kell 

áramlania, mint valaha. Ugyanakkor a gyors változás - az újszerű, váratlan problémák 

számának növekedésével - növeli a szükséges információk mennyiségét. Egy újszerű 

problémával való megbirkózáshoz több információra van szükség, mint egy olyanhoz, 

amelyet már tucatszor vagy százszor megoldottunk. Ez a gyorsabb sebességű, több 

információ iránti együttes igény az, ami most aláássa a bürokráciára oly jellemző nagy 

vertikális hierarchiákat. 

A fent leírt öntödében radikális gyorsítást lehetett volna elérni, ha a munkás közvetlenül 

a karbantartás vezetőjének vagy akár a karbantartó személyzetnek jelenthette volna a 

meghibásodást, ahelyett, hogy a művezetőjén és a termelésvezetőjén keresztül továbbította 

volna a hírt. A négylépcsős kommunikációs folyamatból így legalább egy, de talán két lépést 

is le lehetett volna faragni - ez 25-50 százalékos megtakarítást jelentene. Lényeges, hogy a 

megszüntethető lépések a fel-le lépések, a függőleges lépések. 

Ma az ilyen megtakarításokat lázasan keresik a változásokkal való lépéstartásért küzdő 

vezetők. A hierarchiát megkerülő rövidítéseket egyre gyakrabban alkalmazzák gyárak, 

irodák, laboratóriumok ezreiben, sőt még a hadseregben is. Az ilyen apró változások 

halmozott eredménye a vertikális kommunikációs rendszerekről az oldalirányúakra való 

tömeges áttérés. A kívánt eredmény a gyorsabb kommunikáció. Ez a kiegyenlítődési 

folyamat azonban súlyos csapást jelent az egykor szentnek hitt bürokratikus hierarchiára, és 

lyukat üt az "agy és kéz" analógiáján. Mivel a vertikális parancsnoki láncot egyre inkább 

megkerüljük, a "kezek" is kezdenek döntéseket hozni. Amikor a munkás megkerüli a 

művezetőjét vagy a felettesét, és hív egy javítócsoportot, olyan döntést hoz, amelyet a 

múltban csak ezek a "felsőbb vezetők" hozhattak meg. 

A hierarchiának ezt a csendes, de jelentős romlását, amely ma már a vezetői 

lakosztályban éppúgy végbemegy, mint a gyárak földszintjén, fokozza a szakértők hordáinak 

megjelenése a színpadon - olyan szűk szakterületek specialistái, hogy a csúcson állók 



gyakran nehezen értik meg őket. A vezetőknek egyre inkább ezeknek a szakértőknek az 

ítéletére kell hagyatkozniuk. Szilárdtestfizikusok, számítógépes programozók, 

rendszertervezők, operációkutatók, mérnöki szakemberek - ezek az emberek új döntéshozói 

funkciót töltenek be. Egykor csupán konzultáltak a vezetőkkel, akik fenntartották maguknak 

a következőket 



a vezetői döntések meghozatalának joga. Ma a vezetők elveszítik a döntéshozatal 

monopóliumát.  
A McGill professzora, Read szerint "a szakemberek egyre inkább nem illeszkednek egy 

parancsnoki láncrendszerbe", és "nem várhatják meg, hogy szakértői tanácsaikat magasabb 

szinten hagyják jóvá". Mivel a döntéseknek nincs idejük arra, hogy a hierarchiában felfelé és 

lefelé haladjanak, a "tanácsadók" már nem csak tanácsot adnak, hanem maguk kezdenek 

döntéseket hozni. Gyakran teszik ezt a dolgozókkal és a földi szintű technikusokkal 

közvetlenül konzultálva. 

Frank Metzger, az International Telephone and Telegraph Corporation személyzeti 

tervezési igazgatója szerint ennek eredményeként "már nem kell szigorúan betartani a 

hierarchiát. A hierarchia öt vagy hat különböző szintje is képviseltetheti magát egy 

megbeszélésen. Megpróbálod elfelejteni a fizetési szintet és a hierarchiát, és úgy szervezel, 

hogy a munkát elvégezd". 

Read professzor szerint ezek a tények "megdöbbentő változást jelentenek a szervezetek 

gondolkodásában, cselekvésében és döntéshozatalában". Elég valószínű, hogy "az egyetlen 

igazán hatékony módszer a koordinációs és kommunikációs problémák megelőzésére, vagy 

azokkal való megbirkózásra változó technológiánkban az emberek és a feladatok új 

elrendezésében, a bürokratikus hagyományokkal élesen szakító elrendezésekben rejlik majd" 

- jelentette ki. 

Hosszú időbe telik, amíg az utolsó bürokratikus hierarchia is eltörlődik. A bürokráciák 

ugyanis jól alkalmazhatók olyan feladatokra, amelyekhez közepesen képzett emberek 

tömegei szükségesek a rutinműveletek elvégzéséhez, és kétségtelen, hogy néhány ilyen 

műveletet a jövőben is emberek fognak végezni. De éppen az ilyen feladatokat a számítógép 

és az automatizált berendezések sokkal jobban elvégzik, mint az emberek. Nyilvánvaló, hogy 

a szuperipari társadalomban sok ilyen feladatot nagy, önszabályozó gépi rendszerek fognak 

elvégezni, megszüntetve ezzel a bürokratikus szervezés szükségességét. Az automatizálás 

távolról sem fogja a bürokrácia szorítását a civilizációra a korábbinál szorosabban rögzíteni, 

hanem annak megdöntéséhez vezet. 

Ahogy a gépek átveszik a rutinfeladatokat, és a gyorsulási lendület növeli az 

újdonságok mennyiségét a környezetben, a társadalom (és szervezetei) energiájának egyre 

nagyobb részét kell a nem rutinszerű problémák megoldására fordítania. Ez olyan fokú 

képzelőerőt és kreativitást igényel, amelyet a bürokrácia a maga "ember a puttonyban" 

szervezetével, állandó struktúráival és hierarchiáival nem igazán képes biztosítani. Így nem 

meglepő, hogy ahol a szervezeteket manapság a technológiai vagy társadalmi változások 

áramlata elkapja, ahol a kutatás és fejlesztés fontos, ahol az embereknek első alkalommal kell 

megbirkózniuk problémákkal, ott a bürokratikus formák hanyatlása a legkifejezettebb. 

Ezekben a határ menti szervezetekben az emberi kapcsolatok új rendszere bontakozik ki. 

Az életben maradáshoz a szervezeteknek le kell vetniük azokat a bürokratikus 

gyakorlatokat, amelyek leállítják őket, kevésbé érzékennyé és a változásokra kevésbé 

gyorsan reagálóvá teszik őket. Joseph A. Raffaele, a Drexel Institute of Technology 

közgazdászprofesszora szerint ennek az az eredménye, hogy "a technikai egyenrangúak 

működő társadalma" felé haladunk, amelyben "a vezető és a vezetett közötti határvonal 

elmosódott". A szuperipari ember ahelyett, hogy állandó, tisztán meghatározott helyet 

foglalna el, és agyatlan rutinfeladatokat látna el felülről érkező utasításokra reagálva, egyre 

inkább úgy találja, hogy döntési felelősséget kell vállalnia - és ezt egy kaleidoszkópszerűen 

változó, rendkívül átmeneti emberi kapcsolatokra épülő szervezeti struktúrában kell tennie. 

Bármi mást is mondhatnánk, ez nem a régi, megszokott weberi bürokrácia, amelyre oly sok 

regényírónk és társadalomkritikusunk még mindig késve dobálja rozsdás dárdáit. 
 

 

A BÜROKRÁCIÁN TÚL 

 



Ha Max Weber volt az, aki először definiálta a bürokráciát és megjósolta annak diadalát, 

akkor Warren Bennis úgy vonulhat be a szociológiai tankönyvekbe, mint aki először jósolta 

meg meggyőzően a bürokráciát. 



megszűnését, és felvázolta a helyébe lépő szervezetek körvonalait. Pontosan abban a 

pillanatban, amikor a bürokrácia elleni felháborodás az amerikai egyetemeken és másutt is 

elérte harsányságának csúcsát, Bennis, a szociálpszichológus és az ipari menedzsment 

professzora egyenesen azt jósolta, hogy "a következő huszonöt-ötven évben" mindannyian 

"részt veszünk a bürokrácia végében". Arra buzdított, hogy kezdjünk el "a bürokrácián túlra" 

tekinteni.  
Így Bennis azt állítja, hogy "miközben a "jó emberi kapcsolatok" különböző hívei 

humanista alapon és keresztény értékekért harcolnak a bürokrácia ellen, úgy tűnik, hogy a 

bürokrácia leginkább azon bukik meg, hogy képtelen alkalmazkodni a gyors változásokhoz ... 

"A bürokrácia" - mondja - "egy olyan nagymértékben versenyző, differenciálatlan és 

stabil környezetben virágzik, mint amilyen a fiatalságának, az ipari forradalomnak az 

éghajlata volt. A hatalom piramisszerű struktúrája, amelyben a hatalom kevesek kezében 

összpontosul ... a rutinszerű feladatokra kiválóan alkalmas társadalmi berendezkedés volt és 

az is. A környezet azonban éppen azokon a pontokon változott meg, amelyek a 

mechanizmust a legproblémásabbá teszik. A stabilitás eltűnt." 

Minden kor a saját tempójának megfelelő szervezeti formát hoz létre. A mezőgazdasági 

civilizáció hosszú korszakában a társadalmakat alacsony átmenetiség jellemezte. A 

kommunikáció és a szállítás késedelmei lelassították az információ mozgásának ütemét. Az 

egyéni élet tempója viszonylag lassú volt. A szervezeteknek pedig ritkán kellett olyan 

döntéseket hozniuk, amelyeket mi nagy sebességűnek tartanánk. 

Az iparosodás kora felgyorsult tempót hozott mind az egyéni, mind a szervezeti életbe. 

Valójában éppen ezért volt szükség bürokratikus formákra. Bármennyire is nehézkesnek és 

hatástalannak tűnnek számunkra, átlagosan képesek voltak gyorsabban meghozni jobb 

döntéseket, mint az őket megelőző, laza és rakoncátlan szervezetek. Mivel minden szabály 

kodifikálva volt, rögzített elvek sora jelezte, hogyan kell kezelni a különböző munkahelyi 

problémákat, a döntések áramlását fel lehetett gyorsítani, hogy lépést tartsanak az iparosodás 

által hozott gyorsabb életritmussal. 

Weber elég éles eszű volt ahhoz, hogy ezt észrevegye, és rámutatott, hogy "A nyilvános 

közlemények, valamint a gazdasági és politikai tények közvetítésének rendkívüli gyorsulása 

állandó és éles nyomást gyakorol a közigazgatási reakció tempójának felgyorsulása 

irányába...". Tévedett azonban, amikor azt mondta: "Az ilyen reakcióidő optimumát általában 

csak egy szigorúan bürokratikus szervezet éri el". Mára ugyanis világossá vált, hogy a 

változások felgyorsulása olyan gyors ütemet ért el, amellyel még a bürokrácia sem tud többé 

lépést tartani. Az információ olyan gyorsan áramlik át a társadalmon, a drasztikus 

technológiai változások olyan gyorsan jönnek, hogy a jövőre újabb, még gyorsabban reagáló 

szervezeti formáknak kell jellemzőnek lenniük. 

Mik lesznek tehát a szuperipari társadalom szervezeteinek jellemzői? "A kulcsszó" - 

mondja Bennis - "az "ideiglenes" lesz; alkalmazkodó, gyorsan változó ideiglenes rendszerek 

lesznek". A problémákat olyan munkacsoportok fogják megoldani, amelyek "viszonylag 

idegenekből állnak majd, akik különböző szakmai készségeket képviselnek". 

Ebben a rendszerben a vezetők és menedzserek koordinátorként működnek a különböző 

átmeneti munkacsoportok között. Képzettek lesznek a különböző szakembercsoportok 

szakzsargonjának megértésében, és kommunikálni fognak a csoportok között, lefordítva és 

tolmácsolva az egyik csoport nyelvét a másik nyelvére. Bennis szerint ebben a rendszerben 

az emberek "nem vertikálisan, rang és szerep szerint, hanem rugalmasan és funkcionálisan, a 

készségek és a szakmai képzettség szerint lesznek megkülönböztetve". 

Az egyik átmeneti csapatból a másikba való nagyarányú ide-oda mozgások miatt - 

folytatja - "A munkacsoportok iránti elkötelezettség csökken... Miközben az emberi 

interakciós készségek egyre fontosabbá válnak az összetett feladatokban való együttműködés 



növekvő igénye miatt, ezzel párhuzamosan a csoportkohézió csökkenése is bekövetkezik ... 

Az emberek 



meg kell tanulniuk gyors és intenzív kapcsolatokat kialakítani a munkahelyen, és meg kell 

tanulniuk elviselni a tartósabb munkakapcsolatok elvesztését."  
Ez tehát az eljövendő Ad-hokrácia képe, a jövő gyorsan mozgó, információban gazdag, 

kinetikus szervezete, amely tele van átmeneti sejtekkel és rendkívül mobilis egyénekkel. 

Ebből a vázlatból ráadásul levonható néhány jellemzője azoknak az emberi lényeknek, akik 

ezeket az új szervezeteket benépesítik majd - és akik bizonyos mértékig már most is 

megtalálhatók a mai prototípus-szervezetekben. Ami kiderül, az drámaian eltér a szervezeti 

ember sztereotípiájától. Ugyanis ahogy a változások felgyorsulása és a környezet fokozott 

újszerűsége új szervezeti formát követel, úgy újfajta embert is követel. 

A bürokrácia három kiemelkedő jellemzője, mint láttuk, az állandóság, a hierarchia és a 

munkamegosztás volt. Ezek a jellemzők formálták a szervezeteket ellátó embereket. Az 

állandóság - annak felismerése, hogy az ember és a szervezet közötti kapcsolat az idők 

folyamán fennmarad - magával hozta a szervezet iránti elkötelezettséget. Minél tovább 

maradt az ember a szervezet ölelésében, annál inkább úgy tekintett a múltjára, mint a 

szervezetbe való befektetésre, annál inkább úgy látta, hogy személyes jövője a szervezet 

jövőjétől függ. A hosszú élet lojalitást szült. A munkaszervezetekben ezt a természetes 

tendenciát erőteljesen erősítette az a tudat, hogy a szervezethez fűződő kapcsolat megszűnése 

nagyon gyakran a gazdasági túlélés eszközeinek elvesztését jelentette. Egy olyan világban, 

amelyet sokak számára a hiány jellemzett, a munkahely értékes volt. A bürokrata tehát 

mozdulatlan volt, és mélyen a gazdasági biztonság felé orientálódott. Állása megtartása 

érdekében saját érdekeit és meggyőződését készségesen alárendelte a szervezet érdekeinek és 

meggyőződésének. 

A hatalommal teli hierarchiák, amelyeken keresztül a hatalom áramlott, az egyéneket 

az ostorral tartották kordában. Tudva, hogy a szervezettel való kapcsolata viszonylag tartós 

lesz (vagy legalábbis remélve, hogy az lesz), a szervezet embere belülről kereste a 

jóváhagyást. A jutalmak és büntetések a hierarchián keresztül jutottak lefelé az egyénhez, így 

az egyén, aki szokás szerint felfelé nézett a hierarchikus létra következő fokára, 

alárendeltségre kondicionálódott. Így született meg: a kíváncsi-nyugodt szervezeti ember - az 

ember, akinek nincsenek személyes meggyőződései (vagy nincs bátorsága, hogy azokat 

nyilvánvalóvá tegye). Megfizetett a megfelelésért. 

Végül a szervezet emberének meg kellett értenie a helyét a dolgok rendszerében; egy 

jól körülhatárolt rést foglalt el, olyan tevékenységeket végzett, amelyeket szintén jól 

körülhatároltak a szervezet szabályai, és az alapján ítélték meg, hogy milyen precízen követte 

a könyvet. Viszonylag rutinszerű problémákkal szembesülve arra ösztönözték, hogy 

rutinszerű válaszokat keressen. Az unortodoxiát, a kreativitást, a vállalkozó szellemet 

elriasztották, mert ezek akadályozták a szervezet által megkövetelt kiszámíthatóságot az 

alkotóelemeiben. 

A mai embrionális ad-hokráciák az emberi tulajdonságok gyökeresen eltérő 

konstellációját követelik meg. Az állandóság helyett az átmenetiséget találjuk - a szervezetek 

közötti nagyfokú mobilitást, a szervezeteken belüli véget nem érő átszervezéseket, valamint 

az ideiglenes munkacsoportok állandó létrehozását és felbomlását. Nem meglepő módon a 

szervezethez és annak alstruktúráihoz való régimódi "hűség" csökkenésének vagyunk tanúi. 

Walter Guzzardi Jr. a mai amerikai ipar fiatal vezetőiről írva kijelenti: "A modern 

ember és a modern szervezet közötti megállapodások nem olyanok, mint a médek és a 

perzsák törvényei. Nem azért készültek, hogy örökké álljanak ... Az ember rendszeresen 

megvizsgálja a saját hozzáállását a szervezethez, és felméri annak hozzáállását hozzá. Ha 

nem tetszik neki, amit lát, megpróbál változtatni rajta. Ha nem tud változtatni rajta, akkor 

elmozdul." Mondja George Peck vezetői toborzó: "Elképesztő azoknak a felsővezetőknek a 

száma, akiknek az önéletrajza az asztalfiókjukban van." 

A szervezet embere által érzett régi hűség a jelek szerint füstbe megy. Helyette a 

szakmai lojalitás felemelkedését figyelhetjük meg. Minden techno-társadalomban 



könyörtelenül növekszik a szakmai, műszaki és egyéb szakemberek száma. Az Egyesült 

Államokban 



Államokban csak 1950 és 1969 között számuk több mint kétszeresére nőtt, és ez az osztály 

továbbra is gyorsabban növekszik, mint a munkaerő bármely más csoportja. Ahelyett, hogy 

egyéni, vállalkozói szabadúszóként tevékenykednének, mérnökök, tudósok, pszichológusok, 

könyvelők és más szakemberek milliói léptek be a szervezet soraiba. Ami ennek 

eredményeként történt, az egy szép dialektikus fordulat. Veblen a szakemberek 

iparosodásáról írt. Ma az ipar professzionalizálódását figyelhetjük meg.  
John Gardner így nyilatkozik: "A hivatásos ember lojalitása a szakmájához és nem 

ahhoz a szervezethez fűződik, amely adott pillanatban otthont ad neki. Hasonlítsuk össze a 

vegyészt vagy elektronikai mérnököt egy helyi üzemben a nem hivatásos vezetőkkel 

ugyanabban az üzemben. A vegyész nem azokat tekinti kollégáinak, akik a szomszédos 

irodákat foglalják el, hanem a szakmabeli társait, bárhol is legyenek azok az ország, sőt a 

világ bármely pontján. A szétszórtan élő kortársaival való testvéri kapcsolatai miatt ő maga is 

rendkívül mobilis. De még ha egy helyen marad is, a helyi szervezethez való hűsége ritkán 

olyan minőségű, mint az igazi szervezeti emberé. Soha nem hisz benne egészen. 

"A szakmák felemelkedése azt jelenti, hogy a modern nagyszabású szervezésbe erősen 

beszivárogtak olyan emberek, akiknek teljesen más elképzelésük van arról, hogy miről szól a 

szervezés...". Ezek a férfiak tulajdonképpen "kívülállók", akik a rendszeren belül dolgoznak. 

Ugyanakkor a "szakma" kifejezés maga is új értelmet nyer. Ahogyan a bürokrácia 

vertikális hierarchiái az új technológia, az új tudás és a társadalmi változások együttes 

hatására összeomlanak, ugyanúgy a horizontális hierarchiák is, amelyek eddig megosztották 

az emberi tudást. A szakterületek közötti régi határok összeomlanak. Az emberek egyre 

inkább úgy találják, hogy a rájuk zúduló újszerű problémákat csak úgy lehet megoldani, ha 

túllépnek a szűk szakterületeken. 

A hagyományos bürokrata a villamosmérnököket az egyik rekeszbe, a 

pszichológusokat pedig a másikba tette. Sőt, a mérnökök és a pszichológusok saját szakmai 

szervezeteikben légmentesen elválasztották egymástól tudásuk és kompetenciájuk területét. 

Ma azonban a repülőgépiparban, az oktatásban és más területeken a mérnökök és a 

pszichológusok gyakran kerülnek össze átmeneti csapatokba. Az alapszakmák körül 

mindenütt új szervezetek jelennek meg, amelyek ezeket az olykor egzotikus szellemi 

összeolvadásokat tükrözik, így kezdenek kialakulni a biomatematikusok, 

pszichofarmakológusok, mérnök-könyvtárosok és számítógép-zenészek alcsoportjai. A 

diszciplínák közötti különbségek nem tűnnek el; de finomabbá, porózusabbá válnak, és 

állandó átrendeződési folyamat zajlik. 

Ebben a helyzetben még a szakmai lojalitás is rövid távú elkötelezettséggé válik, és 

maga a munka, az elvégzendő feladat, a megoldandó probléma olyan elkötelezettséget kezd 

kiváltani, amelyet eddig a szervezet számára tartottak fenn. A professzionális szakemberek 

Bennis szerint "látszólag a jutalmukat a kiválóság belső normáiból, a szakmai társaságaiktól 

és a feladatuk belső kielégüléséből merítik. Valójában a feladatnak, nem pedig a munkának, a 

normáiknak, nem pedig a főnöküknek kötelezik el magukat. És mivel diplomájuk van, 

utaznak. Nem jó "társasági emberek"; nem elkötelezettek, kivéve a kihívásokkal teli 

környezetet, ahol "játszhatnak a problémákkal"." 

A jövő eme emberei már most is a ma létező ad-hokráciák némelyikét irányítják. 

Izgalom és kreativitás van a számítógépes iparban, az oktatási technológiában, a 

rendszertechnikák városi problémákra való alkalmazásában, az új oceanográfiai iparban, a 

környezetvédelemmel foglalkozó kormányzati ügynökségekben és másutt. E területek 

mindegyikén, amelyek inkább a jövőt képviselik, mint a múltat, egy új, vállalkozó szellem 

uralkodik, amely teljes ellentétben áll a biztonságra törekvő ortodoxiával és a szervezeti 

emberrel kapcsolatos konformizmussal. 



Az új szellem ezekben az átmeneti szervezetekben közelebb áll a vállalkozó 

szelleméhez, mint a szervező emberéhez. A szabadszellemű vállalkozó, aki a vereségtől vagy 

az ellenvéleménytől nem félve hatalmas vállalkozásokat indított el, az iparosság népi hőse, 

különösen az Egyesült Államokban. Pareto a vállalkozókat "kalandvágyó, újdonságra éhes 

lelkeknek ... a változásoktól egyáltalán nem riadtak vissza" bélyegezte.  
A hagyományos bölcsesség azt állítja, hogy a vállalkozók kora lejárt, és hogy helyükön 

már csak a szervezők vagy a bürokraták állnak. Pedig ami ma történik, az a vállalkozói 

szellem újjáéledése a nagy szervezetek szívében. E fordulat titka a képzett emberek nagy 

tömegei számára az új mulandóság és a gazdasági bizonytalanság halála. A jólét 

növekedésével együtt új kockázatvállalási hajlandóság is megjelent. Az emberek hajlandóak 

megkockáztatni a kudarcot, mert nem tudják elhinni, hogy valaha is éhen fognak halni. Ezt 

mondja Charles Elwell, a Hunt Foods ipari kapcsolatokért felelős igazgatója: "A vezetők úgy 

tekintenek magukra, mint egyéni vállalkozókra, akik eladják tudásukat és képességeiket". 

Valóban, ahogy Max Ways rámutatott a Fortune-ban: "A hivatásos menedzsmentben dolgozó 

embernek erős függetlenségi bázisa van - talán szilárdabb, mint amilyen a kisvállalkozónak 

valaha is volt a tulajdonjogában." 

Így egy újfajta szervezeti ember kialakulását tapasztaljuk - egy olyan emberét, aki 

számos tagsága ellenére alapvetően nem elkötelezett egyetlen szervezet iránt sem. Készségét 

és kreatív energiáit hajlandó arra fordítani, hogy a szervezet által biztosított eszközökkel és 

az általa létrehozott ideiglenes csoportokban megoldja a problémákat. De csak addig teszi 

ezt, amíg a problémák érdeklik. Elkötelezett a saját karrierje, a saját önmegvalósítása iránt. 

A fentiek fényében nem véletlen, hogy a "társult" kifejezés hirtelen rendkívül 

népszerűvé vált a nagy szervezetekben. Ma már vannak "társult marketingigazgatók" és 

"kutatási munkatársak", és még a kormányhivatalok is tele vannak "társult igazgatókkal" és 

"társult ügyintézőkkel". A társult szó inkább társ-egyenrangúságot, mint alárendeltséget 

jelent, és elterjedt használata pontosan tükrözi a vertikális és hierarchikus elrendezésről az új, 

oldalirányúbb kommunikációs mintákra való áttérést. 

Míg a szervezeti ember alárendelte magát a szervezetnek, addig a társulási ember szinte 

közömbös vele szemben. Ahol a szervezeti embert a gazdasági biztonság iránti aggodalom 

merevvé tette, az asszociatív ember egyre inkább magától értetődőnek veszi azt. Ahol a 

szervezeti ember félt a kockázattól, az asszociatív ember örömmel fogadja azt (tudván, hogy 

egy jóléti és gyorsan változó társadalomban még a kudarc is átmeneti). Míg a szervezet 

embere a hierarchia tudatában volt, és a szervezeten belüli státuszra és presztízsre törekedett, 

addig az asszociatív ember a szervezeten kívül keresi azt. Míg a szervezeti ember egy előre 

meghatározott pozíciót töltött be, addig az asszociatív ember egy összetett, nagyrészt 

önmotivált mintában mozog pozícióról pozícióra. Míg a szervezeti ember a rutinproblémák 

megoldásának szentelte magát jól meghatározott szabályok szerint, kerülve az unortodoxia 

vagy a kreativitás minden megnyilvánulását, addig az újszerű problémákkal szembesülő 

asszociatív ember az innovációra ösztönözve van. Míg a szervezeti embernek saját 

egyéniségét kellett alárendelnie annak, hogy "a csapatban játszhasson", a társulási ember 

felismeri, hogy a csapat maga is mulandó. Egy időre alárendelheti egyéniségét, az általa 

választott feltételek mellett; de ez soha nem jelent állandó alámerülést. 

Mindebben az asszociatív ember egy titkos tudást hordoz magában: a szervezethez 

fűződő kapcsolatainak időleges volta felszabadítja őt számos olyan kötelék alól, amely 

elődjét beszorította. A mulandóság ebben az értelemben felszabadító. 

Az éremnek azonban van egy másik oldala is, és ezt ő is tudja. Ugyanis a formális 

szervezeti struktúrákkal való kapcsolatok fluktuációja magával hozza az informális szervezet 

fokozott fluktuációját és az emberek gyorsabb átjárhatóságát is. Minden változás magával 

hozza az új tanulás szükségességét. Meg kell tanulnia a játékszabályokat. De a szabályok 

folyamatosan változnak. Az ad-hokrácia bevezetése növeli a szervezetek 

alkalmazkodóképességét; de megterheli az emberek alkalmazkodóképességét. Így Tom Burns 

a brit elektronikai ipar tanulmányozása után megállapítja, hogy a 



zavaró ellentét a stabil szervezeti struktúrában dolgozó vezetők és azok között, akik a 

leggyorsabb változásokkal szembesülnek. A gyakori alkalmazkodás - számol be - "a 

személyes elégedettség és alkalmazkodás árán történt. Szembetűnő volt a különbség a 

felsővezetői pozíciókban dolgozók és az azonos korú, stabilabb helyzetben hasonló pozícióba 

jutott emberek személyes feszültségében". Bennis pedig kijelenti: "A gyors változásokkal 

való megbirkózás, az ideiglenes munkarendszerekben való élet, a (gyors léptékű időben) 

értelmes kapcsolatok kiépítése - majd megszakítása - mind-mind társadalmi feszültségeket és 

pszichológiai feszültségeket ígérnek".  
Lehetséges, hogy sok ember számára - szervezeti kapcsolataiban, akárcsak más 

területeken - a jövő túl korán érkezik. Az egyén számára az Ad-hokrácia felé való elmozdulás 

azt jelenti, hogy az életében a szervezeti kapcsolatok forgalma erőteljesen felgyorsul. Így egy 

újabb darabka kerül a helyére a magasabbrendű társadalomról szóló tanulmányunkban. 

Világossá válik, hogy a felgyorsulás a szervezethez fűződő kapcsolatainkat ugyanúgy 

teleszkóposítja, ahogyan a dolgokhoz, helyekhez és emberekhez fűződő kapcsolatainkat is 

megrövidíti. Mindezen kapcsolatok megnövekedett fluktuációja súlyos alkalmazkodási terhet 

ró a lassabb tempójú társadalmi rendszerben nevelkedett és nevelt egyénekre. 

Itt rejlik a jövőbeli sokk veszélye. Ezt a veszélyt, amint azt most látni fogjuk, az 

információ területén tapasztalható gyorsuló lendület hatása fokozza. 



8. fejezet 

 
 

 

INFORMÁCIÓ: A KINETIKUS KÉP 

 

Egy olyan társadalomban, amelyben az instant étel, az instant oktatás, sőt az instant városok 

is mindennapos jelenségek, nincs gyorsabban előállított vagy könyörtelenebbül elpusztított 

termék, mint az instant híresség. A szuperiparosodás felé haladó nemzetek erőteljesen 

fokozzák e "pszicho-gazdasági" termékek termelését. Az instant hírességek úgy robbannak be 

milliók tudatába, mint egy imázsbomba - ami pontosan az is, ami ők.  
Alig egy év telt el azóta, hogy a "Twiggy" becenévre hallgató Cockney-i kislány 

elvállalta első modellmunkáját, világszerte emberek milliói raktároztak el róla képeket az 

agyukban. A harmatos szemű szőke, minimális mellekkel és csípős lábakkal rendelkező 

Twiggy 1967-ben robbant be a hírességek közé. Kedves arca és alultáplált alakja hirtelen 

Nagy-Britannia, Amerika, Franciaország, Olaszország és más országok magazinjainak 

címlapján jelent meg. Egyik napról a másikra Twiggy szempillák, manikűrök, parfümök és 

ruhák kezdtek ömleni a divathóbortok malmaiból. A kritikusok a társadalmi jelentőségéről 

értekeztek. A hírlapírók olyan terjedelemben foglalkoztak vele, mint amilyeneket általában 

egy békeszerződés vagy egy pápaválasztás esetében szoktak. 

Mostanra azonban a Twiggyről tárolt mentális képeink nagyrészt eltűntek. Szinte 

teljesen eltűnt a nyilvánosság szeme elől. A valóság megerősítette saját ravasz becslését, 

miszerint "lehet, hogy még hat hónapig nem leszek itt". Mert a képek is egyre inkább 

múlandóvá váltak - és nem csak a modellek, sportolók vagy szórakoztató művészek képei. 

Nemrég megkérdeztem egy rendkívül intelligens tinédzsert, hogy neki és az osztálytársainak 

vannak-e hősei. Azt kérdeztem: "John Glenn-t például hősnek tartjátok?" (Glenn, hogy az 

olvasó ne felejtse el, az első amerikai űrhajós volt, aki űrpályára állt.) A gyermek válasza 

árulkodó volt. "Nem" - mondta - "ő túl öreg". 

Először azt hittem, hogy egy negyvenes férfit túl öregnek tart ahhoz, hogy hős legyen. 

Hamarosan rájöttem, hogy ez tévedés. Úgy értette, hogy Glenn hőstettei túl régen történtek 

ahhoz, hogy érdekesek legyenek. (John H. Glenn történelemformáló repülése 1962 

februárjában történt.) Mára Glenn háttérbe szorult a közfigyelem előteréből. Valójában az 

imázsa megromlott. 

Twiggy, a Beatles, John Glenn, Billie Sol Estes, Bob Dylan, Jack Ruby, Norman 

Mailer, Eichmann, Jean-Paul Sartre, Georgi Malenkov, Jacqueline Kennedy - 

"személyiségek" ezrei vonulnak fel a kortárs történelem színpadán. Valódi emberek, akiket a 

tömegmédia felnagyít és kivetít, és akik képként tárolódnak emberek millióinak fejében, akik 

soha nem találkoztak velük, soha nem beszéltek velük, soha nem látták őket "személyesen". 

Olyan valóságot vesznek fel, amely majdnem olyan intenzív (és néha még intenzívebb), mint 

sok olyan emberé, akivel "személyes" kapcsolatunk van. 

Ezekkel a "helyettesítő emberekkel" ugyanúgy kapcsolatot alakítunk ki, mint a 

barátokkal, szomszédokkal és kollégákkal. És ahogyan a valódi, személyes emberek aránya 

az életünkben növekszik, és a velük való átlagos kapcsolatunk időtartama csökken, ugyanez 

igaz az elménket benépesítő helyettesítő emberekkel való kapcsolatainkra is. 

Áramlásuk ütemét a világ valós változásának mértéke befolyásolja. Így például a 

politikában azt találjuk, hogy a brit miniszterelnökség 1922 óta mintegy 13 százalékkal 

gyorsabban változik, mint az 1721-1922 közötti bázisidőszakban. A sportban a nehézsúlyú 

bokszbajnokság ma kétszer olyan gyorsan cserél gazdát, mint apánk ifjúkorában.* Az 

események gyorsabban mozogva folyamatosan új személyiségeket dobnak be a hírességek 

bűvkörébe, és a régi képek a tudatban elenyésznek, hogy helyet adjanak az újaknak. 



Ugyanez elmondható a könyvek lapjairól, a televízió képernyőjéről, a színházakból, a 

filmekből és a magazinokból kiköpött kitalált karakterekről is. A történelem egyetlen korábbi 

nemzedéke sem kapott ennyi kitalált karaktert. A tömegmédiáról szólva Marshall Fishwick 

történész ironikusan kijelenti: "Lehet, hogy nem is fogjuk megszokni Szuperhőst, Szép 

Kapitányt és Mr. Félelmeteset, mielőtt örökre elrepülnek a tévéképernyőről".  
Ezek a helyettesítő személyek - élő és kitalált személyek egyaránt - jelentős szerepet 

játszanak az életünkben, viselkedési mintákat nyújtanak, különböző szerepeket és helyzeteket 

játszanak el számunkra, amelyekből következtetéseket vonunk le a saját életünkre 

vonatkozóan. Tevékenységükből tanulságokat vonunk le, tudatosan vagy sem. Tanulunk a 

győzelmeikből és megpróbáltatásaikból. Lehetővé teszik számunkra, hogy "kipróbáljunk" 

különböző szerepeket vagy életstílusokat anélkül, hogy elszenvednénk azokat a 

következményeket, amelyek a való életben az ilyen kísérleteket kísérhetik. A helyettesítő 

emberek felgyorsult átáramlása nem tud nem hozzájárulni a személyiségminták 

instabilitásához sok valódi embernél, akik nehezen találják meg a megfelelő életstílust. 

Ezek a helyettesítő személyek azonban nem függetlenek egymástól. Szerepeiket egy 

hatalmas, bonyolultan szervezett "nyilvános drámában" játsszák, amely - Orrin Klapp 

szociológus, a Szimbolikus vezetők című lenyűgöző könyv szerzőjének szavaival élve - 

nagyrészt az új kommunikációs technológia terméke. Ez a nyilvános dráma, amelyben a 

hírességek egyre gyorsuló ütemben lépnek a hírességek színpadára és váltják le őket, Klapp 

szerint azzal a hatással jár, hogy a vezetés "instabilabbá válik, mint amilyen egyébként 

lenne". A kontrasztok, a felfordulások, a botrányok, a vetélkedések, a botrányok a 

szórakoztatás vagy a politikai rulettkerék pörgésének ünnepévé válnak. A hóbortok szédítő 

ütemben jönnek és mennek ... Egy olyan országban, mint az Egyesült Államok, nyílt közéleti 

dráma zajlik, amelyben naponta új arcok tűnnek fel, mindig van verseny a show ellopásáért, 

és szinte bármi megtörténhet, és gyakran meg is történik." Amit megfigyelhetünk, mondja 

Klapp, az a "szimbolikus vezetők gyors cserélődése". 

Ez azonban sokkal erőteljesebb kijelentéssé bővíthető: ami történik, az nem pusztán 

valós személyek vagy akár fiktív karakterek cseréje, hanem az agyunkban lévő képek és 

képstruktúrák gyorsabb cseréje. A valóságnak ezekhez a képeihez fűződő kapcsolataink, 

amelyekre a viselkedésünket alapozzuk, átlagosan egyre átmenetibbé válnak. A társadalom 

egész tudásrendszere erőszakos felforduláson megy keresztül. Maguk a fogalmak és kódok, 

amelyekben gondolkodunk, őrült és egyre gyorsuló ütemben fordulnak fel. Egyre gyorsabban 

kell kialakítanunk és elfelejtenünk a valóságról alkotott képeinket. 
 

* 1882 és 1932 között tíz új nehézsúlyú ökölvívó világbajnok született, akik átlagosan 5 évig birtokolták 

a koronát. 1932 és 1951 között 7 bajnok volt, akik átlagosan 3,2 évig voltak a világbajnokok között. 1951 és 

1967 között, amikor a Boksz Világszövetség megüresedettnek nyilvánította a címet, 7 férfi tartotta a bajnoki 

címet, egyenként átlagosan 2,3 évig. 
 

 

TWIGGY ÉS A K-MESONOK 

 

Minden ember a fejében hordozza a világ mentális modelljét - a külső valóság szubjektív 

reprezentációját. Ez a modell több tízezer képből áll. Ezek lehetnek olyan egyszerűek, mint 

egy mentális kép az égen vonuló felhőkről. Vagy lehetnek absztrakt következtetések arról, 

hogy a dolgok hogyan szerveződnek a társadalomban. Úgy is gondolhatunk erre a mentális 

modellre, mint egy fantasztikus belső raktárra, egy képáruházra, amelyben Twiggy, Charles 

De Gaulle vagy Cassius Clay belső portréit tároljuk, olyan nagy horderejű tételekkel együtt, 

mint "Az ember alapvetően jó" vagy "Isten halott".  
Bármely személy mentális modellje tartalmaz néhány olyan képet, amely nagyon 

közelíti a valóságot, és vannak olyanok is, amelyek torzak vagy pontatlanok. Ahhoz azonban, 

hogy a személy működőképes legyen, sőt, hogy túléljen, a modellnek összességében 



hasonlítania kell a valóságra. Ahogy V. Gordon Childe írta a Társadalom és tudás című 

könyvében: "A külső világ minden reprodukciója, amely a világról alkotott és 



amelyet egy történelmi társadalom a cselekvés irányadójaként használ, bizonyos mértékig 

meg kell felelnie ennek a valóságnak. Máskülönben a társadalom nem tudta volna fenntartani 

önmagát; tagjai, ha teljesen valótlan tételek szerint cselekednének, nem tudták volna a 

legegyszerűbb eszközöket sem elkészíteni, és ezekkel élelmet és menedéket biztosítani a 

külvilágtól."  
A valóságról alkotott modellje senkinek sem pusztán személyes termék. Míg egyes 

képei első kézből származó megfigyeléseken alapulnak, napjainkban egyre nagyobb részük a 

tömegmédia és a körülöttünk élő emberek által hozzánk sugárzott üzeneteken alapul. Így 

modelljének pontossági foka bizonyos mértékig tükrözi a társadalom általános tudásszintjét. 

És ahogy a tapasztalat és a tudományos kutatás egyre kifinomultabb és pontosabb ismereteket 

pumpál a társadalomba, az új fogalmak, új gondolkodásmódok felváltják, ellentmondanak és 

elavulttá teszik a régebbi elképzeléseket és világképeket. 

Ha maga a társadalom mozdulatlanul állna, talán nem lenne nagy nyomás az egyénen, 

hogy frissítse saját képkészletét, hogy összhangba hozza azt a társadalomban rendelkezésre 

álló legújabb ismeretekkel. Amíg a társadalom, amelybe beágyazódik, stabil vagy lassan 

változik, addig a képzetek, amelyekre viselkedését alapozza, szintén lassan változhatnak. 

Ahhoz azonban, hogy egy gyorsan változó társadalomban működjön, hogy megbirkózzon a 

gyors és összetett változásokkal, az egyénnek olyan ütemben kell felcserélnie saját 

képkészletét, amely valamilyen módon korrelál a változás ütemével. Modelljét aktualizálni 

kell. Amilyen mértékben ez lemarad, a változásra adott válaszai nem lesznek megfelelőek; 

egyre inkább meghiúsulnak, hatástalanná válnak. Így az egyénre intenzív nyomás nehezedik, 

hogy lépést tartson az általánosított ütemmel. 

Napjainkban a változás olyan gyors és könyörtelen a techno-társadalmakban, hogy a 

tegnapi igazságok hirtelen mai fikciókká válnak, és a társadalom legképzettebb és 

legintelligensebb tagjai is elismerik, hogy nehezen tudnak lépést tartani az új ismeretek 

áradatával - még a rendkívül szűk területeken is. 

"Lehetetlen, hogy mindenkivel kapcsolatban maradj, akivel csak szeretnél" - 

panaszkodik Dr. Rudolph Stohler, a Berkeley-i Kaliforniai Egyetem zoológusa. "Munkaidőm 

25-50 százalékát azzal töltöm, hogy próbálok lépést tartani azzal, ami történik" - mondja Dr. 

I. E. Wallen, a washingtoni Smithsonian Intézet oceanográfiai vezetője. Dr. Emilio Segre, 

Nobel-díjas fizikus, kijelenti: "Egyedül a K-mezonokkal kapcsolatban lehetetlen átbogarászni 

az összes cikket." Egy másik oceanográfus, Dr. Arthur Stump pedig elismeri: "Nem igazán 

tudom a választ, hacsak nem hirdetünk moratóriumot a publikációkra tíz évre." 

Az új tudás vagy kiterjeszti, vagy felülmúlja a régit. Mindkét esetben arra kényszeríti 

azokat, akik számára ez fontos, hogy átszervezzék képzeletük tárházát. Arra kényszeríti őket, 

hogy ma újra megtanulják azt, amit tegnap még tudni véltek. Így mondja Lord James, a Yorki 

Egyetem rektorhelyettese: "1931-ben szereztem az első diplomámat kémiából Oxfordban". 

Ha ma az oxfordi kémia vizsgákon feltett kérdéseket nézem, így folytatja: "Rájöttem, hogy 

nemcsak hogy nem tudom megoldani őket, de soha nem is tudtam volna, mivel a kérdések 

legalább kétharmada olyan ismereteket tartalmaz, amelyek egyszerűen nem léteztek, amikor 

én diplomáztam". Dr. Robert Hilliard, a Szövetségi Kommunikációs Bizottság oktatási 

műsorszórással foglalkozó vezető szakembere pedig még tovább feszegeti a témát: "A tudás 

növekedésének ütemében, mire a ma született gyermek elvégzi a főiskolát, a világon lévő 

tudás mennyisége négyszer akkora lesz. Mire ugyanez a gyermek ötvenéves lesz, ez a 

mennyiség harminckétszer akkora lesz, és mindannak, amit a világon tudunk, 97 százalékát 

már a születése óta megtanultuk"." 

Ha elfogadjuk, hogy a "tudás" meghatározása homályos, és hogy az ilyen statisztikák 

szükségszerűen veszélyesek, akkor sem lehet kérdés, hogy az új ismeretek növekvő áradata 

egyre szűkebb szakosodásra kényszerít bennünket, és arra késztet, hogy egyre gyorsabb 

ütemben vizsgáljuk felül a valóságról alkotott belső képünket. Ez nem csupán a fizikai 



részecskékről vagy a genetikai struktúráról szóló absztrúz tudományos információkra 

vonatkozik. Ugyanilyen erővel vonatkozik ez a tudás különböző kategóriáira, amelyek 

milliók mindennapi életét szorosan érintik. 



 

A FREUDI HULLÁM 

 

Az új ismeretek nagy része bevallottan távol áll a hétköznapi ember közvetlen érdekeitől. 

Nem érdekli vagy nyűgözi le az a tény, hogy egy olyan nemesgáz, mint a xenon, képes 

vegyületeket alkotni - valami, amire a közelmúltig a legtöbb vegyész esküdözött, hogy 

lehetetlen. Bár még ez a tudás is hatással lehet rá, amikor új technológiában testesül meg, 

addig megengedheti magának, hogy figyelmen kívül hagyja. Az új ismeretek egy jó része 

viszont közvetlenül érinti a közvetlen gondjait, a munkáját, a politikáját, a családi életét, sőt 

még a szexuális viselkedését is.  
Megrendítő példa erre az a dilemma, amelyben a szülők ma a társadalomban a 

gyermekről alkotott kép és a gyermeknevelésről alkotott elméleteink egymást követő 

radikális változásai következtében találják magukat. 

A századfordulón az Egyesült Államokban például az uralkodó elmélet azt az uralkodó 

tudományos meggyőződést tükrözte, hogy a viselkedés meghatározásában az öröklődés 

elsőbbséget élvez. Azok az anyák, akik soha nem hallottak Darwinról vagy Spencerről, úgy 

nevelték a gyermekeiket, hogy azok összhangban voltak e gondolkodók világnézetével. 

Vulgarizálva és leegyszerűsítve, személyről személyre szállva ezek a világnézetek hétköznapi 

emberek millióinak meggyőződésében tükröződtek, hogy "a rossz gyerekek a rossz származás 

következményei", hogy "a bűnözés örökletes" stb. 

A század első évtizedeiben ezek az attitűdök a környezetvédelem előretörése előtt 

visszaszorultak. Az a meggyőződés, hogy a környezet formálja a személyiséget, és hogy a 

korai évek a legfontosabbak, új képet teremtett a gyermekről. Watson és Pavlov munkássága 

kezdett bekúszni a köztudatba. Az anyák az új behaviorizmust tükrözték, megtagadták a 

csecsemők igény szerinti etetését, nem vették fel őket, ha sírtak, és korán elválasztották őket, 

hogy elkerüljék a hosszan tartó függőséget. 

Martha Wolfenstein tanulmánya összehasonlította az Egyesült Államok Gyermekügyi 

Hivatala által 1914 és 1951 között kiadott Csecsemőgondozás című kézikönyv hét egymást 

követő kiadásában szereplő tanácsokat. A kutatónő egyértelmű változásokat talált az 

elválasztás, az ujjszopás, az önkielégítés, a széklet- és hólyaggyakorlás kezelésének preferált 

módszereiben. Ebből a tanulmányból világosan kitűnik, hogy a harmincas évek végére még 

egy másik gyermekkép került túlsúlyba. A freudi koncepciók hullámként söpörtek végig, és 

forradalmasították a gyermeknevelési gyakorlatot. Az anyák hirtelen "a csecsemők jogairól" 

és az "orális kielégítés" szükségességéről kezdtek hallani. Az engedékenység lett a napirend. 

Párhuzamosan azzal, hogy Daytonban, Dubuque-ban és Dallasban a freudi 

gyermekképek megváltoztatták a szülők viselkedését, a pszichoanalitikusról alkotott kép is 

megváltozott. A pszichoanalitikusok kultúrhősökké váltak. Filmek, televíziós 

forgatókönyvek, regények és magazinok történetei bölcs és rokonszenves lelkekként, a sérült 

személyiségek újjáépítésére képes csodatevőkként ábrázolták őket. Az 1945-ös Spellbound 

című film megjelenésétől kezdve az ötvenes évek végéig a tömegmédia az analitikust 

nagyrészt pozitívan festette le. 

A hatvanas évek közepére azonban már komikus teremtéssé változott. Peter Sellers a 

What's New Pussycat? című filmben egy pszichoanalitikust játszott, aki sokkal őrültebb volt, 

mint a legtöbb páciense, és a "pszichoanalitikus viccek" nemcsak a New York-i és kaliforniai 

kifinomult emberek körében kezdtek terjedni, hanem a lakosság széles körében is, amit 

ugyanaz a tömegmédia segített, amely az analitikus mítoszát is megteremtette. 

A pszichoanalitikusról alkotott nyilvános képnek ez az éles változása (a nyilvános kép 

nem más, mint a társadalomban kialakult magánképek súlyozott összessége) a kutatásban 

bekövetkezett változásokat is tükrözte. Egyre több bizonyíték gyűlt ugyanis arra, hogy a 

pszichoanalitikus terápia nem felel meg a vele szemben támasztott állításoknak, és a 



viselkedéstudományok, különösen a pszichofarmakológia új ismeretei számos freudi terápiás 

intézkedést furcsán archaikusnak tűntettek. A  honlapon 



ezzel egyidejűleg a tanuláselmélet területén nagy lendületet vett a kutatás, és a 

gyermeknevelésben új fordulat indult meg, ezúttal egyfajta neo-viselkedéselmélet irányába.  
A fejlődés minden egyes szakaszában egy széles körben elterjedt képzetkészletet 

ellenképek támadtak meg. Az egyik képet valló egyéneket jelentések, cikkek, 

dokumentumfilmek és tanácsok támadták, amelyeket hatóságok, barátok, rokonok, sőt még 

az ellentétes nézeteket elfogadó alkalmi ismerősök is adtak. Ugyanaz az anya, aki gyermeke 

nevelése során két különböző időpontban ugyanazokhoz a hatóságokhoz fordult, valójában 

némileg eltérő tanácsokat kapott, amelyek a valóságra vonatkozó különböző 

következtetéseken alapultak. Míg a múlt emberei számára a gyermeknevelési minták 

évszázadokon keresztül stabilak maradtak, addig a jelen és a jövő emberei számára ez is, 

mint oly sok más terület, olyan színtérré vált, ahol a képek egymást követő hullámai - sok 

esetben a tudományos kutatás által generáltak - csatáznak. 

Ily módon az új tudás megváltoztatja a régit. A tömegmédia azonnal és meggyőzően 

terjeszti az új képeket, és a hétköznapi emberek, akik segítséget keresnek az egyre 

összetettebb társadalmi környezetben való boldoguláshoz, megpróbálnak lépést tartani. 

Ugyanakkor az események - amelyek különböznek a kutatástól - szintén megrongálják régi 

képszerkezeteinket. Gyorsan elszáguldanak figyelmünk képernyője mellett, elmossák a régi 

képeket, és újakat generálnak. A Freedom Rides és a fekete gettókban kitört lázadások után 

csak a beteges elméjűek tudtak ragaszkodni ahhoz a régóta dédelgetett elképzeléshez, hogy a 

feketék "boldog gyerekek", akik elégedettek a szegénységükkel. Az arabok felett 1967-ben 

aratott izraeli villámgyőzelem után vajon hányan ragaszkodnak még mindig ahhoz a képhez, 

hogy a zsidó egy arcátlan pacifista vagy egy harctéri gyáva ember? 

Az oktatásban, a politikában, a gazdaságelméletben, az orvostudományban, a 

nemzetközi ügyekben új képek hullámai hatolnak be védekezésünkbe, és rázzák fel a 

valóságról alkotott mentális modelljeinket. Ennek a képbombázásnak az eredménye a régi 

képek felgyorsult bomlása, a gyorsabb intellektuális átjárhatóság, és magának a tudásnak a 

mulandóságának új, mély érzése. 
 

 

A BEST SELLEREK BLIZZÁRJA 

 

Ez a mulandóság sok finom módon tükröződik a társadalomban. Egyetlen drámai példa erre a 

tudásrobbanás hatása a klasszikus tudástárolóra, a könyvre.  
Ahogy a tudás egyre bőségesebbé és kevésbé állandóvá vált, úgy váltunk tanúivá 

annak, hogy a régi, szilárd, tartós bőrkötés gyakorlatilag eltűnt, helyét először a szövet, majd 

a papírborító vette át. Maga a könyv, akárcsak a benne tárolt információk nagy része, egyre 

mulandóbbá vált. 

Egy évtizeddel ezelőtt Sol Cornberg, a kommunikációs rendszerek tervezője, a 

könyvtári technológia radikális prófétája kijelentette, hogy az olvasás hamarosan megszűnik 

az információszerzés elsődleges formája. "Az olvasás és az írás" - sugallta - "elavult 

készséggé válik". (Ironikus módon Cornberg úr felesége regényíró.) 

Akár igaza van, akár nem, egy tény nyilvánvaló: a tudás hihetetlen mértékű bővülése 

azt jelenti, hogy minden egyes könyv (sajnos, ez is) egyre kisebb töredékét tartalmazza 

mindannak, amit tudunk. És a papírkötés forradalma, azáltal, hogy olcsó kiadásokat tesz 

mindenütt elérhetővé, éppen abban a pillanatban csökkenti a könyv szűkös értékét, amikor a 

tudás egyre gyorsabb elavulása csökkenti a könyv hosszú távú információs értékét. Így az 

Egyesült Államokban egy paperback egyszerre több mint százezer újságárusnál jelenik meg, 

hogy aztán harminc nappal később a kiadványok újabb árhulláma söpörje el. A könyv így 

megközelíti a havi magazinok mulandóságát. Valójában sok könyv nem több, mint "egyszeri" 

magazin. 

Ugyanakkor a közönség érdeklődési köre egy könyv iránt - még egy nagyon népszerű 

könyv iránt is - egyre csökken. Így például a The New York Times listáján szereplő 



bestsellerek élettartama rohamosan csökken. Évről évre jelentős eltérések tapasztalhatók, és 

néhány könyvnek sikerül 



hogy szembeszálljon az árral. Mindazonáltal, ha megvizsgáljuk az első négy évet, amelyre 

vonatkozóan teljes körű adatok állnak rendelkezésre, 1953-1956-ot, és összehasonlítjuk ezt 

az egy évtizeddel későbbi, 1963-1966-os hasonló időszakkal, azt találjuk, hogy a korábbi 

időszak átlagos bestsellere 18,8 hétig maradt a listán. Egy évtizeddel később ez 15,7 hétre 

zsugorodott. Tíz év alatt az átlagos bestseller várható élettartama közel egyhatodával 

csökkent.  
Az ilyen tendenciákat csak akkor érthetjük meg, ha megragadjuk a mögöttes, elemi 

igazságot. Olyan történelmi folyamatnak vagyunk tanúi, amely elkerülhetetlenül 

megváltoztatja az ember pszichéjét. Mert mindenütt, a kozmetikától a kozmológiáig, a 

Twiggy-féle apróságoktól a technológia diadalmas tényeiig, a valóságról alkotott belső 

képeink - a rajtunk kívülről jövő változások felgyorsulására reagálva - egyre rövidebb 

életűvé, egyre ideiglenesebbé válnak. Egyre gyorsabb ütemben hozunk létre és használunk fel 

ötleteket és képeket. A tudás, akárcsak az emberek, helyek, dolgok és szervezeti formák, 

eldobhatóvá válik. 
 

 

A TERVEZETT ÜZENET 

 

Ha úgy tűnik, hogy a valóságról alkotott belső képeink egyre gyorsabban változnak, ennek 

egyik oka az lehet, hogy a képekkel teli üzenetek egyre nagyobb ütemben zúdulnak az 

érzékszerveinkre. Kevés erőfeszítést tettek ennek tudományos vizsgálatára, de van bizonyíték 

arra, hogy egyre inkább kitesszük az egyént a képekkel teli ingereknek.  
Ahhoz, hogy megértsük, miért, először meg kell vizsgálnunk a képek alapvető forrásait. 

Honnan származik a mentális modellünkben tárolt több ezer kép? A külső környezet 

záporoznak ránk az ingerek. A rajtunk kívülről érkező jelek - hanghullámok, fény stb. - érik 

érzékszerveinket. Miután érzékeljük ezeket a jeleket, egy még mindig rejtélyes folyamat 

során a valóság szimbólumaivá, képekké alakulnak át. 

Ezek a bejövő jelek többfélék lehetnek. Néhányat kódolatlan jelnek nevezhetünk. Így 

például egy ember sétál az utcán, és észrevesz egy levelet, amelyet a szél a járdán 

felkorbácsol. Ezt az eseményt az érzékszervein keresztül érzékeli. Zizegő hangot hall. 

Mozgást és zöldet lát. Érzi a szelet. Ezekből az érzékszervi észlelésekből valahogyan mentális 

képet alkot. Ezeket az érzékszervi jeleket üzenetnek nevezhetjük. De az üzenet a szó 

hétköznapi értelmében nem ember alkotta. Nem azért tervezte senki, hogy bármit is közöljön 

vele, és az ember megértése nem függ közvetlenül egy társadalmi kódtól - társadalmilag 

elfogadott jelek és meghatározások összességétől. Mindannyian ilyen eseményekkel vagyunk 

körülvéve, és ilyenekben veszünk részt. Amikor érzékszerveink hatósugarában történnek, 

kódolatlan üzeneteket vehetünk fel belőlük, és ezeket az üzeneteket mentális képekké 

alakíthatjuk át. Valójában minden egyén mentális modelljében a képek bizonyos hányada 

ilyen kódolatlan üzenetekből származik. 

De kívülről is kapunk kódolt üzeneteket. A kódolt üzenetek olyan üzenetek, amelyek 

jelentése a társadalmi konvencióktól függ. Minden nyelv, akár szavakon, akár gesztusokon, 

dobpergésen vagy tánclépéseken, hieroglifákon, piktogramokon vagy egy húr csomóinak 

elrendezésén alapul, kódok. Az ilyen nyelvek által közvetített minden üzenet kódolt. 

Bizonyos biztonsággal feltételezhetjük, hogy ahogy a társadalmak egyre nagyobbá és 

összetettebbé váltak, és egyre szaporodtak a képek emberről emberre történő továbbítására 

szolgáló kódok, úgy csökkent az átlagember által kapott kódolatlan üzenetek aránya a kódolt 

üzenetek javára. Más szavakkal, feltételezhetjük, hogy napjainkban képi világunk nagyobb 

része származik az ember által létrehozott üzenetekből, mint a nyers, "kódolatlan" események 

személyes megfigyeléséből. 

Továbbá, a kódolt üzenetek típusában is észrevehetünk egy finom, de jelentős változást. 

A múlt mezőgazdasági társadalmában élő írástudatlan falusiak számára a beérkező üzenetek 

többsége olyan volt, amit alkalmi vagy "csináld magad" kommunikációnak nevezhetnénk. A 



parasztember a szokásos háztartási beszélgetésbe, tréfálkozásba, kocsmai vagy kocsmai 

csevegésbe bocsátkozhatott, 



zsörtölődés, panaszkodás, dicsekvés, babapletyka (és ugyanebben az értelemben állati 

beszéd) stb. Ez határozta meg az általa kapott kódolt üzenetek többségének jellegét, és az 

ilyen jellegű kommunikáció egyik jellemzője a laza, strukturálatlan, gügyögő vagy 

szerkesztetlen jelleg.  
Hasonlítsuk össze ezt az üzenetbevitelt azzal a fajta kódolt üzenettel, amelyet a mai 

ipari társadalom átlagpolgára kap. A fentieken kívül olyan üzeneteket is kap - főként a 

tömegtájékoztatási eszközökből -, amelyeket kommunikációs szakemberek művészien 

alakítottak ki. Hallgatja a híreket; gondosan megírt színdarabokat, tévéműsorokat, filmeket 

néz; sokkal több zenét hall (a kommunikáció egy rendkívül fegyelmezett formája); gyakori 

beszédeket hall. Mindenekelőtt olyasmit tesz, amit paraszti ősei nem tudtak megtenni: 

Naponta több ezer szót olvas, mindet gondosan előre szerkesztve. 

Az ipari forradalom, amely magával hozta a tömegmédia hatalmas fejlődését, 

radikálisan megváltoztatja a hétköznapi ember által kapott üzenetek jellegét. Amellett, hogy 

az egyén kódolatlan üzeneteket kap a környezetétől és kódolt, de véletlenszerű üzeneteket a 

körülötte élő emberektől, most már egyre több kódolt, de előre megtervezett üzenetet is kap. 

Ezek a tervezett üzenetek egy lényeges szempontból különböznek az alkalmi vagy 

barkácstermékektől: Ahelyett, hogy laza vagy hanyagul keretezett lenne, a tervezett termék 

általában feszesebb, tömörebb, kevésbé redundáns. Rendkívül céltudatos, a felesleges 

ismétlések kiküszöbölése érdekében előzetesen feldolgozott, tudatosan az információtartalom 

maximalizálása érdekében kialakított. Ahogy a kommunikációelméleti szakemberek 

mondják, "információban gazdag". 

Ezt a rendkívül jelentős, de gyakran figyelmen kívül hagyott tényt bárki megfigyelheti, 

aki veszi a fáradságot, és összehasonlít egy 500 szavas (azaz kódolt, de alkalmi) háztartási 

beszélgetés szalagra rögzített mintáját 500 szavas újságszöveggel vagy filmes párbeszéddel 

(szintén kódolt, de mesterséges). Az alkalmi beszélgetés általában tele van ismétlésekkel és 

szünetekkel. A gondolatok többször megismétlődnek, gyakran azonos szavakkal, de ha nem, 

akkor csak kis mértékben variálva. 

Ezzel szemben az 500 szavas újságszövegek vagy filmes párbeszédek gondosan 

előszerkesztettek, racionalizáltak. Viszonylag nem ismétlődő gondolatokat közvetítenek. 

Általában nyelvtanilag pontosabbak, mint a hétköznapi beszélgetések, és ha szóban adják elő 

őket, akkor általában világosabban mondják ki őket. A felesleges anyagokat kivágták. A 

szerkesztő, az író, a rendező - mindenki, aki részt vesz a megtervezett üzenet előállításában - 

azért küzd, hogy "mozgásban tartsa a történetet" vagy "gyors tempójú akciót" produkáljon. 

Nem véletlen, hogy a könyveket, filmeket, tévéjátékokat oly gyakran reklámozzák "nagy 

sebességű kalandként", "gyors olvasmányként" vagy "lélegzetelállítóan". Egyetlen kiadó 

vagy filmproducer sem merné úgy reklámozni a művét, hogy az "ismétlődő" vagy 

"redundáns". 

Ahogy tehát a rádió, a televízió, az újságok, a magazinok és a regények végigsöpörnek 

a társadalmon, ahogyan az egyén által befogadott mesterséges üzenetek aránya növekszik (és 

ennek megfelelően csökken a kódolatlan és kódolt alkalmi üzenetek aránya), mélyreható 

változásnak lehetünk tanúi: a képalkotó üzenetek átlagsebességének folyamatos 

felgyorsulásának, amellyel az egyénhez eljutnak. Az őt körülvevő kódolt információk tengere 

új sürgető erővel kezd az érzékszerveihez csapódni. 

Ez segít megmagyarázni a mindennapi ügyekben a sietség érzését. De ha az iparosodást 

a kommunikáció felgyorsítása jellemzi, akkor a szuperiparosodásba való átmenetet a 

folyamat további felgyorsítására irányuló intenzív erőfeszítések jellemzik. A kódolt 

információk hullámai erőszakos töréshullámokká válnak, és egyre gyorsabb ütemben 

érkeznek, egyre gyorsabban csapkodnak felénk, mintegy bejutást keresve az 

idegrendszerünkbe. 
 



 

MOZART MENEKÜLÉS KÖZBEN 



Az Egyesült Államokban ma a felnőttek újságolvasással töltött átlagos ideje napi ötvenkét 

perc. Ugyanaz a személy, aki közel egy órát szán az újságokra, ugyanennyi időt tölt 

magazinok, könyvek, táblák, hirdetőtáblák, receptek, használati utasítások, konzervdobozok 

címkéinek, a reggeliző dobozok hátulján lévő reklámok stb. olvasásával is. A nyomtatott 

sajtóval körülvéve naponta tízezer-húszezer szerkesztett szót "nyel el" abból a 

többszöröséből, aminek ki van téve. Ugyanez a személy valószínűleg napi egy és negyed órát 

tölt rádióhallgatással - többet is, ha van FM-vevője. Ha híreket, reklámokat, kommentárokat 

vagy más hasonló műsorokat hallgat, ez idő alatt körülbelül 11 000 előzetesen feldolgozott 

szót fog hallani. Emellett több órát tölt tévénézéssel is - ehhez jön még körülbelül 10 000 szó, 

plusz a gondosan elrendezett, rendkívül célzott vizuális elemek sorozata*.  
Semmi sem olyan céltudatos, mint a reklám, és ma egy átlagos amerikai felnőttet 

naponta legalább 560 reklámüzenet támad. Ebből az 560-ból azonban csak hetvenhatot vesz 

észre. Valójában napi 484 reklámüzenetet blokkol, hogy figyelmét más dolgokra fordíthassa. 

Mindez a mesterséges üzenetek nyomását jelenti az érzékei ellen. És a nyomás egyre 

nő. A kommunikációs szakemberek, művészek és mások tudatosan dolgoznak azon, hogy a 

tömegmédiának való kitettség minden egyes pillanatát még nagyobb információs és érzelmi 

teherrel ruházzák fel, hogy még gazdagabb képeket produkáló üzeneteket közvetítsenek még 

gyorsabb ütemben. 

Így láthatjuk a szimbolizmus széles körű és növekvő használatát az információ 

tömörítésére. Manapság a reklámszakemberek, szándékosan arra törekedve, hogy egy adott 

időpillanatban minél több üzenetet zsúfoljanak az egyén tudatába, egyre gyakrabban 

használják a művészetek szimbolikus technikáit. Gondoljunk csak a "tigrisre", amelyet 

állítólag az ember tankjába tesznek. Itt egyetlen szó egy olyan határozott vizuális képet 

közvetít a közönség felé, amelyet gyermekkorunk óta a hatalommal, a gyorsasággal és az 

erővel társítunk. Az olyan reklámszakmai magazinok, mint a Printer's Ink oldalai tele vannak 

kifinomult technikai cikkekkel a verbális és vizuális szimbolizmusnak a képáramlás 

felgyorsítására való alkalmazásáról. Valóban, ma sok művész tanulhatna új képgyorsító 

technikákat a reklámszakemberektől. 

Ha a reklámszakemberek, akiknek minden egyes másodperc töredékéért fizetniük kell a 

rádióban vagy a televízióban, és akik a magazinokban és az újságokban az olvasók múló 

figyelméért küzdenek, azzal vannak elfoglalva, hogy minimális idő alatt a lehető legtöbb 

képet közvetítsék, akkor arra is van bizonyíték, hogy a közönség legalábbis egy része növelni 

akarja az üzenetek befogadásának és a képek feldolgozásának sebességét. Ez magyarázza a 

gyorsolvasó tanfolyamok fenomenális sikerét a főiskolások, üzleti vezetők, politikusok és 

mások körében. Az egyik vezető gyorsolvasó iskola azt állítja, hogy szinte bárki beviteli 

sebességét háromszorosára tudja növelni, és egyes olvasók arról számolnak be, hogy szó 

szerint több tízezer szót képesek elolvasni percenként - ezt az állítást számos olvasási 

szakértő határozottan vitatja. Akár lehetségesek ilyen sebességek, akár nem, az egyértelmű 

tény, hogy a kommunikáció sebessége felgyorsul. Az elfoglalt emberek minden nap 

kétségbeesett harcot vívnak azért, hogy minél több információt átfésüljenek. A gyorsolvasás 

feltehetően segíti őket ebben. 

 

A kommunikáció felgyorsulására való törekvés azonban korántsem korlátozódik a 

reklámra vagy a nyomtatott szóra. Az a törekvés, hogy az üzenet tartalmát minimális idő alatt 

maximalizáljuk, magyarázza például az Amerikai Kutatóintézetek pszichológusai által 

végzett kísérleteket, amelyek során magnóra vett előadásokat játszottak le a szokásosnál 

gyorsabb sebességgel, majd tesztelték a hallgatók megértését. Céljuk: kideríteni, hogy a 

hallgatók többet tanulnának-e, ha az előadók gyorsabban beszélnének. 

Ugyanez a szándék az információáramlás felgyorsítására magyarázza az osztott 

képernyős és többképernyős filmek legújabb megszállottságát. A montreali világkiállításon a 

nézők pavilonról pavilonra nem egy hagyományos mozivászonnal szembesültek, amelyen a 

rendezett vizuális képek egymás után jelennek meg, hanem két, három vagy öt képernyővel, 



amelyek mindegyike egyszerre sugározza a néző felé az üzeneteket. Ezeken egyszerre több 

történet játszódik le, 



a nézőtől azt a képességet követeli meg, hogy sokkal több üzenetet fogadjon be egyszerre, 

mint bármelyik mozilátogató a múltban, vagy pedig bizonyos üzeneteket cenzúrázzon, vagy 

blokkoljon, hogy az üzenetbevitel, illetve a képi stimuláció mértékét ésszerű határokon belül 

tartsa.  
A Life egyik cikkének szerzője, "A filmforradalom, hogy megvilágítsa az ember 

elméjét" címmel, pontosan leírja az élményt ezekkel a szavakkal: "Az, hogy egyszerre hat 

képet kell nézni, húsz perc alatt egy egész estés filmnek megfelelőt kell végignézni, izgatja és 

zsúfolja az elmét". Máshol azt sugallja, hogy egy másik több képernyős film "azáltal, hogy 

többet tesz egy pillanatba, sűríti az időt". 

Még a zenében is egyre nyilvánvalóbb ugyanez a gyorsító hatás. A zeneszerzők és 

számítógépes szakemberek nemrég San Franciscóban tartott konferenciáján arról 

tájékoztattak, hogy a zenében már több évszázada tapasztalható "az adott időintervallum alatt 

továbbított hallási információ mennyiségének növekedése", és arra is van bizonyíték, hogy a 

zenészek ma Mozart, Bach és Haydn zenéjét gyorsabb tempóban játsszák, mint ahogyan 

ugyanezt a zenét a komponálás idején játszották. Mozartot kapunk futószalagon. 
 

* Ez nem azt jelenti, hogy csak a szavak és a képek közvetítenek vagy idéznek fel képeket. A zene is 

működésbe hozza a belső képi gépezetet, bár a keletkező képek teljesen nem verbálisak lehetnek. 

 

 

A FÉLMŰVELT SHAKESPEARE 

 

Ha a valóságról alkotott képeink egyre gyorsabban változnak, és a képátvitel gépezete 

felgyorsul, akkor ezzel párhuzamosan az általunk használt kódok is megváltoznak. Mert a 

nyelv is görcsösen változik. Stuart Berg Flexner lexikográfus, a Random House Dictionary of 

the English Language vezető szerkesztője szerint "Az általunk használt szavak ma 

gyorsabban változnak - és nem csupán a szleng szintjén, hanem minden szinten. A gyorsaság, 

amellyel a szavak jönnek és mennek, óriási mértékben felgyorsult. Úgy tűnik, ez nemcsak az 

angolra, hanem a franciára, az oroszra és a japánra is igaz".  
Flexner ezt azzal a megdöbbentő felvetéssel illusztrálta, hogy a mai angol nyelv 450 

000 "használható" szavából talán csak 250 000-et érthetett meg William Shakespeare. Ha 

Shakespeare ma hirtelen megjelenne Londonban vagy New Yorkban, akkor a mi 

szókincsünkben szereplő kilenc szóból átlagosan csak ötöt értene meg. A bárd félművelt 

lenne. 

Ez azt jelenti, hogy ha a nyelvnek Shakespeare idejében ugyanannyi szava volt, mint 

manapság, akkor az eltelt négy évszázad alatt legalább 200 000 szó - talán ennek a 

többszöröse - kiesett, és a helyére újak kerültek. Sőt, Flexner feltételezi, hogy ennek a 

változásnak egyharmada csak az elmúlt ötven évben történt. Ha ez igaz, akkor ez azt 

jelentené, hogy a szavak most legalább háromszor gyorsabban tűnnek el a nyelvből és 

cserélődnek ki, mint az 1564 és 1914 közötti alapidőszakban. 

Ez a magas fluktuációs ráta a környezet dolgaiban, folyamataiban és tulajdonságaiban 

bekövetkező változásokat tükrözi. Néhány új szó közvetlenül a fogyasztási cikkek és a 

technológia világából származik. Így például az olyan szavakat, mint a "gyorshátú", a "mosó- 

és viselet" vagy a "flashcube" az elmúlt években a reklámok által kerültek be a nyelvbe. Más 

szavak a szalagcímekből származnak. Az "sit-in" és az "swim-in" a polgárjogi mozgalom 

legújabb termékei; a "teach-in" a vietnami háború elleni kampány terméke; a "be-in" és a 

"love-in" a hippi szubkultúra termékei. Az LSD-kultusz új szavak sokaságát hozta magával - 

"acid-head", "pszichedelikus" stb. 

A szleng szintjén a fluktuáció olyan gyors, hogy a szótárkészítők kénytelenek 

megváltoztatni a szó felvételének kritériumait. "1954-ben" - mondja Flexner - "amikor 

elkezdtem dolgozni a 



Dictionary of American Slang (Amerikai szleng szótár), nem vennék fel egy szót, ha nem 

tudnám megtalálni a szó három használatát egy ötéves időszak alatt. Manapság ez a kritérium 

lehetetlen lenne. A nyelv, akárcsak a művészet, egyre inkább hóbortossá válik. A "fab" és a 

"gear" szlengkifejezések például egyetlen évet sem bírtak ki. Körülbelül 1966-ban kerültek 

be a tizenévesek szókincsébe, 1967-re pedig már nem voltak használatban. A szlengre már 

nem lehet időbeli kritériumot alkalmazni.  
A szavak gyors bevezetéséhez és elavulásához hozzájárul az a hihetetlen gyorsaság, 

amellyel egy új szó be tud kerülni a széles körű használatba. Az ötvenes évek végén és a 

hatvanas évek elején nyomon lehetett követni, hogy bizonyos tudományos szakszavak, mint 

például a "rubrika" vagy a "subsumed", hogyan kerültek ki tudományos folyóiratokból, 

hogyan használták őket olyan kis példányszámú folyóiratok, mint a New York Review of 

Books vagy a Commentary, majd hogyan vette át őket az Esquire, amelynek példányszáma 

akkoriban 800 000-1 000 000 volt, és végül hogyan terjedt el a Time, a Newsweek és a 

nagyobb tömeglapok által a szélesebb társadalomban. Mára a folyamat teleszkópos lett. A 

tömegmagazinok szerkesztői már nem csak a köztes értelmiségi kiadványokból veszik át a 

szókincset; ők is közvetlenül a tudományos sajtóból veszik át, miközben sietnek, hogy "a 

dolgok élére kerüljenek". 

Amikor Susan Sontag 1964 őszén a Partisan Review-ban 1964-ben kiásatta a "tábor" 

szót, és esszéjének alapjául használta, a Time csak néhány hetet várt, mielőtt cikket szentelt 

volna a szónak és fiatalítójának. További néhány héten belül a kifejezés felbukkant az 

újságokban és más tömegtájékoztatási eszközökben. Mára a szó gyakorlatilag kikerült a 

használatból. A "teenybopper" egy másik szó, amely vakító gyorsasággal jött és ment. 

A nyelvváltás még jelentősebb példája a "fekete" etnikai kifejezéshez kapcsolódó 

hirtelen jelentésváltozás. A sötét bőrű amerikaiak évekig rasszistának tartották a kifejezést. A 

liberális fehérek kötelességtudóan megtanították gyermekeiket a "néger" kifejezés 

használatára és az "N" nagybetűs írására. Röviddel azután azonban, hogy Stokely Carmichael 

1966 júniusában a Mississippi állambeli Greenwoodban meghirdette a fekete hatalom tanát, a 

"fekete" a faji igazságosságért küzdő mozgalomban a feketék és a fehérek körében egyaránt 

büszkeséget keltő kifejezéssé vált. A váratlanul érkező liberális fehérek a zavarodottság 

időszakán mentek keresztül, bizonytalanok voltak, hogy a néger vagy a fekete kifejezést 

használják-e. A fekete gyorsan legitimálódott, amikor a tömegmédia átvette az új jelentést. 

Néhány hónapon belül a fekete "in" volt, a néger "out". 

A diffúziónak még gyorsabb eseteit is feljegyezték. "A Beatles" - mondja Flexner 

lexikográfus - "hírnevük csúcsán bármilyen szót kitalálhatott, amit csak akart, 

belecsempészhette egy lemezbe, és egy hónapon belül a nyelv részévé vált. Egy időben a 

NASA-ban talán nem több mint ötven ember használta az 'A -OK' szót. De amikor egy 

űrhajós használta egy televíziós repülés során, a szó egyetlen nap alatt a nyelv részévé vált. 

Ugyanez igaz volt más űrkifejezésekre is - mint például a 'szputnyik' vagy a 'minden rendszer 

működik'." 

Ahogy az új szavak beáramlanak, a régi szavak eltűnnek. Egy meztelen lány képe 

manapság már nem "pin-up" vagy "sajttortás kép", hanem "playmate". A "hep" átadta helyét 

a "hip" szónak; a "hipster" a "hippi" szónak. A "go -go" nyaktörő sebességgel rohant be a 

nyelvbe, de már eltűnt - eltűnt azok körében, akik valóban "benne vannak". 

Úgy tűnik, hogy a nyelvi forgalom még a kommunikáció nem verbális formáit is 

magában foglalja. Vannak szleng gesztusaink, ahogyan szleng szavaink is - hüvelykujj fel 

vagy le, hüvelykujj az orrhoz, a gyerekek által használt "szégyelld magad" gesztus, a nyakon 

mozgó kéz, amely a torokmetszést sugallja. A gesztusnyelv fejlődését figyelő szakemberek 

szerint ez is gyorsabban változhat. 

Néhány félszemérmetlennek tartott gesztus a társadalom szexuális értékrendjének 

változásával némileg elfogadhatóbbá vált. Mások, amelyeket korábban csak kevesen 

használtak, mára szélesebb körben elterjedtek. Flexner megfigyelése szerint az elterjedés 

egyik példája a megvetés és a dac gesztusának - a felemelt és össze-vissza csavart ökölnek - 



szélesebb körű használata. Ehhez valószínűleg hozzájárult az olasz filmek inváziója, amely 

az ötvenes-hatvanas években érte el az Egyesült Államokat. Hasonlóképpen, a felemelt ujj - a 

"fel a fejjel" gesztus - úgy tűnik, egyre nagyobb teret nyer. 



tiszteletreméltóbb és elterjedtebb, mint egykor volt. Ugyanakkor más gesztusok gyakorlatilag 

eltűntek, vagy gyökeresen megváltozott jelentéssel ruházták fel őket. A hüvelyk- és mutatóujj 

által alkotott kör, amely azt jelzi, hogy minden rendben van, eltűnni látszik; Churchill "V 

mint győzelem" jelét a tüntetők ma már valami határozottan másra használják: "béke", nem 

"győzelem".  
Volt idő, amikor az ember megtanulta társadalma nyelvét, és azt használta, kevés 

változással, egész életében. Minden megtanult szóval vagy gesztussal való "kapcsolata" tartós 

volt. Ma ez megdöbbentő mértékben nem így van. 
 

 

MŰVÉSZET: KUBISTÁK ÉS KINETIKUSOK 

 

A művészet, akárcsak a gesztus, a nem verbális kifejezés egyik formája és a képek 

közvetítésének elsődleges csatornája. Itt az efemerizáció bizonyítékai, ha valami, akkor még 

hangsúlyosabbak. Ha minden művészeti iskolát úgy tekintünk, mintha az egy szavakra épülő 

nyelv lenne, akkor nem szavak, hanem egész nyelvek egymás utáni cseréjének lehetünk tanúi 

egyszerre. A múltban ritkán lehetett látni egy művészeti stílus alapvető változását egy ember 

életében. Egy stílus vagy iskola általában nemzedékeken át fennmaradt. Manapság a 

művészet változási üteme elmosódik - a nézőnek alig van ideje "látni" egy iskola fejlődését, 

hogy úgymond megtanulja a nyelvét, mielőtt az eltűnik.  
A tizenkilencedik század utolsó negyedében megjelenő impresszionizmus csak az első 

volt a megrázó változások sorában. Egy olyan időszakban jött, amikor az iparosodás 

megkezdte csúcspontját, és ezzel együtt a mindennapi élet tempója is jelentősen felgyorsult. 

"Mindenekelőtt a [technológiai] fejlődés őrjöngő sebessége és a tempó erőltetése tűnik 

kórosnak, különösen, ha összehasonlítjuk a művészet- és kultúrtörténet korábbi korszakainak 

fejlődési ütemével" - írja Arnold Hauser művészettörténész a művészeti stílusok váltakozását 

jellemezve. "A technika gyors fejlődése ugyanis nemcsak a divat változását gyorsítja fel, 

hanem az esztétikai ízlés kritériumainak hangsúlyeltolódását is. ... A régi használati tárgyak 

folyamatos és egyre gyorsabb cseréje újakkal ... újraszabályozza a filozófiai és művészeti 

átértékelések sebességét ..." 

Ha nagyjából 1875-től 1910-ig datáljuk az impresszionista időszakot, akkor egy 

körülbelül harmincöt évig tartó uralkodó időszakot látunk. Azóta a futurizmustól a 

fauvizmusig, a kubizmustól a szürrealizmusig egyetlen iskola vagy stílus sem dominált ennyi 

ideig. Egymás után váltották egymást a stílusok. A huszadik század legkitartóbb iskolája, az 

absztrakt expresszionizmus legfeljebb húsz évig, 1940-től 1960-ig volt uralkodó, majd vad 

váltakozás következett - a "pop" talán öt évig tartott, az "op" két-három évig tudta 

megragadni a közönség figyelmét, majd a "kinetikus művészet" megjelenése, amelynek 

létjogosultsága éppen a mulandóság. 

Ez a fantáziavilágos fordulat nemcsak New Yorkban vagy San Franciscóban, hanem 

Párizsban, Rómában, Stockholmban és Londonban is megfigyelhető - bárhol is találunk 

festőket. Így ír Robert Hughes a New Societyben: "Az új festők üdvözlése ma már az egyik 

éves sport Angliában ... Az a lelkesedés, hogy évente egyszer új irányt fedeznek fel az angol 

művészetben, mániává vált - a megújulásba vetett eufórikus, szinte hisztérikus hit". Sőt, azt 

sugallja, hogy az a várakozás, hogy minden év új módot és új művészek új termését hozza, 

"jelentős paródiája annak, ami önmagában véve parodisztikus helyzet - a mai avantgárd 

felgyorsult fluktuációja". 

Ha a művészeti iskolák a nyelvekhez hasonlíthatók, akkor az egyes műalkotások a 

szavakhoz hasonlíthatók. Ha ezt az átültetést elvégezzük, akkor a művészetben egy olyan 

folyamatot találunk, amely pontosan analóg azzal, ami most a verbális nyelvben zajlik. Itt is a 

"szavak" - azaz az egyes művek - a művészet és a művészet alkotásai. 



művészet - egyre gyorsabban kerülnek használatba, majd egyre gyorsabban tűnnek el a 

szókincsből. Egyes művek a galériákban vagy a tömegmagazinok oldalain villannak fel a 

tudatunkban, és mire legközelebb rájuk nézünk, már el is tűnnek. Néha maga a mű a szó 

szoros értelmében eltűnik - sokan kollázsok vagy törékeny anyagokból épített konstrukciók, 

amelyek rövid idő után egyszerűen szétesnek.  
A mai művészeti világ zűrzavarának nagy része abból ered, hogy a kulturális 

intézményrendszer nem ismerte fel egyszer s mindenkorra, hogy az elitizmus és az állandóság 

halott - legalábbis ezt állítja John McHale, a fantáziadús skót, félig művész, félig 

társadalomtudós, aki a New York-i Binghamtoni Állami Egyetem Integratív Tanulmányok 

Központját vezeti. A plasztikus Parthenon című erőteljes esszéjében McHale rámutat, hogy 

"az irodalmi és művészeti megítélés hagyományos kánonjai ... hajlamosak nagy jelentőséget 

tulajdonítani az állandóságnak, az egyediségnek és a kiválasztott műtárgyak tartós, egyetemes 

értékének". Az ilyen esztétikai normák, érvelése szerint, elég megfelelőek voltak a kézműves 

termékek és a viszonylag kisszámú ízlésformáló elit világában. Ugyanezek a normák azonban 

"semmiképpen sem teszik lehetővé, hogy megfelelően viszonyuljunk a mai helyzetünkhöz, 

amelyben a műtárgyak csillagászati számait tömegesen gyártják, forgalmazzák és 

fogyasztják. Ezek lehetnek azonosak, vagy csak minimálisan különböznek. Különböző 

mértékben feláldozhatók, cserélhetők, és nélkülöznek minden egyedi 'értéket' vagy belső 

'igazságot'". 

McHale szerint a mai művészek nem dolgoznak egy kis elitnek, és nem veszik 

komolyan azt az elképzelést, hogy az állandóság erény. A művészet jövője, mondja, "úgy 

tűnik, már nem a maradandó remekművek létrehozásában rejlik". A művészek inkább rövid 

távon dolgoznak. McHale ezt a következtetést vonja le: "Az emberi lét felgyorsult változásai 

olyan szimbolikus emberképek sorát igénylik, amelyek megfelelnek az állandó változás, a 

múló benyomás és a nagy arányú elavulás követelményeinek". Szükségünk van, mondja, 

"egy cserélhető, feláldozható ikonsorozatra". 

Lehet vitatkozni McHale állításával, miszerint a művészetben a múlandóság kívánatos. 

Talán az állandóságtól való menekülés taktikai hiba. Azt is lehet állítani, hogy művészeink 

homeopátiás mágiát alkalmaznak, és úgy viselkednek, mint a primitívek, akik egy általuk fel 

nem fogott erőtől elborzadva megpróbálnak uralkodni rajta, és egyszerűen csak utánozzák. 

De bárki bárhogyan is viszonyuljon a kortárs művészethez, a mulandóság továbbra is 

kérlelhetetlen tény, olyannyira központi társadalmi és történelmi tendencia, hogy nem lehet 

figyelmen kívül hagyni. És egyértelmű, hogy a művészek reagálnak rá. 

A művészetben a múlandóságra való törekvés magyarázza a legmúlandóbb műalkotás, 

a "happening" egész fejlődését. Allan Kaprow, akinek gyakran tulajdonítják a happening 

megalkotását, kifejezetten utalt a happening és az eldobható kultúra kapcsolatára, amelyben 

élünk. A happeninget, hívei szerint, ideális esetben egyszer és csak egyszer hajtják végre. A 

happening a művészet Kleenex zsebkendője. 

A kinetikus művészet tehát a modularizmus esztétikai megtestesülésének tekinthető. A 

kinetikus szobrok vagy szerkezetek kúsznak, fütyülnek, nyüszítenek, lengenek, rángatóznak, 

ringatóznak vagy pulzálnak, fényeik villognak, mágnesszalagjaik pörögnek, műanyag, acél, 

üveg és réz alkotóelemeik egy adott, bár néha rejtett kereten belül elillanó mintákba 

rendeződnek és átrendeződnek. Itt a vezetékek és a csatlakozások általában a szerkezet 

legkevésbé mulandó részei, ahogyan Joan Littlewood Fun Palace-jában a portáldaruk és a 

szerviztornyok is úgy vannak megtervezve, hogy túléljék a moduláris elemek bármilyen 

konkrét elrendezését. A kinetikus munka célja azonban a maximális variabilitás és a 

maximális átmenetiség megteremtése. Jean Clay rámutatott, hogy egy hagyományos 

műalkotásban "a részeknek az egészhez való viszonya örökre eldőlt". Szerinte a kinetikus 

művészetben "a formák egyensúlya változóban van". 



Ma sok művész dolgozik együtt mérnökökkel és tudósokkal, abban a reményben, hogy 

a legújabb technikai eljárásokat a saját céljaikra, a társadalom gyorsulóban lévő 

nyomulásának szimbolizálására használják fel. "A sebesség - írja Francastel, a francia 

művészetkritikus - valami olyanná vált, ami 



álmodhatatlan, és állandó mozgás minden ember intim élménye." A művészet ezt az új 

valóságot tükrözi.  
Így találunk Franciaországból, Angliából, az Egyesült Államokból, Skóciából, 

Svédországból, Izraelből és máshonnan származó művészeket, akik kinetikus képeket 

készítenek. Hitvallásukat talán Yaacov Agam, egy izraeli kinetikus művész fejezi ki a 

legjobban, aki azt mondja: "Másak vagyunk, mint amilyenek három pillanattal ezelőtt 

voltunk, és még három perc múlva megint mások leszünk...". Ezt a szemléletet próbálom 

plasztikusan kifejezni azzal, hogy olyan vizuális formát hozok létre, amely nem létezik. A 

kép megjelenik és eltűnik, de semmi sem marad meg". 

Az ilyen erőfeszítések végső csúcspontja természetesen az új és valódi "szórakozó 

paloták" - az úgynevezett teljes környezetet biztosító éjszakai klubok - létrehozása, 

amelyekben a szórakozni vágyó olyan térbe merül, ahol a fények, a színek és a hangok 

folyamatosan változtatják a mintákat. A vendég tulajdonképpen egy kinetikus művészeti 

alkotás belsejébe lép. Itt is a keret, maga az épület csak a legtartósabb része az egésznek, míg 

a belső tér úgy van kialakítva, hogy az érzékszervek átmeneti kombinációit hozza létre. Hogy 

ezt valaki szórakoztatónak tartja-e vagy sem, talán az egyéntől függ; de az ilyen mozgások 

általános iránya egyértelmű. A művészetben, akárcsak a nyelvben, a mulandóság felé 

száguldunk. Az embernek a szimbolikus képekkel való kapcsolatai egyre inkább átmenetivé 

válnak. 
 

 

A NEURÁLIS BEFEKTETÉS 

 

Az események elszáguldanak mellettünk, arra kényszerítve minket, hogy átértékeljük 

feltételezéseinket - a valóságról korábban kialakított képünket. A kutatás megdönti az 

emberről és a természetről alkotott régebbi elképzeléseket. Ötletek jönnek és mennek 

frenetikus sebességgel. (Legalábbis a tudományban a becslések szerint húsz-százszor 

gyorsabb ütemben, mint egy évszázaddal ezelőtt.) Képekkel teli üzenetek csapkodják az 

érzékeinket. Eközben a nyelv és a művészet, a kódok, amelyeken keresztül képekkel teli 

üzeneteket közvetítünk egymásnak, maguk is egyre gyorsabban forognak.  
Mindez nem hagyhat - és nem is hagy - minket változatlanul. Felgyorsítja azt a 

sebességet, amellyel az egyénnek fel kell dolgoznia a képeit, ha sikeresen akar alkalmazkodni 

a változó környezethez. Senki sem tudja igazán, hogyan alakítjuk át a kívülről érkező jeleket 

belső képpé. A pszichológia és az információtudományok azonban némi fényt vetnek arra, 

hogy mi történik, ha már megszületett a kép. Először is azt sugallják, hogy a mentális modell 

számos, igen összetett képstruktúrába szerveződik, és hogy az új képek tulajdonképpen 

ezekbe a struktúrákba kerülnek be, többféle osztályozási elv szerint. Az újonnan létrehozott 

képet más, ugyanarra a témára vonatkozó képekkel együtt iktatják be. A kisebb és 

korlátozottabb következtetéseket nagyobb és átfogóbb általánosítások alá sorolják. A képet 

ellenőrzik, hogy összhangban van-e a már iktatott képekkel. (Bizonyítékok vannak arra, hogy 

létezik egy speciális idegi mechanizmus, amely ezt a konzisztencia-ellenőrzési eljárást végzi.) 

A képpel kapcsolatban döntést hozunk arról, hogy a kép szorosan kapcsolódik-e céljainkhoz, 

vagy ehelyett távoli, és ezért számunkra nem fontos. Minden képet értékelünk is - "jó" vagy 

"rossz" számunkra? Végül, bármi mást is teszünk az új képpel, annak igazságát is megítéljük. 

Mi döntjük el, hogy mennyire bízunk benne. Pontosan tükrözi-e a valóságot? Hihető-e? 

Alapozhatunk-e rá cselekvést? 

Egy új kép, amely egyértelműen illeszkedik valahol egy témakörbe, és amely 

összhangban van az ott már tárolt képekkel, nem okoz számunkra nehézséget. Ha azonban - 

és ez egyre gyakrabban előfordul - a kép nem egyértelmű, ha ellentmondásos, vagy ami még 

rosszabb, ha szembemegy korábbi következtetéseinkkel, akkor a mentális modellt 

kénytelenek vagyunk felülvizsgálni. Lehet, hogy nagyszámú képet kell újraosztályozni, 

átkeverni, újra megváltoztatni, amíg megfelelő integrációt nem találunk. Néha egész 



képstruktúra-csoportokat kell lebontani és újraépíteni. Szélsőséges esetekben az egész modell 

alapformáját drasztikusan át kell alakítani. 



A mentális modellre tehát nem úgy kell tekinteni, mint képek statikus könyvtárára, 

hanem mint egy élő, energiával és aktivitással feltöltött egységre. Ez nem egy "adott", amit 

passzívan kapunk kívülről. Sokkal inkább olyasvalami, amit aktívan konstruálunk és 

rekonstruálunk pillanatról pillanatra. A külvilágot érzékszerveinkkel nyugtalanul pásztázva, a 

szükségleteinknek és vágyainknak megfelelő információk után kutatva, az átrendezés és 

frissítés állandó folyamatában veszünk részt.  
Bármelyik pillanatban számtalan kép bomlik el, a feledés fekete végtelenségébe 

zuhanva. Mások belépnek a rendszerbe, feldolgozzák és iktatják őket. Ezzel egyidejűleg mi 

visszaszerezzük a képeket, "használjuk őket", és visszahelyezzük őket a fájlba, talán egy 

másik helyre. Folyamatosan összehasonlítjuk a képeket, társítjuk őket, új módon 

kereszthivatkozásokat teszünk rájuk, és újrapozícionáljuk őket. Ez az, amit a "mentális 

tevékenység" kifejezés alatt értünk. És az izommunkához hasonlóan ez is egyfajta munka. 

Nagy energiát igényel a rendszer működésének fenntartásához. 

A társadalmon átrobogó változás egyre szélesíti a szakadékot aközött, amit hiszünk és 

ami valójában van, a létező képek és a valóság között, amelyet tükrözniük kellene. Ha ez a 

szakadék csak mérsékelt, akkor többé-kevésbé racionálisan tudunk megbirkózni a 

változással, ésszerűen tudunk reagálni az új körülményekre, van fogalmunk a valóságról. Ha 

azonban ez a szakadék túlságosan megnő, egyre inkább úgy érezzük, hogy képtelenek 

vagyunk megbirkózni a helyzettel, nem megfelelően reagálunk, eredménytelenné válunk, 

visszavonulunk vagy egyszerűen pánikba esünk. A végső szélsőségben, amikor a szakadék 

túlságosan szélesre nő, pszichózisban szenvedünk - vagy akár meg is halunk. 

Az alkalmazkodási egyensúlyunk fenntartása érdekében, hogy a szakadékot kezelhető 

arányokban tartsuk, küzdünk azért, hogy felfrissítsük képzeteinket, hogy naprakészen tartsuk 

őket, hogy újratanuljuk a valóságot. Így a rajtunk kívülről jövő gyorsuló lendület az 

alkalmazkodó egyénben megfelelő felgyorsulást talál. Képfeldolgozó mechanizmusaink, 

bármilyenek is legyenek azok, egyre nagyobb és nagyobb sebességgel való működésre 

késztetnek. 

Ennek olyan következményei vannak, amelyeket eddig nagyrészt figyelmen kívül 

hagytak. Amikor ugyanis osztályozunk egy képet, bármilyen képet, határozott, talán még 

mérhető energiabefektetést hajtunk végre az agy egy meghatározott szerveződési mintájába. 

A tanulás energiát igényel; az újratanulás pedig még többet. "A tanulással kapcsolatos összes 

kutatás" - írja Harold D. Lasswell a Yale-ről - "megerősíteni látszik azt a nézetet, hogy 

"energiák" vannak megkötve a múltbeli tanulás támogatására, és hogy az új energiák 

elengedhetetlenek a régi energiák feloldásához...". A neurológiai szinten, folytatja, "úgy 

tűnik, hogy minden kialakult rendszer a sejtek anyagának, elektromos töltéseinek és kémiai 

elemeinek rendkívül bonyolult elrendezését tartalmazza. Bármely időbeli keresztmetszetben 

... a szomatikus struktúra a rögzített formák és potenciálok óriási befektetését jelenti ...". Ami 

ez röviden nagyon egyszerű: az újratanulásnak - vagy a mi terminológiánk szerint a képek 

átminősítésének - költségei vannak. 

A továbbképzés szükségességéről szóló minden beszédben, az átképzésről szóló 

minden népszerű vitában az a feltételezés jelenik meg, hogy az ember átképzési lehetőségei 

korlátlanok. Ez a legjobb esetben is csak feltételezés, nem pedig tény, és ez egy olyan 

feltételezés, amely alapos és tudományos vizsgálatot igényel. A képalkotás és az osztályozás 

folyamata végső soron fizikai folyamat, amely az idegsejtek és a test kémiai anyagainak 

véges tulajdonságaitól függ. A mostani idegrendszerben minden valószínűség szerint 

eredendő korlátai vannak annak a képfeldolgozás mennyiségének és sebességének, amelyet 

az egyén képes elvégezni. Milyen gyorsan és milyen folyamatosan tudja az egyén 

felülvizsgálni belső képeit, mielőtt beleütközik ezekbe a korlátokba? 

Senki sem tudja. Könnyen lehet, hogy a határok olyan messze túlnyúlnak a jelenlegi 

szükségleteken, hogy az ilyen borúlátó spekulációk indokolatlanok. Egy kiemelkedő tény 

mégis figyelmet érdemel: a külső világ változásainak felgyorsításával arra kényszerítjük az 

egyént, hogy minden pillanatban újratanulja a környezetét. Ez önmagában is új 



követelményeket támaszt az idegrendszerrel szemben. A múlt emberei, akik viszonylag stabil 

környezethez alkalmazkodtak, hosszabb ideig tartották fenn a kapcsolatot a "dolgok 

rendjéről" alkotott belső elképzeléseikkel. Mi, akik a nagy transzcendenciába költözünk. 



társadalom, kénytelenek megrövidíteni ezeket a kapcsolatokat. Ahogyan a dolgokkal, 

helyekkel, emberekkel és szervezetekkel való kapcsolatainkat is egyre gyorsabb ütemben kell 

kialakítanunk és megszakítanunk, ugyanúgy a valóságról alkotott elképzeléseinket, a világról 

alkotott mentális képeinket is egyre rövidebb időközönként kell felcserélnünk.  
A mulandóság, az ember kapcsolatainak erőszakos megrövidülése tehát nem pusztán a 

külső világ feltétele. Bennünk is megvan az árnyéka. A külső világ új felfedezései, új 

technológiái, új társadalmi berendezkedései a megnövekedett fluktuációs arányok - egyre 

rövidebb kapcsolati időtartamok - formájában törnek be az életünkbe. Egyre gyorsabb és 

gyorsabb tempóra kényszerítik a mindennapi életet. Az alkalmazkodóképesség új szintjét 

követelik meg. És megteremtik a terepet a potenciálisan pusztító társadalmi betegségnek - a 

jövő sokkjának. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harmadik rész: 

 
 
 
 
 
 
 

 

NOVELTY 



9. fejezet 

 
 

 

A TUDOMÁNYOS PÁLYA 

 

Új társadalmat hozunk létre. Nem egy megváltozott társadalmat. Nem a jelenlegi 

társadalmunk kiterjesztett, életnagyságnál nagyobb változatát. Hanem egy új társadalmat.  
Ez az egyszerű feltevés még nem kezdte el átitatni a tudatunkat. Mégis, ha ezt nem 

értjük meg, tönkretesszük magunkat, amikor megpróbálunk megbirkózni a holnappal. 

A forradalom szétzúzza az intézményeket és a hatalmi viszonyokat. Pontosan ez 

történik ma a csúcstechnológiai nemzetekben. A diákok Berlinben és New Yorkban, 

Torinóban és Tokióban elfoglalják dékánjaikat és kancellárjaikat, leállítják a nagy, zörgő 

oktatási gyárakat, és még kormányok megdöntésével is fenyegetnek. New York, Washington 

és Chicago gettóiban a rendőrség félreáll, miközben az ősi tulajdonjogi törvényeket nyíltan 

megsértik. A szexuális normák felborulnak. A nagyvárosokat sztrájkok, áramkimaradások, 

zavargások bénítják meg. A nemzetközi hatalmi szövetségek megrendülnek. A pénzügyi és 

politikai vezetők titokban reszketnek - nem attól való félelmükben, hogy kommunista (vagy 

kapitalista) forradalmárok kiszorítják őket, hanem attól, hogy az egész rendszer valahogy 

kirepül az irányítás alól. 

Ezek egy beteg társadalmi struktúra vitathatatlan jelei, egy olyan társadalomé, amely 

már a legalapvetőbb funkcióit sem képes a megszokott módon ellátni. Ez egy olyan 

társadalom, amely a forradalmi változások agóniájába került. Az 1920-as és 1930-as években 

a kommunisták a "kapitalizmus általános válságáról" beszéltek. Ma már világos, hogy 

kicsiben gondolkodtak. Ami most történik, az nem a kapitalizmus válsága, hanem magáé az 

ipari társadalomé, függetlenül annak politikai formájától. Egyszerre élünk át egy ifjúsági 

forradalmat, egy szexuális forradalmat, egy faji forradalmat, egy gyarmati forradalmat, egy 

gazdasági forradalmat és a történelem leggyorsabb és legmélyebb technológiai forradalmát. 

Az iparosság általános válságát éljük. Egyszóval a szuperipari forradalom kellős közepén 

vagyunk. 

Ha ennek a ténynek a fel nem fogása rontja a jelen megértésének képességét, akkor a 

jövőről beszélve is teljes ostobaságra készteti az egyébként intelligens embereket. Arra 

ösztönzi őket, hogy együgyű, egyenes vonalakban gondolkodjanak. A bürokrácia jeleit látva 

ma, naivan feltételezik, hogy holnap még több bürokrácia lesz. Az ilyen lineáris előrejelzések 

jellemzik a legtöbbet, amit a jövőről mondanak vagy írnak. És pontosan a rossz dolgok miatt 

aggódunk emiatt. 

A forradalommal való szembenézéshez képzelőerőre van szükség. A forradalom 

ugyanis nem csak egyenes vonalakban halad. Rángatózik, kanyarog és visszafordul. 

Kvantumugrások és dialektikus visszafordulások formájában érkezik. Csak ha elfogadjuk azt 

a feltevést, hogy az ökotechnológiai fejlődés egy teljesen új szakasza - a szuperipari szakasz - 

felé rohanunk, akkor tudunk értelmet adni korunknak. Csak ha elfogadjuk a forradalmi 

előfeltevést, szabaddá tehetjük képzeletünket, hogy megküzdjünk a jövővel. 

A forradalom újdonságot jelent. Az újdonság áradatát küldi számtalan ember életébe, 

szembesítve őket ismeretlen intézményekkel és első alkalommal előforduló helyzetekkel. A 

személyes életünk mélyére hatolva az előttünk álló hatalmas változások át fogják alakítani a 

hagyományos családi struktúrákat és a szexuális attitűdöket. Össze fogják törni az idősek és 

fiatalok közötti hagyományos kapcsolatokat. Felborítják a pénzzel és a sikerrel kapcsolatos 

értékeinket. A felismerhetetlenségig megváltoztatják a munkát, a szórakozást és az oktatást. 

És mindezt a látványos, elegáns, ugyanakkor ijesztő tudományos fejlődés kontextusában 

teszik majd. 

Ha a mulandóság az első kulcs az új társadalom megértéséhez, akkor az újdonság a 

második. A jövő bizarr események, szenzációs felfedezések, valószínűtlen konfliktusok és 



vadul újszerű dilemmák véget nem érő sorozataként fog kibontakozni. Ez azt jelenti, hogy 

sok 



a szuperipari társadalom tagjai soha nem fogják "otthon érezni" magukat benne. Mint az 

utazó, aki egy idegen országban telepedik le, hogy aztán, miután beilleszkedett, rájöjjön, 

hogy tovább kell mennie egy másikba, és még egy másikba, úgy fogjuk magunkat érezni, 

mint "idegenek idegen földön".  
A szuper-ipari forradalom eltörölheti az éhezést, a betegségeket, a tudatlanságot és a 

brutalitást. Sőt, az egyenes vonalú gondolkodók pesszimista jóslatai ellenére a 

szuperiparosodás nem fogja korlátozni az embert, nem fogja sivár és fájdalmas 

uniformizáltságba nyomni. Ellenkezőleg, új lehetőségeket fog sugározni a személyes 

fejlődésre, kalandra és örömre. Élénken színes lesz és elképesztően nyitott az egyéniségre. A 

probléma nem az, hogy az ember túlélheti-e a reglementálást és a szabványosítást. A 

probléma, mint látni fogjuk, az, hogy túléli-e a szabadságot. 

Mindezek ellenére az ember még soha nem élt igazán újdonságokkal teli környezetben. 

Az, hogy egyre gyorsuló tempóban kell élni, egy dolog, amikor az élethelyzetek többé-

kevésbé ismerősek. Kifejezetten más, amikor ismeretlen, furcsa vagy példátlan helyzetekkel 

kell szembesülnünk. Az újdonság erejének felszabadításával az embereket a nem rutinszerű, 

az előre nem látható dolgokba ütköztetjük. És ezzel új és veszélyes szintre emeljük az 

alkalmazkodás problémáit. A mulandóság és az újdonság ugyanis robbanásveszélyes 

keverék. 

Ha mindez kétségesnek tűnik, gondolkodjunk el néhány újdonságon, ami ránk vár. A 

racionális intelligenciát minden képzelőerőnkkel kombinálva, erőteljesen vetítsük magunkat a 

jövőbe. Eközben ne féljünk az alkalmi tévedésektől - a képzelet csak akkor szabad, ha a 

tévedéstől való félelmet ideiglenesen félretesszük. Sőt, a jövőről való gondolkodásban jobb a 

merészség, mint az óvatosság oldalán tévedni. 

Az ember abban a pillanatban látja, hogy miért, amikor elkezdi hallgatni azokat az 

embereket, akik még most is ezt a jövőt teremtik. Hallgassuk meg, amint leírják, milyen 

fejlesztések várnak arra, hogy kitörjenek laboratóriumaikból és gyáraikból. 
 

 

AZ ÚJ ATLANTISZ 

 

"Ötven éven belül" - mondja Dr. F. N. Spiess, a Scripps Institution of Oceanography Tengeri 

Fizikai Laboratóriumának vezetője - "az ember a tengerre és a tengerbe költözik - elfoglalja 

és kihasználja azt, mint a bolygó használatának szerves részét, rekreáció, ásványi anyagok, 

élelmiszer, hulladékkezelés, katonai és közlekedési műveletek, és a népesség növekedésével 

tényleges életteret."  
A bolygó felszínének több mint kétharmadát óceánok borítják - és ennek a víz alatti 

területnek mindössze öt százaléka van jól feltérképezve. Ez a víz alatti terület azonban 

köztudottan gazdag olajban, gázban, szénben, gyémántban, kénben, kobaltban, uránban, 

ónban, foszfátokban és más ásványi anyagokban. Halakkal és növényekkel teli. 

Ezekért a hatalmas gazdagságokért hamarosan elképesztő méretű harc és 

kizsákmányolás folyik. Ma csak az Egyesült Államokban több mint 600 vállalat, köztük 

olyan óriások, mint a Standard Oil és a Union Carbide, készülnek a tengerek alatti 

monumentális versenyharcra. 

A verseny évről évre fokozódni fog - messzemenő hatással a társadalomra. Ki 

"birtokolja" az óceán fenekét és az azt borító tengeri élővilágot? Ahogy az óceáni bányászat 

megvalósíthatóvá és gazdaságilag előnyössé válik, várhatóan a nemzetek közötti erőforrás-

egyensúly is megváltozik. A japánok már most is évente 10 000 000 tonna szenet termelnek 

ki víz alatti bányákból; Malajzia, Indonézia és Thaiföld már most is bányászik ónt. 

Nemsokára a nemzetek háborút indíthatnak az óceánfenék foltjaiért. A most még 

erőforrásszegény nemzetek iparosodási ütemében is éles változásokra számíthatunk. 



Technológiailag új iparágak fognak megjelenni az óceánok termelésének 

feldolgozására. Mások kifinomult és rendkívül drága eszközöket fognak gyártani a tengerek 

mélytengeri megmunkálásához. 



kutatóhajók, mentő tengeralattjárók, elektronikus halőrző berendezések és hasonlók. Az 

elavulás üteme ezeken a területeken gyors lesz. A konkurenciaharc egyre gyorsuló 

innovációra sarkall.  
Kulturális szempontból számíthatunk arra, hogy az új szavak gyorsan áramlanak a 

nyelvbe. Az "akvakultúra" - az óceánok élelemforrásainak tudományos termesztése - a 

"mezőgazdaság" mellett foglal majd helyet. A "víz", amely maga is szimbolikus és érzelmi 

asszociációkkal terhelt kifejezés, teljesen új jelentéstartalmat kap. Az új szókészlettel együtt 

új szimbólumok is megjelennek a költészetben, a festészetben, a filmben és a többi 

művészetben. Az óceáni életformák ábrázolásai megtalálják majd az utat a grafikai és ipari 

formatervezésben. A divat tükrözi majd az óceántól való függőséget. Új textíliákat, új 

műanyagokat és más anyagokat fedeznek fel. Új gyógyszereket találnak majd a betegségek 

gyógyítására vagy a mentális állapotok megváltoztatására. 

A legfontosabb, hogy az óceánoktól való nagyobb függőség az élelmezésben milliók 

táplálkozását fogja megváltoztatni - ez a változás önmagában is jelentős ismeretlenségeket 

hordoz magában. Mi történik az emberek energiaszintjével, teljesítményvágyával, nem is 

beszélve biokémiájukról, átlagos magasságukról és súlyukról, érési ütemükről, 

élettartamukról, jellegzetes betegségeikről, sőt pszichológiai reakcióikról, ha társadalmuk az 

agrárgazdaságtól az akvakultúrára való átállással változik? 

A tenger megnyílása új határszellemet is hozhat magával - egy olyan életmódot, amely 

kalandot, veszélyt, gyors meggazdagodást vagy hírnevet kínál a kezdeti felfedezőknek. 

Később, amikor az ember elkezdi kolonizálni a kontinentális talapzatot, sőt talán még a 

mélyebb területeket is, az úttörőket követhetik a telepesek, akik mesterséges városokat 

építenek a hullámok alatt - munkásvárosokat, tudományos városokat, orvosi városokat és 

játékvárosokat, kórházakkal, szállodákkal és otthonokkal. 

Ha mindez túl távolinak hangzik, akkor kijózanító, hogy Dr. Walter L. Robb, a General 

Electric tudósa már életben tartott egy hörcsögöt a víz alatt úgy, hogy egy olyan dobozba 

zárta, amely tulajdonképpen egy mesterséges kopoltyú - egy szintetikus membrán, amely 

elszívja a levegőt a környező vízből, miközben a vizet kívül tartja. Ilyen membránok alkották 

egy doboz tetejét, alját és két oldalát, amelyben a hörcsögöt vízbe merítették. A kopoltyú 

nélkül az állat megfulladt volna. A kopoltyúval viszont képes volt lélegezni a víz alatt. G.E. 

azt állítja, hogy az ilyen membránok egy nap talán levegőt biztosítanak a víz alatti kísérleti 

állomások lakói számára. Előbb-utóbb beépíthetik őket a víz alatti lakóházak, szállodák és 

egyéb építmények falába, vagy akár - ki tudja - magába az emberi testbe is. 

Valóban, a régi tudományos-fantasztikus spekulációk a sebészileg beültetett 

kopoltyúval rendelkező emberekről már nem tűnnek olyan hihetetlenül erőltetettnek, mint 

egykor. Lehet, hogy olyan szakembereket hozunk létre (talán még tenyésztünk is) az óceáni 

munkára, olyan férfiakat és nőket, akik nemcsak szellemileg, hanem fizikailag is felkészültek 

a tenger alatti munkára, játékra, szerelemre és szexre. Még ha nem is folyamodunk ilyen 

drámai intézkedésekhez a víz alatti határok meghódítására irányuló sietségünkben, 

valószínűnek tűnik, hogy az óceánok megnyitása nem csupán új szakmai specialitásokat, 

hanem új életstílusokat, új óceán-orientált szubkultúrákat, sőt talán még új vallási szektákat 

vagy misztikus kultuszokat is létrehoz, amelyek a tengerek ünneplésére szolgálnak. 

Nem kell azonban olyan messzire mennünk a spekulációval, hogy felismerjük, hogy az 

új környezet, amelynek az ember ki lesz téve, szükségszerűen megváltozott érzékeléseket, új 

érzéseket, új szín- és formaérzékelést, új gondolkodásmódot és érzéseket hoz magával. 

Ráadásul a tenger inváziója, amelynek első hullámának jóval 2000 előtt tanúi leszünk, csak 

egy a szorosan összefüggő tudományos-technológiai trendek sorában, amelyek most 

rohannak előre, és amelyek mindegyike tele van újszerű társadalmi és pszichológiai 

következményekkel. 
 



 

NAPFÉNY ÉS SZEMÉLYISÉG 



Az óceánok meghódítása közvetlenül kapcsolódik a pontos időjárás-előrejelzés és végső 

soron az éghajlatszabályozás irányába tett előrelépéshez. Amit időjárásnak nevezünk, az 

nagyrészt a nap, a levegő és az óceán kölcsönhatásának következménye. Az óceáni 

áramlatok, a sótartalom és más tényezők megfigyelésével, az időjárásfigyelő műholdak 

elhelyezésével az égbolton nagymértékben növelni fogjuk az időjárás pontos előrejelzésének 

képességét. Dr. Walter Orr Roberts, az Amerikai Tudományfejlesztési Társaság korábbi 

elnöke szerint: "Az 1970-es évek közepére az egész földgolyót folyamatos időjárás-

megfigyelés alá kívánjuk vonni - mégpedig ésszerű költséggel. És ebből kiindulva 

elképzeléseink szerint a viharok, fagyok, aszályok, szmogos epizódok előrejelzése jelentősen 

javulni fog - és ezzel együtt a katasztrófák elhárításának lehetőségei is. De azt is látjuk, hogy 

a mai tudáson túli ismeretekben egy félelmetes potenciális háborús fegyver rejtőzik - az 

időjárás szándékos manipulálása a kevesek és a hatalmasok javára, az ellenség és talán a 

járókelők kárára."  
Theodore L. Thomas The Weather Man című sci-fi történetében egy olyan világot 

mutat be, amelyben a központi politikai intézmény az "időjárási tanács". Ebben a testületben 

a különböző nemzetek képviselői az időjárási politikát alakítják ki, és az éghajlat 

szabályozásával irányítják a népeket, itt aszályt, ott vihart idéznek elő, hogy érvényt 

szerezzenek rendeleteiknek. Lehet, hogy még messze vagyunk attól, hogy ilyen gondosan 

kalibrált irányításunk legyen. De nem kérdés, hogy elmúltak azok a napok, amikor az 

embernek egyszerűen csak el kellett fogadnia, amit az ég az időjárás tekintetében adott. Az 

Amerikai Meteorológiai Társaság nyers szavaival élve: "Az időjárás módosítása ma már 

valóság." 

Ez a történelem egyik fordulópontját jelenti, és olyan fegyvert ad az ember kezébe, 

amely radikálisan befolyásolhatja a mezőgazdaságot, a közlekedést, a kommunikációt és a 

rekreációt. Ha azonban nem bánik vele rendkívül óvatosan, az időjárás irányításának 

ajándéka az ember vesztét okozhatja. A Föld időjárási rendszere egy egységes egész; egy 

apró változás egy ponton hatalmas következményekkel járhat máshol. Még agresszív szándék 

nélkül is fennáll a veszélye annak, hogy az egyik kontinensen az aszály megfékezésére tett 

kísérletek tornádót indíthatnak el egy másik kontinensen. 

Ráadásul az időjárás-manipuláció ismeretlen szociálpszichológiai következményei 

óriásiak lehetnek. Milliók éheznek például a napsütésre, amint azt a Floridába, Kaliforniába 

vagy a Földközi-tenger partvidékére irányuló tömeges vándorlásunk is mutatja. Könnyen 

lehet, hogy képesek leszünk tetszés szerint napfényt - vagy annak másolatát - előállítani. A 

Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatal tanulmányozza egy olyan óriási keringő űrtükör 

koncepcióját, amely képes lenne a napfényt a Föld éjszakába burkolózó részeire visszaverni. 

A NASA egyik tisztviselője, George E. Mueller a kongresszus előtt azt vallotta, hogy az 

Egyesült Államoknak 1970 közepére meglesz a kapacitása arra, hogy hatalmas naptükrös 

műholdakat indítson. (Tágabb értelemben nem lehetetlen olyan műholdakat fellőni, amelyek 

elzárják a napfényt az előre kiválasztott régiók felett, legalább félhomályba merítve azokat). 

A jelenlegi természetes fény-sötét ciklus olyan módon kapcsolódik az emberi biológiai 

ritmushoz, amely még feltáratlan. Könnyen elképzelhető, hogy a Föld körül keringő 

naptükrök segítségével mezőgazdasági, ipari vagy akár pszichológiai okokból 

megváltoztatható a fényidő. Például a hosszabb nappalok bevezetése Skandináviában nagy 

hatással lehetett az ottani kultúrára és személyiségtípusokra. Hogy csak félig-meddig 

fogalmazzak, mi történik Ingmar Bergman merengő művészetével, ha Stockholm merengő 

sötétsége megszűnik? Vajon A hetedik pecsét vagy a Téli fény más éghajlaton is 

megszülethetett volna? 

Az időjárás megváltoztatásának növekvő képessége, az új energiaforrások, az új 

anyagok (némelyikük tulajdonságai szinte szürreálisak), az új közlekedési eszközök, az új 

élelmiszerek (nemcsak a tengerből, hanem hatalmas hidroponikus élelmiszertermelő 



gyárakból) kifejlesztése - mindezek csak sejtetik az előttünk álló, egyre gyorsuló változások 

természetét. 
 

 

A DELFIN HANGJA 



 

Karel Capek csodálatos, de kevéssé ismert regényében, a Háború a gőtékkel című regényben 

az ember a civilizáció pusztulását idézi elő azzal, hogy megpróbál háziasítani egy 

szalamandrafajt. Napjainkban az ember többek között megtanulja az állatokat és a halakat 

olyan módon kizsákmányolni, ami Capeket is fanyar mosolyra fakasztotta volna. Képzett 

galambokat használnak a gyógyszergyárak futószalagjain a hibás tabletták azonosítására és 

eltávolítására. Ukrajnában a szovjet tudósok egy bizonyos halfajt alkalmaznak arra, hogy a 

szivattyútelepek szűrőiről megtisztítsák az algákat. Delfineket képeztek ki arra, hogy 

szerszámokat vigyenek a Kalifornia partjainál víz alá merült "aquanautáknak", és hogy 

elriasszák a munkaterülethez közeledő cápákat. Másokat arra képeztek ki, hogy víz alá merült 

aknákat döngöljenek, ezáltal felrobbantva azokat, és öngyilkosságot követve el az ember 

nevében - ez a felhasználás a fajok közötti etika miatt kisebb felháborodást váltott ki.  
Az ember és a delfin közötti kommunikáció kutatása rendkívül hasznosnak bizonyulhat, 

ha és amikor az ember kapcsolatba lép a földön kívüli élőlényekkel - és ezt a lehetőséget sok 

elismert csillagász szinte elkerülhetetlennek tartja. Addig is a delfinek kutatása új adatokat 

szolgáltat arról, hogy miben különbözik az ember érzékelőkészüléke más állatokétól. Ez azt 

sugallja, hogy az emberi szervezet működésének néhány külső határa - érzések, hangulatok, 

érzékelések, amelyek az ember számára saját biológiai felépítése miatt nem állnak 

rendelkezésre - legalább elemezhetőek vagy leírhatóak. 

A létező állatfajok azonban korántsem jelentenek mindent, amivel dolgozhatunk. 

Számos író javasolta, hogy speciális célokra új állatformákat tenyésszünk. Sir George 

Thomson megjegyzi, hogy "a genetikai ismeretek előrehaladtával kétségtelenül nagyon nagy 

módosításokat lehet végrehajtani a vadon élő fajokon". Arthur Clarke arról a lehetőségről írt, 

hogy "növelhetjük háziállataink intelligenciáját, vagy teljesen új, a jelenleg létezőnél sokkal 

magasabb IQ-val rendelkező állatokat fejleszthetünk ki". Azt a képességet is fejlesztjük, hogy 

távvezérléssel irányítsuk az állatok viselkedését. Dr. Jose M. R. Delgado egy emberi 

potenciáljukban félelmetes kísérletsorozatban elektródákat ültetett be egy bika koponyájába. 

Egy piros köpenyt lengetve Delgado arra provokálta az állatot, hogy támadjon. Ezután egy 

apró, kézben tartott rádióadóból kibocsátott jel segítségével elérte, hogy a vadállat 

félreforduljon, és engedelmesen odébb trappoljon. 

Az, hogy speciális állatokat tenyésztünk-e a szolgálatunkra, vagy háztartási robotokat 

fejlesztünk ki, részben az élettudományok és a fizikai tudományok közötti egyenlőtlen 

versenyen múlik. Lehet, hogy olcsóbb lesz gépeket gyártani a mi céljainkra, mint állatokat 

tenyészteni és idomítani. A biológiai tudományok azonban olyan gyorsan fejlődnek, hogy az 

egyensúly még a mi életünkben felborulhat. Sőt, talán eljön az a nap, amikor mi kezdjük el 

termeszteni a gépeinket. 
 

 

A BIOLÓGIAI GYÁR 

 

Lehet, hogy az állatok nevelése és kiképzése költséges, de mi történik, ha az evolúciós skálán 

lejjebb megyünk a baktériumok, vírusok és más mikroorganizmusok szintjére? Itt az életet a 

maga primitív formáiban ugyanúgy hasznosíthatjuk, mint egykor a lovat. Napjainkban egy új, 

ezen az elven alapuló tudomány gyorsan kialakulóban van, és azt ígéri, hogy megváltoztatja 

az általunk ismert ipar természetét.  
"Őseink a történelem előtti múltban különböző növény- és állatfajokat háziasítottak" - 

mondja Marvin J. Johnson biokémikus a Wisconsini Egyetemről. "A mikroorganizmusokat 

azonban egészen a közelmúltig nem háziasították, elsősorban azért, mert az ember nem tudott 

a létezésükről". Ma már tudja, és már nagy mennyiségben használják őket vitaminok, 

enzimek, antibiotikumok, citromsav és más hasznos vegyületek előállítására. Ha az 



élelmezési nyomás tovább fokozódik, a biológusok 2000-re már mikroorganizmusokat 

fognak termeszteni állati takarmányként, és végül emberi táplálékként való felhasználásra. 



A svédországi Uppsalai Egyetemen lehetőségem nyílt arra, hogy erről beszélgessek 

Arne Tiselius Nobel-díjas biokémikussal, aki jelenleg a Nobel Alapítvány elnöke. 

"Elképzelhető-e - kérdeztem -, hogy egy nap tulajdonképpen biológiai gépeket hozunk létre - 

olyan rendszereket, amelyeket termelési célokra lehet használni, és amelyek nem műanyag 

vagy fém alkatrészekből, hanem élő szervezetekből állnak majd?". A válasza körmondatos 

volt, de egyértelmű: "Már ott tartunk. Az ipar nagy jövője a biológiából fog eredni. 

Valójában az egyik legszembetűnőbb dolog Japán háború óta tartó óriási technológiai 

fejlődésében nemcsak a hajóépítés, hanem a mikrobiológia is. Japán ma a világ legnagyobb 

hatalma a mikrobiológián alapuló iparban ... Élelmiszer- és élelmiszeriparuk nagy része olyan 

folyamatokon alapul, amelyekben baktériumokat használnak. Most már mindenféle hasznos 

dolgot állítanak elő - például aminosavakat. Svédországban most mindenki arról beszél, hogy 

meg kell erősítenünk a mikrobiológiai pozíciónkat.  
"Látod, nem csak baktériumokban és vírusokban kell gondolkodni ... Az ipari 

folyamatok általában az ember által létrehozott folyamatokon alapulnak. Az acélt vasérc 

szénnel való redukciójával állítjuk elő. Gondoljunk a műanyagiparra, az eredetileg kőolajból 

készült mesterséges termékekre. Mégis figyelemre méltó, hogy még ma is, a kémia és a 

kémiai technológia óriási fejlődése mellett sincs egyetlen olyan iparilag előállított élelmiszer 

sem, amely versenyezhetne azzal, amit a gazdák termesztenek. 

"Ezen a területen, és nagyon sok más területen is, a természet messze az ember fölött 

áll, még a legfejlettebb vegyészmérnökök és kutatók fölött is. Most mi ennek a 

következménye? Amikor fokozatosan megismerjük, hogyan hozza létre a természet ezeket a 

dolgokat, és amikor utánozni tudjuk a természetet, akkor teljesen újfajta folyamatok jönnek 

létre. Ezek egy újfajta ipar alapját fogják képezni - egyfajta biotechnikai gyárat, biológiai 

technológiát. 

"A zöld növények a légkörből származó szén-dioxid és a nap segítségével keményítőt 

állítanak elő. Ez egy rendkívül hatékony gépezet ... A zöld levél egy csodálatos gépezet. Ma 

már sokkal többet tudunk róla, mint két-három évvel ezelőtt. De még nem eleget ahhoz, hogy 

utánozzuk. A természetben sok ilyen "gépezet" van." Az ilyen folyamatokat, folytatta 

Tiselius, munkába fogják állítani. Ahelyett, hogy megpróbálnánk kémiai úton szintetizálni a 

termékeket, tulajdonképpen a specifikáció szerint fogjuk termeszteni őket. 

Elképzelhető, hogy a gépekben - például a számítógépekben - biológiai komponensek is 

vannak. "Teljesen nyilvánvaló - folytatta Tiselius -, hogy a számítógépek eddig csak az 

agyunk rossz utánzatai voltak. Amint többet tudunk meg arról, hogyan működik az agy, 

meglepődnék, ha nem tudnánk egyfajta biológiai számítógépet építeni ... Egy ilyen 

számítógép elektronikus alkatrészei a valódi agy biológiai alkatrészeinek mintájára 

készülhetnének. És a jövő egy távoli pontján elképzelhető, hogy maguk a biológiai elemek is 

a gép részei lesznek." Pontosan ilyen gondolatok vezették Jean Fourastié francia közgazdászt 

és tervezőt arra, hogy egyenesen kijelentse: "Az ember azon az úton halad, hogy az élő 

szöveteket integrálja a fizikai mechanizmusok folyamataiba ... A közeljövőben olyan gépeink 

lesznek, amelyek egyidejűleg fémből és élő anyagokból állnak...". Ennek fényében - mondja - 

"maga az emberi test új értelmet nyer". 
 

 

AZ ELŐRE MEGTERVEZETT TEST 

 

A bolygó földrajzához hasonlóan az emberi test eddig az emberi tapasztalat egy fix pontját, 

egy "adottságot" jelentett. Ma gyorsan közeledik az a nap, amikor a testet már nem 

tekinthetjük rögzítettnek. Az ember viszonylag rövid időn belül képes lesz arra, hogy ne 

csupán az egyes testeket, hanem az egész emberi fajt újratervezze.  
1962-ben Dr. J. D. Watson és F. H. C. Crick Nobel-díjat kapott a DNS-molekula 

leírásáért. Azóta a genetika fejlődése egymáson botladozva halad előre. 



gyors ütemben. A molekuláris biológia most robban ki a laboratóriumokból. Az új genetikai 

ismeretek lehetővé teszik számunkra, hogy az emberi öröklődéssel babráljunk, és a géneket 

manipulálva az ember teljesen új változatait hozzuk létre.  
Az egyik fantasztikusabb lehetőség, hogy az ember képes lesz biológiai 

szénmásolatokat készíteni magáról. A "klónozás" néven ismert folyamat révén lehetővé válik, 

hogy egy felnőtt sejtmagból egy új szervezetet növesszenek, amely a sejtmagot adó személy 

genetikai jellemzőivel azonos. Az így létrejövő emberi "másolat" a donoréval azonos 

genetikai adottságokkal kezdené az életét, bár a kulturális különbségek ezt követően 

megváltoztathatják a klón személyiségét vagy fizikai fejlődését. 

A klónozás lehetővé tenné az emberek számára, hogy újjászülessenek, hogy a világot 

saját maguk ikreivel töltsék meg. A klónozás többek között szilárd empirikus 

bizonyítékokkal szolgálna, amelyek segítségével egyszer s mindenkorra megoldhatnánk a 

"természet kontra nevelés" vagy "öröklődés kontra környezet" ősi vitáját. Ennek a 

problémának a megoldása, az egyes szerepek meghatározásán keresztül, az emberi szellemi 

fejlődés egyik nagy mérföldköve lenne. Filozófiai spekulációk egész könyvtárai válnának 

egyetlen csapással tárgytalanná. A kérdés megválaszolása gyors, minőségi előrelépéseknek 

nyitná meg az utat a pszichológia, az erkölcsfilozófia és tucatnyi más terület számára. 

A klónozás azonban eddig nem sejtett bonyodalmakat is okozhat a faj számára. Van 

némi varázsa annak az elképzelésnek, hogy Albert Einstein másolatokat hagy az utókorra 

magáról. De mi a helyzet Adolf Hitlerrel? Törvényekkel kellene szabályozni a klónozást? A 

Nobel-díjas Joshua Lederberg, a társadalmi felelősségét nagyon komolyan vevő tudós 

elképzelhetőnek tartja, hogy azok lesznek a legvalószínűbbek a klónozásra, akik a leginkább 

nárcisztikusak, és az általuk előállított klónok is nárcisztikusak lesznek. 

Még ha a nárcizmus azonban inkább kulturálisan, mint biológiailag öröklődik is, 

vannak más hátborzongató nehézségek. Így Lederberg felveti a kérdést, hogy az emberi 

klónozás, ha engedélyezik, nem "megy-e kritikussá". "Én ezt a kifejezést - mondta nekem - 

szinte pontosan abban az értelemben használom, ami az atomenergiával kapcsolatos. Kritikus 

lesz, ha elegendő pozitív előnye lesz ennek ... Ez azzal függ össze, hogy a kommunikáció 

hatékonysága, különösen az oktatási vonalak mentén, növekszik-e, mint az azonos 

genotípusok között, vagy sem. A neurológiai hardverek hasonlósága megkönnyítheti, hogy az 

azonos példányok könnyebben adják át a technikai és egyéb ismereteket egyik generációról a 

másikra." 

Mennyire áll közel a klónozás? "A kétéltűeknél már megtörtént" - mondja Lederberg - 

"és valaki talán most is megteszi ezt az emlősökkel. Nem lepne meg, ha bármelyik nap 

előkerülne. Hogy mikor lesz valakinek bátorsága kipróbálni emberen, arról fogalmam sincs. 

De az időskála szerintem nulla és tizenöt év közé tehető. Tizenöt éven belül." 

Ugyanezen tizenöt év alatt a tudósok azt is megtudják, hogyan fejlődnek a test 

különböző szervei, és kétségtelenül kísérletezni kezdenek majd azok módosításának 

különböző eszközeivel. Mondja Lederberg: "Az olyan dolgok, mint az agy mérete és az agy 

bizonyos érzékszervi tulajdonságai közvetlen fejlődési kontroll alá kerülnek... Azt hiszem, ez 

már nagyon közel van". 

A laikusok számára fontos megérteni, hogy Lederberg korántsem magányos 

aggodalmaskodó a tudományos közösségben. A biológiai forradalommal kapcsolatos 

félelmeit számos kollégája osztja. Az új biológia által felvetett etikai, erkölcsi és politikai 

kérdések egyszerűen megdöbbentik az elmét. Ki fog élni és ki fog meghalni? Mi az ember? 

Ki fogja ellenőrizni az e területeken folyó kutatásokat? Hogyan kell alkalmazni az új 

eredményeket? Nem szabadíthatunk-e el olyan borzalmakat, amelyekre az ember egyáltalán 

nincs felkészülve? A világ vezető tudósai közül sokan úgy vélik, hogy az óra ketyeg a 

"biológiai Hirosima" előtt. 

Képzeljük el például a biológiai áttörések következményeit az úgynevezett 

"születéstechnológia" területén. Dr. E. S. E. E. Hafez, a Washington Állami Egyetem 



nemzetközileg elismert biológusa nyilvánosan felvetette, hogy a saját megdöbbentő 

eredményei alapján 



a reprodukcióval kapcsolatos munkák alapján, hogy mindössze tíz-tizenöt éven belül egy nő 

képes lesz megvásárolni egy apró, fagyasztott embriót, elvinni az orvosához, beültetni a 

méhébe, kilenc hónapig hordani, majd megszülni, mintha a saját testében fogant volna. Az 

embriót gyakorlatilag úgy adnák el, hogy garanciát vállalnának arra, hogy a születendő baba 

mentes lesz a genetikai hibáktól. A vásárlónak előre megmondanák a baba szem- és hajszínét, 

nemét, várható méretét, amikor kifejlődik, és valószínűsíthető IQ-ját is.  
Valójában egy bizonyos ponton lehetséges lesz, hogy a női méhet teljesen eltöröljék. A 

csecsemőket az emberi testen kívül fogják megfogantatni, táplálni és felnevelni. 

Nyilvánvalóan csak évek kérdése, hogy a Dr. Daniele Petrucci által Bolognában és más 

tudósok által az Egyesült Államokban és a Szovjetunióban megkezdett munka lehetővé tegye 

a nők számára, hogy a terhesség kellemetlenségei nélkül szüljenek babákat. 

Az ilyen felfedezések lehetséges alkalmazásai a Szép új világ és az Astounding Science 

Fiction emlékeit idézik fel. Így Dr. Hafez a képzeletének egy lendületes kísérletében felveti, 

hogy a megtermékenyített emberi petesejtek hasznosak lehetnek a bolygók kolonizációjában. 

Ahelyett, hogy felnőtteket szállítanánk a Marsra, egy cipősdoboznyi ilyen sejtet 

szállíthatnánk, és ezekből egy egész városnyi emberpopulációt növeszthetnénk. "Ha 

figyelembe vesszük, hogy mennyibe kerül üzemanyagban minden egyes kiló felemelése a 

kilövőállásról" - jegyzi meg Dr. Hafez - "miért küldenénk kifejlett férfiakat és nőket az 

űrhajók fedélzetére? Ehelyett miért ne szállíthatnánk apró embriókat egy hozzáértő biológus 

gondozásában ... Miniatürizáljuk az űrhajók egyéb alkatrészeit. Miért ne lehetne az utasokat 

is?" 

Jóval azelőtt azonban, hogy az űrben ilyen fejlesztések történnének, az új születési 

technológia hatása a Földön is érezteti majd hatását, és szétzilálja a szexualitásról, 

anyaságról, szeretetről, gyermeknevelésről és oktatásról alkotott hagyományos 

elképzeléseinket. A család jövőjéről szóló viták, amelyek csak a tablettával foglalkoznak, 

figyelmen kívül hagyják a biológiai boszorkányfőzetet, amely most a laboratóriumokban 

forrong. Az elkövetkező évtizedekben előttünk álló erkölcsi és érzelmi döntések 

megdöbbentőek. 

A biológusok között már ma is heves vita dúl az eugenikából eredő problémákról és 

etikai kérdésekről. Meg kell-e próbálnunk egy jobb fajt kitenyészteni? Ha igen, akkor 

pontosan mi a "jobb"? És ki döntse el? Az ilyen kérdések nem teljesen újak. A hamarosan 

elérhetővé váló technikák azonban szétzúzzák az érvelés hagyományos korlátait. Most már 

nem úgy képzelhetjük el az emberi faj újrateremtését, mint ahogyan egy gazda lassan és 

fáradságosan "tenyészti" a csordáját, hanem úgy, ahogyan egy művész tenné, szokatlan 

színek, formák és alakzatok ragyogó választékát alkalmazva. 

Nem messze a 80-as úttól, a Kentucky állambeli Hazard kisvároson kívül található egy 

hely, amelyet festői módon a Troublesome Creek völgyének neveznek. Ebben az aprócska 

erdei közösségben él egy család, amelynek tagjait generációk óta egy különös rendellenesség 

jellemzi: a kék bőr. Dr. Madison Cawein, a Kentucky Egyetem Orvosi Főiskolájának 

munkatársa szerint, aki felkutatta a családot és utánajárt a történetüknek, a kék bőrű emberek 

egyébként teljesen normálisnak tűnnek. Szokatlan színüket egy ritka enzimhiány okozza, 

amely generációról generációra öröklődött. 

Az új, gyorsan felhalmozódó genetikai ismereteink birtokában képesek leszünk teljesen 

új kék - vagy akár zöld, lila vagy narancssárga - emberfajtákat tenyészteni. Egy olyan 

világban, amely még mindig a rasszizmus erkölcsi sérülésétől szenved, ez egy olyan 

gondolat, amelyet meg kell idézni. Olyan világra kellene törekednünk, amelyben minden 

embernek ugyanaz a bőrszíne? Ha ezt akarjuk, akkor kétségtelenül rendelkezni fogunk a 

technikai eszközökkel, amelyekkel megvalósíthatjuk. Vagy ehelyett inkább a jelenleginél is 

nagyobb sokszínűségre kellene törekednünk? Mi történik a faj egész fogalmával? A fizikai 

szépség normáival? A felsőbbrendűség vagy alsóbbrendűség fogalmaival? 



Rohamosan közeledünk ahhoz az időhöz, amikor képesek leszünk szuper- és alfajokat 

is tenyészteni. Ahogy Theodore J. Gordon fogalmazott A jövő című könyvében: "Vajon a faj 

testre szabásának képességével a kezünkben "minden embert egyenlőnek teremtünk-e, vagy 

inkább apartheidet gyártunk?"? Lehet, hogy a jövő fajtái a következők lennének: egy 

felsőbbrendű csoport, a DNS-ellenőrök; az alázatos szolgák; 



különleges sportolók a 'játékok' számára; 200-as IQ-val és kicsinyes testalkattal rendelkező 

kutatók ..." Lehetőségünk lesz arra, hogy idiótákból vagy matematikai tudósokból álló fajokat 

hozzunk létre.  
Képesek leszünk olyan csecsemőket is tenyészteni, akik szupernormális látással vagy 

hallással, szupernormális szagérzékeléssel, szupernormális izom- vagy zenei képességekkel 

rendelkeznek. Képesek leszünk szexuális szupersportolókat, szuper-emlős (és talán a 

szokásos kettőnél több vagy kevesebb) lányokat, és a korábban monomorf emberi lény 

számtalan más változatát létrehozni. 

A problémák végső soron nem tudományos vagy technikai, hanem etikai és politikai 

jellegűek. A választás - és a választás kritériumai - döntő fontosságúak lesznek. A kiváló sci-

fi szerző, William Tenn egyszer a génmanipuláció lehetőségeiről és a választás nehézségeiről 

elmélkedett. "Ha egyelőre remélhetőleg feltételezzük, hogy egyetlen diktátor, önigazságos 

tervezőbizottság vagy mindenható fekete doboz sem fog genetikai választást végezni a 

következő generáció számára, akkor ki vagy mi? A szülők biztosan nem..." - mondta -, ők 

majd a baráti szomszédjukhoz, a hitelesített génépítészhez fordulnak a problémával. 

"Elkerülhetetlennek tűnik számomra, hogy a genetikai építészetnek is lesznek 

egymással versengő iskolái ... a funkcionalisták arra fogják rávenni a szülőket, hogy a 

társadalom jelenlegi igényeihez illeszkedő csecsemőket hozzanak világra; a futuristák olyan 

gyermekeket javasolnak, akiknek a kultúrában húsz év múlva kialakuló résük lesz; a 

romantikusok ragaszkodnak ahhoz, hogy minden gyermek legalább egy kiemelkedő 

tehetséggel rendelkezzen; a naturalisták pedig olyan egyének előállítását tanácsolják, akik 

genetikailag annyira kiegyensúlyozottak, hogy szinte tökéletes egyensúlyban vannak.... Az 

emberi teststílusok, akárcsak az emberi öltözködési stílusok, outré vagy à la mode lesznek, 

ahogyan az őket tervező genetikai divattervező divatba jönnek és mennek ki a divatból." 

A tréfás nyelvezet mögött komoly kérdések rejtőznek, amelyeket a lehetőségek 

mérhetetlensége még mélyebbé tesz - némelyikük olyan groteszk, hogy mintha Hieronymus 

Bosch vásznairól ugranának ránk. Korábban említést tettünk arról az elképzelésről, hogy az 

embereket kopoltyúval tenyésztenék, vagy kopoltyút ültetnének beléjük a víz alatti 

környezetben való hatékonyság érdekében. A világhírű biológusok londoni találkozóján J. B. 

S. Haldane az ember új, távoli formáinak létrehozásának lehetőségéről kezdett fejtegetni az 

űrkutatás számára. "A földön kívüli környezetek legnyilvánvalóbb rendellenességei" - 

jegyezte meg Haldane - "a gravitáció, a hőmérséklet, a légnyomás, a levegő összetétele és a 

sugárzás különbségei ... Egyértelmű, hogy egy gibbon jobban alkalmazkodik az alacsony 

gravitációs mezőben való élethez, mint az ember, mint például egy űrhajó, egy aszteroida 

vagy talán még a Hold. Egy platyrrhine, melynek farkát felhúzza, még inkább. A génátültetés 

lehetővé teheti, hogy ilyen tulajdonságokat építsenek be az emberi állományba." 

Miközben a tudósok ezen a találkozón nagy figyelmet szenteltek a biológiai forradalom 

erkölcsi következményeinek és veszélyeinek, senki sem kérdőjelezte meg Haldane felvetését, 

miszerint egy napon farkas embereket fogunk csinálni, ha akarjuk. Sőt, Lederberg csupán 

megjegyezte, hogy talán vannak nem genetikai módszerek, amelyekkel ugyanezeket a célokat 

könnyebben elérhetjük. "Kísérleti úton fogjuk módosítani az embert fiziológiai és 

embrionológiai változtatásokkal, valamint azáltal, hogy gépekkel helyettesítjük a részeit" - 

jelentette ki Lederberg. "Ha lábak nélküli embert akarunk, nem kell tenyésztenünk, 

levághatjuk őket; ha farkas embert akarunk, megtaláljuk a módját, hogy beültessük neki." 

A tudósok és tudósok egy másik találkozóján Dr. Robert Sinsheimer, a Caltech 

biofizikusa egyenesen a kihívást fogalmazta meg: 

"Hogyan döntesz úgy, hogy beavatkozol a természet ősi tervei közé az ember számára? 

Szeretné irányítani az utódok nemét? Úgy lesz, ahogyan kívánod. Szeretné, ha a fia két méter 

magas lenne - hét láb magas? Nyolc láb magas? Mi zavarja Önt?-allergia, elhízás, ízületi 

fájdalom? Ezeket könnyedén kezeljük. A rákra, a cukorbetegségre, a fenilketonúriára lesz 

genetikai terápia. A megfelelő DNS-t a megfelelő dózisban fogjuk biztosítani. A vírusos és 

mikrobiális betegségek könnyen kezelhetők lesznek. Még a növekedés, az érés és az öregedés 



időtlen mintái is a mi tervezésünk tárgyát képezik majd. Az élettartamnak nincsenek belső 

korlátai. Ön meddig szeretne élni?" 



Hogy a hallgatósága ne értse félre, Sinsheimer megkérdezte: "Ezek a kivetítések LSD-

fantáziáknak hangzanak, vagy egy torz tükörben látottaknak? Egyik sem haladja meg annak 

lehetőségét, amit most ismerünk. Lehet, hogy nem úgy fejlődnek ki, ahogyan azt most 

várnánk, de megvalósíthatóak, megvalósíthatók, és inkább előbb, mint utóbb."  
Az ilyen csodákat nemcsak hogy meg lehet valósítani, de az esélye is megvan, hogy 

meg is valósulnak. Annak ellenére, hogy mély etikai kérdések merülnek fel azzal 

kapcsolatban, hogy kell-e, tény, hogy a tudományos kíváncsiság önmagában az egyik 

legerősebb hajtóerő társadalmunkban. Dr. Rollin D. Hotchkiss, a Rockefeller Intézet 

munkatársa szerint: "Sokan közülünk ösztönös undort éreznek a veszélyektől, ha 

beavatkozunk azokba a finoman kiegyensúlyozott és messzemenő rendszerekbe, amelyek az 

egyént azzá teszik, ami. Mégis úgy vélem, hogy ez biztosan meg fog történni, vagy 

megkísérlik megtenni. Az utat az önzetlenség, a magánprofit és a tudatlanság 

kombinációjából fogják építeni." Ehhez a listához, ami még rosszabb, hozzátehette volna a 

politikai konfliktust és a bágyadt közömbösséget. Így Dr. A. Neyfakh, a Szovjet Tudományos 

Akadémia Fejlődésbiológiai Intézete kutatólaboratóriumának vezetője ijesztő 

nyugtalansággal jósolja, hogy a világ hamarosan a fegyverkezési verseny genetikai 

megfelelőjének lesz tanúja. Érvelését arra az elképzelésre alapozza, hogy a kapitalista 

hatalmak "harcot vívnak az agyakért". Az agyelszívás ellensúlyozására az egyik vagy másik 

"reakciós kormány" "kénytelen" lesz géntechnológiát alkalmazni, hogy növelje a zsenik és 

tehetséges egyének számát. Mivel ez "szándékuktól függetlenül" fog történni, elkerülhetetlen 

a nemzetközi genetikai verseny. És mivel ez így van - sugallja -, a Szovjetuniónak készen 

kell állnia arra, hogy elhamarkodottan cselekedjen. 

A. Petropavlovszkij szovjet filozófus bírálta, amiért látszólag készségesnek, sőt 

lelkesnek mutatkozott arra, hogy részt vegyen egy ilyen versenyben, de Nejfah félretolta a 

borzalmakat, amelyeket az új biológia elhamarkodott alkalmazása okozhat, és csak annyit 

válaszolt, hogy a tudomány fejlődése megállíthatatlan, és annak is kellene lennie. Ha 

Neyfakh politikai logikája hagy is némi kívánnivalót maga után, a hidegháborús 

szenvedélyekre való hivatkozás a genetikai bütykölés igazolásaként félelmetes. 

Röviden, nyugodtan kijelenthetjük, hogy hacsak nem teszünk konkrét 

ellenintézkedéseket, ha valamit meg lehet tenni, akkor valaki, valahol meg fogja tenni. Az, 

hogy mit lehet és mit fognak tenni, meghaladja mindazt, amivel az ember pszichológiailag 

vagy erkölcsileg még nem tud együtt élni. 
 

 

AZ ÁTMENETI SZERV 

 

Mi azonban hajthatatlanul elutasítjuk, hogy szembenézzünk ezekkel a tényekkel. Azzal 

kerüljük el őket, hogy makacsul elutasítjuk a változás sebességének felismerését. Jobban 

érezzük magunkat, ha elhalasztjuk a jövőt. Még a tudományos kutatás élvonalához 

legközelebb állók is alig hisznek a valóságnak. Még ők is rendszeresen alábecsülik azt a 

sebességet, amellyel a jövő a mi partjainkra tör. Így Dr. Richard J. Cleveland 1967 

januárjában, a szervátültetési szakemberek konferenciája előtt felszólalva bejelentette, hogy 

az első emberi szívátültetésre "öt éven belül" sor kerül. Még az év vége előtt azonban Dr. 

Christiaan Barnard megoperált egy ötvenöt éves, Louis Washkansky nevű fűszerest, és a 

szívátültetések staccato sorozata petárdák sorozataként robbant be a világ tudatába. Eközben 

a veseátültetések sikerességi aránya folyamatosan emelkedik. Sikeres máj-, hasnyálmirigy- és 

petefészek-átültetésekről is beszámoltak.  
Az ilyen gyorsuló orvosi fejlődésnek mélyreható változásokat kell kikényszerítenie 

gondolkodásmódunkban, valamint a betegellátásunkban. Megdöbbentő új jogi, etikai és 

filozófiai kérdések merülnek fel. Mi például a halál? Akkor következik-e be a halál, amikor a 



szív megáll, ahogyan azt hagyományosan hittük? Vagy akkor következik be, amikor az agy 

nem működik tovább? A kórházak egyre több olyan beteggel találkoznak, akiket fejlett orvosi 

technikák segítségével életben tartanak, de eszméletlen zöldségként való létezésre ítéltek. Mi 

a 



milyen etikai szempontok szerint kell halálra ítélni egy ilyen személyt azért, hogy egy 

egészséges szervet szerezzenek, amely szükséges a transzplantációhoz, hogy megmentsék 

egy olyan személy életét, akinek jobbak a kilátásai?  
Irányelvek és precedensek hiányában az erkölcsi és jogi kérdések felett bukdácsolunk. 

Hátborzongató pletykák járják be az orvosi közösséget. A New York Times és a 

Komszomolszkaja Pravda egyaránt spekulál arról, hogy "a jövőben gyilkos gyűrűk 

egészséges szervekkel látják el a feketepiaci sebészeket, akiknek a páciensei nem hajlandók 

megvárni, amíg a természetes források biztosítják a szükséges szívet, májat vagy 

hasnyálmirigyet". Washingtonban a Nemzeti Tudományos Akadémia a Russell Sage 

Alapítvány támogatásával tanulmányozni kezdi az élettudományok fejlődéséből eredő 

szociálpolitikai kérdéseket. A Stanfordon egy, szintén a Russell Sage által finanszírozott 

szimpózium vizsgálja a szervátültetési bankok létrehozásának módszereit, a szervpiac 

gazdaságosságát, valamint a szervek elérhetőségével kapcsolatos osztály- vagy faji 

megkülönböztetés bizonyítékait. 

A testek vagy holttestek kannibalizálásának lehetősége a felhasználható 

transzplantációs szervekért, bármennyire is szörnyű, a változás ütemének további 

felgyorsítását szolgálja, mivel sürgőssé teszi a mesterséges szervek - a szív, a máj vagy a lép 

műanyag vagy elektronikus helyettesítői - kutatását. (Végül még ezek is szükségtelenné 

válhatnak, ha megtanuljuk, hogyan regeneráljuk a sérült szerveket vagy a levágott 

végtagokat, újakat növesztve, mint ahogy a gyíknak most a farka nő). 

A meghibásodó emberi testek pótalkatrészeinek kifejlesztésére irányuló törekvések a 

kereslet növekedésével fokozódnak. Lederberg professzor szerint egy gazdaságos műszív 

kifejlesztése "csak néhány átmeneti meghibásodásra van". R. M. Kenedi professzor, a 

glasgow-i Strathclyde Egyetem biomérnöki csoportjának munkatársa úgy véli, hogy "1984-re 

a szövetek és szervek mesterséges helyettesítése mindennapossá válhat". Egyes szervek 

esetében ez a dátum valójában konzervatív. Az Egyesült Államokban már most is több mint 

13 000 szívbeteg - köztük a Legfelsőbb Bíróság egyik bírája - él, mert a mellkasüregükbe 

varrva egy apró "pacemakert" viselnek - egy olyan eszközt, amely elektromos impulzusokat 

küld a szív működésbe hozására*. 

További 10 000 úttörő már dakronhálóból készült mesterséges szívbillentyűvel 

rendelkezik. Beültethető hallókészülékek, mesterséges vesék, artériák, csípőízületek, tüdők, 

szemgödrök és egyéb alkatrészek a fejlesztés korai szakaszában vannak. Még évtizedek 

múlva apró, aszpirin méretű érzékelőket fogunk beültetni a testbe a vérnyomás, a pulzus, a 

légzés és más funkciók megfigyelésére, és apró jeladókat, amelyek jelzést adnak, ha valami 

baj van. Ezek a jelek óriási diagnosztikai számítógépes központokba táplálnak majd, 

amelyeken a jövő orvostudománya alapul. Néhányan közülünk egy apró platinalemezt és egy 

tízcentis "stimulátort" is hordani fognak a gerincükre erősítve. Egy törpe "rádió" be- és 

kikapcsolásával képesek leszünk aktiválni a stimulátort és megszüntetni a fájdalmat. A Case 

Institute of Technology-nál már folynak a kezdeti munkálatok ezekkel a fájdalomcsillapító 

mechanizmusokkal kapcsolatban. A nyomógombos fájdalomcsillapítókat egyes szívbetegek 

már használják. 

Ezek a fejlesztések hatalmas új biomérnöki iparágakhoz, orvosi elektronikai 

javítóállomások láncolataihoz, új műszaki szakmákhoz és az egész egészségügyi rendszer 

átszervezéséhez vezetnek. Megváltoztatják a várható élettartamot, megdöntik a 

biztosítótársaságok élettartam-táblázatait, és fontos változásokat hoznak az emberiség 

szemléletében. A műtétek kevésbé lesznek ijesztőek az átlagember számára; a beültetés 

rutinszerű lesz. Az emberi testet modulárisnak fogják tekinteni. A moduláris elv 

alkalmazásával - az egész megőrzése az átmeneti összetevők szisztematikus cseréjével - két-

három évtizeddel meghosszabbíthatjuk a lakosság átlagos élettartamát. Ha azonban nem 

fejlesztünk ki a jelenleginél sokkal fejlettebb ismereteket az agyról, akkor ez a történelem 

egyik legnagyobb iróniájához vezethet. Sir George Pickering, az oxfordi orvostudomány 

Regius professzora arra figyelmeztetett, hogy ha nem vigyázunk, "a szenilis agyúak egyre 



nagyobb hányadát fogják alkotni a Föld lakóinak. Ezt - tette hozzá meglehetősen fölöslegesen 

- "rémisztő kilátásnak tartom". Éppen az ilyen rémisztő kilátások fognak minket az agy még 

gyorsabb kutatása felé terelni - ami viszont még további radikális változásokat fog generálni 

a társadalomban. 



Ma már azon fáradozunk, hogy olyan szívbillentyűket vagy mesterséges vízvezetékeket 

készítsünk, amelyek utánozzák az eredetit, amelyet helyettesíteni hivatottak. Funkcionális 

egyenértékűségre törekszünk. Ha azonban egyszer úrrá leszünk az alapvető problémákon, 

nem fogunk pusztán azért műanyag aortákat beültetni az emberekbe, mert az eredeti aortájuk 

hamarosan tönkremegy. Olyan speciálisan tervezett alkatrészeket fogunk beépíteni, amelyek 

jobbak az eredetinél, majd továbblépünk olyan alkatrészek beépítésével, amelyek olyan 

képességeket biztosítanak a felhasználónak, amelyek eredetileg hiányoztak. Ahogyan a 

géntechnológia ígéretet tart a "szuperemberek" előállítására, úgy a szervtechnológia is azt 

sugallja, hogy a pályacsillagok extra kapacitású tüdővel vagy szívvel, a szobrászok a textúra 

iránti érzékenységet fokozó idegrendszeri eszközzel, a szerelmesek a szexet fokozó 

idegrendszeri gépezettel rendelkezhetnek. Röviden, többé már nem pusztán azért fogunk 

implantátumokat beültetni, hogy megmentsük az életet, hanem azért, hogy fokozzuk azt - 

hogy lehetővé tegyük olyan hangulatok, állapotok, állapotok vagy extázisok elérését, 

amelyek jelenleg meghaladnak bennünket.  
Ilyen körülmények között mi történik az "emberi mivolt" ősi meghatározásával? 

Milyen érzés lesz félig protoplazma, félig tranzisztor? Pontosan milyen lehetőségek nyílnak 

meg? Milyen korlátokat szab majd a munkának, a játéknak, a szexnek, az intellektuális vagy 

esztétikai válaszoknak? Mi történik az elmével, ha a test megváltozik? Az ehhez hasonló 

kérdéseket nem lehet sokáig halogatni, mert az ember és a gép fejlett fúziója - az úgynevezett 

"kiborgok" - közelebb van, mint azt a legtöbben sejtik. 
 

* Egy nagy középnyugati kórházban nemrég egy beteg jelent meg a sürgősségi osztályon az éjszaka 

közepén. Hevesen csuklott, percenként hatvanszor. A betegről kiderült, hogy korai pacemakert viselt. Egy 

gyorsan gondolkodó rezidens rájött, mi történt: a pacemaker drótja ahelyett, hogy a szívet stimulálta volna, 

elszabadult, és a rekeszizomban ragadt. Az áramütés okozta a csuklást. A rezidens gyorsan cselekedett, egy tűt 

szúrt a beteg mellkasába a pacemaker közelében, a tűből egy vezetéket vezetett ki, és a kórházi vízvezetékhez 

földelte. A csuklás abbamaradt, így az orvosoknak lehetőségük nyílt a műtétre és a hibás vezeték 

újrapozícionálására. A holnapi orvostudomány előíze? 
 

 

A KÖZTÜNK ÉLŐ KIBORGOK 

 

Ma a pacemakerrel vagy műanyag aortával rendelkező ember még mindig felismerhetően 

ember. Testének élettelen része még mindig viszonylag jelentéktelen a személyisége és a 

tudata szempontjából. De ahogy nő a gépi alkatrészek aránya, mi történik az én-tudatával, a 

belső élményével? Ha feltételezzük, hogy az agy a tudat és az intelligencia székhelye, és 

hogy a test más része nem befolyásolja túlságosan a személyiséget vagy az ént, akkor 

elképzelhető, hogy egy testetlen agy - egy agy karok, lábak, gerincvelő vagy egyéb 

felszerelés nélkül - mint én, mint személyiség, mint a tudatosság megtestesítője. Ekkor 

lehetővé válhat, hogy az emberi agyat mesterséges érzékelők, receptorok és effektorok egész 

sorával kombináljuk, és ezt a drótok és plasztikák összevisszaságát emberi lénynek nevezzük.  
Mindez úgy tűnhet, mintha középkori spekulációkat hallanánk arról, hogy hány angyal 

tud piruettezni egy gombostűfejű emberen, de az első apró lépések már megtörténtek az 

ember-gép szimbiózis felé. Ráadásul nem egy magányos őrült tudós, hanem több ezer 

magasan képzett mérnök, matematikus, biológus, sebész, vegyész, neurológus és 

kommunikációs szakember teszi meg őket. 

Dr. W. G. Walter mechanikus "teknősei" olyan gépek, amelyek úgy viselkednek, 

mintha pszichológiailag kondicionálták volna őket. Ezek a teknősök a robotok egyre növekvő 

fajtájának korai példányai voltak, kezdve a "Perceptrontól", amely képes volt tanulni (és még 

általánosítani is), egészen a legújabb "Vándorig", egy olyan robotig, amely képes egy 

területet felfedezni, memóriájában "képet" alkotni a terepről, és még bizonyos műveletekre is 

képes, amelyek legalábbis bizonyos szempontból a "szemlélődő spekulációhoz" és a 

"fantáziához" hasonlíthatók. Ross Ashby, H. D. Block, Frank Rosenblatt és mások kísérletei 



azt mutatják, hogy a gépek képesek tanulni a hibáikból, javítani a teljesítményüket, és a 

tanulás bizonyos korlátozott fajtáiban felülmúlják az emberi teljesítményt. 



diákok. Mondja Block, a Cornell Egyetem alkalmazott matematika professzora: "Nem 

hiszem, hogy van olyan feladat, amelyet egy gép ne tudna elvégezni - elvileg. Ha meg tudunk 

határozni egy feladatot, és egy ember képes elvégezni, akkor egy gép is képes rá, legalábbis 

elméletben. Ez azonban fordítva nem igaz." Az intelligencia és a kreativitás, úgy tűnik, nem 

az ember monopóliuma.  
A kudarcok és nehézségek ellenére a robotpilóták haladnak előre. Nemrégiben közösen 

nevettek a robotépítők egyik vezető kritikusán, a RAND Corporation egykori számítógépes 

szakemberén, Hubert L. Dreyfuson. Azzal érvelve, hogy a számítógépek soha nem lesznek 

képesek felvenni a versenyt az emberi intelligenciával, Dreyfus hosszú tanulmányt írt, 

amelyben vitriolos gúnyt űzött azokból, akik nem értettek vele egyet. Többek között 

kijelentette: "Egyetlen sakkprogram sem képes még az amatőr sakkozásra sem". A 

szövegkörnyezetben úgy tűnt, mintha azt mondta volna, hogy soha nem is fog. Kevesebb 

mint két évvel később az MIT egyik végzős hallgatója, Richard Greenblatt írt egy sakkozó 

számítógépes programot, kihívta Dreyfust egy mérkőzésre, és hatalmas elégtétellel nézte 

végig, ahogy a számítógép a "mesterséges intelligencia" kutatóinak éljenzése közepette 

megsemmisíti Dreyfust. 

A robotológia egy egészen más területén is van előrelépés. A Disneyland technikusai 

rendkívül élethű, számítógéppel vezérelt humanoidokat hoztak létre, amelyek képesek 

mozgatni a karjukat és a lábukat, grimaszolni, mosolyogni, bámulni, félelmet, örömöt és sok 

más érzelmet szimulálni. Az átlátszó műanyagból készült robotok, amelyek egy riporter 

szerint "mindent csinálnak, csak vérezni nem", lányokat kergetnek, zenélnek, pisztolyokkal 

lövöldöznek, és annyira hasonlítanak az emberi alakokra, hogy a látogatók rendszeresen 

sikítanak a félelemtől, összerezzenek, és egyébként is úgy reagálnak, mintha valódi emberi 

lényekkel állnának szemben. A robotok céljai triviálisnak tűnhetnek, de a technológia, 

amelyen alapulnak, rendkívül kifinomult. Nagymértékben függ az űrprogramból szerzett 

tudástól - és ez a tudás gyorsan halmozódik. 

Úgy tűnik, elvileg nincs okunk arra, hogy miért ne tudnánk ezekből a jelenlegi primitív 

és triviális robotokból olyan humanoid gépeket építeni, amelyek képesek rendkívül változatos 

viselkedésre, még "emberi" hibákra és látszólag véletlenszerű választásokra is képesek - 

egyszóval, hogy viselkedés szempontjából megkülönböztethetetlenek legyenek az embertől, 

hacsak nem rendkívül kifinomult vagy bonyolult tesztek segítségével. Ekkor azzal az újszerű 

érzéssel fogunk szembesülni, hogy megpróbáljuk eldönteni, hogy a mosolygós, magabiztos 

humanoid a repülőjegy-foglalási pult mögött egy csinos lány vagy egy gondosan bedrótozott 

robot.*. 

A valószínűség persze az, hogy mindkettő lesz. 

Az ember-gép szimbiózis valamilyen formája felé való elmozdulást a gépekkel való 

kommunikációban való egyre nagyobb találékonyságunk is elősegíti. Rengeteg, nagy 

nyilvánosságot kapott munka folyik az emberek és a számítógépek közötti interakció 

megkönnyítése érdekében. De ettől függetlenül orosz és amerikai tudósok egyaránt 

kísérleteznek olyan érzékelők elhelyezésével vagy beültetésével, amelyek az amputált 

végtagok csonkjánál lévő idegvégek jeleit veszik fel. Ezeket a jeleket aztán felerősítik és egy 

művégtag aktiválására használják, így egy gép közvetlenül és érzékenyen reagál az emberi 

idegrendszerre. Az embernek nem kell "kigondolnia" a vágyait; még az önkéntelen 

impulzusok is továbbíthatók. A gép reagáló viselkedése ugyanolyan automatikus, mint a saját 

kéz, szem vagy láb viselkedése. 

Antoine de Saint-Exupéry, regényíró, költő és úttörő repülős, a Flight to Arras című 

könyvében leírta, hogy a második világháború idején beült egy vadászgép ülésébe. "Az 

oxigéncsövek, a fűtőberendezések; ezek a beszélő csövek, amelyek a legénység tagjai között 

futó "intercom"-ot alkotják. Ez a maszk, amin keresztül lélegzem. Egy gumicsővel vagyok a 

géphez kötve, amely olyan nélkülözhetetlen, mint a köldökzsinór. A lényemhez szerveket 



csatoltak, és úgy tűnik, mintha közbeavatkoznának köztem és a szívem között ...". Messzire 

jutottunk azok óta a távoli napok óta. Az űrbiológia ellenállhatatlanul halad a nap felé, 

amikor az űrhajós már nem csupán be lesz csatolva a kapszulájába, hanem annak részévé 

válik a kifejezés teljes szimbiózisában. 



Az egyik cél, hogy maga az űrhajó egy teljesen önellátó univerzum legyen, amelyben 

algákat termesztenek táplálékként, a vizet a test hulladékából nyerik vissza, a levegőt 

újrahasznosítják, hogy megtisztítsák a vizeletből a légkörbe kerülő ammóniától stb. Ebben a 

teljesen zárt, teljesen regenerálódó világban az ember szerves részévé válik egy folyamatos 

mikroökológiai folyamatnak, amely a világűr tágasságában örvénylik. Így írja Theodore 

Cordon, A jövő szerzője, aki maga is vezető űrmérnök: "Talán egyszerűbb lenne az 

életfenntartást az űrhajóshoz csatlakoztatható gépek formájában biztosítani. Intravénásan 

lehetne táplálni egy távoli, nyomás alatt álló tartályban tömören tárolt folyékony táplálékkal. 

Talán a test folyékony hulladékainak közvetlen feldolgozását és vízzé alakítását egy új típusú, 

az űrhajó részeként beépített mesterséges vesével lehetne megoldani. Talán az alvást 

elektronikusan elő lehetne idézni ... az anyagcsere csökkentésére ...". És így tovább. Egymás 

után az ember testfunkciói összefonódnak a kapszula gépi funkcióival, azoktól függnek, és 

azok részévé válnak.  
Az ilyen munka végső kiterjesztése azonban nem feltétlenül az űr távoli területein lesz, 

hanem akár a mindennapi élet mindennapos részévé is válhat itt, az anyabolygón. Ez az 

emberi agynak - a támogató fizikai struktúráktól megfosztva - a számítógéppel való 

közvetlen összekapcsolása. Valójában elképzelhető, hogy a jövő szuperszámítógépeinek 

biológiai összetevője az emberi agyak tömege lesz. Az emberi (és a gépi) intelligencia 

fokozásának lehetősége azáltal, hogy szervesen összekapcsoljuk őket, hatalmas és izgalmas 

lehetőségeket nyit meg, olyannyira izgalmasakat, hogy Dr. R. M. Page, a washingtoni Naval 

Research Laboratory igazgatója nyilvánosan tárgyalt egy olyan rendszer 

megvalósíthatóságáról, amelyben az emberi gondolatok automatikusan betáplálódnak a 

számítógép tárolóegységébe, hogy a gépi döntéshozatal alapját képezzék. A RAND 

Corporation néhány évvel ezelőtti tanulmányának résztvevőit megkérdezték, hogy mikorra 

várható ez a fejlesztés. A válaszok a leghamarabb 1990-től a "soha" válaszig terjedtek. A 

válaszok átlaga azonban 2020 volt, ami még bőven a mai tizenévesek életén belül van. 

Eközben számtalan forrásból származó kutatás járul hozzá a végső szimbiózishoz. A 

valaha feljegyzett egyik leglenyűgözőbb, legijesztőbb és intellektuálisan provokatív 

kísérletben Robert White professzor, a clevelandi Metropolitan General Hospital 

idegsebészeti igazgatója bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy az agyat el lehet különíteni a 

testétől, és életben lehet tartani a szervezet többi részének "halála" után. Az Oriana Fallaci 

által egy briliáns cikkben leírt kísérlet során egy idegsebész csapat kivágta egy rhesusmajom 

agyát, kidobta a testet, majd az agy nyaki ütőereit egy másik majomhoz kötötte, amelynek 

vére ezután tovább fürösztötte a testetlen szervet, életben tartva azt. 

Mondta az orvosi csapat egyik tagja, Dr. Leo Massopust neurofiziológus: "Az agyi 

aktivitás nagyrészt jobb, mint amikor az agynak volt egy teste ... Semmi kétség. Még azt is 

gyanítom, hogy érzékszervek nélkül gyorsabban tud gondolkodni. Hogy milyen 

gondolkodást, azt nem tudom. Azt hiszem, elsősorban emlékezet, a tárolt információk 

tárháza, amikor még volt teste; nem tud továbbfejlődni, mert már nincs meg a tapasztalatok 

tápláléka. Pedig ez is egy új tapasztalat." 

Az agy öt órán át maradt életben. Sokkal tovább is kitarthatott volna, ha a kutatás céljait 

szolgálta volna. White professzor már más agyakat is sikeresen életben tartott napokig, élő 

majom helyett gépeket használva, hogy az agyat vérrel mossák. "Nem hiszem, hogy elértük 

azt a szintet" - mondta Miss Fallaci-nak - "ahol az embereket robotokká, engedelmes 

birkákká lehet változtatni. Mégis ... megtörténhet, nem lehetetlen. Ha figyelembe vesszük, 

hogy egy ember fejét át tudjuk ültetni egy másik ember törzsére, ha figyelembe vesszük, hogy 

el tudjuk különíteni egy ember agyát, és működésre tudjuk bírni a teste nélkül ... Számomra 

már nincs szakadék a sci-fi és a tudomány között... Életben tudnánk tartani Einstein agyát, és 

normális működésre tudnánk bírni." 

White professzor nem csak azt sugallja, hogy az egyik ember fejét át tudjuk ültetni egy 

másik ember vállára, nem csak azt, hogy egy fejet vagy egy agyat "életben" és működőképes 



állapotban tudunk tartani, de mindez "a meglévő technikákkal" megtehető. Sőt, kijelenti: "A 

japánok lesznek a 



először [egy elszigetelt emberi fej életben tartására]. Én nem fogom, mert még nem oldottam 

meg ezt a dilemmát: helyes ez vagy sem?". Dr. White-ot, aki hívő katolikus, mélyen 

foglalkoztatják munkájának filozófiai és erkölcsi következményei.  
Ahogy az agysebészek és a neurológusok tovább kutatnak, ahogy a biomérnökök és a 

matematikusok, a kommunikációs szakemberek és a robotépítők egyre kifinomultabbá 

válnak, ahogy az űrhajósok és kapszuláik egyre közelebb kerülnek egymáshoz, ahogy a 

gépek kezdik megtestesíteni a biológiai összetevőket, és az emberek szenzorokkal és 

mechanikus szervekkel dúsítva érkeznek, úgy közeledik a végső szimbiózis. A mű 

összefolyik. A legnagyobb csoda azonban nem a szervátültetés, nem a szimbiózis vagy a víz 

alatti mérnöki munka. Nem a technológia, és nem is maga a tudomány. 

A legnagyobb és legveszélyesebb csoda mind közül a faj önelégült múltorientáltsága, 

az, hogy nem hajlandó szembenézni a gyorsulás valóságával. Így az ember gyorsan halad egy 

feltáratlan univerzumba, az ökotechnológiai fejlődés egy teljesen új szakaszába, szilárdan 

meg van győződve arról, hogy "az emberi természet örök", vagy hogy "a stabilitás visszatér". 

Az emberiség történetének leghevesebb forradalmába botlik bele, miközben egy híres, bár 

rövidlátó szociológus szavaival élve azt mormolja, hogy "a modernizációs folyamatok ... 

többé-kevésbé "befejeződtek"". Egyszerűen nem hajlandó elképzelni a jövőt. 
 

* Ez számos félig szórakoztató, félig komoly problémát vet fel az emberek és gépek közötti 

kapcsolatokkal kapcsolatban, beleértve az érzelmi és akár a szexuális kapcsolatokat is. Block Cornell professzor 

úgy véli, hogy az ember és a gép közötti szexuális kapcsolatok talán nincsenek is túl messze. Rámutatva arra, 

hogy az emberek gyakran alakítanak ki érzelmi kötődést az általuk használt gépek iránt, azt javasolja, hogy 

figyelmet kell fordítanunk az "etikai" kérdésekre, amelyek abból fakadnak, hogy hogyan bánunk "szeretetünk és 

szenvedélyünk e mechanikus tárgyaival". E kérdések komoly vizsgálatát találjuk Roland Puccetti cikkében a 

British Journal of the Philosophy of Science, 18 (1967) 39-51. számában. 
 

 

A VÁLTOZÁS TAGADÁSA 

 

1865-ben egy újságszerkesztő azt mondta olvasóinak, hogy "a jól értesült emberek tudják, 

hogy a hangot lehetetlen vezetéken keresztül továbbítani, és ha ez lehetséges is lenne, a 

dolognak nem lenne gyakorlati értéke". Alig egy évtizeddel később Bell úr laboratóriumából 

kitört a telefon, és megváltoztatta a világot.  
Azon a napon, amikor a Wright testvérek szárnyra keltek, az újságok nem voltak 

hajlandók beszámolni az eseményről, mert a józan, szolid, talpraesett szerkesztők egyszerűen 

nem tudták elhinni, hogy ez megtörtént. Végül is egy híres amerikai csillagász, Simon 

Newcomb nem sokkal korábban arról biztosította a világot, hogy "az ismert anyagok, a gépek 

ismert formái és az erő ismert formái semmilyen lehetséges kombinációja nem egyesíthető 

olyan gyakorlati gépben, amellyel az ember nagy távolságokra repülhetne".  
Nem sokkal ezután egy másik szakértő nyilvánosan kijelentette, hogy "nem kevesebb, 

mint gyengeelméjűség bármit is várni a ló nélküli kocsik mozgalmától". Hat évvel később 

legördült az egymilliomodik Ford a futószalagról. Aztán ott volt maga a nagy Rutherford, az 

atom felfedezője, aki 1933-ban azt mondta, hogy az atommagban lévő energia soha nem fog 

felszabadulni. Kilenc évvel később: az első láncreakció. 

Az emberi agy - beleértve az első osztályú tudományos agyat is - újra és újra elvakította 

magát a jövő újszerű lehetőségei előtt, leszűkítette érdeklődési körét, hogy pillanatnyi 

megnyugvást nyerjen, hogy aztán a gyorsuló lökés durván megrázza. 

Ez nem jelenti azt, hogy az eddig tárgyalt tudományos vagy technológiai előrelépések 

mindegyike szükségszerűen megvalósul. Még kevésbé jelenti azt, hogy ezek mind 

bekövetkeznek a századfordulóig. Néhányan kétségtelenül elhalnak majd. Némelyik 

zsákutcát jelenthet. Mások sikeresek lesznek a laboratóriumban, de valamilyen okból 

kifolyólag nem bizonyulnak megvalósíthatónak. Mégis mindegyik 



ez nem fontos. Mert ha ezek közül a fejlemények közül egyik sem következik be, akkor is 

bekövetkeznek majd más, talán még nyugtalanítóbb fejlemények.  
Alig érintettük a számítógépes forradalmat és azokat a mélyreható változásokat, 

amelyeknek a kavargó nyomában kell bekövetkezniük. Alig említettük a világűrbe való 

kitörés következményeit, egy olyan kalandot, amely még az új évezred előtt radikálisan és 

egyelőre előre nem látható módon megváltoztathatja mindannyiunk életét és hozzáállását. 

(Mi történne, ha egy űrhajós vagy űrhajó valamilyen gyorsan szaporodó, halálos 

mikroorganizmussal fertőzötten térne vissza a Földre?) Nem szóltunk semmit a lézerről, a 

holográfról, a személyes és tömegkommunikáció hatalmas új eszközeiről, a bűnözés és 

kémkedés új technológiáiról, a közlekedés és az építés új formáiról, a vegyi és bakteriológiai 

hadviselési technikák fejlődő borzalmáról, a napenergia sugárzó ígéretéről, a kémcsőben lévő 

élet közelgő felfedezéséről, az oktatás megdöbbentő új eszközeiről és technikáiról, és 

végtelen számú más területről, amelyeken a nagy hatású változások még előttünk állnak. 

Az elkövetkező évtizedekben mindezen területek fejlődése rakéták sorozataként lő ki 

minket a múltból, és egyre mélyebbre taszít az új társadalomba. Ez az új társadalom sem fog 

gyorsan állandósulni. Ez is remegni, recsegni és dübörögni fog, miközben a nagy energiájú 

változások egyik lökését a másik után éri. Az egyén számára, aki a maga idejében akar élni, 

aki a jövő részese akar lenni, a szuperipari forradalom nem kínál felmentést a változás alól. 

Nem kínál visszatérést a megszokott múltba. Csak a mulandóság és az újdonság rendkívül 

gyúlékony keverékét kínálja. 

A sebességnek és az újdonságnak a társadalom szövetébe történő masszív beáramlása 

nem csupán arra kényszerít minket, hogy gyorsabban megbirkózzunk a megszokott 

helyzetekkel, eseményekkel és erkölcsi dilemmákkal, hanem arra is, hogy egyre gyorsabb 

ütemben megbirkózzunk a számunkra kifejezetten ismeretlen, "első alkalommal" előforduló, 

furcsa, szabálytalan, kiszámíthatatlan helyzetekkel. 

Ez jelentősen meg fogja változtatni azt az egyensúlyt, amely minden társadalomban 

uralkodik az emberek mindennapi életében a megszokott és az ismeretlen elemek, a rutin és a 

nem rutin, a kiszámítható és a kiszámíthatatlan között. A mindennapi élet e kétféle eleme 

közötti viszonyt nevezhetjük a társadalom "újdonságarányának", és ahogy az újdonság vagy 

az újdonság szintje emelkedik, úgy tűnik, hogy az élet egyre kevesebb része van alávetve a 

rutinszerű viselkedési formáinknak. Egyre inkább növekszik a fáradtság és az óvatosság, a 

pesszimizmus fátyla, az uralomérzetünk csökkenése. A környezet egyre inkább kaotikusnak, 

az emberi kontrollon kívülinek tűnik. 

Így két nagy társadalmi erő találkozik: a múlandóság felé tartó könyörtelen mozgást az 

újdonsági arány növekedése erősíti és potenciálisan veszélyesebbé teszi. Mint a 

következőkben látni fogjuk, ez az újdonság nem csak a leendő társadalom technológiai 

berendezkedésében található meg. A társadalmi berendezkedésben is előre láthatjuk a 

példátlan, az ismeretlen, a bizarr dolgokat. 



10. fejezet 

 
 

 

AZ ÉLMÉNYSZERZŐK 

 

A 2000-es év időben közelebb van hozzánk, mint a nagy gazdasági világválság, mégis a világ 

közgazdászai, akiket az a történelmi katasztrófa traumatizált, megrekedtek a múltbeli 

hozzáállásban. A közgazdászok, még azok is, akik a forradalom nyelvén beszélnek, sajátosan 

konzervatív lények. Ha ki lehetne szedni az agyukból a kollektív képüket mondjuk a 2025-ös 

év gazdaságáról, az nagyon hasonlítana az 1970-es képhez - csak még jobban.  
A közgazdászok, akiket arra kondicionáltak, hogy egyenes vonalakban 

gondolkodjanak, nagyon nehezen képzelik el a kommunizmus és a kapitalizmus alternatíváit. 

A nagyméretű szerveződések növekedésében nem látnak mást, mint a régimódi bürokrácia 

lineáris kiterjesztését. A technológiai fejlődést az ismert egyszerű, nem forradalmi 

kiterjesztésének tekintik. A szűkösség szülöttei, akiket a korlátozott erőforrásokban való 

gondolkodásra neveltek, nehezen tudnak elképzelni egy olyan társadalmat, amelyben az 

ember alapvető anyagi szükségletei kielégültek. 

A képzelőerő hiányának egyik oka, hogy amikor a technológiai fejlődésről 

gondolkodnak, kizárólag a gazdasági tevékenység eszközeire koncentrálnak. Pedig a 

szuperipari forradalom a célokat is megkérdőjelezi. Azzal fenyeget, hogy nem csupán a 

termelés "hogyanját", hanem a "miértjét" is megváltoztatja. Röviden, a gazdasági 

tevékenység céljait fogja átalakítani. 

Egy ilyen felfordulás előtt még a mai közgazdászok legkifinomultabb eszközei is 

tehetetlenek. Az input-output táblázatok, az ökonometriai modellek - a közgazdászok által 

használt elemzési eszközök egyszerűen nem képesek megbirkózni azokkal a külső - politikai, 

társadalmi és etikai - erőkkel, amelyek az előttünk álló évtizedekben át fogják alakítani a 

gazdasági életet. Mit jelent a "termelékenység" vagy a "hatékonyság" egy olyan 

társadalomban, amely nagyra értékeli a pszichikai kiteljesedést? Mi történik a gazdasággal, 

ha - amint az valószínűsíthető - a tulajdon egész fogalma értelmetlenné válik? Milyen 

hatással lehet a gazdaságokra a nemzetek feletti tervező, adóztató és szabályozó ügynökségek 

felemelkedése, vagy egyfajta dialektikus visszatérés a "háziiparhoz", amely a legfejlettebb 

kibernetikai technológiákon alapul? És ami a legfontosabb: mi történik, ha a "növekedés" 

mint gazdasági cél helyébe a "növekedésmentesség" lép, ha a GNP megszűnik a szent grál 

lenni? 

Csak az ortodox közgazdasági gondolkodás keretein kívülre lépve és ezeket a 

lehetőségeket megvizsgálva kezdhetjük el a holnapra való felkészülést. És ezek közül egyik 

sem központibb, mint a szuperipari forradalmat valószínűleg kísérő értékrendbeli változás. 

A szűkösség körülményei között az emberek küzdenek azért, hogy kielégítsék 

közvetlen anyagi szükségleteiket. Ma, a bőségesebb körülmények között a gazdaságot úgy 

szervezzük át, hogy az emberi szükségletek új szintjét elégítse ki. Az anyagi kielégítésre 

tervezett rendszerből gyorsan létrehozunk egy olyan gazdaságot, amely a pszichikai 

kielégítésre irányul. A "pszichologizálás" e folyamatát, amely a szuperipari forradalom egyik 

központi témája, a közgazdászok szinte teljesen figyelmen kívül hagyták. Pedig ez egy olyan 

újszerű, meglepetésekkel teli gazdaságot fog eredményezni, amilyet az ember még soha nem 

tapasztalt. Az általa felvetett kérdések a huszadik század nagy konfliktusát, a kapitalizmus és 

a kommunizmus közötti konfliktust viszonylag jelentéktelenné fogják csökkenteni. Ezek a 

kérdések ugyanis messze túlmutatnak a gazdasági vagy politikai dogmákon. Mint látni 

fogjuk, nem kevesebbről van szó, mint a józan észről, az emberi szervezet azon képességéről, 

hogy megkülönböztesse az illúziót a valóságtól. 



 

 

A PSZICHÉS GONDOSKODÁS-MIX 



Nagy izgalom kísérte azt a felfedezést, hogy amint egy techno-társadalom eléri az ipari 

fejlődés egy bizonyos fokát, elkezdi energiáit a szolgáltatások termelésére fordítani, nem 

pedig az áruk termelésére. Sok szakértő a szolgáltatásokban látja a jövő hullámát. Azt 

sugallják, hogy a feldolgozóipart hamarosan minden ipari országban megelőzi majd a 

szolgáltatási tevékenység - ez a jóslat máris beteljesedés felé tart.  
A közgazdászok azonban nem tették fel a nyilvánvaló kérdést. Merre halad a gazdaság? 

A szolgáltatások után mi következik? 

A csúcstechnológiát alkalmazó nemzeteknek az elkövetkező években hatalmas 

erőforrásokat kell fordítaniuk fizikai környezetük rehabilitálására és az úgynevezett 

"életminőség" javítására. A környezetszennyezés, az esztétikai romlás, a zsúfoltság, a zaj és a 

kosz elleni küzdelem nyilvánvalóan hatalmas energiákat fog felemészteni. De e közjavak 

biztosítása mellett a magáncélú termelés jellegének finom változására is számíthatunk. 

A szolgáltatási szektor robbanásszerű növekedése által keltett izgalom elterelte a 

szakmai figyelmet egy másik váltásról, amely a jövőben mind az árukat, mind a 

szolgáltatásokat mélyen érinti majd. Ez az elmozdulás az, ami a gazdaság következő 

előremozdulásához, egy furcsa új ágazat növekedéséhez vezet, amely egy olyan szektoron 

alapul, amelyet csak "élményiparnak" lehet nevezni. A szolgáltatás utáni gazdaság kulcsa 

ugyanis az egész termelés pszichologizálásában rejlik, kezdve a gyártással. 

A mai techno-társadalmak, és különösen az Egyesült Államok termelésének egyik 

furcsa ténye, hogy az árukat egyre inkább úgy tervezik, hogy pszichológiai "extrákat" 

nyújtsanak a fogyasztó számára. A gyártó az alaptermékéhez "pszichés terhet" ad, és a 

fogyasztó szívesen fizet ezért a megfoghatatlan előnyért. 

Klasszikus példa erre a készülék- vagy autógyártó esete, aki gombokat, gombokat vagy 

tárcsákat helyez el a kezelőpanelen vagy a műszerfalon, még akkor is, ha ezeknek látszólag 

nincs jelentősége. A gyártó megtanulta, hogy a kütyük számának növelése - egy bizonyos 

pontig - a gép kezelőjének azt az érzést adja, hogy egy bonyolultabb eszközt irányít, és 

ezáltal a fokozott uralom érzését kelti. Ezt a pszichológiai kifizetődést tervezték bele a 

termékbe. 

Ezzel szemben a fogyasztóknak nem szabad megfosztaniuk őket a meglévő 

pszichológiai előnyöktől. Így egy nagy amerikai élelmiszeripari vállalat büszkén dobott 

piacra egy munkamegtakarítást eredményező, csak víz hozzáadásával működő 

süteménykeveréket. A vállalat meglepődött, amikor a nők elutasították a terméket a plusz 

munkát igénylő keverékek - a vízzel együtt egy tojás hozzáadása - javára. Azzal, hogy a gyár 

a tojásport beillesztette, a vállalat túlságosan leegyszerűsítette a háziasszony feladatát, 

megfosztva őt attól az érzéstől, hogy kreatívan részt vegyen a süteménysütés folyamatában. 

A tojásport sietve eltörölték, és a nők boldogan visszatértek a saját tojásaik feltöréséhez. 

Ismét egy terméket módosítottak, hogy pszichés előnyöket biztosítson. 

Az ehhez hasonló példák szinte bármelyik nagy iparágban végtelenül sokszorosíthatók, 

a szappantól és a cigarettától kezdve a mosogatógépeken át a diétás kólákig. Dr. Emanuel 

Demby, a Motivational Programmers, Incorporated elnöke szerint, aki az Egyesült 

Államokban és Európában olyan nagyvállalatokat alkalmaz, mint a General Electric, a Caltex 

és az IBM: "A pszichológiai tényezők beépítése a gyártott termékekbe a jövőben a termelés 

egyik jellemzője lesz - nemcsak a fogyasztási cikkek, hanem az ipari hardverek esetében is. 

"Még a ma épített nagy daruk és derricek is ezt az elvet testesítik meg. A fülkéjük 

áramvonalas, sima, mintha a huszonegyedik századból származna. Caterpillar, International 

Harvester, Ferguson - mindegyik. Miért? Ezek a mechanikus szörnyetegek nem azért ásnak 

vagy emelnek jobban, mert a fülke esztétikailag javult. De a vállalkozó, aki megveszi őket, 

jobban szereti. Az emberek, akik rajtuk dolgoznak, jobban szeretik. A vállalkozó ügyfelei 

jobban szeretik. Tehát még a földmunkagépek gyártói is kezdenek odafigyelni a nem 

haszonelvű - azaz pszichológiai - tényezőkre." 



Ezen túlmenően, állítja Demby, a gyártók nagyobb figyelmet fordítanak az egyes 

termékek használatával járó feszültségek csökkentésére. Az egészségügyi betétek gyártói 

például 



például tudja, hogy a nők félnek attól, hogy a vécé eldobásakor elakad a vécé. 

"Kifejlesztettek egy új terméket - mondja -, amely vízzel érintkezve azonnal feloldódik. 

Alapvető funkcióját nem látja el jobban. De enyhíti a vele járó szorongás egy részét. Ez a 

pszichológiai mérnöki munka, ha van ilyen!"  
A tehetős fogyasztók hajlandóak és képesek fizetni az ilyen finomságokért. A 

rendelkezésre álló jövedelem növekedésével egyre kevésbé érdekli őket az ár, és egyre 

inkább ragaszkodnak ahhoz, amit "minőségnek" neveznek. Sok termék esetében a minőséget 

még mindig a hagyományos értelemben vett kivitelezés, tartósság és anyagok alapján lehet 

mérni. De a termékek egy gyorsan növekvő osztálya esetében ezek a különbségek 

gyakorlatilag észrevehetetlenek. Bekötött szemmel a fogyasztó nem tudja megkülönböztetni 

az A márkát a B márkától, ennek ellenére gyakran hevesen érvel amellett, hogy az egyik jobb, 

mint a másik. 

Ez a paradoxon eltűnik, ha figyelembe vesszük a termelés pszichikai összetevőjét. 

Ugyanis még akkor is, ha egyébként azonosak, valószínűleg jelentős pszichológiai 

különbségek vannak az egyik és a másik termék között. A reklámozók arra törekszenek, hogy 

minden termékre rányomják a bélyegüket. Ezek az imázsok funkcionálisak: a fogyasztó egy 

igényét elégítik ki. Az igény azonban inkább pszichológiai, mint a hétköznapi értelemben 

vett hasznossági. Így azt tapasztaljuk, hogy a "minőség" kifejezés egyre inkább a 

környezetre, a státusz asszociációkra - valójában a termék pszichológiai konnotációira - utal. 

Ahogy egyre több és több alapvető anyagi szükségletet elégítenek ki a fogyasztók, 

erősen előre látható, hogy még több gazdasági energia fog irányulni a fogyasztók finom, 

változatos és meglehetősen személyes igényeinek kielégítésére a szépség, a presztízs, az 

individualizáció és az érzéki gyönyör iránt. A feldolgozóipar egyre nagyobb erőforrásokat fog 

fordítani a pszichológiai megkülönböztetések és kielégítések tudatos kialakítására. Az 

árutermelés pszichikai összetevője egyre nagyobb jelentőségre tesz szert. 
 

 

"SZOLGÁLÓLÁNYOK" AZ ÉGBEN 

 

Ez azonban csak az első lépés a gazdaság pszichologizálása felé. A következő lépés a 

szolgáltatások pszichikai komponensének kiterjesztése lesz.  
Itt is a kiszámítható irányba haladunk, amint azt a légi közlekedésre vetett pillantás is 

mutatja. Egykor a repülés egyszerűen csak az innen-oda eljutásról szólt. Hamarosan a 

légitársaságok a csinos stewardessek, az ételek, a fényűző környezet és a fedélzeti filmek 

alapján kezdtek versenyezni. A Trans-World Airlines nemrégiben egy lépéssel tovább vitte 

ezt a folyamatot, amikor úgynevezett "külföldi akcentusú" járatokat kínált az amerikai 

nagyvárosok között. 

A TWA utasai mostantól olyan repülőgépet választhatnak, amelyen az ételek, a zene, a 

magazinok, a filmek és a stewardessek miniszoknyája is francia. Választhat egy "római" 

járatot, amelyen a lányok tógát viselnek. Választhat egy "Manhattan Penthouse" járatot is. 

Vagy választhatja az "Olde English" járatot, amelyen a lányokat "felszolgálólányoknak" 

hívják, és a dekoráció állítólag egy angol kocsmára emlékeztet. 

Egyértelmű, hogy a TWA már nem a szállítást, mint olyat, hanem egy gondosan 

megtervezett pszichológiai csomagot is árul. Arra számíthatunk, hogy a légitársaságok 

hamarosan fényeket és multimédiás vetítéseket fognak alkalmazni, hogy teljes, de ideiglenes 

környezetet teremtsenek, amely az utasok számára valami színházi élményhez hasonlót nyújt. 

Az élmény valójában hamarosan túlmutathat a színházon. A British Overseas Airways 

Corporation nemrégiben a jövő felé mutatott ingadozó ujjal, amikor bejelentette, hogy tervbe 

vette, hogy a nőtlen amerikai férfi utasoknak "tudományosan kiválasztott" vakrandikat 

biztosít Londonban. Abban az esetben, ha a számítógéppel kiválasztott partner nem jelenne 

meg, egy másik személyt biztosítanának. Sőt, egy partit is szerveznének, amelyre "több 

további, különböző korú, mindkét nemhez tartozó londoni személyt" hívnának meg, hogy az 



utazó, akit diszkókban és éttermekben is körbevezetnének, semmiképpen se legyen egyedül. 

A program, 



"London gyönyörű szinglijei" címmel, hirtelen lefújták, amikor a kormány tulajdonában lévő 

légitársaságot parlamenti bírálatok érték. Ennek ellenére további színes kísérletekre 

számíthatunk, hogy a fogyasztói szolgáltatások számos területére, köztük a 

kiskereskedelemre is pszichés bevonatot fessenek.  
Bárki, aki végigsétált a Newport Centerben, a kaliforniai Newport Beach hihetetlenül 

pazar új bevásárlóközpontjában, nem győzi csodálni, hogy a tervezők milyen nagy figyelmet 

fordítottak az esztétikai és pszichológiai tényezőkre. Magas fehér ívek és oszlopok a kék 

égbolt előtt, szökőkutak, szobrok, gondosan megtervezett megvilágítás, egy pop art játszótér 

és egy hatalmas japán szélharang mind-mind arra szolgálnak, hogy a vásárlók számára a laza 

elegancia hangulatát teremtsék meg. Nem pusztán a környezet gazdagsága, hanem annak 

programozott kellemessége teszi emlékezetessé a vásárlást. Ugyanezen elvek fantasztikus 

variációira és továbbfejlesztésére lehet számítani a jövőben a kiskereskedelmi üzletek 

tervezésénél. Messze túl fogunk lépni minden "funkcionális" szükségleten, és a szolgáltatást, 

legyen az vásárlás, étkezés vagy hajvágás, előre elkészített élménnyé fogjuk tenni. Filmeket 

fogunk nézni vagy kamarazenét hallgatni, miközben a hajunkat vágják, és a szépségszalonban 

a nő koponyájára illeszkedő mechanikus tál többet fog tenni, mint egyszerűen csak 

megszárítani a haját. Azáltal, hogy elektronikus hullámokat irányít az agyába, a szó szoros 

értelmében csiklandozhatja a fantáziáját. 

A bankárok és brókerek, az ingatlan- és biztosítótársaságok a leggondosabban 

megválasztott dekorációt, zenét, zárt láncú színes televíziót, mesterséges ízeket és illatokat, 

valamint a legfejlettebb vegyes médiás berendezéseket alkalmazzák, hogy fokozzák (vagy 

semlegesítsék) azt a pszichológiai töltést, amely még a legrutinszerűbb tranzakciót is kíséri. 

Egyetlen fontos szolgáltatást sem ajánlanak fel a fogyasztónak, mielőtt azt 

viselkedésmérnökök csoportjai elemezték volna a pszichikai töltés javítása érdekében. 
 

 

TAPASZTALATI IPARÁGAK 

 

A jelen eme egyszerű kidolgozásait meghaladva tanúi leszünk bizonyos iparágak forradalmi 

bővülésének is, amelyek egyetlen kibocsátása nem feldolgozott árukból, de még csak nem is 

közönséges szolgáltatásokból, hanem előre programozott "élményekből" áll. Az élményipar a 

szuperipar egyik alappillérévé válhat, tulajdonképpen a szolgáltatás utáni gazdaság alapjává.  
Ahogy a növekvő jólét és a mulandóság kíméletlenül aláássa a birtoklás régi vágyát, a 

fogyasztók olyan tudatosan és szenvedélyesen kezdik gyűjteni az élményeket, mint egykor a 

tárgyakat. Manapság, ahogy a légitársasági példa is mutatja, az élményeket valamilyen 

hagyományosabb szolgáltatás kiegészítéseként értékesítik. Az élmény, úgymond, a hab a 

tortán. A jövő felé haladva azonban egyre több és több élményt fogunk eladni szigorúan 

önmagukért, pontosan úgy, mintha dolgok lennének. 

Valójában pontosan ez kezd megtörténni. Ez magyarázza a magas növekedési ütemet, 

amely bizonyos iparágakban látható, amelyek mindig is, legalábbis részben, az élmények 

önmagukért való előállításával foglalkoztak. A művészetek jó példa erre. A "kulturális ipar" 

nagy részét a speciális pszichológiai élmények létrehozásának vagy színpadra állításának 

szentelik. Manapság a művészet alapú "élményipar" gyakorlatilag az összes techno-

társadalomban virágzik. Ugyanez igaz a rekreációra, a tömegszórakoztatásra, az oktatásra és 

bizonyos pszichiátriai szolgáltatásokra, amelyek mind részt vesznek abban, amit 

élménytermelésnek nevezhetünk. 

Amikor a Club Méditerranée olyan szervezett nyaralást kínál, amely egy fiatal francia 

titkárnőt Tahitire vagy Izraelbe visz egy-két hétre, ahol a napfény és a szex a főszereplője, 

akkor az olyan gondosan és szisztematikusan gyártja az élményt, mint ahogy a Renault 

gyártja az autókat. Reklámjai aláhúzzák a lényeget. Így a The New York Times Magazine 

kétoldalas hirdetése a következő főcímmel kezdődik: "Vegyünk 300 férfit és nőt. Vessük 

őket egy egzotikus szigetre. És fosszuk meg őket 



minden társadalmi nyomás." A franciaországi székhelyű Club Méditerranée ma már 

harmincnégy üdülő "falut" üzemeltet szerte a világon.  
Hasonlóképpen, amikor a kaliforniai Big Surban található Esalen Intézet hétvégi 

szemináriumokat kínál "testtudatosságról" és "nem verbális kommunikációról", 

személyenként hetven dollárért, vagy ötnapos workshopokat 180 dollárért, nem egyszerűen 

tanítást ígér, hanem azt, hogy tehetős ügyfelei "örömteli" új interperszonális tapasztalatokba 

merülnek - egyesek szerint ez a kifejezés a szexszel vagy LSD-vel kapcsolatos kalandokat 

jelenti. A csoportterápiás és érzékenyítő tréningek csomagolt élmények. Bizonyos 

tanfolyamok szintén. Így az Arthur Murray vagy Fred Astaire stúdióba való eljutás, hogy 

megtanulja a legújabb tánclépést, olyan képességet adhat a tanulónak, amely a jövőben 

örömet fog okozni, de a magányos agglegény vagy vénlány számára is élvezetes itt és most 

élményt nyújt. A tanulás élménye önmagában is nagy vonzerőt jelent a vásárló számára. 

Mindezek azonban csak a leghalványabb támpontot adják a jövő élményiparának és az 

azt uraló nagy pszichológiai vállalatoknak, vagy pszicho-testületeknek a természetét illetően. 
 

 

SZIMULÁLT KÖRNYEZETEK 

 

Az élményt nyújtó termékek egyik fontos csoportja a szimulált környezeteken alapul majd, 

amelyek a vásárló számára a kaland, a veszély, a szexuális izgalom vagy más élvezetek 

ízelítőjét kínálják anélkül, hogy valós életét vagy hírnevét veszélyeztetnék. Így a 

számítógépes szakértők, robottechnikusok, tervezők, történészek és múzeumi szakemberek 

összefognak majd, hogy olyan élményközpontú enklávékat hozzanak létre, amelyek a 

kifinomult technológia által lehetővé tett ügyességgel reprodukálják az ókori Róma pompáját, 

Erzsébet királynő udvarának pompáját, egy XVIII. századi japán gésaház "szexualitását" és 

hasonlók. Az ezekbe az örömkupolákba belépő vásárlók maguk mögött hagyják hétköznapi 

ruháikat (és gondjaikat), jelmezbe bújnak, és végigfutnak egy tervezett 

tevékenységsorozaton, amelynek célja, hogy első kézből kapjanak ízelítőt abból, milyen 

lehetett az eredeti - azaz a szimulálatlan - valóság. Meghívást kapnak arra, hogy a múltban 

vagy talán még a jövőben is éljenek.  
Az ilyen élmények előállítása közelebb van, mint gondolnánk. Ezt egyértelműen előre 

jelzik a művészetekben mostanában úttörő szerepet játszó részvételi technikák. Így a 

"happeningek", amelyekben a közönség tagjai is részt vesznek, a jövő e szimulációi felé 

vezető első lépcsőfoknak tekinthetők. Ugyanez igaz a formálisabb művekre is. Amikor a 

Dionüszosz 69-ben című előadást bemutatták New Yorkban, egy kritikus a következő 

szavakkal foglalta össze a dráma szerzőjének, Richard Schechnernek az elméleteit. "A 

színház hagyományosan azt mondja a közönségnek: 'Ülj le, és én elmesélek neked egy 

történetet. Miért ne mondhatná azt is: 'Állj fel, és játszunk egy játékot?'". Schechner műve, 

amely lazán Euripidészen alapul, pontosan ezt mondja, és a közönséget szó szerint arra hívja, 

hogy táncra perdülve ünnepelje Dionüszosz rítusait. 

A művészek egész "környezeteket" is elkezdtek létrehozni - olyan műalkotásokat, 

amelyekbe a közönség ténylegesen besétálhat, és amelyekben dolgok történnek. 

Svédországban a Moderna Museet kiállított egy hatalmas papírmasé hölgyet, a "Hon"-t ("Ő"), 

amelynek belsejébe a közönség egy vaginális portálon keresztül léphetett be. Belülről 

rámpák, lépcsők, villogó fények, furcsa hangok és egy "palackzúzó gép" nevű valami várta a 

látogatókat. Az Egyesült Államokban és Európában múzeumok és galériák tucatjai mutatnak 

be ma már ilyen "környezeteket". A Time magazin művészeti kritikusa szerint az a 

szándékuk, hogy "őrült látványokkal, furcsa hangokkal és túlvilági érzésekkel bombázzák a 

nézőt, a súlytalanság érzésétől kezdve a felpörgetett, pszichedelikus hallucinációkig". Az 

ezeket előállító művészek valójában "élménymérnökök". 

Egy gyárakkal és raktárakkal szegélyezett alsó-manhattani utcában, egy megtévesztően 

kopottas kirakatban meglátogattam a Cerebrumot, a "részvétel elektronikus stúdióját", ahol a 



vendégek óradíj ellenében beléphetnek egy megdöbbentően fehér, magas mennyezetű 

szobába. Ott levetkőznek 



ruhát, félig áttetsző köntösöket vesznek fel, és kényelmesen elterülnek a gazdagon párnázott 

fehér emelvényeken. Vonzó férfi és női "idegenvezetők", akik fátyoljuk alatt hasonlóan 

meztelenek, minden vendégnek sztereofonikus fejhallgatót, átlátszó maszkot, és időről időre 

lufikat, kaleidoszkópokat, tamburint, műanyag párnákat, tükröket, kristálydarabokat, 

mályvacukrot, diákat és diavetítőket kínálnak. Népzene és rockzene, megszakítva televíziós 

reklámok, utcazajok és Marshall McLuhan előadásával, illetve egy Marshall McLuhanról 

szóló előadással tölti meg a füleket. Ahogy a zene egyre izgatottabbá válik, a vendégek és az 

idegenvezetők táncolni kezdenek az emelvényeken és az azokat összekötő fehér szőnyeggel 

borított sétányokon. A mennyezeten elhelyezett gépekből buborékok szállnak alá. Hostessek 

lebegnek, és különféle illatokat fújnak a levegőbe. A fények színt váltanak, és véletlenszerű 

képek tekerednek a falak, a vendégek és a vezetők köré. A hangulat a kezdetben hűvösből 

meleggé, barátságossá és enyhén erotikussá változik.  
A művészileg és technológiailag egyaránt kezdetleges Cerebrum egy halvány előfutára 

a "25 000 000 dolláros "szuper" környezeti szórakoztató komplexumnak", amelyről építői 

lelkesen beszélnek, hogy egy napon létrehozzák. Bármilyen művészi értékük is van, az ehhez 

hasonló kísérletek a jövő sokkal kifinomultabb enklávéépítését vetítik előre. A mai fiatal 

művészek és környezetvédelmi vállalkozók a holnap pszichológiai testületeinek kutatását és 

fejlesztését végzik. 
 

 

ÉLŐ KÖRNYEZETEK 

 

A kutatás során szerzett ismeretek lehetővé teszik fantasztikus szimulációk létrehozását. De 

olyan összetett éles környezetekhez is vezetnek majd, amelyek jelentős kockázatoknak és 

kockázatoknak teszik ki az ügyfelet. A mai afrikai szafari színvonaltalan példa erre. A jövő 

élménytervezői például olyan szerencsejáték-kaszinókat fognak létrehozni, amelyekben a 

vásárló nem pénzért, hanem élményszerű nyereményekért játszik - egy randevú egy csinos és 

készséges hölggyel, ha nyer, esetleg egy nap magánzárkában, ha veszít. Ahogy a tétek nőnek, 

egyre fantáziadúsabb nyereményeket és büntetéseket terveznek majd.  
A vesztesnek (önkéntes előzetes megállapodás alapján) több napig "rabszolgaként" kell 

szolgálnia a győztesnek. A győztes jutalma lehet tíz perc ingyenes elektronikus örömteli 

agyszondázás. A játékos megkockáztathatja a megkorbácsolást vagy annak pszichológiai 

megfelelőjét - egy egész napos ülésen való részvételt, amelynek során a győztesnek 

megengedik, hogy agresszióját és ellenségeskedését a vesztes gúnyolódásával, kiabálásával, 

gyalázkodásával vagy más módon történő támadásával dolgozza le. 

A nagy játékosok azért játszhatnak, hogy egy későbbi időpontban ingyenes szív- vagy 

tüdőátültetést nyerjenek, ha az szükségesnek bizonyul. A veszteseknek esetleg le kell 

mondaniuk a veséről. Az ilyen kifizetések és büntetések a végtelenségig fokozhatók és 

variálhatók. Az élménytervezők Krafft-Ebing vagy de Sade márki oldalain keresnek 

ötleteket. Csak a képzelet, a technológiai képességek és az általában laza erkölcs korlátjai 

szabnak határt a lehetőségeknek. Az élményalapú szerencsejáték-városok Las Vegas vagy 

Deauville árnyékába fognak kerülni, egyetlen helyen egyesítve Disneyland, a Világkiállítás, a 

Kennedy-fok, a Mayo Klinika és a makaói drogériák egyes jellemzőit.*. 

A jelen fejleményei ismét előrevetítik a jövőt. Így egyes amerikai televíziós műsorok, 

mint például a The Dating Game, már most is tapasztalati jutalomban részesítik a 

játékosokat, akárcsak a svéd parlamentben nemrégiben tárgyalt verseny. Ebben a versenyben 

egy pornográf magazin egy olvasóját egy hét Mallorca-i tartózkodással jutalmazta az egyik 

"topless" modellel. Egy konzervatív képviselő vitatta az ilyen jellegű tevékenységek 

helyességét. Feltehetően jobban érezte magát, amikor a pénzügyminiszter, Gunnar Sträng 

biztosította arról, hogy az ügylet adóköteles. 

A szimulált és a nem szimulált tapasztalatok olyan módon is összekapcsolódnak majd, 

amely élesen megkérdőjelezi az ember valóságérzékelését. Ray Bradbury élénk regényében, 



a Fahrenheit 451-ben a külvárosi házaspárok kétségbeesetten gyűjtögetik a pénzüket, hogy 

három- vagy négyfalú 



videokészülékek, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy egyfajta televíziós 

pszichodrámába keveredjenek. Hetekig vagy hónapokig tartó szappanoperák szereplőivé 

válnak. Ezekben a történetekben való részvételük nagyon bevonja őket. A fejlett 

kommunikációs technológia segítségével valójában az ilyen "interaktív" filmek tényleges 

kifejlesztése felé kezdünk haladni. A szimulációk és a "valóság" kombinációja óriási 

mértékben megsokszorozza az élményt nyújtó termékek számát és változatosságát.  
A jövő nagy pszichológiai vállalatai azonban nem csak egyedi, különálló élményeket 

fognak értékesíteni. Olyan élménysorozatokat fognak kínálni, amelyek úgy szerveződnek, 

hogy egymás mellé helyezésükkel színt, harmóniát vagy kontrasztot adnak az élethez, 

amelyből ezek a tulajdonságok hiányoznak. A szépség, az izgalom, a veszély vagy a finom 

érzékiség úgy lesz programozva, hogy egymást erősítsék. Azáltal, hogy ilyen élményláncokat 

vagy élménysorozatokat kínálnak, a pszichológiai testületek (kétségtelenül szorosan 

együttműködve a közösségi mentális egészségügyi központokkal) részleges kereteket 

biztosítanak azoknak, akiknek az élete egyébként túl kaotikus és strukturálatlan. Valójában 

azt fogják mondani: "Hadd tervezzük meg az életed (egy részét) helyetted." A holnap 

átmeneti, változásokkal teli világában ez az ajánlat sok lelkes vevőre talál majd. 

A jövőben kínált csomagolt élmények messze túlmutatnak majd az átlagfogyasztó 

képzeletén, és végtelen újdonságokkal töltik meg a környezetet. A vállalatok egymással 

versengenek majd a legkülönösebb, legélvezetesebb élmények megteremtéséért. Sőt, néhány 

ilyen élmény - mint például a topless svéd modellek esetében - még a holnapi társadalmi 

elfogadhatóság kiszélesedett határain is túlmutat. Lehet, hogy ezeket az élményeket engedély 

nélküli, földalatti pszichológiai csoportok kínálják majd a nyilvánosságnak titokban. Ez csak 

még izgalmasabbá teszi majd az "illikusság" élményét. 

(Egy nagyon régi élményiparág hagyományosan burkoltan működik: a prostitúció. Sok 

más illegális tevékenység is beleillik az élményiparba. Többnyire azonban mindezek a 

fantázia és a technikai erőforrások hiányáról árulkodnak, amit a jövőben orvosolni fognak. 

Ezek jelentéktelenek egy olyan társadalom lehetőségeihez képest, amely 2000-re vagy még 

hamarabb fel lesz szerelve robotokkal, fejlett számítógépekkel, személyiségmódosító 

drogokkal, agystimuláló élvezetszondákkal és hasonló technológiai finomságokkal). 

A fogyasztó elé tárt újszerű élmények sokfélesége az élménytervezők munkája lesz, 

akik a társadalom legkreatívabb emberei közül kerülnek ki. E szakma munkamottója a 

következő lesz: "Ha nem tudsz valódi élményt nyújtani, találj helyettesítő élményt. Ha jó 

vagy, a vásárló soha nem fogja észrevenni a különbséget!" A valóságos és a valótlan közötti 

határvonalnak ez a hallgatólagos elmosódása komoly problémákkal fogja szembesíteni a 

társadalmat, de nem fogja megakadályozni vagy akár csak lassítani a "pszichológiai 

szolgáltató iparágak" és a "pszichológiai testületek" kialakulását. A nagy, világméretű 

szindikátusok olyan szuper-disneylandeket fognak létrehozni, amelyek sokféleségét, méretét, 

kiterjedését és érzelmi erejét nehéz elképzelni. 

Így felvázolhatjuk a szuperipari gazdaság, a jövő poszt-szolgáltató gazdaságának 

homályos körvonalait. A mezőgazdaság és az árutermelés gazdasági hátországgá válik, egyre 

kevesebb embert foglalkoztatva. Az áruk előállítása és termesztése magasan automatizált, 

viszonylag egyszerű lesz. Az új áruk megtervezése és az a folyamat, amelynek során erősebb, 

fényesebb, érzelmekkel telítettebb pszichológiai konnotációkkal vonják be őket, azonban 

kihívást jelent majd a holnap legjobb és legötletesebb vállalkozóinak leleményességére. 

A szolgáltatási szektor, ahogyan azt ma meghatározzuk, jelentősen meg fog bővülni, és 

a pszichológiai jutalmak kialakítása ismét a vállalati idő, energia és pénz egyre nagyobb 

százalékát fogja lekötni. A befektetési szolgáltatások, mint például a befektetési alapok, 

bevezethetik az élményalapú szerencsejáték elemeit, hogy további izgalmat és nem gazdasági 

hasznot nyújtsanak részvényeseiknek. A biztosítótársaságok nem csupán a haláleseti 

juttatások kifizetését ajánlhatják fel, hanem azt is, hogy a gyászt követő hónapokig 

gondoskodnak az özvegyről vagy özvegyről, ápolókat, pszichológiai tanácsadást és egyéb 



segítséget nyújtanak. Az ügyfeleikről gyűjtött részletes adatok alapján számítógépes 

párkereső szolgáltatást kínálhatnak, amely segíthet a túlélőnek új társat találni. 



élettárs. A szolgáltatások, röviden, nagymértékben kidolgozottak lesznek. Figyelmet 

fordítanak a termék minden egyes lépésének vagy összetevőjének pszichológiai felhangjára.  
Végezetül pedig megfigyelhetjük a már az élményalapú területen működő vállalatok 

ellenállhatatlan növekedését, valamint teljesen új, profitorientált és nonprofit vállalkozások 

megalakulását, amelyek a tervezett vagy programozott élmények megtervezésére, 

csomagolására és terjesztésére irányulnak. A művészetek terjeszkedni fognak, és ahogy 

Ruskin vagy Morris mondhatta volna, az ipar szolgálóleányává válnak. A pszichológiai 

társaságok és más vállalkozások nagy számban fognak színészeket, rendezőket, zenészeket és 

tervezőket foglalkoztatni. A szabadidős iparágak növekedni fognak, mivel a szabadidő egész 

természetét élményalapúan definiálják újra. Az oktatás, amely már most is robbanásszerűen 

növekszik, az egyik legfontosabb élményiparággá fog válni, mivel elkezd tapasztalati 

technikákat alkalmazni a diákok számára mind a tudás, mind az értékek közvetítésére. A 

kommunikációs és számítógépes iparágak az élményalapú termelésben találnak majd jelentős 

piacot a gépeik és a szoftverek számára. Röviden, azok az iparágak fognak a leggyorsabban 

növekedni, amelyek így vagy úgy a viselkedési technológiához kapcsolódnak, azok az 

iparágak, amelyek túllépnek a kézzelfogható áruk és hagyományos szolgáltatások 

előállításán. Végül az élménygyártók fogják alkotni a gazdaság alapvető - ha nem is az 

alapvető - ágazatát. A pszichologizálódás folyamata befejeződik. 
 

* A tapasztalati szerencsejátékról és annak filozófiai következményeiről szóló briliáns és provokatív 

betekintést Jorge Luis Borges, az argentin filozófus-esszéíró "A babiloni lottó" című művében találjuk. Ez a 

rövid mű Borges Labirintusok című gyűjteményében található. 
 

 

A JÓZANSÁG GAZDASÁGA 

 

A Stanford Research Institute hosszú távú tervezési szolgálatának jelentésében a Stanford 

Research Institute kijelenti, hogy a holnapi gazdaság lényege "az egyének és csoportok belső 

és anyagi szükségleteinek hangsúlyozása" lesz. Az SRI szerint ez az új hangsúly nem pusztán 

a fogyasztók igényeiből, hanem a gazdaság túlélési szükségleteiből fog fakadni. "Egy olyan 

nemzetben, ahol minden alapvető anyagi szükségletet talán csak a termelőkapacitás 

háromnegyedével vagy akár felével lehet kielégíteni, alapvető kiigazításra van szükség a 

gazdaság egészségének megőrzése érdekében."  
A fogyasztók és a gazdaság növekedését fenntartani kívánók nyomásának ez a 

konvergenciája az, ami a jövő tapasztalati termelésének irányába tereli a techno-

társadalmakat. 

Az ebbe az irányba történő elmozdulás késleltethető. A világ szegénységtől sújtott 

tömegei nem nézhetik tétlenül, ahogy a világ kivételezettjei a pszichológiai önsanyargatás 

felé vezető úton haladnak. Van valami erkölcsileg visszataszító abban, ha egy csoport 

pszichológiai kielégülésre törekszik, újszerű és ritka élvezeteket hajszol, miközben az 

emberiség többsége nyomorban vagy éhínségben él. A techno-társadalmak elhalaszthatnák az 

élményelvűség eljövetelét, egy ideig fenntarthatnának egy hagyományosabb gazdaságot a 

hagyományos termelés maximalizálásával, az erőforrások átcsoportosításával a környezet 

minőségének ellenőrzésére, majd abszolút masszív szegénységellenes és külföldi 

segélyprogramok indításával. 

A "felesleges" termelékenység lefaragásával és tulajdonképpen elajándékozásával a 

gyárakat működésben lehet tartani, a mezőgazdasági többletet fel lehet használni, és a 

társadalom továbbra is az anyagi szükségletek kielégítésére összpontosíthat. Egy ötvenéves 

kampány például az éhínség felszámolására a világon nem csak erkölcsileg lenne kiváló, 

hanem a techno-társadalmaknak is időt nyernének a jövő gazdaságára való könnyebb 

átálláshoz. 

Egy ilyen szünet időt adhatna arra, hogy elgondolkodjunk a tapasztalati termelés 

filozófiai és pszichológiai hatásán. Ha a fogyasztók nem tudnak többé világosan különbséget 



tenni a valóságos és a szimulált között, ha az élet egész szakaszai kereskedelmi 

programozhatók, akkor lélegzetelállítóan összetett pszicho-gazdasági problémák sorába 

kerülünk. Ezek a problémák 



megkérdőjelezi a legalapvetőbb meggyőződéseinket, nem csupán a demokráciáról vagy a 

gazdaságról, hanem magáról a racionalitás és a józanság természetéről.  
Korunk egyik nagy, fel nem tett kérdése a helyettesítő és nem helyettesítő tapasztalatok 

közötti egyensúlyhoz kapcsolódik az életünkben. Egyetlen korábbi generáció sem volt kitéve 

tizedannyi helyettesítő élménynek, mint amennyivel ma elhalmozzuk magunkat és 

gyermekeinket, és senkinek, sehol sincs valódi elképzelése arról, hogy ez a monumentális 

változás milyen hatással van a személyiségre. Gyermekeink fizikailag gyorsabban érnek, 

mint mi. Az első menstruáció életkora évtizedenként négy-hat hónappal csökken. A népesség 

hamarabb nő magasabbra. Nyilvánvaló, hogy sok fiatalunk, a televízió és a tengernyi 

információhoz való azonnali hozzáférés termékei, intellektuálisan is koraéretté válnak. De mi 

történik az érzelmi fejlődéssel, amikor a közvetett tapasztalatok és a "valódi" tapasztalatok 

aránya növekszik? Hozzájárul-e az érzelmi érettséghez a helyettesítő élmény fokozódása? 

Vagy valójában hátráltatja azt? 

És mi történik akkor, ha egy új célt kereső gazdaság komolyan belevág az önmagukért 

való élmények termelésébe, olyan élményekbe, amelyek elmosják a különbséget a közvetett 

és a nem közvetett, a szimulált és a valós között? Az épelméjűség egyik definíciója maga az a 

képesség, hogy meg tudjuk különböztetni a valót a valótlantól. Szükségünk van egy új 

definícióra? 

El kell kezdenünk elgondolkodni ezeken a problémákon, mert ha nem tesszük meg - és 

talán még ha meg is tesszük -, akkor a szolgáltatás végül győzedelmeskedni fog a gyártás 

felett, és a tapasztalati termelés a szolgáltatás felett. A tapasztalati szektor növekedése a jólét 

elkerülhetetlen következménye lehet. Az ember elemi anyagi szükségleteinek kielégítése 

ugyanis megnyitja az utat az új, kifinomultabb kielégülések előtt. A "zsigeri" gazdaságból a 

"pszichés" gazdaság felé haladunk, mert csak annyi zsigeri szükségletet lehet kielégíteni, 

amennyit csak lehet. 

Ezen túlmenően gyorsan haladunk egy olyan társadalom irányába is, amelyben a 

tárgyak, dolgok, fizikai konstrukciók egyre inkább mulandóak. Nem csupán az embernek a 

velük való kapcsolata, hanem maguk a dolgok is. Lehet, hogy az élmények az egyetlen olyan 

termékek, amelyeket, ha a fogyasztó egyszer megvásárolt, nem lehet elvenni tőle, nem lehet 

kidobni, mint a visszaválthatatlan üdítős palackokat vagy a lenyisszantott borotvapengéket. 

Az ősi japán nemesség számára minden virág, minden tál vagy obi többletjelentéssel 

volt megrakva; mindegyikük kódolt szimbolikát és rituális jelentőséget hordozott. A gyártott 

javak pszichologizálása felé mutató mozgalom ebbe az irányba visz bennünket; de ütközik a 

mulandóság felé irányuló erőteljes törekvéssel, amely magukat a tárgyakat is oly romlandóvá 

teszi. Így könnyebb lesz szimbolikus jelentéssel felruházni a szolgáltatásainkat, mint a 

termékeinket. És végül túljutunk a szolgáltatási gazdaságon, túl a mai közgazdászok 

képzeletén; mi leszünk a történelem első olyan kultúrája, amely a csúcstechnológiát a 

legmúlékonyabb, de legmaradandóbb termék, az emberi élmény előállítására használja. 



11. fejezet 

 
 

 

A SZÉTTÖREDEZETT 

CSALÁD 

 

Az újdonságok áradata, amely hamarosan ránk zúdul, az egyetemekről és 

kutatóközpontokból a gyárakba és az irodákba, a piacról és a tömegmédiából a társas 

kapcsolatainkba, a közösségből az otthonunkba terjed. Mélyen behatolva a magánéletünkbe, 

teljesen példátlan terheket ró magára a családra.  
A családot a társadalom "óriási lengéscsillapítójának" nevezték - a hely, ahová a 

megsebzett és megvert egyén visszatér, miután megküzdött a világgal, az egyetlen stabil pont 

egy egyre inkább változó környezetben. Ahogy a szuperipari forradalom kibontakozik, ez a 

"lengéscsillapító" maga is meg fog szenvedni néhány megrázkódtatást. 

A társadalomkritikusok a családdal kapcsolatos spekulációkkal vannak elfoglalva. A 

család "közel áll a teljes kihaláshoz" - mondja Ferdinand Lundberg, a The Coming World 

Transformation című könyv szerzője. "A család halott, kivéve a gyermeknevelés első egy-két 

évét" - mondja William Wolf pszichoanalitikus. "Ez lesz az egyetlen funkciója". A 

pesszimisták azt mondják, hogy a család a feledés felé rohan - de ritkán mondják el, hogy mi 

veszi át a helyét. 

A családoptimisták ezzel szemben azt állítják, hogy a család, mivel mindvégig létezett, 

továbbra is létezni fog. Egyesek odáig mennek, hogy azt állítják, hogy a család aranykorát 

éli. Elméletük szerint a szabadidő terjedésével a családok több időt fognak együtt tölteni, és a 

közös tevékenységből nagy megelégedettséget fognak meríteni. "A család, amelyik együtt 

játszik, együtt is marad" stb. 

Egy kifinomultabb nézet szerint éppen a holnap turbulenciája fogja az embereket még 

mélyebben a családjukba terelni. "Az emberek a stabil struktúráért fognak házasodni" - 

mondja Dr. Irwin M. Greenberg, az Albert Einstein Orvosi Főiskola pszichiátriaprofesszora. 

E nézet szerint a család az ember "hordozható gyökerei", amelyek lehorgonyoznak a 

változások viharával szemben. Röviden, minél átmenetibb és újszerűbb a környezet, annál 

fontosabbá válik a család. 

Lehet, hogy ebben a vitában mindkét fél téved. A jövő ugyanis sokkal nyitottabb, mint 

amilyennek látszik. A család nem tűnhet el, és nem is léphet új aranykorba. Lehet - és ez 

sokkal valószínűbb -, hogy felbomlik, szétesik, hogy aztán furcsa és újszerű módon újra 

összeálljon. 
 

 

AZ ANYASÁG MISZTIKÁJA 

 

A legnyilvánvalóbb felzaklató erő, amely a családot a közvetlenül előttünk álló évtizedekben 

valószínűleg sújtani fogja, az új születési technológia hatása lesz. Az a lehetőség, hogy előre 

meg tudjuk határozni a gyermekünk nemét, vagy akár "be tudjuk programozni" az IQ-ját, a 

külsejét és a személyiségjegyeit, ma már reális lehetőségnek tekintendő. Az embrióbeültetés, 

a mesterségesen növesztett babák, az a képesség, hogy lenyelhetünk egy tablettát, és 

garantálhatjuk magunknak az ikreket vagy hármas ikreket, vagy még inkább az a képesség, 

hogy besétálhatunk egy "babatoriumba", és ténylegesen megvásárolhatunk embriókat - 

mindez olyan messze túlmutat minden korábbi emberi tapasztalaton, hogy a jövőre inkább a 



költő vagy a festő szemével kell tekintenünk, mint a szociológus vagy a hagyományos 

filozófus szemével.  
Valahogy tudománytalannak, sőt komolytalannak tartják, hogy ezeket a kérdéseket 

megvitassák. Pedig a tudomány és a technológia fejlődése, illetve a reprodukciós biológia 

önmagában is rövid időn belül képes lenne szétzúzni a családról és annak felelősségéről 

alkotott ortodox elképzeléseket. Ha a babákat laboratóriumi üvegben lehet növeszteni, mi 

történik az anyaság fogalmával? És mi történik a 



a nő önképe azokban a társadalmakban, amelyek az emberiség kezdete óta azt tanítják neki, 

hogy elsődleges feladata a faj szaporítása és táplálása?  
Kevés társadalomtudós kezdett el foglalkozni ilyen kérdésekkel. Egyikük Hyman G. 

Weitzen pszichiáter, a New York-i Poliklinikai Kórház neuropszichiátriai szolgálatának 

igazgatója. Dr. Weitzen szerint a szülés ciklusa "a legtöbb nő számára egy fontos kreatív 

szükségletet elégít ki ... A legtöbb nő büszke arra, hogy képes gyermeket szülni ... A terhes 

nőt dicsőítő különleges aura nagymértékben megjelenik mind Kelet, mind Nyugat 

művészetében és irodalmában". 

Mi történik az anyaság kultuszával, kérdezi Weitzen, ha "az utóda szó szerint nem is az 

övé, hanem egy genetikailag "felsőbbrendű" petesejté, amelyet egy másik nő méhébe ültettek 

be, vagy akár egy Petri-csészében növesztettek?". Ha a nők egyáltalán fontosak lesznek - 

sugallja -, az már nem azért lesz, mert egyedül ők tudnak gyermeket szülni. Ha mást nem is, 

de az anyaság misztikumát hamarosan kiirtjuk. 

Nemcsak az anyaság, hanem maga a szülői lét fogalma is radikális felülvizsgálat előtt 

állhat. Sőt, hamarosan elérkezhet az a nap, amikor egy gyermeknek két biológiai szülőnél 

több szülője is lehet. Dr. Beatrice Mintz, a philadelphiai Rákkutató Intézet fejlődésbiológusa 

"multi egereket" tenyésztett - olyan kisegereket, amelyeknek a szokásosnál több szülőjük 

van. Az embriókat két vemhes egérből veszik ki. Ezeket az embriókat laboratóriumi edénybe 

helyezik, és addig nevelik, amíg egyetlen növekvő tömeget nem alkotnak. Ezt azután 

beültetik egy harmadik nőstény egér méhébe. Egy olyan csecsemő születik, amely 

egyértelműen osztozik mindkét donorcsoport genetikai jellemzőiben. Így egy tipikus, két 

szülőpárból született többes egérnek az arc egyik oldalán fehér szőrzet és bajusz, a másik 

oldalán sötét szőrzet és bajusz, a test többi részét pedig fehér és sötét szőrszálak váltakozó 

sávjai borítják. Mintegy 700 ilyen módon tenyésztett többszörös egér már több mint 35 000 

utódot hozott létre. Ha a multiegér már itt van, vajon a "multiember" is messze lehet még? 

Ilyen körülmények között mi vagy ki a szülő? Amikor egy nő egy másik nő méhében 

fogant embriót hordoz a méhében, ki az anya? És pontosan ki az apa? 

Ha egy pár valóban megvásárolhat egy embriót, akkor a szülőség jogi, nem pedig 

biológiai kérdéssé válik. Hacsak az ilyen tranzakciókat nem ellenőrzik szigorúan, 

elképzelhetőek olyan groteszk esetek, mint például, hogy egy pár megvásárol egy embriót, 

felneveli in vitro, majd az első nevében vásárol egy másikat, mintha egy vagyonkezelői 

alapba tenné. Ebben az esetben jogilag "nagyszülőknek" tekinthetnék őket, mielőtt az első 

gyermekük túl lenne a csecsemőkoron. Egészen új szókincsre lesz szükségünk a rokoni 

kapcsolatok leírásához. 

Továbbá, ha az embriók eladhatók, vásárolhat-e egy vállalat? Megvehet tízezret? 

Továbbértékesítheti őket? És ha nem egy vállalat, akkor mi a helyzet egy nem kereskedelmi 

kutatólaboratóriummal? Ha élő embriókat vásárolunk és adunk el, akkor visszatérünk a 

rabszolgaság új formájához? Ezek azok a rémálomszerű kérdések, amelyeket hamarosan 

megvitatunk. Ha tehát a családról továbbra is pusztán hagyományos fogalmak szerint 

gondolkodunk, az minden ésszel szembemegy. 

A gyors társadalmi változásokkal és a tudományos forradalom elképesztő 

következményeivel szembesülve a szuper-ipari ember kénytelen lehet újszerű 

családformákkal kísérletezni. Az innovatív kisebbségek várhatóan a családi formák színes 

változatosságát fogják kipróbálni. A meglévő formák megbütykölésével kezdik majd. 
 

 

AZ ÁRAMVONALAS CSALÁD 

 

Az egyik egyszerű dolog, amit tenni fognak, hogy racionalizálják a családot. Az iparosodás 

előtti tipikus családban nemcsak sok gyermek volt, hanem számos más eltartott is - a 

nagyszülők, 



nagybácsik, nagynénik és unokatestvérek. Az ilyen "kiterjedt" családok jól megfeleltek a 

túléléshez a lassú tempójú mezőgazdasági társadalmakban. De az ilyen családokat nehéz 

szállítani vagy átültetni. Mozdíthatatlanok.  
Az iparosság munkások tömegeit követelte meg, akik készen álltak és képesek voltak 

arra, hogy a munkahelyek keresése érdekében elhagyják a földet, és szükség esetén újra 

költözzenek. Így a nagycsalád fokozatosan levetette felesleges súlyát, és kialakult az 

úgynevezett "nukleáris" család - egy lecsupaszított, hordozható családi egység, amely csak a 

szülőkből és egy kisebb gyermekcsoportból áll. Ez az új stílusú család, amely sokkal 

mobilisabb, mint a hagyományos nagycsalád, vált az összes ipari országban a standard 

modellé. 

A szuperiparosság, az ökotechnológiai fejlődés következő szakasza azonban még 

nagyobb mobilitást igényel. Így a jövő emberei közül várhatóan sokan egy lépéssel tovább 

viszik az ésszerűsítési folyamatot, és gyermektelenek maradnak, a családot a legelemibb 

alkotóelemekre, a férfira és a nőre csökkentve. Két ember, talán egymáshoz illeszkedő 

karrierrel, hatékonyabbnak fog bizonyulni az oktatás és a társadalmi zátonyok, a 

munkahelyváltások és a földrajzi költözések közötti navigálásban, mint a szokásos, 

gyermekkel teli család. Sőt, Margaret Mead antropológus rámutatott, hogy talán már most is 

egy olyan rendszer felé haladunk, amelyben - ahogy ő fogalmaz - "a szülői szerepvállalás 

csak egy kisebb számú családra korlátozódna, amelynek fő funkciója a gyermeknevelés 

lenne", és a népesség többi része "szabadon működhetne - a történelemben először - 

egyénként". 

Kompromisszum lehet a gyermekvállalás elhalasztása, nem pedig a gyermektelenség. 

A férfiak és a nők ma gyakran konfliktusba kerülnek a karrier és a gyermekek iránti 

elkötelezettség között. A jövőben sok pár úgy kerüli meg ezt a problémát, hogy a 

gyermeknevelés teljes feladatát a nyugdíjba vonulás utánra halasztja. 

Ez a jelen emberének furcsa lehet. Pedig ha a gyermekvállalás egyszer elszakad 

biológiai alapjától, a hagyományokon kívül semmi más nem sugallja a korai 

gyermekvállalást. Miért ne várhatnánk, és vásárolhatnánk embriókat később, a munkakarrier 

végeztével? Így a gyermektelenség valószínűleg elterjed a fiatal és középkorú párok körében; 

a csecsemőket nevelő szexagenáriusok sokkal gyakoribbak lehetnek. A nyugdíjazás utáni 

család elismert társadalmi intézménnyé válhat. 
 

 

BIOSZÜLŐK ÉS PRO-SZÜLŐK 

 

Ha azonban kisebb számú család nevel gyermeket, akkor miért kell, hogy a gyermekek a 

sajátjaik legyenek? Miért nem olyan rendszer, amelyben "hivatásos szülők" vállalják a 

gyermeknevelést mások helyett?  
A gyermeknevelés ugyanis olyan készségeket igényel, amelyek korántsem 

univerzálisak. Nem engedjük, hogy "akárki" agyműtétet végezzen, vagy éppen részvényeket 

és kötvényeket adjon el. Még a legalacsonyabb beosztású köztisztviselőnek is vizsgát kell 

tennie, hogy bizonyítsa alkalmasságát. Mégis gyakorlatilag bárkinek megengedjük, szinte 

szellemi vagy erkölcsi képzettségre való tekintet nélkül, hogy kipróbálja magát fiatal emberi 

lények nevelésében, amennyiben ezek az emberek biológiai utódok. A feladat egyre 

bonyolultabbá válása ellenére a szülői lét továbbra is az amatőrök legnagyobb egyéni 

privilégiuma marad. 

Ahogy a jelenlegi rendszer megreped, és a szuperipari forradalom eluralkodik rajtunk, 

ahogy a fiatalkorú bűnözők seregei felduzzadnak, ahogy fiatalok százezrei menekülnek 

otthonról, és a diákok tombolnak az egyetemeken minden techno-társadalomban, hangos 

követelésekre számíthatunk a szülői dilettantizmus megszüntetése érdekében. 



Vannak sokkal jobb módszerek is a fiatalok problémáinak kezelésére, de a hivatásos 

szülőséget biztosan javasolni fogják, már csak azért is, mert tökéletesen illeszkedik a 

társadalom általános szakosodási törekvéseibe. Ráadásul erős, felhalmozott kereslet van erre. 



társadalmi innováció. Még most is szülők milliói, ha lehetőségük lenne rá, boldogan 

lemondanának szülői kötelezettségeikről - és nem feltétlenül felelőtlenségből vagy 

szeretethiányból. Fáradtan, őrjöngve, a falnak ütközve látják magukat alkalmatlannak a 

feladatokra. A jólét és a speciálisan felszerelt és engedéllyel rendelkező hivatásos szülők 

megléte esetén a mai biológiai szülők közül sokan nemcsak hogy szívesen átadnák nekik 

gyermekeiket, hanem ezt inkább a szeretet, mint az elutasítás aktusának tekintenék.  
A szülői szakemberek nem terapeuták lennének, hanem tényleges családi egységek, 

akiket a gyermekneveléssel bíznának meg, és akiket jól megfizetnének érte. Az ilyen 

családok eleve többgenerációsak lehetnek, lehetőséget adva a bennük élő gyermekeknek, 

hogy többféle felnőtt modelltől figyelhessenek és tanulhassanak, ahogyan az a régi tanyasi 

otthonokban is történt. A hivatásos szülőként fizetett felnőttek megszabadulnának attól a 

foglalkozási kényszertől, hogy többször is át kelljen költözniük. Az ilyen családok új 

gyermekeket fogadnának be, amikor a régiek "elballagnak", így a korosztályi szegregáció 

minimálisra csökkenne. 

Így a jövő újságjai a fiatal házaspároknak szóló hirdetéseket is tartalmazhatnak: "Miért 

hagyják, hogy a szülőség lekösse önöket? Hadd neveljük a csecsemőjüket felelős, sikeres 

felnőtté. A osztályú Pro-család ajánlatok: apa 39 éves, anya 36, nagymama 67 éves. 

Nagybácsi és nagynéni, 30 évesek, itt élnek, helyi részmunkaidős munkahelyük van. 

Négygygyermekes családban egy, 6-8 éves korú gyermek számára van szabad hely. A 

szabályozott étrend meghaladja a kormányzati előírásokat. Minden felnőtt rendelkezik 

gyermekfejlesztői és -irányítói képesítéssel. A vér szerinti szülők gyakori látogatásokat 

engedélyeztek. Telefonos kapcsolattartás megengedett. A gyermek a nyári vakációt a vér 

szerinti szülőkkel töltheti. Vallás, művészet, zene külön megállapodás alapján. Ötéves 

szerződés, minimum. További részletekért írjon." 

Az "igazi" vagy "bioszülők", ahogy a hirdetés sugallja, betölthetnék azt a szerepet, 

amelyet jelenleg az érdeklődő keresztszülők töltenek be, nevezetesen a barátságos és 

segítőkész kívülállók szerepét. Ily módon a társadalom továbbra is a genetikai típusok széles 

skáláját tenyészthetné, a gyermekgondozást azonban olyan anyaapa-csoportokra bízná, akik 

mind intellektuálisan, mind érzelmileg felkészültek a gyermekgondozás feladatára. 
 

 

KOMMUNÁK ÉS HOMOSZEXUÁLIS APUKÁK 

 

Egészen más alternatíva rejlik a közösségi családban. Ahogy a múlandóság növeli a 

társadalomban a magányt és az elidegenedést, úgy számíthatunk arra, hogy egyre több 

kísérletet teszünk a csoportos házasság különböző formáival. Több felnőtt és gyermek 

egyetlen "családba" való tömörülése egyfajta biztosítékot nyújt az elszigeteltség ellen. Még 

ha a háztartás egy vagy két tagja el is hagyja a családot, a megmaradó tagok akkor is ott 

vannak egymásnak. A kommunák a B. F. Skinner pszichológus által a Walden Two című 

könyvében, valamint Robert Rimmer író által a The Harrad Experiment és a Proposition 31 

című regényében leírtak mintájára alakulnak. Ez utóbbi művében Rimmer komolyan 

javasolja a "vállalati család" legalizálását, amelyben háromtól hat felnőtt egy nevet vesz fel, 

közösen élnek és nevelik a gyerekeket, és bizonyos gazdasági és adózási előnyök 

megszerzése érdekében jogilag is bejegyzik magukat.  
Egyes megfigyelők szerint már most is több száz nyílt vagy rejtett kommuna található 

az amerikai térképen. Korántsem mindegyik fiatalokból vagy hippikből áll. Néhányan 

konkrét célok köré szerveződnek - mint például az a csoport, amelyet csendben három keleti 

parti főiskola finanszíroz -, amely azt a feladatot tűzte ki feladatául, hogy tanácsadást 

nyújtson az elsőéveseknek, és segítsen nekik eligazodni az egyetemi életben. A célok 

lehetnek társadalmi, vallási, politikai vagy akár szabadidős jellegűek. Így hamarosan 

szörfösök közösségi családjaival fogunk találkozni Kalifornia és Dél-Franciaország 

strandjain, ha már eddig nem tették volna. Láthatjuk majd a politikai doktrínákon és vallási 



hittételeken alapuló kommunák kialakulását. Dániában a Folketing (parlament) már 

törvényjavaslatot nyújtott be a csoportos házasság legalizálására. Bár a törvény elfogadása 

nem áll a küszöbön, a bevezetés már önmagában is a változás jelentős szimbóluma. 



Chicagóban már 250 felnőtt és gyermek él együtt "családi szerzetességben" egy új, 

gyorsan növekvő vallási szervezet, az Ökumenikus Intézet égisze alatt. A tagok egy 

lakrészben laknak, együtt főznek és esznek, közösen imádkoznak és gondozzák a gyerekeket, 

és összevonják jövedelmüket. Legalább 60 000 ember vett részt az "EI" tanfolyamokon, és 

hasonló kommunák kezdtek létrejönni Atlantában, Bostonban, Los Angelesben és más 

városokban. "Egy teljesen új világ van kialakulóban" - mondja Joseph W. Mathews 

professzor, az Ökumenikus Intézet vezetője - "de az emberek még mindig a régi világ szerint 

működnek. Mi arra törekszünk, hogy átneveljük az embereket, és eszközöket adjunk nekik 

egy új társadalmi kontextus felépítéséhez".  
A családi egység egy másik típusát, amely a jövőben valószínűleg követőket fog 

szerezni, "idősek kommunájának" nevezhetnénk - idős emberek csoportos házassága, akiket a 

társaság és a segítség közös keresése hoz össze. A mobilitást szükségessé tevő 

termelőgazdaságtól elszakadva egyetlen helyen telepednek le, összefognak, összevonják 

pénzeszközeiket, közösen alkalmaznak háztartási vagy ápolási segítséget, és - korlátok között 

- "életük legszebb időszakát" töltik. 

A kommunalizmus ellentétes a szuperiparosodás irányába való elmozdulás által 

generált, egyre nagyobb földrajzi és társadalmi mobilitásra irányuló nyomással. Olyan 

embercsoportokat feltételez, akik "helyben maradnak". Ezért a kommunális kísérletek először 

azok körében fognak elszaporodni, akik a társadalomban az ipari fegyelemtől mentesek - a 

nyugdíjasok, a fiatalok, a lemorzsolódók, a diákok, valamint az önfoglalkoztató szakmai és 

műszaki emberek körében. Később, amikor a fejlett technológia és az információs rendszerek 

lehetővé teszik, hogy a társadalom munkájának nagy részét otthonról, számítógépes-

telekommunikációs összeköttetéseken keresztül végezzék, a kommunalizmus nagyobb 

tömegek számára válik megvalósíthatóvá. 

Ugyanakkor sokkal több olyan "családi" egységet is látni fogunk, amely egyetlen, nem 

házas felnőttből és egy vagy több gyermekből áll. Ezek a felnőttek sem mind nők lesznek. 

Egyes helyeken már most is lehetséges, hogy nem házas férfiak fogadjanak örökbe 

gyermekeket. 1965-ben Oregonban például egy Tony Piazza nevű harmincnyolc éves zenész 

lett az első hajadon férfi abban az államban - és talán az Egyesült Államokban is -, aki 

megkapta a jogot egy gyermek örökbefogadására. A bíróságok az elvált apáknak is 

szívesebben adják meg a felügyeleti jogot. Londonban Michael Cooper fotós, aki húszévesen 

nősült meg, majd nem sokkal később elvált, jogot nyert arra, hogy felnevelhesse kisfiát, és 

kifejezte érdeklődését más gyermekek örökbefogadása iránt is. Megjegyezve, hogy nem 

kíván különösebben újraházasodni, de szereti a gyerekeket, Cooper hangosan elmélkedett: 

"Bárcsak megkérhetnéd a szép nőket, hogy szüljenek neked gyerekeket. Vagy bármelyik nőt, 

aki tetszik, vagy akinek van valami, amit csodálsz. Ideális esetben egy nagy házat szeretnék, 

tele gyerekekkel - mindenféle színű, formájú és méretű gyerekkel". Romantikus? 

Embertelen? Talán. Mégis, az ehhez hasonló hozzáállás a jövőben széles körben elterjedt lesz 

a férfiak körében. 

Két nyomás még most is lágyítja a kultúrát, előkészítve azt a férfiak általi 

gyermeknevelés gondolatának elfogadására. Először is, az örökbe fogadható gyermekekből 

egyes helyeken túlkínálat van. Így Kaliforniában a lemezlovasok reklámokat harsognak: "Sok 

csodálatos babánk van minden fajból és nemzetiségből, akik arra várnak, hogy szeretetet és 

boldogságot hozzanak a megfelelő családoknak ... Hívják a Los Angeles Megyei 

Örökbefogadási Irodát". Ugyanakkor a tömegmédia, furcsa, nem konspiratív módon, úgy 

tűnik, egyszerre döntött úgy, hogy a gyermekeket nevelő férfiak különleges érdeklődésre 

tartanak számot a nyilvánosság számára. Az utóbbi évadokban rendkívül népszerű televíziós 

műsorok olyan nő nélküli háztartásokat bűvöltek el, amelyekben a férfiak padlót sikálnak, 

főznek, és ami a legfontosabb, gyerekeket nevelnek. A Három fiam, a The Rifleman, a 

Bonanza és a Legénybúcsú négy példa erre. 

Ahogy a homoszexualitás társadalmilag elfogadottabbá válik, talán még az is 

előfordulhat, hogy homoszexuális "házasságokon" alapuló családokat találunk, ahol a 



partnerek gyermekeket fogadnak örökbe. Hogy ezek a gyermekek azonos vagy ellenkező 

neműek lesznek-e, azt még nem tudjuk. De az a gyorsaság, amellyel a homoszexualitás a 

techno-társadalmakban tiszteletet nyer, egyértelműen ebbe az irányba mutat. Hollandiában 

nemrég egy katolikus pap "összeházasított" két homoszexuális férfit, azzal magyarázva a 

kritikusoknak, hogy "a hívők között vannak, akiknek segíteni kell". Anglia átírta a vonatkozó 



jogszabály; a beleegyező felnőttek közötti homoszexuális kapcsolatok már nem minősülnek 

bűncselekménynek. Az Egyesült Államokban pedig egy püspöki lelkészekből álló találkozó 

nyilvánosan arra a következtetésre jutott, hogy a homoszexualitás bizonyos körülmények 

között "jónak" ítélhető. Eljöhet az a nap is, amikor egy bíróság úgy dönt, hogy egy stabil, jól 

képzett homoszexuális pár tisztességes "szülők" lehetnek.  
A többnejűséggel szembeni korlátok fokozatos lazulását is láthatjuk. A poligám 

családok még most is léteznek, az általánosan elfogadottnál szélesebb körben, a "normális" 

társadalom közepette. Ben Merson író, miután meglátogatott néhány ilyen családot Utahban, 

ahol a többnejűséget egyes mormon fundamentalisták még mindig alapvetőnek tartják, úgy 

becsülte, hogy az Egyesült Államokban mintegy 30 000 ember él ilyen típusú földalatti 

családi egységekben. Ahogy a szexuális attitűdök lazulnak, ahogy a tulajdonjogok a növekvő 

jólét miatt egyre kevésbé lesznek fontosak, a poligámia társadalmi elnyomása irracionálisnak 

tekinthető. Ezt az elmozdulást elősegítheti az a mobilitás, amely arra kényszeríti a férfiakat, 

hogy jelentős időt töltsenek távol jelenlegi otthonuktól. A kapitányi paradicsom régi férfi 

fantáziája egyesek számára valósággá válhat, bár valószínű, hogy ilyen körülmények között a 

hátrahagyott feleségek házasságon kívüli szexuális jogokat fognak követelni. A tegnapi 

"kapitány" aligha gondolna erre a lehetőségre. A holnapiak talán egészen másképp 

gondolkodnak erről. 

Még egy másik családforma is kialakulóban van közöttünk, egy újszerű 

gyermeknevelési egység, amelyet én "aggregált családnak" nevezek - egy olyan család, 

amely elvált és újraházasodott párok kapcsolatán alapul, amelyben az összes gyermek "egy 

nagy család" részévé válik. Bár a szociológusok eddig kevés figyelmet szenteltek ennek a 

jelenségnek, már annyira elterjedt, hogy ez képezte az alapját a nemrégiben bemutatott, Válás 

amerikai módra című amerikai film egyik vidám jelenetének. Várható, hogy az elkövetkező 

évtizedekben az aggregált családok egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert. 

Gyermektelen házasság, hivatásos szülőség, nyugdíjas kor utáni gyermeknevelés, 

vállalati családok, kommunák, idősek csoportos házassága, homoszexuális családi egységek, 

poligámia - ez csak néhány azon családformák és gyakorlatok közül, amelyekkel az innovatív 

kisebbségek kísérletezni fognak az elkövetkező évtizedekben. Nem mindenki lesz azonban 

hajlandó részt venni az ilyen kísérletezésben. Mi lesz a többséggel? 
 

 

AZ ESÉLYEK A SZERELEM ELLEN 

 

A kisebbségek kísérleteznek; a többség ragaszkodik a múlt formáihoz. Biztonsággal 

kijelenthető, hogy az emberek nagy része nem hajlandó elvetni a házasság hagyományos 

eszméjét vagy a megszokott családformákat. Kétségtelen, hogy továbbra is az ortodox 

formában keresik majd a boldogságot. Mégis, végül még ők is kénytelenek lesznek újítani, 

mert a sikerrel szembeni esélyek túlzónak bizonyulhatnak.  
Az ortodox forma feltételezi, hogy két fiatal "egymásra talál" és összeházasodik. 

Feltételezi, hogy ők ketten kielégítenek egymásban bizonyos pszichológiai szükségleteket, és 

hogy a két személyiség az évek során többé-kevésbé együtt fejlődik, hogy továbbra is 

kielégítsék egymás szükségleteit. Feltételezi továbbá, hogy ez a folyamat addig tart, "amíg a 

halál el nem választ". 

Ezek az elvárások mélyen beépültek a kultúránkba. Már nem tiszteletreméltó, mint 

egykor, hogy a szerelmen kívül másért is házasodjunk. A szerelem a család perifériájáról a 

család elsődleges indokává vált. Sőt, a családi életen keresztül a szeretetre való törekvés 

sokak számára magának az életnek a céljává vált. 

A szeretet azonban a közös növekedés e fogalma alapján kerül meghatározásra. Úgy 

tekintik, mint egymást kiegészítő szükségletek gyönyörű hálóját, amelyek egymásba és 

egymásból kiáramlanak, kiteljesítik a szeretett személyeket, és a melegség, a gyengédség és 

az odaadás érzéseit keltik. Boldogtalan férjek 



gyakran panaszkodnak arra, hogy "lemaradtak a feleségük mögött" a társadalmi, oktatási 

vagy szellemi fejlődés tekintetében. A sikeres házasságokban élő partnerek állítólag "együtt 

fejlődnek".  
A szerelemnek ezt a "párhuzamos fejlődés" elméletét házassági tanácsadók, 

pszichológusok és szociológusok is támogatják. Így Nelson Foote szociológus, a család 

szakértője szerint a férj és a feleség közötti kapcsolat minősége attól függ, hogy "mennyire 

egyeznek meg a különböző, de hasonló fejlődési szakaszaik". 

Ha azonban a szerelem a közös növekedés terméke, és a házasság sikerét aszerint kell 

mérnünk, hogy milyen mértékben valósul meg a megfelelő fejlődés, akkor egy erős és baljós 

jövendölést tehetünk a jövőre vonatkozóan. 

Meg lehet mutatni, hogy még egy viszonylag stagnáló társadalomban is nagy a 

matematikai esélye annak, hogy bármelyik pár elérje a párhuzamos növekedés eszményét. A 

siker esélyei azonban jelentősen csökkennek, ha a társadalom változási üteme felgyorsul, 

ahogyan most is történik. Egy gyorsan változó társadalomban, amelyben sok minden 

változik, nem egyszer, hanem többször, amelyben a férj a különböző gazdasági és társadalmi 

skálákon felfelé és lefelé mozog, amelyben a család újra és újra elszakad az otthontól és a 

közösségtől, amelyben az egyének távolabb kerülnek a szüleiktől, távolabb a származási 

vallástól és távolabb a hagyományos értékektől, szinte csoda, ha két ember fejlődése hasonló 

ütemben halad. 

Ha ugyanakkor a várható átlagos élettartam mondjuk ötvenről hetven évre emelkedik, 

és ezzel meghosszabbodik az az időtartam, amely alatt ezt az akrobatikus mutatványt a 

megfelelő fejlődéssel kapcsolatban fenn kell tartani, a siker esélyei csillagászati méretűvé 

válnak. Így írja Nelson Foote fanyar alulértékeléssel: "Ha valaki azt várja, hogy egy házasság 

a modern körülmények között a végtelenségig tartson, az túl sokat vár." A szerelemtől a 

végtelenségig tartósságot kérni még többet jelent. A mulandóság és az újdonság ellene 

szövetkezik. 
 

 

IDEIGLENES HÁZASSÁG 

 

A szerelemmel szembeni statisztikai esélyek megváltozása az, ami a legtöbb techno-

társadalomban a magas válási és különélési arányokat magyarázza. Minél gyorsabb a 

változás üteme és minél hosszabb az élettartam, annál rosszabbak ezek az esélyek. 

Valaminek meg kell törnie.  
Valójában persze valami már megrepedt - és ez a régi ragaszkodás az állandósághoz. 

Férfiak és nők milliói fogadják el most azt, ami számukra értelmes és konzervatív 

stratégiának tűnik. Ahelyett, hogy a család valamilyen rendhagyó változatát választanák, 

inkább hagyományos módon házasodnak, megpróbálják "működőképessé" tenni a 

kapcsolatot, majd amikor a partnerek útjai egy elfogadható ponton túl eltérnek egymástól, 

elválnak vagy távoznak. A legtöbben olyan új partnert keresnek, akinek az adott pillanatban a 

fejlődési szakasza megegyezik a sajátjukkal. 

Ahogy az emberi kapcsolatok egyre múlékonyabbá és modulárisabbá válnak, a 

szerelemre való törekvés, ha valami, akkor még őrültebbé válik. De az időbeli elvárások 

megváltoznak. Ahogy a hagyományos házasság egyre kevésbé bizonyul alkalmasnak arra, 

hogy beváltsa az élethosszig tartó szerelem ígéretét, ezért számíthatunk az ideiglenes 

házasságok nyílt nyilvános elfogadására. A "míg a halál el nem választ" esküvő helyett a 

párok úgy lépnek majd házasságra, hogy eleve tudják, hogy a kapcsolat valószínűleg rövid 

életű lesz. 

Tudni fogják azt is, hogy amikor a férj és a feleség útjai eltérnek egymástól, amikor túl 

nagy az eltérés a fejlődési szakaszokban, akkor véget vethetnek a kapcsolatuknak - sokk és 

szégyenérzet nélkül, talán még a válással járó fájdalmak egy része nélkül is. És amikor 

lehetőség nyílik rá, újra összeházasodnak... és újra... és újra. 



A sorozatos házasság - az egymást követő, ideiglenes házasságok mintája - a 

mulandóság korának rendjére van szabva, amelyben az ember minden kapcsolata, minden 

kötődése a környezetéhez egyre rövidebb ideig tart. Ez a természetes, elkerülhetetlen 

következménye egy olyan társadalmi rendnek, amelyben az autók 



a babákat kölcsönzik, a babákat elcserélik, a ruhákat pedig egyszeri használat után kidobják. 

Ez a holnap általános házassági mintája.  
Bizonyos értelemben a sorozatházasság már most is a techno-társadalmak legjobban 

őrzött családi titka. Jessie Bernard professzor, a világ egyik legjelentősebb 

családszociológusa szerint: "A többes házasság ma a mi társadalmunkban sokkal kiterjedtebb, 

mint a többnejűséget megengedő társadalmakban - a fő különbség az, hogy mi a többes 

házasságot sorozatosan vagy egymás után, nem pedig egyidejűleg intézményesítettük". Az 

újraházasodás már olyannyira elterjedt gyakorlat, hogy Amerikában minden negyedik 

násznépből majdnem egy már állt korábban oltár elé. Olyannyira elterjedt, hogy az IBM 

egyik személyzeti munkatársa megható esetről számol be, amely egy elvált nővel történt, aki 

egy álláspályázat kitöltése közben megállt, amikor a családi állapotra vonatkozó kérdéshez 

ért. A szájába vette a ceruzáját, egy pillanatra elgondolkodott, majd azt írta: "nőtlen". 

Az átmenetiség szükségszerűen befolyásolja azokat a tartós elvárásokat, amelyekkel a 

személyek az új helyzetekhez közelítenek. Bár vágynak egy állandó kapcsolatra, valami 

belülről azt súgja nekik, hogy ez egyre valószínűtlenebb luxus. 

Még azok a fiatalok is, akik a legszenvedélyesebben keresik az elkötelezettséget, az 

emberek és ügyek iránti mély elkötelezettséget, felismerik a mulandóság felé való törekvés 

erejét. Hallgassunk meg például egy fiatal fekete amerikait, egy polgárjogi munkást, amint 

leírja az időhöz és a házassághoz való hozzáállását: 

"A fehérek világában a házasság mindig úgy van beállítva, mint "a vég" - mint egy 

hollywoodi filmben. Nekem ez nem tetszik. Nem tudom elképzelni, hogy az egész életemet 

elígérjem. Lehet, hogy most akarok megházasodni, de mi lesz jövőre? Ez nem tiszteletlenség 

[a házasság intézményével] szemben, hanem a legmélyebb tisztelet. A [polgárjogi] 

mozgalomban szükség van arra, hogy legyen érzéked az ideiglenességhez - hogy valamit a 

lehető legjobban csinálj, amíg tart. A hagyományos kapcsolatokban az idő egy börtön." 

Ez a hozzáállás nem korlátozódik a fiatalokra, a kevesekre vagy a politikailag 

aktívakra. Nemzeteken átívelnek majd, ahogy az újdonságok elárasztják a társadalmat, és 

lángra kapnak, ahogy a mulandóság szintje még magasabbra emelkedik. És velük együtt az 

ideiglenes - majd sorozatos - házasságok számának ugrásszerű növekedése is bekövetkezik. 

A gondolatot szemléletesen foglalja össze egy svéd magazin, a Svensk Damtidning, 

amely számos vezető svéd szociológust, jogi szakértőt és másokat kérdezett meg a férfi-nő 

kapcsolatok jövőjéről. Öt képben mutatta be megállapításait. A képek ugyanazt a gyönyörű 

menyasszonyt mutatták, akit öt különböző vőlegény ötször vitt át a küszöbön. 
 

 

HÁZASSÁGI PÁLYÁK 

 

Ahogy a sorozatos házasságok egyre gyakoribbá válnak, az embereket nem a jelenlegi családi 

állapotuk, hanem a házassági karrierjük vagy "pályafutásuk" alapján fogjuk jellemezni. Ezt a 

pályát azok a döntések alakítják majd, amelyeket életük bizonyos létfontosságú 

fordulópontjain hoznak.  
A legtöbb ember számára az első ilyen fordulópont fiatalkorában következik be, amikor 

"próbaházasságot" kötnek. Az Egyesült Államok és Európa fiataljai már most is tömegesen 

kísérleteznek a próba-házassággal, szertartásos vagy szertartás nélküli házasságkötéssel. Az 

Egyesült Államok leghűvösebb egyetemei is kezdenek kacsintgatni a diákjaik között a közös 

háztartás gyakorlata felé. A próba-házasság elfogadása még egyes vallásfilozófusok körében 

is növekszik. Így halljuk, hogy a Marburgi Egyetem német teológusa, Siegfried Keil 

szorgalmazza azt, amit ő "elismert előházasságnak" nevez. Kanadában Jacques Lazure atya 

nyilvánosan javasolta a három és tizennyolc hónap közötti "próbaházasságot". 



A múltban a társadalmi nyomás és a pénzhiány miatt a próbaházassággal való 

kísérletezés viszonylag keveseknek adatott meg. A jövőben mindkét korlátozó erő el fog 

tűnni. A próbaházasság lesz az első lépés a sorozatos házassági "karrierben", amelyet milliók 

fognak folytatni.  
A jövő emberei számára a második kritikus életszakasz akkor következik be, amikor a 

próbaházasság véget ér. Ekkor a párok dönthetnek úgy, hogy hivatalossá teszik 

kapcsolatukat, és együtt maradnak a következő szakaszba. Vagy pedig megszüntetik azt, és új 

partnert keresnek. Mindkét esetben több lehetőséggel is szembesülnek ezután. Lehet, hogy 

inkább gyermektelenek maradnak. Dönthetnek úgy, hogy vállalnak, örökbe fogadnak vagy 

"megvesznek" egy vagy több gyermeket. Dönthetnek úgy, hogy maguk nevelik fel ezeket a 

gyermekeket, vagy hivatásos szülőkre bízzák őket. Az ilyen döntéseket nagyjából a húszas 

éveik elején hozzák meg - ekkor sok fiatal felnőtt már jócskán túl van a második házasságán. 

A harmadik jelentős fordulópont a házastársi pályafutásban - ahogyan ma is - akkor 

következik be, amikor a gyerekek végre elköltöznek otthonról. A szülői lét vége sokak 

számára gyötrelmesnek bizonyul, különösen a nők számára, akik a gyermekek távozásával 

létjogosultság nélkül találják magukat. A válások még ma is abból fakadnak, hogy a házaspár 

nem tud alkalmazkodni ehhez a traumatikus folytonossági szakadáshoz. 

A holnap hagyományosabb párok számára, akik úgy döntenek, hogy saját gyermekeiket 

a hagyományos módon nevelik, ez továbbra is különösen fájdalmas időszak lesz. Ez azonban 

korábban fog bekövetkezni. A mai fiatalok már most is hamarabb hagyják el az otthont, mint 

egy generációval ezelőtti társaik. Holnap valószínűleg még korábban fognak távozni. Fiatalok 

tömegei fognak elköltözni, akár próbaházasságba, akár nem, a tizenéves koruk közepén. Így 

előre láthatjuk, hogy a harmincas évek közepe és vége újabb fontos töréspont lesz milliók 

házassági pályafutásában. Sokan ekkor lépnek majd harmadik házasságukba. Ez a harmadik 

házasság két embert hoz majd össze, és ez lehet, hogy életük leghosszabb megszakítás nélküli 

házassági szakasza lesz - mondjuk a harmincas évek végétől az egyik partner haláláig. 

Valójában ez lehet az egyetlen "igazi" házasság, az egyetlen igazán tartós házastársi kapcsolat 

alapja. Ez idő alatt két érett ember, akiknek feltehetően jól illeszkednek az érdeklődési köreik 

és egymást kiegészítő pszichológiai szükségleteik, és akik a személyiségfejlődés hasonló 

stádiumában érzik magukat, olyan kapcsolatra számíthatnak, amely tisztességes statisztikai 

valószínűséggel tartós lesz. 

Nem minden ilyen házasság marad fenn azonban a haláláig, mert a család még egy 

negyedik krízisponttal is szembesül. Ez akkor következik be, mint most oly sokaknál, amikor 

az egyik vagy mindkét partner nyugdíjba vonul. Az ezzel járó hirtelen változás a napi 

rutinban nagy terhet ró a házaspárra. Egyes párok a nyugdíjazás utáni családok útját fogják 

járni, és ezt a pillanatot választják a gyermeknevelés megkezdésére. Ezzel talán leküzdhető 

számukra az a vákuum, amellyel oly sok pár szembesül most, miután elérkezik szakmai 

életének végére. (Ma sok nő akkor megy dolgozni, amikor befejezi a gyermeknevelést; 

holnap sokan megfordítják ezt a mintát, és először dolgoznak, majd a gyermeknevelés 

következik.) Más párok más módon fogják leküzdeni a nyugdíjba vonulás válságát, új 

szokásokat, érdeklődési köröket és tevékenységeket alakítva ki. Megint mások túl nehéznek 

találják majd az átmenetet, és egyszerűen megszakítják a kapcsolatukat, és belépnek a "köztes 

életűek" csoportjába - az ideiglenesen nem házasok lebegő tartalékába. 

Természetesen lesznek olyanok, akik szerencsével, interperszonális készséggel és 

magas intelligenciával képesek lesznek hosszú távú monogám házasságokat kötni. 

Egyeseknek sikerülni fog, ahogy ma is sikerül, hogy életre szóló házasságot kössenek, és 

tartós szerelemre és szeretetre leljenek. Másoknak azonban nem fog sikerülni, hogy még az 

egymást követő házasságok is hosszú ideig fennmaradjanak. Így egyesek két vagy akár 

három partnerrel is megpróbálkoznak majd, mondjuk a házasság utolsó szakaszában. Az egy 

főre jutó házasságok átlagos száma mindenütt növekedni fog - lassan, de könyörtelenül. 



A legtöbb ember valószínűleg ezen a fejlődési úton halad majd előre, és egyik 

"hagyományos" ideiglenes házasságot a másik után köti meg. De a széles körben elterjedt 

családi 



kísérletezés a társadalomban, a bátrabbak vagy elszántabbak a kevésbé hagyományos 

megállapodásokba is belevágnak, talán valamikor a közösségi életet is kipróbálják, vagy 

egyedül mennek el egy gyermekkel. A végeredmény az emberek által követett házassági 

pályák gazdag változatossága, az életformák szélesebb választéka, az újszerű tapasztalatok 

végtelen lehetősége lesz. Bizonyos minták gyakoribbak lesznek, mint mások. Az ideiglenes 

házasság azonban a jövőben a családi élet szokásos jellemzője, talán a domináns jellemzője 

lesz. 
 

 

A SZABADSÁG KÖVETELMÉNYEI 

 

Egy olyan világ, amelyben a házasság inkább ideiglenes, mint állandó, amelyben a családi 

formák sokszínűek és változatosak, amelyben a homoszexuálisok elfogadható szülők 

lehetnek, és a nyugdíjasok elkezdhetnek gyermeket nevelni - egy ilyen világ nagyban 

különbözik a miénktől. Ma minden fiútól és lánytól elvárják, hogy életre szóló társat találjon. 

A holnap világában szinglinek lenni nem lesz bűn. A párokat sem fogják arra kényszeríteni, 

hogy börtönben maradjanak, mint ahogyan ma még oly sokan vannak, olyan házasságokban, 

amelyek már megromlottak. A válás könnyen megoldható lesz, amennyiben a gyermekekről 

felelősségteljesen gondoskodnak. Valójában maga a hivatásos szülőség bevezetése a válások 

nagy felszabadító hullámát indíthatja el, mivel megkönnyíti a felnőttek számára, hogy szülői 

kötelezettségeiket anélkül teljesítsék, hogy feltétlenül egy gyűlölködő házasság ketrecében 

maradnának. Ha ez az erős külső nyomás megszűnne, akkor azok maradnának együtt, akik 

együtt akarnak maradni, akik számára a házasság aktívan kiteljesedik - egyszóval akik 

szerelmesek.  
Ebben a lazább, sokszínűbb családrendszerben valószínűleg sokkal több olyan 

házasságot fogunk látni, amelyben egyenlőtlen életkorú partnerek vesznek részt. Egyre több 

idősebb férfi fog fiatal lányokat feleségül venni, vagy fordítva. Nem a kronológiai életkor fog 

számítani, hanem az egymást kiegészítő értékek és érdeklődési körök, és mindenekelőtt a 

személyes fejlődés szintje. Másképpen fogalmazva, a partnereket nem az életkor, hanem a 

színvonal fogja érdekelni. 

Ebben a szuper-ipari társadalomban a gyerekek úgy nőnek fel, hogy egyre nagyobb lesz 

a "féltestvérek" köre - a fiúk és lányok egész klánja, akiket a szülők egymást követő 

csoportjai hoztak a világra. Lenyűgöző lesz megfigyelni, hogy mi lesz az ilyen "összevont" 

családokból. A féltestvérek ma már olyanok lehetnek, mint az unokatestvérek. Segíthetik 

egymást szakmailag vagy a szükség idején. De a társadalom számára is újszerű problémákat 

fognak jelenteni. Össze kell-e házasodniuk például a félszibéknek? 

Bizonyára a gyermek és a család egész kapcsolata drámaian megváltozik. Talán a 

közösségi csoportosulások kivételével a család elveszíti azt a kevéske erejét, ami megmaradt 

abból, hogy értékeket adjon át a fiatalabb generációnak. Ez tovább gyorsítja a változások 

ütemét, és felerősíti a vele járó problémákat. 

Minden ilyen változás fölött azonban valami sokkal finomabb dolog húzódik meg, sőt 

eltörpül mellettük jelentőségét tekintve. Az emberi ügyekben van egy rejtett, ritkán tárgyalt 

ritmus, amely mindeddig a társadalom egyik legfontosabb stabilizáló erejeként szolgált: a 

családi ciklus. 

Gyermekként kezdjük, megérünk, elhagyjuk a szülői fészket, gyermekeket szülünk, 

akik viszont felnőnek, elmennek, és a folyamat kezdődik elölről. Ez a ciklus olyan régóta, 

olyan automatikusan és olyan kérlelhetetlen rendszerességgel működik, hogy az emberek 

természetesnek vették. Ez az emberi táj része. A gyerekek már jóval a serdülőkor elérése előtt 

megtanulják, hogy milyen szerepet kell játszaniuk abban, hogy ez a nagy körforgás tovább 

működjön. A családi eseményeknek ez a kiszámítható egymásutánisága minden embernek, 

bármilyen törzsből vagy társadalomból származzon is, a folytonosság érzését, a dolgok 



időbeli rendszerében elfoglalt helyét biztosította. A családi ciklus az emberi lét egyik 

józanságot megőrző állandósága. 

Ma ez a ciklus felgyorsul. Hamarabb felnövünk, hamarabb hagyjuk el az otthonunkat, 

hamarabb házasodunk, hamarabb vállalunk gyermeket. Szorosabban egymás mellé helyezzük 

őket, és gyorsabban töltjük ki a szülőség időszakát. Dr. Bernice Neugarten, a Chicagói 

Egyetem munkatársa szavaival élve. 



a családok fejlődésével foglalkozó szakember szerint: "A tendencia a családi ciklus nagy 

részében az események gyorsabb ritmusa felé mutat".  
De ha az iparosodás a maga gyorsabb élettempójával felgyorsította a családi életciklust, 

akkor a szuperiparosodás most azzal fenyeget, hogy teljesen szétzúzza azt. Azokkal a 

fantáziákkal, amelyeket a születéstudósok valósággá kalapálnak, a színes családi 

kísérletekkel, amelyeket az innovatív kisebbségek fognak végrehajtani, az olyan intézmények 

valószínűsíthető kialakulásával, mint a hivatásos szülői lét, az ideiglenes és sorozatos 

házasságok felé irányuló egyre növekvő mozgással nem csupán a ciklust fogjuk gyorsabban 

lefutni; szabálytalanságot, feszültséget, kiszámíthatatlanságot - egyszóval újdonságot - 

fogunk bevezetni abba, ami egykor olyan szabályos és biztos volt, mint az évszakok. 

Amikor egy "anya" a születés folyamatát egy embrióbirodalomban tett rövid 

látogatásba sűrítheti, amikor az embriók méhből méhbe való átültetésével még azt az ősi 

bizonyosságot is megsemmisíthetjük, hogy a gyermekvállalás kilenc hónapig tartott, a 

gyerekek egy olyan világban nőnek majd fel, ahol a családi ciklus, amely egykor olyan 

zökkenőmentes és biztos volt, most rángatózóan ritmikus lesz. A régi rend roncsaiból egy 

újabb létfontosságú stabilizáló tényezőt távolítunk el, a józanság egy újabb pillére törik el. 

Az előző oldalakon bemutatott fejleményekben természetesen nincs semmi 

elkerülhetetlen. A változás alakítása a mi kezünkben van. Választhatjuk az egyik jövőt a 

másik helyett. A múltat azonban nem tarthatjuk fenn. Családi formáinkban, akárcsak 

gazdaságunkban, tudományunkban, technológiánkban és társadalmi kapcsolatainkban, 

kénytelenek leszünk szembenézni az újjal. 

A szuper-ipari forradalom felszabadítja az embereket a múlt és a jelen korlátozó, 

viszonylag választási lehetőség nélküli családi mintáiból eredő barbárságok közül sok 

mindentől. Mindenki számára a szabadság eddig ismeretlen fokát kínálja majd. De ennek a 

szabadságnak kemény ára lesz. 

Ahogy a holnapba száguldunk, hétköznapi férfiak és nők milliói fognak olyan 

érzelmekkel teli, ismeretlen és kipróbálatlan lehetőségekkel szembesülni, hogy a múltbeli 

tapasztalatok kevés támpontot adnak a bölcsességhez. Családi kötelékeikben, mint életük 

minden más területén, nemcsak a mulandósággal, hanem az újdonság problémájával is meg 

kell majd birkózniuk. 

Így a kisebb és nagyobb ügyekben, a legnyilvánosabb konfliktusokban és a 

legprivátabb körülmények között is megváltozik az egyensúly a rutin és a nem rutin, a 

kiszámítható és a nem kiszámítható, az ismert és az ismeretlen között. Az újdonság aránya 

növekedni fog. 

Egy ilyen gyorsan változó és ismeretlen környezetben arra kényszerülünk majd, hogy 

életünk során a lehetőségek sokféleségéből válasszunk. És most a holnap harmadik központi 

jellemzőjéhez, a sokféleséghez kell fordulnunk. Ugyanis e három tényező - az idegenség, az 

újdonság és a sokféleség - végső konvergenciája az, ami megteremti a színteret az 

alkalmazkodás történelmi válságához, amely e könyv tárgya: a jövő sokkja. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Negyedik rész: 
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12. fejezet 

 
 

 

A TÚLVÁLASZTÁS EREDETE 

 

A szuper-ipari forradalom a tudatlanság archívumába fogja helyezni mindazt, amit ma a 

demokráciáról és az emberi választás jövőjéről hiszünk. Ma a techno-társadalmakban a 

szabadság jövőjét illetően szinte vasszigorú konszenzus uralkodik. A maximális egyéni 

választási lehetőséget tekintik a demokratikus eszménynek. A legtöbb író mégis azt jósolja, 

hogy egyre távolabb és távolabb fogunk kerülni ettől az ideáltól. Sötét jövőképet rajzolnak fel 

a jövőről, amelyben az emberek agyatlan fogyasztói lényekként jelennek meg, akiket 

szabványosított áruk vesznek körül, szabványosított iskolákban nevelnek, szabványosított 

tömegkultúrával táplálkoznak, és szabványosított életstílusok elfogadására kényszerítenek.  
Az ilyen előrejelzések a jövőgyűlölők és technofóbok generációját hozták létre, ahogy 

az várható volt. Az egyik legszélsőségesebb közülük egy francia vallási misztikus, Jacques 

Ellul, akinek a könyvei mostanában nagy divatnak örvendenek az egyetemeken. Ellul szerint 

az ember sokkal szabadabb volt a múltban, amikor "a választás valós lehetőség volt 

számára". Ezzel szemben napjainkban "az ember semmilyen értelemben nem a választás 

ágense többé". És ami a holnapot illeti: "A jövőben az ember nyilvánvalóan a rögzítő eszköz 

szerepére fog korlátozódni". Megfosztva a választási lehetőségektől, az ember csak cselekvő 

lesz, nem pedig aktív. Ellul arra figyelmeztet, hogy egy totalitárius államban fog élni, 

amelyet egy bársonykesztyűs Gestapo irányít. 

Ugyanez a téma - a választási lehetőség elvesztése - Arnold Toynbee munkásságának 

nagy részét is áthatja. A hippi guruktól kezdve a Legfelsőbb Bíróság bíráin át a bulvárlapok 

szerkesztőiig és egzisztencialista filozófusokig mindenki ezt ismételgeti. A legegyszerűbb 

formában megfogalmazva, az eltűnő választás elmélete egy durva szillogizmuson alapul: A 

tudomány és a technológia elősegítette a szabványosítást. A tudomány és a technológia 

fejlődni fog, és a jövő még inkább szabványosítottá válik, mint a jelen. Ergo: az ember 

fokozatosan elveszíti a választás szabadságát. 

Ha azonban ahelyett, hogy vakon elfogadnánk ezt a szillogizmust, megállunk, hogy 

elemezzük, rendkívüli felfedezést teszünk. Ugyanis nemcsak maga a logika hibás, hanem az 

egész elképzelés a szuperipari forradalom természetével, értelmével és irányával kapcsolatos 

puszta ténybeli tudatlanságon alapul. 

Ironikus módon a jövő emberei nem a választási lehetőségek hiányától, hanem azok 

bénító túltengésétől szenvedhetnek. Kiderülhet, hogy a sajátosan szuperindusztriális dilemma 

áldozatai lesznek: a túlválasztásé. 
 

 

DESIGN-A-MUSTANG 

 

Az Európát vagy az Egyesült Államokat beutazó személyt nem tudja nem lenyűgözni az 

egyik benzinkút vagy repülőtér építészeti hasonlósága a másikéval. Aki üdítőitalra szomjazik, 

az egyik üveg Coca-Cola szinte teljesen megegyezik a másikkal. A tömeggyártási technikák 

egyértelmű következménye, hogy fizikai környezetünk bizonyos aspektusainak 

egyformasága már régóta felháborítja az értelmiségieket. Egyesek elítélik szállodáink 

Hiltonizálódását; mások azzal vádolják, hogy az egész emberi fajt homogenizáljuk.  
Természetesen nehéz lenne tagadni, hogy az iparosodásnak volt egy kiegyenlítő hatása. 

Az ipari korszak megkoronázása az a képességünk, hogy közel azonos egységek millióit 



tudjuk előállítani. Így amikor az értelmiségiek anyagi javaink egyformaságát siratják, 

pontosan tükrözik az iparosodás alatti helyzetet. 



Ugyanebben az összefüggésben azonban megdöbbentő tudatlanságról tesznek 

tanúbizonyságot a szuperindusztrializmus jellegét illetően. Arra összpontosítva, hogy mi volt 

a társadalom, vakok arra, amivé gyorsan válik. A jövő társadalma ugyanis nem a javak 

korlátozott, szabványosított áramlását fogja kínálni, hanem a nem szabványosított javak és 

szolgáltatások legnagyobb változatosságát, amilyet egy társadalom valaha is látott. Nem az 

anyagi szabványosítás további kiterjesztése felé haladunk, hanem annak dialektikus negációja 

felé.  
A szabványosítás vége már látható. A tempó iparáganként és országonként változik. 

Európában a szabványosítás csúcsát még nem érték el. (Lehet, hogy még húsz-harminc évbe 

telik, amíg lecseng.) Az Egyesült Államokban azonban meggyőző bizonyítékok szólnak 

amellett, hogy történelmi sarkon fordultunk. 

Néhány évvel ezelőtt például egy Kenneth Schwartz nevű amerikai marketingszakértő 

meglepő felfedezést tett. "Nem kevesebbről van szó, mint egy forradalmi átalakulásról, amely 

az elmúlt öt évben végbement a tömeges fogyasztói piacon" - írta. "A tömegpiac egyetlen 

homogén egységből szegmentált, széttöredezett piacok sorozatává robbant, amelyek 

mindegyike saját igényekkel, ízléssel és életmóddal rendelkezik". Ez a tény a 

felismerhetetlenségig kezdte megváltoztatni az amerikai ipart. Az eredmény a fogyasztóknak 

kínált áruk tényleges áradatának megdöbbentő változása. 

A Philip Morris például huszonegy éven keresztül egyetlen nagy cigarettamárkát 

értékesített. Ezzel szemben 1954 óta hat új márkát vezetett be, és olyan sok választási 

lehetőséget kínált a méret, a szűrő és a mentol tekintetében, hogy a dohányos ma már tizenhat 

különböző variáció közül választhat. Ez a tény triviális lenne, ha nem ismétlődne meg 

gyakorlatilag minden fontosabb termékterületen. Benzin? Néhány évvel ezelőttig az amerikai 

autós a "normál" vagy a "prémium" közül választhatott. Ma már a Sunoco kúthoz hajtva 

nyolc különböző keverék és keverék közül kell választania. Élelmiszerek? 1950 és 1963 

között az amerikai élelmiszerboltok polcain a különböző szappanok és mosószerek száma 

hatvanötről kétszázra, a fagyasztott élelmiszereké 121-ről 350-re, a sütőkeverékeké és 

liszteké nyolcvannégyről kétszázra nőtt. Még az állateledelek választéka is ötvennyolcról 

nyolcvanegyre nőtt. 

Az egyik nagy cég, a Corn Products, a Karo nevű palacsinta-szirupot gyártja. Ahelyett 

azonban, hogy ugyanazt a terméket kínálná országszerte, két különböző viszkozitású szirupot 

árul, mivel úgy találta, hogy a pennsylvaniaiak valamilyen regionális okból kifolyólag 

sűrűbben szeretik a szirupot, mint más amerikaiak. Az irodai dekoráció és bútorok területén 

ugyanez a folyamat működik. "Tízszer annyi új stílus és szín van, mint egy évtizeddel 

ezelőtt" - mondja John A. Saunders, a General Fireproofing Company elnöke, a terület egyik 

legnagyobb gyártója. "Minden építész a zöldnek a saját árnyalatát akarja". Más szóval, a 

vállalatok felfedezik a fogyasztói igények széleskörű eltéréseit, és a gyártósorokat ezekhez 

igazítják. Két gazdasági tényező ösztönzi ezt a tendenciát: először is, a fogyasztóknak több 

pénzük van arra, hogy speciális igényeikre pazaroljanak; másodszor, és ez még fontosabb, a 

technológia kifinomultabbá válásával a variációk bevezetésének költségei csökkennek. 

Ez az a pont, amit társadalmi kritikusaink - akiknek többsége technológiailag naiv - 

nem értenek meg: csak a primitív technológia az, ami szabványosítást kényszerít ki. Az 

automatizálás ezzel szemben felszabadítja az utat a végtelen, vakító, elmebénító sokféleség 

felé. 

"A merev egyformaság és az azonos termékek hosszú sorozatai, amelyek a 

hagyományos tömeggyártó üzemeket jellemzik, egyre kevésbé fontosak" - jelenti Boris 

Yavitz ipari mérnök. "A számjegyvezérlésű gépek a programok egyszerű megváltoztatásával 

könnyen átállhatnak egyik termékmodellről vagy méretről a másikra ... A rövid termékpályák 

gazdaságosan megvalósíthatóvá válnak." Van Court Hare, Jr. professzor, a Columbia 

University Graduate School of Business professzora szerint "az automatizált berendezések ... 



lehetővé teszik a legkülönbözőbb termékek rövid sorozatban történő előállítását szinte 

"tömeggyártási" költségekkel". Sok mérnök és üzleti szakértő előre látja azt a napot, amikor a 

sokféleség nem kerül többe, mint az egyformaság. 



Azt a megállapítást, hogy az automatizálás előtti technológia szabványosítást 

eredményez, míg a fejlett technológia sokszínűséget tesz lehetővé, még egy futó pillantás is 

alátámasztja, ha megnézzük az ellentmondásos amerikai innovációt, a szupermarketet. A 

benzinkutakhoz és a repülőterekhez hasonlóan a szupermarketek is általában egyformán 

néznek ki, akár Milánóban, akár Milwaukee-ban vannak. Azzal, hogy kis "anyuka és apuka" 

boltok ezreit irtották ki, kétségtelenül hozzájárultak az építészeti környezet 

uniformizálódásához. A fogyasztóknak kínált árukínálatuk azonban összehasonlíthatatlanul 

változatosabb, mint amennyit bármelyik sarki bolt megengedhetne magának. Így abban a 

pillanatban, amikor az építészeti egyformaságra ösztönöznek, elősegítik a gasztronómiai 

sokszínűséget.  
Ennek a kontrasztnak az oka egyszerű: Az élelmiszer- és élelmiszercsomagolási 

technológia sokkal fejlettebb, mint az építési technikák. Az építőipar ugyanis alig érte el a 

tömegtermelés szintjét; nagyrészt még mindig ipar előtti mesterség. A helyi építési 

szabályzatok és a konzervatív szakszervezetek által megfojtott ágazat technológiai fejlődési 

üteme messze elmarad más iparágakétól. Minél fejlettebb a technológia, annál olcsóbb a 

termelés változatosságát bevezetni. Ezért nyugodtan megjósolhatjuk, hogy amikor az 

építőipar technológiai fejlettségben utoléri a feldolgozóipart, a benzinkutak, repülőterek és 

szállodák, valamint a szupermarketek már nem úgy fognak kinézni, mintha ugyanabból a 

formából öntötték volna őket. Az egyformaság átadja helyét a sokszínűségnek.* 

Míg Európa és Japán egyes részein még mindig épülnek az első, minden célra alkalmas 

szupermarketek, az Egyesült Államok máris a következő lépcsőfokot járja be - a speciális 

szupermarketek létrehozását, amelyek még tovább (sőt, szinte hihetetlenül) szélesítik a 

fogyasztók számára elérhető áruk választékát. Washingtonban az egyik ilyen bolt külföldi 

élelmiszerekre specializálódott, és olyan finomságokat kínál, mint a víziló steak, az 

aligátorhús, a vadon élő hónyúl és harmincötféle méz. 

Az autóiparban a közelmúltban bekövetkezett változások jól példázzák azt az 

elképzelést, hogy a primitív ipari technikák az uniformizációt, míg a fejlett automatizált 

technikák a sokféleséget támogatják. Az európai és japán autók széles körű bevezetése az 

amerikai piacra az 1950-es évek végén számos új lehetőséget nyitott a vásárlók számára, és a 

választék fél tucatról mintegy ötven márkára nőtt. Ma még ez a széles választék is szűknek és 

korlátoltnak tűnik. 

A külföldi konkurenciával szembesülve Detroit új szemmel nézett az úgynevezett 

"tömegfogyasztók" felé. Nem egyetlen egységes tömegpiacot talált, hanem átmeneti 

minipiacok összességét. Ahogy egy író fogalmazott, "a vásárlók olyan egyedi autókra 

vágytak, amelyek azt az illúziót keltik, hogy egyedi példányt birtokolnak". Ezt az illúziót a 

régi technológiával lehetetlen lett volna megteremteni; az új számítógépes összeszerelő 

rendszerek azonban nem csupán az illúziót, hanem - nem is olyan sokáig - a valóságot is 

lehetővé teszik. 

Így a gyönyörű és látványosan sikeres Mustangot a Ford úgy reklámozza, hogy "az, 

amit te magad tervezel", mert - ahogy Reyner Banham kritikus magyarázza - "már nem 

létezik trágyaszerű Mustang", csak egy halom opció, amelyet a következő kombinációkban 

lehet összeilleszteni: 3 (karosszéria) × 4 (motorok) × 3 (sebességváltók) × 4 (nagy 

teljesítményű motorátalakítások alapkészletei) - 1 (hathengeres kőkemény autó, amelyre ezek 

a módosítások nem vonatkoznak) + 2 (Shelby grandtouring és versenyfelszerelések, amelyek 

csak egy karosszériára és nem minden motor/váltó kombinációra vonatkoznak)." 

Ez még nem is veszi figyelembe a szín, a kárpitozás és az opcionális felszereltség 

lehetséges eltéréseit. 

Az autóvásárlókat és az autóértékesítőket egyaránt egyre inkább elbizonytalanítja a 

lehetőségek sokasága. A vásárló választási problémája sokkal bonyolultabbá vált, mivel 

minden egyes lehetőség több információ, több döntés és részdöntés szükségességét 

eredményezi. Így bárki, aki az utóbbi időben megpróbált autót vásárolni, mint én, hamarosan 

rájön, hogy a különböző márkák, vonalak, modellek és opciók megismerése (még egy 



meghatározott árkategórián belül is) napokig tartó vásárlást és olvasást igényel. Röviden, az 

autóipar hamarosan 



eléri azt a pontot, amikor technológiája gazdaságosan képes nagyobb sokféleséget előállítani, 

mint amennyire a fogyasztónak szüksége van, vagy amennyit akar.  
Mégis, még csak most kezdjük meg a menetelést anyagi kultúránk destandardizálódása 

felé. Marshall McLuhan megjegyezte, hogy "Még ma is a legtöbb amerikai autó bizonyos 

értelemben egyedi gyártású. Egy számítógépes szakértő például egy bizonyos új családi 

sportautó összes lehetséges stíluskombinációját, opcióját és színét kiszámolva 25 000 000 

különböző változatot állított össze a vásárló számára... Amikor az automatizált elektronikus 

gyártás eléri a teljes potenciált, akkor körülbelül ugyanolyan olcsó lesz egymillió különböző 

tárgyat legyártani, mint egymillió pontos másolatot. A gyártásnak és a fogyasztásnak csak az 

emberi képzelet szab majd határt." McLuhan számos más állítása erősen vitatható. Ez az egy 

nem. Teljesen igaza van abban az irányban, amerre a technológia halad. A jövő anyagi javai 

sokfélék lesznek; de nem lesznek szabványosítva. Valójában a "túlválasztás" felé rohanunk - 

az a pont, ahol a sokféleség és az individualizáció előnyeit a vásárló döntéshozatali 

folyamatának bonyolultsága semmissé teszi. 
 

* Ahol a folyamat már elkezdődött, ott az eredmények szembetűnőek. Washingtonban például van egy 

számítógépes tervezésű lakóház - a Watergate East -, amelyben nincs két egyforma emelet. A 240 lakásból 167 

különböző alaprajzú. És az épületben sehol sincsenek összefüggő egyenes vonalak. 
 

 

SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS TANTERMEK 

 

Számít ez egyáltalán? Egyesek azt állítják, hogy az anyagi környezet sokfélesége 

jelentéktelen mindaddig, amíg a kulturális vagy szellemi homogenitás felé rohanunk. "Az 

számít, ami belül van" - mondják, egy jól ismert cigarettareklámot idézve.  
Ez a nézet súlyosan alábecsüli az anyagi javaknak mint az emberi 

személyiségkülönbségek szimbolikus kifejeződésének jelentőségét, és ostobán tagadja a 

belső és a külső környezet közötti kapcsolatot. Akik félnek az emberek szabványosításától, 

azoknak melegen üdvözölniük kellene a javak destandardizálását. Az ember számára elérhető 

javak sokféleségének növelésével ugyanis növeljük az emberek tényleges életmódbeli 

különbségeinek matematikai valószínűségét. 

Ennél is fontosabb azonban maga az a feltevés, hogy a kulturális homogenitás felé 

rohanunk, hiszen ha jobban megnézzük, akkor ennek éppen az ellenkezője is igaz. Nem 

népszerű ezt kimondani, de nemcsak az anyagi termelésben, hanem a művészetben, az 

oktatásban és a tömegkultúrában is rohamosan haladunk a széttöredezettség és a sokszínűség 

felé. 

A kulturális sokszínűség egyik igen árulkodó tesztje bármely írástudó társadalomban az 

egymillió lakosra jutó különböző könyvek száma. Minél egységesebb a közönség ízlése, 

annál kevesebb cím jelenik meg egymillióra vetítve; minél változatosabb ez az ízlés, annál 

nagyobb a címek száma. Ennek a számnak az időbeli növekedése vagy csökkenése jelentős 

támpontot ad a társadalomban végbemenő kulturális változások irányára. Ez volt az 

UNESCO által a világ könyvtrendjeiről kiadott tanulmány indoklása. A Robert Escarpit, a 

Bordeaux-i Egyetem Irodalomszociológiai Központjának igazgatója által végzett vizsgálat 

drámai bizonyítékot szolgáltatott a kulturális destandardizáció irányába történő erőteljes 

nemzetközi elmozdulásról. 

Így 1952 és 1962 között a huszonkilenc fő könyvtermelő nemzet közül huszonegyben 

nőtt a sokszínűségi index. Az irodalmi sokszínűség irányába a legnagyobb elmozdulást 

regisztráló országok között volt Kanada, az Egyesült Államok és Svédország, mindegyikben 

50 százalékot meghaladó vagy azt meghaladó növekedéssel. Az Egyesült Királyság, 

Franciaország, Japán és Hollandia 10 és 25 százalék közötti mértékben mozdult el 

ugyanebben az irányban. A nyolc ország, amely az ellenkező irányba mozdult el - azaz az 

irodalmi teljesítmény nagyobb mértékű egységesítése felé - India, Mexikó, Argentína, 



Olaszország, Lengyelország, Jugoszlávia, Belgium és Ausztria volt. Röviden, minél 

fejlettebb az 



technológiát egy országban, annál nagyobb a valószínűsége, hogy az irodalmi sokszínűség 

irányába mozdul el, és távolodik az uniformizálódástól.  
Ugyanez a pluralizmusra való törekvés a festészetben is megfigyelhető, ahol a 

produkció szinte hihetetlenül széles spektrumát találjuk. A reprezentativizmus, az 

expresszionizmus, a szürrealizmus, az absztrakt expresszionizmus, a hard-edge, a pop, a 

kinetikus és száz más stílus egyszerre pumpálódik a társadalomba. Egyik vagy másik 

átmenetileg uralhatja a galériákat, de nincsenek általános érvényű szabványok vagy stílusok. 

Ez egy pluralista piac. 

Amikor a művészet törzsi-vallási tevékenység volt, a festő az egész közösségnek 

dolgozott. Később egyetlen kis arisztokrata elitnek dolgozott. Még később a közönség 

egyetlen differenciálatlan tömegként jelent meg. Ma egy nagy közönséggel áll szemben, 

amely alcsoportok malmára hajtja a vizet. John McHale szerint: "A legegységesebb kulturális 

kontextusok jellemzően primitív enklávék. Kortárs "tömegkultúránk" legszembetűnőbb 

jellemzője az alternatív kulturális választék hatalmas skálája és sokfélesége ... A 'tömeg', még 

felületes vizsgálat esetén is, sok különböző 'közönségre' bomlik". 

A művészek többé már nem próbálnak az egyetemes közönségnek dolgozni. Még ha 

úgy is gondolják, hogy ezt teszik, általában a társadalom egyik vagy másik alcsoportja által 

preferált ízlésre és stílusra reagálnak. Ahogy a palacsintasirup- és autógyártók, úgy a 

művészek is "minipiacok" számára termelnek. És ahogy ezek a piacok szaporodnak, úgy 

diverzifikálódik a művészi termelés. 

A sokszínűségre való törekvés eközben elkeseredett konfliktusokat szít az oktatásban. 

Az iparosodás felemelkedése óta az oktatást Nyugaton, és különösen az Egyesült 

Államokban, alapvetően szabványosított oktatási csomagok tömeges előállítására szervezték. 

Nem véletlen, hogy éppen abban a pillanatban, amikor a fogyasztók elkezdtek nagyobb 

sokszínűséget követelni és elérni, ugyanabban a pillanatban, amikor az új technológia azt 

ígéri, hogy lehetővé teszi a destandardizálást, a lázadás hulláma kezdett végigsöpörni az 

egyetemi kampuszokon. Bár az összefüggést ritkán veszik észre, az egyetemen zajló 

események és a fogyasztói piac eseményei szorosan kapcsolódnak egymáshoz. 

A diákok egyik alapvető panasza, hogy nem kezelik őket egyénként, hogy nem 

személyre szabott terméket, hanem differenciálatlan zabkását tálalnak fel nekik. A Mustang-

vásárlóhoz hasonlóan a diák is a sajátját akarja megtervezni. A különbség az, hogy míg az 

ipar nagymértékben reagál a fogyasztói igényekre, addig az oktatás általában közömbös a 

diákok igényeivel szemben. (Az egyik esetben azt mondjuk, hogy "a vásárló tudja a 

legjobban"; a másik esetben ragaszkodunk ahhoz, hogy "a papa - vagy az ő oktatási 

helyettesítője - tudja a legjobban".) Így a diák-fogyasztó kénytelen harcolni azért, hogy az 

oktatási ágazat reagáljon a sokszínűség iránti igényére. 

Bár a legtöbb főiskola és egyetem jelentősen kiszélesítette a kurzuskínálatát, még 

mindig ragaszkodnak a fokozatokon, szakokon és hasonlókon alapuló összetett 

szabványosítási rendszerekhez. Ezek a rendszerek alapvető pályákat határoznak meg, 

amelyek mentén minden hallgatónak haladnia kell. Miközben az oktatók gyorsan szaporítják 

az alternatív utak számát, a diverzifikáció üteme korántsem elég gyors a diákok számára. Ez 

megmagyarázza, hogy a fiatalok miért hoztak létre "paraegyetemeket" - kísérleti főiskolákat 

és úgynevezett szabadegyetemeket -, ahol minden diák szabadon választhatja ki, hogy mit 

szeretne a gerillataktikától a tőzsdei technikákon át a zen buddhizmusig és a "földalatti 

színházig" terjedő, észbontóan sokféle kurzusból. 

Még jóval a 2000-es év előtt a diplomák, szakok és kreditek teljes elavult struktúrája 

romokban hever. Egyik hallgató sem fog pontosan ugyanazon az oktatási pályán haladni. 

Azok a diákok, akik most nyomást gyakorolnak a felsőoktatás destandardizálására, a szuper-

ipari sokszínűség felé való elmozdulásra, megnyerik a csatájukat. 



Jelzésértékű például, hogy a franciaországi diáksztrájk egyik legfontosabb eredménye 

az egyetemi rendszer tömeges decentralizációja volt. A decentralizáció lehetővé teszi 



nagyobb regionális sokszínűség, helyi hatáskör a tanterv, a hallgatói szabályok és az 

adminisztratív gyakorlat megváltoztatására.  
Ezzel párhuzamosan az állami iskolákban is forradalom készülődik. Ez már nyílt 

erőszakba torkollott. A Berkeleyben történt zavargásokhoz hasonlóan, amelyek elindították a 

diákok világméretű tiltakozási hullámát, ez is olyasmivel kezdődött, ami első pillantásra 

tisztán helyi ügynek tűnik. 

Így New York City, amelynek közoktatási rendszere közel 900 iskolát foglal magában, 

és amely minden negyvenedik amerikai közoktatási tanulóért felelős, a történelem 

legsúlyosabb tanári sztrájkját szenvedte el - pontosan a decentralizáció kérdése miatt. A 

tanárok sztrájkőrsége, a szülők bojkottja és a majdnem lázadás mindennapossá vált a város 

iskoláiban. Az iskolák eredménytelensége és az általuk jogosan kirívónak tartott faji 

előítéletek miatt feldühödött fekete szülők, akiket különböző közösségi erők támogatnak, azt 

követelik, hogy az egész iskolarendszert darabolják fel kisebb, "közösségi vezetésű" 

iskolarendszerekre. 

New York fekete lakossága, miután nem sikerült elérni a faji integrációt és a minőségi 

oktatást, tulajdonképpen saját iskolarendszert akar. Néger történelemórákat akar. Nagyobb 

szülői részvételt akar az iskolákban, mint amire a jelenlegi nagy, bürokratikus és 

megcsontosodott rendszerben lehetőség van. Röviden: jogot követel arra, hogy más legyen. 

Az alapvető kérdések azonban messze túlmutatnak a faji előítéleteken. Az Egyesült 

Államokban a nagy városi iskolarendszerek mindeddig erőteljes homogenizáló hatást 

gyakoroltak. Azzal, hogy a város egészére kiterjedő szabványokat és tanterveket határoztak 

meg, a szövegek és a személyzet kiválasztása városi alapon történt, jelentős egységességet 

kényszerítettek az iskolákra. 

Ma a decentralizációs nyomás, amely már Detroitban, Washingtonban, Milwaukee-ban 

és az Egyesült Államok más nagyvárosaiban is megjelent (és amely különböző formákban 

Európába is el fog terjedni), nem egyszerűen a négerek oktatásának javítására irányuló 

kísérlet, hanem a központosított, városi szintű iskolapolitika gondolatának megsemmisítésére 

irányul. Ez egy kísérlet arra, hogy helyi változatosságot teremtsen a közoktatásban azáltal, 

hogy az iskolák irányítását a helyi hatóságok kezébe adja. Röviden szólva, ez a huszadik 

század utolsó harmadában az oktatás diverzifikálásáért folytatott nagyobb küzdelem része. 

Az, hogy New Yorkban ezt a törekvést átmenetileg megakadályozták, nagyrészt egy 

berögzült szakszervezet makacs ellenállása miatt, nem jelenti azt, hogy a destandardizáció 

felé nyomuló történelmi erőket örökre meg lehet fékezni. 

Ha nem sikerül diverzifikálni az oktatást a rendszeren belül, az egyszerűen a rendszeren 

kívüli alternatív oktatási lehetőségek növekedéséhez vezet. Így ma már ismert pedagógusok 

és szociológusok, többek között Kenneth B. Clark és Christopher Jencks javaslatai vannak a 

hivatalos állami iskolarendszeren kívüli és azzal versenyképes új iskolák létrehozására. Clark 

regionális és állami iskolákat, szövetségi iskolákat, főiskolák, szakszervezetek, vállalatok, sőt 

katonai egységek által működtetett iskolákat szorgalmazott. Az ilyen versengő iskolák 

szerinte segítenének megteremteni azt a sokszínűséget, amelyre az oktatásnak égető szüksége 

van. Ezzel párhuzamosan, kevésbé formális módon, a hippikommunák és más csoportok, 

amelyek túl homogénnek találják a főáramú oktatási rendszert, máris különféle "para-

iskolákat" hoznak létre. 

Azt látjuk tehát, hogy a társadalom egyik fő kulturális ereje - az oktatás - arra 

kényszerül, hogy diverzifikálja a termelését, pontosan úgy, ahogyan a gazdaság teszi. És itt 

is, pontosan úgy, mint az anyagi termelés területén, az új technológia, ahelyett, hogy a 

szabványosítást elősegítené, a szuper-ipari sokszínűség felé visz minket. 

A számítógépek például megkönnyítik egy nagy iskola számára a rugalmasabb 

időbeosztást. Könnyebbé teszik az iskola számára az önálló tanulást, a tantárgykínálat 

szélesebb körét és a tanórán kívüli tevékenységek változatosabbá tételét. Ami még ennél is 

fontosabb, a számítógépes oktatás, a programozott oktatás és más hasonló technikák a 

közkeletű tévhitek ellenére radikálisan növelik a sokszínűség lehetőségét az osztályteremben. 



Ezek lehetővé teszik, hogy minden tanuló a saját, teljesen személyes tempójában haladjon 

előre. Lehetővé teszik számára, hogy a tudás felé vezető, egyénre szabott utat kövesse, nem 

pedig egy merev tantervet, mint az ipari korszak hagyományos osztálytermeiben. 



Ráadásul a holnap oktatási világában a tömegtermelés relikviája, a központosított 

munkahely is kevésbé lesz fontos. Ahogy a gazdasági tömegtermeléshez nagyszámú munkást 

kellett gyárakban összeszerelni, úgy az oktatási tömegtermeléshez nagyszámú diákot kellett 

iskolákban összeszerelni. Ez önmagában, az egységes fegyelem, a rendszeres munkaidő, a 

jelenléti ellenőrzések és hasonlók követelményeivel egységesítő erő volt. A fejlett 

technológia a jövőben mindezek nagy részét szükségtelenné fogja tenni. Az oktatás nagy 

része a diák saját szobájában, otthonában vagy kollégiumban fog zajlani, a saját maga által 

választott órákban. A számítógépes információkereső rendszereken keresztül rendelkezésére 

álló hatalmas adattárak, a saját kazettái és videóegységei, saját nyelvi laboratóriuma és 

elektronikusan felszerelt tanulószobája révén a tanuló az idő nagy részében megszabadul 

azoktól a korlátozásoktól és kellemetlenségektől, amelyek a zárt osztályteremben kísértették.  
A technológia, amelyen ezek az új szabadságjogok alapulnak, az elkövetkező években 

elkerülhetetlenül elterjed az iskolákban - kétségtelenül olyan nagyvállalatok, mint az IBM, az 

RCA és a Xerox agresszívan fogják erőltetni. Harminc éven belül az Egyesült Államok és 

több nyugat-európai ország oktatási rendszere is döntően szakítani fog a múlt 

tömegtermelésre épülő pedagógiájával, és az új gépek felszabadító erején alapuló oktatási 

sokszínűség korszakába lép. 

Az oktatásban tehát, akárcsak az anyagi javak előállításában, a társadalom 

ellenállhatatlanul eltolódik a szabványosítástól, nem pedig a szabványosítás felé. Ez nem 

egyszerűen a változatosabb autók, mosószerek és cigaretták kérdése. A sokféleség és a 

nagyobb egyéni választási lehetőség felé irányuló társadalmi törekvés nemcsak szellemi, 

hanem anyagi környezetünket is érinti. 
 

 

"DRAG QUEEN" FILMEK 

 

A modern elme homogenizálásával vádolt erők közül kevés olyan folyamatos és keserű 

kritika érte, mint a tömegmédiát. Az Egyesült Államok és Európa értelmiségesei különösen a 

televíziót ostorozták, amiért egységesíti a beszédet, a szokásokat és az ízlést. Úgy ábrázolták, 

mint egy hatalmas fűnyírógépet, amely elsimítja a regionális különbségeket, és eltiporja a 

kulturális sokszínűség utolsó maradványait. A virágzó tudományos ipar hasonló vádakat 

fogalmazott meg a magazinok és a filmek ellen.  
Bár e vádak némelyikében van igazság, figyelmen kívül hagyják a kritikusan fontos 

ellenirányú tendenciákat, amelyek sokszínűséget, nem pedig szabványosítást hoznak létre. A 

televízió a magas gyártási költségei és a korlátozott számú csatornája miatt még mindig 

szükségszerűen nagyon nagy közönségtől függ. De szinte minden más kommunikációs 

médiumban nyomon követhetjük a tömeges közönségtől való függés csökkenését. Mindenütt 

a "piaci szegmentáció" folyamata zajlik. 

Egy generációval ezelőtt az amerikai mozilátogatók szinte csak Hollywoodban készült 

filmeket láthattak, amelyek célja az úgynevezett tömegközönség megragadása volt. Ma az 

ország városaiban ezeket a "mainstream" filmeket külföldi filmek, művészfilmek, szexfilmek 

és a tudatosan a részpiacok - szörfösök, hot rodderek, motorosok és hasonlók - megszólítására 

tervezett speciális mozgóképek egész sora egészíti ki. A kimenet annyira speciális, hogy még 

az is lehetséges, legalábbis New Yorkban, hogy találunk olyan mozit, amelyet szinte 

kizárólag homoszexuálisok látogatnak, akik a transzvesztiták és "drag queenek" kifejezetten 

nekik forgatott bohóckodását nézik. 

Mindez magyarázatot ad arra, hogy az Egyesült Államokban és Európában a kisebb 

mozik irányába mutató tendencia érvényesül. Az Economist szerint: "A 4000 férőhelyes 

Trocadero napjai ... lejártak". 

... A régi típusú, hetente egyszeri mozizókból álló tömegközönség végleg eltűnt." Ehelyett 

többszörös kis közönség fordul meg bizonyos típusú filmekre, és az iparág gazdaságossága 



felborul. Így a Cinecenta négy 150 férőhelyes moziból álló csoportot nyitott egyetlen 

helyszínen Londonban, és más kiállítók törpe mozikat terveznek. Még egyszer, 



a fejlett technológia elősegíti a dehomogenizálódást: a fedélzeti filmek fejlesztése új, olcsó 16 

mm-es vetítőrendszereket eredményezett, amelyek a minifilmek megrendelésére készülnek. 

Ezekhez nincs szükség vetítőre és csak egyetlen gépre a megszokott kettő helyett. A United 

Artists franchise alapon forgalmazza ezeket a "cineautomatákat".  
A rádiózás is, bár még mindig erősen a tömegpiac felé orientált, a differenciálódás jelei 

mutatkoznak. Egyes amerikai állomások csak klasszikus zenét sugároznak a felső jövedelmű, 

magasan képzett hallgatóknak, míg mások hírekre, megint mások pedig rockzenére 

specializálódnak. (A rockállomások gyorsan még finomabb kategóriákra oszlanak: egyesek a 

tizennyolc éven aluliak piacát célozzák meg, mások egy valamivel idősebb csoportot, megint 

mások a négereket). Vannak még kezdetleges kísérletek arra is, hogy rádióállomásokat 

hozzanak létre, amelyek kizárólag egy-egy szakma - például orvosok - számára készítenek 

műsorokat. A jövőben olyan hálózatokra számíthatunk, amelyek olyan speciális foglalkozási 

csoportok számára sugároznak, mint a mérnökök, könyvelők és ügyvédek. Még később a piac 

szegmentálódása nem egyszerűen foglalkozási, hanem társadalmi-gazdasági és 

pszichoszociális szempontok szerint is meg fog történni. 

A kiadóknál azonban a legegyértelműbbek a destandardizálódás jelei. A televízió 

megjelenéséig a legtöbb országban a tömeglapok voltak a fő szabványosító médiumok. 

Ugyanazokat a szépirodalmi műveket, ugyanazokat a cikkeket és ugyanazokat a hirdetéseket 

hordozták otthonok százezrei, sőt milliói számára, és gyorsan terjesztették a divatot, a 

politikai véleményeket és a stílusokat. A rádióadókhoz és a filmkészítőkhöz hasonlóan a 

kiadók is a legnagyobb és leguniverzálisabb közönségre törekedtek. 

A televízió konkurenciája számos jelentős amerikai magazinnak, például a Collier's-

nek és a Woman's Home Companionnak véget vetett. Azok a tömegpiaci kiadványok, 

amelyek túlélték a televízió utáni átrendeződést, részben úgy tették ezt, hogy regionális és 

szegmentált kiadások gyűjteményévé alakultak. 1959 és 1969 között a speciális kiadásokat 

kínáló amerikai magazinok száma 126-ról 235-re ugrott. Így ma az Egyesült Államokban 

minden nagy példányszámú magazin az ország különböző régiói számára kissé eltérő 

kiadásokat nyomtat - egyes kiadók akár százféle változatot is kínálnak. A speciális 

kiadványok foglalkozási és egyéb csoportoknak is szólnak. Az a 80 000 orvos és fogorvos, 

aki hetente megkapja a Time-ot, némileg más magazint kap, mint a tanárok, akiknek viszont 

más kiadást küldenek, mint az egyetemistáknak. Ezek a "demográfiai kiadások" egyre 

finomodnak és specializálódnak. Röviden, a tömeges magazinkiadók szorgalmasan 

destandardizálják, diverzifikálják termelésüket, pontosan úgy, ahogyan az autógyártók és a 

készülékgyártók tették. 

Ráadásul az új magazinok születési aránya is ugrásszerűen megnőtt. A Magazine 

Publishers Association szerint az elmúlt évtizedben minden egyes megszűnt magazinra 

körülbelül négy új magazin jutott. Minden héten egy új kis példányszámú magazin kerül a 

standokra vagy a postaládákba, olyan magazinok, amelyek a szörfösök, búvárok és idősek, a 

hot-rodderek, a hitelkártya-tulajdonosok, a síelők és a jet-utasok minipiacát célozzák meg. A 

tizenéves magazinok változatos termése bukkant fel, és a közelmúltban tanúi lehettünk 

valaminek, amit néhány évvel ezelőtt egyetlen "tömegtársadalmi" szakértő sem mert volna 

megjósolni: a helyi havilapok újjászületésének. Ma már több amerikai városban, például 

Phoenixben, Philadelphiában, San Diegóban és Atlantában is vannak kövér, dörzsölt, jól 

támogatott új magazinok, amelyek kizárólag helyi vagy regionális ügyekkel foglalkoznak. Ez 

aligha a különbségek eróziójának jele. Inkább arról van szó, hogy gazdagabb keverékhez 

jutunk, sokkal nagyobb választékot kapunk a magazinok között, mint valaha. És ahogy az 

UNESCO felmérése is kimutatta, ugyanez igaz a könyvekre is. 

Az évente megjelenő különböző címek száma olyan meredeken emelkedett, és ma már 

olyan nagy (az Egyesült Államokban több mint 30 000), hogy egy külvárosi matróna 

panaszkodott: "Egyre nehezebb olyat találni, aki ugyanazt a könyvet olvasta, mint te. Hogyan 



lehet egyáltalán beszélgetést folytatni az olvasásról?". Lehet, hogy túlzásba viszi a dolgot, de 

a könyvklubok például, 



egyre nehezebbnek találják, hogy olyan havi választékot válasszanak, amely nagyszámú, 

eltérő olvasót szólít meg.  
A média differenciálódásának folyamata nem korlátozódik kizárólag a kereskedelmi 

kiadókra. Szaporodnak a nem kereskedelmi irodalmi folyóiratok. "Soha az amerikai 

történelemben nem volt még annyi ilyen magazin, mint manapság" - írja a The New York 

Times Book Review. Hasonlóképpen, "földalatti újságok" jelentek meg több tucat amerikai és 

európai városban. Az Egyesült Államokban legalább 200 ilyen van, sokukat a vezető 

lemezgyártók által elhelyezett hirdetésekkel támogatják. Főleg a hippiket, az egyetemi 

radikálisokat és a rockközönséget megszólítva kézzelfogható erővé váltak a fiatalok 

véleményformálásában. A londoni IT-től és a New York-i East Village Other-tól a 

Mississippi állambeli Jacksonban található Kudzu-ig erősen illusztráltak, gyakran színes 

nyomtatásban, és tele vannak "pszichedelikus éttermek" és társkereső szolgáltatások 

hirdetéseivel. A földalatti lapokat még a középiskolákban is kiadják. Ha megfigyeljük 

ezeknek az alulról jövő kiadványoknak a növekedését, és "tömegkultúráról" vagy 

"szabványosításról" beszélünk, azzal elvakítjuk magunkat az új valósággal szemben. 

Fontos, hogy a média sokszínűsége felé való törekvés nem csupán a jóléten alapul, 

hanem, mint már láttuk, az új technológián - azokon a gépeken, amelyek állítólag 

homogenizálnak minket, és elpusztítják a változatosság minden maradványát. Az 

ofszetnyomtatás és a xerográfia fejlődése radikálisan csökkentette a kis példányszámú 

kiadványok költségeit, olyannyira, hogy a középiskolások már zsebpénzből is 

finanszírozhatják (és finanszírozzák is) underground sajtótermékük kiadását. Sőt, az irodai 

fénymásológépek - amelyek egyes változatait már harminc dollárért is árulják - olyan 

rendkívül kis példányszámú gyártást tesznek lehetővé, hogy - ahogy McLuhan fogalmaz - ma 

már mindenki a saját kiadója lehet. Amerikában, ahol az irodai másológép majdnem olyan 

általános, mint a számológép, úgy tűnik, hogy minden ember az. Az ember asztalán landoló 

folyóiratok rohamosan növekvő száma drámai módon bizonyítja a publikálás egyszerűségét. 

Eközben a kézi kamerák és az új videokazetta-berendezések hasonlóan forradalmasítják 

a mozi alapszabályait. Az új technológia diákok és amatőrök ezreinek kezébe adta a kamerát 

és a filmet, és az underground film - durva, színes, perverz, erősen egyéniesített és lokalizált - 

még jobban virágzik, mint az underground sajtó. 

Ezeknek a technológiai fejlesztéseknek a hangkommunikációban is megvan a maguk 

analógja, ahol a magnók mindenütt jelenléte lehetővé teszi, hogy mindenki a saját 

"műsorvezetője" legyen. Andre Moosmann, a Radio-Television Française kelet-európai fő 

szakértője arról számol be, hogy Oroszországban és Lengyelországban olyan széles körben 

ismert popénekesek vannak, akik soha nem szerepeltek a rádióban vagy a televízióban, de 

akiknek a dalait és hangját kizárólag a magnószalagok segítségével népszerűsítették. Bulat 

Okudzava dalainak felvételei például kézről kézre járnak, és minden hallgató elkészíti a saját 

másolatát - ezt a folyamatot a totalitárius kormányok nehezen tudják megakadályozni vagy 

ellenőrizni. "Gyorsan megy" - mondja Moosmann - "ha egy ember készít egy kazettát, és egy 

barátja kettőt, a szaporodás üteme nagyon gyors lehet". 

A radikálisok gyakran panaszkodtak arra, hogy a kommunikációs eszközöket kevesen 

monopolizálják. A szociológus C. Wright Mills odáig ment, ha jól emlékszem, hogy a 

kultúrmunkásokat a kommunikációs eszközök átvételére szólította fel. Kiderült, hogy ez 

aligha szükséges. A kommunikációs technológia fejlődése csendben és gyorsan, egy lövés 

eldördülése nélkül lemonopolizálja a kommunikációt. Az eredmény a kulturális termelés 

gazdag destandardizálódása. 

A televízió tehát még mindig homogenizálhatja az ízlést; a többi médium azonban már 

túllépett azon a technológiai szinten, ahol a szabványosításra szükség van. Amikor a 

technikai áttörések megváltoztatják a televízió gazdaságosságát azáltal, hogy több csatornát 

biztosítanak és csökkentik a gyártási költségeket, akkor várható, hogy ez a médium is elkezdi 

feldarabolni a kínálatát, és inkább a fogyasztóközönség növekvő sokszínűségét szolgálja ki, 



mintsem ellenkezik vele. Az ilyen áttörések valójában közelebb vannak, mint a horizont. Az 

elektronikus videó feltalálása 



a felvételek, a kábeltelevíziózás elterjedése, a műholdas és kábelrendszerek közötti közvetlen 

sugárzás lehetősége mind a műsorválaszték óriási növekedésére utalnak. Ma már világosnak 

kell lennie, hogy az uniformizálódásra irányuló tendenciák csak az egyik szakaszát jelentik 

bármely technológia fejlődésének. Egy dialektikus folyamat van folyamatban, és egy hosszú 

ugrás szélén állunk a páratlan kulturális sokszínűség felé.  
Már közeleg az a nap, amikor a könyvek, magazinok, újságok, filmek és más 

médiumok a Mustanghoz hasonlóan a fogyasztók számára is elérhetővé válnak a "tervezd 

magad" alapon. Így a hatvanas évek közepén Joseph Naughton, a Pittsburghi Egyetem 

matematikusa és számítógépes szakembere olyan rendszert javasolt, amely egy központi 

számítógépben tárolja a fogyasztó profilját - a foglalkozására és érdeklődési körére vonatkozó 

adatokat. A gépek ezután beolvasnák az újságokat, magazinokat, videokazettákat, filmeket és 

egyéb anyagokat, összevetnék azokat az egyén érdeklődési profiljával, és azonnal értesítenék, 

ha megjelenik valami, ami érdekli. A rendszert faxgépekhez és tévéadókhoz lehetne 

csatlakoztatni, amelyek ténylegesen megjelenítenék vagy kinyomtatnák az anyagokat a saját 

nappalijában. 1969-re az Asahi Shimbun japán napilap nyilvánosan bemutatta az otthoni 

újságnyomtatásra szolgáló olcsó "Telenews" rendszert, az oszakai Matsushita Industries 

pedig egy konkurens rendszert mutatott be TV Fax (H) néven. Ezek voltak az első lépések a 

jövő újságja felé - egy sajátos újság, amely nem két néző-olvasó számára kínál azonos 

tartalmat. A tömegkommunikáció egy ilyen rendszerben "tömegmentesül". A homogenitásból 

a heterogenitás felé haladunk. 

Mindezzel szemben makacs ostobaság azt állítani, hogy a holnap gépei robotokká 

változtatnak minket, ellopják egyéniségünket, megszüntetik a kulturális sokszínűséget stb. 

stb. Az, hogy a primitív tömegtermelés bizonyos uniformitásokat kényszerített ki, nem jelenti 

azt, hogy a szuperipari gépek ugyanezt fogják tenni. A tény az, hogy a jövő egész 

irányvonala elvisz a szabványosítástól - el az egységes áruktól, el a homogenizált 

művészettől, a tömegesen előállított oktatástól és a "tömeg" kultúrától. Dialektikus 

fordulóponthoz érkeztünk a társadalom technológiai fejlődésében. És a technológia, távolról 

sem korlátozva egyéniségünket, exponenciálisan megsokszorozza választási lehetőségeinket - 

és szabadságunkat. 

Az azonban, hogy az ember felkészült-e arra, hogy megbirkózzon a rendelkezésére álló 

anyagi és kulturális javak megnövekedett választékával, teljesen más kérdés. Eljön ugyanis 

az az idő, amikor a választás ahelyett, hogy felszabadítaná az egyént, olyan bonyolulttá, 

nehézzé és költségessé válik, hogy az ellenkezőjévé válik. Röviden, eljön az idő, amikor a 

választás túlválasztássá, a szabadság pedig szabadságtalanná válik. 

Ahhoz, hogy megértsük, miért, túl kell lépnünk a bővülő anyagi és kulturális 

választékunk vizsgálatán. Meg kell vizsgálnunk, mi történik a társadalmi választási 

lehetőségekkel is. 



13. fejezet 

 
 

 

A SZUBSZEKTÁK 

TÚLTENGÉSE 

 

Harminc mérföldre északra New York Citytől, annak tornyaitól, forgalmától és városi 

csábításaitól karnyújtásnyira él egy fiatal taxisofőr, egy volt katona, aki 700 sebészeti öltéssel 

büszkélkedhet. Ezek az öltések nem a harci sebek, és nem is a taxiját ért baleset 

következményei. Ehelyett a legfőbb szabadidős tevékenységének, a rodeózásnak az 

eredménye.  
Egy taxisofőr szerény fizetéséből ez az ember több mint 1200 dollárt költ évente egy ló 

tartására, istállózására és tökéletes kondícióban tartására. Időnként egy lószállítót csatol az 

autójához, és valamivel több mint száz mérföldet tesz meg egy Philadelphián kívüli, 

"Tehénvárosnak" nevezett helyre. Ott a hozzá hasonlókkal együtt részt vesz kötélhúzásban, 

ökörbirkózásban, huszárbirkózásban és más megerőltető versenyeken, amelyek fődíja a 

kórház sürgősségi osztályának többszöri látogatása volt. 

Közelsége ellenére New York nem vonzza ezt a fickót. Amikor találkoztam vele, 

huszonhárom éves volt, és életében csak egyszer vagy kétszer járt ott. Egész érdeklődése a 

tehénringre összpontosul, és tagja a rodeó fanatikusok egy aprócska csoportjának, akik egy 

kevéssé ismert alvilági csoportot alkotnak az Egyesült Államokban. Ők nem profik, akik 

ebből az atavisztikus sportból élnek. Nem is egyszerűen olyanok, akik a western stílusú 

csizmákat, kalapokat, farmerdzsekiket és bőrszíjakat kedvelik. Ők egy apró, de hiteles 

szubkultusz, amely elveszett a világ legmagasabban fejlett technológiai civilizációjának 

kiterjedésében és összetettségében. 

Ez a furcsa társaság nemcsak a taxis szenvedélyét köti le, hanem az idejét és a pénzét is 

felemészti. Kihat a családjára, a barátaira, az elképzeléseire. Olyan mércét állít fel, amelyhez 

önmagát méri. Röviden, olyasmivel jutalmazza, amit sokan közülünk nehezen találnak meg: 

identitással. 

A techno-társadalmak, amelyek távolról sem egyhangúak és homogenizáltak, éppen 

ilyen színes csoportosulásoktól hemzsegnek - hippik és hot rodderek, teozófusok és repülő 

csészealj-rajongók, bőrbúvárok és ejtőernyősök, homoszexuálisok, számítógép-rajongók, 

vegetáriánusok, testépítők és fekete muszlimok. 

Ma a szuperipari forradalom kalapácsütései szó szerint szétforgácsolják a társadalmat. 

Majdnem olyan gyorsan szaporodnak közöttünk ezek a társadalmi enklávék, törzsek és 

minikultúrák, mint ahogyan szaporodnak az autóipari lehetőségek. Ugyanazok a 

destandardizáló erők, amelyek a termékek és kulturális termékek tekintetében nagyobb 

egyéni választékot tesznek lehetővé, a társadalmi struktúráinkat is destandardizálják. Ez az 

oka annak, hogy látszólag egyik napról a másikra új szubszekták, mint például a hippik, 

robbantak ki. Valójában egy "szubkultuszrobbanást" élünk át. 

Ennek fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. Mert mindannyiunkat mélyen 

befolyásolnak, identitásunkat formálják azok a szubszekták, amelyekkel tudatosan vagy 

tudattalanul, de azonosulni akarunk. Könnyű kinevetni egy hippit vagy egy tanulatlan 

fiatalembert, aki hajlandó 700 öltést elszenvedni annak érdekében, hogy kipróbálja és 

"megtalálja" önmagát. Egy bizonyos értelemben azonban mindannyian rodeólovasok vagy 

hippik vagyunk: mi is úgy keressük az identitásunkat, hogy különböző informális szektákhoz, 

törzsekhez vagy csoportokhoz kötődünk. És minél nagyobb a választék, annál nehezebb a 

keresés. 
 

 



TUDÓSOK ÉS TŐZSDEÜGYNÖKÖK 

 

A szubszekták elszaporodása a munka világában a legszembetűnőbb. Számos szubszekta 

alakul ki a foglalkozási specialitások körül. Így ahogy a társadalom a nagyobb specializáció 

felé halad, úgy generál egyre több szubkulturális változatosságot. 



A tudományos közösség például egyre finomabb és finomabb darabokra szakad. 

Keresztbe-kasul átszövik a hivatalos szervezetek és egyesületek, amelyeknek szakfolyóiratai, 

konferenciái és találkozói gyorsan szaporodnak. De ezeknek a "nyílt", tárgykörök szerinti 

megkülönböztetéseknek "rejtett" megkülönböztetések is megfelelnek. Nem egyszerűen arról 

van szó, hogy a rákkutatók és a csillagászok más-más dolgokat csinálnak; más-más nyelven 

beszélnek, más-más személyiségtípusra hajlamosak; másképp gondolkodnak, másképp 

öltözködnek és másképp élnek. (Ezek a megkülönböztetések annyira markánsak, hogy 

gyakran zavarják az interperszonális kapcsolatokat. Mondja egy tudósnő: "A férjem 

mikrobiológus, én pedig elméleti fizikus vagyok, és néha elgondolkodom, vajon létezünk-e 

kölcsönösen?").  
A tudósok egy-egy szakterületen belül hajlamosak arra, hogy a saját fajtájukkal együtt 

maradjanak, szoros kis szubkulturális sejtekbe tömörülve, amelyekhez elismerésért és 

presztízsért, valamint olyan dolgokban, mint az öltözködés, a politikai nézetek és az életmód, 

útmutatásért fordulnak. 

A tudomány bővülésével és a tudományos népesség növekedésével új szakterületek 

jelennek meg, ami egyre nagyobb sokszínűséget eredményez ezen a "rejtett" vagy informális 

szinten. Röviden, a specializáció alszektákat szül. 

A szakmán belüli sejtszintű felosztás folyamata drámai módon jelentkezik a 

pénzügyekben. A Wall Street egykor viszonylag homogén közösség volt. "Régen úgy volt - 

mondja a pénzemberek egyik neves szociológiai megfigyelője -, hogy az ember a St. 

Paul'sból jött ide, sok pénzt keresett, tagja volt a Racquet Clubnak, volt egy birtoka az északi 

parton, és a lányai debütánsnők voltak. Mindezt úgy csináltad, hogy kötvényeket adtál el a 

volt osztálytársaidnak". A megjegyzés talán kissé túlzó, de a Wall Street valójában egyetlen 

nagy fehér angolszász protestáns szubkultusz volt, és tagjai hajlamosak voltak ugyanabba az 

iskolába járni, ugyanabba a klubba belépni, ugyanazokat a sportokat űzni (tenisz, golf és 

squash), ugyanabba a templomba járni (presbiteriánus és episzkopális), és ugyanarra a pártra 

(republikánus) szavazni. 

Aki azonban még mindig így gondolkodik a Wall Streetről, az inkább Auchincloss 

vagy Marquand regényeiből merít, mint az új, gyorsan változó valóságból. Ma a Wall Street 

kettészakadt, és egy fiatalember, aki belép az üzletbe, egymással versengő szubkulturális 

kötődések egész sora közül választhat. A befektetési bankszektorban a régi konzervatív 

WASP csoportosulás még mindig él. Még mindig vannak olyan régi vonalbeli "fehér cipős" 

cégek, amelyekről azt mondják, hogy "előbb lesz fekete partnerük, minthogy felvennének 

néhányat". A befektetési alapok területén azonban, a pénzügyi ipar viszonylag új, specializált 

szegmensében görög, zsidó és kínai nevek bővelkednek, és néhány sztárértékesítő fekete. Itt 

az egész életstílus, a csoport implicit értékrendje egészen más. A befektetési alapok emberei 

külön törzset alkotnak. 

"Már nem is akar mindenki WASP lenni" - mondja egy vezető pénzügyi szakíró. 

Valóban, sok fiatal, agresszív Wall Street-i, még ha történetesen WASP származásúak is, 

elutasítják a klasszikus Wall Street-i szubkultuszt, és helyette a pluralista társadalmi 

csoportosulások egyikével vagy többjével azonosítják magukat, amelyek mostanában Lower 

Manhattan kanyonjaiban nyüzsögnek és néha összeütköznek. 

Ahogy a specializáció folytatódik, ahogy a kutatás új területekre terjed ki, és egyre 

mélyebbre hatol a régiekben, ahogy a gazdaság továbbra is új technológiákat és 

szolgáltatásokat hoz létre, az alszekták tovább fognak szaporodni. Azok a 

társadalomkritikusok, akik az egyik lélegzetvételben a "tömegtársadalom" ellen lármáznak, a 

másikban pedig a "túlspecializálódást" ítélik el, egyszerűen csak a nyelvüket csóválják. A 

specializáció az egyformaságtól való eltávolodást jelenti. 

Annak ellenére, hogy sok szó esik a "generalisták" szükségességéről, kevés bizonyíték 

van arra, hogy a jövő technológiája magasan képzett szakemberek seregei nélkül is 

működtethető. Gyorsan változnak a szükséges szakértelem típusai. Több "multispecialistára" 

van szükségünk (olyan emberekre, akik mélyen ismerik az egyik területet, de át tudnak menni 



egy másikra is) a merev "mono-specialisták" helyett. De továbbra is egyre kifinomultabb 

munkaspecialitásokra lesz szükségünk, és egyre kifinomultabbakat fogunk tenyészteni, ahogy 

a társadalom technikai bázisa egyre összetettebbé válik Már csak ezért is számolnunk kell 

azzal, hogy a társadalomban a szubszekták sokfélesége és száma növekedni fog. 



 

 

A SZÓRAKOZTATÓ SZAKEMBEREK 

 

Még ha a technológia a jövőben emberek millióit mentesítené is a munkavégzés kényszere 

alól, akkor is ugyanezt a sokszínűségre való törekvést találnánk azok körében, akik szabadon 

játszhatnának. Hiszen már most is nagyszámú "szórakoztató szakembert" termelünk ki. 

Gyorsan szaporodnak nemcsak a munka, hanem a játék típusai is.  
Az elfogadható időtöltések, hobbik, játékok, sportok és szórakozási lehetőségek száma 

rohamosan nő, és például a szörfözés köré épülő külön szubkultusz növekedése azt mutatja, 

hogy - legalábbis egyesek számára - egy szabadidős elkötelezettség egy egész életstílus 

alapjául is szolgálhat. A szörfözés szubkultusza a jövőbe mutató útjelző. 

"A szörfözésnek már kialakult egyfajta szimbolikája, amely egy titkos testvériség vagy 

egy vallási rend jellegét adja neki" - írja Remi Nadeau. "Az azonosító jel egy cápafog, egy 

Szent Kristóf-medál vagy egy máltai kereszt, amelyet lazán a nyakunkba akasztva viselünk ... 

A legelfogadottabb közlekedési eszköz sokáig egy ősrégi, fapadlós Ford kombi volt". A 

szörfösök a térdükön és a lábukon lévő sebeket és csomókat mutogatják büszke 

bizonyítékként. A napozás de rigeur. A hajviselet jellegzetes módon van kialakítva. A törzs 

tagjai végtelen órákat töltenek azzal, hogy az olyan csoporton belüli hősök, mint J. J. Moon 

vitatkozzanak, követői pedig J. J. Moon-pólókat, szörfdeszkákat és rajongói klubtagságokat 

vásárolnak. 

A szörfösök csak egy a sok ilyen játékalapú szubszekta közül. Az ejtőernyősök körében 

például J. J. Moon neve gyakorlatilag ismeretlen, ahogy a hullámlovasok sajátos rituáléi és 

divatja is. Az ejtőernyősök ehelyett Rod Pack hőstettéről beszélnek, aki nemrég ejtőernyő 

nélkül ugrott ki egy repülőgépből, majd a levegőben egy társa átnyújtott neki egyet, felvette, 

kinyitotta, és biztonságosan landolt. Az ejtőernyősöknek megvan a maguk kis világa, 

akárcsak a vitorlázórepülő-rajongóknak, a búvárkodóknak, a hot roddereknek, a 

dragversenyzőknek és a motorosoknak. Ezek mindegyike egy-egy technológiai eszköz köré 

szerveződő, szabadidő-alapú szubkultuszt képvisel. Ahogy az új technológia új sportokat tesz 

lehetővé, úgy számíthatunk a legkülönfélébb új játékkultuszok kialakulására. 

A szabadidős tevékenységek egyre fontosabb alapjává válnak az emberek közötti 

különbségek kialakulásának, ahogy maga a társadalom a munkaorientációról a szabadidőben 

való nagyobb részvétel felé mozdul el. Csak az Egyesült Államokban a századforduló óta a 

társadalom munka iránti mérhető elkötelezettsége közel egyharmadával csökkent. Ez a 

társadalom idejének és energiájának masszív átcsoportosítását jelenti. Ahogy ez az 

elkötelezettség tovább csökken, a lélegzetelállító szórakozási specializmus korszakába lépünk 

- amely nagyrészt a kifinomult technológián alapul. 

Előre láthatjuk az űrtevékenység, a holográfia, az agykontroll, a mélytengeri 

búvárkodás, a tengeralattjárók, a számítógépes játékok és hasonlók köré épülő szubszekták 

kialakulását. Még bizonyos antiszociális szabadidős szekták létrejöttét is láthatjuk a 

láthatáron - olyan emberek szorosan szervezett csoportjai, akik nem anyagi haszonszerzés 

céljából, hanem pusztán a "rendszer legyőzésének" sportja miatt fogják megzavarni a 

társadalom működését -, amit olyan filmek vetítenek előre, mint a Duffy és a Thomas Crown-

ügy. Az ilyen csoportok megpróbálhatnak kormányzati vagy vállalati számítógépes 

programokat manipulálni, postai küldeményeket átirányítani, rádió- és televíziós adásokat 

lehallgatni és megváltoztatni, színpadiasan kidolgozott átveréseket végrehajtani, a tőzsdén 

babrálni, a politikai vagy egyéb közvélemény-kutatások alapjául szolgáló véletlenszerű 

mintákat megrongálni, sőt, talán még bonyolultan megtervezett rablásokat és merényleteket is 

elkövethetnek. Thomas Pynchon regényíró A 49-es tétel sírása című regényében leír egy 

fiktív földalatti csoportot, akik megszervezték és generációkon át fenntartották saját 



magánpostarendszerüket. Robert Sheckley sci-fi író odáig ment, hogy A hetedik áldozat című 

rémisztő novellájában felvetette annak lehetőségét, hogy a társadalom legalizálhatja a 

gyilkosságot bizonyos meghatározott "játékosok" között, akik egymásra vadásznak, és a 



viszont, vadászott. Ez a végső játék lehetővé tenné, hogy a veszélyesen erőszakos emberek 

irányított keretek között dolgozhassák le agressziójukat.  
Bármilyen bizarrul is hangzik mindez, nem ártana nem kizárni a valószínűtlennek tűnő 

dolgokat, mivel a szabadidő birodalmát, a munkával ellentétben, kevéssé korlátozzák 

gyakorlati megfontolások. Itt a képzelet szabadon játszhat, és az ember elméje a "szórakozás" 

hihetetlen változatait képes elővarázsolni. Ha elegendő idő, pénz és - némelyikük esetében - 

technikai képességek állnak rendelkezésre, a holnap embere olyan játékokra lesz képes, 

amelyekről korábban álmodni sem mertek. Furcsa szexuális játékokat fognak játszani. 

Játszanak majd az elmével. Játszadozni fognak a társadalommal, és eközben, az 

elképzelhetetlenül széles lehetőségek közül választva, alszektákat fognak alakítani, és még 

jobban elhatárolják magukat egymástól. 
 

 

AZ IFJÚSÁGI GETTÓ 

 

Az alszekták szaporodnak - a társadalom repedezik - a korosztályok mentén is. "Korszak 

specialistákká" válunk, akárcsak a munka és a játék specialistái Volt idő, amikor az 

embereket nagyjából gyerekekre, "fiatalokra" és felnőttekre osztották. Csak a negyvenes 

években kezdte felváltani a laza "fiatalok" kifejezést a szűkebb értelemben vett "tinédzser" 

kifejezés, amely kifejezetten a tizenhárom és tizenkilenc év közötti korosztályra vonatkozott. 

(Valójában ez a szó Angliában a második világháború utánig gyakorlatilag ismeretlen volt.)  
Ma ez a durva, hármas felosztás nyilvánvalóan nem megfelelő, és sokkal konkrétabb 

kategóriák kitalálásával vagyunk elfoglalva. Ma már van egy "pre-teens" vagy "sub-teens" 

nevű osztályozásunk, amely a gyermekkor és a serdülőkor között helyezkedik el. Kezdünk 

hallani a "poszttinikről" és azután a "fiatal házasokról" is. Mindegyik kifejezés annak a 

ténynek a nyelvi felismerése, hogy többé már nem tudjuk hasznosan egy kalap alá venni az 

összes "fiatalt". Egyre mélyebb szakadékok választják el az egyik korcsoportot a másiktól. 

Ezek a különbségek olyan élesek, hogy John Lofland, a Michigani Egyetem szociológusa azt 

jósolja, hogy "a déli és az északi, a kapitalista és a munkás, a bevándorló és az "őslakos", a 

szüfrazsett és a férfi, a fehér és a néger konfliktus megfelelőjévé" válnak. 

Lofland ezt a megdöbbentő felvetést azzal támasztja alá, hogy dokumentálja az általa 

"ifjúsági gettónak" nevezett nagy közösségek kialakulását, amelyeket szinte kizárólag 

egyetemisták laknak. A néger gettóhoz hasonlóan az ifjúsági gettót is gyakran jellemzi a 

rossz lakáskörülmények, a lakbér- és árdrágítás, a nagyon nagy mobilitás, a nyugtalanság és a 

rendőrséggel való konfliktus. A néger gettóhoz hasonlóan ez is meglehetősen heterogén, 

számos szubszekta verseng a gettólakók figyelméért és hűségéért. 

A saját szüleiken kívül más felnőtt hősöktől vagy példaképektől megfosztva az 

áramvonalas, nukleáris családok gyermekei egyre inkább az egyetlen számukra elérhető 

másik ember - a többi gyermek - karjaiba vetik magukat. Több időt töltenek egymással, és 

minden korábbinál érzékenyebben reagálnak a kortársak befolyására. Ahelyett, hogy egy 

nagybácsit bálványoznának, inkább Bob Dylant vagy Donovant vagy bárki mást 

bálványoznak, akit a kortárscsoport életmódmodellnek tart. Így nem csak egy főiskolás gettó 

kezd kialakulni, hanem még az óvodás és tinédzser korosztályból álló félgettók is, 

mindegyiknek megvannak a maga sajátos törzsi jellemzői, saját hóbortjai, divatja, hősei és 

gazemberei. 

Ezzel párhuzamosan a felnőtt lakosságot is korosztályok szerint szegmentáljuk. Vannak 

olyan külvárosok, amelyeket nagyrészt fiatal házaspárok laknak kisgyermekekkel, vagy 

középkorú párok tinédzserekkel, vagy idősebb párok, akiknek a gyermekeik már elköltöztek 

otthonról. Vannak kifejezetten nyugdíjasok számára kialakított "nyugdíjas közösségek". 

"Eljöhet a nap - figyelmeztet Lofland professzor -, "... amikor egyes városok azt fogják 

tapasztalni, hogy politikájuk a különböző korosztályú gettók szavazati ereje körül forog, 

ugyanúgy, ahogyan Chicago politikája már régóta az etnikai és faji enklávék körül forog". 



Az életkor szerinti szubkultúrák kialakulása ma már a társadalmi differenciálódás 

alapjainak lenyűgöző történelmi változásának részének tekinthető. Az idő egyre fontosabbá 

válik az emberek közötti különbségek forrásaként; a tér egyre kevésbé.  
Így James W. Carey, az Illinois-i Egyetem kommunikáció-elmélete rámutat arra, hogy 

"a primitív társadalmak körében és a nyugati történelem korábbi szakaszaiban a térben 

mutatkozó viszonylag kis különbségek hatalmas kulturális különbségekhez vezettek... A száz 

mérfölddel elválasztott törzsi társadalmaknak ... a kifejező szimbolizmus, a mítoszok és a 

rituálék nagyon eltérő rendszerei lehettek". Ugyanezeken a társadalmakon belül azonban 

"nagyfokú folytonosság volt ... generációkon keresztül". 

... hatalmas különbségek a társadalmak között, de viszonylag kevés eltérés egy adott 

társadalmon belül a generációk között." 

Ma, folytatja, a tér "fokozatosan eltűnik mint megkülönböztető tényező". De ha a 

regionális különbségek némileg csökkentek is, Carey igyekszik rámutatni, "nem szabad azt 

feltételeznünk, hogy a csoportok közötti különbségek eltűnnek... ahogyan azt néhány 

tömegtársadalom-elméletíró [sugallja]". Carey inkább arra mutat rá, hogy "a sokféleség 

tengelye a térbeli ... dimenzióból időbeli vagy generációs dimenzióba tolódik át". Így a 

generációk között cakkos törések keletkeznek - és Mario Savio ezt a forradalmi jelszóval 

foglalta össze: "Ne bízz senkiben, aki elmúlt harminc éves!". Egyetlen korábbi társadalomban 

sem tudott volna egy ilyen szlogen ilyen gyorsan elterjedni. 

Carey a térbeli differenciálódásról az időbeli differenciálódásra való áttérést azzal 

magyarázza, hogy felhívja a figyelmet a kommunikációs és közlekedési technológia 

fejlődésére, amely nagy távolságokat tesz meg, és tulajdonképpen meghódítja a teret. Van 

azonban egy másik, könnyen figyelmen kívül hagyható tényező is: a változás felgyorsulása. 

Ahogy ugyanis a külső környezet változásának üteme felgyorsul, a fiatalok és az idősek 

közötti belső különbségek szükségszerűen szembetűnőbbé válnak. Sőt, a változások üteme 

már olyannyira vakító, hogy már néhány év is nagy különbséget jelenthet az egyén 

élettapasztalatában. Ezért van az, hogy egyes testvérek, akiket csupán három-négy év választ 

el egymástól életkorukban, szubjektíve egészen más "generációk" tagjainak érzik magukat. 

Ezért van az, hogy a Columbia Egyetemen a sztrájkban részt vevő radikálisok közül a 

végzősök arról beszéltek, hogy a "generációs szakadék" elválasztja őket a másodévesektől. 
 

 

HÁZASSÁGI TÖRZSEK 

 

A társadalom a foglalkozási, szabadidős és korosztályi vonalak mentén széttöredezik, és a 

szexuális és családi vonalak mentén is széttöredezik. De már most is a családi állapot alapján 

alakítunk ki jellegzetes új szubszektákat. Egykor az embereket lazán besorolhattuk az 

egyedülállók, a házasok vagy az özvegyek közé. Ma ez a hármas kategorizálás már nem 

megfelelő. A válási arányok olyan magasak a mai techno-társadalmak többségében, hogy egy 

új társadalmi csoportosulás alakult ki - azok, akik már nem házasok, vagy akik két házasság 

között vannak. Morton Hunt, a téma egyik szaktekintélye így írja le azt, amit ő "a korábban 

házasok világának" nevez.  
Ez a csoport, mondja Hunt, egy "szubkultúra ... saját mechanizmusokkal, amelyek 

összehozzák az embereket, saját alkalmazkodási mintákkal a különélő vagy elvált élethez, 

saját lehetőségekkel a barátságra, a társas életre és a szerelemre". Ahogy tagjai elszakadnak 

házas barátaiktól, fokozatosan elszigetelődnek azoktól, akik még mindig "házas életet élnek", 

és a "volt házasok", akárcsak a "tinédzserek" vagy a "szörfösök", hajlamosak saját társadalmi 

enklávékat kialakítani, saját kedvelt találkozóhelyekkel, saját időhöz való hozzáállással, 

sajátos szexuális kódokkal és konvenciókkal. 

Az erős tendenciák valószínűsítik, hogy ez a társadalmi kategória a jövőben fel fog 

nőni. És amikor ez megtörténik, a volt házasok világa viszont több világra, több és még több 



szubkulturális csoportosulásra fog szétválni. Mert minél nagyobb lesz egy szubkultusz, annál 

valószínűbb, hogy feldarabolódik és új szubkultuszokat szül. 



Ha tehát a társadalmi szerveződés jövőjére vonatkozó első nyom a szaporodó 

szubszekták gondolatában rejlik, akkor a második a puszta méretben rejlik. Ezt az alapelvet 

nagyrészt figyelmen kívül hagyják azok, akik a "tömegtársadalom" felett a legnagyobb 

gyakorlatot gyakorolják, és ez segít megmagyarázni a sokféleség fennmaradását még a 

szélsőséges egységesítő nyomás alatt is. A társadalmi kommunikáció beépített korlátai miatt 

a méret maga is olyan erőként hat, amely a szerveződések sokfélesége felé nyomul. Minél 

nagyobb például egy modern város lakossága, annál számosabbak - és sokszínűbbek - az 

alszekták benne. Hasonlóképpen, minél nagyobb egy szubszekta, annál nagyobb az esélye 

annak, hogy széttöredezik és diverzifikálódik. A hippik tökéletes példát szolgáltatnak. 
 

 

HIPPIK, BEJEGYZETT 

 

Az ötvenes évek közepén San Franciscóban, valamint a kaliforniai Carmel és Big Sur 

partvidékén, Carmel és Big Sur környékén egy kis csoport író, művész és különféle 

csellengők tömörült. Gyorsan "beat"-nek vagy "beatnik"-nek nevezték el őket, és egy sajátos 

életmódot hoztak létre.  
Legszembetűnőbb elemei a szegénység dicsőítése - farmer, szandál, pamlag és viskók; 

a néger jazz és a zsargon iránti vonzalom; a keleti miszticizmus és a francia 

egzisztencializmus iránti érdeklődés; és a technológiaalapú társadalommal szembeni 

általános ellenérzés. 

A széles körű sajtóvisszhang ellenére a beat-ek egy apró szekta maradtak, amíg egy 

technológiai újítás - a lizergsav, ismertebb nevén LSD - meg nem jelent a színen. Timothy 

Leary, Allen Ginsberg és Ken Kesey messianisztikus reklámjainak köszönhetően, amelyeket 

felelőtlen rajongók ingyen osztogattak fiatalok ezreinek, az LSD hamarosan követőkre talált 

az amerikai egyetemeken, és majdnem ugyanilyen gyorsan terjedt el Európában is. Az LSD 

iránti rajongás együtt járt a marihuána iránti új érdeklődéssel, egy olyan droggal, amellyel a 

beatesek már régóta kísérleteztek. E két forrásból, az ötvenes évek közepének beat 

szubkultuszából és a hatvanas évek elejének "acid" szubkultuszából egy nagyobb csoport nőtt 

ki - egy új szubkultusz, amelyet a kettő vállalati összeolvadásaként lehetne leírni: a hippi 

mozgalom. A hippik, akik a beatek kék farmernadrágját az acid tömeg gyöngyeivel és 

karpereceivel vegyítették, az amerikai színtér legújabb és legfelkapottabb szubkultuszává 

váltak. 

Hamarosan azonban a növekedés nyomása túl nagynak bizonyult számára. Tinédzserek 

ezrei csatlakoztak; tizenévesek milliói nézték a televíziójukat, olvasták a mozgalomról szóló 

magazincikkeket, és hullámoztak a szimpátiától; néhány külvárosi felnőtt még "műanyag" 

vagy hétvégi hippi is lett. Az eredmény előre látható volt. A hippi szubkultusz - pontosan 

úgy, mint a General Motors vagy a General Electric - kénytelen volt felosztódni, 

leányvállalatokra bomlani. Így a hippi szubkultuszból utódok zápora jött létre. 

A beavatatlanok szemében minden hosszú hajú fiatal egyformának tűnt. Mégis fontos 

alegységek alakultak ki a mozgalmon belül. David Andrew Seeley, egy éles szemű fiatal 

megfigyelő szerint a mozgalom csúcspontján "talán egy tucatnyi felismerhető és jól 

elkülöníthető csoport létezett". Ezek nemcsak az öltözködés bizonyos finomságai, hanem az 

érdeklődésük szerint is különböztek egymástól. Így, Seeley beszámolója szerint, 

tevékenységeik "a sörpartiktól a költői felolvasásokig, a füves cigitől a modern táncig 

terjedtek - és gyakran azok, akik az egyiknek hódolnak, a másikhoz hozzá sem nyúlnak". 

Seeley ezután folytatta azoknak a különbségeknek a kifejtését, amelyek megkülönböztették 

az olyan csoportokat, mint a tinibopperek (akik mára már nagyrészt eltűntek a színről), a 

politikai aktivista beatnikek, a folk beatnikek, és csak ezután, és csak ezután, az eredeti hippik 

önmagukban. 

E szubkulturális leányvállalatok tagjai olyan azonosító jelvényeket viseltek, amelyek a 

bennfentesek számára jelentőséggel bírtak. A teeny-bopperek például szakáll nélküliek 



voltak, sokan közülük túl fiatalok voltak ahhoz, hogy borotválkozzanak. A szandálok a népi 

szetthez tartoztak, de a többiekhez nem. A nadrágok szűke szubkultuszonként változott. 

Az eszmék szintjén számos közös panasz merült fel az uralkodó kultúrával 

kapcsolatban. A politikai és társadalmi cselekvés tekintetében azonban éles különbségek 

mutatkoztak. Az attitűdök a következők voltak 



az acid hippi tudatos elvonulásától a tinibopperek tudatlan közömbösségén át az újbaloldali 

aktivisták intenzív részvételéig és az olyan csoportosulások abszurd politikai tevékenységéig, 

mint a holland provok, a Crazies és a gerillaszínházi tömeg.  
A hippi vállalat, hogy úgy mondjam, túl nagyra nőtt ahhoz, hogy minden ügyét 

egységes módon intézze. Diverzifikálódnia kellett, és ezt meg is tette. Egy sereg új 

szubkulturális vállalkozást hozott létre. 
 

 

TÖRZSI FLUKTUÁCIÓ 

 

Azonban a mozgalom már akkor is kezdett elhalni, amikor ez megtörtént. A tegnapi nap 

legszenvedélyesebb LSD-pártolói kezdték beismerni, hogy "az acid egy rossz szcéna", és a 

különböző underground újságok elkezdték figyelmeztetni a követőket, hogy ne keveredjenek 

túlságosan a "tripsterekkel". San Franciscóban látszattemetést tartottak, hogy "eltemessék" a 

hippi szubkultuszt, és kedvelt helyszínei, Haight-Ashbury és East Village turisztikai 

meccsekké váltak, miközben az eredeti mozgalom vergődött és szétesett, új és furcsább, de 

kisebb és gyengébb szubkultuszokat és minitörzseket alkotva. Aztán, mintha csak 

újrakezdődött volna a folyamat, felbukkant egy újabb szubszekta, a "skinheadek". A 

skinheadeknek megvolt a maguk jellegzetes öltözéke - harisnyakötő, csizma, rövid hajviselet 

-, és nyugtalanító előszeretete az erőszakhoz.  
A hippimozgalom halála és a skinheadek felemelkedése döntő új betekintést nyújt a 

holnapi társadalom szubkulturális szerkezetébe. Ugyanis nem pusztán szaporodnak a 

szubszekták. Gyorsabban váltjuk át őket. A mulandóság elve itt is érvényesül. Ahogy a 

társadalom minden más aspektusában felgyorsul a változás üteme, úgy válnak a szubszekták 

is egyre mulandóbbá. 

A szubszekták élettartamának csökkenésére utaló bizonyíték az ötvenes évek erőszakos 

szubszektájának, a verekedő utcai bandáknak az eltűnése is. Abban az évtizedben New York 

egyes utcáit rendszeresen feldúlta a városi harc egy sajátos formája, a "rumble". A verekedés 

során fiatalok tucatjai, ha nem százai támadtak egymásra lánccal, rugós késekkel, törött 

üvegekkel és zip-pisztolyokkal. A verekedések Chicagóban, Philadelphiában, Los 

Angelesben, sőt még Londonban és Tokióban is előfordultak. 

Bár nem volt közvetlen kapcsolat e távoli kitörések között, a dörgések semmiképpen 

sem voltak véletlen események. Ezeket katonai pontossággal tervezték meg és hajtották végre 

a jól szervezett "bopping bandák". New Yorkban ezek a bandák színes neveket viseltek - 

Kobrák, Corsair Lords, Apacsok, Egyiptomi Királyok és hasonlók. Egymás ellen harcoltak a 

dominanciáért a "területükön" - azon a bizonyos földrajzi területen, amelyet kijelöltek 

maguknak. 

Csúcspontjukon csak New Yorkban mintegy 200 ilyen banda működött, és egyetlen 

évben, 1958-ban nem kevesebb, mint tizenegy gyilkosságot követtek el. A rendőrségi 

tisztviselők szerint 1966-ra azonban a bopping bandák gyakorlatilag eltűntek. Csak egyetlen 

banda maradt New Yorkban, és a The New York Times beszámolt róla: "Senki sem tudja, 

hogy melyik szeméttel teleszórt utcában ... zajlott az utolsó dulakodás. De négy vagy öt évvel 

ezelőtt történt [ami a rumble halálát mindössze két-három évvel az 1958-as csúcspont utánra 

datálná]. Aztán hirtelen, egy évtizednyi fokozódó erőszak után véget ért a New York-i 

verekedő bandák korszaka". Ugyanez látszott igaznak Washingtonban, Newarkban, 

Philadelphiában és másutt is. 

Az erőszakos utcai bandák eltűnése természetesen nem vezetett a városi nyugalom 

korszakához. Az agresszív szenvedélyek, amelyek a szegény puerto ricói és néger fiatalokat 

New Yorkban a rivális bandák elleni háborúra késztették, most maga ellen a társadalmi 

rendszer ellen irányulnak, és a gettóban teljesen újfajta társadalmi szervezetek, szubszekták 

és életmódcsoportosulások alakulnak ki. 



Amit tehát érzékelünk, az egy olyan folyamat, amelynek során a szubszekták egyre 

gyorsuló ütemben szaporodnak, és viszont kihalnak, hogy helyet csináljanak még több és 

újabb szubszektának. Egyfajta 



anyagcsere-folyamat zajlik a társadalom vérkeringésében, és ez pontosan úgy gyorsul fel, 

ahogy a társadalmi interakció más aspektusai is felgyorsulnak.  
Az egyén számára ez a választás problémáit teljesen új intenzitási szintre emeli. Nem 

egyszerűen arról van szó, hogy a törzsek száma gyorsan növekszik. Még csak nem is arról 

van szó, hogy ezek a törzsek vagy alszekták egymásnak feszülnek, egyre gyorsabban 

változnak és változtatják egymáshoz való viszonyukat. Hanem az is, hogy sokan közülük 

nem maradnak nyugton elég sokáig ahhoz, hogy az egyén racionálisan megvizsgálhassa a 

hovatartozás feltételezett előnyeit vagy hátrányait. 

A valahová tartozás érzését kereső egyén, aki az identitástudatot adó társadalmi 

kapcsolatokat keresi, egy olyan homályos környezetben mozog, amelyben a lehetséges 

kapcsolódási célpontok mind nagy sebességgel mozognak. Egyre több mozgó célpont közül 

kell választania. A választás problémái így nem számtani, hanem mértani értelemben 

eszkalálódnak. 

Abban a pillanatban, amikor az anyagi javak, az oktatás, a kultúrafogyasztás, a 

kikapcsolódás és a szórakozás közötti választási lehetőségei megsokszorozódnak, a 

társadalmi választási lehetőségek zavarba ejtő tárháza is elé kerül. És ahogyan az 

autóvásárlásnál is van egy határ, ameddig a választási lehetőségek száma el nem éri - egy 

bizonyos ponton a lehetőségek bővülése több döntést igényel, mint amennyit megér, 

ugyanúgy hamarosan elérkezhetünk a társadalmi túlválasztás pillanatához. 

A személyiségzavarok, neurózisok és egyszerűen csak a pszichológiai zavarok szintje 

társadalmunkban azt sugallja, hogy sok ember számára már most is nehéz egy értelmes, 

integrált és meglehetősen stabil személyes stílus kialakítása. Mégis minden jel arra mutat, 

hogy a társadalmi sokféleség irányába való elmozdulás, amely párhuzamosan zajlik a javak 

és a kultúra szintjén, még csak most kezdődik. A szabadság csábító és félelmetes 

kiterjesztésével állunk szemben. 
 

 

A NEMTELEN VADEMBER 

 

Minél több szubkulturális csoportosulás van egy társadalomban, annál nagyobb az egyén 

potenciális szabadsága. Ez az oka annak, hogy az iparosodás előtti ember, az ellenkezőjét 

állító romantikus mítoszok ellenére, olyan keservesen szenvedett a választási lehetőségek 

hiányától.  
Miközben a szentimentalisták a primitívek állítólag korlátlan szabadságáról fecsegnek, az 

antropológusok és történészek által gyűjtött bizonyítékok ellentmondanak nekik. John Gardner 

tömören fogalmazza meg a kérdést: "A primitív törzs vagy a preindusztriális közösség általában 

sokkal mélyebb alávetettséget követelt az egyéntől a csoportnak, mint bármely modern 

társadalom". Ahogy egy ausztrál társadalomtudósnak mondta egy temne törzstag Sierra 

Leonéban: "Amikor a temne emberek döntenek valamiről, mindannyiunknak egyet kell értenünk 

a döntéssel - ezt nevezzük együttműködésnek."  
Ezt nevezzük természetesen konformizmusnak. 

A preindusztriális embertől megkövetelt nyomasztó alkalmazkodás oka, az ok, amiért a 

temne törzsbelieknek "együtt kell működniük" társaikkal, pontosan az, hogy nincs hova 

menniük. Társadalma monolitikus, még nem bomlott felszabadítóan sokféle összetevőre. Ez 

az, amit a szociológusok "differenciálatlannak" neveznek. 

Mint egy üveglapba csapódó golyó, az iparosodás széttöri ezeket a társadalmakat, és 

ezernyi speciális ügynökségre osztja fel őket - iskolákra, vállalatokra, kormányhivatalokra, 

egyházakra, hadseregekre -, amelyek mind kisebb és még specializáltabb alegységekre 

tagolódnak. Ugyanez a széttöredezés történik informális szinten is, és alszekták sokasága 

bukkan fel: rodeólovasok, fekete muszlimok, motorosok, skinheadek és a többi. 

A társadalmi rendnek ez a felosztása pontosan analóg a biológiai növekedési 

folyamattal. Az embriók fejlődésük során differenciálódnak, egyre specializáltabb szerveket 



alkotva. Az evolúció egész menetelése a vírustól az emberig egy könyörtelen előrehaladást 

mutat afelé, hogy 



egyre magasabb és magasabb fokú differenciálódás. Úgy tűnik, hogy az élőlények és 

társadalmi csoportok látszólag ellenállhatatlanul mozognak a kevésbé differenciált formákból 

a differenciáltabbak felé.  
Nem véletlen tehát, hogy párhuzamos tendenciáknak lehetünk tanúi a sokszínűség 

irányába - a gazdaságban, a művészetben, az oktatásban és a tömegkultúrában, magában a 

társadalmi rendben. Ezek a tendenciák mind egybeilleszkednek, és egy sokkal nagyobb 

történelmi folyamat részét képezik. A szuperindusztriális forradalom ma már annak 

tekinthető, ami nagymértékben az is - az emberi társadalomnak a differenciálódás következő, 

magasabb fokára való előrehaladása. 

Ezért tűnik számunkra gyakran úgy, hogy társadalmunk repedezik a varratoknál. Ez így 

van. Ezért válik minden egyre bonyolultabbá. Ahol egykor 1000 szervezeti egység állt, ott 

ma már 10 000 áll, amelyek egyre múlékonyabb kapcsolatokkal kapcsolódnak egymáshoz. 

Ahol egykor néhány viszonylag állandó alszekta volt, amelyekkel az ember azonosulhatott, 

ott most ideiglenes alszekták ezrei kavarognak, ütköznek és szaporodnak. Az ipari 

társadalmat integráló erős kötelékek - a jog, a közös értékek, a központosított és 

szabványosított oktatás és kulturális termelés kötelékei - felbomlanak. 

Mindez megmagyarázza, miért tűnnek hirtelen "kezelhetetlennek" a városok és 

"kormányozhatatlannak" az egyetemek. Mert a társadalom integrálásának régi módszerei, az 

egységességen, egyszerűségen és állandóságon alapuló módszerek már nem hatékonyak. Egy 

új, finomabban széttöredezett társadalmi rend - egy szuper-ipari rend - van kialakulóban. Ez 

sokkal sokszínűbb és rövid életű összetevőkre épül, mint bármely korábbi társadalmi 

rendszer - és még nem tanultuk meg, hogyan kapcsoljuk össze őket, hogyan integráljuk az 

egészet. 

Az egyén számára ez az ugrás a differenciálódás új szintjére félelmetes 

következményekkel jár. De nem azokkal, amelyektől a legtöbben tartanak. Olyan gyakran 

mondták már, hogy az arctalan uniformizálódás felé tartunk, hogy nem értékeljük az 

egyéniség fantasztikus lehetőségeit, amelyeket a szuperipari forradalom magával hoz. És alig 

kezdtünk el gondolkodni a túlzott individualizáció veszélyein, amelyek szintén benne 

rejlenek. 

A "tömegtársadalom" teoretikusai egy olyan valóság megszállottjai, amely már 

elkezdett elmenni mellettünk. A technológiát vakon gyűlölő és hangyaboly jövőt jósló 

Cassandrák még mindig az iparosodás körülményeire reagálnak. Pedig ezt a rendszert már 

most felváltják. 

Csodálatra méltó elítélni azokat a körülményeket, amelyek ma az ipari munkásokat 

fogva tartják. Ha ezeket a feltételeket a jövőre vetítjük, és az individualizmus, a sokszínűség 

és a választási lehetőségek halálát jósoljuk, az veszélyes közhelyek hangoztatása. 

A múlt és a jelen emberei még mindig viszonylag választási lehetőség nélküli 

életformákba vannak zárva. A jövő emberei, akiknek száma napról napra nő, nem a választási 

lehetőségekkel, hanem a túlválasztással szembesülnek. Számukra a szabadság robbanásszerű 

kiterjesztése következik. 

És ez a szabadság nem az új technológia ellenére, hanem nagyrészt annak 

köszönhetően jön létre. Ha ugyanis az iparosodás korai technológiája megkövetelte, hogy az 

emberek agyatlan, robotszerű, végtelenül ismétlődő feladatokat végezzenek, a jövő 

technológiája pontosan ezeket a feladatokat veszi át, és csak azokat a funkciókat hagyja meg 

az embereknek, amelyek ítélőképességet, interperszonális készségeket és képzelőerőt 

igényelnek. A szuperindusztrializmus nem egyforma "tömegembereket", hanem egymástól 

gazdagon különböző embereket, egyéneket, nem robotokat igényel, és fog létrehozni. 

Az emberi faj, amely távol áll attól, hogy egyhangú konformizmusba laposodjon, 

sokkal sokszínűbb lesz társadalmilag, mint valaha is volt. Az új társadalom, a most 



formálódni kezdő szuper-indusztriális társadalom, a változó életstílusok őrült mintázatát fogja 

ösztönözni. 



14. fejezet 

 
 

 

AZ ÉLETSTÍLUSOK 

SOKFÉLESÉGE 

 

San Franciscóban a vezetők olyan éttermekben ebédelnek, ahol meztelen mellű pincérnők 

szolgálják ki őket. New Yorkban viszont letartóztatnak egy fura csellista lányt, aki topless 

jelmezben ad elő avantgárd zenét. St. Louisban tudósok prostituáltakat és másokat bérelnek 

fel, hogy az orgazmus fiziológiájának tanulmányozása céljából kamera előtt kopuláljanak. Az 

ohiói Columbusban azonban polgári vita tör ki az úgynevezett "Little Brother" babák eladása 

miatt, amelyek férfi nemi szervekkel felszerelve érkeznek a gyárból. Kansas Cityben a 

homoszexuális szervezetek konferenciája kampányt hirdet a Pentagon homoszexuálisokra 

vonatkozó, a fegyveres erőknél alkalmazott tilalmának feloldására, és a Pentagon diszkréten 

meg is teszi ezt. Mégis az amerikai börtönök jól megtelnek homoszexualitás bűntette miatt 

letartóztatott férfiakkal.  
Ritkán fordult elő, hogy egy nemzet nagyobb zűrzavart mutatott volna szexuális 

értékrendjét illetően. De ugyanez elmondható másfajta értékekről is. Amerikát bizonytalanság 

gyötri a pénz, a tulajdon, a törvény és a rend, a faj, a vallás, Isten, a család és az én 

tekintetében. Nem az Egyesült Államok az egyetlen, amely egyfajta értékszédüléstől szenved. 

Az összes techno-társadalmat ugyanez a masszív felfordulás fogja el. A múlt értékeinek ez az 

összeomlása aligha maradt észrevétlen. Minden papot, politikust és szülőt fejrázó 

aggodalomra késztet. Az értékváltozásokról szóló viták többsége mégis meddő, mert két 

lényeges pontot kihagynak. Az első a gyorsulás. 

Az értékforgalom most gyorsabb, mint valaha a történelem során. Míg a múltban egy 

társadalomban felnövő ember számíthatott arra, hogy a társadalom nyilvános értékrendje 

nagyrészt változatlan marad az élete során, ma már nem lehet ilyen feltételezéssel élni, 

kivéve talán a legelszigeteltebb, technológia előtti közösségeket. 

Ez mind a köz-, mind a személyes értékrendszerek szerkezetében ideiglenességet jelent, 

és azt sugallja, hogy bármilyen tartalmú értékek is lépnek az ipari korszak értékeinek 

helyébe, azok rövidebb életűek, mulandóbbak lesznek, mint a múlt értékei. Semmilyen 

bizonyíték nincs arra, hogy a techno-társadalmak értékrendje valószínűleg visszatérne egy 

"stabil állapotba". A belátható jövőben még gyorsabb értékváltozásokkal kell számolnunk. 

Ebben az összefüggésben azonban egy második erőteljes tendencia is kibontakozik. A 

társadalmak széttöredezése ugyanis az értékek diverzifikálódásával jár. A konszenzus 

felbomlásának vagyunk tanúi. 

A legtöbb korábbi társadalom a közösen osztott értékek széles központi magjával 

működött. Ez a mag mostanra zsugorodik, és kevés okunk van arra, hogy az elkövetkező 

évtizedekben egy új, széles körű konszenzus kialakulását várjuk. A nyomás kifelé, a 

sokféleség felé irányul, nem pedig befelé, az egység felé. 

Ez magyarázza azt a fantasztikusan diszharmonikus propagandát, amely a techno-

társadalmakban az elmét támadja. Otthon, iskola, vállalat, egyház, kortárscsoport, 

tömegmédia - és számtalan szubszekta - mind-mind különböző értékrendet hirdet. Az 

eredmény sokak számára a "mindent lehet" hozzáállás - ami önmagában is egy másik 

értékrend. A Newsweek magazin szerint "olyan társadalom vagyunk, amely elvesztette a 

konszenzust... olyan társadalom, amely nem tud megegyezni a viselkedési normákban, a 

nyelvben és az illemszabályokban, abban, hogy mit lehet látni és hallani". 

A megtört konszenzus képét megerősítik Walter Gruen, a Rhode Island Kórház 

társadalomtudományi kutatási koordinátorának megállapításai, aki egy sor statisztikai 

tanulmányt végzett az általa "amerikai magkultúrának" nevezett jelenségről. A korábbi 



kutatók által a középosztálynak tulajdonított monolitikus hiedelemrendszer helyett Gruen a 

következőket találta - az ő vizsgálatai szerint 



saját meglepetésére -, hogy "a meggyőződések sokfélesége feltűnőbb volt, mint a 

statisztikailag alátámasztott egyformaságok. Talán már az is félrevezető - vonta le a 

következtetést -, ha "amerikai" kultúrkomplexumról beszélünk".  
Gruen szerint különösen a tehetős, művelt rétegek körében a konszenzus utat enged az 

általa "értékzsebeknek" nevezett értékrendnek. Arra számíthatunk, hogy a szubszekták 

számának és változatosságának további növekedésével ezek a zsebek is szaporodni fognak. 

Az egymással ütköző értékrendszerekkel, az új fogyasztási cikkek, szolgáltatások, 

oktatási, foglalkozási és szabadidős lehetőségek vakító választékával szembesülve a jövő 

emberei újfajta választásokra kényszerülnek. Úgy kezdik "fogyasztani" az életstílusokat, 

ahogyan egy korábbi, a választási lehetőségekhez kevésbé kötődő kor emberei fogyasztották 

a hétköznapi termékeket. 
 

 

MOTOROSOK ÉS ÉRTELMISÉGIEK 

 

Az Erzsébet-korban a "gentleman" kifejezés egy egész életmódot jelentett, nem csupán a 

születés véletlenszerűségét. A megfelelő származás előfeltétel lehetett, de ahhoz, hogy valaki 

úriember legyen, egy bizonyos stílusban is kellett élnie: jobb műveltséggel rendelkeznie, jobb 

modorúnak kellett lennie, jobb ruhákat kellett viselnie, mint a tömegeknek; bizonyos 

szabadidős tevékenységeket kellett folytatnia (és másokat nem); nagy, jól berendezett házban 

kellett élnie; bizonyos távolságtartást kellett tanúsítania az alárendeltekkel szemben; 

egyszóval soha nem szabadott szem elől tévesztenie osztálybeli "felsőbbrendűségét".  
A kereskedő rétegnek megvolt a maga preferált életmódja, a parasztságnak pedig egy 

másik. Ezek az életstílusok, akárcsak az úriembereké, sok különböző összetevőből álltak 

össze, a lakóhelytől, a foglalkozástól és az öltözködéstől kezdve a zsargonig, a gesztusokig és 

a vallásig. Ma is az összetevők mozaikjából alkotjuk meg életstílusunkat. De sok minden 

megváltozott. Az életstílus már nem egyszerűen az osztályhelyzet megnyilvánulása. Maguk 

az osztályok is kisebb egységekre bomlanak. A gazdasági tényezők jelentősége csökken. Így 

ma már nem annyira az osztályalap, mint inkább a szubkultuszhoz való kötődés határozza 

meg az egyén életstílusát. A munkásosztálybeli hippi és az Exeterből vagy Etonból kiesett 

hippi közös életstílusban él, de nem közös osztályban. 

Mivel az életstílus lett az a mód, ahogyan az egyén kifejezi az ezzel vagy azzal a 

szubszektával való azonosulását, a szubszekták robbanásszerű szaporodása a társadalomban 

az életstílusok robbanásszerű szaporodását is magával hozta. Így az amerikai, angol, japán 

vagy svéd társadalomba bekerülő idegennek ma már nem négy-öt osztályalapú életstílus 

közül kell választania, hanem szó szerint százféle lehetőség közül. Holnap, ahogy a 

szubszekták szaporodnak, ez a szám még nagyobb lesz. 

Ezért a jövő pszichológiájának egyik központi kérdése, hogy hogyan választunk 

életmódot, és mit jelent ez számunkra. Az életmód kiválasztása ugyanis - akár tudatosan, akár 

nem - erőteljesen alakítja az egyén jövőjét. Teszi ezt úgy, hogy rendet, elveket vagy 

kritériumokat szab a mindennapi életében hozott döntéseire. 

Ez világossá válik, ha megvizsgáljuk, hogyan születnek az ilyen döntések. A fiatal pár, 

aki a lakása berendezéséhez készül, szó szerint több száz különböző lámpát nézhet meg - 

skandináv, japán, francia provinciális, Tiffany-lámpákat, hurrikánlámpákat, amerikai 

gyarmati lámpákat -, tucatnyi, tucatnyi különböző méretű, modellű és stílusú lámpát, mielőtt 

kiválasztja, mondjuk, a Tiffany-lámpát. Miután áttekintették a lehetőségek "univerzumát", 

kiválasztanak egyet. A bútorosztályon ismét végigpásztázzák az alternatívák sokaságát, majd 

megállapodnak egy viktoriánus végasztal mellett. Ez az átvizsgálási és kiválasztási eljárás 

megismétlődik a szőnyegek, a kanapé, a drapériák, az étkezőszékek stb. tekintetében. 

Valójában ugyanezt az eljárást követik nemcsak az otthonuk berendezése során, hanem az 



ötletek, barátok, sőt még az általuk használt szókincs és az általuk képviselt értékek 

elfogadásakor is. 



Miközben a társadalom alternatívák kavargó, látszólag mintátlan halmazával bombázza 

az egyént, a választás minden, csak nem véletlenszerű. A fogyasztó (legyen szó akár az 

asztalokról, akár az ötletekről) előre meghatározott ízléssel és preferenciákkal rendelkezik. 

Ráadásul egyetlen választás sem teljesen független. Mindegyiket a korábban meghozott 

választások kondicionálják. A házaspár dohányzóasztal-választását a korábbi lámpaválasztás 

kondicionálta. Röviden, minden cselekedetünkben - akár tudatosan felismerjük, akár nem - 

van egy bizonyos következetesség, egy kísérlet a személyes stílusra.  
Az az amerikai férfi, aki gombos gallért és harisnyakötős zoknit visel, valószínűleg 

szárnyas cipőt is hord, és aktatáskát hord. Ha jobban megnézzük, nagy eséllyel találunk olyan 

arckifejezést és élénk viselkedést, amely a sztereotipikus vezető személyiségek arckifejezését 

és modorát hivatott megközelíteni. Csillagászati az esélye annak, hogy nem hagyja vadul 

megnöveszteni a haját, mint a rockzenész Jimi Hendrix. Ő is tudja, mint mi, hogy bizonyos 

ruhák, modorok, beszédformák, vélemények és gesztusok összefüggenek, míg mások nem. 

Lehet, hogy ezt csak "érzésből" vagy "megérzésből" tudja, a társadalomban mások 

megfigyelésével szedte össze, de ez a tudás alakítja a cselekedeteit. 

A fekete kabátos motoros, aki acélbetétes kesztyűt és a torkából lógó obszcén 

horogkeresztet visel, a jelmezét nem papucsokkal vagy szárnyas cipőkkel, hanem masszív 

csizmákkal egészíti ki. Valószínűleg járás közben hivalkodik, és morog, miközben 

antiautoriter közhelyeket szajkózik. Mert neki is fontos a következetesség. Tudja, hogy az 

előkelőség vagy a szókimondás bármely nyoma lerombolná stílusának integritását. 
 

 

STÍLUSMEGHATÁROZÓK ÉS MINIHŐSÖK 

 

Miért viselnek a motorosok fekete kabátot? Miért nem barnát vagy kéket? Amerikában miért 

szeretik a vezetők az aktatáskákat a hagyományos aktatáska helyett? Mintha valamilyen 

modellt követnének, mintha valami felülről meghatározott ideált próbálnának elérni.  
Keveset tudunk az életmódmodellek eredetéről. Azt azonban tudjuk, hogy a népszerű 

hősöknek és hírességeknek, köztük a kitalált karaktereknek (például James Bondnak) is van 

némi közük hozzá. 

A fekete kabátban motorosként hivalkodó Marlon Brando talán egy életstílus-modellt 

hozott létre, és minden bizonnyal népszerűsített is. Timothy Leary, aki köntösbe öltözve, 

gyöngyökkel díszítve, misztikus álmélységeket motyogott a szerelemről és az LSD-ről, 

fiatalok ezreinek adott mintát. Az ilyen hősök, ahogy Orrin Klapp szociológus fogalmaz, 

segítenek "kikristályosítani egy társadalmi típust". Példaként említi a néhai James Deant, aki 

az elidegenedett kamaszt ábrázolta a Lázadó ok nélkül című filmben, vagy Elvis Presley-t, aki 

kezdetben a gitározó rock-'n'-roller képét rögzítette. Később jött a Beatles (akkoriban) 

felháborító hajviseletével és egzotikus jelmezeivel. "A népszerű kedvencek egyik elsődleges 

funkciója - mondja Klapp -, hogy láthatóvá teszik a típusokat, amelyek viszont új 

életstílusokat és új ízléseket tesznek láthatóvá". 

A stílusteremtőnek azonban nem kell feltétlenül a tömegmédia bálványának lennie. 

Lehet, hogy egy adott szubkultuszon kívül szinte ismeretlen. Így Lionel Trilling, a Columbia 

Egyetem angol professzora évekig a West Side Intellectuals, egy New York-i szubkultusz 

atyafigurája volt, amelyet jól ismertek az Egyesült Államok irodalmi és tudományos 

köreiben. Az anyafigura Mary McCarthy volt, jóval azelőtt, hogy népszerűségre tett szert. 

John Speicher egy éles hangú cikke a Cheetah nevű ifjúsági magazinban felsorolt 

néhány ismertebb életmódmodellt, amelyekre a fiatalok a hatvanas évek végén reagáltak. Ché 

Guevarától William Buckleyig, Bob Dylantől és Joan Baeztől Robert Kennedyig terjedt a 

skála. "Az amerikai ifjúság zsákja - írta Speicher, hippi zsargonba átcsapva - túlzsúfolt 

hősökkel". És - teszi hozzá - "ahol hősök vannak, ott vannak követők, szektások". 



A szubkultusz tagja számára hősei biztosítják azt, amit Speicher "a pszichológiai 

identitás létfontosságú szükségletének" nevez. Ez persze aligha újdonság. A korábbi 

generációk Charles Lindbergh-gel vagy Theda Barával azonosultak. Ami azonban új és 

rendkívül jelentős, az az ilyen hősök és minihősök mesés elszaporodása. Ahogy a 

szubkultuszok megszaporodnak és az értékek diverzifikálódnak, úgy találjuk, Speicher 

szavaival élve, "a nemzeti identitástudat reménytelenül széttöredezett". Az egyén számára, 

mondja, ez nagyobb választékot jelent: "A szekták széles skálája áll rendelkezésre, a hősök 

széles skálája. Lehet összehasonlító vásárlást végezni". 
 

 

ÉLETMÓD GYÁRAK 

 

Míg a karizmatikus figurák stílusmeghatározókká válhatnak, a stílusokat az általunk 

szubszektáknak nevezett altársadalmak vagy törzsek konkretizálják és forgalmazzák a 

nyilvánosság számára. A tömegmédiából nyers szimbolikus anyagot átvéve, valahogyan 

összerakják az öltözködés, a vélemény és a kifejezés furcsa darabkáit, és koherens csomaggá 

formálják őket: életstílusmodellé. Miután összeállítottak egy bizonyos modellt, minden jó 

vállalathoz hasonlóan megkezdik annak kereskedelmi forgalomba hozatalát. Vevőket találnak 

rá.  
Bárki, aki ebben kételkedik, olvassa el Allen Ginsberg és Timothy Leary leveleit, a két 

ember, akik leginkább felelősek a hippi életstílus megteremtéséért, amely nagy hangsúlyt 

fektet a drogfogyasztásra. 

Mondja a költő Ginsberg: "Mailerrel és Ashley Montagu-val a tévében, és nagy 

beszédet mondott... azt ajánlotta mindenkinek, hogy tépjen be... Kapcsolatba léptem az 

összes liberális drogpárti emberrel, akit ismerek, hogy [egy bizonyos drogpárti jelentést] 

nyilvánosságra hozzanak és terjesszenek ... Írtam egy ötoldalas összefoglalót a helyzetről 

ennek a barátomnak, Kenny Love-nak a New York Times-nál, és ő azt mondta, hogy talán 

csinál egy sztorit (hírszerűen) ... amit aztán U.P. barátom átvehetne az országos táviratban. 

Adott egy példányt Al Aronowitznak a New York Postnál és Rosalind Constable-nek a Time-

nál és Bob Silversnek a Harper'snél is...". 

Nem csoda, hogy az LSD és az egész hippi jelenség olyan hatalmas 

médianyilvánosságot kapott, mint amilyet kapott. Ez a részleges beszámoló Ginsberg 

energikus sajtóügynöki tevékenységéről, kiegészítve a Madison Avenue-i "-wise" utótaggal 

(mint a newswise), pontosan úgy olvasható, mint egy belső feljegyzés a Hill and Knowlton 

vagy bármely más óriási PR-vállalatnál, amelyet a hippik szeretnek ostorozni a közvélemény 

manipulálása miatt. A hippi életstílusmodell sikeres "eladása" a fiatalok számára a techno-

társadalomban, korunk egyik klasszikus merchandising története. 

Nem minden szubszekta ilyen agresszív és tehetséges a flancolásban, mégis óriási a 

kumulatív erejük a társadalomban. Ez a hatalom abból a szinte egyetemes vágyunkból fakad, 

hogy "tartozzunk valahová". A primitív törzslakó erős kötődést érez a törzse iránt. Tudja, 

hogy "tartozik" hozzá, és talán még azt is nehezen tudja elképzelni magát tőle külön. A 

techno-társadalmak azonban olyan nagyok, és összetettségük olyannyira meghaladja az 

egyén felfogóképességét, hogy csak egy vagy több szubszektájukhoz csatlakozva tudjuk 

fenntartani az identitás és az egésszel való kapcsolat bizonyos fokú érzését. Ha nem tudunk 

azonosulni valamelyik csoporttal vagy csoportokkal, akkor a magány, az elidegenedés és az 

eredménytelenség érzésére vagyunk kárhoztatva. Elkezdünk azon tűnődni, hogy "kik 

vagyunk". 

Ezzel szemben az összetartozás érzése, az, hogy egy nálunk nagyobb (de mégis elég 

kicsi ahhoz, hogy érthető legyen) társadalmi sejthez tartozunk, gyakran annyira kifizetődő, 

hogy mélyen vonzódunk - néha még saját jobb belátásunk ellenére is - a csoport értékeihez, 

hozzáállásához és legkedveltebb életmódjához. 



A kapott előnyökért azonban fizetünk. Ha ugyanis pszichológiailag egyszer 

csatlakozunk egy szubszektához, az nyomást kezd gyakorolni ránk. Rájövünk, hogy 

kifizetődő a csoporttal "együtt menni". Melegséggel, barátsággal és jóváhagyással jutalmaz 

minket, ha alkalmazkodunk az életstílusához. 



modell. De kíméletlenül megbüntet minket gúnyolódással, kiközösítéssel vagy más 

taktikákkal, ha eltérünk tőle.  
Az általuk preferált életmódmodellek, szubszekták a figyelmünkért kiáltanak. Ezzel 

közvetlenül a legsebezhetőbb pszichológiai tulajdonságunkra, az önképünkre hatnak. 

"Csatlakozz hozzánk" - suttogják - "és nagyobb, jobb, hatékonyabb, megbecsültebb és 

kevésbé magányos emberré válsz". A gyorsan szaporodó szubszekták közül választva talán 

csak homályosan érezzük, hogy döntésünk identitásunkat fogja alakítani, de érezzük 

felhívásaik és ellenhívásaik forró sürgetését. Lélektani ígéreteik ide-oda lökdösnek 

bennünket. 

Abban a pillanatban, amikor választunk közülük, a New Orleans-i Bourbon Street-en 

sétáló turistához hasonlítunk. Ahogy elsétál a drogériák és klipszbárok mellett, a portások 

karon ragadják, megpörgetik, és kinyitják az ajtót, hogy a pult mögötti emelvényen álló 

sztriptíztáncosnők meztelen húsára vethessen izgató pillantást. A szubszekták sokkal 

erőteljesebb és finomabb módszerekkel próbálnak megragadni minket, és a legintimebb 

fantáziáinkra hatni, mint amilyeneket a Madison Avenue eddig kitalált. 

Amit kínálnak, az nem egyszerűen egy bőrshow vagy egy új szappan vagy mosószer. 

Nem egy terméket, hanem egy szuperterméket kínálnak. Igaz, hogy emberi melegséget, 

társaságot, tiszteletet, közösségi érzést ígérnek. De ugyanezt teszik a dezodorok és a sör 

reklámozói is. A "csodaszer", az exkluzív összetevő, az egyetlen dolog, amit a szubszekták 

kínálnak, amit más házalók nem, az a túlválasztás terhe alól való feloldódás. Ugyanis nem 

egyetlen terméket vagy eszmét kínálnak, hanem az összes termék és eszme 

megszervezésének egy módját, nem egyetlen árucikket, hanem egy egész stílust, egy sor 

irányelvet, amely segít az egyénnek a választék egyre bonyolultabbá váló bonyolultságát 

kezelhető arányokra csökkenteni. 

A legtöbben kétségbeesetten vágyunk arra, hogy pontosan ilyen iránymutatásokat 

találjunk. Az egymásnak ellentmondó erkölcsiségek sűrűjében, a túlságosan nagy választási 

lehetőség okozta zűrzavarban a legerősebb, leghasznosabb "szupertermék" az életünk 

szervező elve. Ezt kínálja az életstílus. 
 

 

A STÍLUS EREJE 

 

Persze, nem akármilyen életmód megteszi. A konkurens modellek kairói bazárjában élünk. 

Ebben a pszichológiai fantáziamágiában keressük azt a stílust, létünk elrendezésének egy 

olyan módját, amely megfelel a sajátos vérmérsékletünknek és körülményeinknek. Hősöket 

vagy minihősöket keresünk, akiket utánozhatunk. A stíluskereső olyan, mint az a hölgy, aki 

egy divatmagazin lapjait lapozgatja, hogy megtalálja a megfelelő ruhamintát. Egymás után 

tanulmányozza az egyiket a másik után, megállapodik egy olyanban, amelyik tetszik neki, és 

úgy dönt, hogy annak alapján készít egy ruhát. Ezután elkezdi összegyűjteni a szükséges 

anyagokat - ruhát, cérnát, csíkokat, gombokat stb. Pontosan ugyanígy az életstílus 

megalkotója is beszerzi a szükséges kellékeket. Hagyja megnöveszteni a haját. Vesz 

szecessziós posztereket és egy Guevara írásait tartalmazó papírkötést. Megtanul Marcuse-ról 

és Frantz Fanonról beszélgetni. Elsajátít egy sajátos zsargont, olyan szavakat használ, mint 

"relevancia" és "establishment".  
Mindez nem jelenti azt, hogy politikai tettei jelentéktelenek, vagy hogy véleménye 

igazságtalan vagy ostoba lenne. Lehet, hogy a társadalomról alkotott nézetei helytállóak 

(vagy nem). Ám az a sajátos mód, ahogyan ezeket kifejezi, elkerülhetetlenül része a 

személyes stíluskeresésének. 

A hölgy a ruhája megalkotásakor itt-ott változtat rajta, apróbb eltérésekkel a mintától, 

hogy az jobban illeszkedjen hozzá. A végtermék valóban egyedi készítésű, mégis feltűnően 

hasonlít az ugyanabból a mintából varrt többi ruhához. Ugyanígy egyénre szabjuk az 



életstílusunkat is, de az végül általában határozottan hasonlít valamelyik életstílus-modellre, 

amelyet korábban egy szubszekta csomagolt és forgalmazott. 

Gyakran nem vagyunk tudatában annak a pillanatnak, amikor elkötelezzük magunkat 

egy életstílus-modell mellett az összes többi mellett. A döntés, hogy "végrehajtó vagy fekete 

harcos vagy West Side-i vagy West Side-i 



Az értelmiség ritkán a tisztán logikai elemzés eredménye. A döntés sem mindig tisztán, 

egyszerre születik meg. Az a kutató, aki a cigarettáról pipára vált, talán egészségügyi okokból 

teszi ezt anélkül, hogy felismerné, hogy a pipa egy egész életstílus része, amely felé 

vonzódik. A Tiffany-lámpát választó házaspár úgy gondolja, hogy egy lakást rendez be; nem 

feltétlenül úgy tekintik tettüket, mint egy átfogó életstílus kialakítására tett kísérletet.  
A legtöbben valójában nem gondolnak a saját életükre életmód szempontjából, és 

gyakran nehezen tudunk objektíven beszélni róla. Még nagyobb bajban vagyunk, amikor 

megpróbáljuk megfogalmazni a stílusunkban rejlő értékstruktúrát. A feladat kétszeresen is 

nehéz, mert sokan közülünk nem egyetlen integrált stílust sajátítanak el, hanem több 

különböző modellből merített elemek kompozícióját. Lehet, hogy egyszerre utánozzuk a 

hippit és a szörföst. Választhatjuk a West Side Intellektuális és az Executive kereszteződését 

- egy olyan fúzió, amelyet valójában sok New York-i kiadói tisztviselő választ. Ha valakinek 

a személyes stílusa hibrid, gyakran nehéz szétválasztani a többféle modellt, amelyen alapul. 

Ha azonban egyszer elkötelezzük magunkat egy bizonyos modell mellett, akkor 

energikusan küzdünk azért, hogy felépítsük, és talán még inkább azért, hogy megőrizzük azt 

a kihívásokkal szemben. A stílus ugyanis rendkívül fontossá válik számunkra. Ez kétszeresen 

igaz a jövő embereire, akik körében a stílus iránti aggodalom egyenesen szenvedélyes. Ez a 

stílus iránti intenzív aggodalom azonban nem az, amit az irodalomkritikusok formalizmus 

alatt értenek. Ez nem egyszerűen a külsőségek iránti érdeklődés. Az életstílus ugyanis nem 

csupán a viselkedés külső formáit foglalja magában, hanem a viselkedésben rejlő értékeket is, 

és az ember nem változtathat az életstílusán anélkül, hogy ne változtatna valamit az önképén. 

A jövő emberei nem "stílustudatosak", hanem "életmódtudatosak". 

Ezért van az, hogy az apró dolgok gyakran nagy jelentőséget kapnak számukra. 

Egyetlen apró részlet is érzelmi erővel tölthet fel, ha egy nehezen kivívott életstílust 

kérdőjelez meg, ha a stílus integritásának megbontásával fenyeget. Ethel néni nászajándékot 

ad. Zavarba jövünk miatta, mert a miénktől idegen stílusú. Idegesít és felzaklat bennünket, 

még akkor is, ha tudjuk, hogy "Ethel néni nem tud jobbat". Sietve száműzzük a szekrény 

legfelső polcára. 

Ethel néni kenyérpirítója vagy asztali ruhája önmagában nem fontos. De ez egy másik 

szubkulturális világból érkező üzenet, és hacsak nem vagyunk gyengék a saját stílusunk iránti 

elkötelezettségünkben, hacsak nem vagyunk történetesen átmenetben a stílusok között, akkor 

ez erős fenyegetést jelent. Leon Festinger pszichológus alkotta meg a "kognitív disszonancia" 

kifejezést, amely azt a tendenciát jelenti, hogy az ember elutasítja vagy tagadja azokat az 

információkat, amelyek megkérdőjelezik az előfeltevéseit. Nem akarunk olyan dolgokat 

hallani, amelyek felboríthatják gondosan kidolgozott hiedelemstruktúránkat. Hasonlóképpen, 

Ethel néni ajándéka a "stilisztikai disszonancia" egyik elemét képviseli. Azzal fenyeget, hogy 

aláássa gondosan kidolgozott életstílusunkat. 

Miért van az életmódnak ilyen ereje, hogy megőrizze önmagát? Mi a forrása az 

elkötelezettségünknek? Az életstílus egy olyan eszköz, amelyen keresztül kifejezzük 

magunkat. Ez egy módja annak, hogy elmondjuk a világnak, hogy melyik szubszektához 

vagy szubszektákhoz tartozunk. Ez azonban aligha magyarázza meg a számunkra óriási 

jelentőségét. Az igazi ok, amiért az életstílusok olyan jelentősek - és a társadalom 

diverzifikálódásával egyre jelentősebbek - az, hogy mindenekelőtt az utánozandó életstílus-

modell kiválasztása döntő stratégia a túlságosan nagy választék nyomása elleni 

magánháborúnkban. 

Az a döntés, hogy - akár tudatosan, akár nem - "olyanok" leszünk, mint William 

Buckley vagy Joan Baez, Lionel Trilling vagy a szörfös megfelelője, J. J. Moon, megment 

minket attól, hogy milliónyi apró életdöntést kelljen meghoznunk. Ha egyszer elköteleztük 

magunkat egy stílus mellett, képesek vagyunk kizárni számos öltözködési és viselkedési 

formát, számos eszmét és hozzáállást, mint amelyek nem illenek az elfogadott stílusunkhoz. 



Az egyetemista fiú, aki a Diáktüntető modellt választja, kevés energiát pazarol arra, hogy 

azon gyötrődjön, hogy Wallace-ra szavazzon, hogy aktatáskát hordjon, vagy hogy befektetési 

alapokba fektessen. 



Azzal, hogy egy bizonyos életmódra összpontosítunk, rengeteg alternatívát zárunk ki a 

további megfontolásból. Aki a motoros modellt választja, annak nem kell többé azzal a több 

százféle kesztyűvel foglalkoznia, amelyek a szabadpiacon kaphatók, de amelyek sértik az ő 

stílusának szellemét. Csak a modellje által meghatározott korlátok közé illeszkedő 

kesztyűtípusok jóval kisebb repertoárjából kell választania. És amit a kesztyűkről mondunk, 

az ugyanúgy érvényes az elképzeléseire és a társadalmi kapcsolataira is.  
Az egyik életstílus melletti elköteleződés tehát egy szuperdöntés. Ez egy magasabb 

rendű döntés, mint a mindennapi életre vonatkozó döntések általános sorozata. Ez egy olyan 

döntés, amely leszűkíti az alternatívák körét, amelyek a jövőben foglalkoztatnak minket. 

Mindaddig, amíg az általunk választott stílus keretein belül működünk, a választásunk 

viszonylag egyszerű. Az irányelvek világosak. Az a szubszekta, amelyhez tartozunk, segít 

megválaszolni a felmerülő kérdéseket; ez tartja a helyén az irányelveket. 

De amikor a stílusunk hirtelen megkérdőjeleződik, amikor valami arra kényszerít, hogy 

átgondoljuk, akkor újabb szuperdöntésre kényszerülünk. Szembesülünk azzal a fájdalmas 

szükséglettel, hogy nemcsak magunkat, hanem az önképünket is át kell alakítanunk. 

Ez azért fájdalmas, mert egy adott stílus iránti elkötelezettségünktől megszabadulva, 

elszakadva attól a szubkultusztól, amely azt létrehozta, már nem "tartozunk" oda. Ami még 

rosszabb, hogy az alapelveinket megkérdőjelezik, és minden új életdöntéssel újból szembe 

kell néznünk, egyedül, egy határozott, rögzített politika biztonsága nélkül. Egyszóval ismét 

szembesülünk a túlválasztás teljes, nyomasztó terhével. 
 

 

AZ ÉNEK SZUPERBŐSÉGE 

 

"Stílusok között" vagy "szubszekták között" lenni életkrízis, és a jövő emberei több időt 

töltenek ebben az állapotban, stílusok keresésével, mint a múlt vagy a jelen emberei. Az 

identitását menet közben megváltoztatva a szuper-ipari ember magánéletének útját követi az 

egymásnak feszülő szubkultuszok világában. Ez a jövő társadalmi mobilitása: nem 

egyszerűen az egyik gazdasági osztályból a másikba, hanem az egyik törzsi csoportosulásból 

a másikba való átmenet. Nyugtalan mozgás szubkultuszból efemer szubkultuszba jellemzi 

életének ívét.  
Ennek a nyugtalanságnak rengeteg oka van. Nem csupán arról van szó, hogy az egyén 

pszichológiai szükségletei gyakrabban változnak, mint korábban; a szubszekták is változnak. 

Ezen és más okok miatt, ahogy a szubszekták tagsága egyre bizonytalanabbá válik, a 

személyes stílus keresése egyre intenzívebbé, sőt frenetikusabbá válik az elkövetkező 

évtizedekben. Újra és újra azon fogjuk magunkat találni, hogy megkeseredettnek vagy 

unatkozónak, homályosan elégedetlenek leszünk "a dolgok jelenlegi állásával" - más szóval 

elégedetlenek a jelenlegi stílusunkkal. Ebben a pillanatban ismét keresni kezdünk egy új 

elvet, amely köré szervezhetjük döntéseinket. Ismét elérkezünk a szuperdöntés pillanatához. 

Ebben a pillanatban, ha valaki alaposan tanulmányozná a viselkedésünket, akkor azt 

találná, hogy a Tranziens Indexnek nevezett érték meredeken emelkedik. A dolgok, helyek, 

emberek, szervezeti és információs kapcsolatok fluktuációjának mértéke felfelé szökik. 

Megszabadulunk attól a selyemruhától vagy nyakkendőtől, a régi Tiffany-lámpától, attól a 

szörnyű viktoriánus végasztaltól - mindazoktól a jelképektől, amelyek a múlt szubkultuszával 

való kapcsolatainkat jelképezik. Apránként elkezdjük őket új, az új identifikációnkat 

jelképező tárgyakkal helyettesíteni. Ugyanez a folyamat játszódik le társadalmi életünkben is 

- az emberek átjárása felgyorsul. Elkezdjük elutasítani az általunk vallott eszméket (vagy új 

módon magyarázzuk, racionalizáljuk őket). Hirtelen megszabadulunk minden olyan 

korlátozástól, amelyet a szubkultuszunk vagy stílusunk rótt ránk. A Tranziens Index érzékeny 

mutatójának bizonyulna életünk azon pillanatainak, amikor a legszabadabbak vagyunk - de 

ugyanakkor a leginkább elveszettek is. 



Ebben az intervallumban mutatjuk ki azt a vad oszcillációt, amelyet a mérnökök 

"kereső viselkedésnek" neveznek. Most vagyunk a legérzékenyebbek az új szubkultuszok 

üzeneteire, a követelésekre és a 



ellenkérelmek, amelyek szétfeszítik a levegőt. Hajolunk erre és arra. Egy új, erős barát, egy 

új hóbort vagy eszme, egy új politikai mozgalom, a tömegmédia mélyéről felbukkanó új hős - 

mindezek különös erővel csapnak le ránk egy ilyen pillanatban. "Nyitottabbak" vagyunk, 

bizonytalanabbak, készebbek vagyunk arra, hogy valaki vagy egy csoport megmondja 

nekünk, mit tegyünk, hogyan viselkedjünk.  
A döntések - még a kisebbek is - nehezebbek. Ez nem véletlen. Ahhoz, hogy 

megbirkózzunk a mindennapi élet nyomásával, sokkal több információra van szükségünk 

sokkal triviálisabb dolgokról, mint amikor még egy szilárd életmódba voltunk bezárva. Így 

aztán szorongunk, nyomás alatt érezzük magunkat, egyedül vagyunk, és továbblépünk. Egy 

új szubkultuszt választunk vagy hagyjuk magunkat beszippantani. Új stílust öltünk 

magunkra. 

A szuperiparosodás felé rohanva tehát azt tapasztaljuk, hogy az emberek olyan ütemben 

veszik fel és vetik el az életmódot, amely bármelyik korábbi generáció tagjait 

megdöbbentette volna. Mert maga az életstílus eldobható cikké vált. 

Ez nem kis vagy könnyű dolog. Ez magyarázza a korunkra oly jellemző, sokat 

panaszolt "elkötelezettségvesztést". Ahogy az emberek szubkultuszról szubkultuszra, stílusról 

stílusra váltanak, arra kondicionálódnak, hogy megóvják magukat az elszakadás 

elkerülhetetlen fájdalmától. Megtanulnak felvértezni magukat az elválás édes bánata ellen. 

Az a rendkívül hívő katolikus, aki eldobja a vallását, és beleveti magát az újbaloldali aktivista 

életébe, majd beleveti magát valamilyen más ügybe, mozgalomba vagy szubkultuszba, nem 

teheti ezt örökké. Graham Greene kifejezésével élve "kiégett esetté" válik. A múltbeli 

csalódásokból megtanulja, hogy soha ne tegyen túl sokat régi önmagából. 

És így, még ha látszólag fel is vesz egy szubkultuszt vagy stílust, visszatartja 

önmagának egy részét. Megfelel a csoport elvárásainak, és élvezi a csoport által nyújtott 

hovatartozást. De ez a hovatartozás soha nem ugyanaz, mint egykor volt, és titokban készen 

áll arra, hogy egy pillanat alatt disszidáljon. Ez azt jelenti, hogy még akkor is, amikor 

látszólag a legszorosabban csatlakozik a csoportjához vagy törzséhez, az éjszaka sötétjében 

hallgatja a konkurens törzsek rövidhullámú jeleit. 

Ebben az értelemben a csoporthoz való tartozása sekélyes. Folyamatosan a nem-

kötelezettségvállalás pózában marad, és valamely csoport értékei és stílusai iránti erős 

elkötelezettség nélkül nem rendelkezik azokkal a kifejezett kritériumokkal, amelyekre 

szüksége van ahhoz, hogy utat törjön magának a túlválasztás burjánzó dzsungelében. 

A szuperipari forradalom következésképpen a túlválasztás egész problémáját egy 

minőségileg új szintre kényszeríti. Arra kényszerít bennünket, hogy ne csupán lámpák és 

lámpaernyők között válasszunk, hanem életek között, ne életstílus-elemek között, hanem 

egész életstílusok között. 

A túlválasztás problémájának felerősödése az önvizsgálat, a lélekvizsgálat és a befelé 

fordulás orgiái felé kényszerít bennünket. Szembesít bennünket a legnépszerűbb kortárs 

betegséggel, az "identitásválsággal". Soha korábban embertömegek nem szembesültek 

ennyire összetett választási lehetőségekkel. Az identitásvadászat nem a "tömegtársadalom" 

feltételezett választéktalanságából fakad, hanem éppen választási lehetőségeink sokaságából 

és összetettségéből. 

Minden egyes alkalommal, amikor stílusválasztást, szuperdöntést hozunk, minden 

egyes alkalommal, amikor valamilyen szubkulturális csoporthoz vagy csoportokhoz 

csatlakozunk, valamilyen változást hajtunk végre az önképünkben. Bizonyos értelemben más 

emberré válunk, és másként érzékeljük magunkat. Régi barátaink, azok, akik ismertek minket 

valamilyen korábbi inkarnációnkban, felvonják a szemöldöküket. Egyre nehezebben 

ismernek fel bennünket, és valójában egyre nehezebben tudunk azonosulni, sőt, egyre 

nehezebben szimpatizálunk saját korábbi énünkkel. 



A hippiből egyenesvonalú vezető lesz, a vezetőből pedig ejtőernyős, anélkül, hogy az 

átmenet pontos lépéseit megjegyeznénk. Eközben nemcsak stílusának külsőségeit, hanem 

számos alapvető hozzáállását is elveti. És egy nap a kérdés úgy csap le rá, mint hideg víz az 

álmos arcába: "Mi marad?" Mi marad "énből" vagy "személyiségből" egy folyamatos, tartós 

belső struktúra értelmében? Egyesek számára a válasz nagyon kevés. Mert ők már nem "én"-

nel, hanem úgymond "sorozatos én"-ekkel foglalkoznak. 



A szuperipari forradalom tehát alapvető változást követel az ember önfelfogásában, egy 

új személyiségelméletet, amely figyelembe veszi az emberek életében a folytonosság mellett 

a folytonosságokat is.  
A szuper-ipari forradalom a szabadság új felfogását is megköveteli - annak 

felismerését, hogy a szabadság, a végsőkig kiélezve, önmagát negligálja. A társadalomnak a 

differenciálódás új szintjére való ugrásával szükségszerűen új individualizációs lehetőségek 

is járnak, és az új technológia, az új ideiglenes szervezeti formák új emberfajtáért kiáltanak. 

Ezért van az, hogy a "visszahatás" és az átmeneti visszafordulások ellenére a társadalmi 

haladás vonala a szélesebb tolerancia, az egyre több és többféle embertípus könnyebb 

elfogadása felé visz bennünket. 

A "csináld a dolgod" szlogen hirtelen népszerűsége ennek a történelmi mozgalomnak a 

tükörképe. Hiszen minél széttöredezettebb vagy differenciáltabb a társadalom, annál többféle 

életstílust támogat. És minél több társadalmilag elfogadott életstílus-modellt terjeszt elő a 

társadalom, annál közelebb kerül ez a társadalom ahhoz az állapothoz, amelyben valójában 

minden ember a saját, egyedi dolgát teszi. 

Így, Ellulék és Frommék, Mumfordék és Marcusék minden technológiaellenes 

retorikája ellenére, éppen a szuper-ipari társadalom, a valaha volt legfejlettebb technológiai 

társadalom az, amely kiterjeszti a szabadság határait. A jövő emberei nagyobb lehetőségeket 

élveznek az önmegvalósításra, mint a történelem bármely korábbi csoportja. 

Az új társadalom kevés gyökeret kínál a valóban tartós kapcsolatok értelmében. 

Viszont változatosabb élettereket kínál, nagyobb szabadságot arra, hogy ki-be mozogjunk 

ezekbe a résekbe, és több lehetőséget arra, hogy megteremtsük a saját rést, mint az összes 

korábbi társadalom együttvéve. Azt is kínálja, hogy a változáson lovagolva, azt 

meglovagolva, vele együtt változik és növekszik - ez a folyamat végtelenül izgalmasabb, 

mint a szörfözés, az ökrökkel való birkózás, a nyolcsávos gyorsulási pályán való 

"kopogtatós" játék vagy a gyógyszerészeti rúgások hajszolása. Olyan verseny elé állítja az 

egyént, amely önuralmat és magas intelligenciát igényel. Annak az egyénnek, aki ezekkel 

felvértezve érkezik, és aki megteszi a szükséges erőfeszítéseket, hogy megértse a gyorsan 

kialakuló szuperindusztriális társadalmi struktúrát, annak, aki megtalálja a "megfelelő" 

életritmust, a szubszekták "megfelelő" sorozatát, amelyhez csatlakozhat, és az 

életmódmodelleket, amelyeket utánozhat, a diadal fenséges. 

Tagadhatatlan, hogy ezek a nagy szavak nem vonatkoznak a férfiak többségére. A múlt 

és a jelen legtöbb embere olyan életrésekben marad fogva, amelyeket nem ők alakítottak ki, 

és a jelenlegi körülmények között nincs sok reményük arra, hogy valaha is kiszabaduljanak 

belőlük. A legtöbb ember számára a lehetőségek gyötrelmesen kevesek maradnak. 

Ezt a fogságot meg kell törni - és meg is fogjuk törni. De nem a technológia elleni 

tirádákkal fogjuk megtörni. Nem a passzivitáshoz, a miszticizmushoz és az irracionalitáshoz 

való visszatérésre való felszólításokkal fogjuk megtörni. Nem úgy fogjuk megtörni, hogy 

"érezzük" vagy "megérezzük" a jövőbe vezető utat, miközben lebecsüljük az empirikus 

tanulmányozást, az elemzést és a racionális erőfeszítést. Ahelyett, hogy Luddit módjára 

kirohanunk a gép ellen, azok, akik valóban ki akarják törni a múlt és a jelen börtönét, jól 

tennék, ha siettetnék a holnap technológiáinak ellenőrzött-szelektív megérkezését. Ehhez 

azonban az intuíció és a "misztikus meglátások" aligha elegendőek. Pontos tudományos 

ismeretekre lesz szükség, szakértelemmel alkalmazva a társadalmi ellenőrzés döntő, 

legérzékenyebb pontjain. 

Az sem segít, ha a választás maximalizálásának elvét kínáljuk fel a szabadság 

kulcsaként. Figyelembe kell vennünk az itt felvetett lehetőséget, hogy a választás 

túlválasztássá, a szabadság pedig szabadságtalanná válhat. 
 

 

A SZABAD TÁRSADALOM 

 



A romantikus retorika ellenére a szabadság nem lehet abszolút. A teljes választás (értelmetlen 

fogalom) vagy a teljes egyéniség mellett érvelni annyit jelent, mint a közösség vagy a 

szabadság minden formája ellen érvelni. 



a társadalom egésze. Ha minden egyes ember, aki szorgalmasan teszi a dolgát, teljesen 

különbözne a másiktól, akkor két embernek nem lenne alapja a kommunikációra. Ironikus, 

hogy azok, akik a leghangosabban panaszkodnak, hogy az emberek nem tudnak 

"kapcsolódni" egymáshoz, vagy nem tudnak "kommunikálni" egymással, gyakran éppen 

azok, akik a nagyobb individualitást sürgetik. Karl Mannheim szociológus felismerte ezt az 

ellentmondást, amikor azt írta: "Minél inkább individualizáltak az emberek, annál nehezebb 

az azonosulás elérése".  
Hacsak nem vagyunk hajlandóak szó szerint visszazuhanni a technika előtti 

primitivizmusba, és elfogadni annak minden következményét - rövidebb, brutálisabb élet, 

több betegség, fájdalom, éhezés, félelem, babona, idegengyűlölet, bigottság és így tovább -, 

akkor egyre differenciáltabb társadalmak felé fogunk haladni. Ez súlyos társadalmi 

integrációs problémákat vet fel. Az oktatás, a politika, a kultúra milyen kötelékeit kell 

kialakítanunk, hogy a szuperipari rendet működő egésszé kössük össze? Meg lehet-e ezt 

valósítani? "Ennek az integrációnak - írja Bertram M. Gross a Wayne Állami Egyetemről - 

bizonyos közösen elfogadott értékeken vagy bizonyos fokú érzékelt kölcsönös függőségen 

kell alapulnia, ha nem is kölcsönösen elfogadható célokon". 

Az értékek és életstílusok szintjén gyorsan széttöredező társadalom kihívás elé állítja az 

összes régi integrációs mechanizmust, és teljesen új alapot kíván az újjáépítéshez. Ezt az 

alapot még korántsem találtuk meg. Ha azonban a társadalmi integráció nyugtalanító 

problémáival kell szembenéznünk, akkor az egyéni integráció még gyötrelmesebb 

problémáival kell szembenéznünk. Az életstílusok megsokszorozódása ugyanis 

megkérdőjelezi azt a képességünket, hogy önmagunkat összetartsuk. 

A sok lehetséges énünk közül melyiket válasszuk? A sorozatos ének milyen sorozata 

fog jellemezni minket? Röviden, hogyan kell kezelnünk a túlválasztást ezen a 

legintenzívebben személyes és érzelmekkel teli szinten? A változatosság, a választás és a 

szabadság utáni rohanásunkban még nem kezdtük el vizsgálni a sokféleség félelmetes 

következményeit. 

Amikor azonban a sokféleség a mulandósággal és az újdonsággal konvergál, a 

társadalmat az alkalmazkodás történelmi válsága felé lökjük. Olyan mulandó, ismeretlen és 

összetett környezetet teremtünk, amely milliókat fenyeget az alkalmazkodóképesség 

összeomlásával. Ez az összeomlás a jövő sokkja. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ötödik rész: 

 
 
 
 
 
 
 

 

AZ ALKALMAZKODÓKÉPESSÉG HATÁRAI 



15. fejezet 

 
 

 

JÖVŐBELI SOKK: A FIZIKAI DIMENZIÓ 

 

Évszázadokkal ezelőtt a zsugorodó tengerek akaratlanul is több millió vízi élőlényt dobtak az 

újonnan kialakult partokra. Megszokott környezetüktől megfosztva, zihálva és karmolva 

haltak meg az örökkévalóság minden egyes további pillanatáért. Csak néhány szerencsés, a 

kétéltű léthez jobban alkalmazkodó egyed élte túl a változás okozta sokkot. Ma, mondja 

Lawrence Suhm szociológus a Wisconsini Egyetemről, "olyan traumatikus időszakon 

megyünk keresztül, mint az ember elődeinek evolúciója a tengeri élőlényekből szárazföldi 

élőlényekké ... Akik alkalmazkodni tudnak, azok alkalmazkodni fognak; akik nem, azok vagy 

tovább élnek valahogy a fejlődés alacsonyabb szintjén, vagy elpusztulnak - partra vetve".  
Azt állítani, hogy az embernek alkalmazkodnia kell, feleslegesnek tűnik. Már 

bebizonyította, hogy a legjobban alkalmazkodó életformák közé tartozik. Túlélte az 

egyenlítői nyarakat és az antarktiszi teleket. Túlélte Dachaut és Vorkutát. Járt a Hold 

felszínén. Ezek a teljesítmények arra engednek következtetni, hogy az 

alkalmazkodóképessége "végtelen". Pedig semmi sem állhatna távolabb az igazságtól. Mert 

minden hősiessége és kitartása ellenére az ember biológiai szervezet, "bioszisztéma" marad, 

és minden ilyen rendszer kérlelhetetlen korlátok között működik. 
A hőmérséklet, a nyomás, a kalóriabevitel, az oxigén- és széndioxidszint mind olyan 

abszolút határokat szab, amelyeken túl az ember a jelenlegi formájában nem merészkedhet. Így 

amikor az embert a világűrbe repítjük, egy olyan kiválóan megtervezett mikrokörnyezettel 

vesszük körül, amely mindezeket a tényezőket élhető határokon belül tartja. Milyen furcsa tehát, 

hogy amikor az embert a jövőbe repítjük, kevés gondot fordítunk arra, hogy megvédjük a 

változás sokkjától. Mintha a NASA meztelenül lőtte volna Armstrongot és Aldrint a kozmoszba.  
E könyv tézise az, hogy az emberi szervezet által elviselhető változásoknak vannak 

felfedezhető határai, és hogy a változások végtelenül gyorsításával, anélkül, hogy előzetesen 

meghatároznánk ezeket a határokat, emberek tömegeit vethetjük alá olyan 

követelményeknek, amelyeket egyszerűen nem tudnak elviselni. Nagy a kockázata annak, 

hogy abba a sajátos állapotba sodorjuk őket, amelyet én jövőbeli sokknak neveztem. 

A jövőbeli sokkot úgy definiálhatjuk, mint az emberi szervezet fizikai és pszichológiai 

stresszét, amely az emberi szervezet fizikai alkalmazkodó rendszereinek és döntéshozatali 

folyamatainak túlterheléséből ered. Egyszerűbben fogalmazva, a jövőbeli sokk a 

túlstimulációra adott emberi válaszreakció. 

A különböző emberek különböző módon reagálnak a jövőbeli sokkra. A tünetek is a 

betegség stádiumától és intenzitásától függően változnak. Ezek a tünetek a szorongástól, a 

segítő tekintéllyel szembeni ellenségeskedéstől és az értelmetlennek tűnő erőszakosságtól 

kezdve egészen a testi betegségig, a depresszióig és az apátiáig terjednek. Áldozatai gyakran 

mutatnak kiszámíthatatlan ingadozásokat az érdeklődésben és az életmódban, majd a 

szociális, intellektuális és érzelmi visszahúzódás révén igyekeznek "burokba bújni". 

Folyamatosan "lehallgatva" vagy zaklatva érzik magukat, és kétségbeesetten szeretnék 

csökkenteni a döntések számát, amelyeket meg kell hozniuk. 

Ahhoz, hogy megértsük ezt a szindrómát, össze kell szednünk az olyan szétszórt 

területekről, mint a pszichológia, a neurológia, a kommunikációelmélet és az endokrinológia, 

amit a tudomány az emberi alkalmazkodásról tud mondani. Az alkalmazkodásnak 

önmagában még nincs tudománya. Az alkalmazkodás betegségeinek szisztematikus 

felsorolása sem létezik. Mégis, a különböző tudományágakból mostanra beáramló 

bizonyítékok lehetővé teszik, hogy felvázoljuk az alkalmazkodás elméletének vázlatos 



körvonalait. Bár e tudományágak kutatói gyakran egymás erőfeszítéseiről mit sem tudva 

dolgoznak, munkájuk elegánsan összeegyeztethető. Különálló és izgalmas mintát alkotva 

szilárd alapot nyújtanak a jövőbeli sokk koncepciójának. 



 

ÉLETVÁLTOZÁS ÉS BETEGSÉG 

 

Mi történik valójában az emberekkel, amikor újra és újra arra kérik őket, hogy 

változtassanak? Ahhoz, hogy megértsük a választ, magával a testtel, a fizikai szervezettel kell 

kezdenünk. Szerencsére egy sor megdöbbentő, de még nem publikált kísérlet nemrégiben 

árulkodó fényt vetett a változás és a fizikai egészség kapcsolatára.  
Ezek a kísérletek a néhai Dr. Harold G. Wolff munkájából nőttek ki a New York-i 

Cornell Medical Centerben. Wolff többször hangsúlyozta, hogy az egyén egészsége szorosan 

összefügg a környezet által támasztott alkalmazkodási követelményekkel. Wolff egyik 

követője, Dr. Lawrence E. Hinkle, Jr. az orvostudománynak ezt a megközelítését 

"humánökológiai" megközelítésnek nevezte, és szenvedélyesen érvelt amellett, hogy a 

betegség nem feltétlenül egyetlen specifikus kórokozó, például egy baktérium vagy vírus 

következménye, hanem számos tényező következménye, beleértve a testet körülvevő 

környezet általános jellegét is. Hinkle évek óta azon dolgozik, hogy az orvosi szakma 

figyelmét ráirányítsa a környezeti tényezők fontosságára az orvoslásban. 

Napjainkban, amikor a légszennyezés, a vízszennyezés, a városi zsúfoltság és más 

hasonló tényezők miatt egyre több egészségügyi hatóság kezdi elfogadni azt az ökológiai 

elképzelést, hogy az egyént egy teljes rendszer részének kell tekinteni, és hogy egészsége 

számos finom külső tényezőtől függ. 

Wolff egy másik kollégája, Dr. Thomas H. Holmes volt az, aki azzal az ötlettel állt elő, 

hogy maga a változás - nem ez vagy az a konkrét változás, hanem a változás általános 

mértéke az ember életében - lehet az egyik legfontosabb környezeti tényező. Az eredetileg 

Cornellből származó Holmes ma a Washingtoni Egyetem orvosi karán dolgozik, és ott egy 

Richard Rahe nevű fiatal pszichiáter segítségével megalkotta az Életváltozási egységek 

skálájának nevezett zseniális kutatási eszközt. Ez egy olyan eszköz volt, amellyel azt lehetett 

mérni, hogy egy egyén mennyi változást élt át egy adott időintervallumban. Kidolgozása 

fontos módszertani áttörést jelentett, mivel először tette lehetővé, hogy legalább durván 

minősítsük az egyéni életben bekövetkező változások mértékét. 

Azzal érvelve, hogy az élet különböző változásai különböző erővel hatnak ránk, 

Holmes és Rahe azzal kezdték, hogy felsorolnak annyi ilyen változást, amennyit csak tudnak. 

Egy válás, egy házasság, egy új otthonba költözés - ezek az események mindannyiunkra 

másképp hatnak. Ráadásul egyesek nagyobb hatással vannak ránk, mint mások. Egy nyaralási 

utazás például kellemes szünetet jelenthet a rutinban. Mégis aligha hasonlítható össze 

hatásában mondjuk egy szülő halálával. 

Holmes és Rahe ezután az életmódváltások listáját több ezer férfinak és nőnek vitte el 

az élet számos területén az Egyesült Államokban és Japánban. Mindenkit megkértek, hogy 

rangsorolja a listán szereplő konkrét pontokat aszerint, hogy az egyes pontok milyen hatással 

voltak rájuk. Mely változások igényeltek nagyfokú megküzdést vagy alkalmazkodást? 

Melyek voltak viszonylag csekélyek? 

Holmes és Rahe meglepetésére kiderült, hogy az emberek között széleskörű egyetértés 

van abban, hogy az életükben bekövetkező változások milyen jelentős alkalmazkodást 

igényelnek, és melyek azok, amelyek viszonylag jelentéktelenek. Ez az egyetértés a 

különböző életesemények "hatás-teljességével" kapcsolatban még a nemzeti és nyelvi 

korlátokat is átlépi.* Az emberek általában tudják és egyetértenek abban, hogy mely 

változások érintik őket a legsúlyosabban. 

Ezen információk birtokában Holmes és Rahe számszerű súlyt tudott rendelni az egyes 

életmódváltozásokhoz. Így a listán szereplő minden egyes elemet a nagyságrendje szerint 

rangsoroltak, és ennek megfelelően kaptak pontszámot. Ha például a házastárs halálát száz 

pontra értékelték, akkor az új otthonba költözést a legtöbb ember csak húsz pontra értékelte, a 

nyaralást pedig tizenháromra. (A házastárs halálát egyébként szinte mindenki a legnagyobb 

hatású változásnak tartja, ami egy embert a rendes élete során érhet). 



Holmes és Rahe készen állt a következő lépésre. Az Életváltozási egységek skálával 

felfegyverkezve elkezdték megkérdezni az embereket az életükben bekövetkezett változások 

tényleges mintázatáról. 



A skála lehetővé tette, hogy összehasonlítsuk az egyik ember életének "változékonyságát" a 

másikéval. Egy személy életében a változás mértékének vizsgálatával megtudhatunk-e 

valamit magának a változásnak az egészségre gyakorolt hatásáról?  
Hogy ezt kiderítsék, Holmes, Rahe és más kutatók szó szerint több ezer ember 

"életmódváltozási pontszámát" állították össze, és megkezdték azt a fáradságos munkát, hogy 

ezeket összevessék ugyanezen emberek kórtörténetével. Korábban soha nem volt mód arra, 

hogy a változás és az egészség összefüggésbe hozzák. Soha korábban nem álltak 

rendelkezésre ilyen részletes adatok az egyéni életek változásainak mintáiról. És ritkán 

fordult elő, hogy egy kísérlet eredményei kevésbé kétértelműek lettek volna. Az Egyesült 

Államokban és Japánban, a katonák és a civilek, a terhes nők és a leukémiás áldozatok 

családjai, az egyetemi sportolók és a nyugdíjasok körében ugyanaz a feltűnő minta 

mutatkozott: a magas életmódváltozási pontszámmal rendelkezők a következő évben 

nagyobb valószínűséggel betegedtek meg, mint társaik. Először sikerült drámai formában 

kimutatni, hogy az ember életében bekövetkező változás mértéke - az életritmusa - szorosan 

összefügg az egészségi állapotával. 

"Az eredmények annyira látványosak voltak - mondja Dr. Holmes -, hogy először 

haboztunk a publikálásukkal. Csak 1967-ben hoztuk nyilvánosságra az első eredményeinket." 

Azóta az Életváltozási egységek skálát és az Életváltozási kérdőívet a Wattsban élő 

munkanélküli feketéktől a tengerészgyalogos tisztekig a legkülönbözőbb csoportoknál 

alkalmazták. A változás és a betegség közötti összefüggés minden esetben megmaradt. 

Megállapították, hogy az "életmódbeli változások", amelyek nagyfokú alkalmazkodást és 

megküzdést igényelnek, összefüggnek a betegséggel - függetlenül attól, hogy ezek a 

változások az egyén közvetlen ellenőrzése alatt állnak-e vagy sem, és hogy az egyén 

nemkívánatosnak tartja-e őket vagy sem. Továbbá, minél nagyobb mértékű az életmódváltás, 

annál nagyobb a kockázata annak, hogy a későbbi betegség súlyos lesz. Ez a bizonyíték 

olyannyira erős, hogy az életmódváltozási pontszámok tanulmányozásával lehetővé válik a 

betegség szintjének tényleges előrejelzése különböző populációkban. 

Így 1967 augusztusában Ransom J. Arthur parancsnok, az Egyesült Államok 

Haditengerészetének San Diegóban működő orvosi neuropszichiátriai kutatócsoportjának 

vezetője és Richard Rahe, aki jelenleg Arthur parancsnok csoportjának századosaként 

dolgozott, nekilátott, hogy 3000 tengerészgyalogosból álló csoportban előrejelezze a 

betegségeket. Dr. Arthur és Rahe azzal kezdték, hogy a San Diegó-i kikötőben három cirkáló 

tengerészeinek kiosztottak egy életmódváltozási kérdőívet. A hajók indulás előtt álltak, és 

egyenként körülbelül hat hónapig voltak a tengeren. Ez idő alatt lehetőség nyílt arra, hogy a 

legénység minden egyes tagjáról pontos orvosi nyilvántartást vezessenek. Vajon az egy 

ember életmódváltozási mintázatára vonatkozó információk előre megmondhatják, hogy 

mekkora a valószínűsége annak, hogy az út során megbetegszik? 

A legénység minden tagját megkérték, hogy mondja el, milyen változások történtek az 

életében az utazást megelőző évben. A kérdőív a témák rendkívül széles spektrumát ölelte 

fel. Így rákérdezett arra, hogy az embernek a tizenkét hónapos időszak alatt több vagy 

kevesebb gondja volt-e a felettesekkel. Az étkezési és alvási szokásaiban bekövetkezett 

változásokra kérdezett rá. Érdeklődött baráti körének, öltözködésének, szórakozási formáinak 

változásáról. Megkérdezték, hogy tapasztalt-e változást a társadalmi tevékenységében, a 

családi összejövetelekben, az anyagi helyzetében. Volt-e több vagy kevesebb gondja az 

apósával? Több vagy kevesebb vitája volt a feleségével? Született vagy örökbefogadott 

gyermeke? Elszenvedte-e felesége, barátja vagy rokona halálát? 

A kérdőív olyan kérdéseket vizsgált, mint például, hogy hányszor költözött új lakásba. 

Volt-e gondja a törvénnyel közlekedési vagy egyéb kisebb szabálysértések miatt? Sok időt 

töltött-e távol a feleségétől a munkájával kapcsolatos utazások vagy házassági nehézségek 

miatt? Váltott-e munkahelyet? Díjakat vagy előléptetéseket nyert? Megváltoztak-e az 



életkörülményei a ház átalakítása vagy a környék romlása miatt? A felesége elkezdett vagy 

abbahagyta a munkát? Vett-e hitelt vagy jelzáloghitelt? Hányszor vett ki szabadságot? 

Történt-e jelentős változás a szüleivel való kapcsolatában haláleset, válás, újraházasodás stb. 

következtében? 



Röviden, a kérdőív olyan életmódbeli változásokra próbált rávilágítani, amelyek a 

normális létezés részét képezik. Nem azt kérdezte, hogy egy változást "jónak" vagy 

"rossznak" tartanak-e, csupán azt, hogy bekövetkezett-e vagy sem.  
A három cirkáló hat hónapig a tengeren maradt. Közvetlenül a tervezett visszatérésük 

előtt Arthur és Rahe új kutatócsoportokat vezényelt ki a hajókhoz. Ezek a csapatok 

nekiláttak, hogy alaposan átvizsgálják a hajók egészségügyi dokumentációját. Melyik ember 

volt beteg? Milyen betegségeket jelentettek? Hány napot töltöttek a gyengélkedőn? 

Amikor az utolsó számítógépes futtatások befejeződtek, a változékonyság és a betegség 

közötti összefüggés minden eddiginél szilárdabban rögzült. Kiderült, hogy az 

életmódváltozások felső tíz százalékába tartozó férfiak - akiknek az előző évben a legtöbb 

változáshoz kellett alkalmazkodniuk - másfél-kétszer annyi betegségben szenvedtek, mint az 

alsó tíz százalékba tartozók. Ráadásul, még egyszer, minél magasabb volt az életmódváltás 

pontszáma, annál súlyosabb volt a betegség valószínűsége. Az életmódváltozási minták 

tanulmányozása - a változás mint környezeti tényező - jelentősen hozzájárult a betegségek 

mennyiségének és súlyosságának sikeres előrejelzéséhez a legkülönbözőbb populációkban. 

"Most először - mondja Dr. Arthur, értékelve az életváltozással kapcsolatos kutatásokat 

-, van egy indexünk a változásról". Ha rövid időn belül sok változás történt az életünkben, ez 

nagy kihívás elé állítja a szervezetünket ... A rövid időn belül bekövetkező rengeteg változás 

túlterhelheti a megküzdési mechanizmusait. 

"Világos - folytatja -, hogy kapcsolat van a test védekezése és a társadalom által 

támasztott változtatási igények között". Folyamatos dinamikus egyensúlyban vagyunk ... 

A különböző "ártalmas" elemek, mind belső, mind külső, mindig jelen vannak, és mindig arra 

törekszenek, hogy betegséggé robbanjanak. Például bizonyos vírusok a szervezetben élnek, 

és csak akkor okoznak betegséget, amikor a szervezet védekezőképessége megkopik. 

Lehetnek olyan általános testvédelmi rendszerek, amelyek elégtelennek bizonyulnak ahhoz, 

hogy megbirkózzanak a változás iránti igények áradatával, amelyek az ideg- és endokrin 

rendszeren keresztül lüktetve érkeznek." 

Az életmódváltás kutatásának tétje valóban nagy, mivel nemcsak a betegség, hanem 

maga a halál is összefüggésbe hozható a szervezetre nehezedő alkalmazkodási 

követelmények súlyosságával. Így Arthur, Rahe és egyik kollégája, Dr. Joseph D. McKean, 

Jr. jelentése Somerset Maugham irodalmi önéletrajzából, az Összegzésből vett idézettel 

kezdődik: 
 

Apám ... Párizsba ment, és a brit nagykövetség ügyvédje lett... . Anyám halála után 

a szobalánya lett az ápolóm..... Azt hiszem, apámnak romantikus elméje volt.  
A fejébe vette, hogy épít egy házat, ahol nyáron lakhat. Vett egy telket Suresnes-ben egy 

domb tetején. ... Olyan lett volna, mint egy villa a Boszporuszon, és a legfelső emeleten 

loggiák vették körül. ... Fehér ház volt, és a redőnyöket pirosra festették. A kertet úgy 

alakították ki. A szobákat berendezték, aztán apám meghalt. 
 

"Somerset Maugham édesapjának halála - írják - első pillantásra úgy tűnik, hogy 

hirtelen, váratlan esemény volt. Az apa halálát megelőző egy-két év eseményeinek kritikus 

értékelése azonban feltárja a foglalkozásában, lakóhelyében, személyes szokásaiban, 

pénzügyeiben és családi konstellációjában bekövetkezett változásokat". Ezek a változások, 

úgy vélik, előidéző események lehettek.  
Ez az érvelés összhangban van azokkal a jelentésekkel, amelyek szerint a házastárs 

elvesztését követő első évben az özvegyek és özvegyek körében a halálozási arány magasabb 

a szokásosnál. Egy sor brit tanulmány határozottan azt sugallta, hogy az özvegység okozta 

sokk gyengíti a betegségekkel szembeni ellenálló képességet, és hajlamos felgyorsítani az 

öregedést. Ugyanez igaz a férfiakra is. A londoni Institute of Community Studies tudósai a 



bizonyítékok áttekintése és 4486 özvegyember vizsgálata után kijelentik, hogy "az első hat 

hónap többlethalandósága szinte biztosan valós ... 



[Úgy tűnik, hogy az özvegység hirtelen, az első hat hónapban mintegy 40 százalékkal növeli 

a halálozási arányt."  
Miért lenne ez igaz? Feltételezések szerint a gyász önmagában patológiához vezet. A 

válasz azonban talán nem is a gyász állapotában rejlik, hanem abban, hogy a házastárs 

elvesztése igen nagy hatással jár, mivel a túlélőt arra kényszeríti, hogy a halál bekövetkezte 

után rövid időn belül számos jelentős életmódbeli változást hajtson végre. 

Hinkle, Holmes, Rahe, Arthur, McKean és mások munkája, amely a változás és a 

betegség kapcsolatát vizsgálja, még csak a kezdeti szakaszban van. Egy tanulság azonban 

már most is világosan látszik: a változás fiziológiai árcédulát hordoz magában. És minél 

radikálisabb a változás, annál nagyobb az ára. 
 

* Az Egyesült Államokban és Japánban végzett munkát most franciaországi, belgiumi és hollandiai 

tanulmányok egészítik ki. 

 

 

VÁLASZ AZ ÚJDONSÁGOKRA 

 

"Az élet - mondja Dr. Hinkle - "... a szervezet és a környezet közötti állandó kölcsönhatást 

feltételezi". Amikor a válás, a családban bekövetkező haláleset, a munkahelyváltás vagy akár 

a nyaralás okozta változásról beszélünk, akkor egy jelentős életeseményről van szó. Pedig, 

mint mindenki tudja, az élet apró eseményekből is áll, állandóan áramlanak be és ki a 

tapasztalatainkba. Minden nagyobb életváltozás csak azért jelentős, mert sok apró 

változtatásra is rákényszerít bennünket, és ezek viszont még kisebb és kisebb változásokból 

állnak. Ahhoz, hogy megküzdjünk az élet értelmével a felgyorsuló társadalomban, látnunk 

kell, hogy mi történik ezeknek az apró, "mikro-változásoknak" a szintjén is.  
Mi történik, ha valami megváltozik a környezetünkben? Mindannyian folyamatosan a 

környezetünkből érkező jelek záporában fürödünk - vizuális, hallási, tapintási stb. 

jelzésekben. Ezek többsége rutinszerűen, ismétlődő mintázatokban érkezik. Amikor valami 

megváltozik érzékszerveink hatókörén belül, az érzékcsatornáinkon keresztül az 

idegrendszerünkbe áramló jelek mintázata megváltozik. A rutinszerű, ismétlődő minták 

megszakadnak - és erre a megszakításra különösen hevesen reagálunk. 

Fontos, hogy amikor új ingerek érnek minket, a test és az agy szinte azonnal tudja, hogy 

ezek újak. A változás nem lehet több, mint a szemünk sarkából látott színvillanás. Lehet, 

hogy egy szeretett személy, aki gyengéden végigsimít rajtunk az ujjbegyeivel, egy pillanatra 

megtorpan. Bármi is legyen a változás, hatalmas mennyiségű fizikai gépezet lép működésbe. 

Ha egy kutya furcsa zajt hall, a füle megered, a feje elfordul. És mi is hasonlóan 

cselekszünk. Az ingerek változása kiváltja azt, amit a kísérleti pszichológusok "orientációs 

válasznak" neveznek. A tájékozódási válasz vagy OR egy összetett, sőt masszív testi 

művelet. A szem pupillái kitágulnak. Fotokémiai változások következnek be a retinában. A 

hallásunk pillanatnyilag élesebbé válik. Akaratlanul is használjuk izmainkat, hogy 

érzékszerveinket a beérkező inger felé irányítsuk - például a hang felé hajolunk, vagy 

hunyorítunk a szemünkkel, hogy jobban lássunk. Általános izomtónusunk megemelkedik. 

Megváltozik az agyhullámok mintázata. Ujjaink és lábujjaink kihűlnek, mivel a bennük lévő 

vénák és artériák összeszűkülnek. A tenyerünk izzad. A vér a fejünkbe szökik. Megváltozik a 

légzésünk és a szívritmusunk. 

Bizonyos körülmények között mindezt - és még annál is többet - nagyon nyilvánvaló 

módon, az úgynevezett "ijedtségi reakció" formájában tesszük. De még ha nem is vagyunk 

tudatában annak, hogy mi történik, ezek a változások minden alkalommal végbemennek, 

amikor újdonságot észlelünk a környezetünkben. 



Ennek oka az, hogy az agyunkba nyilvánvalóan beépítettek egy speciális újdonság-

felismerő berendezést, amely csak nemrégiben került a neurológusok figyelmébe. A szovjet 

tudós, E. N. Szokolov, aki a legátfogóbb magyarázatot adta a tájékozódási válasz 

működésére, azt javasolja, hogy az agy idegsejtjei információt tárolnak a beérkező ingerek 

intenzitásáról, időtartamáról, minőségéről és sorrendjéről. Amikor új ingerek érkeznek, 

ezeket összevetik az agykéregben lévő "idegi modellekkel". Ha az ingerek újak, nem 

illeszkednek egyetlen meglévő neurális modellhez sem, és bekövetkezik a VAGY. Ha 

azonban a megfeleltetési folyamat során kiderül, hogy hasonlítanak a korábban tárolt 

modellekhez, az agykéreg jeleket küld a retikuláris aktiváló rendszerbe, és ezzel utasítja azt, 

hogy ne lőjön tovább.  
Ily módon a környezetünk újdonságtartalmának közvetlen fizikai következményei 

vannak. Ezen túlmenően létfontosságú felismerni, hogy a műtét nem szokatlan dolog. 

Legtöbbünkben szó szerint ezerszer zajlik le egyetlen nap folyamán, ahogy a körülöttünk 

lévő környezetben különböző változások történnek. Újra és újra beindul a VAGY, még alvás 

közben is. 

"A műtő nagy!" - mondja Ardie Lubin kutató pszichológus, az alvásmechanizmusok 

szakértője. "Az egész test részt vesz benne. És amikor növeljük az újdonságot a környezetben 

- amit a sok változás jelent -, akkor folyamatos VAGYOK-ot kapunk vele. Ez valószínűleg 

nagyon megterhelő a szervezet számára. Pokoli terhelést jelent a szervezet számára. 

"Ha egy környezetet túlterhelünk újdonságokkal, akkor a szorongásos neurotikusok 

megfelelőjét kapjuk - olyan embereket, akiknek a szervezetét folyamatosan elárasztja az 

adrenalin, folyamatos szívdobogás, hideg kezek, fokozott izomtónus és remegés - az összes 

szokásos műtéti jellemző." 

A tájékozódási válasz nem véletlen. Ez a természet ajándéka az ember számára, az 

egyik legfontosabb alkalmazkodási mechanizmusa. A tájékozódási válasz hatására az ember 

érzékenyebbé válik arra, hogy több információt vegyen fel - például jobban lásson vagy 

halljon. Szükség esetén felkészíti izmait a hirtelen megerőltetésre. Röviden, felkészíti őt a 

harcra vagy menekülésre. Azonban minden egyes VAGY, ahogy Lubin kiemeli, a test 

elhasználódását és elhasználódását követeli, mivel a fenntartásához energiára van szükség. 

A műtét egyik eredménye tehát az, hogy a testet egy várakozással teli energiahullám 

járja át. A tárolt energia olyan helyeken van, mint az izmok és a verejtékmirigyek. Ahogy az 

idegrendszer az újdonságra reagálva lüktet, szinaptikus hólyagocskái kis mennyiségű 

adrenalint és nor-adrenalint bocsátanak ki. Ezek viszont a tárolt energia részleges 

felszabadulását váltják ki. Röviden, minden egyes VAGY nemcsak a szervezet korlátozott 

gyors energiakészletét veszi igénybe, hanem a még korlátozottabb energiafelszabadító 

készletét is. 

Hangsúlyozni kell továbbá, hogy a VAGY nem pusztán egyszerű érzékszervi 

bemenetekre adott válaszként jelentkezik. Ez akkor történik, amikor újszerű gondolatokkal 

vagy információkkal, valamint újszerű látványokkal vagy hangokkal találkozunk. Egy friss 

irodai pletyka, egy egységesítő koncepció, akár egy új vicc vagy egy eredeti szófordulat is 

kiválthatja. 

A VAGY különösen feszült, amikor egy újszerű esemény vagy tény megkérdőjelezi az 

ember egész előzetesen kialakított világképét. Egy kidolgozott ideológia, a katolicizmus, a 

marxizmus vagy bármi más alapján gyorsan felismerjük (vagy felismerni véljük) az ismerős 

elemeket az egyébként újszerű ingerekben, és ez megnyugtat bennünket. Az ideológiákat 

valóban úgy tekinthetjük, mint nagy mentális irattárakat, amelyeknek üres fiókjai vagy rései 

várják az új adatok befogadását. Emiatt az ideológiák a VAGY intenzitásának és 

gyakoriságának csökkentésére szolgálnak. 

Csak akkor következik be a VAGY, ha egy új tény nem illik bele, ha ellenáll az 

iktatásnak. Klasszikus példa erre az a vallásos ember, akit úgy neveltek, hogy hisz Isten 



jóságában, és aki hirtelen szembesül azzal, ami a nyomasztó, értelmetlen gonoszság esetének 

tűnik számára. Amíg az új tényt nem tudja összeegyeztetni, vagy a világképét nem tudja 

megváltoztatni, addig akut izgatottságtól és szorongástól szenved. 

A műtét olyannyira stresszes, hogy hatalmas megkönnyebbülést érzünk, amikor vége 

van. Az eszmék vagy a megismerés szintjén ez az "a-há!" reakció, amit a kinyilatkoztatás 

pillanatában tapasztalunk, amikor végre megértünk valamit, ami eddig zavarba ejtett minket. 

Lehet, hogy 



az "a-hah" reakciónak csak ritka alkalmakkor vagyunk tudatában, de a VAGY és az "a-hah"-

k folyamatosan előfordulnak közvetlenül a tudatosság szintje alatt.  
Az újdonság - bármilyen érzékelhető újdonság - tehát robbanásszerű aktivitást vált ki a 

szervezetben, különösen az idegrendszerben. A VAGY-ok villanófényként gyulladnak ki 

bennünk, olyan sebességgel, amelyet a rajtunk kívül történtek határoznak meg. Az ember és a 

környezet állandó, reszkető kölcsönhatásban van egymással. 
 

 

AZ ADAPTÍV REAKCIÓ 

 

Míg a környezet újdonsága növeli vagy csökkenti a VSZ-ek előfordulási sebességét, egyes 

újszerű körülmények még erőteljesebb reakciókat váltanak ki. Egy monoton autópályán 

vezetünk, rádiót hallgatunk, és álmodozni kezdünk. Hirtelen egy autó száguld el mellettünk, 

ami arra kényszerít, hogy kitérjünk a sávunkból. Automatikusan, szinte azonnal reagálunk, és 

a VAGY nagyon kifejezett. Érezzük, ahogy a szívünk dobog, és a kezünk remeg. Eltart egy 

darabig, mire a feszültség alábbhagy.  
De mi van, ha nem enyhül? Mi történik, ha olyan helyzetbe kerülünk, amely a fizikai és 

pszichológiai reakciók összetett sorozatát követeli meg, és amelyben a nyomás tartósan 

fennáll? Mi történik, ha például a főnök nap mint nap forrón leheli a nyakunkba a levegőt? 

Mi történik, ha valamelyik gyermekünk súlyosan beteg? Vagy ha másrészt izgatottan várunk 

egy "nagy randevút" vagy egy fontos üzleti üzlet megkötését? 

Az ilyen helyzeteket nem lehet kezelni a VAGY által biztosított gyors 

energiakitöréssel, és ezekre az esetekre létezik az úgynevezett "alkalmazkodási reakció". Ez 

szorosan kapcsolódik a VAGY-hoz. Sőt, a két folyamat olyannyira összefonódik, hogy a 

VAGY a nagyobb, átfogóbb adaptív reakció részének vagy kezdeti fázisának tekinthető. De 

míg a VAGY elsősorban az idegrendszeren alapul, addig az alkalmazkodási reakció 

nagymértékben függ az endokrin mirigyektől és az általuk a véráramba lövellt hormonoktól. 

Az első védelmi vonal az idegi; a második a hormonális. 

Amikor az egyének kénytelenek ismételten alkalmazkodni az újdonságokhoz, és 

különösen, amikor bizonyos konfliktusokkal és bizonytalansággal járó helyzetekhez 

kénytelenek alkalmazkodni, az agyalapi mirigy (hipofízis) nevű, borsónyi méretű mirigy 

számos anyagot pumpál ki. Ezek közül az egyik, az ACTH a mellékvesékhez kerül. Ez 

viszont arra készteti őket, hogy bizonyos, kortikoszteroidoknak nevezett vegyi anyagokat 

állítsanak elő. Amikor ezek felszabadulnak, felgyorsítják a test anyagcseréjét. Emelik a 

vérnyomást. Gyulladásgátló anyagokat küldenek a vérben, hogy leküzdjék a sebhelyeken a 

fertőzést, ha van ilyen. És elkezdik a zsírokat és a fehérjéket szétosztható energiává alakítani, 

ezzel megcsapolva a szervezet energiatartalékát. Az adaptív reakció sokkal erősebb és 

tartósabb energiapumpát biztosít, mint a műtét. 

A tájékozódási reakcióhoz hasonlóan az adaptív reakció sem ritkaság. Hosszabb ideig 

tart, amíg felébred, és hosszabb ideig tart, de számtalanszor előfordul akár egyetlen nap alatt 

is, reagálva a fizikai és társadalmi környezetünk változásaira. Az alkalmazkodási reakciót, 

amelyet néha a drámaibb "stressz" kifejezéssel illetnek, a körülöttünk lévő pszichológiai 

klíma változása és változásai válthatják ki. Az aggodalom, a zaklatottság, a konfliktus, a 

bizonytalanság, sőt a boldog várakozás, a vidámság és az öröm is működésbe hozza az 

ACTH gyárat. Maga a változás várakozása is kiválthatja az adaptív reakciót. Az életmód 

megváltoztatásának szükségessége, a régi munkát egy újjal való felcserélése, a társadalmi 

nyomás, a státuszváltás, az életmódváltás, tulajdonképpen minden, ami arra kényszerít, hogy 

szembesüljünk az ismeretlennel, bekapcsolhatja az adaptív reakciót. 

Dr. Lennart Levi, a stockholmi Karolinska Kórház klinikai stresszlaboratóriumának 

igazgatója például kimutatta, hogy az érzelmi légkörben vagy az interperszonális 

kapcsolatokban bekövetkező egészen kis változások is jelentős változásokat okozhatnak a 



test kémiájában. A stresszt gyakran mérik a kortikoszteroidok és a katekolaminok (adrenalin 

és nor- 



például adrenalin), amely a vérben és a vizeletben található. Egy kísérletsorozatban Levi 

filmek segítségével érzelmeket generált, és az ebből eredő kémiai változásokat ábrázolta.  
Svéd férfi orvostanhallgatók egy csoportjának gyilkosságokat, verekedéseket, 

kínzásokat, kivégzéseket és állatkínzást ábrázoló filmrészleteket mutattak be. Vizeletük 

adrenalin-összetevője átlagosan 70 százalékkal emelkedett az előtte és utána mért értékek 

szerint. A nor-adrenalin átlagosan 35 százalékkal emelkedett. Ezután fiatal irodai dolgozó 

nők egy csoportjának négy különböző filmet mutattak be egymást követő estéken. Az első 

egy unalmas útirajz volt. Nyugalom és kiegyensúlyozottság érzéséről számoltak be, és 

csökkent a katekolamin-kibocsátásuk. A második este Stanley Kubrick A dicsőség útjai című 

filmjét nézték meg, és intenzív izgalomról és dühről számoltak be. Az adrenalin termelés 

felszökött. A harmadik este megnézték a Charley nénikéjét, és felhördültek a nevetéstől a 

vígjátékon. A kellemes érzések és az agresszív vagy erőszakos jelenetek hiánya ellenére a 

katekolaminjaik ismét jelentősen megemelkedtek. A negyedik este megnézték Az ördög 

álarca című thrillert, amely alatt valósággal sikoltoztak a rémülettől. Nem váratlanul a 

katekolamin-kibocsátás az egekbe szökött. Röviden, az érzelmi reakciót, szinte tekintet nélkül 

annak jellegére, mellékvese-aktivitás kíséri (vagy éppen tükrözi). 

Hasonló eredményeket mutattak ki újra és újra férfiak és nők esetében - nem is 

beszélve a patkányokról, kutyákról, szarvasokról és más kísérleti állatokról -, akik "valódi" és 

nem "helyettesítő" élményekben vettek részt. A víz alatti robbantási kiképzésen részt vevő 

tengerészek, az Antarktiszon magányos helyőrségekben állomásozó férfiak, űrhajósok, gyári 

munkások, vezetők mind hasonló kémiai reakciót mutattak a külső környezet változásaira. 

Ennek következményeit még alig kezdtük felfogni, mégis egyre több bizonyíték van 

arra, hogy az adaptív reakció ismételt stimulálása súlyosan káros lehet, hogy az endokrin 

rendszer túlzott aktiválása visszafordíthatatlan "kopáshoz és elhasználódáshoz" vezet. Így 

figyelmeztet bennünket Dr. René Dubos, az Ember alkalmazkodik című könyv szerzője, hogy 

az olyan változó körülmények, mint "a versenyhelyzetek, a zsúfolt környezetben való 

működés, nagyon mélyreható módon változtatják meg a hormonok kiválasztását. Ezt a vérből 

vagy a vizeletből lehet tipizálni-olvasni. Már a puszta érintkezés a bonyolult emberi 

helyzettel szinte automatikusan előidézi ezt, az egész endokrin rendszer stimulációját". 

Mi van vele? 

"Egyáltalán nem kérdéses" - jelentette ki Dubos - "hogy az endokrin rendszer 

stimulációját túlzásba lehet vinni, és hogy ennek fiziológiai következményei vannak, 

amelyek a szervek egész élettartamán át tartanak". 

Évekkel ezelőtt Dr. Hans Selye, a szervezet alkalmazkodási reakcióinak úttörő kutatója 

arról számolt be, hogy "azok az állatok, amelyekben bármilyen módon intenzív és hosszan 

tartó stresszt idéznek elő, szexuális zavaroktól szenvednek ...". A klinikai vizsgálatok 

megerősítették azt a tényt, hogy a stressznek kitett emberek mindezekben a vonatkozásokban 

nagyon hasonlóan reagálnak, mint a kísérleti állatok. A nőknél a havi ciklusok szabálytalanná 

válnak vagy teljesen leállnak, és a szoptatás alatt a tejkiválasztás elégtelenné válhat a baba 

számára. A férfiaknál mind a szexuális késztetés, mind a spermiumok képződése csökken." 

Azóta a népességszakértők és ökológusok lenyűgöző bizonyítékokat gyűjtöttek arról, 

hogy a patkányok, szarvasok - és az emberek - erősen stresszes populációi alacsonyabb 

termékenységi szintet mutatnak, mint a kevésbé stresszes kontrollcsoportok. A zsúfoltság 

például, egy olyan állapot, amely állandóan nagyfokú interperszonális interakcióval jár, és az 

egyént rendkívül gyakori alkalmazkodási reakciókra kényszeríti, bizonyítottan - legalábbis az 

állatoknál - megnöveli a mellékveséket, és észrevehető termékenységcsökkenést okoz. 

A VAGY ismételt tüzelése és az adaptív reakció az ideg- és endokrin rendszer 

túlterhelésével más betegségekhez és fizikai problémákhoz is kapcsolódik. A környezet gyors 

változása ismételten igénybe veszi a szervezet energiaellátását. Ez a zsíranyagcsere 

felgyorsulásához vezet. Ez viszont egyes cukorbetegek számára súlyos nehézségeket okoz. 

Még a náthára is kimutatták, hogy a környezet változásának sebessége hatással van rá. A  

oldalon 



Dr. Hinkle által ismertetett tanulmányokban azt találták, hogy a megfázás gyakorisága egy 

New York-i dolgozó nőkből álló mintában összefüggött "a nő hangulatának és aktivitási 

mintázatának változásaival, válaszul a körülötte lévő emberekhez és az eseményekhez való 

változó viszonyára".  
Röviden, ha megértjük a biológiai események láncolatát, amelyet a változáshoz és az 

újdonsághoz való alkalmazkodásra irányuló erőfeszítéseink indítottak el, akkor kezdhetjük 

megérteni, hogy miért tűnik úgy, hogy az egészség és a változás elválaszthatatlanul 

összekapcsolódik egymással. Holmes, Rahe, Arthur és mások, akik most az életmódváltás 

kutatásával foglalkoznak, megállapításai teljes mértékben összeegyeztethetők az 

endokrinológia és a kísérleti pszichológia folyamatban lévő kutatásával. Teljesen 

nyilvánvalóan lehetetlen felgyorsítani a társadalomban a változások ütemét, vagy növelni az 

újdonságok arányát a társadalomban anélkül, hogy jelentős változásokat idéznénk elő a 

lakosság testkémiájában. A tudományos, technológiai és társadalmi változások 

felgyorsításával az emberi faj kémiáját és biológiai stabilitását bolygatjuk meg. 

Ez, ezt azonnal hozzá kell tennünk, nem feltétlenül rossz. "Vannak rosszabb dolgok is a 

betegségnél" - emlékeztet bennünket ironikusan Dr. Holmes. "Senki sem élhet úgy, hogy ne 

tapasztalna állandóan valamilyen fokú stresszt" - írta Dr. Selye. A VAGY és az adaptív 

reakciók megszüntetése azt jelentené, hogy minden változást megszüntetnénk, beleértve a 

növekedést, az önfejlesztést, az érést is. Ez teljes stagnálást feltételez. A változás nem 

pusztán szükséges az élethez, hanem maga az élet. Ugyanígy az élet is alkalmazkodás. 

Az alkalmazkodóképességnek azonban vannak korlátai. Amikor megváltoztatjuk 

életmódunkat, amikor kapcsolatokat létesítünk és szakítunk dolgokkal, helyekkel vagy 

emberekkel, amikor nyugtalanul mozgunk a társadalom szervezeti földrajzában, amikor új 

információkat és eszméket tanulunk, akkor alkalmazkodunk; élünk. Mégis vannak véges 

határok; nem vagyunk végtelenül rugalmasak. Minden tájékozódási válasz, minden 

alkalmazkodási reakció ára van, apránként koptatja a test gépezetét, amíg érzékelhető szöveti 

károsodás nem következik be. 

Így az ember végül is az marad, aminek a kezdetben indult: egy korlátozott változtatási 

képességű bioszisztéma. Ha ez a képesség túlterhelődik, a következmény a jövő sokkja lesz. 



16. fejezet 

 
 

 

JÖVŐBELI SOKK: A PSZICHOLÓGIAI DIMENZIÓ 

 

Ha a jövőbeli sokk kizárólag fizikai betegség lenne, talán könnyebb lenne megelőzni és 

kezelni. A jövőbeli sokk azonban a pszichét is megtámadja. Ahogy a test is megreped a 

környezeti túlterhelés hatására, úgy az "elme" és annak döntési folyamatai is 

kiszámíthatatlanul viselkednek, ha túlterhelés éri őket. Azzal, hogy válogatás nélkül 

gyorsítjuk a változás motorjait, nem csupán az alkalmazkodásra legkevésbé képes emberek 

egészségét ássuk alá, hanem azt a képességüket is, hogy racionálisan cselekedjenek a saját 

érdekükben.  
A zavaros összeomlás szembetűnő jeleit látjuk magunk körül - a kábítószer-használat 

terjedését, a miszticizmus térhódítását, a vandalizmus és az irányítatlan erőszak ismétlődő 

kitöréseit, a nihilizmus és a nosztalgia politikáját, milliók beteges apátiáját - mind jobban 

megérthetjük, ha felismerjük kapcsolatukat a jövőbeli sokkkal. A társadalmi irracionalitás 

ezen formái jól tükrözhetik az egyéni döntéshozatal romlását a környezeti túlstimuláció 

körülményei között. 

A változás különböző szervezetekre gyakorolt hatását vizsgáló pszichofiziológusok 

kimutatták, hogy a sikeres alkalmazkodás csak akkor lehetséges, ha az ingerek szintje - a 

környezet változásának és újdonságának mértéke - nem túl alacsony és nem is túl magas. "A 

magasabb rendű állatok központi idegrendszere" - mondja D. E. Berlyne professzor a 

Torontói Egyetemről - "úgy van kialakítva, hogy megbirkózzon olyan környezetekkel, 

amelyek bizonyos mértékű ... stimulációt ... okoznak. Természetes, hogy nem fog a legjobb 

teljesítményt nyújtani olyan környezetben, amely túlterheli vagy túlterheli". Ugyanezt állítja 

az olyan környezetekről is, amelyek alulstimulálják. Valóban, a szarvasokkal, kutyákkal, 

egerekkel és emberekkel végzett kísérletek mind egyértelműen rámutatnak egy olyan 

"adaptív tartomány" létezésére, amely alatt és fölött az egyén teljesítőképessége egyszerűen 

összeomlik. 

A jövőbeli sokk a túlstimulációra adott válaszreakció. Ez akkor következik be, amikor 

az egyén arra kényszerül, hogy adaptív tartománya felett működjön. Jelentős kutatások 

foglalkoznak az elégtelen változás és az újdonságok emberi teljesítményre gyakorolt 

hatásának vizsgálatával. Az elszigetelt antarktiszi helyőrségekben élő embereken végzett 

tanulmányok, az érzékszervi deprivációs kísérletek, a gyárakban a munkahelyi teljesítmény 

vizsgálatai mind a szellemi és fizikai képességek visszaesését mutatják az alulstimulációra 

adott válaszként. Kevesebb közvetlen adatunk van a túlstimuláció hatásáról, de a meglévő 

bizonyítékok drámaiak és nyugtalanítóak. 
 

 

A TÚLSTIMULÁLT EGYÉN 

 

A katonák a harcban gyakran gyorsan változó, ismeretlen és kiszámíthatatlan környezetben 

rekednek. A katona ide-oda van szakadva. A lövedékek minden oldalról robbanásszerűen 

robbannak. A golyók szeszélyesen suhannak el. Fáklyák világítják meg az eget. Kiáltások, 

nyögések és robbanások töltik meg a fülét. A körülmények egyik pillanatról a másikra 

változnak. Ahhoz, hogy a katona túléljen ilyen túlstimulált környezetben, arra kényszerül, 

hogy alkalmazkodóképességének felső határán belül működjön. Néha a határait is túllépi.  
A második világháború alatt egy szakállas csindit katona, aki Wingate tábornok 

csapataiban harcolt a japán vonalak mögött Burmában, valóban elaludt, miközben 

géppuskagolyók vihara záporozott körülötte. A későbbi vizsgálat kiderítette, hogy ez a katona 



nem pusztán a fizikai fáradtságra vagy az alváshiányra reagált, hanem a mindent elsöprő 

apátia érzésének adta meg magát. 



A halált hozó fásultság olyannyira gyakori volt az ellenséges vonalak mögé behatoló 

gerillacsapatok körében, hogy a brit katonaorvosok nevet adtak neki. Ők a hosszú távú 

behatolás okozta stressznek nevezték el. Az ettől szenvedő katona az ő szavaikkal élve 

"képtelenné vált arra, hogy a legegyszerűbb dolgot is megtegye magáért, és úgy tűnt, mintha 

egy gyermek elméje lenne". Ez a halálos letargia egyébként nem korlátozódott a 

gerillacsapatokra. Egy évvel a Chindit incidens után hasonló tünetek tömegesen jelentek meg 

a Normandiát lerohanó szövetséges csapatoknál, és brit kutatók 5000 amerikai és angol harci 

áldozat tanulmányozása után arra a következtetésre jutottak, hogy ez a különös apátia csupán 

a pszichológiai összeomlás összetett folyamatának utolsó állomása.  
A szellemi állapot romlása gyakran fáradtsággal kezdődött. Ezt zavartság és ideges 

ingerlékenység követte. A férfi túlérzékennyé vált a körülötte lévő legkisebb ingerekre. A 

legkisebb provokációra is "kiakadt". A zavarodottság jeleit mutatta. Úgy tűnt, képtelen 

megkülönböztetni az ellenséges tűz hangját más, kevésbé fenyegető hangoktól. Feszült, 

nyugtalan és hevesen haragvó lett. Bajtársai sohasem tudták, hogy mikor csap ki dühösen, sőt 

erőszakosan a kisebb kellemetlenségekre. 

Ezután következett az érzelmi kimerültség végső szakasza. Úgy tűnt, a katona elveszíti 

az élni akarást. Feladta a küzdelmet, hogy megmentse magát, hogy racionálisan vezesse át 

magát a csatán. A brit vizsgálatot vezető R. L. Swank szavaival élve "tompa és kedvetlen 

lett... szellemileg és fizikailag visszamaradottá, elfoglaltá vált". Még az arca is tompa és 

közönyös lett. Az alkalmazkodásért folytatott küzdelem vereséggel végződött. Elérkezett a 

teljes visszavonulás szakaszába. 

Azt, hogy az emberek irracionálisan viselkednek, saját világos érdekeik ellenében 

cselekszenek, amikor nagy változással és újdonsággal járó körülmények közé kerülnek, a 

tűzvész, árvíz, földrengés és más válságok idején tanúsított emberi viselkedés 

tanulmányozása is alátámasztja. Még a legstabilabb és "normális", fizikailag sértetlen 

emberek is képesek alkalmazkodásellenes állapotba kerülni. Gyakran teljes zavarodottságba 

és elmezavarba esnek, és úgy tűnik, hogy a legelemibb racionális döntéshozatalra is 

képtelenek. 

Így a texasi tornádókra adott reakciókról szóló tanulmányában H. E. Moore azt írja, 

hogy "az első reakció ... lehet a kábult zavarodottság, néha a hitetlenség, vagy legalábbis a 

tény elfogadásának megtagadása". Nekünk úgy tűnik, ez a lényegi magyarázata a személyek 

és csoportok viselkedésének Wacóban, amikor 1953-ban pusztítottak ... Személyes szinten ez 

magyarázza, hogy egy lány miért mászott be egy zeneboltba a betört kirakaton keresztül, 

nyugodtan vásárolt egy lemezt, és miért sétált ki újra, annak ellenére, hogy az épület 

üveglapos homlokzata kirepült, és az épület belsejében tárgyak repkedtek a levegőben.". 

Egy tanulmány a kansasi Udallban (Kansas) történt tornádóról idézi egy háziasszony 

szavait: "Miután véget ért, a férjem és én felálltunk, kiugrottunk az ablakon és elfutottunk. 

Nem tudom, hová futottunk, de ... Nem érdekelt. Csak futni akartam." A klasszikus 

katasztrófafotón egy anya látható, amint halott vagy sebesült gyermekét tartja a karjában, 

arca üres és zsibbadt, mintha már nem tudná felfogni a körülötte lévő valóságot. Néha 

szelíden ringatózva ül a verandán, a baba helyett egy babával a karjában. 

Katasztrófahelyzetben tehát, pontosan úgy, mint bizonyos harci helyzetekben, az 

egyének pszichésen túlterheltek lehetnek. Ennek forrása ismét a környezeti ingerek magas 

szintjére vezethető vissza. A katasztrófa áldozata hirtelen olyan helyzetbe kerül, amelyben a 

megszokott tárgyak és kapcsolatok átalakulnak. Ahol egykor a háza állt, ott lehet, hogy csak 

füstölgő törmelék van. Találkozhat egy, az árhullámon úszó kunyhóval vagy egy, a 

levegőben vitorlázó csónakkal. A környezet tele van változással és újdonsággal. És a reakciót 

ismét a zavarodottság, a szorongás, az ingerlékenység és az apátiába való visszahúzódás 

jellemzi. 

A kultúrsokk, a mélységes tájékozódási zavar, amelyet az utazó szenved el, aki 

megfelelő felkészülés nélkül veti bele magát egy idegen kultúrába, az alkalmazkodási zavar 

harmadik példája. Itt nem találjuk a háború vagy a katasztrófa nyilvánvaló elemeit. A 



helyszín lehet teljesen békés és kockázatmentes. A helyzet mégis ismételt alkalmazkodást 

követel az újszerű 



feltételek. Sven Lundstedt pszichológus szerint a kultúrsokk "a személyiség alkalmazkodási 

zavarának egy formája, amely az új környezethez és emberekhez való alkalmazkodás 

átmenetileg sikertelen kísérletére adott reakció".  
A kultúrsokkot átélt személy, akárcsak a katona és a katasztrófa áldozata, kénytelen 

szokatlan és kiszámíthatatlan eseményekkel, kapcsolatokkal és tárgyakkal megküzdeni. A 

dolgok elvégzésének megszokott módszerei - még az olyan egyszerű feladatok, mint a 

telefonhívás - már nem megfelelőek. Az idegen társadalom maga talán csak nagyon lassan 

változik, számára mégis minden új. A jelek, hangok és más pszichológiai jelzések elrohannak 

mellette, mielőtt felfoghatná jelentésüket. Az egész élmény szürreális jelleget ölt. Minden 

szó, minden cselekedet bizonytalansággal van átitatva. 

Ebben a helyzetben a fáradtság a szokásosnál gyorsabban jelentkezik. Ezzel együtt a 

kultúraközi utazó gyakran tapasztalja azt, amit Lundstedt úgy ír le, hogy "a veszteség 

szubjektív érzése, valamint az elszigeteltség és a magányosság érzése". 

Az újdonságból fakadó kiszámíthatatlanság aláássa a valóságérzékét. Ezért vágyik - 

ahogy Lundstedt professzor fogalmaz - "egy olyan környezetre, amelyben a fontos 

pszichológiai és fizikai szükségletek kielégítése kiszámítható és kevésbé bizonytalan". 

"Szorongóvá, zavarodottá válik, és gyakran apatikusnak tűnik". Valójában, állapítja meg 

Lundstedt, "a kulturális sokk úgy tekinthető, mint a stresszre adott érzelmi és intellektuális 

visszahúzódással járó válaszreakció". 

Nehéz úgy olvasni ezeket (és sok más) beszámolót a különböző stresszhatások alatt 

bekövetkezett viselkedésbeli összeomlásról, hogy közben ne tudatosulna bennünk a 

hasonlóságuk. Bár vannak különbségek a harcoló katona, a katasztrófa áldozata és a 

kulturálisan kizökkent utazó között, mindhárman gyors változással, nagyfokú újdonsággal 

vagy mindkettővel szembesülnek. Mindháromnak gyorsan és ismételten alkalmazkodnia kell 

a kiszámíthatatlan ingerekhez. És feltűnő párhuzamosságok vannak abban, ahogyan 

mindhárman reagálnak erre a túlstimulációra. 

Először is, a zavarodottság, a tájékozatlanság vagy a valóság eltorzításának 

ugyanazokat a jeleit találjuk. Másodszor, ugyanazok a fáradtság, szorongás, feszültség vagy 

szélsőséges ingerlékenység jelei. Harmadszor, minden esetben úgy tűnik, hogy van egy pont, 

ahonnan nincs visszaút - egy pont, ahol apátia és érzelmi visszavonulás kezdődik. 

Röviden, a rendelkezésre álló bizonyítékok határozottan arra utalnak, hogy a túlzott 

stimuláció bizarr és alkalmazkodásellenes viselkedéshez vezethet. 
 

 

AZ ÉRZÉKEK BOMBÁZÁSA 

 

Még mindig túl keveset tudunk erről a jelenségről ahhoz, hogy hiteles magyarázatot adjunk 

arra, hogy a túlstimuláció miért okoz rosszul alkalmazkodó viselkedést. Mégis fontos 

támpontokat kapunk, ha felismerjük, hogy a túlstimuláció legalább három különböző szinten 

jelentkezhet: az érzékszervi, a kognitív és a döntési szinten*.  
A legkönnyebben az érzékszervi szint érthető meg. Az érzékszervi deprivációs 

kísérletek, amelyek során az önkénteseket elzárják érzékszerveik normális stimulációjától, 

kimutatták, hogy az újszerű érzékszervi ingerek hiánya zavartsághoz és a szellemi működés 

károsodásához vezethet. Ugyanígy a túl sok rendezetlen, mintázat nélküli vagy kaotikus 

érzékszervi inger bevitele is hasonló hatásokkal járhat. Ezért van az, hogy a politikai vagy 

vallási agymosás gyakorlói nemcsak az érzékszervi megvonást (például a magánzárkát), 

hanem a villogó fényekkel, gyorsan változó színmintákkal, kaotikus hanghatásokkal - a 

pszichedelikus kaleidoszkópia teljes arzenáljával - történő érzékszervi bombázást is 

alkalmazzák. 

Egyes hippi szektások vallásos buzgalma és bizarr viselkedése nem pusztán a 

kábítószerrel való visszaélésből, hanem az érzékszervi deprivációval és a bombázással való 

csoportos kísérletezésből eredhet. A monoton mantrák kántálása, a kísérlet arra, hogy az 



egyén figyelmét a belső, testi érzékelésre összpontosítsa, kizárva a külső ingereket, olyan 

erőfeszítések, amelyek arra irányulnak, hogy előidézzék 



az alulstimuláció furcsa és néha hallucináló hatásai. A skála másik végén pedig a nagy 

rockzenei előadótermek fiatal táncosainak üveges tekintetét és zsibbadt, kifejezéstelen arcát 

figyelhetjük meg, ahol fényjátékok, osztott képernyős filmek, magas decibelű sikolyok, 

kiáltások és nyögések, groteszk jelmezek és vonagló, festett testek olyan érzéki környezetet 

teremtenek, amelyet magas input és szélsőséges kiszámíthatatlanság és újdonság jellemez.  
A szervezet azon képessége, hogy megbirkózzon az érzékszervi bemenetekkel, a 

fiziológiai felépítésétől függ. Az érzékszervek jellege és az idegrendszeren átáramló 

impulzusok sebessége biológiai határokat szab az érzékszervi adatok befogadható 

mennyiségének. Ha megvizsgáljuk a jelátvitel sebességét a különböző szervezeteken belül, 

azt találjuk, hogy minél alacsonyabb az evolúciós szint, annál lassabb a mozgás. Így például 

egy tengeri sün petéjében, amelyből hiányzik az idegrendszer, egy jel körülbelül óránként 

egy centiméteres sebességgel halad végig a membránon. Nyilvánvaló, hogy ilyen sebességgel 

a szervezet csak a környezetének egy nagyon korlátozott részére tud reagálni. Mire feljebb 

lépünk a ranglétrán a medúzához, amely már rendelkezik primitív idegrendszerrel, a jel 36 

000-szer gyorsabban halad: másodpercenként tíz centimétert. Egy féregben ez a sebesség 100 

cps-re ugrik. A rovarok és a rákfélék között az idegi impulzusok 1000 cps sebességgel 

száguldanak. Az emberszabásúaknál a sebesség eléri a 10 000 cps-ot. Bár ezek a számadatok 

kétségtelenül nyersek, segítenek megmagyarázni, hogy az ember kétségtelenül a legjobban 

alkalmazkodó élőlények közé tartozik. 

Mégis, még az embernél is, ahol az idegi átviteli sebesség körülbelül 30 000 cps, a 

rendszer határai impozánsak. (Ezzel szemben egy számítógépben az elektromos jelek több 

milliárdszor gyorsabban terjednek). Az érzékszervek és az idegrendszer korlátai azt jelentik, 

hogy sok környezeti esemény túl gyorsan történik ahhoz, hogy követni tudjuk, és a legjobb 

esetben is a tapasztalatok mintavételezésére szorítkozunk. Ha a hozzánk érkező jelek 

szabályosak és ismétlődőek, ez a mintavételi folyamat a valóság meglehetősen jó mentális 

reprezentációját eredményezheti. Amikor azonban a jelenségek nagyon szervezetlenek, 

amikor újszerűek és kiszámíthatatlanok, képzeletünk pontossága szükségszerűen csökken. A 

valóságról alkotott képünk torzul. Ez magyarázatot adhat arra, hogy miért szenvedünk 

zavarodottságtól, az illúzió és a valóság közötti határvonal elmosódásától, amikor érzékszervi 

túlstimulációt tapasztalunk. 
 

* Az ezek közötti határvonal még a pszichológusok számára sem teljesen világos, de ha egyszerűen, a 

józan ész szerint az érzékszervi szintet az érzékeléssel, a kognitív szintet a gondolkodással, a döntési szintet 

pedig a döntéshozással azonosítjuk, nem fogunk túl messzire tévedni. 
 

 

INFORMÁCIÓ-TÚLTERHELÉS 

 

Ha az érzékszervi szintű túlstimuláció növeli a torzítást, amellyel a valóságot érzékeljük, a 

kognitív túlstimuláció zavarja a "gondolkodási" képességünket. Míg az újdonságokra adott 

emberi reakciók egy része önkéntelen, addig másokat tudatos gondolkodás előz meg, és ez 

attól függ, hogy mennyire vagyunk képesek az információkat befogadni, manipulálni, 

értékelni és megtartani.  
A racionális viselkedés különösen a környezetből származó adatok szüntelen 

áramlásától függ. Attól függ, hogy az egyén képes-e - legalábbis meglehetősen sikeresen - 

megjósolni saját cselekedeteinek kimenetelét. Ehhez képesnek kell lennie megjósolni, hogy a 

környezet hogyan fog reagálni a cselekedeteire. Maga a józanság tehát azon múlik, hogy az 

ember képes-e megjósolni a közvetlen, személyes jövőjét a környezetből kapott információk 

alapján. 

Ha azonban az egyén gyorsan és szabálytalanul változó helyzetbe vagy újdonságokkal 

terhelt kontextusba kerül, előrejelzési pontossága zuhanórepülésbe kezd. Többé nem tudja 

elvégezni azokat az ésszerűen helyes értékeléseket, amelyeken a racionális viselkedés múlik. 



Ennek ellensúlyozására, ahhoz, hogy pontossága ismét a normális szintre emelkedjen, 

sokkal több információt kell elkapnia és feldolgoznia, mint korábban. És ezt rendkívül nagy 

sebességgel kell tennie. Röviden, minél gyorsabban változik és minél újszerűbb a környezet, 

annál több információt kell feldolgoznia az egyénnek ahhoz, hogy hatékony, racionális 

döntéseket hozhasson. 



De ahogyan annak is vannak határai, hogy mennyi érzékszervi inputot tudunk 

befogadni, úgy az információfeldolgozási képességünknek is vannak beépített korlátai. A 

Rockefeller Egyetem pszichológusa, George A. Miller szavaival élve, "komoly korlátok 

vannak a befogadni, feldolgozni és megjegyezni képes információk mennyiségét illetően". Az 

információk osztályozásával, absztrahálásával és különböző módokon történő "kódolásával" 

sikerül ezeket a korlátokat feszegetnünk, mégis számos bizonyíték bizonyítja, hogy 

képességeink végesek.  
E külső határok feltárása érdekében a pszichológusok és a kommunikációelméleti 

szakemberek nekiláttak az emberi szervezet úgynevezett "csatornakapacitásának" 

vizsgálatához. E kísérletek céljára az embert "csatornának" tekintik. Az információ kívülről 

érkezik be. Feldolgozásra kerül. A döntéseken alapuló cselekvések formájában távozik. Az 

emberi információfeldolgozás sebessége és pontossága mérhető azáltal, hogy 

összehasonlítjuk a bejövő információ sebességét a kimenő információ sebességével és 

pontosságával. 

Az információt technikailag definiálták és "biteknek" nevezett egységekben mérték. "* 

Mára a kísérletek során megállapították a legkülönbözőbb feladatok feldolgozásának arányát, 

az olvasástól, a gépeléstől és a zongorázástól kezdve a tárcsák manipulálásáig vagy a 

szellemi számolásig. És bár a kutatók eltérnek a pontos számokat illetően, két alapelvben 

erősen egyetértenek: először is, hogy az ember kapacitása korlátozott; másodszor pedig, hogy 

a rendszer túlterhelése a teljesítmény súlyos összeomlásához vezet. 

Képzeljünk el például egy futószalagos munkást egy gyárban, aki gyermekkockákat 

gyárt. Az a feladata, hogy minden alkalommal megnyomjon egy gombot, amikor egy piros 

blokk halad el előtte a futószalagon. Amíg a szalag ésszerű sebességgel mozog, addig nem 

lesz nehéz dolga. Teljesítménye megközelíti a 100 százalékos pontosságot. Tudjuk, hogy ha a 

tempó túl lassú, akkor a gondolatai elkalandoznak, és a teljesítménye romlik. Azt is tudjuk, 

hogy ha a szalag túl gyorsan mozog, akkor megtorpan, elvéti, összezavarodik és 

koordinálatlanná válik. Valószínűleg feszült és ingerlékeny lesz. Még az is előfordulhat, hogy 

puszta frusztrációból megüti a gépet. Végül feladja a próbálkozást, hogy tartsa a lépést. 

Itt az információs igények egyszerűek, de képzeljünk el egy összetettebb feladatot. 

Most a soron lefelé áramló blokkok sok különböző színűek. Az az utasítása, hogy csak akkor 

nyomja meg a gombot, ha egy bizonyos színmintázat jelenik meg - mondjuk egy sárga blokk, 

amelyet két piros és egy zöld követ. Ebben a feladatban sokkal több információt kell 

befogadnia és feldolgoznia, mielőtt eldönthetné, hogy megnyomja-e a gombot vagy sem. Ha 

minden más dolog megegyezik, még nehezebb lesz lépést tartania, ha a sor gyorsul. 

Egy még nagyobb igénybevételt jelentő feladatban nemcsak arra kényszerítjük a 

dolgozót, hogy sok adatot dolgozzon fel, mielőtt eldöntené, hogy megnyomja-e a gombot, 

hanem arra is, hogy eldöntse, melyik gombot nyomja meg a több közül. Azt is 

változtathatjuk, hogy hányszor kell megnyomni az egyes gombokat. Most az utasításai így 

hangozhatnak: A sárga-vörös-vörös-piros-zöld színmintához nyomja meg egyszer a kettes 

gombot; a zöld-kék-sárga-zöld színmintához nyomja meg háromszor a hatos gombot; és így 

tovább. Az ilyen feladatokhoz a dolgozónak nagy mennyiségű adatot kell feldolgoznia, hogy 

elvégezze a feladatát. A futószalag felgyorsítása most még gyorsabban tönkreteszi a 

pontosságát. 

Az ehhez hasonló kísérletek a bonyolultság megdöbbentő fokára épültek fel. A 

tesztekben villogó fények, zenei hangok, betűk, szimbólumok, beszélt szavak és számos más 

inger is szerepelt. És az alanyok, akiket arra kértek, hogy doboljanak az ujjaikkal, beszéljenek 

mondatokkal, oldjanak meg rejtvényeket és végezzenek el egy sor más feladatot, elképesztő 

ügyetlenségre redukálódtak. 

Az eredmények egyértelműen azt mutatják, hogy bármilyen feladatról legyen is szó, 

van egy sebesség, amely felett nem lehet elvégezni - és nem egyszerűen a nem megfelelő 

izmai kézügyesség miatt. A maximális sebességet gyakran nem az izomzat, hanem a mentális 

korlátok szabják meg. Ezek a kísérletek azt is megmutatják, hogy minél több alternatív 



cselekvési lehetőség áll az alany előtt, annál hosszabb időbe telik, mire döntésre jut és 

végrehajtja azt. 

Ezek az eredmények nyilvánvalóan segíthetnek megérteni a pszichológiai 

felzaklatottság bizonyos formáit. A gyors, szüntelen és összetett döntésekkel kapcsolatos 

elvárásoktól sújtott vezetők; a tanulók elárasztott 



a tényekkel és az ismétlődő tesztekkel; a háziasszonyok, akik szembesülnek a 

gyerekzsivajjal, a csörgő telefonokkal, az elromlott mosógépekkel, a tinédzserek nappalijából 

érkező rock and roll bőgésével és a tévé nyüszítésével a nappaliban - könnyen előfordulhat, 

hogy az érzékszerveikre zúduló információhullámok miatt nem tudnak tisztán gondolkodni és 

cselekedni. Több mint valószínű, hogy a harcban megterhelt katonák, katasztrófa áldozatai és 

a kultúrsokkot átélt utazók körében észlelt tünetek egy része az ilyenfajta információ-

túlterheléssel függ össze.  
Az információkutatás egyik úttörője, Dr. James G. Miller, a Michigani Egyetem 

Mentális Egészségkutató Intézetének igazgatója egyenesen azt állítja, hogy "Ha egy embert 

több információval halmoznak el, mint amennyit fel tud dolgozni, az ... zavarokhoz 

vezethet". Sőt, azt sugallja, hogy az információ-túlterhelés összefüggésbe hozható a mentális 

betegségek különböző formáival. 

A skizofrénia egyik szembetűnő jellemzője például a "helytelen asszociatív válasz". 

Olyan gondolatok és szavak, amelyeknek össze kellene kapcsolódniuk az alany elméjében, 

nem kapcsolódnak, és fordítva. A skizofrén hajlamos önkényes vagy erősen személyre 

szabott kategóriákban gondolkodni. Ha a normális ember szembesül egy sor különböző 

típusú kockával - háromszögek, kockák, kúpok stb. -, akkor valószínűleg a geometriai 

alakjuk alapján kategorizálja őket. A skizofrén, akit arra kérnek, hogy osztályozza őket, 

ugyanolyan valószínű, hogy azt mondja: "Ezek mind katonák" vagy "Mindegyik szomorúvá 

tesz". 

A Disorders of Communication című kötetben Miller leírja a normális és skizofrén 

emberek összehasonlítására szolgáló, szóasszociációs teszteket alkalmazó kísérleteket. A 

normális alanyokat két csoportra osztották, és arra kérték őket, hogy különböző szavakat 

társítsanak más szavakhoz vagy fogalmakhoz. Az egyik csoport a saját tempójában dolgozott. 

A másik csoport időnyomás alatt dolgozott - azaz gyors információbevitel körülményei 

között. Az időnyomás alatt dolgozó alanyok inkább a skizofrének válaszait adták, mint a saját 

tempójú normálisakét. 

G. Usdansky és L. J. Chapman pszichológusok hasonló kísérletei lehetővé tették a 

kényszerített tempójú, magas információbeviteli sebességgel dolgozó alanyok által elkövetett 

hibák típusainak finomabb elemzését. Ők is arra a következtetésre jutottak, hogy a 

válaszadási sebesség növelése a normális embereknél a hibák olyan mintázatát hozta ki, 

amely a skizofrénekre sajátosan jellemző. 

"Feltehetjük azt a feltételezést - javasolja Miller -, hogy a skizofrénia (valamilyen eddig 

ismeretlen folyamat, talán egy anyagcsere-hiba révén, amely növeli az idegi "zajt") csökkenti 

a kognitív információfeldolgozásban részt vevő csatornák kapacitását. A skizofréneknek 

következésképpen ... olyan nehézségeik vannak a normál sebességű információbevitellel való 

megbirkózásban, mint amilyen nehézségeket a normálisak tapasztalnak gyors sebességnél. 

Ennek eredményeképpen a skizofrének standard sebességgel olyan hibákat követnek el, mint 

a normálisak gyors, kényszerített bemeneti sebességek mellett." 

Röviden, Miller szerint az emberi teljesítmény nagy információs terhelés alatt 

bekövetkező összeomlása olyan módon kapcsolódhat a pszichopatológiához, amelyet még 

nem kezdtünk el feltárni. Mégis, még anélkül is, hogy megértenénk a lehetséges hatását, 

felgyorsítjuk a társadalom általános változásának ütemét. Arra kényszerítjük az embereket, 

hogy alkalmazkodjanak egy új életritmushoz, hogy egyre rövidebb időközönként 

szembesüljenek újszerű helyzetekkel, és elsajátítsák azokat. Arra kényszerítjük őket, hogy 

válasszanak a gyorsan megsokszorozódó lehetőségek közül. Más szóval arra kényszerítjük 

őket, hogy sokkal gyorsabb ütemben dolgozzák fel az információkat, mint amire a lassan 

fejlődő társadalmakban szükség volt. Nem lehet kétséges, hogy legalábbis egy részüket 

kognitív túlstimulációnak tesszük ki. Hogy ez milyen következményekkel járhat a techno-

társadalmak mentális egészségére nézve, azt még nem tudjuk. 



 

* A bit az az információmennyiség, amely ahhoz szükséges, hogy két egyformán valószínű alternatíva 

között döntést hozzunk. A szükséges bitek száma eggyel nő, ha az ilyen alternatívák száma megduplázódik. 

 

 

DÖNTÉSI STRESSZ 



Függetlenül attól, hogy emberek tömegeit tesszük-e ki az információ túlterhelésének, vagy 

sem, negatívan befolyásoljuk a viselkedésüket azzal, hogy a túlstimuláció egy harmadik 

formáját is rájuk kényszerítjük - a döntési stresszt. Sok, unalmas vagy lassan változó 

környezetben megcsapolt egyén vágyik arra, hogy kitörhessen új munkakörökbe vagy 

szerepekbe, amelyek gyorsabb és összetettebb döntések meghozatalát igénylik. A jövő 

emberei között azonban a probléma fordított. "Döntések, döntések..." - motyogják, miközben 

szorongva rohannak feladatról feladatra. Azért érzik magukat zaklatottnak és idegesnek, mert 

a mulandóság, az újdonság és a sokféleség ellentmondásos követelményeket támasztanak, és 

így kínzó kettős kötöttségbe sodorják őket.  
A felgyorsuló lendület és annak pszichológiai megfelelője, a mulandóság arra 

kényszerít bennünket, hogy felgyorsítsuk a magán- és közszféra döntéshozatalának tempóját. 

Az új szükségletek, újszerű vészhelyzetek és válságok gyors reagálást követelnek. 

A körülmények újszerűsége azonban forradalmi változást hoz a döntések jellegében, 

amelyeket meg kell hozniuk. Az újdonságok gyors beáramlása a környezetbe felborítja a 

"programozott" és a "nem programozott" döntések kényes egyensúlyát a szervezeteinkben és 

a magánéletünkben. 

A programozott döntés olyan döntés, amely rutinszerű, ismétlődő és könnyen 

meghozható. Az ingázó a peron szélén áll, amikor a 8:05-ös megáll. Felmászik a vonatra, 

ahogyan hónapok vagy évek óta minden nap megteszi. Miután már régen eldöntötte, hogy a 

8:05-ös a legmegfelelőbb járat a menetrendben, a tényleges döntés, hogy felszálljon a 

vonatra, programozott. Inkább reflexnek tűnik, mint döntésnek. A döntés alapjául szolgáló 

közvetlen kritériumok viszonylag egyszerűek és egyértelműek, és mivel minden körülmény 

ismerős, alig kell gondolkodnia rajta. Nem kell túl sok információt feldolgoznia. Ebben az 

értelemben a programozott döntéseknek alacsony a pszichikai költsége. 

Állítsuk ezt szembe azzal, hogy ugyanez az ingázó milyen döntéseken gondolkodik a 

városba menet. Elfogadja-e az új állást, amit az X vállalat épp most ajánlott neki? Vegyen 

egy új házat? Viszonyt kezdjen a titkárnőjével? Hogyan veheti rá az igazgatótanácsot, hogy 

elfogadja az új reklámkampányra vonatkozó javaslatait? Az ilyen kérdések nem rutinszerű 

válaszokat követelnek. Olyan egyszeri vagy első alkalommal meghozandó döntésekre 

kényszerítik, amelyek új szokásokat és viselkedési eljárásokat alakítanak ki. Számos tényezőt 

kell tanulmányozni és mérlegelni. Hatalmas mennyiségű információt kell feldolgozni. Ezek a 

döntések nem programozottak. Magas pszichikai költséggel járnak. 

Mindannyiunk számára az élet a kettő keveréke. Ha ez a keverék túl magasan van 

programozott döntésekben, akkor nem kapunk kihívást; unalmasnak és unalmasnak találjuk 

az életet. Keressük a módját, akár öntudatlanul is, hogy újdonságot vigyünk be az életünkbe, 

megváltoztatva ezzel a döntések "keverékét". Ha azonban ez a keverék túl magas a nem 

programozott döntésekben, ha olyan sok újszerű helyzet ér bennünket, hogy a programozás 

lehetetlenné válik, az élet fájdalmasan szervezetlenné, kimerítővé és szorongással teli lesz. A 

végsőkig feszítve a végpont a pszichózis. 

"A racionális viselkedés ..." - írja Bertram M. Gross szervezetelméletíró - "mindig 

magában foglalja a rutinszerűség és a kreativitás bonyolult kombinációját. A rutin 

elengedhetetlen ... [mert] felszabadítja a kreatív energiákat az új problémák zavarba ejtőbb 

sorával való foglalkozásra, amelyekhez a rutinizáció irracionális megközelítés". Amikor 

életünk nagy részét nem tudjuk programozni, szenvedünk. "Nincs szerencsétlenebb ember" - 

írta William James - "mint az, ... akinek minden szivar meggyújtása, minden pohár megivása 

... minden munka megkezdése megfontolás tárgya". Ha ugyanis nem tudjuk széleskörűen 

programozni a viselkedésünket, akkor óriási mennyiségű információfeldolgozó kapacitást 

pazarolunk el jelentéktelen dolgokra. 

Ezért alakítunk ki szokásokat. Nézze meg, ahogy egy bizottság ebédszünetet tart, majd 

visszatér ugyanabba a terembe: tagjai szinte kivétel nélkül ugyanazokat a helyeket keresik 



fel, amelyeket korábban elfoglaltak. Egyes antropológusok a "területiség" elméletét vonják 

be, hogy megmagyarázzák ezt a viselkedést - azt a gondolatot, hogy az ember örökké próbál 

magának egy szent és sérthetetlen "területet" kijelölni. Egy egyszerűbb 



A magyarázat abban rejlik, hogy a programozás megőrzi az információfeldolgozó kapacitást.  

Ha ugyanazt az ülést választjuk, akkor nem kell más lehetőségeket felmérnünk és 

értékelnünk. 

A megszokott környezetben számos életproblémánkat alacsony költségű programozott 

döntésekkel tudjuk kezelni. A változás és az újdonság megnöveli a döntéshozatal pszichés 

árát. Amikor például új környékre költözünk, kénytelenek vagyunk megváltoztatni régi 

kapcsolatainkat, és új rutinokat vagy szokásokat kialakítani. Ezt nem tehetjük meg anélkül, 

hogy előbb elvetnénk ezernyi korábban programozott döntést, és egy egész sor költséges új, 

első alkalommal meghozott, nem programozott döntést hoznánk. Tulajdonképpen arra kérnek 

bennünket, hogy programozzuk át magunkat. 

Pontosan ugyanez igaz egy idegen kultúra felkészületlen látogatójára, és ugyanez igaz 

arra az emberre is, akit még a saját társadalmában, előzetes figyelmeztetés nélkül a jövőbe 

repítenek. A jövő újdonság és változás formájában történő megérkezése minden fájdalmasan 

összeállított viselkedési rutinját elavulttá teszi. Hirtelen rémülten tapasztalja, hogy ezek a régi 

rutinok ahelyett, hogy megoldanák a problémáit, inkább csak felerősítik azokat. Új és eddig 

nem programozható döntéseket követel. Röviden, az újdonság megzavarja a döntési mixet, és 

az egyensúly a döntéshozatal legnehezebb, legköltségesebb formája felé billen. 

Igaz, hogy egyes emberek több újdonságot tudnak elviselni, mint mások. Az optimális 

keverék mindannyiunk számára más és más. A tőlünk megkövetelt döntések száma és típusa 

azonban nem a mi autonóm irányításunk alatt áll. A társadalom az, amely alapvetően 

meghatározza a döntések keverékét, és azt az ütemet, amelyben meg kell hoznunk őket. 

Manapság rejtett konfliktus van életünkben a gyorsulás és az újdonság kényszere között. Az 

egyik arra kényszerít bennünket, hogy gyorsabb döntéseket hozzunk, míg a másik a 

legnehezebb, legidőigényesebb típusú döntések meghozatalára kényszerít bennünket. 

Az e frontális ütközés által keltett szorongást a növekvő sokféleség csak fokozza. 

Megdönthetetlen bizonyítékok mutatják, hogy az egyén előtt nyitva álló választási 

lehetőségek számának növekedése azt az információmennyiséget is növeli, amelyet fel kell 

dolgoznia, ha meg akar birkózni velük. Embereken és állatokon végzett laboratóriumi 

kísérletek egyaránt bizonyítják, hogy minél több a választási lehetőség, annál lassabb a 

reakcióidő. 

E három összeegyeztethetetlen igény frontális összeütközése az, ami most döntési 

válságot okoz a technótársadalmakban. Ezek a nyomások együttesen indokolják a "döntési 

túlstimuláció" kifejezést, és segítenek megmagyarázni, hogy ezekben a társadalmakban az 

emberek tömegei miért érzik magukat már most zaklatottnak, hiábavalónak, képtelennek arra, 

hogy kidolgozzák magánjövőjüket. Az a meggyőződés, hogy a patkányverseny túl kemény, 

hogy a dolgok kicsúsznak a kezünkből, ezeknek az egymásnak feszülő erőknek az 

elkerülhetetlen következménye. A tudományos, technológiai és társadalmi változások 

ellenőrizetlen felgyorsulása ugyanis aláássa az egyén erejét, hogy saját sorsáról értelmes, 

kompetens döntéseket hozzon. 
 

 

A JÖVŐBELI SOKK ÁLDOZATAI 

 

Ha a döntési stressz hatásait kombináljuk az érzékszervi és kognitív túlterheléssel, az egyéni 

alkalmazkodási zavarok számos gyakori formáját idézzük elő. Például a nagy sebességű 

változásra adott egyik széles körben elterjedt válasz a teljes tagadás. A tagadó stratégiája a 

nemkívánatos valóság "kizárása". Amikor a döntések iránti igény eléri a crescendót, 

határozottan megtagadja az új információk befogadását. A katasztrófa áldozatához hasonlóan, 

akinek arcán teljes hitetlenség tükröződik, a tagadó is képtelen elfogadni az érzékei által 

felismert bizonyítékokat. Így arra a következtetésre jut, hogy a dolgok valóban 

ugyanolyanok, és hogy a változás minden bizonyítéka csupán felszínes. Olyan közhelyekben 



talál vigaszt, mint "a fiatalok mindig is lázadóak voltak" vagy "nincs semmi új a földön", 

vagy "minél inkább változnak a dolgok, annál inkább maradnak ugyanazok".  
A jövő sokkjának tudatlan áldozata, a Tagadó személyes katasztrófának készíti elő 

magát. Megküzdési stratégiája növeli annak a valószínűségét, hogy amikor végül kénytelen 

lesz 



alkalmazkodni, a változással való találkozása egyetlen hatalmas életválság formájában fog 

bekövetkezni, nem pedig kezelhető problémák sorozataként.  
A jövő sokkoló áldozatának második stratégiája a specializáció. A specialista nem zár 

ki minden újszerű ötletet vagy információt. Ehelyett energikusan próbál lépést tartani a 

változásokkal - de csak az élet egy bizonyos szűk szektorában. Így lehetünk tanúi annak az 

orvosnak vagy pénzembernek a látványának, aki a szakmájában minden legújabb újítást 

kihasznál, de mereven elzárkózik a társadalmi, politikai vagy gazdasági újításokra vonatkozó 

minden javaslattól. Minél több egyetemen törnek ki tiltakozási paroxizmusok, minél több 

gettó lángol fel, annál kevésbé akar tudni róluk, és annál jobban beszűkíti azt a rést, amelyen 

keresztül látja a világot. 

Felületesen jól bírja. De ő is saját maga ellen küzd. Lehet, hogy egy reggel arra ébred, 

hogy a szakterülete elavult, vagy a felismerhetetlenségig átalakul a látóterén kívül robbanó 

események miatt. 

A harmadik gyakori reakció a jövőbeli sokkra az a kényszeres visszatérés a korábban 

sikeres alkalmazkodási rutinokhoz, amelyek most irrelevánsak és nem megfelelőek. A 

visszaeső dogmatikus elszántsággal ragaszkodik korábban programozott döntéseihez és 

szokásaihoz. Minél több változás fenyegeti kívülről, annál aprólékosabban ismétli a múltbeli 

cselekvési módokat. Társadalmi szemlélete regresszív. A jövő eljövetelétől megdöbbenve 

hisztérikusan támogatja a nem is olyan régi állapotot, vagy pedig valamilyen álcázott 

formában követeli a múlt dicsőségéhez való visszatérést. 

A világ Barry Goldwaterei és George Wallace-jei a nosztalgia politikájával szólítják 

meg remegő zsigereiben. A múltban a rendőrség tartotta fenn a rendet, ezért a rend 

fenntartásához csak több rendőrre van szükség. A gyerekekkel szembeni tekintélyelvű 

bánásmód a múltban működött; ezért a jelen problémái a megengedő magatartásból erednek. 

A középkorú, jobboldali visszafordító a kisváros egyszerű, rendezett társadalma után 

vágyakozik - a lassú társadalmi környezet után, amelyben a régi rutinok megfelelőek voltak. 

Ahelyett, hogy alkalmazkodna az újhoz, automatikusan a régi megoldásokat alkalmazza 

tovább, és közben egyre jobban eltávolodik a valóságtól. 

Ha az idősebb visszafordító a kisvárosi múlt visszaállításáról álmodik, a fiatal, baloldali 

visszafordító egy még régebbi társadalmi rendszer újjáélesztéséről álmodik. Ez magyarázza a 

vidéki kommunák iránti rajongást, a bukolikus romantikát, amely a hippi és poszt-hippi 

szubkultúrák plakátjait és költészetét tölti meg, Ché Guevara istenítését (akit a hegyekkel és 

dzsungelekkel azonosítanak, nem pedig a városi vagy poszt-városi környezettel), a technika 

előtti társadalmak túlzott tiszteletét és a tudomány és a technológia túlzott megvetését. A 

változás iránti tüzes követeléseik ellenére a baloldal legalábbis egyes részei osztoznak a 

wallacitákkal és a goldwateriekkel a múlt iránti titkos szenvedélyükben. 

Ahogy indián fejpántjaik, Edward-kori köpenyeik, Deerslayer-csizmáik és aranykeretes 

szemüvegeik a múlt különböző korszakait utánozzák, úgy az ötleteik is. A századfordulós 

terrorizmus és a furcsa Black Flag anarchia hirtelen újra divatba jött. Újra virágzik a nemes 

vadember rousseau-i kultusza. Az ókori marxista eszméket, amelyek legfeljebb a tegnapi 

iparosságra voltak alkalmazhatók, a holnapi szuperiparosság problémáira adott válaszként 

rántják elő. A reverzibilitás forradalomnak álcázza magát. 

Végül pedig itt van a szuperegyszerűsítő. Miközben régi hősök és intézmények dőlnek 

össze, sztrájkok, lázadások és tüntetések döfködik a tudatát, egyetlen tiszta egyenletet keres, 

amely megmagyarázza az összes összetett újdonságot, amely azzal fenyeget, hogy elnyeli őt. 

Szeszélyesen kapaszkodik ebbe vagy abba az elképzelésbe, és átmenetileg igaz hívővé válik. 

Ez segít magyarázatot adni a féktelen szellemi hóbortra, amely már most azzal 

fenyeget, hogy meghaladja a divat forgalmának ütemét. McLuhan? Az elektromos korszak 

prófétája? Levi-Strauss? Hűha! Marcuse? Most már mindent látok! A Whatchmacallit 

Maharishija? Fantasztikus! Asztrológia? A korszakok éleslátása! 



A kétségbeesetten tapogatózó Szuperegyszerűsítő minden egyes gondolatot, amellyel 

találkozik, egyetemes jelentőséggel ruház fel - gyakran a szerző szégyenére. Sajnos, egyetlen 

gondolat sem, még az enyém vagy a tiéd sem, mindenre kiterjedő. De a Szuperegyszerűsítő 

számára a teljes relevanciánál kevesebb nem elég. A profit maximalizálása magyarázza 

Amerikát. A kommunista összeesküvés magyarázza a faji zavargásokat. A részvételi 

demokrácia a válasz. Az engedékenység (vagy Dr. Spock) minden rossz gyökere.  
Az egységes megoldás keresésének intellektuális szinten párhuzamai vannak a 

cselekvésben. Így a zavart, szorongó diák, akire a szülők nyomást gyakorolnak, aki 

bizonytalan a behívási státuszát illetően, akit egy olyan oktatási rendszer nyaggat, amelynek 

elavultsága napról napra szembetűnőbb módon mutatkozik meg, aki kénytelen dönteni a 

karrier, az értékrend és az értékelhető életmód mellett, vadul keresi a módját annak, hogyan 

egyszerűsítheti le létezését. Az LSD, a methedrin vagy a heroin segítségével olyan illegális 

cselekedetet hajt végre, amelynek legalább az az erénye, hogy megszilárdítja nyomorúságát. 

Fájdalmas és megoldhatatlannak tűnő gondok sokaságát cseréli egyetlen nagy problémára, és 

ezzel radikálisan, ha ideiglenesen is, de leegyszerűsíti a létezést. 

Az a tizenéves lány, aki nem tud megbirkózni a mindennapos stresszhelyzetekkel, a 

szuperegyszerűsítés egy másik drámai aktusát választhatja: a terhességet. A kábítószerrel való 

visszaéléshez hasonlóan a terhesség is jelentősen megnehezítheti az életét később, de minden 

más problémáját azonnal relatív jelentéktelenné teszi. 

Az erőszak is "egyszerű" kiutat kínál a választási lehetőségek növekvő 

bonyolultságából és az általános túlstimulációból. Az idősebb generáció és a politikai 

berendezkedés számára a rendőrségi gumibotok és a katonai szuronyok vonzó megoldásként 

tűnnek fel, hogy egyszer s mindenkorra véget vessenek a másként gondolkodásnak. A fekete 

szélsőségesek és a fehér önbíráskodók egyaránt erőszakot alkalmaznak választási 

lehetőségeik szűkítésére és életük tisztázására. Azok számára, akiknek nincs intelligens, 

átfogó programjuk, akik nem tudnak megbirkózni a vakító változások újdonságaival és 

bonyolultságával, a terrorizmus helyettesíti a gondolkodást. A terrorizmus talán nem dönti 

meg a rezsimeket, de megszünteti a kétségeket. 

A legtöbben gyorsan észrevesszük ezeket a viselkedésmintákat másokban - sőt, még 

magunkban is - anélkül, hogy ugyanakkor megértenénk az okaikat. Pedig az informatikusok 

azonnal felismerik a tagadást, a specializációt, a visszafordítást és a szuperegyszerűsítést, 

mint a túlterheléssel való megbirkózás klasszikus technikáit. 

Mindegyikük veszélyesen elkerüli a valóság gazdag összetettségét. Torz képet alkotnak 

a valóságról. Minél inkább tagadja az egyén, minél inkább specializálódik a szélesebb 

érdekek rovására, minél mechanikusabban tér vissza a múltbeli szokásokhoz és politikákhoz, 

minél kétségbeesettebben egyszerűsít, annál alkalmatlanabbul reagál az életét elárasztó 

újdonságokra és választási lehetőségekre. Minél inkább támaszkodik ezekre a stratégiákra, 

annál inkább vad és kiszámíthatatlan kilengéseket és általános instabilitást mutat a 

viselkedése. 

Minden informatikus elismeri, hogy e stratégiák némelyike valóban szükséges lehet 

túlterheltségi helyzetekben. Ha azonban az egyén nem a releváns valóság világos 

felfogásával indul, és ha nem tisztán meghatározott értékekkel és prioritásokkal indul, az 

ilyen technikákra való támaszkodás csak elmélyíti az alkalmazkodási nehézségeket. 

Ezeket az előfeltételeket azonban egyre nehezebb teljesíteni. Így a jövőbeni sokk 

áldozata, aki ezeket a stratégiákat alkalmazza, egyre mélyebb zűrzavart és bizonytalanságot 

tapasztal. A változások viharos áramlásában, amikor jelentős, gyors életre szóló döntéseket 

kell hoznia, nem egyszerűen intellektuális zavart érez, hanem a személyes értékek szintjén 

tájékozatlanságot. Ahogy a változások üteme felgyorsul, ez a zavarodottság 

önbizalomhiánnyal, szorongással és félelemmel árnyalódik. Feszültté válik, könnyen elfárad. 

Megbetegedhet. Ahogy a nyomás könyörtelenül növekszik, a feszültség ingerlékenységbe, 

dühbe, néha pedig értelmetlen erőszakba torkollik. A kis események hatalmas reakciókat 

váltanak ki; a nagy események nem megfelelő válaszokat hoznak. 



Pavlov sok évvel ezelőtt ezt a jelenséget "paradox fázisnak" nevezte azoknak a 

kutyáknak az összeomlásában, amelyeken kondicionálási kísérleteit végezte. Későbbi 

kutatások kimutatták, hogy az emberek is átesnek ezen a szakaszon a következő hatások 

hatására 



a túlstimuláció, és ez magyarázatot adhat arra, hogy néha komolyabb provokáció hiányában is 

előfordulnak zavargások, hogy egy üdülőhelyen hirtelen, mintha semmi okból nem lenne, 

több ezer tinédzser tombol, ablakokat tör be, köveket és üvegeket dobál, autókat rongál meg. 

Ez talán megmagyarázza, hogy az értelmetlen vandalizmus miért jelent problémát az összes 

technótársadalomban, olyan mértékben, amiről a Japan Times egyik szerkesztője rekedtes, de 

szenvedélyes angolsággal számol be: "Soha nem láttunk még olyasmit, mint amilyen kiterjedt 

mértékben manapság ezeknek a pszichopata cselekedeteknek hódolnak".  
És végül, az átmenetiség, az újdonság és a sokféleség okozta zűrzavar és 

bizonytalanság magyarázhatja a mélységes apátiát, amely milliókat - időseket és fiatalokat 

egyaránt - dez-szocializál. Ez nem az értelmes ember tanult, átmeneti visszavonulása, akinek 

szüksége van arra, hogy kikapcsolódjon vagy lelassuljon, mielőtt újból megbirkózik a 

problémáival. Ez a teljes önfeladás a bizonytalanság és a túlzott választási lehetőségekkel teli 

döntési kényszer előtt. 

A jólét a történelem során először teszi lehetővé, hogy nagyszámú ember számára a 

visszavonulást teljes munkaidős tevékenységgé tegye. A családapa, aki néhány martini 

segítségével visszavonul az estébe, és hagyja, hogy a televíziós fantázia narkotizálja őt, 

legalább napközben dolgozik, és olyan társadalmi funkciót lát el, amelytől mások függnek. 

Az övé részmunkaidős elvonulás. De néhány (nem minden) hippi lemorzsolódás, sok szörfös 

és lótuszevő számára az elvonás teljes munkaidős és teljes. Egy engedékeny szülő csekkje 

lehet az egyetlen megmaradt kapcsolat a nagyobb társadalommal. 

Matala tengerpartján, egy apró, napsütötte krétai faluban negyven-ötven barlangot 

foglalnak el a szökött amerikai trogloditák, fiatal férfiak és nők, akik többnyire feladtak 

minden további erőfeszítést, hogy megbirkózzanak az élet robbanásszerűen gyorsuló 

komplexitásával. Itt kevés a döntés és bőséges az idő. Itt a választási lehetőségek 

beszűkülnek. Nincs a túlstimuláció problémája. Nincs szükség a megértésre vagy akár az 

érzésekre. Egy 1968-ban hozzájuk látogató riporter hozta a Robert F. Kennedy elleni 

merénylet hírét. A válaszuk: csend. "Se sokk, se düh, se könnyek. Ez az új jelenség? 

Menekülés Amerikából és menekülés az érzelmek elől? Megértem a részvétlenséget, a 

kiábrándultságot, sőt az el nem kötelezést is. De hová tűnt minden érzelem?" 

A riporter talán megérti, hová tűnt minden érzés, ha megérti a túlstimuláció hatását, a 

csindit gerilla apátiáját, a katasztrófa áldozatának üres arcát, a kultúrsokk áldozatának 

intellektuális és érzelmi elvonulását. Mert ezek a fiatalok és még sok millióan mások - a 

zavarodott, az erőszakos és az apatikus - már a jövő sokkjának tüneteit mutatják. Ők a 

legkorábbi áldozatok. 
 

 

A JÖVŐTŐL SOKKOLT TÁRSADALOM 

 

Lehetetlen nagyszámú egyénben jövőbeli sokkot előidézni anélkül, hogy az ne érintené a 

társadalom egészének racionalitását. Daniel P. Moynihan, a Fehér Ház városi ügyekkel 

foglalkozó főtanácsadója szerint ma az Egyesült Államok "egy idegösszeomláson áteső 

egyén tulajdonságait mutatja". Ugyanis az érzékszervi, kognitív vagy döntési túlstimuláció 

kumulatív hatása, nem is beszélve az idegi vagy endokrin túlterhelés fizikai hatásairól, 

betegséget okoz közöttünk.  
Ez a betegség egyre inkább tükröződik kultúránkban, filozófiánkban, a valósághoz való 

hozzáállásunkban. Nem véletlen, hogy oly sok hétköznapi ember "őrültekházaként" emlegeti 

a világot, vagy hogy az őrület témája az utóbbi időben az irodalom, a művészet, a dráma és a 

film egyik fő témájává vált. Peter Weiss Marat/Sade című darabjában a Charenton 

elmegyógyintézet lakóinak szemszögéből mutatja be a zavaros világot. Az olyan filmekben, 

mint a Morgan, az elmegyógyintézetben zajló életet a külvilághoz képest felsőbbrendűnek 

ábrázolják. A Blow-Up című filmben a csúcspont az, amikor a főhős részt vesz egy 

teniszmeccsen, ahol a játékosok egy nem létező labdát ütögetnek oda-vissza... 



a neten keresztül. Ez az irreális és irracionális szimbolikus elfogadása - annak felismerése, 

hogy már nem tud különbséget tenni illúzió és valóság között. Nézők milliói azonosultak a 

hőssel ebben a pillanatban.  
Az az állítás, hogy a világ "megőrült", a graffiti szlogen, miszerint "a valóság egy 

mankó", a hallucinogén drogok iránti érdeklődés, az asztrológia és az okkultizmus iránti 

lelkesedés, az igazság keresése az érzékelésben, az extázisban és a "csúcsélményekben", a 

szélsőséges szubjektivizmus felé való fordulás, a tudomány elleni támadások, a hólabdaként 

terjedő hit, hogy az értelem cserbenhagyta az embert, mind-mind a hétköznapi emberek 

tömegeinek mindennapi tapasztalatait tükrözik, akik úgy találják, hogy nem tudnak többé 

racionálisan megbirkózni a változásokkal. 

Milliók érzik a patológiát, amely áthatja a levegőt, de nem értik a gyökereit. Ezek a 

gyökerek nem ebben vagy abban a politikai doktrínában rejlenek, még kevésbé a 

kétségbeesés vagy elszigeteltség valamilyen misztikus magjában, amelyről feltételezik, hogy 

az "emberi állapot" lényege. Nem is a tudományban, a technológiában vagy a társadalmi 

változás jogos követelésében rejlenek. Ehelyett inkább a jövőbe való előrevetülésünk 

ellenőrizetlen, nem szelektív jellegére vezethetők vissza. Abban rejlenek, hogy nem sikerült 

tudatosan és képzeletben irányítanunk a szuperiparosodás felé vezető utat. 

Így a művészet, a tudomány, a szellemi, erkölcsi és politikai élet terén elért rendkívüli 

eredményei ellenére az Egyesült Államok olyan nemzet, amelyben fiatalok tízezrei 

menekülnek a valóság elől a kábítószer okozta bódultságba; olyan nemzet, amelyben szüleik 

milliói vonulnak vissza a videó okozta kábulatba vagy az alkoholos kábulatba; egy olyan 

nemzet, amelyben idősek légiói vegetálnak és halnak meg magányosan; amelyben a családi 

és szakmai felelősség elől való menekülés exodusszá vált; amelyben tömegek szelídítik 

tomboló szorongásaikat Miltownnal, Libriummal, Equanillal vagy más nyugtatókkal és 

pszichés cumikkal. Az ilyen nemzet, akár tudja, akár nem, a jövő sokkjától szenved. 

"Nem megyek vissza Amerikába" - mondja Ronald Bierl, egy Törökországban élő 

fiatal külföldi. "Ha meg tudod teremteni a saját épelméjűségedet, nem kell aggódnod mások 

épelméjűsége miatt. Márpedig nagyon sok amerikai kőkeményen megőrül." Sokan osztják ezt 

a nem túl hízelgő képet az amerikai valóságról. Nehogy azonban az európaiak, japánok vagy 

oroszok önelégülten nyugodjanak vélt józanságukban, nem árt feltenni a kérdést, hogy vajon 

nem jelentkeznek-e már náluk is hasonló tünetek. Vajon az amerikaiak egyedülállóak-e 

ebben a tekintetben, vagy egyszerűen csak a pszichéjüket ért támadás kezdeti súlypontját 

szenvedik el, amely hamarosan más nemzeteket is meg fog döbbenteni? 

A társadalmi racionalitás feltételezi az egyéni racionalitást, ez pedig nemcsak bizonyos 

biológiai felszereltségtől, hanem a környezet folyamatosságától, rendjétől és szabályosságától 

is függ. A változás üteme és összetettsége, valamint az ember döntési képességei közötti 

bizonyos összefüggést feltételez. Azzal, hogy vakon fokozzuk a változások ütemét, az 

újdonságok szintjét és a választási lehetőségek mértékét, meggondolatlanul megbolygatjuk a 

racionalitás e környezeti előfeltételeit. Számtalan milliót ítélünk a jövő sokkjára. 
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TÚLÉLÉSI STRATÉGIÁK 



17. fejezet 

 
 

 

MEGBIRKÓZNI A 

HOLNAPPAL 

 

A Csendes-óceán déli részének kék rengetegében, Új-Guineától északra fekszik Manus 

szigete, ahol - mint azt minden elsőéves antropológushallgató tudja - egy kőkorszaki 

népesség egyetlen generáció alatt átkerült a huszadik századba. Margaret Mead a New Lives 

for Old című könyvében elmeséli a kulturális alkalmazkodás e látszólagos csodájának 

történetét, és amellett érvel, hogy egy primitív népnek sokkal nehezebb elfogadnia a nyugati 

technológiai kultúra néhány töredékes morzsáját, mint egyszerre egy teljesen új életmódot.  
"Minden emberi kultúra, akárcsak minden nyelv, egy egészet alkot" - írja, és ha "az 

egyéneknek vagy embercsoportoknak meg kell változniuk... a legfontosabb, hogy egyik 

egész mintából a másikra váltsanak". 

Ennek van értelme, mert nyilvánvaló, hogy a kulturális elemek közötti 

ellentmondásokból feszültségek keletkeznek. Ha városokat vezetünk be szennyvízelvezetés 

nélkül, malária elleni gyógyszereket születésszabályozás nélkül, azzal szétszakítunk egy 

kultúrát, és tagjait kínzó, gyakran megoldhatatlan problémáknak tesszük ki. 

Ez azonban csak egy része a történetnek, mivel határozott határai vannak annak, hogy 

egy egyén vagy csoport milyen sok újdonságot képes rövid idő alatt befogadni, függetlenül 

attól, hogy az egész mennyire jól integrált. Senkit, legyen az manuszi vagy moszkvai, nem 

lehet az alkalmazkodóképességének határai fölé lökni anélkül, hogy zavart és zavart ne 

szenvedne. Ráadásul veszélyes általánosítani ennek a kis déltengeri népességnek a 

tapasztalataiból. 

A Manus sikertörténetét, amelyet modern népmeseként mesélnek és mesélnek újra és 

újra, gyakran idézik bizonyítékként arra, hogy mi, a csúcstechnológiával rendelkező 

országokban is képesek leszünk a fejlődés egy új szakaszába ugrani anélkül, hogy 

indokolatlan nehézségekbe ütköznénk. Pedig a mi helyzetünk, ahogy a szuperipari korszakba 

száguldunk, gyökeresen különbözik a szigetlakókétól. 

Mi nem vagyunk abban a helyzetben, mint ők, hogy a világ egy másik részén kiforrott 

és kipróbált, integrált, jól kialakult kultúrát importáljunk. Nekünk kell feltalálnunk a 

szuperiparosodást, nem pedig importálnunk. A következő harminc-negyven év során nem 

egyetlen változási hullámra kell számítanunk, hanem szörnyű hullámzások és rázkódások 

sorozatára. Az új társadalom részei ahelyett, hogy gondosan illeszkednének egymáshoz, 

feltűnően össze nem illőek lesznek, tele hiányzó kapcsolatokkal és égbekiáltó 

ellentmondásokkal. Nincs "egész minta", amelyet átvehetnénk. 

Ennél is fontosabb, hogy az átmenetiség szintje olyan magasra emelkedett, a tempó 

olyannyira erőltetett, hogy egy történelmileg példátlan helyzetet kényszerítettek ránk. Nem 

egy új kultúrához kell alkalmazkodnunk, mint a manusziaknak, hanem új ideiglenes kultúrák 

vakító egymásutánjához. Ezért lehet, hogy az alkalmazkodási tartomány felső határához 

közeledünk. Egyetlen korábbi nemzedék sem nézett szembe ezzel a próbatétellel. 

Ezért csak most, a mi életünkben, és még csak a techno-társadalmakban kristályosodott 

ki a jövőbeni tömeges sokk lehetősége. 

Ha azonban ezt mondjuk, azzal súlyos félreértéseknek teszünk tanúbizonyságot. 

Először is, minden olyan szerző, aki felhívja a figyelmet egy társadalmi problémára, azt 

kockáztatja, hogy elmélyíti a techno-társadalmakat körülvevő, amúgy is mély pesszimizmust. 

Az önfeledt kétségbeesés manapság igen kelendő irodalmi árucikk. A kétségbeesés azonban 

nem pusztán a felelőtlenség menedéke, hanem indokolatlan. A minket ostromló problémák 

többsége, beleértve a jövőbeli sokkot is, nem a könyörtelen természeti erőkből, hanem az 



ember által létrehozott folyamatokból ered, amelyek legalábbis potenciálisan a mi 

irányításunk alatt állnak. 

Másodszor, fennáll a veszélye annak, hogy a status quo-t kedvelők a jövőbeni sokk 

fogalmát ürügyként használják fel arra, hogy a változás moratóriuma mellett érveljenek. A 

változás elfojtására tett ilyen kísérletek nem csak hogy kudarcot vallanának, de még nagyobb, 

véresebb és több 



kezelhetetlen változásokat, mint bármelyik, amit eddig láttunk, ez erkölcsi őrültség is lenne. 

Bármilyen emberi mércével mérve bizonyos radikális társadalmi változások már most is 

kétségbeejtően esedékesek. A jövő sokkjára nem a nem-változás, hanem egy másfajta 

változás a válasz.  
Az egyetlen módja annak, hogy a szuper-ipari forradalom során az egyensúly látszatát 

fenntartsuk, az lesz, hogy találmányt találmánnyal válaszoljunk - új személyes és társadalmi 

változás-szabályozókat tervezzünk. Ezért nincs szükségünk sem vak elfogadásra, sem vak 

ellenállásra, hanem kreatív stratégiák egész sorára a változás szelektív alakítására, 

eltérítésére, gyorsítására vagy lassítására. Az egyénnek új elvekre van szüksége élete 

ütemezéséhez és tervezéséhez, valamint egy drámaian újfajta oktatásra. Az 

alkalmazkodóképesség növeléséhez konkrét új technológiai segédeszközökre is szüksége 

lehet. A társadalomnak eközben új intézményekre és szervezeti formákra, új pufferekre és 

egyensúlyi kerékre van szüksége. 

Mindez természetesen további változásokat jelent, de olyan típusú változásokat, 

amelyeket kezdettől fogva úgy terveztek, hogy a gyorsulási lendületet hasznosítani, irányítani 

és ütemezni lehessen. Ez nem lesz könnyű feladat. Gyorsan haladunk a feltérképezetlen 

társadalmi területre, és nincsenek bevált technikáink, nincsenek tervrajzaink. Ezért a 

változásokat szabályozó intézkedések széles skálájával kell kísérleteznünk, menet közben 

kitalálva és elvetve őket. A következő taktikákat és stratégiákat ebben az óvatos szellemben 

javasoljuk - nem mint biztos csodaszereket, hanem mint példákat az új megközelítésekre, 

amelyeket ki kell próbálni és értékelni kell. Némelyik személyes, mások technológiai és 

társadalmi jellegűek. A változás irányításáért folytatott küzdelemnek egyszerre kell zajlania 

mindezen szinteken. 

A problémák világosabb felfogása és bizonyos kulcsfontosságú folyamatok 

intelligensebb irányítása révén a válságot lehetőséggé változtathatjuk, segítve az embereket 

abban, hogy ne csupán túléljék, hanem hogy megküzdjenek a változás hullámaival, 

növekedjenek, és újfajta uralmat szerezzenek saját sorsuk felett. 
 

 

KÖZVETLEN TÁMOGATÁS 

 

A jövőbeni sokk megelőzéséért folytatott harcot a legszemélyesebb szinten kezdhetjük. 

Nyilvánvaló, hogy - akár tudjuk, akár nem - mindennapi viselkedésünk nagy része valójában 

kísérlet arra, hogy elhárítsuk a jövőbeli sokkot. Különböző taktikákat alkalmazunk, hogy 

csökkentsük az ingerek szintjét, amikor azok azzal fenyegetnek, hogy az alkalmazkodási 

tartományunk fölé visznek bennünket. Ezeket a technikákat azonban többnyire öntudatlanul 

alkalmazzuk. Hatékonyságukat növelhetjük, ha tudatossá tesszük őket.  
Például rendszeresen befelé fordulhatunk, hogy megvizsgáljuk saját testi és 

pszichológiai reakcióinkat a változásra, rövid időre kikapcsolva a külső környezetet, hogy 

értékeljük belső környezetünket. Ez nem a szubjektivitásban való elmerülésről szól, hanem 

saját teljesítményünk hűvös értékeléséről. Hans Selye szavaival élve, akinek a stresszel 

kapcsolatos munkássága új határokat nyitott a biológiában és a pszichiátriában, az egyén 

"tudatosan keresheti a túlságosan felpörgetett állapot jeleit". 

Szívdobogás, remegés, álmatlanság vagy megmagyarázhatatlan fáradtság jelezheti a 

túlstimulációt, ahogyan a zavartság, a szokatlan ingerlékenység, a mélységes fásultság és a 

pánikszerű érzés, hogy a dolgok kicsúsznak az irányítás alól, pszichológiai jelek. Ha 

megfigyeljük magunkat, visszatekintve a közelmúlt változásaira, megállapíthatjuk, hogy 

kényelmesen az alkalmazkodási tartományunkon belül működünk-e, vagy annak külső 

határait feszegetjük. Egyszóval tudatosan felmérhetjük saját életritmusunkat. 

Miután ezt megtettük, tudatosan is elkezdhetjük befolyásolni - felgyorsítani vagy 

lelassítani - először a kis dolgok, a mikrokörnyezet, majd a nagyobb, strukturális tapasztalati 



minták tekintetében. A túlstimulációra adott saját, előre nem tervezett reakcióinkat vizsgálva 

megtanulhatjuk, hogyan. 

Stimulációmentesítő taktikát alkalmazunk például, amikor berontunk a tinédzser 

hálószobájába, és kikapcsoljuk a sztereó készüléket, amely a dobhártyánkat nemkívánatos, és 



megszakító hangok. Gyakorlatilag megkönnyebbülten sóhajtunk fel, amikor a zajszint 

csökken. Az érzékszervi bombázás csökkentése érdekében más módon is cselekszünk - 

amikor lehúzzuk a redőnyt, hogy elsötétítsünk egy szobát, vagy amikor csendet keresünk egy 

elhagyatott tengerparti sávban. Lehet, hogy nem annyira azért kapcsoljuk be a 

légkondicionálót, hogy csökkentsük a hőmérsékletet, mint inkább azért, hogy az újszerű és 

kiszámíthatatlan utcai zajokat elfedjük egy egyenletes, kiszámítható dübörgéssel.  
Becsukjuk az ajtókat, napszemüveget viselünk, kerüljük a szagos helyeket, és 

visszariadunk az idegen felületek megérintésétől, ha csökkenteni akarjuk az új szenzoros 

bevitelt. Hasonlóképpen, amikor az irodából hazafelé a megszokott útvonalat választjuk, 

ahelyett, hogy egy új sarkon fordulnánk be, az érzékszervi nem-újdonságot választjuk. 

Röviden, "érzékszervi pajzsot" alkalmazunk - ezernyi finom viselkedési trükköt, hogy 

"kikapcsoljuk" az érzékszervi ingereket, amikor azok megközelítik a felső adaptív határunkat. 

Hasonló taktikát alkalmazunk a kognitív stimuláció szintjének szabályozására. Még a 

legjobb diákok is időnként kinéznek az ablakon, kizárva a tanárt, elzárva az onnan érkező új 

adatok áramlását. Még a mohó olvasók is átesnek néha olyan időszakokon, amikor nem bírják 

elviselni, hogy könyvet vagy magazint vegyenek a kezükbe. 

Miért van az, hogy egy baráti házban töltött társasági estén a társaság egyik tagja nem 

hajlandó megtanulni egy új kártyajátékot, miközben a többiek sürgetik? Sok tényező játszik 

szerepet: az egyén önbecsülése, a félelem attól, hogy ostobának tűnik, és így tovább. De egy 

figyelmen kívül hagyott tényező, amely befolyásolja a tanulási hajlandóságot, az lehet, hogy 

az egyén életének általános kognitív stimulációs szintje az adott időpontban. "Ne zaklass 

engem új tényekkel!" - ez a mondat általában tréfásan hangzik el. A vicc azonban gyakran 

leplezi azt a valódi vágyat, hogy ne nyomják túlságosan az új adatok. 

Részben ez a magyarázata annak, hogy milyen sajátos szórakozási lehetőségeket 

választunk - szabadidős olvasmányokat, filmeket vagy televíziós műsorokat. Néha magas 

újdonsági arányt, gazdag információáramlást keresünk. Máskor aktívan ellenállunk a kognitív 

stimulációnak, és a "könnyű" szórakozáshoz nyúlunk. A tipikus detektívregény például a 

kiszámíthatatlanság nyomát - ki tette? - egy gondosan felépített rituális keretben, nem 

regényes, tehát könnyen kiszámítható összefüggések sorában nyújtja. Ily módon a 

szórakozást eszközként használjuk az ingerlés növelésére vagy csökkentésére, és úgy állítjuk 

be a bevitel mértékét, hogy ne terheljük túl a képességeinket. 

Az ilyen taktikák tudatosabb alkalmazásával "finomhangolhatjuk" 

mikrokörnyezetünket. Azzal is csökkenthetjük a nem kívánt ingereket, ha a kognitív terheink 

enyhítése érdekében cselekszünk. "Az, hogy túl sok dologra próbálunk emlékezni, minden 

bizonnyal a pszichológiai stressz egyik fő forrása" - írja Selye. "Tudatos erőfeszítést teszek 

arra, hogy azonnal elfelejtsek mindent, ami nem fontos, és feljegyezzem a lehetséges értékű 

adatokat ... Ez a technika bárkinek segíthet abban, hogy a szellemi életének bonyolultsági 

fokával összeegyeztethető legnagyobb egyszerűséget érje el." 

A döntéshozatal áramlásának szabályozására is fellépünk. Elhalasztjuk a döntéseket, 

vagy másokra bízzuk őket, amikor a döntések túlterheltségétől szenvedünk. Néha "lefagyunk" 

döntési szempontból. Láttam, hogy egy szociológusnő, aki éppen egy zsúfolt, rendkívül 

izgalmas szakmai konferenciáról tért haza, leült egy étteremben, és egyáltalán nem volt 

hajlandó semmilyen döntést hozni az étkezésével kapcsolatban. "Mit szeretnél?" - kérdezte a 

férje. "Te döntsd el helyettem" - válaszolta. Amikor arra kérték, hogy válasszon a konkrét 

alternatívák közül, még mindig határozottan elutasította, és dühösen ragaszkodott ahhoz, 

hogy nincs elég "energiája" a döntéshez. 

Ilyen módszerekkel próbáljuk a lehető legjobban szabályozni az érzékszervi, kognitív 

és döntési ingerek áramlását, és talán valamilyen bonyolult és még ismeretlen módon 

megpróbáljuk ezeket egymással egyensúlyba hozni. De vannak erősebb módszereink is a 



túlstimuláció veszélyével való megküzdésre. Ezek közé tartozik, hogy megpróbáljuk 

kontrollálni a környezetünkben az átmenetiség, az újdonság és a változatosság mértékét. 
 

 

SZEMÉLYES STABILITÁSI ZÓNÁK 



Az életünkben zajló forgalom ütemét például tudatos döntésekkel befolyásolhatjuk. 

Csökkenthetjük például a változást és az ingerlékenységet azáltal, hogy tudatosan hosszabb 

távú kapcsolatot tartunk fenn fizikai környezetünk különböző elemeivel. Így 

visszautasíthatjuk az eldobható termékek vásárlását. Ragaszkodhatunk a régi kabátunkhoz 

egy újabb szezonra; kitartóan elutasíthatjuk a legújabb divatirányzat követését; 

ellenállhatunk, amikor az eladó azt mondja, hogy ideje lecserélni az autónkat. Ily módon 

csökkentjük a körülöttünk lévő fizikai tárgyakkal való kapcsolatteremtés és -megszakítás 

szükségességét.  
Ugyanezt a taktikát alkalmazhatjuk az emberekkel és a tapasztalat más dimenzióival 

kapcsolatban is. Vannak olyan időszakok, amikor még a legegyénibb ember is 

antiszociálisnak érzi magát, és visszautasítja a meghívásokat partikra vagy más, társas 

érintkezést igénylő eseményekre. Tudatosan kikapcsolódunk. Ugyanígy minimalizálhatjuk az 

utazást is. Ellenállhatunk az értelmetlen átszervezéseknek a cégünkben, egyházunkban, 

testvéri vagy közösségi csoportjainkban. Fontos döntések meghozatalakor tudatosan 

mérlegelhetjük a változás rejtett költségeit az előnyökkel szemben. 

Mindez nem jelenti azt, hogy a változást meg lehet vagy meg kell állítani. Semmi sem 

kevésbé ésszerű, mint a Cambridge hercegének tanácsa, aki állítólag keménykedett: "Minden 

változás, bármikor, bármilyen okból, sajnálatos". Az alkalmazkodási tartomány elmélete azt 

sugallja, hogy a változás bizonyos szintje - fizikai költségei ellenére - éppúgy létfontosságú 

az egészség szempontjából, mint ahogy a túl sok változás káros. 

Egyes emberek - még mindig nem tisztázott okokból - sokkal nagyobb ingeréhségre 

vannak beállítva, mint mások. Úgy tűnik, hogy ők akkor is vágynak a változásra, amikor 

mások már nem bírják. Egy új ház, egy új autó, egy újabb utazás, egy újabb munkahelyi 

válság, több házi vendég, látogatások, pénzügyi kalandok és kalandok - úgy tűnik, mindezt és 

még többet is elfogadnak, láthatóan rossz hatás nélkül. 

Az ilyen emberek alapos elemzése azonban gyakran feltárja, hogy életükben vannak 

olyan, úgynevezett "stabilitási zónák" - bizonyos tartós kapcsolatok, amelyeket mindenféle 

egyéb változás ellenére gondosan fenntartanak. 

Az egyik ismerősöm szerelmi viszonyok sorozatán, váláson és újraházasodáson ment 

keresztül - mindezt nagyon rövid időn belül. Élvezi a változást, szereti az utazást, az új 

ételeket, az új ötleteket, az új filmeket, színdarabokat és könyveket. Magas intellektusú és 

alacsony "unaloműző", türelmetlen a hagyományokkal és nyughatatlanul vágyik az 

újdonságokra. Látszólag a változás két lábon járó példaképe. 

Ha azonban közelebbről megvizsgáljuk, azt látjuk, hogy tíz éve ugyanazon a 

munkahelyen maradt. Egy ütött-kopott, hétéves autót vezet. Ruhái több éve nem divatosak. 

Legközelebbi barátai régi szakmai munkatársak, sőt, még néhány régi főiskolai haverja is 

van. 

Egy másik esetben egy olyan emberről van szó, aki elképesztő ütemben váltott 

munkahelyet, tizennyolc év alatt tizenháromszor költözött el a családjával, sokat utazik, autót 

bérel, eldobható termékeket használ, büszke arra, hogy a szomszédság élére áll az új kütyük 

kipróbálásában, és általában az átmenetiség, az újdonságok és a sokszínűség nyugtalan 

örvényében él. Második ránézésre azonban jelentős stabilitási zónákat fedezhetünk fel az 

életében: tizenkilenc éve tartó feleségével jó, szoros kapcsolatot ápol; folyamatos kapcsolatot 

tart fenn a szüleivel; régi egyetemi barátok keverednek az új ismerősökkel. 

A stabilitási zóna egy másik formája az a szokásmintázat, amely az illetővel tart, 

bárhová is utazik, függetlenül attól, hogy milyen egyéb változások változtatják meg az életét. 

Egy professzor, aki tíz év alatt hétszer költözött, aki folyamatosan utazik az Egyesült 

Államokban, Dél-Amerikában, Európában és Afrikában, aki többször váltott munkahelyet, 

ugyanazt a napi szokásrendet követi, bárhol is van. Reggel nyolc és kilenc között olvas, 



ebédidőben negyvenöt percet mozog, majd félórás szundikálást tart, mielőtt beleveti magát a 

munkába, amely este tízig leköti. 



A probléma tehát nem a változás elfojtása, amit nem lehet megtenni, hanem a változás 

kezelése. Ha az élet bizonyos területein a gyors változás mellett döntünk, akkor máshol 

tudatosan megpróbálhatunk stabilitási zónákat kialakítani. Egy válást talán nem kellene 

túlságosan szorosan követnie egy munkahelyváltásnak. Mivel egy gyermek születése 

megváltoztatja az összes emberi kapcsolatot a családon belül, talán nem kellene, hogy 

túlságosan szorosan kövesse egy költözés, amely óriási változást okoz a családon kívüli 

emberi kapcsolatokban. A nemrég megözvegyült nőnek talán nem kellene elsietnie a háza 

eladását.  
Ahhoz azonban, hogy működőképes stabilitási zónákat alakítsunk ki, hogy 

megváltoztassuk az élet nagyobb mintáit, sokkal hatékonyabb eszközökre van szükségünk. 

Mindenekelőtt radikálisan új orientációra van szükségünk a jövő felé. 

Végső soron a változás kezeléséhez előre kell látnunk a változást. Az a gondolat 

azonban, hogy a személyes jövőnk bizonyos mértékig előre látható, szembemegy a népi 

előítéletekkel. A legtöbb ember mélyen legbelül úgy gondolja, hogy a jövő egy üres hely. Az 

igazság mégis az, hogy a ránk váró változások némelyikéhez, különösen bizonyos nagy 

strukturális változásokhoz valószínűségeket tudunk rendelni, és van mód arra, hogy ezt a 

tudást felhasználjuk a személyes stabilitási zónák kialakításában. 

Biztonsággal megjósolhatjuk például, hogy hacsak a halál nem lép közbe, mi is 

öregedni fogunk; hogy gyermekeink, rokonaink és barátaink is öregedni fognak; és hogy egy 

bizonyos pont után egészségünk romlani kezd. Bármennyire is nyilvánvalónak tűnik ez, 

ebből az egyszerű megállapításból nagyon sok mindent kikövetkeztethetünk az egy, öt vagy 

tíz év múlva esedékes életünkről, és arról, hogy mennyi változást kell majd elviselnünk a 

köztes időben. 

Kevés egyén vagy család tervez szisztematikusan előre. Ha mégis, akkor általában a 

költségvetésben. Pedig előre láthatjuk és befolyásolhatjuk az idő- és érzelemráfordításainkat, 

valamint a pénzfelhasználásunkat. Így lehetséges, hogy időnként elkészítve az úgynevezett 

idő- és érzelmi előrejelzést, árulkodó pillantásokat nyerjünk a saját jövőnkről, és 

megbecsüljük az előttünk álló változások bruttó szintjét. Ez egy kísérlet arra, hogy felmérjük 

az élet különböző fontos aspektusaiba fektetett idő és érzelmi energia százalékos arányát - és 

hogy lássuk, hogyan változhat ez az évek során. 

Felsorolhatjuk például egy oszlopban az élet azon területeit, amelyek a legfontosabbnak 

tűnnek számunkra: Egészség, foglalkozás, szabadidő, házastársi kapcsolatok, szülői 

kapcsolatok, rokoni kapcsolatok stb. Ezután minden egyes pont mellé fel lehet írni egy 

"becslést" arról, hogy jelenleg mennyi időt szánunk az adott ágazatra. Egy példa: egy 

kilenctől ötig tartó munkával, félórás ingázással, valamint a szokásos szabadságokkal és 

ünnepnapokkal számolva egy ember, aki ezt a módszert alkalmazza, azt találná, hogy 

idejének körülbelül 25 százalékát a munkára fordítja. Bár ez természetesen sokkal nehezebb, 

szubjektív módon is meg tudja becsülni, hogy érzelmi energiájának hány százalékát fekteti a 

munkába. Ha unatkozik és biztonságban érzi magát, előfordulhat, hogy nagyon keveset fektet 

be - a ráfordított idő és a befektetett érzelmek között nincs szükségszerű összefüggés. 

Ha ezt a gyakorlatot életének minden egyes fontos területére vonatkozóan elvégzi, 

kényszerítve magát, hogy százalékot írjon be, még akkor is, ha az nem több, mint egy 

rendkívül durva becslés, és összesítve a számokat, hogy azok soha ne haladják meg a 100 

százalékot, meglepő felismerésekkel fog jutalmazódik meg. Ugyanis az, ahogyan az idejét és 

az érzelmi energiáit elosztja, egyenes utalás értékrendjére és személyiségére. 

Az ebben a folyamatban való részvétel azonban akkor válik igazán kifizetődővé, 

amikor az ember előre tekint, és őszintén és részletesen felteszi magának a kérdést, hogyan 

fog alakulni a munkája, a házassága, a gyermekeivel vagy a szüleivel való kapcsolata az 

elkövetkező években. 

Ha például egy negyvenéves középvezető két tizenéves fiúval, két túlélő szülővel vagy 

apóssal és egy kezdődő nyombélfekéllyel, akkor feltételezheti, hogy a fiai fél évtizeden belül 

főiskolára mennek vagy egyedül élnek majd. A szülői gondokra fordított idő valószínűleg 



csökkenni fog. Hasonlóképpen számíthat a szülői szerep által megkövetelt érzelmi energiák 

csökkenésére is. Másfelől, ahogy a saját szülei és apósa idősebbek lesznek, a gyermeki 

felelősség valószínűleg egyre nagyobb lesz. Ha betegek, előfordulhat, hogy nagy mennyiségű 

időt és érzelmet kell fordítania a gondozásukra. Ha statisztikailag valószínű, hogy meghalnak 



a vizsgált időszakon belül, szembe kell néznie ezzel a ténnyel. Ez azt üzeni neki, hogy 

jelentős változásra számíthat a kötelezettségvállalásaiban. A saját egészsége eközben nem fog 

javulni. Ugyanígy megkockáztathat néhány találgatást a munkájával kapcsolatban - az 

előléptetési esélyeit, az átszervezés, áthelyezés, átképzés stb. lehetőségét.  
Mindez nehéz, és nem ad "tudást a jövőről". Inkább abban segít, hogy világossá tegye 

néhány, a jövőre vonatkozó feltételezését. Ahogy halad előre, kitöltve az előrejelzést a 

jelenlegi évre, a következő évre, az ötödik vagy a tizedik évre, a változások mintái kezdenek 

kirajzolódni. Látni fogja, hogy bizonyos években nagyobb elmozdulásokra és 

újraelosztásokra lehet számítani, mint más években. Egyes évek zegzugosabbak, változással 

telítettebbek, mint mások. És ezeknek a szisztematikus feltételezéseknek az alapján dönthet 

arról, hogy a jelenben hogyan kezelje a fontosabb döntéseket. 

A családnak jövőre költöznie kell - vagy lesz elég felfordulás és változás enélkül is? 

Felmondjon a munkahelyén? Vegyen egy új autót? Menjen költséges nyaralásra? Tegye idős 

apósát idősek otthonába? Viszonyt kezdjen? Megengedheti magának, hogy megingassa a 

házasságát vagy szakmát váltson? Megpróbáljon-e változatlanul fenntartani bizonyos szintű 

elkötelezettséget? 

Ezek a technikák rendkívül durva eszközök a személyes tervezéshez. Talán a 

pszichológusok és a szociálpszichológusok élesebb, a valószínűségi különbségekre 

érzékenyebb, kifinomultabb és meglátásokat adó eszközöket tudnak tervezni. Mégis, ha a 

bizonyosságok helyett inkább nyomokat keresünk, még ezek a kezdetleges eszközök is 

segíthetnek abban, hogy mérsékeljük vagy irányítsuk a változások áramlását az életünkben. 

Azzal ugyanis, hogy segítenek azonosítani a gyors változás zónáit, segítenek azonosítani - 

vagy feltalálni - a stabilitási zónákat, a viszonylagos állandóság mintáit a mindent elsöprő 

áramlásban. Javítják az esélyeket a változások kezeléséért folytatott személyes küzdelemben. 

Ez nem pusztán negatív folyamat - a változás elfojtásáért vagy korlátozásáért folytatott 

küzdelem. A gyors változásokkal megbirkózni próbáló egyén számára az a kérdés, hogyan 

tudja magát az alkalmazkodási tartományon belül tartani, és ezen túl hogyan találja meg azt a 

tökéletes optimumot, ahol a legnagyobb hatékonysággal él. Dr. John L. Fuller, a Maine 

állambeli Bar Harborban található bio-orvosi kutatóközpont, a Jackson Laboratory vezető 

tudósa kísérleteket végzett az élménymegvonás és a túlterhelés hatásával kapcsolatban. 

"Vannak emberek" - mondja - "akik még a zűrzavar közepette is elérik a nyugalom bizonyos 

fokát, de nem azért, mert immunisak az érzelmekre, hanem mert megtalálták a módját annak, 

hogy éppen a "megfelelő" mennyiségű változást hozzák az életükbe". Ennek az optimumnak 

a keresése lehet az, amiről a "boldogságra való törekvés" nagy része szól. 

Az evolúció által ránk bízott korlátozott ideg- és endokrin rendszerrel ideiglenesen 

csapdába esve új taktikákat kell kidolgoznunk, amelyek segítenek szabályozni az ingereket, 

amelyeknek kitesszük magunkat. 
 

 

SZITUÁCIÓS CSOPORTOSÍTÁS 

 

A baj az, hogy az ilyen személyes taktikák napról napra kevésbé hatékonyak. Ahogy a 

változások üteme növekszik, az egyének számára egyre nehezebbé válik a szükséges 

személyes stabilitási zónák megteremtése. A változás elmaradásának költségei egyre nőnek.  
Lehet, hogy maradunk a régi házban - csak azért, hogy lássuk a környék átalakulását. 

Lehet, hogy megtartjuk a régi autót, csak hogy lássuk, hogy a javítási számlák elérhetetlenné 

válnak. Lehet, hogy nem vagyunk hajlandóak átköltözni egy új helyre, csak azért, hogy ennek 

következtében elveszítsük a munkánkat. Mert bár vannak lépések, amelyeket megtehetünk, 

hogy csökkentsük a változás hatását a személyes életünkben, az igazi probléma rajtunk kívül 

rejlik. 



Ahhoz, hogy olyan környezetet teremtsünk, amelyben a változás élénkíti és gazdagítja 

az egyént, de nem nyomasztja el, nem csupán személyes taktikákat, hanem társadalmi 

stratégiákat kell alkalmaznunk. Ha át akarjuk vinni az embereket a felgyorsuló időszakon, 

akkor már most el kell kezdenünk "jövőbeli lengéscsillapítókat" építeni a szuperipari 

társadalom szövetébe. Ehhez pedig friss 



gondolkodásmód a változásról és a változatlanságról az életünkben. Ez még az emberek 

másfajta osztályozását is megköveteli.  
Manapság hajlamosak vagyunk az egyéneket nem aszerint kategorizálni, hogy éppen 

milyen változásokon mennek keresztül, hanem a változások közötti állapotuk vagy helyzetük 

szerint. Szakszervezeti embernek tekintjük azt, aki belépett egy szakszervezetbe, és még nem 

lépett ki. Megnevezésünk nem a csatlakozásra vagy a kilépésre utal, hanem a kettő között 

bekövetkező "nem-változásra". Jóléti segélyben részesülő, főiskolai hallgató, metodista, 

vezető - mind-mind a személynek a változások közötti állapotára utal, úgymond. 

Van azonban egy gyökeresen más módja is az emberek szemléletének. Például az "új 

lakóhelyre költöző" olyan besorolás, amelybe egy adott napon több mint 100 000 amerikai 

fér bele, mégis ritkán gondolnak rájuk csoportként. Az "aki munkahelyet vált", "aki 

egyházhoz csatlakozik" vagy "aki elválik" besorolás mind átmeneti, átmeneti állapotokon 

alapul, nem pedig az átmenetek közötti tartósabb állapotokon. 

Ez a hirtelen hangsúlyeltolódás, a "vannak" emberekről való gondolkodásról arra való 

gondolkodásra, hogy mivé "válnak", az alkalmazkodás új megközelítéseinek egész sorát 

sugallja. 

Az egyik legötletesebb és legegyszerűbb ezek közül Dr. Herbert Gerjuoy-tól, a Human 

Resources Research Organization munkatársának pszichológusától származik. Ő "szituációs 

csoportosításnak" nevezi, és mint a legtöbb jó ötlet, ez is nyilvánvalónak tűnik, ha egyszer 

leírják. Mégsem használták ki szisztematikusan soha. A szituációs csoportosítás a jövő egyik 

legfontosabb szociális szolgáltatása lehet. 

Dr. Gerjuoy amellett érvel, hogy ideiglenes szervezeteket - "szituációs csoportokat" - 

kellene létrehoznunk olyan emberek számára, akik történetesen egy időben hasonló 

életútváltáson mennek keresztül. Ilyen szituációs csoportokat kellene létrehozni - állítja 

Gerjuoy - "a költözködés okozta zűrzavarban lévő családok számára, a válás előtt álló férfiak 

és nők számára, a szülőt vagy házastársat elveszíteni készülők számára, a gyermekvállalás 

előtt állók számára, az új foglalkozásra készülő férfiak számára, a közösségbe most költöző 

családok számára, az utolsó gyermekük kiházasítása előtt állók számára, a közelgő 

nyugdíjazás előtt állók számára - más szóval bárki számára, aki fontos életváltás előtt áll. 

"A csoportban való tagság természetesen átmeneti lenne - csak annyi ideig, hogy az 

illetőnek segítsen az átmeneti nehézségekben. Egyes csoportok talán néhány hónapig 

találkoznának, mások pedig legfeljebb egyetlen találkozót tartanának". 

Érvelése szerint azzal, hogy összehozzuk azokat az embereket, akik közös adaptációs 

tapasztalaton osztoznak vagy osztozni fognak, segítünk nekik abban, hogy megbirkózzanak 

vele. "Az ember, akinek alkalmazkodnia kell egy új élethelyzethez, elveszíti önbecsülésének 

bizonyos alapjait. Kételkedni kezd saját képességeiben. Ha összehozzuk őt másokkal, akik 

ugyanezen a tapasztalaton mennek keresztül, olyan emberekkel, akikkel azonosulni tud és 

akiket tisztelni tud, akkor megerősítjük őt. A csoport tagjai, ha rövid időre is, de közös 

identitástudathoz jutnak. Objektívebben látják problémáikat. Hasznos ötleteket és 

meglátásokat cserélnek. A legfontosabb, hogy jövőbeli alternatívákat javasolnak 

egymásnak." 

Gerjuoy szerint ez a jövőre helyezett hangsúly döntő fontosságú. Néhány 

csoportterápiás üléstől eltérően a szituációs csoportok ülésein nem a múlton való rágódásnak, 

a múlton való kesergésnek vagy a lélekutazó önfeltárásnak kell helyet adni, hanem a 

személyes célok megvitatásának és az új élethelyzetben való jövőbeli felhasználásra 

vonatkozó gyakorlati stratégiák megtervezésének. A tagok filmeket nézhetnek más hasonló 

csoportokról, amelyek hasonló problémákkal küzdenek. Meghallgathatnak olyanokat, akik 

náluk előrehaladottabbak az átmenetben. Röviden, lehetőséget kapnak arra, hogy személyes 

tapasztalataikat és ötleteiket összegyűjtsék, mielőtt a változás pillanata elérkezik. 

Lényegében semmi újdonság nincs ebben a megközelítésben. Bizonyos szervezetek 

már most is a szituációs elveken alapulnak. A Békehadtest önkénteseinek egy csoportja, 



amely egy tengerentúli misszióra készül, tulajdonképpen éppen egy ilyen szituációs 

csoportosítás, ahogyan a szülés előtti és utáni 



osztályok. Sok amerikai városban működik "Újonnan érkezők klubja", amely meghívja az új 

lakosokat vacsorára vagy más társasági eseményekre, lehetővé téve számukra, hogy más 

újonnan érkezettekkel vegyüljenek el, és megosszák egymással problémáikat és terveiket. 

Talán kellene egy "Outmovers Club" is. Ami újdonság, az az a javaslat, hogy 

szisztematikusan mézesmadzagot építsünk a társadalomba ilyen "megküzdő 

osztálytermekkel". 
 

 

KRÍZISTANÁCSADÁS 

 

Nem minden egyéni segítség jöhet, vagy nem feltétlenül kell, hogy csoportokból jöjjön. Sok 

esetben az alkalmazkodási válság idején a változással küszködő személynek leginkább egy 

személyes tanácsadásra van szüksége. A pszichiátriai szakzsargonban a "válság" minden 

jelentős átmenet. Nagyjából a "jelentős életmódváltás" szinonimája.  
Manapság az átmeneti válsághelyzetben lévő személyek számos szakértőhöz - 

orvosokhoz, házassági tanácsadókhoz, pszichiáterekhez, szakmai szakemberekhez és 

másokhoz - fordulnak egyéni tanácsadásért. Sokféle krízis esetében azonban nincsenek 

megfelelő szakértők. Ki segít annak a családnak vagy egyénnek, aki öt éven belül harmadszor 

is új városba kell költöznie? Ki tud tanácsot adni annak a vezetőnek, akit klubja vagy 

közösségi szervezete átszervezése miatt fel- vagy lefokoznak? Ki segít a titkárnőnek, aki épp 

most pattant vissza a gépírói állományba? 

Az ilyen emberek nem betegek. Nincs szükségük és nem is kellene pszichiátriai 

kezelésben részesülniük, mégis, nagyjából semmilyen tanácsadói gépezet nem áll 

rendelkezésükre. 

Nemcsak a jelenlegi élet sokféle olyan átmenet van, amelyre nem nyújtanak tanácsadási 

segítséget, hanem az újdonságok térhódítása a jövőben teljesen újfajta személyes válságokkal 

fogja az egyéneket szembesíteni. És ahogy a társadalom a heterogenitás felé rohan, a 

problémák sokfélesége is növekedni fog. A lassan változó társadalmakban az egyének előtt 

álló válságok típusai egységesebbek, és a speciális tanácsadás forrásai könnyebben 

azonosíthatók. A válságba került ember a papjához, a boszorkánydoktorához vagy a helyi 

törzsfőnökéhez fordult. Napjainkra a magas technológiai színvonalú országokban a személyre 

szabott tanácsadási szolgáltatások annyira specializálódtak, hogy gyakorlatilag másodrangú 

tanácsadók alakultak ki, akik nem tesznek mást, mint tanácsot adnak az egyénnek, hogy hol 

keressen tanácsot. 

Ezek az átirányító szolgálatok további bürokráciát és késedelmet jelentenek az egyén és 

a szükséges segítség között. Mire a segítség megérkezik hozzá, az illető már meghozta a 

döntő döntést - és rosszul tette. Mindaddig, amíg azt feltételezzük, hogy a tanácsadás olyan 

dolog, amelyet egyre specializáltabb szakembereknek kell nyújtaniuk, egyre nagyobb 

nehézségekre számíthatunk. Sőt, amíg a szakterületeket arra alapozzuk, hogy az emberek 

"mik", ahelyett, hogy mivé "válnak", addig sok valódi alkalmazkodási problémáról teljesen 

lemaradunk. A hagyományos szociális szolgáltatási rendszerek soha nem lesznek képesek 

lépést tartani. 

A válasz a szituációs csoportosítási rendszer megfelelője - egy olyan tanácsadási 

rendszer, amely nemcsak a főállású hivatásos tanácsadókra támaszkodik, hanem laikus 

szakértők sokaságára is. Fel kell ismernünk, hogy ami valakit szakértővé tesz egy bizonyos 

típusú válságban, az nem feltétlenül a formális képzés, hanem maga az a tapasztalat, hogy 

maga is átélt már hasonló válságot. 

Ahhoz, hogy emberek millióinak segítsünk átvészelni a nehéz átmeneteket, amelyekkel 

valószínűleg szembe kell nézniük, kénytelenek leszünk nagyszámú nem hivatásos embert - 

üzletembereket, diákokat, tanárokat, munkásokat és másokat - "válságtanácsadóként" 

alkalmazni. A holnap válságtanácsadói nem olyan hagyományos tudományágak szakértői 

lesznek, mint a pszichológia vagy az egészségügy, hanem olyan speciális átmenetek 



szakértői, mint az áthelyezés, a munkahelyi előléptetés, a válás vagy a szubkultúra-váltás. 

Saját friss tapasztalataikkal felvértezve, önkéntes alapon vagy minimális fizetésért dolgoznak 

majd, és idejük egy kis részét arra szánják, hogy meghallgassanak más laikusokat. 



az emberek megbeszélik problémáikat, aggodalmaikat és terveiket. Cserébe másokhoz is 

hozzáférhetnek, hogy hasonló segítséget kapjanak saját alkalmazkodási fejlődésük során.  
Ismétlem, semmi újdonság nincs abban, hogy az emberek tanácsot kérnek egymástól. 

Ami újdonság, az az, hogy a számítógépes rendszerek segítségével képesek vagyunk gyorsan 

összeállítani szituációs csoportokat, összehozni az egyéneket a tanácsadókkal, és mindkettőt 

a magánélet és az anonimitás tiszteletben tartása mellett tenni. 

Az ebbe az irányba történő elmozdulásnak már most is láthatjuk a "meghallgató" és 

"gondoskodó" szolgáltatások elterjedésében. Az iowai Davenportban a magányos emberek 

tárcsázhatnak egy telefonszámot, és összekapcsolják őket egy "hallgatóval" - az önkéntesek 

váltakozó személyzetének egyikével, akik a nap huszonnégy órájában telefonálnak. A 

program, amelyet egy helyi idősügyi bizottság kezdeményezett, hasonló, de nem azonos a 

New York-i Care-Ring szolgáltatással. A Care-Ring díjat számít fel előfizetőinek, cserébe 

naponta két bejelentkezési hívást kapnak meghatározott időpontokban. Az előfizetők 

megadják a szolgáltatásnak az orvosuk, egy szomszédjuk, a házfelügyelőjük és egy közeli 

hozzátartozójuk nevét. Ha nem válaszolnak a hívásra, a szolgáltatás fél órával később újra 

megpróbálja. Ha még mindig nem válaszolnak, értesítik az orvost, és egy ápolót küldenek a 

helyszínre. A Care-Ring szolgáltatásait mostanában más városokban is franchise-szerűen 

nyújtják. Mindkét szolgáltatásban a jövő krízistanácsadási rendszerének előfutárait látjuk. 

Ebben a rendszerben a tanácsadás és a tanácsadás nem a szokásos bürokratikus, 

személytelen értelemben vett "szociális szolgáltatássá" válik, hanem egy rendkívül személyre 

szabott folyamattá, amely nemcsak az egyéneknek segít megküzdeni a saját életükben 

bekövetkező változásokkal, hanem az egész társadalmat egyfajta "szeretethálózatba" - egy 

olyan integratív rendszerbe, amely a "nekem is szükségem van rád, ahogy neked is szükséged 

van rám" elvén alapul. A szituációs csoportosítás és a személyközi krízistanácsadás 

valószínűleg mindenki életének jelentős részévé válik, ahogy együtt haladunk a jövő 

bizonytalanságai felé. 
 

 

FÉLÚTON LÉVŐ HÁZAK 

 

Egy egészen más típusú "jövőbeli sokkoló" a "félúton lévő ház" ötlete, amelyet a haladó 

börtönhatóságok már alkalmaznak, hogy megkönnyítsék az elítéltek visszatérését a normális 

életbe. Daniel Glaser kriminológus szerint a jövő büntetés-végrehajtási intézményeinek 

megkülönböztető jegye a "fokozatos szabadulás" gondolata lesz.  
Ahelyett, hogy egy embert kivennének a börtön alulstimuláló, szigorúan szabályozott 

életéből, és erőszakkal és felkészületlenül belevetnék a nyílt társadalomba, először egy köztes 

intézménybe helyezik át, amely lehetővé teszi számára, hogy nappal a közösségben 

dolgozzon, míg éjszaka visszatér az intézetbe. A korlátozásokat fokozatosan oldják fel, amíg 

teljesen be nem illeszkedik a külvilágba. Ugyanezt az elvet már több elmegyógyintézet is 

alkalmazza. 

Hasonlóképpen felvetették, hogy a hirtelen a városi központokba költözött vidéki 

lakosság problémái jelentősen csökkenthetők lennének, ha valami hasonlót alkalmaznának, 

mint a félúton lévő ház elve, hogy megkönnyítsék az új életmódba való beilleszkedésüket. Az 

elmélet szerint a városoknak olyan befogadó létesítményekre van szükségük, ahol az újonnan 

érkezők egy ideig félúton élnek a hátrahagyott vidéki társadalom és a városi társadalom 

között, ahová igyekeznek behatolni. Ha ahelyett, hogy megvetéssel kezelnék a városba érkező 

bevándorlókat, és magukra hagynák őket, hogy megtalálják a saját útjukat, előbb 

akklimatizálnák őket, sokkal sikeresebben alkalmazkodnának. 

Hasonló gondolat szűrődik át azokon a szakembereken, akik a technológiailag 

elmaradott világ nagyvárosaiban a "házfoglalók lakhatásával" foglalkoznak. A szudáni 

Khartoum mellett egykori nomádok ezrei hozták létre a települések koncentrikus gyűrűjét. A 



várostól legtávolabb lakók sátrakban élnek, hasonlóan azokhoz, amelyeket a vándorlás előtt 

elfoglaltak. A 



a következő, közelebbi csoport sátortetős, sárfalú kunyhókban él. A városhoz még közelebb 

lakók vályogfalú, bádogtetős kunyhókat laknak.  
Amikor a rendőrség nekilátott a sátrak lebontásának, Constantinos Doxiadis 

várostervező azt javasolta, hogy ne csak ne rombolják le a sátrakat, hanem bizonyos 

önkormányzati szolgáltatásokat is biztosítsanak a lakóknak. Azt javasolta, hogy ahelyett, 

hogy ezeket a koncentrikus gyűrűket teljesen negatív értelemben tekintenénk, inkább 

tekintsük őket egy hatalmas tanítógépnek, amelyen keresztül az egyének és családok lépésről 

lépésre urbanizálódnak. 

Ennek az elvnek az alkalmazását azonban nem kell a szegényekre, az elmebetegekre 

vagy a bűnözőkre korlátozni. Az az alapgondolat, miszerint a változást nem hirtelen, hanem 

ellenőrzött, fokozatos lépésekben kell megvalósítani, alapvető fontosságú minden olyan 

társadalom számára, amely meg akar birkózni a gyors társadalmi vagy technológiai 

változásokkal. A veteránokat például fokozatosabban lehetne felmenteni a szolgálatból. A 

vidéki közösségből származó diák néhány hetet tölthetne egy közepes méretű város 

főiskoláján, mielőtt belépne a nagyvárosi egyetemre. A hosszú távú kórházi beteget arra 

lehetne ösztönözni, hogy egyszer vagy kétszer próbaképpen hazamenjen, mielőtt elbocsátják. 

Már kísérletezünk ezekkel a stratégiákkal, de más stratégiák is lehetségesek. A 

nyugdíjba vonulásnak például nem kellene olyan hirtelen, mindent vagy semmit, egót elsöprő 

változásnak lennie, mint amilyen most a legtöbb férfi számára. Nincs ok arra, hogy miért ne 

lehetne fokozatosabban megvalósítani. A katonai bevonulás, amely tipikusan hirtelen és 

szinte erőszakos módon választja el a fiatalembert a családjától, fokozatosan is történhetne. A 

jogi különválást, amelynek egyfajta félúton kellene lennie a válás felé vezető úton, lehetne 

jogilag kevésbé bonyolulttá és pszichológiailag kevésbé költségessé tenni. A próbaházasságot 

bátorítani lehetne, ahelyett, hogy becsmérelnék. Röviden, mindenütt, ahol a jogállás 

megváltoztatását tervezik, meg kellene fontolni a fokozatos változtatás lehetőségét. 
 

 

A MÚLT ENKLÁVÉI 

 

Egyetlen társadalom sem lesz képes a következő évtizedek turbulenciáin keresztül száguldani 

olyan speciális központok nélkül, amelyekben a változás sebessége mesterségesen leszorított. 

Másképp fogalmazva, a múlt enklávéira lesz szükségünk - olyan közösségekre, amelyekben a 

forgalom, az újdonság és a választék szándékosan korlátozott.  
Ezek lehetnek olyan közösségek, amelyekben a történelem részben megdermedt, mint a 

pennsylvaniai amish falvak, vagy olyan helyek, ahol a múltat művészien szimulálják, mint a 

virginiai Williamsburg vagy a connecticuti Mystic. 

Williamsburggal vagy Mystic-kel ellentétben azonban, ahol a látogatók folyamatosan 

és gyorsan áramlanak, a múlt enklávéinak olyan helyeknek kell lenniük, ahol a jövő 

sokkjával szembesülő emberek hetekre, hónapokra, sőt évekre elmenekülhetnek a 

túlstimuláció nyomása elől, ha úgy döntenek. 

Az ilyen lassú tempójú közösségekben azoknak az egyéneknek, akiknek nyugodtabb, 

kevésbé ingergazdag életre van szükségük vagy vágynak, meg kell találniuk azt. A 

közösségeket tudatosan be kell zárni, szelektíven el kell választani a környező társadalomtól. 

A gépjárművel való megközelítést korlátozni kell a forgalom elkerülése érdekében. Az 

újságok ne napilapok, hanem hetilapok legyenek. A rádiót és a televíziót, ha egyáltalán 

engedélyezik, csak napi néhány órában kellene sugározni, ahelyett, hogy éjjel-nappal 

sugároznának. Csak a speciális sürgősségi szolgáltatásokat - például az egészségügyet - 

kellene a fejlett technológia által megengedett maximális hatékonysággal fenntartani. 

Az ilyen közösségeket nemhogy nem szabad kigúnyolni, hanem a társadalomnak 

támogatnia kell őket, mint egyfajta mentális és szociális biztosítást. A rendkívül gyors 

változások idején lehetséges, hogy a nagyobb társadalom visszafordíthatatlan, katasztrofális 

hibát követ el. Képzeljük el például egy olyan élelmiszer-adalékanyag széles körű 



elterjedését, amelyről véletlenül kiderül, hogy thalidomid-szerű hatásai vannak. 

Elképzelhetőek olyan balesetek, amelyek egész népességeket képesek sterilizálni vagy akár 

megölni. 



A múlt enklávéinak, mintegy élő múzeumoknak az elszaporításával növeljük annak az 

esélyét, hogy valaki ott lesz, aki összeszedi a darabokat egy hatalmas katasztrófa esetén. Az 

ilyen közösségek tapasztalati tanító gépezetként is szolgálhatnak. Így a külvilágból érkező 

gyerekek néhány hónapot tölthetnének egy szimulált feudális faluban, ahol úgy élhetnének és 

dolgozhatnának, ahogy a gyerekek évszázadokkal ezelőtt. A tinédzsereknek el kellene 

tölteniük egy kis időt egy tipikus korai ipari közösségben, és ténylegesen dolgozhatnának a 

malomban vagy a gyárban. Az ilyen élő oktatás olyan történelmi perspektívát adna nekik, 

amelyet könyvek soha nem tudnának nyújtani. Ezekben a közösségekben azok a férfiak és 

nők, akik lassabb életre vágynak, valóban karriert csinálhatnának abból, hogy "Shakespeare, 

Ben Franklin vagy Napóleon" legyenek - nem csupán eljátszanák a szerepüket a színpadon, 

hanem úgy élnének, ennének, aludnának, ahogy ők tették. A "történelmi szimuláns" karrier 

sok természetes tehetségű színészt vonzana.  
Röviden, minden társadalomnak szüksége lesz olyan altársadalmakra, amelyek tagjai 

elkötelezettek abban, hogy távol maradjanak a legújabb divathullámoktól. Talán még fizetni 

is akarunk az embereknek, hogy ne használják a legújabb árukat, ne élvezzék a 

legautomatizáltabb és legkifinomultabb kényelmet. 
 

 

A JÖVŐ ENKLÁVÉI 

 

Ugyanígy, ahogyan lehetővé tesszük egyes emberek számára, hogy a múlt lassabb 

tempójában éljenek, ugyanúgy lehetővé kell tennünk az egyének számára, hogy előre 

megtapasztalják jövőjük egyes aspektusait. Így a jövő enklávéit is létre kell hoznunk.  
Korlátozott értelemben már most is ezt tesszük. Az űrhajósokat, pilótákat és más 

szakembereket gyakran úgy képzik ki, hogy gondosan összeállított szimulációkba helyezik 

őket, amelyek azt a környezetet ábrázolják, amelyben majd a jövőben, amikor ténylegesen 

részt vesznek egy küldetésben, tartózkodni fognak. A pilótafülke vagy kapszula belsejének 

megmásításával lehetővé tesszük, hogy fokozatosan hozzászokjanak a jövőbeli 

környezetükhöz. A rendőrségi és kémügynökök, valamint a kommandósok és más katonai 

szakemberek előzetes kiképzése során filmeket néznek azokról az emberekről, akikkel majd 

dolguk lesz, a gyárakról, amelyekbe be kell épülniük, a terepről, amelyet be kell majd járniuk. 

Ily módon felkészülnek arra, hogy megbirkózzanak a különböző jövőbeli eshetőségekkel. 

Nincs ok arra, hogy miért ne lehetne ugyanezt az elvet kiterjeszteni. Mielőtt egy 

munkavállalót új helyre küldenének, neki és családjának részletes filmeket kellene mutatni 

arról a környékről, ahol élni fognak, az iskoláról, ahová a gyermekeik járnak, az üzletekről, 

ahol vásárolni fognak, talán még a tanárokról, boltosokról és szomszédokról is, akikkel 

találkozni fognak. Ha ilyen módon előre felkészítjük őket, csökkenthetjük az ismeretlennel 

kapcsolatos szorongásaikat, és előre felkészíthetjük őket arra, hogy megbirkózzanak számos 

olyan problémával, amellyel valószínűleg találkozni fognak. 

Holnap, ahogy a tapasztalati szimuláció technológiája fejlődik, sokkal messzebbre 

fogunk tudni menni. Az előadaptálódó egyén nemcsak látni és hallani, hanem tapintani, 

ízlelni és szagolni is képes lesz a környezetet, amelybe belépni készül. Képes lesz helyettesítő 

módon kapcsolatba lépni a jövőjében élő emberekkel, és gondosan kitalált tapasztalatokon 

keresztülmenni, amelyek célja a megküzdési képességeinek fejlesztése. 

A jövő "pszichológiai testületei" termékeny piacot találnak majd az ilyen preadaptív 

létesítmények tervezésében és működtetésében. Egész családok mehetnek a "munka-tanulás-

játék" enklávékba, amelyek tulajdonképpen a jövő múzeumai lesznek, és felkészítik őket 

arra, hogy megbirkózzanak saját személyes jövőjükkel. 
 

 

GLOBÁLIS ŰRVERSENYEK 

 



"A változás puszta gondolatától megbabonázva" - írja John Gardner az Önmegújítás című 

könyvében - "óvakodnunk kell attól a gondolattól, hogy a folytonosság elhanyagolható - ha 

nem is elítélendő - jelentőségű. 



tényező az emberi történelemben. Életbevágóan fontos összetevője az egyének, szervezetek 

és társadalmak életének."  
Az alkalmazkodási tartomány elméletének fényében világossá válik, hogy a 

tapasztalataink folytonosságához való ragaszkodás nem feltétlenül "reakciós", ahogyan a 

hirtelen vagy diszkontinuus változás iránti igény sem feltétlenül "progresszív". A stagnáló 

társadalmakban mély pszichológiai igény van az újdonság és az ösztönzés iránt. Egy 

felgyorsuló társadalomban az igény lehet, hogy bizonyos folytonosságok megőrzésére 

irányul. 

A múltban a rituálé fontos változáspuffer volt. Az antropológusok szerint bizonyos 

ismétlődő szertartási formák - a születéssel, a halállal, a pubertással, a házassággal stb. 

kapcsolatos rituálék - segítettek a primitív társadalmak egyedeinek abban, hogy valamilyen 

jelentős alkalmazkodási eseményt követően helyreállítsák az egyensúlyt. 

"Nincs bizonyíték arra - írja S. T. Kimball -, hogy a szekularizált városi világ 

csökkentette volna a rituális kifejezés iránti igényt...". Carleton Coon kijelenti, hogy "Az 

egész társadalmaknak, függetlenül méretüktől és bonyolultsági fokuktól, szükségük van 

ellenőrzésre, hogy biztosítsák az egyensúly fenntartását, és az ellenőrzésnek több formája 

van. Az egyik a rituálé." Rámutat, hogy a rituálé ma is fennmaradt az államfők nyilvános 

szerepléseiben, a vallásban, az üzleti életben. 

Ezek azonban csak a rituális jéghegy legcsekélyebb csúcsát jelentik. A nyugati 

társadalmakban például a karácsonyi üdvözlőlapok küldése olyan éves rituálé, amely 

nemcsak a maga nemében jelent folytonosságot, hanem segít az egyéneknek 

meghosszabbítani túlságosan is átmeneti barátságaikat vagy ismeretségüket. A születésnapok, 

ünnepek vagy évfordulók megünneplése további példák. A gyorsan növekvő üdvözlőkártya-

iparág - csak az Egyesült Államokban évente 2 248 000 000 karácsonyi üdvözlőkártyát adnak 

el - gazdasági emlékműve a társadalomnak a rituálé valamilyen látszatára való folyamatos 

igényének. 

Az ismétlődő viselkedés, bármi más funkciója is legyen, segít értelmet adni a nem 

ismétlődő eseményeknek azáltal, hogy biztosítja a hátteret, amely előtt az újdonság sziluettje 

megjelenik. James Bossard és Eleanor Boll szociológusok száz megjelent önéletrajz 

vizsgálata után hetvenhármat találtak, amelyekben az írók olyan eljárásokat írtak le, amelyek 

"egyértelműen a családi rituálék közé sorolhatók". Ezek a rituálék, amelyek "a családi 

interakciók néhány egyszerű vagy véletlenszerű darabkájából eredtek, elkezdtek rögzülni, 

mert sikeresnek vagy a tagok számára kielégítőnek bizonyultak, és az ismétlés révén nagyon 

határozott formákká 'keltek'". 

A változások felgyorsulásával számos ilyen rituálé megszűnik vagy denaturálódik. 

Mégis küzdünk azért, hogy fenntartsuk őket. Egy nem vallásos család rendszeresen világi 

asztali áldást mond a vacsoraasztalnál az emberiség olyan jótevőinek tiszteletére, mint 

Johann Sebastian Bach vagy Martin Luther King. Férjek és feleségek "a mi dalunkról" 

beszélnek, és rendszeresen felkeresik "azt a helyet, ahol először találkoztunk". A jövőben 

nagyobb változatosságra számíthatunk a családi életben követett rituálék fajtáiban. 

Ahogy felgyorsítjuk és ritmikus mintákat vezetünk be a változások ütemébe, bizonyos 

szabályszerűségeket meg kell jelölnünk, hogy megőrizzük őket, pontosan úgy, ahogyan most 

bizonyos erdőket, történelmi emlékműveket vagy madárrezervátumokat jelölünk ki 

védelemre. Talán még rituálékat is kell gyártanunk. 

Már nem vagyunk kiszolgáltatva az elemeknek, mint egykor, már nem ítéltetünk 

éjszakai sötétségre vagy reggeli fagyra, már nem helyezkedünk el egy változatlan fizikai 

környezetben, hanem a természeti szabályszerűségektől eltérő társadalmi szabályszerűségek 

segítenek eligazodni térben és időben. 

Az Egyesült Államokban a tavasz beköszöntét a legtöbb városlakó számára nem a 

hirtelen zöldellés jelzi - Manhattanben kevés a zöld -, hanem a baseballszezon megnyitása. 



Az első labdát az elnök vagy más méltóság dobja el, és ezután polgárok milliói követik 

napról napra a tömeges rituálé kibontakozását. Hasonlóképpen, a nyár végét éppúgy jelzi a 

világbajnokság, mint bármilyen természeti szimbólum. 



Még azok is, akik nem foglalkoznak a sporttal, nem tudnak nem tudomást venni 

ezekről a nagy és kellemesen kiszámítható eseményekről. A rádió és a televízió minden 

otthonba elviszi a baseballt. Az újságok tele vannak sporthírekkel. A baseballról készült 

képek hátteret képeznek, egyfajta zenei obligátot, amely beépül a tudatunkba. Bármi 

történjék is a tőzsdén, a világpolitikában vagy a családi életben, az Amerikai Liga és a 

Nemzeti Liga végigfutja az elvárt menetet. Az egyes meccsek kimenetele változó. A csapatok 

helyezései fel-le mozognak. De a dráma megnyugtatóan merev és tartós szabályok szerint 

játszódik le.  
A kongresszus megnyitása minden januárban; az új autómodellek megjelenése ősszel; a 

divat szezonális változásai; a jövedelemadó bevallásának április 15-i határideje; a karácsony 

érkezése; a szilveszteri buli; a rögzített nemzeti ünnepek. Mindezek kiszámíthatóan tarkítják 

az időnket, az időbeli rendszeresség olyan hátterét szolgáltatva, amely szükséges (bár aligha 

elegendő) a mentális egészséghez. 

A változás nyomása azonban arra irányul, hogy ezeket "kioldja" a naptárból, fellazítja 

és szabálytalanítja. Ennek gyakran gazdasági előnyei is vannak. De rejtett költségek is 

felmerülhetnek a stabil időbeli viszonyítási pontok elvesztése révén, amelyek ma még mindig 

némi mintát és folytonosságot kölcsönöznek a mindennapi életnek. Ahelyett, hogy ezeket 

teljes mértékben eltörölnénk, lehet, hogy meg akarunk tartani néhányat, sőt, bizonyos 

szabályszerűségeket szeretnénk bevezetni ott, ahol ezek nem léteznek. (A bokszbajnoki 

mérkőzéseket szabálytalan, kiszámíthatatlan időpontokban rendezik. Talán ezeket az erősen 

rituális eseményeket is fix időközönként kellene megtartani, mint az olimpiai játékokat). 

A szabadidő növekedésével lehetőségünk nyílik arra, hogy további stabilitási pontokat 

és rituálékat vezessünk be a társadalomba, például új ünnepeket, felvonulásokat és játékokat. 

Ezek a mechanizmusok nemcsak a mindennapi élet folytonosságának hátterét biztosíthatják, 

hanem a társadalmak integrálását is szolgálhatják, és némileg tompíthatják azokat a 

szuperiparosodás széttöredező hatása ellen. Létrehozhatnánk például ünnepeket Galilei vagy 

Mozart, Einstein vagy Cezanne tiszteletére. Létrehozhatnánk egy globális ünnepséget, amely 

az emberiség világűrbeli hódításán alapul. 

Az űrindítások és kapszulakihozatalok sorozata már most is kezd egyfajta rituális 

drámai mintát ölteni. Milliók nézik feszülten, ahogy a visszaszámlálás megkezdődik, és a 

küldetés véghezviszi önmagát. Legalább egy röpke pillanatig osztoznak az emberiség 

egységének felismerésében és az emberiség potenciális kompetenciájának felismerésében a 

világegyetemmel szemben. 

Az ilyen események rendszeressé tételével és a körülöttük lévő díszletek nagymértékű 

növelésével be tudjuk őket szőni az új társadalom rituális keretébe, és az épelméjűséget 

megőrző időbeli vonatkoztatási pontokként használhatjuk őket. Természetesen július 20-át, 

azt a napot, amikor Armstrong űrhajós megtette "egy kis lépést az emberért, egy óriási ugrást 

az emberiségért", az emberiség egységének éves globális ünnepévé kellene tenni. 

Ily módon, az új anyagok és a már meglévő rituálék felhasználásával, a változás 

bevezetésével, ahol csak lehetséges, kiszámítható, nem pedig kiszámíthatatlan 

eseményláncok formájában, segíthetünk a folytonosság elemeit biztosítani még a társadalmi 

felfordulások közepette is. 

A Manus-szigeti lakosok kulturális átalakulása egyszerű volt ahhoz képest, amivel mi 

szembesülünk. Csak akkor fogjuk túlélni, ha a személyes taktikákon túl társadalmi stratégiák 

felé mozdulunk el - új támogató szolgáltatásokat nyújtunk a változással küszködő egyénnek, 

folytonosságot és változáspuffereket építünk a holnap kialakuló civilizációjába. 
 

Mindezek célja a gyors változások által okozott emberi károk minimalizálása. De a 

probléma megoldásának van egy másik módja is. Ez az ember alkalmazkodóképességének 

bővítése - ez az oktatás központi feladata a szuperipari forradalom idején. 



18. fejezet 

 
 

 

OKTATÁS JÖVŐ IDŐBEN 

 

Az emberek és gépek bolygókra juttatásáért folytatott gyorsuló versenyben óriási 

erőforrásokat fordítanak a "puha landolás" lehetővé tételére. A leszállóegységek minden 

alrendszerét úgy tervezték meg, hogy ellenálljon az érkezés okozta sokknak. Mérnökök, 

geológusok, fizikusok, kohászok és más szakemberek seregei koncentrálják évek munkáját a 

leszállás ütközésének problémájára. Bármelyik alrendszer működésképtelensége a földet érés 

után emberi életeket semmisíthet meg, nem is beszélve a több milliárd dollár értékű 

berendezésekről és több tízezer emberévnyi munkáról.  
Ma egymilliárd ember, a technológiában gazdag nemzetek teljes lakossága száguld a 

szuperiparral való randevú felé. Meg kell tapasztalnunk a tömeges jövőbeli sokkot? Vagy mi 

is elérhetjük a "puha landolást"? Gyorsan felgyorsul a közeledésünk. Az új társadalom szikár 

körvonalai már kirajzolódnak a holnap ködéből. Mégis, miközben egyre gyorsabban 

közeledünk, egyre több a bizonyíték arra, hogy az egyik legkritikusabb alrendszerünk - az 

oktatás - veszélyesen rosszul működik. 

Ami ma oktatásnak számít, még a "legjobb" iskoláinkban és főiskoláinkon is 

reménytelen anakronizmus. A szülők azt várják az oktatástól, hogy gyermekeiket felkészítsék 

a jövő életére. A tanárok arra figyelmeztetnek, hogy az oktatás hiánya megnyomorítja a 

gyermek esélyeit a holnap világában. A kormányzati minisztériumok, az egyházak, a 

tömegtájékoztatási eszközök - mind arra buzdítják a fiatalokat, hogy maradjanak az 

iskolában, ragaszkodva ahhoz, hogy ma, mint soha korábban, az ember jövője szinte teljes 

mértékben az oktatástól függ. 

Mégis, a jövőről szóló retorika ellenére iskoláink inkább hátrafelé néznek egy haldokló 

rendszer felé, mint előre a kialakulóban lévő új társadalom felé. Hatalmas energiáikat arra 

fordítják, hogy ipari embereket neveljenek - olyan embereket, akiket a túléléshez készítenek 

fel egy olyan rendszerben, amely hamarabb halott lesz, mint ők maguk. 

A jövőbeli sokk elkerülése érdekében szuperipari oktatási rendszert kell létrehoznunk. 

Ehhez pedig a múlt helyett a jövőben kell keresnünk céljainkat és módszereinket. 
 

 

AZ IPARI KORSZAK ISKOLÁJA 

 

Minden társadalomnak megvan a maga jellegzetes hozzáállása a múlthoz, a jelenhez és a 

jövőhöz. Ez az időhöz való viszonyulás, amely a változások ütemére adott válaszként alakul 

ki, a társadalmi viselkedés egyik legkevésbé észrevehető, mégis leghatásosabb 

meghatározója, és egyértelműen tükröződik abban, ahogyan a társadalom felkészíti fiataljait a 

felnőttkorra.  
A stagnáló társadalmakban a múlt átkúszott a jelenbe, és megismétlődött a jövőben. 

Egy ilyen társadalomban a gyermek felkészítésének legésszerűbb módja az volt, hogy 

felvértezzük őt a múlt készségeivel - mivel pontosan ezekre a készségekre lesz szüksége a 

jövőben is. "A régiekkel együtt van a bölcsesség" - figyelmeztetett a Biblia. 

Így az apa mindenféle gyakorlati technikát átadott a fiának, valamint egy világosan 

meghatározott, rendkívül hagyományos értékrendet. A tudást nem az iskolákba tömörült 

szakemberek adták át, hanem a család, a vallási intézmények és a tanoncok. A tanuló és a 

tanító az egész közösségben szétszóródtak. A rendszer kulcsa azonban a tegnap iránti 

abszolút elkötelezettség volt. A múlt tanterve a múlté volt. 

A gépi korszak mindezt szétzúzta, mert az iparosodás újfajta embert igényelt. Olyan 

képességeket követelt, amelyeket sem a család, sem az egyház nem tudott önmagában 



biztosítani. Felforgatta az értékrendet. Mindenekelőtt új időérzéket kellett kifejlesztenie az 

embernek. 



A tömegoktatás volt az a zseniális gépezet, amelyet az iparosodás épített ki, hogy olyan 

felnőtteket termeljen, amilyenekre szüksége volt. A probléma rendkívül összetett volt. 

Hogyan lehet a gyerekeket egy új világra felkészíteni - az ismétlődő beltéri munka, a füst, a 

zaj, a gépek, a zsúfolt életkörülmények, a kollektív fegyelem világára, egy olyan világra, 

amelyben az időt nem a nap és a hold ciklusa, hanem a gyár sípja és az óra szabályozza.  
A megoldás egy olyan oktatási rendszer volt, amely struktúrájában ezt az új világot 

szimulálta. Ez a rendszer nem alakult ki azonnal. Még ma is tartalmaz az iparosodás előtti 

társadalomból visszamaradt elemeket. Mégis, az egész ötlet, hogy diákok tömegeit 

(nyersanyagot) gyűjtsék össze, hogy a tanárok (munkások) egy központilag elhelyezett 

iskolában (gyárban) feldolgozzák őket, az ipari zsenialitás zsenialitása volt. Az oktatás teljes 

adminisztratív hierarchiája, ahogyan kialakult, az ipari bürokrácia modelljét követte. Maga a 

tudás állandó diszciplínákba való szervezése is ipari feltevéseken alapult. A gyerekek egyik 

helyről a másikra vonultak, és kijelölt állomásokon ültek. A csengők csengettek, hogy 

bejelentse az időpontok változását. 

Az iskola belső élete így egyfajta előretekintő tükörré, az ipari társadalom tökéletes 

bevezetőjévé vált. A mai oktatás legtöbbet kritizált jellemzői - a reglementálás, az 

individualizálás hiánya, a merev ültetési, csoportosítási, osztályozási és jelölési rendszerek, a 

tanár tekintélyelvű szerepe - pontosan azok, amelyek a tömeges közoktatást a helyéhez és 

korához való alkalmazkodás olyan hatékony eszközévé tették. 

Az ezen az oktatási gépezeten áthaladó fiatalok egy olyan felnőtt társadalomba 

kerültek, amelynek munkakörök, szerepek és intézmények struktúrája hasonlított az 

iskoláéhoz. Az iskolás gyermek nem egyszerűen csak tényeket tanult, amelyeket később 

hasznosítani tudott; a tanulás mellett egy olyan életmódot is élt, amely a jövőbeni életét 

mintázta. 

Az iskolák például finoman beoltották az iparosodás által szükségessé vált új 

időbeosztást. A korábban soha nem létező körülményekkel szembesülve az embereknek 

egyre több energiát kellett fordítaniuk a jelen megértésére. Így maga az oktatás fókusza is 

kezdett eltolódni, méghozzá szép lassan, a múltból a jelen felé. 

A John Dewey és követői által az amerikai oktatásban a "progresszív" intézkedések 

bevezetéséért folytatott történelmi küzdelem részben kétségbeesett erőfeszítés volt a régi 

időbeli előítéletek megváltoztatására. Dewey a hagyományos oktatás múltorientáltsága ellen 

küzdött, és megpróbálta az oktatást újra az itt és mostra összpontosítani. "A kiút a múltat 

öncélúvá tevő iskolarendszerekből" - jelentette ki - "az, hogy a múlttal való ismerkedést a 

jelen megértésének eszközévé tegyük". 

Ennek ellenére évtizedekkel később az olyan tradicionalisták, mint Jacques Maritain, és 

az olyan neoarisztotelikusok, mint Robert Hutchins, még mindig ostoroztak mindenkit, aki 

megpróbálta az egyensúlyt a jelen javára eltolni. Hutchins, a Chicagói Egyetem korábbi 

elnöke, jelenleg a Demokratikus Intézmények Tanulmányozásának Központja vezetője azzal 

vádolta azokat a pedagógusokat, akik azt akarták, hogy diákjaik a modern társadalomról 

tanuljanak, hogy a "közvetlenség kultuszának" tagjai. A progresszíveket egy aljas bűntettel 

vádolta: "jelenidejűséggel". 

Ennek az idő-előtti konfliktusnak a visszhangjai még most is fennmaradnak, például 

Jacques Barzun írásaiban, aki ragaszkodik ahhoz, hogy "abszurd ... megpróbálni nevelni ... 

"egy olyan jelenre", amely nem definiálható". Oktatási rendszereink tehát még nem 

alkalmazkodtak teljesen az ipari korszakhoz, amikor rájuk tört egy új forradalom - a 

szuperipari forradalom - szükségessége. És ahogyan a tegnapi progresszíveket 

"jelenelvűséggel" vádolták, úgy valószínű, hogy a holnapi oktatási reformereket 

"futurizmussal" fogják vádolni. Mert rá fogunk jönni, hogy egy valóban szuperindusztriális 

oktatás csak akkor lehetséges, ha ismét előre toljuk az időbeli előretekintést. 
 



 

AZ ÚJ OKTATÁSI FORRADALOM 



A holnap technológiai rendszereiben - amelyek gyorsak, áramlóak és önszabályozóak - a 

gépek a fizikai anyagok áramlásával, az emberek pedig az információk és a felismerések 

áramlásával foglalkoznak majd. A gépek egyre inkább a rutinfeladatokat, az emberek pedig a 

szellemi és kreatív feladatokat fogják ellátni. A gépek és az emberek ahelyett, hogy 

gigantikus gyárakban és gyárvárosokban összpontosulnának, szétszóródnak majd a világ 

minden táján, és elképesztően érzékeny, szinte azonnali kommunikációval kapcsolódnak 

egymáshoz. Az emberi munka a gyárból és a tömeges irodákból a közösségbe és az 

otthonokba költözik.  
A gépek szinkronizálva lesznek, ahogyan néhány már most is, a másodperc milliárdod 

részéig; az emberek deszinkronizálva lesznek. A gyári sípszó eltűnik. Még az óra, "a modern 

ipari kor kulcsgépe", ahogy Lewis Mumford nevezte egy nemzedékkel ezelőtt, is elveszíti 

hatalmának egy részét az emberi - a tisztán technológiai ügyektől eltérő - ügyek felett. Ezzel 

párhuzamosan a technológia irányításához szükséges szervezetek a bürokráciából az ad-

hokráciába, az állandóságból a mulandóságba, a jelennel való foglalkozásból pedig a jövőre 

való összpontosításba fognak átmenni. 

Egy ilyen világban az ipari korszak legértékesebb tulajdonságai hátrányokká válnak. A 

holnap technológiája nem könnyedén betűket író emberek millióit igényli, akik készen állnak 

arra, hogy egyhangúan dolgozzanak végtelenül ismétlődő munkákban, nem olyan emberekre 

van szükség, akik szemrebbenés nélkül fogadják a parancsokat, tudván, hogy a kenyér ára a 

tekintélynek való mechanikus alávetettség, hanem olyan emberekre, akik képesek kritikusan 

ítélkezni, akik képesek újszerű környezetek között utat törni, akik gyorsan észreveszik a 

gyorsan változó valóságban az új összefüggéseket. Olyan férfiakra van szükség, akiknek - C. 

P. Snow meggyőző kifejezésével élve - "csontjaikban van a jövő". 

Végül, hacsak nem vesszük kézbe a gyorsuló lendületet - és egyelőre kevés jel utal arra, 

hogy ez sikerülni fog -, a holnapi embernek még a mainál is hektikusabb változásokkal kell 

megbirkóznia. Az oktatás számára a tanulság világos: elsődleges céljának az egyén 

"megbirkózási képességének" növelésének kell lennie - annak a sebességnek és 

gazdaságosságnak, amellyel képes alkalmazkodni a folyamatos változásokhoz. És minél 

gyorsabb a változás üteme, annál nagyobb figyelmet kell fordítani a jövőbeli események 

mintázatának felismerésére. 

Johnnynak már nem elég, ha megérti a múltat. Még az sem elég neki, hogy megértse a 

jelent, mert az itt és most környezet hamarosan eltűnik. Johnnynak meg kell tanulnia előre 

látni a változások irányát és ütemét. Technikailag fogalmazva, meg kell tanulnia, hogy 

ismételt, valószínűségi, egyre hosszabb távú feltételezéseket tegyen a jövőről. És Johnny 

tanárainak is meg kell tanulniuk. 

A szuperipari oktatás megteremtéséhez tehát először is egymás után alternatív képeket 

kell alkotnunk a jövőről - feltételezéseket arról, hogy milyen munkakörökre, szakmákra és 

hivatásokra lehet szükség húsz-ötven év múlva; feltételezéseket arról, hogy milyen 

családformák és emberi kapcsolatok fognak uralkodni; milyen etikai és erkölcsi problémák 

fognak felmerülni; milyen technológia vesz majd körül minket, és milyen szervezeti 

struktúrákkal kell együttműködnünk. 

Csak ilyen feltételezések felállításával, meghatározásával, megvitatásával, 

rendszerezésével és folyamatos aktualizálásával következtethetünk azokra a kognitív és 

affektív készségekre, amelyekre a holnap emberének szüksége lesz ahhoz, hogy túlélje a 

gyorsuló nyomulást. 

Az Egyesült Államokban jelenleg két szövetségi finanszírozású "oktatáspolitikai 

kutatóközpont" működik - az egyik a Syracuse Egyetemen, a másik a Stanford 

Kutatóintézetben -, amelyek feladata, hogy e célokat szem előtt tartva vizsgálják a horizontot. 

Párizsban a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet nemrégiben létrehozott egy 

hasonló feladatkörrel rendelkező részleget. A diákmozgalom egy maroknyi tagja szintén 

elkezdte a jövő felé fordítani a figyelmét. Ezek az erőfeszítések azonban szánalmasan 



csekélyek ahhoz képest, hogy mennyire nehéz az oktatás időalapúságának megváltoztatása. 

Nem kevesebbre van szükség, mint egy jövőre reagáló tömegmozgalomra. 

Minden iskolában és közösségben létre kell hoznunk a "Jövő Tanácsát": Férfiakból és 

nőkből álló csapatokat, akik a jelen érdekében a jövő feltérképezésével foglalkoznak. A 

"feltételezett jövők" kivetítésével, az ezekre adott koherens oktatási válaszok 

meghatározásával, e jövők megnyitásával 



az aktív nyilvános vita alternatívái, az ilyen tanácsok - amelyek bizonyos szempontból 

hasonlítanak a berlini Technische Hochschule Robert Jungk által szorgalmazott 

"prognosztikai sejtekhez" - erőteljes hatást gyakorolhatnak az oktatásra.  
Mivel egyetlen csoport sem rendelkezik a jövőbe való betekintés monopóliumával, 

ezeknek a tanácsoknak demokratikusnak kell lenniük. Elengedhetetlenül szükség van bennük 

szakemberekre. A Jövőtanácsok azonban nem lesznek sikeresek, ha a hivatásos oktatók, a 

tervezők vagy bármely nem reprezentatív elit irányítja őket. Ezért a diákokat a kezdetektől 

fogva be kell vonni a tanácsokba - és nem csupán a felnőttek elképzeléseinek kooptált 

gumibélyegzőjeként. A fiataloknak segíteniük kell a tanácsok vezetésében, sőt, valójában 

kezdeményezniük kell azokat, hogy a "feltételezett jövőt" azok fogalmazzák meg és vitassák 

meg, akik feltehetően ki fogják találni és lakni fogják a jövőt. 

A jövő tanácsa mozgalom kiutat kínál az iskoláinkban és főiskoláinkban kialakult 

patthelyzetből. Egy olyan oktatási rendszer csapdájában, amely élő anakronizmussá akarja 

tenni őket, a mai diákoknak minden joguk megvan a lázadáshoz. A diákradikálisok azon 

kísérletei azonban, hogy társadalmi programjukat a XIX. századi marxizmus és a XX. század 

eleji freudizmus pasztichéjére alapozzák, megmutatták, hogy éppoly elszántan a múlthoz és a 

jelenhez vannak láncolva, mint az idősebbek. A jövőorientált, jövőformáló munkacsoportok 

létrehozása az oktatásban forradalmasíthatná a fiatalok forradalmát. 

Azoknak a pedagógusoknak, akik felismerik a jelenlegi rendszer csődjét, de 

bizonytalanok a következő lépésekkel kapcsolatban, a tanácsmozgalom célt és erőt is adhat, a 

fiatalokkal való szövetség, nem pedig a velük szembeni ellenségeskedés révén. A közösség 

és a szülők - üzletemberek, szakszervezeti tagok, tudósok és mások - bevonásával pedig a 

mozgalom széleskörű politikai támogatást szerezhet az oktatás szuperipari forradalmának. 

Hiba lenne azt feltételezni, hogy a mai oktatási rendszer változatlan. Éppen 

ellenkezőleg, gyors változáson megy keresztül. De e változás nagy része nem más, mint 

kísérlet a meglévő gépezet finomítására, hogy azt egyre hatékonyabbá tegye elavult célok 

elérésére. A többi egyfajta Brown-mozgás, önmegsemmisítő, összefüggéstelen, iránytalan. 

Ami hiányzik, az egy következetes irány és egy logikus kiindulópont. 

A tanácsi mozgalom mindkettőt biztosíthatná. Az irány a szuperiparosodás. A 

kiindulópont: a jövő. 
 

 

A SZERVEZETI TÁMADÁS 

 

Egy ilyen mozgalomnak három célt kell követnie: átalakítani oktatási rendszerünk szervezeti 

struktúráját, forradalmasítani a tanterveket, és ösztönözni a jövőorientáltságot. Azzal kell 

kezdenie, hogy gyökeres kérdéseket tesz fel a status quóval kapcsolatban.  
Megállapítottuk például, hogy a jelenlegi iskolarendszer alapvető szervezete 

párhuzamos a gyárakéval. Generációkon keresztül egyszerűen feltételeztük, hogy az oktatás 

megfelelő helye az iskola. Ha azonban az új oktatásnak a holnap társadalmát kell szimulálnia, 

akkor egyáltalán az iskolában kell-e történnie? 

Az oktatási szint emelkedésével egyre több szülő rendelkezik olyan intellektuális 

felkészültséggel, amely lehetővé teszi, hogy átvegye az iskolákra ruházott feladatok egy 

részét. A kaliforniai Santa Monica közelében, ahol a RAND Corporation székhelye található, 

a massachusettsi Cambridge körüli kutatási övezetben, vagy az olyan tudományos 

városokban, mint Oak Ridge, Los Alamos vagy Huntsville, sok szülő egyértelműen 

alkalmasabb arra, hogy bizonyos tantárgyakat megtanítson gyermekeinek, mint a helyi 

iskolák tanárai. A tudásalapú ipar felé való elmozdulással és a szabadidő eltöltésének 

növekedésével előre láthatjuk, hogy a magasan képzett szülők kis mértékben, de jelentős 



mértékben kivonják gyermekeiket legalább részben a közoktatási rendszerből, és helyette 

otthoni oktatást kínálnak nekik. 



Ezt a tendenciát a számítógépes oktatás, az elektronikus videofelvétel, a holográfia és 

más technikai területek fejlődése erőteljesen ösztönözni fogja. A szülők és a diákok rövid 

távú "tanulási szerződéseket" írhatnak alá a közeli iskolával, amelyekben kötelezettséget 

vállalnak bizonyos kurzusok vagy tananyagmodulok tanítására-tanulására. A diákok továbbra 

is járhatnának iskolába szociális és sporttevékenységek vagy olyan tantárgyak miatt, 

amelyeket egyedül vagy a szülők vagy a család barátainak felügyelete alatt nem tudnak 

megtanulni. Az ilyen irányú nyomás egyre nagyobb lesz, ahogy az iskolák egyre 

anakronisztikusabbá válnak, és a bíróságokat elárasztják majd a jelenlegi elavult 

tankötelezettségi törvényeket támadó ügyek. Röviden, tanúi lehetünk egy korlátozott 

dialektikus visszalendülésnek az otthoni oktatás felé.  
A Stanfordon Frederick J. McDonald tanuláselméletíró "mobil oktatást" javasolt, amely 

a tanulókat nem pusztán megfigyelés céljából viszi ki az osztályteremből, hanem azért, hogy 

jelentős közösségi tevékenységben vegyenek részt. 

A New York-i Bedford-Stuyvesant kerületben, egy kiterjedt, feszültségekkel teli fekete 

nyomornegyedben egy tervezett kísérleti főiskola létesítményeit egy negyvenöt háztömbnyi 

terület üzletei, irodái és lakásai között szórják szét, így nehéz megmondani, hol végződik a 

főiskola és hol kezdődik a közösség. A diákokat a közösségben élő felnőttek és a rendes 

tanárok is tanítanák a készségeket. A tanterveket a diákok és a közösségi csoportok, valamint 

a hivatásos oktatók alakítanák. Az Egyesült Államok korábbi oktatási biztosa, Harold Howe, 

II. az ellenkezőjét is javasolta: a közösséget be kellene vonni az iskolába, hogy a helyi boltok, 

szépségszalonok, nyomdák ingyen kapjanak helyet az iskolában, cserébe az őket működtető 

felnőttek ingyenes tanításáért. Ez a városi gettóiskolák számára kidolgozott terv nagyobb 

harapást kaphatna az iskolába meghívott vállalkozások jellegének másfajta felfogásával: 

például számítógépes szolgáltató irodák, építészirodák, esetleg orvosi laboratóriumok, 

műsorszóró állomások és reklámügynökségek. 

Máshol a vita középpontjában a felnőtt lakosságból kiválasztott "mentorokat" 

alkalmazó közép- és felsőoktatási programok kialakítása áll. Ezek a mentorok nem csupán 

készségeket közvetítenének, hanem megmutatnák, hogy a tankönyvben szereplő elvont 

fogalmak hogyan alkalmazhatók az életben. Könyvelők, orvosok, mérnökök, üzletemberek, 

ácsok, építők és tervezők mind egy "külső tantestület" részévé válhatnának egy újabb 

dialektikus lendületben, ezúttal egy újfajta tanoncképzés felé. 

Sok hasonló változás van a levegőben. Ezek, ha bizonytalanul is, de a gyári iskola 

modelljének régóta esedékes lebontására utalnak. 

A földrajzi és társadalmi térben való szétszóródást időbeni szétszóródásnak kell 

kísérnie. A tudás gyors elavulása és az élettartam meghosszabbodása egyértelművé teszi, 

hogy a fiatalkorban elsajátított készségek valószínűleg nem maradnak relevánsak az öregkor 

elérkeztéig. A szuperindusztriális oktatásnak ezért gondoskodnia kell az egész életen át tartó 

tanulásról egy plug-in/plug-out alapon. 

Ha a tanulást egy életre kell kiterjeszteni, akkor kevésbé indokolt, hogy a gyerekeket 

teljes idejű iskolába kényszerítsük. Sok fiatal számára a részmunkaidős iskoláztatás és az 

alacsony képzettséget igénylő, fizetett és nem fizetett közösségi szolgálati feladatokban való 

részmunkaidős munkavégzés kielégítőbbnek és tanulságosabbnak bizonyul. 

Az ilyen újítások az oktatási technikákban is hatalmas változásokat jelentenek. Ma még 

mindig az előadások dominálnak az osztályteremben. Ez a módszer a régi, felülről lefelé 

irányuló, hierarchikus ipari struktúrát szimbolizálja. Bár korlátozott célokra még mindig 

hasznosak, az előadásoknak elkerülhetetlenül át kell adniuk a helyüket a tanítási technikák 

egész sorának, a szerepjátékoktól és a játékoktól kezdve a számítógépes szemináriumokig és 

a hallgatóknak az úgynevezett "mesterkélt élményekben" való elmerüléséig. A szabadidőből, 

a szórakozásból és az iparból merített, a jövő pszichológiai csapatai által kifejlesztett 



élményalapú programozási módszerek felváltják majd a megszokott, gyakran agyonterhelő 

előadást. A tanulást maximalizálni lehet az ellenőrzött táplálkozással vagy 



gyógyszerek az IQ növelésére, az olvasás felgyorsítására vagy a tudatosság fokozására. Az 

ilyen változások és az ezek alapjául szolgáló technológiák megkönnyítik a szervezeti 

mintázat alapvető megváltoztatását.  
Az oktatás jelenlegi, ipari bürokrácián alapuló adminisztratív struktúrái egyszerűen 

nem lesznek képesek megbirkózni az imént leírt rendszerben rejlő összetettséggel és a 

változások ütemével: Kénytelenek lesznek a szervezés ad-hokratikus formái felé mozdulni, 

pusztán azért, hogy megőrizhessék az ellenőrzés látszatát. Ennél is fontosabbak azonban az 

osztályteremre gyakorolt szervezeti következmények. 

Az ipari embert az iskolák gépiesen felkészítették arra, hogy viszonylag állandó helyet 

foglaljon el a társadalmi és gazdasági rendben. A szuper-ipari oktatásnak fel kell készítenie az 

embereket arra, hogy ideiglenes szervezetekben - a holnap Ad-hokráciáiban - működjenek. 

Manapság az iskolába lépő gyerekek gyorsan egy szabványos és alapvetően változatlan 

szervezeti struktúrában találják magukat: a tanár vezette osztályban. Egy felnőtt és egy 

bizonyos számú alárendelt fiatal, akik általában fix sorokban ülnek egymással szemben, az 

ipari korszak iskolájának szabványosított alapegysége. Ahogy osztályról osztályra haladnak a 

magasabb szintekre, ugyanabban a rögzített szervezeti keretben maradnak: Nem szereznek 

tapasztalatot más szervezeti formákról, sem az egyik szervezeti formáról a másikra való 

áttérés problémáiról. Nem kapnak képzést a szerepek sokoldalúságára. 

Nincs ennél egyértelműbben alkalmazkodásellenes. A jövő iskoláinak, ha meg akarják 

könnyíteni a későbbi alkalmazkodást, sokkal változatosabb megoldásokkal kell 

kísérletezniük. Több tanárral és egyetlen diákkal működő osztályok; több tanárral és egy 

diákcsoporttal működő osztályok; ideiglenes munkacsoportokba és projektcsoportokba 

szervezett diákok; a diákok csoportos munkáról egyéni vagy önálló munkára és vissza - 

mindezeket és ezek variációit alkalmazni kell, hogy a diáknak némi előzetes ízelítőt adjanak 

abból a tapasztalatból, amellyel később szembesülni fog, amikor elkezd mozogni a 

szuperiparosodás múlékony szervezeti földrajzában. 

A Jövő Tanácsainak szervezeti céljai így világossá válnak: szétszóródás, 

decentralizáció, a közösséggel való összefonódás, ad-hokratikus igazgatás, a merev beosztási 

és csoportosítási rendszer felbomlása. Ha ezek a célok megvalósulnak, akkor az oktatás és az 

ipari korszakbeli gyárak közötti szervezeti hasonlóság pusztán véletlenszerű lesz. 
 

 

A TEGNAPI TANTERV MA 

 

Ami a tantervet illeti, a Jövő Tanácsainak ahelyett, hogy azt feltételeznék, hogy minden ma 

tanított tantárgyat okkal tanítanak, a fordított előfeltevésből kellene kiindulniuk: semmit sem 

szabad a kötelező tantervbe felvenni, hacsak nem lehet a jövő szempontjából erősen 

indokolni. Ha ez azt jelenti, hogy a hivatalos tanterv jelentős részét el kell törölni, hát legyen.  
Ezt nem "kultúraellenes" kijelentésnek vagy a múlt teljes megsemmisítésére irányuló 

felhívásnak szánom. Azt sem jelenti, hogy figyelmen kívül hagyhatnánk az olyan alapvető 

dolgokat, mint az olvasás, az írás és a matematika. Azt jelenti, hogy ma gyermekek tízmilliói 

vannak arra kényszerítve a törvény által, hogy életük értékes óráit olyan anyagok 

elsajátításával töltsék, amelyek jövőbeli haszna erősen megkérdőjelezhető. (Még azt sem 

állítja senki, hogy a jelenlegi hasznossága nagy.) Vajon ugyanannyi időt kellene-e tölteniük 

francia, spanyol vagy német nyelvtanulással, mint amennyit tanulnak? Vajon az angolra 

fordított órák maximálisan hasznosak? Minden gyereknek algebrát kellene tanulnia? Nem 

lenne-e nagyobb hasznukra a valószínűségszámítás tanulása? Logika? Számítógépes 

programozás? Filozófia? Esztétika? Tömegkommunikáció? 

 



Bárki, aki úgy gondolja, hogy a jelenlegi tantervnek van értelme, kérjük, magyarázza el 

egy intelligens tizennégy éves gyereknek, hogy az algebra, a francia vagy bármely más 

tantárgy miért lényeges számára. 



A felnőttek válaszai szinte mindig kitérőek. Az ok egyszerű: a jelenlegi tanterv a múltból 

származó esztelen maradvány.  
Miért kell például a tanítást olyan rögzített tudományágak köré szervezni, mint az 

angol, a közgazdaságtan, a matematika vagy a biológia? Miért nem az emberi életciklus 

szakaszai köré: a születés, a gyermekkor, a serdülőkor, a házasság, a karrier, a nyugdíjba 

vonulás, a halál. Vagy a kortárs társadalmi problémák köré? Vagy a múlt és a jövő jelentős 

technológiái körül? Vagy számtalan más elképzelhető alternatíva körül? 

A jelenlegi tanterv és annak légmentes rekeszekre való felosztása nem a mai emberi 

szükségletek jól átgondolt elképzelésén alapul. Még kevésbé alapul a jövő felfogásán, annak 

megértésén, hogy Johnnynak milyen készségekre lesz szüksége ahhoz, hogy a változások 

hurrikánjának szemében éljen. Ez az egész a tehetetlenségen alapul - és az akadémiai céhek 

véres összecsapásán, amelyek mindegyike arra törekszik, hogy növelje a saját költségvetését, 

fizetését és státuszát. 

Ez az elavult tanterv ráadásul szabványosítást kényszerít az általános és 

középiskolákra. A fiataloknak kevés választási lehetőségük van annak meghatározásában, 

hogy mit szeretnének tanulni. Az iskolák közötti eltérések minimálisak. A tantervet a 

főiskolák merev felvételi követelményei szögezik a helyére, amelyek viszont egy eltűnőben 

lévő társadalom szakmai és társadalmi követelményeit tükrözik. 

Az oktatás korszerűsítéséért folytatott harcban a forradalom prognosztikai sejtjeinek 

tanterv-felülvizsgáló bizottságokként kell felállniuk. A jelenlegi oktatási vezetés kísérletei a 

fizika tantervének felülvizsgálatára, vagy az angol vagy a matematika tanítási módszereinek 

javítására a legjobb esetben is csak darabosak. Bár fontos lehet a jelenlegi tanterv egyes 

aspektusainak megőrzése és a változások fokozatos bevezetése, a modernizációra irányuló 

véletlenszerű kísérleteknél többre van szükségünk. Az egész probléma szisztematikus 

megközelítésére van szükségünk. 

Ezeknek a forradalmi felülvizsgálati csoportoknak azonban nem szabad egyetlen, 

mindenre kiterjedő, állandó új tanterv megtervezésére törekedniük. Ehelyett ideiglenes 

tanterveket kell kitalálniuk - az idő múlásával az értékelésre és a felújításra vonatkozó 

eljárásokkal együtt. Módot kell találni arra, hogy a tantervi változtatásokat szisztematikusan 

lehessen végrehajtani anélkül, hogy minden egyes alkalommal véres belső konfliktusokat 

váltanának ki. 

Harcot kell folytatni a tantervben a szabványosítás és a változatosság közötti egyensúly 

megváltoztatásáért is. A végletekig vitt sokféleség egy olyan nem-társadalmat hozhat létre, 

amelyben a közös referenciakeretek hiánya még a jelenleginél is nehezebbé teszi az emberek 

közötti kommunikációt. A társadalmi széttöredezettség veszélyeivel azonban nem lehet úgy 

szembenézni, hogy fenntartunk egy rendkívül homogén oktatási rendszert, miközben a 

társadalom többi része a heterogenitás felé rohan. 

A változatosság és a közös referenciapontok iránti igény közötti konfliktus feloldásának 

egyik módja, hogy az oktatásban különbséget teszünk az "adatok" és a "készségek" között. 
 

 

AZ ADATOK SOKFÉLESÉGE 

 

A társadalom differenciálódik. Ráadásul soha nem leszünk képesek - bármennyire is 

kifinomulnak az előrejelző eszközeink - megjósolni a társadalom jövőbeli állapotainak pontos 

sorrendjét. Ebben a helyzetben kiemelkedően jó értelme van annak, hogy az oktatási 

tétjeinket fedezzük. Ahogy a genetikai sokféleség kedvez a fajok túlélésének, úgy az oktatási 

sokféleség növeli a társadalmak túlélésének esélyeit. A szabványosított általános és 

középiskolai tanterv helyett, amelyben minden diák lényegében ugyanazzal az adatbázissal - 

ugyanazzal a történelemmel, matematikával, biológiával, irodalommal, nyelvtannal, idegen 

nyelvekkel stb. - találkozik, a futurista oktatási mozgalomnak meg kell próbálnia 

széleskörűen diverzifikált adatkínálatot létrehozni. A gyerekeknek a jelenleginél jóval 



nagyobb választási lehetőséget kell biztosítani; arra kell ösztönözni őket, hogy 

belekóstoljanak a rövid távú (esetleg két-három hetes) kurzusok széles választékába, mielőtt 

hosszabb távú kötelezettségeket vállalnának. 



Minden iskolának meg kell adnia a választható tantárgyak pontszámait, amelyek mindegyike 

a jövőbeli igényekre vonatkozó azonosítható feltételezéseken alapul.  
A tárgykörnek elég szélesnek kell lennie ahhoz, hogy a szuperipari jövő "ismert" (azaz 

nagy valószínűséggel bekövetkező) elemeinek kezelése mellett az ismeretlen, a váratlan és a 

lehetséges dolgok kezelésére is legyen némi lehetőség. Ezt úgy tehetnénk meg, hogy 

"eshetőségi tanterveket" tervezünk - olyan oktatási programokat, amelyek célja az emberek 

képzése olyan problémák kezelésére, amelyek nemhogy most nem léteznek, de talán soha 

nem is fognak megvalósulni. Szükségünk van például a szakemberek széles körére, hogy 

megbirkózzunk a potenciálisan katasztrofális, bár talán valószínűtlen eshetőségekkel: a Föld 

bolygókról vagy csillagokból történő visszaszennyeződésével, a földön kívüli élettel való 

kommunikáció szükségességével, a genetikai kísérletek által létrehozott szörnyűségekkel stb. 

Már most is fiatalokból álló kádereket kellene kiképeznünk a tengeralattjáró-

közösségekben való életre. A következő generáció egy része az óceánok alatt élhet. 

Diákcsoportokat kellene kivinnünk tengeralattjárókkal, megtanítani őket merülni, 

megismertetni velük a víz alatti lakóhelyi anyagokat, az energiaigényt, az óceánok emberi 

inváziójával járó veszélyeket és ígéreteket. És ezt nem csupán végzős hallgatókkal kellene 

tennünk, hanem az általános iskolákból, sőt az óvodákból kiválasztott gyerekekkel is. Ezzel 

párhuzamosan más fiatalokat is be kellene vezetni a világűr csodáiba, együtt kellene élniük 

az űrhajósokkal vagy azok közelében, meg kellene ismerniük a bolygók környezetét, és 

olyannyira meg kellene ismerkedniük az űrtechnológiával, mint manapság a legtöbb tinédzser 

a családi autóval. Megint másokat bátorítani kellene, nem pedig lebeszélni arról, hogy 

kísérletezzenek a jövő közösségi és egyéb családi formáival. Az ilyen kísérletezést - felelős 

felügyelet mellett és konstruktívan irányítva - a megfelelő oktatás részének kell tekinteni, 

nem pedig a tanulási folyamat megszakításának vagy negligálásának. 

A sokféleség elve kevesebb kötelező kurzust fog előírni, növelve a választási 

lehetőséget az ezoterikus szakterületek között. Az ebbe az irányba való elmozdulással és a 

vészhelyzeti tantervek létrehozásával a társadalom a készségek széles skáláját gyűjtheti össze, 

beleértve olyanokat is, amelyeket talán soha nem kell használnia, de amelyeknek azonnal a 

rendelkezésére kell állniuk arra az esetre, ha a jövőre vonatkozó legvalószínűbb 

feltételezéseink tévesnek bizonyulnának. 

Egy ilyen politika eredménye az lesz, hogy sokkal több individualizált emberi lényt, 

több különbséget az emberek között, változatosabb eszméket, politikai és társadalmi 

alrendszereket és több színt fog teremteni. 
 

 

A KÉSZSÉGEK RENDSZERE 

 

Sajnos az adatszolgáltatások szükséges diverzifikációja tovább mélyíti a túlságosan nagy 

választék problémáit az életünkben. A diverzifikációs programokat ezért erőteljes 

erőfeszítéseknek kell kísérniük, hogy az emberek között közös hivatkozási pontokat 

teremtsenek egy egységes készségrendszer révén. Bár nem minden diáknak kell ugyanazt a 

tantárgyat tanulnia, ugyanazokat a tényeket elsajátítania vagy ugyanazokat az adatkészleteket 

tárolnia, minden diáknak meg kell alapoznia bizonyos közös készségeket, amelyek az emberi 

kommunikációhoz és a társadalmi integrációhoz szükségesek.  
Ha feltételezzük az átmenetiség, az újdonság és a sokféleség folyamatos növekedését, 

akkor világossá válik e viselkedési készségek némelyikének természete. Határozottan 

állítható például, hogy azoknak az embereknek, akiknek a szuperipari társadalmakban kell 

élniük, új készségekre lesz szükségük három kulcsfontosságú területen: a tanulás, a 

kapcsolatteremtés és a választás területén. 

Tanulás. További gyorsulás esetén arra a következtetésre juthatunk, hogy a tudás egyre 

romlandóbbá válik. A mai "tény" holnapra "félinformációvá" válik. Ez nem érv a tények 



vagy adatok tanulása ellen - távolról sem. De egy olyan társadalom, amelyben az egyén 

állandóan változtatja munkahelyét, lakóhelyét, társadalmi kapcsolatait stb. 



a tanulás hatékonyságának hatalmas prémiuma. A holnap iskoláinak ezért nem csupán az 

adatokat, hanem az azokkal való bánásmódot is tanítaniuk kell. A diákoknak meg kell 

tanulniuk, hogyan kell elvetni a régi elképzeléseket, hogyan és mikor kell azokat lecserélni. 

Röviden, meg kell tanulniuk, hogyan kell tanulni.  
A korai számítógépek egy "memóriából" vagy adatbankból, valamint egy "programból" 

vagy utasításkészletből álltak, amely megmondta a gépnek, hogyan manipulálja az adatokat. 

A nagy, késői generációs számítógépes rendszerek nemcsak nagyobb adattömegeket tárolnak, 

hanem több programot is, így a kezelő többféle programot is alkalmazhat ugyanarra az 

adatbázisra. Az ilyen rendszerekhez szükség van egy "főprogramra" is, amely tulajdonképpen 

megmondja a gépnek, hogy melyik programot mikor alkalmazza. A programok 

megsokszorozása és a mesterprogram hozzáadása jelentősen megnövelte a számítógép 

teljesítményét. 

Hasonló stratégia alkalmazható az emberi alkalmazkodóképesség fokozására is. 

Azáltal, hogy a tanulók megtanulják, hogyan tanuljanak, tanuljanak meg és tanuljanak újra, 

az oktatás egy új, erőteljes dimenzióval bővíthető. 

Herbert Gerjuoy, a Human Resources Research Organization pszichológusa egyszerűen 

fogalmaz: "Az új oktatásnak meg kell tanítania az egyént arra, hogyan osztályozza és 

osztályozza át az információkat, hogyan értékelje azok valóságtartalmát, hogyan változtassa 

meg a kategóriákat, ha szükséges, hogyan lépjen át a konkrétból az absztraktba és vissza, 

hogyan nézzen a problémákra új irányból - hogyan tanítsa magát. A holnap analfabéta nem az 

lesz, aki nem tud olvasni; az lesz, aki nem tanulta meg, hogyan kell tanulni". 

Kapcsolódás. Arra is számíthatunk, hogy egyre nehezebb lesz jutalmazó emberi 

kapcsolatokat kialakítani és fenntartani, ha az élet tempója tovább gyorsul. 

Ha figyelmesen hallgatjuk a fiatalok mondanivalóját, világossá válik, hogy a valódi 

barátságok kialakításának egykor egyszerű vállalkozása máris új összetettséget öltött 

számukra. Amikor a diákok például arra panaszkodnak, hogy "az emberek nem tudnak 

kommunikálni", nem egyszerűen a generációs szakadék átlépésére utalnak, hanem az egymás 

közötti problémákra is. "Új emberek az elmúlt négy napban mindazok, akikre emlékszem" - 

írja Rod McKuen, a fiatalok körében jelenleg népszerű dalszerző és költő. 

Amint az elidegenedés okaként felismerjük a mulandósági tényezőt, a fiatalok 

felszínesen rejtélyes viselkedésének egy része érthetővé válik. Sokan közülük például a 

szexet a "megismerkedés" gyors módjának tekintik. Ahelyett, hogy a szexuális együttlétet 

egy hosszú kapcsolatépítési folyamatot követő dolognak tekintenék, a mélyebb emberi 

megértéshez vezető rövidebb utat látják benne - jogosan vagy sem. 

Ugyanez a barátság felgyorsításának vágya magyarázza az olyan pszichológiai 

technikák iránti rajongásukat, mint az "érzékenyítő tréning", a "T-csoportosítás", a "mikro-

laborok", az úgynevezett "touchie-feelie" vagy nonverbális játékok, és általában az egész 

csoportdinamikai jelenség. A közösségi élet iránti lelkesedésük is kifejezi a mögöttes 

magányérzetet és a másokkal való "megnyílás" képtelenséget. 

Mindezek a tevékenységek hosszas előkészítés nélkül, gyakran előzetes ismeretség 

nélkül vetik bele a résztvevőket a bensőséges pszichológiai érintkezésbe. Sok esetben a 

kapcsolatok eleve rövid életűek, a játék célja az, hogy a helyzet ideiglenessége ellenére az 

affektív kapcsolatokat intenzívebbé tegye. 

Azzal, hogy felgyorsítjuk az emberek cserélődését az életünkben, kevesebb időt 

hagyunk a bizalom kialakulására, kevesebb időt a barátságok érlelésére. Így tanúi lehetünk 

annak, hogy keressük a módját annak, hogy az udvarias "nyilvános" viselkedésen keresztül 

közvetlenül az intimitás megosztásához jussunk el. 

Lehet kételkedni e kísérleti technikák hatékonyságában a gyanakvás és a fenntartások 

lebontásában, de amíg az emberi fluktuáció üteme nem lassul le jelentősen, az oktatásnak 

segítenie kell az embereket abban, hogy elfogadják a mély barátságok hiányát, a magányt és 



a bizalmatlanságot - vagy új módszereket kell találnia a barátságok kialakulásának 

felgyorsítására. Akár a tanulók fantáziadúsabb csoportosításával, akár újfajta 

munkacsoportok szervezésével, akár a fent tárgyalt technikák variációival, az oktatásnak meg 

kell tanítania minket a kapcsolatteremtésre. 



Választás. Ha azt is feltételezzük, hogy a szuperiparosodás felé való elmozdulás 

megsokszorozza az egyén előtt álló döntések fajtáit és összetettségét, akkor nyilvánvalóvá 

válik, hogy az oktatásnak közvetlenül kell foglalkoznia a túlválasztás kérdésével.  
Az alkalmazkodás egymást követő döntések meghozatalát jelenti. Az egyén számos 

alternatívát kínálva választja ki azt, amelyik a leginkább összeegyeztethető az értékeivel. A 

túlválasztás elmélyülésével az a személy, aki nem ismeri tisztán saját értékeit (bármi is 

legyen az), fokozatosan megnyomorodik. Mégis, minél fontosabbá válik az értékek kérdése, 

annál kevésbé hajlandóak jelenlegi iskoláink megküzdeni vele. Nem csoda, hogy fiatalok 

milliói követnek kiszámíthatatlan utakat a jövőbe, és irányítatlan rakétákként csapódnak ide-

oda. 

Az iparosodás előtti társadalmakban, ahol az értékek viszonylag stabilak, kevéssé 

kérdéses, hogy az idősebb generációnak joga van-e ráerőltetni értékrendjét a fiatalokra. Az 

oktatás éppúgy foglalkozik az erkölcsi értékek beoltásával, mint a készségek átadásával. 

Herbert Spencer már a korai iparosodás idején is azt állította, hogy "a nevelés célja a jellem 

formálása", ami szabad fordításban azt jelenti, hogy a fiatalokat az idősek értékrendjére 

csábítják vagy terrorizálják. 

Ahogy az ipari forradalom lökéshullámai megingatták az ősi értékrendet, és az új 

körülmények új értékeket követeltek, a pedagógusok visszaléptek. A klerikális oktatással 

szembeni reakcióként a tények tanítása és a "hagyni, hogy a diák maga döntsön" progresszív 

erénynek számított. A kulturális relativizmus és a tudományos semlegesség látszata 

kiszorította a hagyományos értékekhez való ragaszkodást. Az oktatás ragaszkodott a 

jellemformálás retorikájához, de a pedagógusok elmenekültek az értékek átadásának 

gondolata elől, és elhitették magukkal, hogy egyáltalán nem is az értékekkel foglalkoznak. 

Manapság sok tanárt zavarba hoz, ha arra emlékeztetik, hogy mindenféle értékeket 

közvetítenek a diákoknak, ha nem is a tankönyvek, de az informális tanterv - az ülésrend, az 

iskolai csengő, a korosztályi elkülönítés, a társadalmi osztályok közötti különbségek, a tanár 

tekintélye, maga a tény, hogy a diákok egy iskolában vannak, nem pedig magában a 

közösségben. Mindezek az intézkedések kimondatlan üzeneteket küldenek a diáknak, és 

alakítják hozzáállását és szemléletét. A hivatalos tanterv azonban továbbra is úgy jelenik 

meg, mintha értékmentes lenne. Az eszméket, eseményeket és jelenségeket megfosztják 

minden értékkövetkezménytől, elszakítva az erkölcsi valóságtól. 

Ami még rosszabb, a diákokat ritkán bátorítják arra, hogy elemezzék saját, illetve 

tanáraik és társaik értékrendjét. Milliók járják végig az oktatási rendszert anélkül, hogy 

egyszer is rákényszerültek volna arra, hogy saját értékrendjük ellentmondásait felkutassák, 

hogy mélyen megvizsgálják saját életcéljaikat, vagy akár csak arra, hogy ezeket a kérdéseket 

őszintén megvitassák felnőttekkel és társaikkal. A diákok óráról órára sietnek. A tanárok és a 

professzorok zaklatottak és egyre távolabb kerülnek. Még a "bikaülések" - a szexről, 

politikáról vagy vallásról szóló informális, tanórán kívüli beszélgetések, amelyek segítenek a 

résztvevőknek azonosítani és tisztázni az értékeiket - is egyre ritkábbak és kevésbé 

bensőségesek, ahogy a mulandóság növekszik. 

Semmi sem lenne alkalmasabb arra, hogy olyan embereket hozzon létre, akik 

bizonytalanok a céljaikat illetően, akik képtelenek a hatékony döntéshozatalra a túlzott 

választási lehetőségek között. A szuperindusztriális pedagógusoknak nem szabad 

megkísérelniük, hogy merev értékrendet kényszerítsenek a diákokra; de szisztematikusan 

olyan formális és informális tevékenységeket kell szervezniük, amelyek segítenek a 

diákoknak meghatározni, kifejteni és tesztelni az értékeit, bármilyenek is legyenek azok. 

Iskoláink továbbra is ipari embereket fognak kibocsátani, amíg nem tanítjuk meg a fiatalokat 

a saját értékrendjükben lévő konfliktusok azonosításához és tisztázásához, ha nem is 

kibékítéséhez szükséges készségekre. 



A jövő tantervének tehát nemcsak az adatközpontú kurzusok rendkívül széles skáláját 

kell tartalmaznia, hanem nagy hangsúlyt kell fektetnie a jövőre vonatkozó viselkedési 

készségekre is. Kombinálnia kell a tényszerű tartalmak sokféleségét azzal az egyetemes 

képzéssel, amit "életismeretnek" is nevezhetnénk. Meg kell találnia a módját annak, hogy 

mindkettő egyszerre valósuljon meg, az egyiket olyan körülmények között vagy 

környezetben közvetítve, amelyek a másikat is előidézik. 



Ily módon, a jövőre vonatkozó határozott feltételezések megfogalmazásával és az 

ezeken alapuló szervezeti és tantervi célok megtervezésével a Jövőtanácsok megkezdhetik 

egy valóban szuperindusztriális oktatási rendszer kialakítását. Egy utolsó kritikus lépés 

azonban még hátravan. Nem elég ugyanis a rendszert a jövőre összpontosítani. Meg kell 

változtatnunk az egyén idő-előítéletét is. 
 

 

A JÖVŐ STRATÉGIÁJA 

 

Háromszázötven évvel a halála után a tudósok még mindig találnak bizonyítékokat, amelyek 

alátámasztják Cervantes tömör meglátásait az alkalmazkodási pszichológiáról: "Aki előre 

figyelmeztet, az elővigyázatos." Bármennyire is magától értetődőnek tűnik, a legtöbb 

helyzetben jobban tudunk segíteni az embereknek az alkalmazkodásban, ha egyszerűen előre 

tájékoztatjuk őket arról, hogy mi vár rájuk.  
Az űrhajósok, a kitelepített családok és az ipari munkások reakcióit vizsgáló 

tanulmányok szinte egyöntetűen erre a következtetésre jutottak. "Az anticipatív információ - 

írja Hugh Bowen pszichológus - ... drámai változást tesz lehetővé a teljesítményben". Legyen 

szó akár egy autó vezetéséről egy zsúfolt utcán, egy repülőgép vezetéséről, intellektuális 

rejtvények megoldásáról, csellójátékról vagy interperszonális nehézségek kezeléséről, a 

teljesítmény javul, ha az egyén tudja, hogy mire számíthat legközelebb. 

A bármely témára vonatkozó előzetes adatok mentális feldolgozása feltehetően 

csökkenti a feldolgozás mennyiségét és a reakcióidőt a tényleges adaptációs időszak alatt. 

Azt hiszem, Freud volt az, aki azt mondta: "A gondolat a cselekvés próbája." 

Még az előzetes információk bármely konkrét darabjánál is fontosabb azonban a 

várakozás szokása. Ez az előre tekintés kondicionált képessége kulcsszerepet játszik az 

alkalmazkodásban. Valójában a sikeres megküzdés egyik rejtett kulcsa az egyén 

jövőérzékelésében rejlik. Úgy tűnik, hogy azok az emberek, akik lépést tartanak a 

változásokkal, akiknek sikerül jól alkalmazkodniuk, gazdagabb és jobban fejlett érzékkel 

rendelkeznek arról, hogy mi vár rájuk, mint azok, akik rosszul boldogulnak. A jövő 

előrejelzése szokássá vált náluk. A sakkozó, aki előre látja ellenfele lépéseit, a vezető, aki 

hosszú távon gondolkodik, a diák, aki egy gyors pillantást vet a tartalomjegyzékre, mielőtt 

elkezdi olvasni az első oldalt, úgy tűnik, mindannyian jobban boldogulnak. 

Az emberek nagyon eltérő mértékben gondolkodnak a jövőről, megkülönböztetve a 

múlttól és a jelentől. Egyesek sokkal több erőforrást fordítanak arra, mint mások, hogy 

előrevetítsék magukat - elképzelik, elemzik és értékelik a jövőbeli lehetőségeket és 

valószínűségeket. Abban is különböznek, hogy milyen messzire hajlamosak előre vetíteni. 

Néhányan szokás szerint a "mély jövő" fogalmaiban gondolkodnak. Mások csak a "sekély 

jövőbe" hatolnak. 

A "jövőbeliségnek" tehát legalább két dimenziója van - mennyire és milyen messze. 

Bizonyítékok vannak arra, hogy a normális tizenévesek körében az érés együtt jár azzal, amit 

Stephen L. Klineberg princetoni szociológus úgy ír le, mint "a távoli jövőbeni eseményekkel 

kapcsolatos növekvő aggodalom". Ez arra utal, hogy a különböző életkorú emberek 

jellemzően különböző mértékű figyelmet szentelnek a jövőnek. Az ő "időhorizontjuk" is 

eltérő lehet. De nem csak az életkor befolyásolja a jövőbelátásunkat. A kulturális 

kondicionáltság is befolyásolja, és az egyik legfontosabb kulturális hatás a környezet 

változásának üteme. 

Ezért van az, hogy az egyén jövőképe olyan kritikus szerepet játszik az egyén 

megbirkózási képességében. Minél gyorsabb az élet tempója, minél gyorsabban csúszik el 

tőlünk a jelen környezete, annál gyorsabban válnak a jövőbeli lehetőségek jelenbeli 

valósággá. Ahogy a környezet egyre gyorsabban kavarog, nemcsak arra kényszerülünk, hogy 

több mentális erőforrást fordítsunk a jövőre való gondolkodásra, hanem arra is, hogy 

kitágítsuk időhorizontunkat - hogy egyre messzebbre és messzebbre szondázzunk előre. A 



gyorsforgalmi úton húsz mérföld/órás sebességgel tébláboló sofőr akkor is sikeresen 

kanyarodik be a lehajtó sávba, ha a leállást jelző tábla nagyon közel van a kijárathoz. Minél 

gyorsabban halad azonban, annál hátrébb kell elhelyezni a táblát, hogy elegendő időt kapjon 

a leolvasáshoz. 



és reagáljon. Ugyanígy az élet általános felgyorsulása is arra kényszerít bennünket, hogy 

meghosszabbítsuk időhorizontunkat, különben azt kockáztatjuk, hogy az események 

megelőznek és elárasztanak bennünket. Minél gyorsabban változik a környezet, annál 

nagyobb szükség van a jövőbeliségre.  
Egyesek persze olyan hosszú időre olyan messzire vetítik magukat a jövőbe, hogy 

várakozásaik menekülő fantáziákká válnak. Sokkal gyakoribbak azonban azok az egyének, 

akiknek az előrejelzései olyan vékonyak és rövidtávúak, hogy a változások folyamatosan 

meglepik és megzavarják őket. 

Úgy tűnik, hogy az adaptív egyén képes arra, hogy időben éppen a "megfelelő" 

távolságra előrevetítse magát, hogy megvizsgálja és értékelje a számára nyitva álló cselekvési 

alternatívákat, mielőtt végleges döntést kellene hoznia, és hogy előzetesen előzetes 

döntéseket hozzon. 

Az olyan társadalomtudósok, mint például Lloyd Warner az Egyesült Államokban és 

Elliott Jaques Nagy-Britanniában végzett tanulmányok kimutatták, hogy ez az időelem 

mennyire fontos a vezetői döntéshozatalban. A futószalagon dolgozó ember olyan munkát 

kap, amely megköveteli tőle, hogy csak az időben hozzá közeli eseményekkel foglalkozzon. 

A vezetőségben felemelkedő emberektől minden egyes előléptetéssel elvárják, hogy a 

távolabbi jövőbeni eseményekkel foglalkozzanak. 

Benjamin D. Singer, a Nyugat-Ontarioi Egyetem szociológusa, akinek a 

szociálpszichiátria a szakterülete, tovább ment. Singer szerint a jövő óriási, nagyrészt fel nem 

becsült szerepet játszik a jelenlegi viselkedésben. Azt állítja például, hogy "a gyermek "énje" 

részben visszajelzés arról, ami éppen van, annak irányába, amivé válik". A cél, amely felé a 

gyermek mozog, a "jövőre összpontosított szerepképe" - egy elképzelés arról, hogy milyen 

szeretne lenni a jövő különböző pontjain. 

Ez a "jövőre összpontosító szerepkép" - írja Singer - "hajlamos ... megszervezni és 

értelmet adni annak az életmintának, amelyet elvárnak tőle. Ahol azonban csak homályosan 

meghatározott vagy funkcionálisan nem létező jövőbeli szerep van, ott nem létezik az az 

értelem, amelyet a nagyobb társadalom által értékelt viselkedéshez kapcsolnak; az iskolai 

munka értelmetlenné válik, akárcsak a középosztálybeli társadalom és a szülői fegyelem 

szabályai". 

Egyszerűbben fogalmazva, Singer azt állítja, hogy minden egyén nem csupán egy 

jelenlegi képet hordoz magában, egy önképet, hanem egy sor olyan képet is, amilyen a 

jövőben szeretne lenni. "Ez a jövő személye fókuszt biztosít a gyermek számára; ez egy 

mágnes, amely felé vonzódik; a jelen keretét, mondhatnánk, a jövő teremti meg". 

Azt gondolnánk, hogy az oktatás, amely az egyén fejlődésével és az 

alkalmazkodóképesség fokozásával foglalkozik, mindent megtesz annak érdekében, hogy a 

gyermekekben kialakuljon a megfelelő időbeliség, a jövőbeliség megfelelő foka. Semmi sem 

lehet ennél veszélyesebb tévedés. 

Vegyük például azt a kontrasztot, ahogyan az iskolák ma a teret és az időt kezelik. 

Minden diáknak, gyakorlatilag minden iskolában, gondosan segítenek abban, hogy 

elhelyezkedjen a térben. Földrajzot kell tanulnia. Térképek, diagramok és földgömbök 

segítenek meghatározni a térbeli helyzetét. Nemcsak a városához, régiójához vagy 

országához viszonyítva helyezzük el, hanem még a Földnek a Naprendszer többi részéhez, 

sőt, az univerzumhoz való térbeli viszonyát is megpróbáljuk elmagyarázni. 

Amikor azonban a gyermeket időben meg kell találni, kegyetlen és bénító tréfát űzünk 

vele. Őt a lehető legnagyobb mértékben átitatjuk nemzetének és a világnak a múltjával. 

Tanulmányozza az ókori Görögországot és Rómát, a feudalizmus kialakulását, a francia 

forradalmat és így tovább. Megismerkedik a bibliai történetekkel és a hazafias legendákkal. 

Háborúkról, forradalmakról és felfordulásokról szóló végtelen beszámolókkal borsozzák, 

amelyek mindegyikét kötelességtudóan a múlt megfelelő dátumával látják el. 



Egy ponton még az "aktuális eseményekkel" is megismerkedik. Megkérhetik, hogy 

hozzon be újságkivágásokat, és egy igazán vállalkozó szellemű tanár odáig is elmehet, hogy 

megkéri, nézze meg az esti híreket a televízióban. Egyszóval a jelen egy vékony szeletét 

kínálják neki. 



És akkor megáll az idő. Az iskola hallgat a holnapi napról. "Nemcsak a 

történelemtanfolyamaink érnek véget azzal az évvel, amelyben tanítják őket" - írta Ossip 

Flechtheim professzor egy generációval ezelőtt - "hanem ugyanez a helyzet áll fenn a 

kormányzat és a közgazdaságtan, a pszichológia és a biológia tanulmányozásában is". Az idő 

száguldva áll meg hirtelen. A diák előre helyett hátrafelé összpontosít. A jövő, amelyet 

mintegy kitiltottak az osztályteremből, ki van tiltva a tudatából is. Mintha nem is lenne jövő.  
Időérzékelésének ez az erőszakos torzulása John Condry pszichológus, a Cornell 

Egyetem Emberi Fejlődés Tanszékének professzora által végzett feltáró kísérletből derül ki. 

A Cornellben és a UCLA-n végzett külön-külön vizsgálatok során Condry diákcsoportoknak 

egy történet nyitó bekezdését adta. Ez a bekezdés egy fiktív "Hoffman professzort", a 

feleségét és örökbefogadott koreai lányukat írta le. A lányt sírva találják, ruhája szakadt, egy 

csapat másik gyerek bámulja őt. A diákokat arra kérték, hogy fejezzék be a történetet. 

Amit az alanyok nem tudtak, hogy korábban két csoportra osztották őket. Az egyik 

csoport esetében a nyitó bekezdés a múltban játszódott. A szereplők "hallottak", "láttak" vagy 

"futottak". A diákokat arra kérték, hogy "Mondják el, mit csinált Hoffman úr és Hoffman 

asszony, és mit mondtak a gyerekek". A második csoport számára a bekezdés teljes 

egészében a jövő időben játszódott. Azt kérték tőlük, hogy "Mondják el, mit fog Hoffman úr 

és Hoffman asszony tenni, és mit fognak mondani a gyerekek". Ettől az időbeli változástól 

eltekintve a két bekezdés és az utasítások azonosak voltak. 

A kísérlet eredményei élesen bevésődtek. Az egyik csoport viszonylag gazdag és 

érdekes történetvégeket írt, sok szereplővel népesítve be elbeszéléseiket, kreatívan vezetve be 

új helyzeteket és párbeszédeket. A másik csoport rendkívül vázlatos befejezéseket produkált, 

vékony, irreális és erőltetett. A múltat gazdagon fogalmazták meg, a jövő üres volt. "Mintha - 

jegyezte meg Condry professzor - könnyebb lenne a múltról beszélni, mint a jövőről". 

Ha gyermekeink sikeresebben akarnak alkalmazkodni a gyors változásokhoz, véget kell 

vetni az időnek ennek a torzításának. Érzékennyé kell tennünk őket a holnap lehetőségeire és 

valószínűségeire. Fokoznunk kell a jövő iránti érzéküket. 

A társadalomnak számos beépített időhúzója van, amelyek segítenek összekötni a jelen 

generációt a múlttal. A múlt iránti érzékünket az idősebb generációval való kapcsolat, a 

történelmi ismereteink, a művészet, a zene, az irodalom és a tudomány felhalmozott öröksége 

alakítja ki, amely az évek során ránk szállt. Ezt az érzést erősíti a minket körülvevő 

tárgyakkal való közvetlen kapcsolat, amelyek mindegyike a múltból származik, és amelyek 

mindegyike a múlttal való azonosulás nyomát adja számunkra. 

Nincsenek ilyen időhúzók, amelyek fokozzák a jövőérzékünket. Nincsenek olyan 

tárgyaink, barátaink, rokonaink, műalkotásaink, zenénk vagy irodalmunk, amelyek a jövőből 

származnak. Úgyszólván nincs örökségünk a jövőből. 

Ennek ellenére vannak módok arra, hogy az emberi elme előre és hátrafelé is íveljen. 

Azzal kell kezdenünk, hogy erősebb jövőtudatot teremtünk a közvéleményben, és nem csak a 

Buck Rogers képregények, a Barbarellához hasonló filmek, vagy az űrutazás csodáiról vagy 

az orvosi kutatásokról szóló cikkek segítségével. Ezek mind hozzájárulnak, de amire szükség 

van, az a jövő társadalmi és személyes következményeire való koncentrált összpontosítás, 

nem pedig pusztán a technológiai jellemzőire. 

Ha a mai embernek egyetlen életen belül évezredes változásokkal kell megbirkóznia, 

akkor a jövőről meglehetősen pontos (még ha durva) képeket kell hordoznia a koponyájában. 

A középkori embereknek volt egy képük a túlvilágról, élénk mentális képekkel a 

mennyről és a pokolról. Nekünk most dinamikus, nem természetfeletti képeket kell 

terjesztenünk arról, hogy milyen lesz az evilági élet, milyen lesz a hangja, az illata, az íze és 

az érzete a gyorsan rohanó jövőben. 



Ahhoz, hogy ilyen képeket teremtsünk, és ezáltal enyhítsük a jövőbeli sokkhatást, azzal 

kell kezdenünk, hogy tiszteletreméltóvá tesszük a jövővel kapcsolatos spekulációkat. 

Ahelyett, hogy kigúnyolnánk a "kristálygömb-lesőket", már gyermekkoruktól kezdve arra 

kell bátorítanunk az embereket, hogy szabadon, sőt fantáziadúsan spekuláljanak, nem csupán 

arról, hogy mit tartogat számukra a következő hét, hanem arról is, hogy mit tartogat a 

következő generáció az egész emberiség számára. Gyermekeinknek történelemórákat 

kínálunk; miért ne lehetne "Jövő" órákat is tartani, olyan órákat, amelyeken a jövő 

lehetőségeit és valószínűségeit szisztematikusan feltárjuk, pontosan úgy, ahogyan most a 

rómaiak társadalmi rendszerét vagy a feudális uradalom kialakulását vizsgáljuk?  
Robert Jungk, Európa egyik vezető jövőkutató-filozófusa azt mondta: "Manapság 

szinte kizárólagos hangsúlyt fektetnek arra, hogy megtanulják, mi történt és mit tettek. 

Holnap 

... az előadások és gyakorlatok legalább egyharmadának a folyamatban lévő tudományos, 

műszaki, művészeti és filozófiai munkával, a várható válságokkal és az ezekre a kihívásokra 

adott lehetséges jövőbeli válaszokkal kell foglalkoznia." 

Nem rendelkezünk a jövő irodalmával, amelyet ezeken a kurzusokon használhatnánk, 

de van irodalmunk a jövőről, amely nemcsak a nagy utópiákból, hanem a kortárs sci-fikből is 

áll. A science fictiont mint irodalmi ágat alacsonyan tartják, és talán meg is érdemli ezt a 

kritikai megvetést. De ha a jövő egyfajta szociológiájának tekintjük, nem pedig irodalomnak, 

a sci-fi hatalmas értéket képvisel, mint a várakozás szokásának kialakítására irányuló, elmét 

feszítő erő. Gyermekeinknek nem azért kellene Arthur C. Clarke-ot, William Tennt, Robert 

Heinleint, Ray Bradburyt és Robert Sheckleyt tanulmányozniuk, mert ezek az írók 

rakétahajókról és időgépekről tudnak mesélni nekik, hanem - ami még fontosabb - azért, mert 

képzeletbeli felfedezésen keresztül vezethetik a fiatal elméket a politikai, társadalmi, 

pszichológiai és etikai kérdések dzsungelében, amelyekkel ezek a gyerekek felnőttként 

szembesülnek majd. A tudományos-fantasztikus irodalomnak kötelező olvasmánynak kellene 

lennie a Jövő I. számára. 

De a diákoknak nemcsak olvasniuk kell. Különböző játékokat terveztek a fiatalok és a 

felnőttek jövőbeli lehetőségek és valószínűségek megismerésére. A Kaiser Aluminum and 

Chemical Corporation által a huszadik évfordulója alkalmából terjesztett Future című játék a 

jövő különböző technológiai és társadalmi alternatíváival ismerteti meg a játékosokat, és arra 

kényszeríti őket, hogy válasszanak közülük. Feltárja, hogy a technológiai és társadalmi 

események hogyan kapcsolódnak egymáshoz, arra ösztönzi a játékost, hogy 

valószínűségszámításban gondolkodjon, és különböző módosításokkal segíthet tisztázni az 

értékek szerepét a döntéshozatalban. A Cornellben Jose Villegas, a Design és 

Környezetelemzés Tanszék professzora egy hallgatói csoport segítségével több olyan játékot 

is készített, amelyek a lakhatással és a közösségi cselekvéssel kapcsolatosak a jövőben. Egy 

másik, az ő irányításával kifejlesztett játék azt hivatott megvilágítani, hogy a technológia és 

az értékek hogyan fognak kölcsönhatásba lépni egymással a jövő világában. 

Kisebb gyermekeknél más gyakorlatok is lehetségesek. Az egyén jövőre összpontosító 

szerepképének élesítése érdekében meg lehet kérni a tanulókat, hogy írják meg saját 

"jövőbeli önéletrajzukat", amelyben öt, tíz vagy húsz év távlatában képzelik el magukat. 

Ezeket az osztály megbeszélésre bocsátva, a bennük szereplő különböző feltételezések 

összehasonlításával a gyermek saját vetületeiben lévő ellentmondások felismerhetők és 

megvizsgálhatók. Egy olyan korban, amikor az én egymást követő énekre bomlik, ez a 

technika arra használható, hogy az egyén számára folytonosságot biztosítson. Ha például a 

tizenöt éves gyerekek megkapják azokat a jövőbeli önéletrajzokat, amelyeket ők maguk írtak 

tizenkét éves korukban, akkor láthatják, hogy az érés hogyan változtatta meg a saját 

jövőképeiket. Segíthetünk nekik megérteni, hogy értékeik, tehetségük, képességeik és 

tudásuk hogyan alakította saját lehetőségeiket. 

A diákokat, akiket arra kérnek, hogy képzeljék el magukat néhány év múlva, 

emlékeztethetik arra, hogy testvéreik, szüleik és barátaik is idősebbek lesznek, és arra 



kérhetik őket, hogy képzeljék el az életükben a "fontos embereket", akik szintén ilyenek 

lesznek. 

Az ilyen gyakorlatok, amelyek a valószínűségtanulással és a személyes életben 

használható egyszerű előrejelzési módszerekkel kapcsolódnak össze, megrajzolhatják és 

módosíthatják az egyes emberek felfogását. 



a jövő személyes és társadalmi vonatkozásai. Új egyéni idő-előítéletet, a holnap iránti új 

érzékenységet hozhatnak létre, amely hasznosnak bizonyul a jelen követelményeinek 

kezelésében.  
A rendkívül alkalmazkodóképes egyének, a korukban valóban élő és arra reagáló 

férfiak és nők körében gyakorlatilag nosztalgia van a jövő iránt. Nem a holnap lehetséges 

borzalmainak kritikátlan elfogadása, nem a változásba vetett vak hit önmagáért, hanem a 

leküzdhetetlen kíváncsiság, a vágy, hogy megtudjuk, mi lesz a következő. 

Ez a meghajtó furcsa és csodálatos dolgokat művel. Egy téli estén szemtanúja voltam, 

amint egy szemináriumi teremben megrendítő remegés futott végig, amikor egy fehér hajú 

férfi elmagyarázta egy csoport idegen embernek, hogy mi vitte oda, hogy részt vegyen a jövő 

szociológiájáról szóló előadásomon. A csoportban voltak vállalati távlati tervezők, nagy 

alapítványok, kiadók és kutatóközpontok munkatársai. Minden résztvevő elmondta, hogy 

miért vett részt az előadáson. Végül a sarokban ülő kisember került sorra. Repedezett, de ékes 

angolsággal beszélt: "A nevem Charles Stein. Egész életemben tűvel dolgoztam. Hetvenhét 

éves vagyok, és szeretném megkapni azt, amit fiatalkoromban nem kaptam meg. Tudni 

akarok a jövőről. Művelt emberként akarok meghalni!" 

A hirtelen csend, amely ezt az egyszerű megerősítést fogadta, még mindig a jelenlévők 

fülében cseng. E szónoklat előtt lehullott a diplomák, vállalati címek és tekintélyes rangok 

minden páncélja. Remélem, Stein úr még mindig él, élvezi a jövőjét, és másokat is tanít, 

ahogy ő tette velünk azon az estén. 

Ha milliók osztoznak ebben a jövő iránti szenvedélyben, akkor a társadalom sokkal 

jobban fel lesz készülve a változások hatásainak kezelésére. Az ilyen kíváncsiság és 

tudatosság kialakítása az oktatás egyik legfontosabb feladata. Az ilyen kíváncsiságot keltő 

oktatás megteremtése az iskolák szuperipari forradalmának harmadik, és talán központi 

feladata. 

Az oktatásnak át kell térnie a jövőbe. 



19. fejezet 

 
 

 

A TECHNOLÓGIA 

MEGSZELÍDÍTÉSE 

 

A jövőbeli sokk - a változás betegsége - megelőzhető. De ehhez drasztikus társadalmi, sőt 

politikai intézkedésekre lesz szükség. Bárhogyan is próbálják az egyének ütemezni az 

életüket, bármilyen pszichikai mankót kínálunk is nekik, bárhogyan is változtatjuk meg az 

oktatást, a társadalom egésze mindaddig a száguldó taposómalomban fog vergődni, amíg meg 

nem ragadjuk az irányítást maga felett a gyorsuló lendület felett.  
A változások nagy sebessége számos tényezőre vezethető vissza. A 

népességnövekedés, az urbanizáció, a fiatalok és idősek arányának változása - mind-mind 

szerepet játszanak ebben. A technológiai fejlődés azonban egyértelműen kritikus csomópont 

az okok hálózatában; sőt, ez lehet az a csomópont, amely az egész hálót aktiválja. A jövőbeni 

tömeges sokkok megelőzéséért folytatott küzdelem egyik erőteljes stratégiája tehát a 

technológiai fejlődés tudatos szabályozását foglalja magában. 

Nem tudjuk és nem is szabad kikapcsolni a technológiai fejlődés kapcsolóját. Csak a 

romantikus bolondok fecsegnek a "természeti állapothoz" való visszatérésről. A természeti 

állapot olyan állapot, amelyben a csecsemők elsorvadnak és meghalnak az alapvető orvosi 

ellátás hiányában, amelyben az alultápláltság elsorvasztja az agyat, amelyben, ahogy Hobbes 

emlékeztetett bennünket, a tipikus élet "szegény, undok, brutális és rövid". A technológiának 

hátat fordítani nemcsak ostobaság, hanem erkölcstelenség is lenne. 

Tekintve, hogy az emberek többsége képletesen még mindig a tizenkettedik században 

él, kik vagyunk mi, hogy egyáltalán elgondolkodjunk azon, hogy eldobjuk a gazdasági 

haladás kulcsát? Azokat, akik valamilyen homályos "emberi értékek" nevében 

technológiaellenes ostobaságokat fecsegnek, meg kell kérdezni, hogy "milyen embereket?". 

Ha szándékosan visszaforgatnánk az idő kerekét, azzal milliárdokat ítélnénk kényszerű és 

tartós nyomorúságra pontosan abban a történelmi pillanatban, amikor felszabadulásuk 

lehetővé válik. Egyértelműen nem kevesebb, hanem több technológiára van szükségünk. 

Ugyanakkor tagadhatatlanul igaz, hogy gyakran ostobán és önző módon alkalmazzuk az 

új technológiát. A technológiát azonnali gazdasági előnyökért való sietségünkben fizikai és 

társadalmi tűzfészekké változtattuk környezetünket. 

A diffúzió felgyorsulása, a technológiai fejlődés önerősítő jellege, amelynek révén 

minden egyes előrehaladás nem egy, hanem számos további lépést tesz lehetővé, a 

technológia és a társadalmi berendezkedés közötti szoros kapcsolat - mindezek egyfajta 

pszichológiai szennyezést, az élet tempójának látszólag megállíthatatlan felgyorsulását 

eredményezik. 

Ehhez a pszichés szennyezéshez párosul az ipari hányadék, amely az égboltot és a 

tengereket tölti meg. A növényvédő szerek és a gyomirtó szerek beszűrődnek az ételeinkbe. 

A kicsavart autóroncsok, az alumíniumdobozok, a nem visszaváltható üvegpalackok és a 

szintetikus műanyagok hatalmas konyhai söpredéket alkotnak közöttünk, ahogy egyre több 

hulladékunk ellenáll a bomlásnak. Még azt sem tudjuk, hogy mit kezdjünk radioaktív 

hulladékunkkal - hogy a földbe pumpáljuk-e, kilőjük-e a világűrbe, vagy az óceánokba 

öntjük. 

Technológiai hatalmunk növekszik, de a mellékhatások és a potenciális veszélyek is 

fokozódnak. Maguknak az óceánoknak a hőszennyezését kockáztatjuk, túlmelegítve azokat, 

elpusztítva mérhetetlen mennyiségű tengeri élőlényt, talán még a sarki jégsapkák elolvadását 

is. A szárazföldön olyan nagy népességtömegeket koncentrálunk olyan kis városi-

technológiai szigetekre, hogy azzal fenyegetünk, hogy gyorsabban elhasználjuk a levegő 



oxigénjét, mint ahogyan azt pótolni tudjuk, új Szaharák lehetőségét idézve fel a városok 

helyén. A természetes ökológia ilyen mértékű megbontásával a szó szoros értelmében - Barry 

Commoner biológus szavaival élve - "elpusztíthatjuk ezt a bolygót, mint az emberi lakhatásra 

alkalmas helyet". 
 

 

TECHNOLÓGIAI VISSZAHATÁS 



 

Ahogy a felelőtlenül alkalmazott technológia hatásai egyre nyilvánvalóbbá válnak, a politikai 

visszahatás egyre inkább felerősödik. Egy tengeri fúrási baleset, amely 800 

négyzetmérföldnyi területet szennyez a Csendes-óceánban, az egész Egyesült Államokban 

felháborodást vált ki. Egy nevadai multimilliomos iparmágnás, Howard Hughes pert készít 

elő, hogy megakadályozza az Atomenergia Bizottság földalatti nukleáris tesztjeinek 

folytatását. Seattle-ben a Boeing Company küzd a szuperszonikus sugárhajtású repülőgép 

építésére vonatkozó tervei ellen irányuló növekvő közfelháborodással. Washingtonban a 

közhangulat a rakétapolitika átértékelésére kényszeríti a közvéleményt. Az MIT-n, 

Wisconsinban, Cornellben és más egyetemeken a tudósok leteszik a kémcsöveket és a 

számológépeket a munkájuk társadalmi következményeinek megvitatására meghirdetett 

"kutatási moratórium" során. A diákok "környezetvédelmi tanórákat" szerveznek, az elnök 

pedig előadást tart a nemzetnek az ökológiai fenyegetésről. Nagy-Britanniában, 

Franciaországban és más nemzeteknél is felbukkannak a technológiai fejlődésünk miatti mély 

aggodalom további bizonyítékai.  
Itt látjuk az első szikrákat egy olyan nemzetközi lázadásról, amely az elkövetkező 

évtizedekben megrázza majd a parlamenteket és a kongresszusokat. A felelőtlenül 

alkalmazott technológia pusztítása elleni tiltakozás kóros formában kristályosodhat ki - egy 

jövőbeli fóbiás fasizmusként, amelyben a tudósok helyettesítik a zsidókat a koncentrációs 

táborokban. A beteg társadalmaknak bűnbakokra van szükségük. Ahogy a változás nyomása 

egyre nagyobb mértékben nehezedik az egyénre, és ahogy a jövő sokkja egyre gyakoribbá 

válik, ez a rémálomszerű végkifejlet egyre valószínűbbé válik. Jelzésértékű, hogy a sztrájkoló 

párizsi diákok által a falra firkált felirat a "halál a technokratákra!" felszólított. 

Nem szabad azonban megengedni, hogy a technológia ellenőrzésére irányuló kezdődő 

világméretű mozgalom felelőtlen technofóbok, nihilisták és rousseau-i romantikusok kezébe 

kerüljön. A technológiai lendület ereje ugyanis túl nagy ahhoz, hogy luddita paroxizmusokkal 

meg lehessen állítani. Ami még rosszabb, a technológia megállítására tett meggondolatlan 

kísérletek ugyanolyan pusztító eredményeket fognak produkálni, mint a technológia 

fejlesztésére tett meggondolatlan kísérletek. 

E kettős veszélyek közé szorulva kétségbeesetten szükségünk van egy felelős 

technológiai mozgalomra. Szükségünk van egy széleskörű politikai csoportosulásra, amely 

racionálisan elkötelezett a tudományos kutatás és a technológiai fejlődés mellett - de csak 

szelektív alapon. Ahelyett, hogy energiáit a Gép elítélésére vagy az űrprogram negatív 

kritikájára pazarolná, pozitív technológiai célokat kellene megfogalmaznia a jövőre nézve. 

Egy ilyen célrendszer, ha átfogó és jól kidolgozott, rendet teremthetne a jelenleg 

teljesen szétesett területen. Aurelio Peccei olasz közgazdász és iparmágnás szerint 1980-ra az 

Egyesült Államokban és Európában a kutatásra és fejlesztésre fordított kiadások együttesen 

évi 73 milliárd dollárt tesznek ki. Ez a kiadási szint évtizedenként háromnegyed billió dollárt 

tesz ki. Ha ekkora összegek forognak kockán, azt gondolnánk, hogy a kormányok gondosan 

megtervezik technológiai fejlesztéseiket, széleskörű társadalmi célokhoz kötik azokat, és 

ragaszkodnak a szigorú elszámoltathatósághoz. Semmi sem lehet ennél nagyobb tévedés. 

"Senki - még a ma élő legzseniálisabb tudósok sem - nem tudja, hogy a tudomány 

merre visz minket" - mondja Ralph Lapp, aki maga is tudósból lett író. "Egy vonat fedélzetén 

vagyunk, amely egyre gyorsul, és egy olyan vágányon száguld, amelyen ismeretlen számú 

váltó vezet ismeretlen célállomásra. A mozdony vezetőfülkéjében egyetlen tudós sincs, és a 

váltóknál démonok is állhatnak. A társadalom nagy része a vezetőfülkében ül és hátrafelé 

néz." 

Aligha megnyugtató, hogy amikor a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 

Szervezet kiadta az Egyesült Államok tudományáról szóló hatalmas jelentését, az egyik 

szerző, egy volt belga miniszterelnök bevallotta: "Arra a következtetésre jutottunk, hogy 

olyasmit kerestünk... ami nem létezett: tudománypolitikát". A bizottság még keményebben és 



még kevesebb sikerrel kereshetett volna bármi olyasmit, ami tudatos technológiapolitikára 

hasonlít. 

A radikálisok gyakran vádolják az "uralkodó osztályt" vagy az "establishmentet", vagy 

egyszerűen "őket" azzal, hogy a tömegek jólétével ellentétes módon irányítják a társadalmat. 

Az ilyen vádaknak lehet, hogy 



alkalmi pont. Ma azonban egy még veszélyesebb valósággal kell szembenéznünk: sok 

társadalmi baj nem annyira az elnyomó ellenőrzés, mint inkább az elnyomó kontrollhiány 

következménye. A szörnyű igazság az, hogy a technológia nagy részét illetően senki sem 

irányít. 
 

 

KULTURÁLIS STÍLUSOK KIVÁLASZTÁSA 

 

Amíg egy iparosodó nemzet szegény, addig hajlamos érvek nélkül fogadni minden olyan 

technikai újítást, amely a gazdasági teljesítmény vagy az anyagi jólét javulását ígéri. Ez 

valójában egy hallgatólagos technológiai politika, és rendkívül gyors gazdasági növekedést 

eredményezhet. Ez azonban egy brutálisan kidolgozatlan politika, és ennek eredményeképpen 

mindenféle új gépet és eljárást bevetnek a társadalomban, anélkül, hogy figyelembe vennék 

másodlagos vagy hosszú távú hatásaikat.  
Amint a társadalom megkezdi a szuperiparosodás felé való elindulását, ez a "mindent 

lehet" politika teljesen és veszélyesen alkalmatlanná válik. A technológia megnövekedett 

hatalmán és hatókörén kívül a lehetőségek is megsokszorozódnak. A fejlett technológia 

elősegíti a túlságosan nagy választék kialakulását az elérhető javak, kulturális termékek, 

szolgáltatások, szubkultuszok és életstílusok tekintetében. A túlválasztás ugyanakkor magát a 

technológiát is jellemzi. 

A társadalom előtt egyre többféle innováció jelenik meg, és a szelekció problémái 

egyre égetőbbé válnak. A régi egyszerű politika, amely a rövid távú gazdasági előnyök 

alapján döntött, veszélyesnek, zavarosnak, destabilizálónak bizonyul. 

Ma már sokkal kifinomultabb kritériumokra van szükségünk a technológiák közötti 

választáshoz. Ilyen politikai kritériumokra nemcsak azért van szükségünk, hogy elkerüljük az 

elkerülhető katasztrófákat, hanem azért is, hogy segítsenek felfedezni a holnap lehetőségeit. 

A társadalomnak most először kell szembesülnie a technológiai túlválasztással, és a gépeket, 

eljárásokat, technikákat és rendszereket nem egyenként, hanem csoportokban és 

klaszterekben kell kiválasztania. Úgy kell választania, ahogyan az egyén választja meg 

életmódját. Szuperdöntéseket kell hoznia a jövőjéről. 

Továbbá, ahogyan az egyén tudatosan választhat az alternatív életstílusok között, úgy a 

társadalom is tudatosan választhat az alternatív kulturális stílusok között. Ez új tény a 

történelemben. A múltban a kultúra előre megfontolt szándék nélkül alakult ki. Ma először 

tudjuk tudatossá tenni a folyamatot. Tudatos technológiai politika alkalmazásával - más 

intézkedésekkel együtt - alakíthatjuk ki a jövő kultúráját. 

Herman Kahn és Anthony Wiener A 2000-es év című könyvükben száz technikai újítást 

sorolnak fel, amelyek "nagy valószínűséggel a huszadik század utolsó harmadában fognak 

megvalósulni". Ezek a lézer többféle alkalmazásától kezdve az új anyagokig, új 

energiaforrásokig, új légi és tengeralattjáró járművekig, a háromdimenziós fényképezésig és 

az orvosi célú "emberi hibernálásig" terjednek. Hasonló listák máshol is találhatók. A 

közlekedésben, a kommunikációban, minden elképzelhető és néhány szinte elképzelhetetlen 

területen az innováció elárasztásával állunk szemben. Ennek következtében a választási 

lehetőségek bonyolultsága elképesztő. 

Ezt jól illusztrálják az új találmányok vagy felfedezések, amelyek közvetlenül érintik az 

ember alkalmazkodóképességének kérdését. Ilyen például az úgynevezett OLIVER*, amelyet 

egyes számítógépes szakemberek igyekeznek kifejleszteni, hogy segítsen nekünk a döntések 

túlterheltségének kezelésében. Legegyszerűbb formájában az OLIVER csupán egy személyi 

számítógép lenne, amelyet úgy programoztak, hogy az egyén számára információkat 

szolgáltasson, és kisebb döntéseket hozzon meg helyette. Ezen a szinten tárolhatna 

információkat arról, hogy a barátai milyen Manhattant vagy Martinit kedvelnek, adatokat a 

közlekedési útvonalakról, az időjárásról, a részvényárfolyamokról stb. A készüléket be 

lehetne állítani úgy, hogy emlékeztesse őt a felesége születésnapjára - vagy hogy 



automatikusan rendeljen virágot. Megújíthatná a magazin-előfizetéseit, időben kifizethetné a 

lakbért, borotvapengét rendelhetne és hasonlók. 

A számítógépes információs rendszerek elterjedésével ráadásul a könyvtárakban, 

vállalati aktákban, kórházakban, kiskereskedelmi üzletekben, bankokban, kormányzati 

intézményekben és más intézményekben tárolt adatok világméretű tárházát is megcsapolnák. 



ügynökségek és egyetemek. OLIVER így egyfajta egyetemes kérdésfeltevővé válna számára.  
Egyes informatikusok azonban ennél sokkal tovább látnak. Elméletileg lehetséges, 

hogy olyan OLIVER-t építsünk, amely elemzi gazdája szavainak tartalmát, alaposan 

megvizsgálja döntéseit, kikövetkezteti értékrendjét, frissíti saját programját, hogy tükrözze 

értékrendjének változásait, és végül egyre nagyobb és nagyobb döntéseket hoz meg helyette. 

Így az OLIVER tudná, hogy tulajdonosa minden valószínűség szerint hogyan reagálna 

a bizottsági ülésen elhangzott különböző javaslatokra. (Az ülésekre a tulajdonosaikat 

képviselő OLIVER-csoportok között kerülhetne sor, anélkül, hogy maguk a tulajdonosok 

jelen lennének. Valójában néhány ilyen típusú "számítógépes közvetítésű" konferenciát már 

tartottak is a kísérletezők). 

Az OLIVER például tudná, hogy tulajdonosa X jelöltre szavazna-e, hogy adakozna-e Y 

jótékonysági szervezetnek, hogy elfogadna-e egy vacsorameghívást Z-től. Az egyik 

OLIVER-rajongó, egy számítógépes pszichológus szavaival élve: "Ha Ön udvariatlan bunkó, 

az OLIVER tudni fogja, és ennek megfelelően fog cselekedni. Ha Ön házassági csaló, az 

OLIVER tudni fogja és segíteni fog. Mert OLIVER nem lesz más, mint az Ön mechanikus 

alteregója." A tudományos-fantasztikus fantasztikum szélsőségeihez mérten akár azt is el 

lehet képzelni, hogy tűméretű OLIVER-eket ültetnek csecsemők agyába, és klónozással 

kombinálva élő - nem csak mechanikus - alteregókat hoznak létre. 

Egy másik technológiai előrelépés, amely bővítheti az egyén alkalmazkodóképességét, 

az emberi IQ-ra vonatkozik. Az Egyesült Államokban, Svédországban és másutt széles 

körben ismertetett kísérletek határozottan arra utalnak, hogy belátható időn belül képesek 

lehetünk növelni az ember intelligenciáját és információkezelési képességeit. A biokémiai és 

táplálkozástudományi kutatások arra utalnak, hogy a fehérjék, az RNS és más manipulálható 

tulajdonságok valamilyen még mindig homályos módon összefüggnek a memóriával és a 

tanulással. Az intelligencia gátjának feltörésére irányuló nagyszabású erőfeszítések az ember 

alkalmazkodóképességének fantasztikus javulásában térülhetnek meg. 

Lehet, hogy a történelmi pillanat alkalmas az emberség ilyen fokozására, egy új, 

emberfeletti organizmusba való átugrásra. De mik a következmények és az alternatívák? 

Akarunk-e egy OLIVERekkel benépesített világot? Mikor? Milyen feltételek mellett és 

milyen feltételekkel? Kinek kellene hozzáférnie hozzájuk? Kinek nem? A biokémiai 

kezeléseket arra kellene-e használni, hogy a szellemi fogyatékosokat a normálisak szintjére 

emeljük, vagy arra, hogy az átlagot emeljük, vagy inkább arra kellene koncentrálnunk, hogy 

szuperzseniket próbáljunk tenyészteni? 

Egészen más területeken hasonlóan összetett választási lehetőségek állnak 

rendelkezésre. Vajon erőforrásainkat az alacsony költségű atomenergia elérésére irányuló 

erőfeszítések mögé kell-e állítani? Vagy hasonló erőfeszítéseket kellene tenni az agresszió 

biokémiai alapjainak meghatározására? Költsünk-e dollármilliárdokat egy szuperszonikus 

sugárhajtású repülőgép kifejlesztésére - vagy ezeket a pénzeket inkább a mesterséges szívek 

fejlesztésére fordítsuk? Meg kellene bütykölnünk az emberi géneket? Vagy - ahogy egyesek 

komolyan javasolják - el kellene árasztanunk Brazília belsejét, hogy egy olyan méretű belső 

óceánt hozzunk létre, mint Kelet- és Nyugat-Németország együttvéve? Nemsokára 

kétségtelenül képesek leszünk szuper-LSD-t vagy agresszióellenes adalékanyagot, vagy 

valamilyen Huxley-féle szomát tenni a reggelinkbe. Hamarosan képesek leszünk telepeseket 

telepíteni a bolygókra, és örömszondákat ültethetünk újszülöttjeink koponyájába. De kell-e 

nekünk? Ki fogja eldönteni? Milyen emberi kritériumok alapján kellene ilyen döntéseket 

hozni? 

Nyilvánvaló, hogy az a társadalom, amely az OLIVER, az atomenergia, a 

szuperszonikus közlekedés, a kontinentális méretű makromérnöki tevékenység, valamint az 

LSD és a gyönyörszondák mellett dönt, drámaian más kultúrát fog kialakítani, mint az, amely 

ehelyett az intelligencia növelését, az agresszióellenes gyógyszerek terjesztését és az olcsó 

műszívek biztosítását választja. 



Hamarosan éles különbségek alakulnának ki a technológiai fejlődést szelektíven 

sürgető társadalom és az első adandó alkalommal vakon felkapó társadalom között. Még 

élesebb különbségek alakulnának ki aközött a társadalom között, amelyben a technológiai 

fejlődés üteme 



a technológiai fejlődést visszafogják és irányítják, hogy megelőzzék a jövőbeli sokkhatást, és 

azt, amelyben a hétköznapi emberek tömegei képtelenek a racionális döntéshozatalra. Az 

egyikben megvalósítható a politikai demokrácia és a széles körű részvétel; a másikban a 

hatalmas nyomás egy aprócska techno-menedzseri elit politikai uralma felé vezet. Röviden, a 

technológiaválasztásunk döntően meghatározza a jövő kulturális stílusait.  
Ez az oka annak, hogy a technológiai kérdésekre már nem lehet kizárólag technológiai 

szempontból válaszolni. Ezek politikai kérdések. Sőt, mélyebben érintenek bennünket, mint a 

legtöbb felszínes politikai kérdés, amely napjainkban foglalkoztat bennünket. Ezért nem 

hozhatunk továbbra is technológiai döntéseket a régi módon. Nem engedhetjük meg, hogy 

véletlenszerűen, egymástól függetlenül hozzuk meg őket. Nem engedhetjük meg, hogy 

kizárólag rövid távú gazdasági megfontolások diktálják őket. Nem engedhetjük meg, hogy 

politikai vákuumban szülessenek. És nem bízhatjuk az ilyen döntések felelősségét olyan 

üzletemberekre, tudósokra, mérnökökre vagy adminisztrátorokra, akik nincsenek tisztában 

saját cselekedeteik mélyreható következményeivel. 
 

* On-line interaktív Vicarious Expediter és Responder. A rövidítést Oliver Selfridge, a koncepció 

megalkotójának tiszteletére választották. 

 

 

TRANZISZTOROK ÉS SZEX 

 

Ahhoz, hogy átvegyük a technológia feletti ellenőrzést, és ezen keresztül némi befolyást 

szerezzünk a gyorsulóban lévő általános lendületre, ezért az új technológiát egy sor igényes 

tesztnek kell alávetnünk, mielőtt szabadon engednénk a közegünkben. Egy egész sor 

szokatlan kérdést kell feltennünk minden újítással kapcsolatban, mielőtt tiszta vizet öntenénk 

a pohárba.  
Először is, a keserű tapasztalatnak mostanra meg kellett volna tanítania minket arra, 

hogy sokkal alaposabban vizsgáljuk meg minden új technológia lehetséges fizikai 

mellékhatásait. Akár egy új energiaformát, akár egy új anyagot, akár egy új ipari vegyi 

anyagot javasolunk, meg kell próbálnunk meghatározni, hogy az hogyan változtatja meg azt a 

kényes ökológiai egyensúlyt, amelytől a túlélésünk függ. Ezenfelül előre kell látnunk a 

közvetett hatásokat nagy időbeli és térbeli távolságokon keresztül. Egy folyóba dobott ipari 

hulladék több száz, sőt akár több ezer mérföldre is felbukkanhat az óceánban. A DDT csak 

évekkel a használata után mutathatja ki a hatását. Erről már annyi mindent írtak, hogy aligha 

szükséges tovább ragozni a témát. 

Másodszor, és ez sokkal összetettebb, meg kell kérdeznünk, hogy egy technikai 

innováció milyen hosszú távú hatást gyakorol a társadalmi, kulturális és pszichológiai 

környezetre. Széles körben úgy tartják, hogy az autó megváltoztatta városaink alakját, 

átrendezte a lakástulajdonlási és kiskereskedelmi szokásokat, megváltoztatta a szexuális 

szokásokat és lazította a családi kötelékeket. A Közel-Keleten a tranzisztoros rádiók gyors 

elterjedésének tulajdonítják, hogy hozzájárult az arab nacionalizmus újjáéledéséhez. A 

fogamzásgátló tabletta, a számítógép, az űrkutatás, valamint az olyan "puha" technológiák 

feltalálása és elterjedése, mint a rendszerelemzés, mind jelentős társadalmi változásokat 

hoztak magukkal. 

Többé nem engedhetjük meg magunknak, hogy az ilyen másodlagos társadalmi és 

kulturális hatások csak úgy "megtörténjenek". Meg kell próbálnunk előre jelezni őket, a 

lehető legnagyobb mértékben megbecsülve jellegüket, erejüket és időzítésüket. Ha ezek a 

hatások valószínűleg komoly károkat okoznak, fel kell készülnünk az új technológia 

blokkolására is. Ez ilyen egyszerű. Nem engedhetjük meg, hogy a technológia végig 

tomboljon a társadalmon. 

Teljesen igaz, hogy soha nem ismerhetjük meg semmilyen cselekvés minden hatását, 

legyen az technológiai vagy más jellegű. De az sem igaz, hogy tehetetlenek vagyunk. Néha 



például lehetőség van arra, hogy egy új technológiát korlátozott területeken, korlátozott 

csoportok körében teszteljünk, és tanulmányozzuk annak másodlagos hatásait, mielőtt 

elterjedésre bocsátanánk. Ha van képzelőerőnk, élő kísérleteket, akár önkéntes közösségeket 

is létrehozhatnánk, hogy segítsünk technológiai döntéseink meghozatalában. Ahogyan azt is 

kívánhatjuk, hogy 



a múlt olyan enklávéit, ahol a változás sebessége mesterségesen lelassul, vagy a jövő olyan 

enklávéit, ahol az egyének előzetesen megmintázhatják a jövő környezetét, akkor is érdemes 

lehet olyan speciális, magas újdonságtartalmú közösségeket létrehozni, sőt támogatni, ahol a 

fejlett gyógyszereket, energiaforrásokat, járműveket, kozmetikumokat, készülékeket és egyéb 

innovációkat kísérleti jelleggel használják és vizsgálják.  
Egy vállalat manapság rutinszerűen tesztel egy terméket, hogy megbizonyosodjon 

arról, hogy az ellátja elsődleges funkcióját. Ugyanez a vállalat a terméket piaci tesztelésnek 

veti alá, hogy megbizonyosodjon arról, hogy eladható-e. De ritka kivételtől eltekintve senki 

sem ellenőrzi utólag a fogyasztót vagy a közösséget, hogy megállapítsa, milyen emberi 

mellékhatásai voltak. A túlélés a jövőben azon múlhat, hogy megtanuljuk-e ezt tenni. 

Még akkor is, ha az élettani tesztelés megvalósíthatatlannak bizonyul, még mindig 

lehetséges számunkra, hogy szisztematikusan előre jelezzük a különböző technológiák távoli 

hatásait. A viselkedéskutatók gyorsan fejlesztik ki azokat az új eszközöket, a matematikai 

modellezéstől és szimulációtól kezdve az úgynevezett Delphi-elemzésekig, amelyek lehetővé 

teszik számunkra, hogy megalapozottabb döntéseket hozzunk cselekedeteink 

következményeiről. A technológia társadalmi értékeléséhez szükséges fogalmi hardvert már 

összeállítjuk; csak ki kell használnunk. 

Harmadszor, egy még nehezebb és élesebb kérdés: A társadalmi struktúra tényleges 

változásai mellett hogyan befolyásolja egy javasolt új technológia a társadalom értékrendjét? 

Keveset tudunk az értékstruktúrákról és azok változásáról, de okkal feltételezhetjük, hogy a 

technológia nagymértékben befolyásolja azokat is. Máshol azt javasoltam, hogy alakítsunk ki 

egy új szakmát, az "értékhatás-előrejelzők" szakmáját - olyan férfiak és nőkét, akiket arra 

képeztek ki, hogy a legfejlettebb viselkedéstudományi technikákat használják a javasolt 

technológia értékkövetkezményeinek értékelésére. 

1967-ben a Pittsburghi Egyetemen kiváló közgazdászok, tudósok, építészek, tervezők, 

írók és filozófusok egy csoportja egy egész napos szimuláción vett részt, amelynek célja az 

értékelőrejelzés művészetének fejlesztése volt. A Harvardon a Program on Technology and 

Society (Technológia és társadalom program) e területhez kapcsolódó munkát végzett. A 

Cornellben és a Columbia Institute for the Study of Science in Human Affairs-ben kísérletet 

tesznek a technológia és az értékek közötti kapcsolat modelljének megalkotására, valamint 

egy olyan játék megtervezésére, amely alkalmas az egyiknek a másikra gyakorolt hatásának 

elemzésére. Mindezek a kezdeményezések, bár még rendkívül kezdetlegesek, ígéretesek arra, 

hogy az új technológiákat minden eddiginél érzékenyebben tudjuk majd értékelni. 

Negyedszer és végül fel kell tennünk egy olyan kérdést, amelyet eddig szinte soha nem 

vizsgáltak, és amely mindazonáltal elengedhetetlenül fontos, ha meg akarjuk előzni a 

jövőbeni széles körű sokkot. Minden egyes jelentős technológiai innováció esetében fel kell 

tennünk a kérdést: milyen gyorsító hatásai vannak? 

Az alkalmazkodás problémái már messze túlmutatnak azon a nehézségen, hogy 

megbirkózzunk ezzel vagy azzal a találmánnyal vagy technikával. A mi problémánk már nem 

az innováció, hanem az innovációk láncolata, nem a szuperszonikus szállítóeszköz, nem a 

tenyésztőreaktor vagy a földi hatású gép, hanem az ilyen innovációk egész, egymással 

összefüggő sorozata és az általuk a társadalomba áradó újdonság. 

Segít-e egy javasolt innováció a későbbi fejlődés ütemének és irányának 

ellenőrzésében? Vagy inkább felgyorsít egy sor olyan folyamatot, amelyre nincs ráhatásunk? 

Hogyan befolyásolja az átmenetiség szintjét, az újdonságok arányát és a választék 

sokszínűségét? Amíg ezeket a kérdéseket szisztematikusan nem vizsgáljuk, addig a 

technológia társadalmi célokra való felhasználására tett kísérleteink - és általában véve a 

gyorsulási lendület ellenőrzésének megszerzése - erőtlennek és hiábavalónak bizonyulnak. 

Itt van tehát egy sürgető intellektuális program a társadalom- és a 

természettudományok számára. Megtanítottuk magunkat a legerősebb technológiák 



létrehozására és kombinálására. Nem törődtünk azzal, hogy megismerjük a 

következményeiket. Ma ezek a következmények azzal fenyegetnek, hogy elpusztítanak 

minket. Tanulnunk kell, mégpedig gyorsan. 



 

TECHNOLÓGIAI OMBUDSMAN 

 

A kihívás azonban nem csupán intellektuális, hanem politikai is. Amellett, hogy új kutatási 

eszközöket tervezünk - új módszereket környezetünk megértésére -, kreatív új politikai 

intézményeket is kell terveznünk, amelyek garantálják, hogy ezeket a kérdéseket valóban 

megvizsgálják; és amelyek támogatják vagy visszatartják (esetleg be is tiltják) az egyes 

javasolt technológiákat. Tulajdonképpen egy gépezetre van szükségünk a gépek szűrésére.  
A következő évtized egyik legfontosabb politikai feladata ennek a gépezetnek a 

létrehozása lesz. Nem szabad többé félnünk attól, hogy szisztematikus társadalmi ellenőrzést 

gyakoroljunk a technológia felett. Ennek felelősségét meg kell osztani az állami szerveknek 

és azoknak a vállalatoknak és laboratóriumoknak, amelyekben a technológiai újítások 

születnek. 

A technológia feletti ellenőrzésre vonatkozó bármilyen javaslat azonnal felvonja a 

tudományos szemöldököt. A kormányzat beavatkozásának kísértetét idézik fel. A technológia 

feletti ellenőrzés azonban nem feltétlenül jelenti a kutatás szabadságának korlátozását. A 

kérdés nem a felfedezés, hanem a terjesztés, nem a feltalálás, hanem az alkalmazás. Ironikus 

módon, ahogy Amitai Etzioni szociológus rámutat, "sok liberális, aki teljes mértékben 

elfogadta a keynesiánus gazdasági ellenőrzéseket, laissez-faire szemléletet képvisel a 

technológiával kapcsolatban. Az ő érveik azok, amelyeket egykor a laissez-faire 

közgazdaságtan védelmében használtak: hogy a technológia ellenőrzésére tett minden kísérlet 

elfojtaná az innovációt és a kezdeményezést". 

A túlzott ellenőrzésre vonatkozó figyelmeztetéseket nem szabad könnyelműen 

figyelmen kívül hagyni. Az ellenőrzés hiányának következményei azonban sokkal 

rosszabbak lehetnek. Valójában a tudomány és a technológia soha nem szabad abszolút 

értelemben. A találmányokat és alkalmazásuk ütemét egyaránt befolyásolják az őket 

létrehozó társadalom értékei és intézményei. Valójában minden társadalom előszűrést végez a 

technikai újítások széles körű alkalmazása előtt. 

Meg kell azonban változtatni azt a rendszertelen módszert, ahogyan ez ma történik, és 

azokat a kritériumokat, amelyek alapján a kiválasztás történik. Nyugaton az egyes technikai 

újítások kiszűrésének és mások alkalmazásának alapvető kritériuma továbbra is a gazdasági 

nyereségesség. A kommunista országokban a végső próbatétel az, hogy az innováció 

hozzájárul-e az általános gazdasági növekedéshez és a nemzeti hatalomhoz. Az előbbiekben a 

döntések magánjellegűek és pluralista módon decentralizáltak. Az utóbbiban nyilvánosak és 

szigorúan centralizáltak. 

Mindkét rendszer mára elavult - képtelenek megbirkózni a szuper-ipari társadalom 

összetettségével. Mindkettő hajlamos figyelmen kívül hagyni a technológia legközvetlenebb 

és legnyilvánvalóbb következményeit. Mégis, egyre inkább ezek a nem azonnali és nem 

nyilvánvaló hatások azok, amelyekkel foglalkoznunk kell. "A társadalomnak úgy kell 

megszerveznie magát, hogy a legtehetségesebb és legötletesebb tudósok egy része 

folyamatosan azzal foglalkozzon, hogy megpróbálja előre látni az új technológiák hosszú 

távú hatásait" - írja O. M. Solandt, a Kanadai Tudományos Tanács elnöke. "A jelenlegi 

módszerünk, hogy az egyének éberségétől függ, hogy előre látják-e a veszélyt, és hogy 

nyomásgyakorló csoportokat alakítanak-e, amelyek megpróbálják kijavítani a hibákat, nem 

lesz elégséges a jövőre nézve." 

A helyes irányba tett egyik lépés egy technológiai ombudsman létrehozása lenne - egy 

olyan állami ügynökségé, amelynek feladata a technológia felelőtlen alkalmazásával 

kapcsolatos panaszok fogadása, kivizsgálása és az azokkal kapcsolatos intézkedések 

meghozatala lenne. 

Kinek kellene felelősnek lennie a technológia káros hatásainak kijavításáért? Az otthoni 

mosó- és mosogatógépekben használt mosószerek gyors elterjedése az egész Egyesült 

Államokban felerősítette a víztisztítási problémákat. A mosószerek társadalmi bevezetéséről 



szóló döntések magánjellegűek voltak, de a mellékhatások az adófizetők és (a vízminőség 

romlása formájában) a fogyasztók által viselt költségeket eredményezték. 

A levegőszennyezés költségeit hasonlóképpen az adófizetők és a közösség viseli, még 

akkor is, ha a szennyezés forrásai - mint az gyakran előfordul - egyes vállalatokra, iparágakra 

vagy kormányzati létesítményekre vezethetők vissza. Talán ésszerű lenne, ha a 

szennyezésmentesítés költségeit a lakosság viselné, mint egyfajta társadalmi rezsiköltséget, 

nem pedig egyes iparágak. Sokféleképpen 



a költségek felosztása. Bármelyik utat is választjuk azonban, elengedhetetlen, hogy a 

felelősségi vonalakat világossá tegyük. Túl gyakran egyik ügynökség, csoport vagy 

intézmény sem rendelkezik egyértelmű felelősséggel.  
Egy technológiai ombudsman szolgálhatna a panaszok hivatalos meghallgatására. 

Azáltal, hogy felhívja a sajtó figyelmét azokra a vállalatokra vagy kormányzati szervekre, 

amelyek felelőtlenül vagy megfelelő átgondoltság nélkül alkalmazták az új technológiát, egy 

ilyen ügynökség nyomást gyakorolhatna az új technológia intelligensebb felhasználása 

érdekében. Szükség esetén kártérítési pereket kezdeményezhetne, és jelentős visszatartó 

erővel rendelkezne a technológiai felelőtlenséggel szemben. 
 

 

A KÖRNYEZETI KÉPERNYŐ 

 

De a felelősség utólagos kivizsgálása és megosztása aligha elegendő. Egy környezeti 

védőernyőt kell létrehoznunk, hogy megvédjük magunkat a veszélyes behatolásokkal 

szemben, valamint egy olyan állami ösztönzőrendszert, amely ösztönzi a biztonságos és 

társadalmilag kívánatos technológiát. Ez olyan kormányzati és magángépezetet jelent, amely 

a nagy technológiai fejlesztéseket még azelőtt felülvizsgálja, hogy a nyilvánosságra 

kerülnének.  
A vállalatoktól elvárható lenne, hogy saját "következményelemző személyzetet" 

hozzanak létre az általuk támogatott innovációk lehetséges hatásainak tanulmányozására. 

Bizonyos esetekben nem csupán arra kötelezhetnék őket, hogy kísérleti területeken teszteljék 

az új technológiát, hanem arra is, hogy nyilvános jelentést készítsenek annak hatásairól, 

mielőtt engedélyeznék az innováció széles körben történő elterjesztését a társadalomban. A 

felelősség nagy részét magára az iparra kellene ruházni. Minél kevésbé központosított az 

ellenőrzés, annál jobb. Ha az önellenőrzés működik, akkor az előnyösebb, mint a külső, 

politikai ellenőrzés. 

Ahol azonban az önszabályozás kudarcot vall, és ez gyakran előfordul, ott szükség 

lehet az állami beavatkozásra, és nem szabad kibújnunk a felelősség alól. Az Egyesült 

Államokban Emilio Q. Daddario kongresszusi képviselő, a képviselőház tudományos, 

kutatási és fejlesztési albizottságának elnöke javasolta egy technológiaértékelő bizottság 

létrehozását a szövetségi kormányzaton belül. A Nemzeti Tudományos Akadémia, a Nemzeti 

Mérnöki Akadémia, a Kongresszusi Könyvtár Törvényhozási Referencia Szolgálata, 

valamint a George Washington Egyetem tudományos és technológiai programja által 

készített tanulmányok mind egy ilyen ügynökség megfelelő jellegének meghatározására 

irányulnak. Lehet vitatkozni a formájáról; szükségessége vitán felül áll. 

A társadalom meghatározhat bizonyos általános elveket a technológiai fejlődésre 

vonatkozóan is. Ha például egy innováció bevezetése indokolatlan kockázattal jár, 

megkövetelhetné, hogy a felelős ügynökség tegyen félre pénzeszközöket a káros hatások 

korrekciójára, amennyiben azok bekövetkeznek. Létrehozhatnánk egy "technológiai 

biztosítási alapot" is, amelybe az innovációt elterelő ügynökségek befizethetnék a díjakat. 

Bizonyos nagyszabású ökológiai beavatkozásokat el lehetne halasztani vagy teljesen 

betiltani - talán annak az elvnek megfelelően, hogy ha a természetbe való beavatkozás túl 

nagy és hirtelen ahhoz, hogy hatásait nyomon lehessen követni és esetleg korrigálni lehessen, 

akkor nem szabad végrehajtani. Például felmerült, hogy az Asszuán-gát, amely távolról sem 

segíti az egyiptomi mezőgazdaságot, egy napon a Nílus mindkét partján a földek sósodásához 

vezethet. Ez katasztrofálisnak bizonyulhat. De egy ilyen folyamat nem egyik napról a másikra 

következne be. Ezért feltehetően nyomon követhető és megelőzhető. Ezzel szemben a 

Brazília teljes belsejének elárasztására irányuló terv olyan azonnali és kiszámíthatatlan 

ökológiai hatásokkal jár, hogy azt egyáltalán nem szabadna engedélyezni, amíg megfelelő 

nyomon követést nem lehet végezni, és nem állnak rendelkezésre sürgősségi korrekciós 

intézkedések. 



A társadalmi következmények szintjén egy új technológiát a viselkedéskutatók - 

pszichológusok, szociológusok, közgazdászok, politológusok - bizottságai elé lehetne 

terjeszteni engedélyezésre, akik a legjobb tudásuk szerint határoznák meg, hogy milyen 

valószínűsíthető erősséggel bírnak a technológia 



társadalmi hatás különböző időpontokban. Ha egy innováció valószínűleg komoly bomlasztó 

következményekkel jár, vagy korlátlanul gyorsító nyomást gyakorol, ezeket a tényeket egy 

társadalmi költség-haszon számítási eljárás során mérlegelni kell. Egyes nagy hatású 

innovációk esetében a technológiai értékelő ügynökség felhatalmazást kaphat arra, hogy 

korlátozó jogszabályokat kérjen, vagy olyan végzést szerezzen, amely a teljes nyilvános vita 

és tanulmány elkészültéig késlelteti a bevezetést. Más esetekben az ilyen innovációkat mégis 

szabaddá lehet tenni a terjesztés számára - feltéve, hogy előzetesen megfelelő lépéseket tettek 

a negatív következmények ellensúlyozására. Ily módon a társadalomnak nem kellene 

megvárnia a katasztrófát, mielőtt a technológia okozta problémákkal foglalkozna.  
Ha nem csupán a konkrét technológiákat, hanem azok egymáshoz való viszonyát, a 

közöttük eltelt időt, a terjedés javasolt sebességét és hasonló tényezőket vesszük figyelembe, 

akkor végső soron némi kontrollt nyerhetünk a változás üteme és iránya felett. 

Mondanom sem kell, hogy ezek a javaslatok maguk is robbanásveszélyes társadalmi 

következményekkel járnak, és alapos értékelést igényelnek. Lehetnek sokkal jobb módszerek 

is a kívánt célok elérésére. De az idő elkésett. Egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak, 

hogy bekötött szemmel száguldozzunk a szuperiparosodás felé. A technológiai ellenőrzés 

politikája keserű konfliktusokat fog kiváltani az elkövetkező napokban. De konfliktus ide 

vagy oda, a technológiát meg kell szelídíteni, ha a felgyorsuló lendületet ellenőrzés alá 

akarjuk vonni. És a gyorsuló lendületet ellenőrzés alá kell vonni, ha meg akarjuk előzni a 

jövőbeli sokkot. 



20. fejezet 

 
 

 

A TÁRSADALMI FUTURIZMUS 

STRATÉGIÁJA 

 

Lehet-e élni egy olyan társadalomban, amelyet nem lehet irányítani? Ezt a kérdést teszi fel 

nekünk a jövőbeli sokk fogalma. Mert ebben a helyzetben találjuk magunkat. Ha csak a 

technológia lenne az, ami elszabadult, a problémáink elég súlyosak lennének. A halálos tény 

azonban az, hogy sok más társadalmi folyamat is elkezdett elszabadulni, vadul ingadozva, 

ellenállva az irányításukra tett minden erőfeszítésünknek.  
Urbanizáció, etnikai konfliktusok, migráció, népesség, bűnözés - ezernyi példa jut 

eszünkbe azokról a területekről, amelyeken a változások alakítására tett erőfeszítéseink egyre 

inkább alkalmatlannak és hiábavalónak tűnnek. Ezek közül néhány erősen összefügg a 

technológia elszakadásával, mások részben függetlenek tőle. A változások egyenetlen, 

robbanásszerű üteme, az irányváltások és irányváltások arra kényszerítenek bennünket, hogy 

feltegyük a kérdést: vajon a techno-társadalmak, még az olyan viszonylag kicsik is, mint 

Svédország és Belgium, túl bonyolultak és túl gyorsan nőttek-e ahhoz, hogy kezelni lehessen 

őket? 

Hogyan előzhetjük meg a jövőbeni tömeges sokkot, szelektíven igazítva a változások 

ütemét, emelve vagy csökkentve az ösztönzés szintjét, amikor a kormányok - beleértve a 

legjobb szándékú kormányokat is - még arra is képtelennek tűnnek, hogy a változásokat a 

helyes irányba tereljék? 

Így ír egy vezető amerikai urbanológus nem titkolt undorral: "A Városfelújítási 

Ügynökségnek több mint hárommilliárd dolláros költséggel sikerült jelentősen csökkentenie 

az amerikai városok olcsó lakáskínálatát." Hasonló bukásokat tucatnyi területen lehetne 

idézni. Miért nyomorítják meg manapság a jóléti programok gyakran inkább 

megnyomorítják, mintsem segítik ügyfeleiket? Miért lázadnak és lázadnak az egyetemisták, 

az elvileg elkényeztetett elit? Miért növelik a gyorsforgalmi utak a forgalmi torlódásokat, 

ahelyett, hogy csökkentenék azokat? Röviden, miért válik oly sok jó szándékú liberális 

program olyan gyorsan rothadóvá, és miért produkál olyan mellékhatásokat, amelyek kioltják 

központi hatásukat? Nem csoda, hogy Raymond Fletcher, egy csalódott brit parlamenti 

képviselő nemrég panaszkodott: "A társadalom véletlenszerűvé vált!" 

Ha a véletlenszerűség a minta szó szerinti hiányát jelenti, akkor természetesen túlzásba 

viszi az ügyet. Ha azonban a véletlenszerűség azt jelenti, hogy a szociálpolitika eredményei 

kiszámíthatatlanná és nehezen megjósolhatóvá váltak, akkor pontosan célba talál. Itt van 

tehát a jövőbeli sokk politikai jelentése. Ugyanis ahogy az egyéni jövőbeli sokk abból fakad, 

hogy az egyén nem képes lépést tartani a változások ütemével, a kormányok is egyfajta 

kollektív jövőbeli sokkban szenvednek - döntési folyamataik összeomlásában. 

Sir Geoffrey Vickers, a kiváló brit társadalomtudós dermesztő világossággal 

azonosította a problémát: "A változások üteme egyre gyorsuló ütemben növekszik, anélkül, 

hogy ennek megfelelően gyorsulna az a sebesség, amellyel további válaszokat lehet adni; és 

ez közelebb visz minket ahhoz a küszöbhöz, amelyen túl az irányítás elveszik." 
 

 

A TECHNOKRÁCIA HALÁLA 

 

Amit most látunk, az az iparosodás végleges felbomlásának kezdete, és ezzel együtt a 

technokrata tervezés összeomlása. Technokratikus tervezés alatt nem csak azt a 

központosított nemzeti tervezést értem, amely egészen a közelmúltig jellemezte a 



Szovjetuniót, hanem a szisztematikus változásmenedzsment kevésbé formális, szétszórtabb 

kísérleteit is, amelyek a csúcstechnológiát alkalmazó nemzetek mindegyikében előfordulnak, 

politikai meggyőződésre való tekintet nélkül. Michael Harrington, a szocialista kritikus, aki 

azzal érvel, hogy elutasítottuk a tervezést, a mi századunkat a "véletlen századának" nevezte. 

Mégis, ahogy Galbraith bemutatja, a nagyvállalatok még a kapitalista gazdaságon belül is 

hatalmas erőfeszítéseket tesznek a termelés és az elosztás racionalizálására, a tervezésre 



a jövőjüket, amennyire csak tudják. A kormányok is mélyen benne vannak a tervezésben. A 

háború utáni gazdaságok keynesi manipulációja lehet, hogy nem megfelelő, de ez nem 

véletlen. Franciaországban a Le Plan az ország életének szerves részévé vált. Svédországban, 

Olaszországban, Németországban és Japánban a kormányok aktívan beavatkoznak a 

gazdaságba, hogy bizonyos iparágakat megvédjenek, másokat tőkésítsenek, és felgyorsítsák a 

növekedést. Az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában még a helyi önkormányzatok is 

rendelkeznek legalábbis úgynevezett tervezési osztályokkal.  
Miért van tehát az, hogy a rendszer mindezen erőfeszítések ellenére kicsúszik a 

kezünkből? A probléma nem egyszerűen az, hogy túl keveset tervezünk, hanem az is, hogy 

túl rosszul tervezünk. A bajok egy része a tervezésünkben rejlő feltételezésekre vezethető 

vissza. 

Először is, a technokrata tervezés, amely maga is az iparosodás terméke, annak a 

gyorsan eltűnőben lévő korszaknak az értékeit tükrözi. Az iparosság mind kapitalista, mind 

kommunista változatában az anyagi jólét maximalizálására összpontosító rendszer volt. Így a 

technokrata számára Detroitban és Kijevben egyaránt a gazdasági haladás az elsődleges cél, a 

technológia pedig az elsődleges eszköz. Az a tény, hogy az egyik esetben az előrelépés a 

magánelőnyt, a másikban pedig elméletileg a közjót szolgálja, nem változtat a két rendszer 

közös alapfeltevésén. A technokrata tervezés gazdaságcentrikus. 

Másodszor, a technokrata tervezés tükrözi az iparosodás időhöz kötöttségét. A korábbi 

társadalmak fojtogató múltorientáltságától megszabadulni igyekvő iparosodás erősen a 

jelenre összpontosított. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy tervezése a közeli jövővel 

foglalkozott. Az ötéves terv ötlete őrülten futurisztikusnak tűnt a világ számára, amikor a 

szovjetek először terjesztették elő az 1920-as években. Még ma is, kivéve a legfejlettebb 

szervezetekben az ideológiai függöny mindkét oldalán, az egy- vagy kétéves előrejelzéseket 

"hosszú távú tervezésnek" tekintik. Egy maroknyi vállalat és kormányzati ügynökség, mint 

látni fogjuk, tíz, húsz, sőt ötven évre előre tekintő horizontokkal kezdett el foglalkozni. A 

többség azonban továbbra is vakon a jövő hétfő felé orientálódik. A technokrata tervezés 

rövidtávú. 

Harmadszor, az iparosodás bürokratikus szervezetét tükrözve a technokrata tervezés a 

hierarchiára épült. A világot vezetőre és munkásra, tervezőre és tervezendőre osztották, és a 

döntéseket az egyik a másik számára hozta. Ez a rendszer, amely megfelelő, amíg a változás 

ipari tempóban bontakozik ki, összeomlik, amint a tempó eléri a szuperipari sebességet. Az 

egyre instabilabb környezet egyre több nem programozott döntést követel meg lentről; az 

azonnali visszajelzés iránti igény elmosja a vonal és a személyzet közötti különbséget; és a 

hierarchia megbillen. A tervezők túl távoliak, túlságosan nem ismerik a helyi viszonyokat, túl 

lassan reagálnak a változásokra. Ahogy terjed a gyanú, hogy a felülről lefelé történő 

ellenőrzés nem működőképes, a tervezők elkezdenek kiabálni a döntéshozatalban való 

részvétel jogáért. A tervezők azonban ellenállnak. A technokrata tervezés ugyanis, akárcsak 

az általa tükrözött bürokratikus rendszer, alapvetően antidemokratikus. 

A szuperiparosodás felé sodró erőket nem lehet többé ezekkel a csődbe ment ipari 

korszakbeli módszerekkel irányítani. Egy ideig még működhetnek az elmaradott, lassan 

fejlődő iparágakban vagy közösségekben. De rossz alkalmazásuk a fejlett iparágakban, az 

egyetemeken, a városokban - ahol a változás gyors - csak fokozza az instabilitást, és egyre 

vadabb és vadabb kilengésekhez és kilengésekhez vezet. Ráadásul, ahogy a kudarc 

bizonyítékai egyre csak gyűlnek, veszélyes politikai, kulturális és pszichológiai áramlatok 

szabadulnak el. 

Az irányítás elvesztésére adott egyik válasz például az intelligencia elleni ellenszenv. A 

tudomány először adta meg az embernek az uralom érzését a környezete, és ezáltal a jövő 

felett. Azzal, hogy a jövőt megváltoztathatatlan helyett formálhatóvá tette, összetörte a 

passzivitást és miszticizmust hirdető ópiumvallásokat. Napjainkban a társadalom 

irányíthatatlanságának növekvő bizonyítékai a tudományból való kiábrándulást táplálják. 

Ennek következtében a miszticizmus rikító újjáéledésének lehetünk tanúi. Hirtelen az 



asztrológia lett a divat. A zen, a jóga, a szeánszok és a boszorkányság népszerű időtöltéssé 

válik. Szekták alakulnak a dionüszoszi élmény, a nem verbális és állítólag nem lineáris 

kommunikáció keresése körül. Azt mondják nekünk, hogy fontosabb "érezni", mint 

"gondolkodni", mintha a kettő között ellentmondás lenne. Az egzisztencialista orákulumok 

csatlakoznak 



katolikus misztikusok, jungi pszichoanalitikusok és hindu guruk, akik a misztikus és érzelmes 

dolgokat a tudományos és racionális dolgokkal szemben emelték ki.  
A tudomány előtti attitűdökhöz való visszatérést - nem meglepő módon - a 

társadalomban hatalmas nosztalgiahullám kíséri. Az antik bútorok, a letűnt korok plakátjai, a 

tegnapi apróságok felidézésén alapuló játékok, a szecesszió újjáéledése, az Edward-korabeli 

stílusok elterjedése, az olyan elhalványult popkultikus hírességek újrafelfedezése, mint 

Humphrey Bogart vagy W. C. Fields, mind-mind az egyszerűbb, kevésbé viharos múlt iránti 

pszichológiai vágyat tükrözik. Erőteljes hóbortgépezetek lépnek működésbe, hogy 

kihasználják ezt az éhséget. A nosztalgiaüzlet virágzó iparággá válik. 

A technokrata tervezés kudarca és az ebből következő kontrollvesztés érzése szintén a 

"most-ság" filozófiáját táplálja. Dalok és reklámok hirdetik a "most nemzedék" megjelenését, 

és a tanult pszichiáterek az elfojtás feltételezett veszélyeiről beszélve arra figyelmeztetnek, 

hogy ne halasszuk el a kielégülést. Bátorítják a cselekvést és az azonnali kifizetődés 

keresését. "Jobban orientálódunk a jelenre" - mondja egy tizenéves lány egy riporternek a 

woodstocki mamut rockzenei fesztivál után. "Most azt csináld, amit akarsz... Ha nagyon 

sokáig maradsz valahol, akkor belekerülsz a tervezésbe... . Szóval csak továbblépsz." A 

spontaneitás, a társadalmi tervnélküliség személyes megfelelője, sarkalatos pszichológiai 

erénnyé emelkedett. 

Mindennek politikai analógiája a jobboldaliak és az újbaloldaliak furcsa koalíciójának 

kialakulásában van, amely a jövővel kapcsolatban csak "laza" megközelítésnek nevezhető 

megközelítést támogatja. Így egyre több felhívást hallunk a tervezés-ellenesség vagy a nem 

tervezés mellett, amit néha "szerves növekedésként" eufemizálnak. Egyes radikálisok 

körében ez anarchista színezetet ölt. Nemcsak azt tartják feleslegesnek vagy bölcsnek, hogy 

hosszú távú terveket készítsenek annak az intézménynek vagy társadalomnak a jövőjére 

vonatkozóan, amelyet meg akarnak dönteni, hanem néha még azt is rossz ízlésnek tartják, 

hogy megtervezzék a következő másfél órát egy gyűlésen. A tervnélküliséget dicsőítik. 

Azzal érvelve, hogy a tervezés értékeket kényszerít a jövőre, a tervezést ellenzők 

figyelmen kívül hagyják azt a tényt, hogy a nem tervezés is ezt teszi, méghozzá gyakran 

sokkal rosszabb következményekkel. A technokrata tervezés szűk, ökonocentrikus jellege 

miatt feldühödve elítélik a rendszerelemzést, a költség-haszon számítást és a hasonló 

módszereket, figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy másképp használva éppen ezek az 

eszközök alakíthatók át a jövő humanizálásának erőteljes technikájává. 

Amikor a kritikusok azzal vádolják, hogy a technokrata tervezés emberellenes abban az 

értelemben, hogy a gazdasági haszon maximalizálására irányuló rohanásában elhanyagolja a 

társadalmi, kulturális és pszichológiai értékeket, általában igazuk van. Amikor azzal vádolják, 

hogy rövidlátó és antidemokratikus, általában igazuk van. Amikor azzal vádolják, hogy 

alkalmatlan, általában igazuk van. 

De amikor visszafejlődnek az irracionalitásba, a tudományellenes hozzáállásba, 

egyfajta beteges nosztalgiába és a most-ság felmagasztalásába, akkor nemcsak tévednek, 

hanem veszélyesek is. Ahogyan az iparossággal szembeni alternatíváik az iparosodás előtti 

intézményekhez való visszatérést követelik, a technokráciával szembeni alternatívájuk nem a 

poszt-, hanem a pre-technokrácia. 

Semmi sem lehet ennél veszélyesen rosszul alkalmazkodó. Bármilyenek is legyenek az 

elméleti érvek, a világban elszabadultak a nyers erők. Akár meg akarjuk előzni a jövőbeli 

sokkot, akár a népességet akarjuk kordában tartani, akár a környezetszennyezést akarjuk 

megfékezni, akár a fegyverkezési versenyt akarjuk megállítani, nem engedhetjük meg, hogy a 

világot megrázó jelentőségű döntéseket figyelmetlenül, esztelenül, terv nélkül hozzuk meg. 

Ha lazán lógunk, azzal kollektív öngyilkosságot követünk el. 

Nem a múlt irracionalizmusaihoz való visszatérésre, nem a változások passzív 

elfogadására, nem kétségbeesésre vagy nihilizmusra van szükségünk. Ehelyett egy erős új 



stratégiára van szükségünk. A későbbiekben világossá váló okokból ezt a stratégiát 

"társadalmi futurizmusnak" nevezem. Meggyőződésem, hogy ezzel a stratégiával felvértezve 

a változások kezelésében a kompetencia új szintjére juthatunk. A tervezésnek egy olyan 

formáját találhatjuk ki, amely humánusabb, előrelátóbb és demokratikusabb, mint bármelyik 

eddig használt forma. Röviden, túlléphetünk a technokrácián. 



A TERVEZŐ HUMANIZÁLÁSA 

 

A technokraták gazdasági gondolkodásban szenvednek. Háború és súlyos vészhelyzet 

kivételével abból indulnak ki, hogy még a nem gazdasági problémák is megoldhatók 

gazdasági eszközökkel.  
A társadalmi futurizmus megkérdőjelezi mind a marxista, mind a keynesiánus 

menedzserek ezen alapfeltevését. A maga történelmi idejében és helyén az ipari társadalom 

céltudatos törekvése az anyagi fejlődésre jól szolgálta az emberiséget. Ahogy azonban a 

szuperiparosodás felé rohanunk, egy új ethosz jelenik meg, amelyben más célok kezdenek 

egyenrangúvá válni a gazdasági jólét céljaival, sőt, azok helyébe lépnek. Személyes 

szempontból az önmegvalósítás, a társadalmi felelősségvállalás, az esztétikai teljesítmény, a 

hedonista individualizmus és egy sor más cél verseng az anyagi sikerre való nyers 

törekvéssel, és gyakran háttérbe szorítja azt. A jólét olyan alapként szolgál, amelyből 

kiindulva az emberek különféle posztgazdasági célok felé kezdenek el törekedni. 

Ugyanakkor a szuperindusztrializmus felé tartó társadalmakban a gazdasági változók - 

bérek, fizetési mérleg, termelékenység - egyre érzékenyebben reagálnak a nem gazdasági 

környezet változásaira. Gazdasági problémák bőven akadnak, de egy sor olyan kérdés is 

előtérbe kerül, amelyek csak másodsorban gazdaságiak. A rasszizmus, a nemzedékek közötti 

küzdelem, a bűnözés, a kulturális autonómia, az erőszak - mindezeknek gazdasági dimenziói 

vannak, de egyiket sem lehet hatékonyan kezelni pusztán gazdaságcentrikus intézkedésekkel. 

A gyártásról a szolgáltatási termelésre való áttérés, az áruk és a szolgáltatások 

pszichologizálása, és végső soron az élményalapú termelés felé való elmozdulás mind sokkal 

szorosabban kötik a gazdasági szektort a nem gazdasági erőkhöz. A fogyasztói preferenciák a 

gyors életmódváltozásokkal összhangban változnak, így a szubkultuszok jövés-menése a 

gazdasági zűrzavarban tükröződik. A szuperipari termeléshez szimbólummanipulációban 

jártas munkásokra van szükség, így az, hogy mi zajlik a fejükben, sokkal fontosabbá válik, 

mint a múltban, és sokkal inkább függ a kulturális tényezőktől. 

Még arra is van bizonyíték, hogy a pénzügyi rendszer egyre jobban reagál a társadalmi 

és pszichológiai nyomásra. Csak egy szuperiparosodás felé tartó, jóléti társadalomban 

lehetünk tanúi olyan új befektetési eszközök - például befektetési alapok - feltalálásának, 

amelyeket tudatosan nem gazdasági megfontolások motiválnak vagy korlátoznak. A 

Vanderbilt Mutual Fund és a Provident Fund nem hajlandó szeszesital- vagy dohányipari 

részvényekbe befektetni. Az óriási Mates Fund elveti a lőszergyártással foglalkozó vállalatok 

részvényeit, míg az apró Vantage 10/90 Fund a vagyonának egy részét a fejlődő országok 

élelmiszer- és népesedési problémáinak enyhítésén dolgozó iparágakba fekteti. Vannak olyan 

alapok, amelyek csak vagy elsősorban fajilag integrált lakásokba fektetnek be. A Ford 

Alapítvány és a Presbiteriánus Egyház is jelentős portfóliójának egy részét olyan vállalatokba 

fekteti be, amelyeket nem pusztán a gazdasági kifizetés, hanem a városi problémák 

megoldásához való potenciális hozzájárulásuk alapján választottak ki. Az ilyen, még mindig 

kisszámú fejlemények pontosan jelzik a változás irányát. 

Eközben a városi központokban fix befektetésekkel rendelkező amerikai 

nagyvállalatokat - gyakran önmaguk ellenére - beszippantja a társadalmi változások örvénylő 

örvénye. Vállalatok százai vesznek részt ma már a keményen munkanélküliek 

foglalkoztatásában, írástudás- és munkaképzési programok szervezésében, és számtalan más, 

ismeretlen tevékenységben. Ezek az új szerepvállalások olyannyira fontossá váltak, hogy a 

világ legnagyobb vállalata, az American Telephone and Telegraph Company nemrégiben 

létrehozta a Környezetvédelmi Ügyek Osztályát. Ez az úttörő vállalkozás olyan feladatokat 

kapott, mint a levegő- és vízszennyezéssel való törődés, a vállalat teherautóinak és 

berendezéseinek esztétikai megjelenésének javítása, valamint kísérleti óvodai tanulási 

programok támogatása a városi gettókban. Mindez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a 



nagyvállalatok egyre önzetlenebbek lennének; csupán azt hangsúlyozza, hogy a gazdasági 

szektor és az erőteljes kulturális, pszichológiai és társadalmi erők közötti kapcsolatok egyre 

szorosabbá válnak. 



Miközben azonban ezek az erők az ajtónkat ostromolják, a legtöbb technokrata tervező 

és menedzser úgy viselkedik, mintha mi sem történt volna. Továbbra is úgy viselkednek, 

mintha a gazdasági szektor hermetikusan el lenne zárva a társadalmi és pszichokulturális 

hatásoktól. Valójában az ökonocentrikus előfeltevések olyan mélyen vannak eltemetve és 

olyan széles körben elterjedtek mind a kapitalista, mind a kommunista nemzetekben, hogy 

eltorzítják a változások irányításához nélkülözhetetlen információs rendszereket.  
Például minden modern nemzet kifinomult gépezetet tart fenn a gazdasági teljesítmény 

mérésére. Gyakorlatilag napról napra ismerjük a változások irányát a termelékenység, az 

árak, a beruházások és hasonló tényezők tekintetében. Egy sor "gazdasági mutatószámon" 

keresztül mérjük a gazdaság általános egészségi állapotát, a változás sebességét és a változás 

általános irányait. E mérőszámok nélkül a gazdaság irányítása sokkal kevésbé lenne 

hatékony. 

Ezzel szemben nincsenek ilyen mérőszámaink, nincsenek összehasonlítható "társadalmi 

mutatók", amelyekből megtudhatnánk, hogy a társadalom - a gazdaságtól megkülönböztetve - 

szintén egészséges-e. Nincsenek mérőszámaink az "életminőségre". Nincsenek 

szisztematikus mutatóink, amelyek megmondanák, hogy az emberek jobban vagy kevésbé 

elidegenedtek-e egymástól; hogy az oktatás hatékonyabb-e; hogy virágzik-e a művészet, a 

zene és az irodalom; hogy növekszik-e az udvariasság, a nagylelkűség vagy a kedvesség. "A 

bruttó nemzeti termék a mi Szent Grálunk" - írja Stewart Udall, az Egyesült Államok volt 

belügyminisztere - "... de nincs környezetvédelmi indexünk, nincs népszámlálási 

statisztikánk, amely azt mérné, hogy évről évre élhetőbb-e az ország". 

A felszínen ez tisztán technikai kérdésnek tűnik - a statisztikusok vitája. Pedig ennek 

van a legkomolyabb politikai jelentősége, mivel ilyen intézkedések hiányában nehéz lesz 

összekapcsolni a nemzeti vagy helyi politikákat a megfelelő hosszú távú társadalmi célokkal. 

Az ilyen mutatók hiánya állandósítja a vulgáris technokráciát. 

A nyilvánosság számára kevéssé ismert, hogy Washingtonban udvarias, de egyre 

elkeseredettebb harc kezdődött ebben a kérdésben. A technokrata tervezők és közgazdászok a 

társadalmi mutatók ötletében fenyegetést látnak a politikai döntéshozók füle hallatára 

kialakult pozíciójukra nézve. Ezzel szemben a társadalmi mutatók szükségessége mellett 

olyan neves társadalomtudósok érveltek ékesszólóan, mint Bertram M. Gross a Wayne 

Állami Egyetemről, Eleanor Sheldon és Wilbert Moore a Russell Sage Alapítványtól, Daniel 

Bell és Raymond Bauer a Harvardról. Gross szerint "széleskörű lázadásnak vagyunk tanúi az 

Egyesült Államok kormányának jelenlegi statisztikai intézménye ellen, amelyet "gazdasági 

filiszterizmusnak" neveztek". 

Ez a lázadás erőteljes támogatást kapott a politikusok és kormányzati tisztviselők egy 

kis csoportjától, akik felismerték, hogy kétségbeesetten szükségünk van egy poszt-

technokratikus társadalmi intelligencia rendszerre. Ezek közé tartozik Daniel P. Moynihan, a 

Fehér Ház egyik legfontosabb tanácsadója, Walter Mondale minnesotai és Fred Harris 

oklahomai szenátorok, valamint számos korábbi kabinettag. A közeljövőben várható, hogy 

ugyanez a lázadás a világ más fővárosaiban is kitör, ismét meghúzva a határt a technokraták 

és a poszt-technokraták között. 

A jövőbeli sokk veszélye azonban már önmagában is arra utal, hogy új szociális 

intézkedésekre van szükség, amelyekről még a szociális mutatókkal foglalkozó, gyorsan 

terjedő szakirodalomban sem esik szó. Sürgősen szükségünk van például olyan technikákra, 

amelyekkel mérhető a különböző közösségekben, különböző népességcsoportokban és az 

egyéni tapasztalatokban tapasztalható átmenetiség mértéke. Elvileg lehetséges egy olyan 

"átmenetiség-index" megtervezése, amely megmutatná, hogy milyen ütemben teremtünk és 

bontunk kapcsolatokat a környezetünket alkotó dolgokkal, helyekkel, emberekkel, 

szervezetekkel és információs struktúrákkal. 

Egy ilyen index többek között feltárná a társadalom különböző csoportjainak 

tapasztalatai közötti fantasztikus különbségeket - az emberek nagy részének statikus és 

unalmas életminőségét, mások életének frenetikus váltakozását. Azok a kormányzati 



politikák, amelyek mindkét emberfajtával egyformán próbálnak foglalkozni, arra vannak 

ítélve, hogy az egyik vagy a másik - vagy mindkettő - dühös ellenállásába ütközzenek. 



Hasonlóképpen szükségünk van a környezet újdonságának mutatóira is. Milyen 

gyakran kell közösségeknek, szervezeteknek vagy egyéneknek első ízben előforduló 

helyzetekkel megbirkózniuk? Az átlagos munkásosztálybeli családok otthonában hány olyan 

tárgy van, amelyik valóban "új" a funkcióját vagy a megjelenését tekintve; hány 

hagyományos? Milyen szintű újdonság - a dolgok, az emberek vagy bármely más jelentős 

dimenzió tekintetében - szükséges a túlstimulálás nélküli ösztönzéshez? Mennyivel több 

újdonságot tudnak a gyerekek befogadni, mint a szüleik - ha igaz, hogy többet tudnak 

befogadni? Milyen módon függ össze az öregedés az alacsonyabb újdonságtűrő képességgel, 

és hogyan függnek össze ezek a különbségek a politikai és generációk közötti 

konfliktusokkal, amelyek most szétszakítják a techno-társadalmakat? Az újdonság 

inváziójának tanulmányozásával és mérésével talán elkezdhetjük ellenőrizni a változások 

beáramlását társadalmi struktúráinkba és személyes életünkbe.  
És mi a helyzet a választási lehetőségekkel és a túlválasztással? Tudunk-e 

mérőszámokat alkotni az emberi életben a jelentős választási lehetőségek mértékéről? Lehet-

e olyan kormány, amely demokratikusnak adja ki magát, hogy nem foglalkozik ezzel a 

kérdéssel? A választás szabadságáról szóló retorika ellenére egyetlen kormányzati szerv sem 

állíthatja magáról, hogy kísérletet tett volna ennek mérésére. A feltételezés egyszerűen az, 

hogy a nagyobb jövedelem vagy jólét nagyobb választási lehetőséget jelent, és a nagyobb 

választási lehetőség viszont szabadságot jelent. Nem lenne itt az ideje, hogy megvizsgáljuk 

politikai rendszereink ezen alapfeltevéseit? A poszt-technokratikus tervezésnek pontosan 

ilyen kérdésekkel kell foglalkoznia, ha meg akarjuk előzni a jövőbeli sokkot, és egy humánus 

szuper-ipari társadalmat akarunk építeni. 

A társadalmi és kulturális célok elérésének mérésére szolgáló, a gazdasági mutatókkal 

integrált, érzékeny mutatórendszer része annak a technikai felszerelésnek, amelyre minden 

társadalomnak szüksége van ahhoz, hogy sikeresen elérje az ökotechnológiai fejlődés 

következő szakaszát. Ez a poszt-technokratikus tervezés és változásmenedzsment abszolút 

előfeltétele. 

A tervezésnek ezt a humanizálását ráadásul a politikai struktúráinkban is tükröznie kell. 

Ahhoz, hogy a szuperindusztriális társadalmi intelligenciarendszert összekapcsoljuk a 

társadalom döntési központjaival, intézményesítenünk kell az életminőséggel való törődést. 

Ezért Bertram Gross és mások a társadalmi mutatók mozgalmában a szociális tanácsadók 

tanácsának létrehozását javasolták az elnök mellett. Egy ilyen Tanács, ahogy ők látják, a már 

létező Gazdasági Tanácsadók Tanácsának mintájára működne, és párhuzamos feladatokat 

látna el a szociális területen. Az új ügynökség pontosan úgy figyelné a kulcsfontosságú 

társadalmi mutatókat, ahogyan a CEA a gazdasági mutatókat, és a változásokat az elnök 

számára értelmezné. Évente jelentést adna ki az életminőségről, világosan megfogalmazva a 

meghatározott célok tekintetében elért társadalmi előrehaladásunkat (vagy annak hiányát). Ez 

a jelentés így kiegészítené és kiegyensúlyozná a CEA által készített éves gazdasági jelentést. 

Azáltal, hogy megbízható, hasznos adatokat szolgáltatna társadalmi helyzetünkről, a 

Szociális Tanácsadók Tanácsa elkezdené befolyásolni a tervezést általában véve, 

érzékenyebbé téve azt a társadalmi költségek és előnyök iránt, kevésbé ridegen technokrata 

és gazdaságcentrikusabbá.*. 

Az ilyen tanácsok létrehozása, nem csupán szövetségi szinten, hanem állami és 

önkormányzati szinten is, nem oldaná meg minden problémánkat; nem szüntetné meg a 

konfliktusokat; nem garantálná a társadalmi mutatók megfelelő kihasználását. Röviden, nem 

szüntetné meg a politikát a politikai életből. De elismerést - és politikai erőt - adna annak a 

gondolatnak, hogy a haladás céljai túlmutatnak a gazdaságon. Az életminőség változásának 

mutatóit felügyelő ügynökségek kijelölése hosszú utat tenne meg a tervező humanizálása 

felé, ami a társadalmi futurizmus stratégiájának alapvető első lépése. 
 

* A támogatók véleménye eltér abban a kérdésben, hogy a Szociális Tanácsadói Tanácsnak 

szervezetileg függetlennek kell-e lennie, vagy egy nagyobb Gazdasági és Szociális Tanácsadói Tanács részévé 



kell-e válnia. Abban azonban minden fél egyetért, hogy a gazdasági és szociális intelligencia integrálására 

szükség van. 
 

 

IDŐHORIZONOK 



A technokraták rövidlátásban szenvednek. Ösztönösen az azonnali megtérülésre, az azonnali 

következményekre gondolnak. Ők a most generáció korai tagjai.  
Ha egy régiónak áramra van szüksége, akkor egy erőműhöz nyúlnak. Az a tény, hogy 

egy ilyen erőmű gyökeresen megváltoztathatja a munkamódszereket, hogy egy évtizeden 

belül munkanélkülivé válhatnak az emberek, hogy a munkások nagyarányú átképzésére 

kényszerülhetnek, és hogy a közeli városok szociális jóléti költségei felduzzadhatnak - ezek a 

megfontolások túl távoliak ahhoz, hogy érdekelhessék őket. Az a tény, hogy az erőmű egy 

generációval később pusztító ökológiai következményeket okozhat, egyszerűen nem szerepel 

az időhorizontjukon. A gyorsuló változások világában a jövő év közelebb van hozzánk, mint 

a jövő hónap egy nyugodtabb korszakban. Ezt a gyökeresen megváltozott élethelyzetet az 

ipari, kormányzati és egyéb döntéshozóknak is meg kell érteniük. Az időhorizontjukat meg 

kell hosszabbítani. 

A távolabbi jövőre való tervezés nem jelenti azt, hogy dogmatikus programokhoz 

kötjük magunkat. A tervek lehetnek előzetesek, változékonyak, folyamatosan 

felülvizsgálhatók. A rugalmasság azonban nem feltétlenül jelent rövidlátást. Ahhoz, hogy 

túllépjünk a technokrácián, társadalmi időhorizontunknak évtizedekre, sőt generációkra kell 

kiterjednie. Ehhez többre van szükség, mint a formális terveink meghosszabbítására. Ez azt 

jelenti, hogy az egész társadalmat felülről lefelé át kell itatni egy új, szociálisan tudatos jövő-

tudattal. 

Az utóbbi évek egyik legegészségesebb jelensége a jövő tanulmányozásával foglalkozó 

szervezetek hirtelen elszaporodása. Ez a közelmúltbeli fejlemény önmagában a társadalom 

homeosztatikus válasza a felgyorsult változásokra. Néhány éven belül láthattuk a 

jövőorientált agytrösztök létrehozását, mint például az Institute for the Future; olyan 

tudományos tanulmányi csoportok megalakulását, mint a Commission on the Year 2000 és a 

Harvard Program on Technology and Society; futurista folyóiratok megjelenését Angliában, 

Franciaországban, Olaszországban, Németországban és az Egyesült Államokban; az 

előrejelzéssel és a kapcsolódó témákkal foglalkozó egyetemi kurzusok elterjedését; 

nemzetközi futurista találkozók összehívását Oslóban, Berlinben és Kiotóban; olyan 

csoportok összeolvadását, mint a Futuribles, Europe 2000, Mankind 2000, a World Future 

Society. 

Futurista központok találhatók Nyugat-Berlinben, Prágában, Londonban, Moszkvában, 

Rómában és Washingtonban, Caracasban, sőt még Brazília távoli dzsungeleiben, Belémben 

és Belo Horizontéban is. A hagyományos technokrata tervezőkkel ellentétben, akiknek a 

horizontja általában nem terjed tovább néhány évnél, ezek a csoportok tizenöt, huszonöt, sőt 

ötven év távlatában történő változásokkal foglalkoznak. 

Minden társadalomnak nem csupán valószínű jövőkkel kell szembenéznie, hanem a 

lehetséges jövők sorával, és az előnyösebb jövőkkel kapcsolatos konfliktussal. A változás 

irányítása az az erőfeszítés, hogy bizonyos lehetőségeket valószínűvé alakítsunk, a 

megegyezés szerinti előnyös jövőképek elérésére törekedve. A valószínűség meghatározása a 

jövőkutatás tudományát igényli. A lehetségesek meghatározása a futurizmus művészetét 

igényli. Az előnyben részesíthetőek meghatározása a futurizmus politikáját igényli. 

A világméretű futurista mozgalom ma még nem tesz egyértelmű különbséget e 

funkciók között. Nagy hangsúlyt fektet a valószínűségek értékelésére. Így számos ilyen 

központban közgazdászok, szociológusok, matematikusok, biológusok, fizikusok, 

operációkutatók és mások találnak ki és alkalmaznak módszereket a jövőbeli valószínűségek 

előrejelzésére. Mikorra tudná az akvakultúra a világ népességének felét ellátni? Mennyi az 

esélye annak, hogy az elektromos autók a következő tizenöt évben kiszorítják a benzinüzemű 

autókat? Mennyire valószínű a kínai-szovjet enyhülés 1980-ra? Milyen változások a 

legvalószínűbbek a szabadidős szokásokban, a városi kormányzásban, a faji kapcsolatokban? 

Az egymástól eltérő események és trendek összefüggéseit hangsúlyozva a tudományos 

futuristák egyre nagyobb figyelmet szentelnek a technológia társadalmi következményeinek 

is. Az Institute for the Future többek között a fejlett kommunikációs technológia várható 



társadalmi és kulturális hatásait vizsgálja. A Harvardon működő csoport a bio-orvosi 

fejlődésből várhatóan adódó társadalmi problémákkal foglalkozik. Brazíliában a jövőkutatók 

a különböző gazdaságfejlesztési politikák valószínűsíthető eredményeit vizsgálják. 



A valószínűsíthető jövőképek tanulmányozásának indoklása meggyőző. Lehetetlen, 

hogy az ember egyetlen munkanapot is úgy éljen le, hogy ne tegyen több ezer feltételezést a 

valószínű jövőre vonatkozóan. Az ingázó, aki telefonál, hogy "hatra otthon leszek", a vonat 

pontos közlekedésének valószínűségére vonatkozó feltételezésekre alapozza előrejelzését. 

Amikor anya elküldi Johnnyt az iskolába, hallgatólagosan feltételezi, hogy az iskola ott lesz, 

amikor megérkezik. Ahogyan egy pilóta nem tud irányítani egy hajót anélkül, hogy 

előrevetítené annak útvonalát, úgy mi sem tudjuk irányítani a személyes életünket anélkül, 

hogy folyamatosan ilyen feltételezésekkel élnénk, tudatosan vagy más módon.  
A társadalmak is felépítik a holnapra vonatkozó premisszák architektúráját. Az ipar, a 

kormányzat, a politika és a társadalom más ágazatainak döntéshozói nem tudnának működni 

ezek nélkül. A viharos változások időszakában azonban ezek a társadalmilag formált képek a 

valószínű jövőről egyre pontatlanabbá válnak. A mai társadalomban a kontroll összeomlása 

közvetlenül összefügg a valószínű jövőről alkotott elégtelen képeinkkel. 

Természetesen senki sem "ismerheti" a jövőt abszolút értelemben. Csak rendszerezni és 

elmélyíteni tudjuk feltételezéseinket, és megpróbálhatunk valószínűségeket rendelni 

hozzájuk. Még ez is nehéz. A jövő előrejelzésére tett kísérletek elkerülhetetlenül 

megváltoztatják a jövőt. Hasonlóképpen, amint egy előrejelzést terjesztünk, a terjesztés 

aktusa (a vizsgálattól eltérően) szintén zavarokat okoz. Az előrejelzések hajlamosak 

önbeteljesítővé vagy önmegsemmisítővé válni. Ahogy az időhorizont a távolabbi jövőbe 

nyúlik, úgy vagyunk kénytelenek tájékozott megérzésekre és találgatásokra támaszkodni. 

Ráadásul bizonyos egyedi események - például a merényletek - jelenleg minden szempontból 

megjósolhatatlanok (bár az ilyen események osztályait előre tudjuk jelezni). 

Mindezek ellenére itt az ideje, hogy egyszer és mindenkorra eltöröljük azt a népszerű 

mítoszt, hogy a jövő "megismerhetetlen". A nehézségeknek nem megbénítaniuk, hanem 

kihívások elé állítaniuk kellene a világot, nem pedig megbénítaniuk. William F. Ogburn, a 

társadalmi változások egyik legnagyobb tanulmányozója egyszer azt írta: "Be kell fogadnunk 

gondolkodásunkba a közelítések gondolatát, vagyis azt, hogy a becslések pontosságának és 

pontatlanságának különböző fokai vannak". Egy durva elképzelés arról, hogy mi vár ránk, 

jobb, mint a semmi, folytatta, és sok cél érdekében a szélsőséges pontosság teljesen 

szükségtelen. 

Nem vagyunk tehát olyan tehetetlenek a jövőbeli valószínűségekkel kapcsolatban, mint 

azt a legtöbb ember feltételezi. Donald G. MacRae brit társadalomtudós helyesen állítja, hogy 

"a modern szociológusok valójában nagyszámú, viszonylag rövid távú és korlátozott 

előrejelzést tudnak meglehetősen nagy biztonsággal megtenni". A társadalomtudományok 

standard módszerein kívül azonban a jövő feltérképezésének potenciálisan erőteljes új 

eszközeivel kísérletezünk. Ezek a meglévő tendenciák extrapolálásának összetett módjaitól 

kezdve a rendkívül bonyolult modellek, játékok és szimulációk építéséig, a részletes 

spekulatív forgatókönyvek elkészítéséig, a történelem szisztematikus tanulmányozásáig a 

releváns analógiák, a morfológiai kutatás, a relevanciaelemzés, a kontextuális térképezés és 

hasonlók érdekében. A technológiai előrejelzés átfogó vizsgálata során Dr. Erich Jantsch, az 

OECD korábbi tanácsadója és az MIT kutató munkatársa, számos új technikát azonosított, 

amelyeket már alkalmaznak vagy még csak kísérleti szakaszban vannak. 

A Connecticut állambeli Middletownban működő Jövő Intézet, a futurista agytröszt 

prototípusa, vezető szerepet tölt be az új előrejelzési eszközök kialakításában. Ezek egyike a 

Delphi-módszer, amelyet nagyrészt Dr. Olaf Helmer, az IFF egyik alapítója, a matematikus-

filozófus fejlesztett ki. A Delphi a nagyon távoli jövőképek kezelésére tesz kísérletet, 

nagyszámú szakértő "intuitív" becsléseinek szisztematikus felhasználásával. A Delphi-vel 

kapcsolatos munka egy további újításhoz vezetett, amelynek különös jelentősége van abban a 

kísérletben, hogy a változások ütemének szabályozásával megelőzzük a jövőbeli 

sokkhatásokat. Az IFF Theodore J. Gordon által kidolgozott és Cross Impact Matrix 



Analysis-nek nevezett módszer nyomon követi az egyik újítás hatását a másikra, így először 

teszi lehetővé a társadalmi, technológiai és egyéb események összetett láncolatainak - és a 

valószínűsíthető bekövetkezési sebességüknek - az előre látható elemzését. 



Röviden, a jövő valószínűségeinek tudományosabb megítélése irányába mutató, 

teljesen rendkívüli elmozdulásnak lehetünk tanúi, amely már önmagában is erőteljes hatással 

lesz a jövőre. Ostobaság lenne túlbecsülni a tudomány azon képességét, hogy egyelőre képes 

az összetett események pontos előrejelzésére. Ma mégsem az a veszély fenyeget, hogy 

túlbecsüljük a képességünket; a valódi veszély az, hogy nem használjuk ki eléggé. Még ha a 

tudományos előrejelzésre irányuló, még mindig kezdetleges kísérleteinkről ki is derül, hogy 

durván tévesek, ez az erőfeszítés segít azonosítani a változások kulcsfontosságú változókat, 

segít tisztázni a célokat, és rákényszerít a politikai alternatívák alaposabb értékelésére. A jövő 

feltárása, ha másképp nem is, de ilyen szempontból a jelenben is kifizetődő.  
A valószínűsíthető jövőképek előrejelzése azonban csak egy része annak, amit meg kell 

tennünk, ha el akarjuk mozdítani a tervezők időhorizontját, és az egész társadalmat a holnap 

iránti nagyobb érzékenységgel akarjuk áthatni. Ugyanis a lehetséges jövőkről alkotott 

elképzeléseinket is jelentősen ki kell terjesztenünk. A tudomány szigorú fegyelméhez hozzá 

kell adnunk a művészet lángoló képzeletét. 

Ma, mint soha korábban, látomások, álmok és próféciák sokaságára van szükségünk - a 

lehetséges holnap képeire. Mielőtt racionálisan eldönthetnénk, hogy melyik alternatív utat 

válasszuk, melyik kulturális stílust kövessük, előbb meg kell állapítanunk, hogy melyik 

lehetséges. A feltételezés, a spekuláció és a látomásos szemlélet így ugyanolyan rideg 

gyakorlati szükségszerűséggé válik, mint amilyen a lábakkal a földön járó "realizmus" volt 

egy korábbi korban. 

Ez az oka annak, hogy a világ legnagyobb és legkeményebb gondolkodású vállalatai 

közül néhányan, amelyek egykor a jelenelvűség élő megtestesítői voltak, ma intuitív 

futuristákat, sci-fi írókat és látnokokat alkalmaznak tanácsadóként. Egy gigantikus európai 

vegyipari vállalat olyan futuristát alkalmaz, aki a tudományos hátteret teológusi képzéssel 

kombinálja. Egy amerikai kommunikációs birodalom egy jövőbe látó társadalomkritikust 

alkalmaz. Egy üveggyártó cég sci-fi írót keres a jövő lehetséges vállalati formáinak 

elképzeléséhez. A vállalatok nem a valószínűségek tudományos előrejelzéseiért fordulnak 

ezekhez a "kék égiekhez" és "vadmadarakhoz", hanem a lehetőségekről szóló, elmét 

feszegető spekulációkért. 

Nem szabad, hogy a vállalatok maradjanak az egyetlen olyan ügynökségek, amelyek 

hozzáférhetnek az ilyen szolgáltatásokhoz. A helyi önkormányzatoknak, iskoláknak, önkéntes 

egyesületeknek és másoknak is ötletesen kell megvizsgálniuk lehetséges jövőjüket. Ennek 

egyik módja az lenne, ha minden közösségben "képzeletbeli központokat" hoznánk létre, 

amelyekben technikai segítséggel ötletbörzét tartanának. Ezek olyan helyek lennének, ahol 

inkább a kreatív képzelőerő, mint a technikai szakértelem által elismert emberek jönnének 

össze, hogy megvizsgálják a jelenlegi válságokat, hogy előre lássák a jövőbeli válságokat, és 

hogy szabadon, akár játékosan is spekuláljanak a lehetséges jövőről. 

Mik például a városi közlekedés lehetséges jövőképei? A közlekedés egy térbeli 

probléma. Hogyan tudna a jövő városa megbirkózni az emberek és tárgyak térben történő 

mozgásával? Egy imaginetikus központ e kérdés felvetéséhez művészeket, szobrászokat, 

táncosokat, bútortervezőket, parkolóőröket és számos más olyan embert vehetne igénybe, 

akik így vagy úgy, de képzeletben manipulálják a teret. Ezek az emberek, megfelelő 

körülmények között összegyűjtve, elkerülhetetlenül olyan ötletekkel állnának elő, amelyekről 

a technokrata várostervezők, az autópálya-mérnökök és a közlekedési hatóságok álmodni sem 

mertek. 

A zenészek, a repülőterek közelében élők, a légkalapácsosok és a metróvezetők új 

módszereket találhatnak ki a zaj megszervezésére, elfedésére vagy elnyomására. Fiatalok 

csoportjait felkérhetnénk, hogy kutassák át elméjüket a városi higiénia, a zsúfoltság, az 

etnikai konfliktusok, az idősek gondozása vagy ezer más jelenlegi és jövőbeli probléma eddig 

nem vizsgált megközelítései után. 

Bármely ilyen erőfeszítés során a felvetett ötletek túlnyomó többsége természetesen 

abszurd, vicces vagy technikailag lehetetlen lesz. A kreativitás lényege azonban a 



hajlandóság arra, hogy bolondot játsszunk, hogy eljátsszunk az abszurdummal, és csak 

később vessük alá az ötletfolyamot kemény kritikai ítéletnek. A képzeletnek a jövőre való 

alkalmazásához tehát olyan környezetre van szükség, amelyben nyugodtan lehet tévedni, ahol 

az ötletek újszerű egymás mellé helyezése szabadon kifejeződhet, mielőtt kritikusan 

átvizsgálják. Szükségünk van a társadalmi képzelet szentélyeire. 



Miközben mindenféle kreatív embernek részt kellene vennie a lehetséges jövőkkel 

kapcsolatos találgatásokban, közvetlen hozzáférést kellene biztosítani számukra - 

személyesen vagy telekommunikáción keresztül - a műszaki szakemberekhez, az akusztikai 

mérnököktől a zoológusokig, akik jelezhetik, ha egy javaslat technikailag lehetetlen 

(figyelembe véve, hogy még a lehetetlenség is gyakran átmeneti).  
A tudományos szakértelem azonban nem csupán csillapító, hanem generáló szerepet is 

játszhat a képzeletbeli folyamatban. A képzett szakemberek modelleket állíthatnak össze, 

amelyek segítségével a képzelődők megvizsgálhatják egy adott kapcsolatrendszer összes 

lehetséges permutációját. Az ilyen modellek a valós életkörülmények reprezentációi. 

Christoph Bertram, a londoni Stratégiai Tanulmányok Intézetének munkatársa szerint céljuk 

"nem annyira a jövő megjóslása, hanem az alternatív jövőképek vizsgálatával a nyitva álló 

választási lehetőségek bemutatása". 

Egy megfelelő modell például segíthet egy képzeletbeli csoportnak elképzelni, hogy 

milyen hatással lenne egy városra, ha az oktatási kiadások ingadoznának - hogyan hatna ez 

mondjuk a közlekedési rendszerre, a színházakra, a foglalkozási struktúrára és a közösség 

egészségére. Megfordítva, megmutathatná, hogy az ezekben a más tényezőkben bekövetkező 

változások hogyan hatnának az oktatásra. 

A társadalmi képzelet e szentélyeiben születő vad, unortodox, excentrikus vagy csupán 

színes ötletek rohanó áradatát, miután kifejezték magukat, kíméletlen szűrésnek kell alávetni. 

Ezt a szűrési folyamatot csak egy kis töredékük éli túl. Ez a néhány azonban rendkívül fontos 

lehet abban, hogy felhívja a figyelmet azokra az új lehetőségekre, amelyek máskülönben 

elkerülnék a figyelmet. Ahogy a szegénységből a jólét felé haladunk, a politika a 

matematikusok által zéróösszegű játéknak nevezett játékból nem-nullaösszegű játékká 

változik. Az elsőben, ha az egyik játékos nyer, a másiknak veszítenie kell. A másodikban 

minden játékos nyerhet. Ahhoz, hogy társadalmi problémáinkra nem nulla összegű 

megoldásokat találjunk, minden képzelőerőnkre szükség van. A fantáziadús politikai ötletek 

generálására szolgáló rendszer segíthetne abban, hogy maximálisan kihasználjuk az előttünk 

álló, nem nulla összegű lehetőségeket. 

Míg az imaginetikus központok a holnap részleges képeire koncentrálnak, 

meghatározva egy-egy iparág, szervezet, város vagy alrendszerei lehetséges jövőjét, addig a 

társadalom egészéről átfogó, víziós elképzelésekre is szükségünk van. A lehetséges 

jövőképeink megsokszorozása fontos; de ezeket a képeket rendszerezni kell, strukturált 

formába kell önteni. A múltban ezt az utópikus irodalom tette meg helyettünk. Gyakorlati, 

döntő szerepet játszott az emberek alternatív jövőkről szóló álmainak rendszerezésében. 

Manapság szenvedünk attól, hogy nincsenek olyan utópikus elképzelések, amelyek köré a 

lehetséges jövőről alkotott versengő képeket rendezhetnénk. 

A legtöbb hagyományos utópia egyszerű és statikus társadalmakat ábrázol - vagyis 

olyan társadalmakat, amelyeknek semmi közük a szuperindusztrializmushoz. B. F. Skinner 

Walden Two című műve, amely számos létező kísérleti kommuna modellje, egy iparosodás 

előtti életformát ábrázol - kicsi, földhöz közeli, földművelésre és kézművességre épülő 

életformát. Még az a két zseniális antiutópia, a Szép új világ és1984 a , is túl egyszerűnek 

tűnik. Mindkettő magas technológián és alacsony komplexitáson alapuló társadalmat ír le: a 

gépek kifinomultak, de a társadalmi és kulturális kapcsolatok rögzültek és szándékosan 

leegyszerűsítettek. 

Ma erőteljes új utópikus és antiutópikus koncepciókra van szükségünk, amelyek a 

szuperiparosodás felé tekintenek, nem pedig visszafelé, az egyszerűbb társadalmak felé. 

Ezeket a koncepciókat azonban már nem lehet a régi módon előállítani. Először is, 

önmagában egyetlen könyv sem alkalmas arra, hogy érzelmileg meggyőzően írja le a 

szuperipari jövőt. A szuperipari utópiáról vagy antiutópiáról alkotott elképzeléseknek számos 

formában - filmekben, színdarabokban, regényekben és művészeti alkotásokban - kell 



megtestesülniük, nem pedig egyetlen szépirodalmi műben. Másodszor, lehet, hogy ma már 

túl nehéz lenne bármelyik írónak, bármilyen tehetséges is, meggyőzően leírni egy összetett 

jövőt. Ezért forradalomra van szükségünk az utópiák előállításában: kollaboratív utópiára. 

"Utópiagyárakat" kell építenünk. 



Az egyik lehetőség az lenne, ha összeállítanánk egy kis csoportot a legjobb 

társadalomtudósokból - közgazdász, szociológus, antropológus és így tovább -, és 

megkérnénk őket, hogy dolgozzanak együtt, sőt éljenek együtt, amíg ki nem dolgoznak 

maguk között egy jól meghatározott értékrendet, amelyen szerintük egy valóban szuper-ipari 

utópikus társadalom alapulhatna.  
Ezután a csapat minden tagja megpróbálhatja leírni egy elképzelt társadalom egy 

szektorát, amely ezekre az értékekre épül. Milyen lenne a családszerkezet? A gazdaság, a 

törvények, a vallás, a szexuális szokások, az ifjúsági kultúra, a zene, a művészet, az időérzék, 

a differenciálódás mértéke, a pszichológiai problémák? A közös munkával és az 

ellentmondások lehetőség szerinti kiküszöbölésével átfogó és megfelelően összetett képet 

lehetne alkotni a szuperiparosság egy zökkenőmentes, átmeneti formájáról. 

Ezen a ponton, a részletes elemzés befejeztével a projekt a fikciós szakaszba lépne. 

Regényírók, filmesek, sci-fi írók és mások, szorosan együttműködve a pszichológusokkal, 

kreatív műveket készíthetnének az elképzelt társadalom egyes szereplőinek életéről. 

Eközben más csoportok is dolgozhatnak ellenutópiákon. Míg az A utópia az anyagias, 

sikerorientált értékeket hangsúlyozná, addig a B utópia az érzéki, hedonista értékekre, a C az 

esztétikai értékek elsőbbségére, a D az individualizmusra, az E a kollektivizmusra és így 

tovább. Végül könyvek, színdarabok, filmek és televíziós műsorok sora születne a művészet, 

a társadalomtudomány és a futurizmus együttműködéséből, és ezáltal nagyszámú embereket 

oktatnának a különböző javasolt utópiák költségeiről és előnyeiről. 

Végül, ha a társadalmi képzelőerő kevés, akkor még inkább hiányoznak azok az 

emberek, akik hajlandóak az utópisztikus elképzeléseket szisztematikusan tesztelni. Az 

iparosodással való elégedetlenségükben egyre több fiatal kísérletezik saját életével, 

utópisztikus közösségeket alkotva, új társadalmi berendezkedéseket kipróbálva, a csoportos 

házasságtól a lakó-tanuló közösségekig. Ma, akárcsak a múltban, a fennálló társadalom súlya 

keményen nehezedik azokra a látnokokra, akik nem csak prédikálni, hanem gyakorolni is 

próbálnak. Ahelyett, hogy kiközösítenénk az utópistákat, inkább ki kellene használnunk a 

kísérletező kedvüket, pénzzel és toleranciával, ha nem is tisztelettel bátorítva őket. 

A legtöbb mai "szándékos közösség" vagy utópisztikus kolónia azonban erőteljes 

preferenciát mutat a múlt iránt. Lehet, hogy ezek értékesek a bennük élő egyének számára, de 

a társadalom egészét jobban szolgálnák a szuper-, mint a preindusztriális formákon alapuló 

utópisztikus kísérletek. A közösségi farm helyett miért ne lehetne egy számítógépes 

szoftvercég, amelynek programírói közösségben élnek és dolgoznak? Miért ne lehetne egy 

oktatási technológiai vállalat, amelynek tagjai összedobják a pénzüket és egyesítik a 

családjaikat? Retketermesztés vagy szandálkészítés helyett miért ne lehetne egy utópisztikus 

alapokon szerveződő oceanográfiai kutatóintézet? Miért ne lehetne egy csoportos orvosi 

rendelő, amely kihasználja a legújabb orvosi technológia előnyeit, de amelynek tagjai 

elfogadják a szerény fizetést, és nyereségüket egy teljesen új stílusú orvosi iskola 

működtetésére egyesítik? Miért ne lehetne élő csoportokat toborozni, hogy kipróbálják az 

utópiagyárak javaslatait? 

Röviden, az utópiát eszközként használhatjuk, nem pedig menekülésként, ha 

kísérleteinket nem a múlt, hanem a jövő technológiájára és társadalmára alapozzuk. És ha 

már megtettük, miért ne lehetne az eredményeket a legszigorúbban, tudományos alapossággal 

elemezni? Az eredmények felbecsülhetetlen értékűek lehetnek, ha megmentenek minket a 

hibáktól, vagy működőképesebb szervezeti formák felé vezetnek az ipar, az oktatás, a családi 

élet vagy a politika számára. 

A lehetséges jövők ilyen fantáziadús feltárása elmélyítené és gazdagítaná a valószínű 

jövők tudományos vizsgálatát. Megteremtenék az alapját a társadalom időhorizontjának 

radikális előretolt kiterjesztésének. Segítenének abban, hogy a társadalmi képzeletet magára a 

jövőre vonatkozó futurizmusra alkalmazzuk. 



Valóban, ezekkel a háttérrel a háttérben tudatosan el kell kezdenünk a társadalom 

tudományos jövőérzékelő szerveinek szaporítását. A tudományos jövőkutató intézeteket úgy 

kell kiszúrni, mint 



egy laza hálózat csomópontjai az egész kormányzati struktúrában, a techno-társadalmakban, 

így minden helyi vagy nemzeti hivatalban néhány munkatárs szisztematikusan a hosszú távú 

jövő valószínűségének vizsgálatával foglalkozik a neki kijelölt területen. Minden politikai 

párthoz, egyetemhez, vállalathoz, szakmai szövetséghez, szakszervezethez és 

diákszervezethez csatolni kellene futuristákat.  
Fiatalok ezreit kell kiképeznünk a tudományos futurizmus perspektíváira és technikáira, 

meghívva őket, hogy vegyenek részt a lehetséges jövők feltérképezésének izgalmas 

vállalkozásában. Szükségünk van arra is, hogy a nemzeti ügynökségek technikai segítséget 

nyújtsanak a helyi közösségeknek saját futurista csoportok létrehozásában. És szükségünk 

van egy hasonló központra, amelyet talán amerikai és európai alapítványok közösen 

finanszíroznak, hogy segítse az Ázsiában, Afrikában és Latin-Amerikában kialakulóban lévő 

futurista központokat. 

Versenyfutásban vagyunk a változások felgyorsulása által okozott növekvő 

bizonytalansági szintek és a minden pillanatban a legvalószínűbb jövőről alkotott, ésszerűen 

pontos kép iránti igény között. A legvalószínűbb jövőről alkotott megbízható képek 

előállítása így a lehető legsürgősebb nemzeti, sőt nemzetközi kérdéssé válik. 

Mivel a földgolyó maga is tele van jövőérzékelőkkel, megfontolhatnánk egy nagy 

nemzetközi intézet, egy világjövő-adatbank létrehozását. Egy ilyen intézet, amelynek 

személyzete az összes tudomány és társadalomtudományok legkiválóbb képviselőiből állna, a 

világ minden szellemi ágában dolgozó tudósok és fantáziadús gondolkodók által készített 

előrejelző jelentések összegyűjtését és szisztematikus integrálását tűzné ki céljául. 

Természetesen egy ilyen intézetben dolgozók tudják, hogy soha nem tudnának 

egyetlen, statikus ábrát készíteni a jövőről. Ehelyett erőfeszítéseik eredménye a jövő 

folyamatosan változó földrajza lenne, egy folyamatosan újrateremtett átfogó kép, amely a 

rendelkezésre álló legjobb előrejelző munkán alapul. Az ebben a munkában részt vevő férfiak 

és nők tudnák, hogy semmi sem biztos; tudnák, hogy nem megfelelő adatokkal kell 

dolgozniuk; értékelnék a jövő feltérképezetlen területeinek feltárásával járó nehézségeket. De 

az ember már most is többet tud a jövőről, mint amennyit valaha is megpróbált 

szisztematikus és tudományos módon megfogalmazni és integrálni. Az arra irányuló 

kísérletek, hogy ezt a tudást egyesítsük, a történelem egyik legnagyobb - és legértékesebb - 

szellemi erőfeszítését jelentenék. 

Csak ha a döntéshozók jobb előrejelzésekkel rendelkeznek a jövőbeli eseményekről, ha 

az egymást követő közelítésekkel növeljük az előrejelzés pontosságát, akkor javulnak 

érzékelhetően a változások kezelésére tett kísérleteink. A jövőre vonatkozó ésszerűen pontos 

feltételezések ugyanis előfeltételei annak, hogy megértsük saját cselekedeteink lehetséges 

következményeit. Ilyen megértés nélkül pedig lehetetlen a változások kezelése. 

Ha a tervező humanizálása a társadalmi futurizmus stratégiájának első szakasza, akkor 

az időhorizontunk előre történő kiterjesztése a második. A technokrácia meghaladásához 

nemcsak gazdasági filiszterizmusunkon kell túllépnünk, hanem meg kell nyitnunk elménket a 

távolabbi, valószínűbb és lehetséges jövők felé is. 
 

 

ANTICIPATÍV DEMOKRÁCIA 

 

Végül azonban a társadalmi futurizmusnak még mélyebbre kell hatolnia. A technokraták 

ugyanis nem csak a gazdasági gondolkodás és a rövidlátás, hanem az elitizmus vírusától is 

szenvednek. Ahhoz, hogy a változás irányítását átvehessük, szükségünk lesz tehát egy végső, 

még radikálisabb szakításra a technokrata hagyományokkal: forradalomra van szükségünk 

abban a módban, ahogyan társadalmi céljainkat megfogalmazzuk.  
A növekvő újdonságok lényegtelenné teszik fő intézményeink - állam, egyház, vállalat, 

hadsereg és egyetem - hagyományos céljait. A felgyorsulás a célok gyorsabb váltakozását, a 



célok nagyobb átmenetiségét eredményezi. A sokféleség vagy széttöredezettség könyörtelen 

szaporodáshoz vezet. 



a célok. Ebben a kavargó, célokkal zsúfolt környezetben tántorogva, a jövőtől 

megrázkódtatva, válságból válságba kerülünk, egymásnak ellentmondó és önmagunkat 

megsemmisítő célok sokaságát követve.  
Ez sehol sem nyilvánul meg jobban, mint a városaink irányítására tett szánalmas 

kísérleteinkben. A New York-iak rövid időn belül majdnem katasztrófák rémálomszerű 

sorozatát szenvedték el: vízhiány, metrósztrájk, faji erőszak az iskolákban, diáklázadás a 

Columbia Egyetemen, szemétsztrájk, lakáshiány, fűtőolajsztrájk, a telefonszolgáltatás 

összeomlása, a tanárok munkabeszüntetése, áramszünet, hogy csak néhányat említsünk. A 

városházán, mint ezernyi városházán szerte a csúcstechnológiát alkalmazó nemzetekben, a 

technokraták tűzoltókkal az öklükben rohannak egyik tűzvésztől a másikig anélkül, hogy a 

város jövőjére vonatkozó koherens tervnek vagy politikának a legcsekélyebb látszata is 

lenne. 

Ez nem azt jelenti, hogy senki sem tervez. Épp ellenkezőleg: ebben a forrongó 

társadalmi főzetben technokrata tervek, altervek és ellentervek özönlenek. Új autópályákat, új 

utakat, új erőműveket, új iskolákat követelnek. Jobb kórházakat, lakásokat, mentális 

egészségügyi központokat, jóléti programokat ígérnek. De a tervek véletlenül kioltják, 

ellentmondanak és megerősítik egymást. Csak kevés kapcsolódik logikusan egymáshoz, és 

egyik sem a jövő előnyös városának átfogó képéhez. Egyetlen vízió - akár utópisztikus, akár 

más - sem ösztönzi erőfeszítéseinket. Egyetlen racionálisan integrált cél sem hoz rendet a 

káoszba. Nemzeti és nemzetközi szinten pedig a koherens politika hiánya ugyanilyen 

markáns és kétszeresen veszélyes. 

Nem egyszerűen arról van szó, hogy nem tudjuk, milyen célokat kövessünk, mint város 

vagy mint nemzet. A baj mélyebben rejlik. A felgyorsult változások ugyanis elavulttá tették 

azokat a módszereket, amelyekkel a társadalmi célokat elérjük. A technokraták ezt még nem 

értik, és a célválságra térdhúzással reagálva a múlt bevált módszereihez nyúlnak. 

Így a változástól kábult kormány időnként megpróbálja nyilvánosan meghatározni 

céljait. Ösztönösen létrehoz egy bizottságot. Eisenhower elnök 1960-ban többek között egy 

tábornokot, egy bírót, néhány iparost, néhány főiskolai elnököt és egy szakszervezeti vezetőt 

állított szolgálatba, hogy "dolgozzák ki az összehangolt nemzeti politikák és programok nagy 

vonalakban való körvonalazását", és "állítsanak fel egy sor célt a nemzeti tevékenység 

különböző területein". Idővel megjelent egy piros-fehér-kék színű papírkötés a bizottság 

jelentésével, a Goals for Americans (Célok az amerikaiaknak) címmel. Sem a bizottságnak, 

sem a céljainak nem volt a legcsekélyebb hatása sem a közvéleményre, sem a politikára. A 

változás zsonglőrje továbbra is úgyszólván érintetlenül gördült át Amerikán a menedzseri 

intelligencia által. 

A kormányzati prioritások rendbetételére irányuló sokkal jelentősebb erőfeszítést 

Johnson elnök kezdeményezte azzal a kísérletével, hogy a PPBS-t (Planning-Programing-

Budgeting-System) a szövetségi intézmények egészére alkalmazza. A PPBS egy olyan 

módszer, amellyel a programokat sokkal szorosabban és racionálisabban lehet a szervezeti 

célokhoz kötni. Így például az alkalmazásával az Egészségügyi, Oktatási és Jóléti 

Minisztérium fel tudja mérni a meghatározott célok eléréséhez szükséges alternatív 

programok költségeit és hasznát. De ki határozza meg ezeket a nagyobb, fontosabb célokat? 

A PPBS és a rendszerszemléletű megközelítés bevezetése jelentős kormányzati vívmány. 

Kiemelkedő jelentőségű a nagy szervezeti erőfeszítések irányításában. De teljesen érintetlenül 

hagyja azt a mélyen politikai kérdést, hogy egyáltalán hogyan kell kiválasztani egy kormány 

vagy egy társadalom átfogó céljait. 

Nixon elnök, aki még mindig a gólválságban vergődött, egy harmadik lépéssel 

próbálkozott. "Itt az ideje - jelentette ki -, hogy tudatosan és szisztematikusan foglalkozzunk 

azzal a kérdéssel, hogy milyen nemzet akarunk lenni...". Ezután rátette a kezét a lényegre. De 

a megválaszolásához választott módszer ismét alkalmatlannak bizonyult. "Ma elrendeltem a 



Fehér Házon belül a Nemzeti Célok Kutatócsoport létrehozását" - jelentette be az elnök. "Ez 

egy kis létszámú, magas technikai színvonalú személyzet lesz, amely a társadalmi 

szükségletekkel kapcsolatos adatok gyűjtésének ... és feldolgozásának, valamint a társadalmi 

tendenciák előrejelzésének szakértőiből áll majd." 



Egy ilyen, az elnökségtől karnyújtásnyira lévő személyzet rendkívül hasznos lehet a 

céljavaslatok összeállításában, az ügynökségek közötti (legalábbis papíron) konfliktusok 

egyeztetésében, új prioritások felvetésében. Kiváló társadalomtudósokkal és jövőkutatókkal 

felállítva a személyzetet, meg tudná keresni a kenyerét, ha nem tenne mást, mint arra 

kényszerítené a magas rangú tisztviselőket, hogy megkérdőjelezzék elsődleges céljaikat.  
De még ez a lépés is, akárcsak az előtte lévő kettő, a technokrata mentalitás 

félreérthetetlen lenyomatát viseli. Ugyanis ez is kikerüli a kérdés politikai töltetű lényegét. 

Hogyan kell meghatározni a jobb jövőt? És ki által? Ki határozza meg a jövő céljait? 

Minden ilyen törekvés mögött az a gondolat húzódik meg, hogy a társadalom jövőjére 

vonatkozó nemzeti (és ezáltal helyi) célokat felülről kell megfogalmazni. Ez a technokrata 

előfeltevés tökéletesen tükrözi a régi bürokratikus szervezeti formákat, amelyekben a vezetés 

és a személyzet elkülönült egymástól, amelyekben merev, nem demokratikus hierarchiák 

különböztették meg a vezetőt a vezetettől, a menedzsert a menedzseltől, a tervezőt a 

tervezettől. 

A szuperiparosodás felé vezető úton lévő társadalmak valódi céljai azonban - a 

könnyedén megfogalmazottaktól eltérően - már túlságosan összetettek, túlságosan 

múlékonyak és elérésük túlságosan függ a kormányzottak készséges részvételétől ahhoz, 

hogy ilyen könnyen fel lehessen fogni és meg lehessen határozni őket. Nem remélhetjük, 

hogy a változás elszabadult erőit úgy tudjuk hasznossá tenni, hogy összeállítunk egy 

idősebbekből álló kaff-klatschot, hogy célokat határozzon meg számunkra, vagy hogy a 

feladatot egy "magasan technikai személyzetre" bízzuk. A célmeghatározás forradalmian új 

megközelítésére van szükség. 

Nem valószínű, hogy ez a megközelítés azoktól származik, akik forradalmat játszanak. 

Az egyik radikális csoport, amely minden problémát a "profitmaximalizálás" 

megnyilvánulásának tekint, teljes ártatlanságában ugyanolyan szűk látókörű 

ökonocentrizmust mutat, mint a technokratáké. Egy másik csoport azt reméli, hogy akarva-

akaratlanul visszasüllyedünk az iparosodás előtti múltba. Megint más a forradalmat kizárólag 

szubjektív és pszichológiai szempontból látja. E csoportok egyike sem képes arra, hogy a 

változásmenedzsment poszttechnokratikus formái felé vigyen minket. 

Azzal, hogy felhívják a figyelmet a technokraták növekvő alkalmatlanságára, és hogy 

kifejezetten megkérdőjelezik nem csupán az ipari társadalom eszközeit, hanem magát a célját 

is, a mai fiatal radikálisok nagy szolgálatot tesznek mindannyiunknak. De ők sem tudják 

jobban, hogyan kell megbirkózni a célok válságával, mint az általuk megvetett technokraták. 

Éppen úgy, mint Eisenhower, Johnson és Nixon urak, ők is érezhetően képtelenek egy olyan 

jövő pozitív képét bemutatni, amelyért érdemes küzdeni. 

Így Todd Gitlin, egy fiatal amerikai radikális, a Diákok a Demokratikus Társadalomért 

szervezet korábbi elnöke megjegyzi, hogy míg "a jövő felé való orientáció az elmúlt másfél 

évszázad minden forradalmi - és ami azt illeti, liberális - mozgalmának jellemzője volt", 

addig az Új Baloldal "a jövőbe vetett hitetlenségben szenved". Miután felsorolja az összes 

látszólagos okot, amiért eddig nem tudott koherens jövőképet felmutatni, tömören bevallja: 

"Képtelennek találjuk magunkat a jövő megfogalmazására". 

Más újbaloldali teoretikusok elkendőzik a problémát, és arra buzdítják híveiket, hogy a 

jövőt építsék be a jelenbe azáltal, hogy tulajdonképpen ma a holnap életmódját élik. Ez eddig 

szánalmas színjátékhoz vezetett - "szabad társadalmak", szövetkezetek, preindusztriális 

kommunák, amelyek közül kevésnek van köze a jövőhöz, és a legtöbbjük inkább csak a múlt 

iránti szenvedélyes vonzalomról árulkodik. 

Az irónia csak fokozódik, ha figyelembe vesszük, hogy a mai fiatal radikálisok 

némelyike (bár aligha mindegyik) osztozik a technokratákkal a virulens elitizmusban. 

Miközben elítélik a bürokráciát és "részvételi demokráciát" követelnek, ők maguk is gyakran 



megpróbálják manipulálni a munkások, feketék vagy diákok azon csoportjait, akik nevében 

részvételt követelnek. 

A csúcstechnológiai társadalmak dolgozó tömegei teljesen közömbösek a tulajdonjog 

egyik formájának egy másikra való cseréjét célzó politikai forradalomra való felhívásokkal 

szemben. A legtöbb ember számára a jólét növekedése nem rosszabb, hanem jobb 

egzisztenciát jelentett, és a sokat megvetett "külvárosi középosztálybeli életüket" inkább 

beteljesülésnek, mint nélkülözésnek tekintik. 



Ezzel a makacs valósággal szembesülve az Új Baloldal antidemokratikus elemei arra a 

markuszi következtetésre jutottak, hogy a tömegek túlságosan elburzsoázottak, túlságosan 

korruptak és a Madison Avenue által megzavarodtak ahhoz, hogy tudják, mi a jó nekik. Ezért 

a forradalmi elitnek egy emberibb és demokratikusabb jövőt kell megteremtenie, még akkor 

is, ha ez azt jelenti, hogy le kell nyomni a torkán azoknak, akik túl ostobák ahhoz, hogy 

ismerjék saját érdekeiket. Röviden, a társadalom céljait egy elitnek kell kitűznie. A 

technokrata és az antitechnokrata gyakran elitista testvéreknek bizonyulnak a bőrük alatt.  
Az elitista előfeltevéseken alapuló célmeghatározási rendszerek azonban egyszerűen 

már nem "hatékonyak". A változás erői feletti ellenőrzés megszerzéséért folytatott 

küzdelemben egyre inkább kontraproduktívak. A szuperindusztrializmusban ugyanis a 

demokrácia nem politikai luxussá, hanem ősi szükségszerűséggé válik. 

A demokratikus politikai formák nem azért alakultak ki Nyugaton, mert néhány zseni 

akarta őket létrehozni, vagy mert az ember "olthatatlan szabadságösztönt" mutatott. Azért 

alakultak ki, mert a társadalmi differenciálódás és a gyorsabb ütemű rendszerek felé irányuló 

történelmi nyomás érzékeny társadalmi visszacsatolást követelt. Az összetett, differenciált 

társadalmakban hatalmas mennyiségű információnak kell egyre gyorsabb sebességgel 

áramolnia az egészet alkotó formális szervezetek és szubkultúrák, valamint az ezeken belüli 

rétegek és alstruktúrák között. 

A politikai demokrácia azáltal, hogy egyre nagyobb számban vesz részt a társadalmi 

döntéshozatalban, megkönnyíti a visszacsatolást. És pontosan ez a visszacsatolás az, ami az 

ellenőrzéshez elengedhetetlen. A gyorsuló változások feletti ellenőrzés átvételéhez még 

fejlettebb - és demokratikusabb - visszacsatolási mechanizmusokra lesz szükségünk. 

A technokrata azonban, aki még mindig felülről lefelé gondolkodik, gyakran anélkül 

készít terveket, hogy megfelelő és azonnali visszajelzést kapna a terepről, így ritkán tudja, 

hogy tervei mennyire működnek. Ha mégis visszajelzést kér, akkor általában erősen 

gazdasági, nem megfelelő mértékben szociális, pszichológiai vagy kulturális visszajelzést kér 

és kap. Ami még rosszabb, hogy ezeket a terveket anélkül készíti el, hogy kellőképpen 

figyelembe venné azoknak a gyorsan változó igényeit és kívánságait, akiknek a részvételére 

szükség van a sikerhez. Magának tulajdonítja a jogot, hogy maga határozzon meg társadalmi 

célokat, vagy vakon elfogadja azokat valamilyen felsőbb tekintélytől. 

Nem ismeri fel, hogy a változások gyorsabb üteme újfajta információs rendszert követel 

- és hoz létre - a társadalomban: egy hurkot, nem pedig egy létrát. Az információnak egyre 

gyorsuló sebességgel kell átpörögnie ezen a hurokon, és az egyik csoport kimenete sok más 

csoport bemenetévé válik, így egyetlen csoport sem tud önállóan célokat kitűzni az egész 

számára, bármilyen erősnek is tűnik politikailag. 

Ahogy a társadalmi összetevők száma megsokszorozódik, és a változás megrázza és 

destabilizálja az egész rendszert, úgy erősödik meg az alcsoportok ereje, hogy pusztítást 

végezzenek az egészben. W. Ross Ashby, egy zseniális kibernetikus szavaival élve, létezik 

egy matematikailag bizonyítható törvény, miszerint "amikor egy egész rendszer több 

alrendszerből áll, akkor az a rendszer hajlamos dominálni, amelyik a legkevésbé stabil". 

Másképp fogalmazva: ahogy a társadalmi összetevők száma növekszik, és a változás az 

egész rendszert egyre kevésbé teszi stabilabbá, egyre kevésbé lehet figyelmen kívül hagyni a 

politikai kisebbségek - a hippik, a feketék, az alsó-középosztálybeli wallaciak, az iskolai 

tanárok vagy a közmondásos kis öregasszonyok teniszcipőben - követeléseit. Egy lassabban 

mozgó, ipari környezetben Amerika hátat fordíthatott fekete kisebbségének igényeinek; az új, 

gyors tempójú kibernetikus társadalomban ez a kisebbség szabotázzsal, sztrájkkal vagy ezer 

más eszközzel megzavarhatja az egész rendszert. Az egymásrautaltság növekedésével a 

társadalmon belül egyre kisebb és kisebb csoportok egyre nagyobb hatalomra tesznek szert a 

kritikus zavarás érdekében. Ráadásul ahogy a változások üteme felgyorsul, úgy zsugorodik 

szinte a semmibe az az időtartam, amely alatt figyelmen kívül lehet hagyni őket. Ezért: 

"Szabadság most!" 



Ez azt sugallja, hogy a dühös vagy ellenszegülő kisebbségekkel úgy lehet a legjobban 

bánni, ha tovább nyitjuk a rendszert, teljes jogú partnerként bevonjuk őket, és lehetővé 

tesszük számukra, hogy részt vegyenek a társadalmi célok meghatározásában, ahelyett, hogy 

megpróbálnánk kiközösíteni vagy elszigetelni őket. A vörös Kína bezárva 



az Egyesült Nemzetek Szervezetén és a tágabb nemzetközi közösségen kívül, sokkal inkább 

destabilizálja a világot, mint a rendszerbe befűzött. Az elhúzódó kamaszkorba kényszerített 

és a társadalmi döntéshozatalban való részvétel jogától megfosztott fiatalok egyre 

instabilabbá válnak, míg végül a teljes rendszert fenyegetik. Röviden, a politikában, az 

iparban, az oktatásban az érintettek részvétele nélkül kitűzött célokat egyre nehezebb lesz 

megvalósítani. A felülről lefelé irányuló technokrata célmeghatározási eljárások folytatása 

egyre nagyobb társadalmi instabilitáshoz, a változás erői feletti egyre kisebb kontrollhoz, a 

kataklizmikus, emberpusztító felfordulás egyre nagyobb veszélyéhez vezet.  
A változás elsajátításához ezért szükségünk lesz a fontos, hosszú távú társadalmi célok 

tisztázására és az elérésük módjának demokratizálására. Ez pedig nem kevesebbet jelent, 

mint a techno-társadalmak következő politikai forradalmát - a népi demokrácia 

lélegzetelállító megerősítését. 

Eljött az idő a változás irányainak drámai átértékelésére, egy olyan átértékelésre, 

amelyet nem a politikusok, a szociológusok, a papság vagy az elitista forradalmárok, nem a 

technikusok vagy a főiskolák elnökei, hanem maguk az emberek végeznek. A szó szoros 

értelmében "az emberekhez kell fordulnunk" egy olyan kérdéssel, amelyet szinte soha nem 

tesznek fel nekik: "Milyen világot szeretnétek tíz, húsz vagy harminc év múlva?". Röviden, 

folyamatos népszavazást kell kezdeményeznünk a jövőről. 

Elérkezett a pillanat, hogy a csúcstechnológiát alkalmazó nemzetek mindegyikében 

megalakuljon egy teljes önvizsgálatot célzó mozgalom, egy olyan nyilvános önvizsgálat, 

amelynek célja a "haladás" céljainak kiszélesítése és meghatározása társadalmi, valamint 

pusztán gazdasági szempontból is. Az új évezred küszöbén, az emberi fejlődés új 

szakaszának küszöbén vakon száguldunk a jövőbe. De hová akarunk menni? 

Mi történne, ha valóban megpróbálnánk megválaszolni ezt a kérdést? 

Képzeljük el - a történelmi drámát, az erőt és az evolúciós hatást -, ha a 

csúcstechnológiát alkalmazó nemzetek mindegyike szó szerint a következő öt évet az 

intenzív nemzeti önértékelés időszakának tekintené; ha az öt év végén előállna a saját 

előzetes menetrendjével a jövőre vonatkozóan, egy olyan programmal, amely nem csupán 

gazdasági célokat, hanem - ami ugyanilyen fontos - széles körű társadalmi célokat is 

magában foglal - ha minden nemzet valójában kijelentené a világnak, hogy mit kíván elérni a 

saját népe és általában az emberiség számára az ezredforduló hátralévő negyedszázadában. 

Hívjunk össze minden nemzetben, minden városban, minden városrészben 

demokratikus alkotmányozó közgyűléseket, amelyek feladata a társadalmi helyzetfelmérés, a 

konkrét társadalmi célok prioritásainak meghatározása és kijelölése az évszázad hátralévő 

részére. 

Az ilyen "társadalmi jövőgyűlések" nem csupán földrajzi helyeket, hanem társadalmi 

egységeket is képviselhetnének - az ipart, a munka világát, az egyházakat, az értelmiséget, a 

művészeteket, a nőket, az etnikai és vallási csoportokat, a diákokat, és a szervezetlenek 

szervezett képviseletét is. Nincsenek biztos technikák arra, hogy mindenki számára egyenlő 

képviseletet biztosítsunk, vagy hogy a szegények, az artikulálatlanok vagy az elszigeteltek 

kívánságait is figyelembe vegyük. Mégis, ha egyszer felismerjük, hogy szükség van a 

bevonásukra, meg fogjuk találni a módját. A jövő meghatározásában való részvétel 

problémája ugyanis nem csupán a szegények, az artikulálatlanok és az elszigeteltek 

problémája. A magasan fizetett vezetők, a tehetős szakemberek, a rendkívül szókimondó 

értelmiségiek és diákok - mindannyian egyszer vagy másszor úgy érzik, hogy ki vannak 

zárva abból a hatalomból, hogy befolyásolhassák a változások irányát és ütemét. A következő 

generáció legkritikusabb politikai feladata, hogy bekapcsolja őket a rendszerbe, hogy a 

társadalom irányító gépezetének részévé tegye őket. Képzeljük el, milyen hatása lenne, ha 

valamilyen szinten biztosítanánk egy olyan helyet, ahol mindazok, akik a jövőben fognak 

élni, elmondhatnák a jövővel kapcsolatos kívánságaikat. Képzeljük el, röviden, az anticipatív 

demokrácia hatalmas, globális gyakorlatát. 



A jövőbeni társadalmi gyűléseknek nem kell - és az átmenetiség mértékét tekintve nem 

is lehet - lehorgonyzott, állandó intézményeknek lenniük. Ehelyett ad hoc csoportosulások 

formáját ölthetik, 



talán rendszeres időközönként hívják életre, és minden alkalommal más-más képviselő vesz 

részt benne. Ma a polgároknak szükség esetén esküdteknek kell lenniük. Néhány napot vagy 

hetet áldoznak idejükből erre a szolgálatra, felismerve, hogy az esküdtszéki rendszer a 

demokrácia egyik garanciája, hogy még ha a szolgálat kényelmetlen is, valakinek el kell 

végeznie a munkát. A társadalmi jövőgyűléseket is hasonló módon lehetne megszervezni, 

folyamatosan új résztvevőkkel, akiket rövid időre összehívnának, hogy a társadalom "jövőre 

vonatkozó tanácsadóiként" szolgáljanak.  
Az ilyen alulról szerveződő, nagyszámú, eddig meg nem hallgatott ember akaratát 

kifejező szervezetek valójában a jövő városházái lehetnek, amelyekben milliók segíthetnek 

saját távoli sorsuk alakításában. 

Egyesek számára ez a felhívás egyfajta neopopulizmusra kétségtelenül naivnak fog 

tűnni. Pedig semmi sem naivabb, mint az a gondolat, hogy politikailag továbbra is úgy 

irányíthatjuk a társadalmat, ahogyan jelenleg. Egyesek számára ez kivitelezhetetlennek fog 

tűnni. Pedig semmi sem kivitelezhetetlenebb, mint az a kísérlet, hogy felülről próbáljunk meg 

ráerőltetni egy humánus jövőt. Ami az iparosodás idején naiv volt, az a szuperiparosodás 

idején reális lehet; ami praktikus volt, az abszurd lehet. 

Az a bíztató tény, hogy most lehetőségünk van arra, hogy óriási áttörést érjünk el a 

demokratikus döntéshozatalban, ha ötletesen használjuk a problémával kapcsolatos új - 

"kemény" és "puha" - technológiákat. Így a fejlett távkommunikáció azt jelenti, hogy a 

társadalmi jövő gyűlésének résztvevőinek nem kell szó szerint egyetlen szobában 

találkozniuk, hanem egyszerűen be lehet kapcsolódni egy olyan kommunikációs hálózatba, 

amely az egész világot behálózza. Egy tudósok találkozója, amelyen a jövőre vonatkozó 

kutatási célokat vagy a környezetminőséggel kapcsolatos célokat vitatják meg, egyszerre több 

országból is vonzhat résztvevőket. Az acélmunkások, szakszervezeti tagok és vezetők 

gyűlése, amelyet azért hívnak össze, hogy megvitassák az automatizálással és a munka 

javításával kapcsolatos célokat, összekapcsolhatja a résztvevőket számos gyárból, irodából és 

raktárból, függetlenül attól, hogy mennyire szétszórtak vagy távoliak. 

A New York-i vagy párizsi kulturális közösség - művészek és galériák látogatói, írók és 

olvasók, drámaírók és közönség - találkozóján, amelyen a város kulturális fejlődésének 

megfelelő hosszú távú céljait vitatnák meg, videofelvételek és más technikák segítségével 

lehetne bemutatni a megvitatott művészeti produkciók tényleges mintáit, új létesítmények 

építészeti terveit, a technológiai fejlődés által elérhetővé tett új művészeti médiumok mintáit 

stb. Milyen kulturális életet kellene élnie a jövő nagyvárosának? Milyen erőforrásokra lenne 

szükség egy adott célrendszer megvalósításához? 

Az ilyen kérdések megválaszolása érdekében minden társadalmi jövőértekezletet 

technikai személyzettel lehetne és kellene támogatni, hogy adatokat szolgáltasson a 

különböző célok társadalmi és gazdasági költségeiről, és bemutassa a javasolt 

kompromisszumok költségeit és hasznait, hogy a résztvevők képesek legyenek ésszerűen 

tájékozott döntéseket hozni az alternatív jövőképek között. 

Ily módon az egyes gyűlések végül nem csupán homályosan megfogalmazott, 

összefüggéstelen reményekhez juthatnak el, hanem a holnapra vonatkozó prioritások 

koherens kijelentéseihez, amelyeket más csoportok céljaival összehasonlítható módon 

fogalmaznak meg. 

Nem kell, hogy ezek a társadalmi jövőbeli gyűlések dicsőített "beszélgetőfesztiválok" 

legyenek. Gyorsan fejlesztjük a játékokat és szimulációs gyakorlatokat, amelyek legfőbb 

szépsége az, hogy segítenek a játékosoknak tisztázni saját értékeiket. Az Illinois-i 

Egyetemen, a Plato projekt keretében Charles Osgood olyan számítógépekkel és 

oktatógépekkel kísérletezik, amelyek a lakosság széles rétegeit vonnák be az elképzelt, 

előnyös jövőképek játékokon keresztül történő megtervezésébe. 

A Cornell Egyetemen José Villegas, a Design és Környezetelemzés Tanszék 

professzora fekete és fehér diákok segítségével elkezdett különféle "gettójátékokat" építeni, 

amelyek a játékosok számára feltárják a különböző javasolt cselekvési irányok 



következményeit, és így segítenek nekik a célok tisztázásában. A Gettó 1984 megmutatta, mi 

történne, ha a Kerner-féle zavargási bizottság - az Egyesült Államok polgári zavargásokkal 

foglalkozó nemzeti tanácsadó bizottsága - ajánlásait valóban elfogadnák. Megmutatta, hogy a 

sorrend a 



az ajánlások végrehajtásának módja befolyásolja a gettóra gyakorolt végső hatásukat. Segített 

a fekete és fehér szereplőknek, hogy azonosítsák közös céljaikat és megoldatlan 

konfliktusaikat. Az olyan játékokban, mint a Peru 2000 és a Squatter City 2000, a játékosok 

közösségeket terveznek a jövőre nézve.  
A Lower East Side játékban, amelyet Villegas reméli, hogy valóban a nevét viselő 

manhattani közösségben játszanak majd, a játékosok nem diákok, hanem a közösség valós 

lakói lennének - szegénymunkások, középosztálybeli fehérek, Puerto Ricó-i kisvállalkozók 

vagy fiatalok, munkanélküli feketék, rendőrök, bérbeadók és városi tisztviselők. 

1969 tavaszán 50 000 középiskolás diák vett részt Bostonban, Philadelphiában és a 

New York állambeli Syracuse-ban egy televíziós játékban, amely egy 1975-ös kongói 

háborút szimulált. Miközben a televíziós csapatok Oroszország, Vörös Kína és az Egyesült 

Államok kabinetjét szimulálták, és a diplomácia és a politikai tervezés problémáival 

küzdöttek, a diákok és tanárok figyelték, megvitatták és telefonon keresztül tanácsokat adtak 

a központi játékosoknak. 

Hasonló, nem tíz-, hanem százezrek, sőt milliók bevonásával zajló játékokat lehetne 

kidolgozni, amelyek segítenének a jövőre vonatkozó célok megfogalmazásában. Miközben a 

televíziós játékosok olyan magas rangú kormányzati tisztviselők szerepét játsszák, akik 

megpróbálnak kezelni egy válságot - például egy ökológiai katasztrófát -, a szakszervezetek, 

női klubok, egyházi csoportok, diákszervezetek és más választói csoportok találkozóit lehetne 

tartani, ahol nagy tömegek láthatnák a programot, kollektív ítéleteket hozhatnának a 

meghozandó döntésekről, és ezeket az ítéleteket továbbíthatnák az elsődleges játékosoknak. 

Speciális telefonközpontok és számítógépek felvehetnék a tanácsokat, vagy táblázatba 

foglalhatnák az igen-nem szavazatokat, és továbbíthatnák azokat a "döntéshozóknak". 

Hatalmas tömegek vehetnének részt otthonukból is, így a folyamat megnyílhatna a 

szervezetlen, egyébként részt nem vevő milliók előtt is. Az ilyen játékok fantáziadús 

felépítésével nem csak lehetővé, de praktikussá is válik, hogy a korábban nem konzultált 

tömegekből jövőbeli célokat csalogassunk elő. 

Az ilyen, ma még kezdetleges technikák fantasztikusan kifinomultabbá válnak az 

előttünk álló években, és szisztematikus módon lehetővé teszik számunkra, hogy 

összegyűjtsük és összeegyeztetjük a kívánatos jövőről alkotott, egymásnak ellentmondó 

képeket, még a tudományos vitában vagy a parlamenti eljárásokban járatlan emberek részéről 

is. 

Pollyanna-szerű lenne azt várni, hogy a jövő ilyen városházái rendezett vagy 

harmonikus ügyek lesznek, vagy hogy mindenhol ugyanúgy szerveződnek majd. Egyes 

helyeken a jövő társadalmi közgyűléseit közösségi szervezetek, tervtanácsok vagy 

kormányzati szervek hívhatják életre. Máshol szakszervezetek, ifjúsági csoportok vagy 

egyéni, jövőorientált politikai vezetők támogathatják őket. Más helyeken egyházak, 

alapítványok vagy önkéntes szervezetek kezdeményezhetik a felhívást. És még más helyeken 

előfordulhat, hogy nem egy hivatalos kongresszusi felhívásból, hanem egy válságra adott 

spontán válaszként jönnek létre. 

Hasonlóképpen hiba lenne azt gondolni, hogy az e gyűlések által megfogalmazott célok 

állandó, platóni eszményképek, amelyek valahol egy metafizikai sohasem-leszországban 

lebegnek. Inkább ideiglenes irányjelzőknek kell tekinteni őket, olyan átfogó célkitűzéseknek, 

amelyek csak korlátozott ideig érvényesek, és amelyek a közösség vagy a nemzet választott 

politikai képviselőinek tanácsadására szolgálnak. 

Mindazonáltal az ilyen jövőbe mutató, jövőformáló eseményeknek óriási politikai 

hatása lehet. Sőt, akár az egész képviseleti politikai rendszer - amely most súlyos válságban 

van - megmentőjének is bizonyulhatnak. 

A választók tömegei manapság annyira távol állnak a választott képviselőikkel való 

kapcsolattól, a tárgyalt kérdések annyira technikai jellegűek, hogy még a jól képzett 

középosztálybeli polgárok is reménytelenül kirekesztettnek érzik magukat a célmeghatározás 

folyamatából. Az élet általános felgyorsulása miatt olyan sok minden történik olyan gyorsan 



a választások között, hogy a politikus egyre kevésbé felelős "az otthoniaknak". Ráadásul ezek 

az otthoniak folyamatosan változnak. Elméletileg a képviselője teljesítményével elégedetlen 

választó 



legközelebb ellene szavazzanak. A gyakorlatban milliók még ezt is lehetetlennek tartják. A 

tömeges mobilitás eltávolítja őket a körzetből, néha teljesen megfosztja őket a 

választójoguktól. Újonnan érkezők özönlenek a kerületbe. A politikus egyre gyakrabban 

találja magát új arcokkal szemben. Lehet, hogy soha nem fogják számon kérni rajta a 

teljesítményét - vagy a legutóbbi választópolgároknak tett ígéreteit.  
A demokráciára nézve még károsabb a politika időhöz kötöttsége. A politikusok 

időhorizontja általában nem terjed tovább a következő választásnál. A kongresszusoknak, 

diétáknak, parlamenteknek, városi tanácsoknak - a törvényhozó testületeknek általában véve - 

nincs elég idejük, nincs elég forrásuk, és nincsenek meg a szervezeti formák sem, hogy 

komolyan gondolkodjanak a hosszú távú jövőről. Ami a polgárokat illeti, az utolsó dolog, 

amiről valaha is konzultálnak velük, azok a közösségük, államuk vagy nemzetük nagyobb, 

távolabbi céljai. 

 

A választópolgárokat konkrét kérdésekről lehet megkérdezni, de soha nem a kívánatos 

jövő általános formájáról. Valójában a politikában sehol sincs olyan intézmény, amelyen 

keresztül az átlagember kifejezhetné elképzeléseit arról, hogy a távoli jövőnek hogyan 

kellene kinéznie, milyen érzéssel vagy ízzel kellene rendelkeznie. Soha nem kérik meg, hogy 

gondolkodjon erről, és azokon a ritka alkalmakkor, amikor mégis megteszi, nincs szervezett 

módja annak, hogy elképzeléseit a politika színterére juttassa. A jövőtől elvágva politikai 

eunuchká válik. 

Ezek és más okok miatt az egész politikai képviseleti rendszer végzetes összeomlása 

felé rohanunk. Ha a törvényhozók egyáltalán fenn akarnak maradni, új kapcsolatokra lesz 

szükségük a választókörzetükkel, új kapcsolatokra a holnappal. A társadalmi jövő 

közgyűlései biztosíthatják az eszközt a törvényhozó és a tömegbázis, a jelen és a jövő újbóli 

összekapcsolásához. 

Gyakori és rendszeres időközönként megtartott ilyen gyűlések a népakarat érzékenyebb 

mércéjét adhatnák, mint a jelenleg rendelkezésünkre álló bármelyik. Az ilyen gyűlések 

összehívása önmagában is milliókat vonzana be a politikai élet áramlatába, akik most nem 

vesznek róla tudomást. Azáltal, hogy a férfiakat és nőket szembesítené a jövővel, arra kérve 

őket, hogy mélyen gondolkodjanak saját magánéleti sorsukról, valamint a felgyorsuló 

közéletünkről, mélyreható etikai kérdéseket vetne fel. 

Az ilyen kérdések feltevése az embereknek már önmagában is felszabadítónak 

bizonyulna. Maga a társadalmi értékelés folyamata felerősítené és megtisztítaná azt a 

népességet, amely halálra fáradt a technikai vitáktól, hogy hogyan juthat el valahová, ahová 

nem biztos, hogy el akar jutni. A társadalmi jövőértekezletek segítenének tisztázni azokat a 

különbségeket, amelyek egyre inkább megosztanak bennünket a gyorsan széttöredező 

társadalmainkban; ugyanakkor azonosítanák a közös társadalmi szükségleteket - az ideiglenes 

egység lehetséges alapjait. Ily módon a különböző közösségeket egy új keretben hoznák 

össze, amelyből elkerülhetetlenül új politikai mechanizmusok születnének. 

A legfontosabb azonban az, hogy a társadalmi jövőbeli gyűlések segítenének a kultúra 

eltolódását egy szuperindusztriálisabb időszemlélet felé. Azzal, hogy a közfigyelmet egyszer 

csak a hosszú távú célokra összpontosítják, nem pedig az azonnali programokra, és arra kérik 

az embereket, hogy válasszanak egy előnyösebb jövőt egy sor alternatív jövő közül, ezek a 

közgyűlések dramatizálhatják a jövő humanizálásának lehetőségeit - olyan lehetőségeket, 

amelyekről már túl sokan lemondtak, mert már elveszettnek tekintik őket. Ezáltal a 

társadalmi jövőgyűlések erőteljes konstruktív erőket szabadíthatnak fel - a tudatos evolúció 

erőit. 

Mostanra az ember által kiváltott gyorsító lökés a bolygó egész evolúciós folyamatának 

kulcsává vált. A többi faj evolúciójának üteme és iránya, puszta túlélésük az ember 

döntéseitől függ. Pedig az evolúciós folyamatnak semmi olyan velejárója nincs, ami az ember 

saját túlélését garantálná. 



A múltban, ahogy a társadalmi fejlődés egymást követő szakaszai kibontakoztak, az 

ember tudatossága inkább követte, mint megelőzte az eseményeket. Mivel a változás lassú 

volt, tudattalanul, "szervesen" tudott alkalmazkodni. Ma már nem elégséges a tudattalan 

alkalmazkodás. Szembesülve azzal a hatalommal, hogy megváltoztathatja a géneket, új 

fajokat hozhat létre, benépesítheti a bolygókat vagy elnéptelesítheti a Földet, az embernek ma 

már magának az evolúciónak a tudatos irányítását kell átvennie. A jövőbeli sokk elkerülése 



a változások hullámain lovagolva el kell sajátítania az evolúciót, az emberi szükségletekhez 

igazítva a holnapot. Ahelyett, hogy fellázadna ellene, e történelmi pillanattól kezdve előre 

kell látnia és meg kell terveznie a jövőt.  
Ez tehát a társadalmi futurizmus végső célja, nem pusztán a technokrácia meghaladása 

és a humánusabb, előrelátóbb, demokratikusabb tervezés felváltása, hanem magának az 

evolúciós folyamatnak a tudatos emberi irányítás alá helyezése. Mert ez a legfőbb pillanat, a 

történelem fordulópontja, ahol az ember vagy legyőzi a változás folyamatait, vagy eltűnik, 

ahol az evolúció öntudatlan bábjából annak áldozatává vagy urává válik. 

Egy ilyen méretű kihívás drámaian új, mélyebben racionális választ követel tőlünk a 

változásra. Ennek a könyvnek a változás a főszereplője - először mint potenciális gonosz, 

majd, úgy tűnik, mint potenciális hős. Miközben a változás mérséklésére és szabályozására 

szólított fel, további forradalmi változásokra szólított fel. Ez kevésbé paradox, mint 

amilyennek látszik. A változás alapvető fontosságú az ember számára, ugyanolyan alapvető 

fontosságú most, 800. életünkben, mint az elsőben volt. A változás maga az élet. De a 

burjánzó változás, az irányítatlan és féktelen változás, a felgyorsult változás, amely nem csak 

az ember fizikai védekezését, hanem a döntési folyamatait is legyőzi - az ilyen változás az 

élet ellensége. 

Ezért az első és legsürgetőbb szükségünk, mielőtt elkezdhetnénk finoman irányítani 

evolúciós sorsunkat, mielőtt humánus jövőt építhetnénk, az, hogy megállítsuk a száguldó 

gyorsulást, amely tömegeket tesz ki a jövőbeli sokk fenyegetésének, miközben ugyanabban a 

pillanatban felerősíti mindazokat a problémákat, amelyekkel meg kell küzdeniük - háború, 

ökológiai behatolás, rasszizmus, a gazdagok és szegények közötti obszcén ellentét, a fiatalok 

lázadása és egy potenciálisan halálos tömeges irracionalizmus felemelkedése. 

Nincs egyszerű módja annak, hogy kezeljük ezt a vad növekedést, ezt a rákot a 

történelemben. Nincs csodaszer sem, amely gyógyítaná a példátlan betegséget, amelyet 

rohanó nyomában hordoz: a jövő sokkját. Javasoltam enyhítő szereket a változásra szoruló 

egyén számára, és radikálisabb gyógyító eljárásokat a társadalom számára - új szociális 

szolgáltatásokat, egy jövőbe mutató oktatási rendszert, a technológia szabályozásának új 

módjait és a változás feletti ellenőrzés megszerzésére irányuló stratégiát. Más utakat is meg 

kell találni. E könyv alapvető irányvonala azonban a diagnózis. A diagnózis ugyanis 

megelőzi a gyógyítást, és addig nem kezdhetünk el segíteni magunkon, amíg nem leszünk 

érzékenyen tudatában a problémának. 

Ezek a lapok akkor teljesítik céljukat, ha valamilyen mértékben segítenek megteremteni 

azt a tudatosságot, amely szükséges ahhoz, hogy az ember vállalja a változás irányítását, 

evolúciójának vezetését. Hiszen a változás képzeletbeli felhasználásával a változás 

irányítására nem csak magunkat kímélhetjük meg a jövőbeli sokk traumájától, hanem 

elérhetjük és humanizálhatjuk a távoli holnapokat. 


