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ZÁHONYI VASUTAS 
VII. évfolyam, 09. szám 2017. augusztus 14. 

Műemberek jövője 

Pár száz éve az angol parasztokat 
elkergették a földjeikről, hogy azon 
legelő fejlődjön a juhoknak, mert 
komoly igény volt a gyapjúra. Majd 
feltalálták a szövőszéket, amelyhez 
már elég volt az addigi szövőnők 
töredéke. A megoldást úgy százötven, 
kétszáz éve a géprombolásban látták 
elődeink, különösen Angliában és 
Franciaországban, és munkanélküliek 

tömegéről kellett volna gondoskodnia a társadalomnak. Ez 
még az abszolút nyomor korszaka volt, amikor a 
társadalmak felső öt, esetleg nyolc százaléka számított, a 
többi éljen-haljon, ahogy tud. Az eliteknek dönteniük kellett, 
tömeges éhínség, éhséglázadások legyenek, vagy 
megpróbálják a tömegeket is hasznossá tenni, amihez 
bizony le kellett mondaniuk profitjuk egy jelentős részéről. 

Megtették, ami természetesen kevés ahhoz, hogy sajnáljuk 
őket, hiszen az okosabbja gyorsan rájött, hogy ha a 
nyomorgókból potenciális fogyasztókat csinálnak, akkor 
felpöröghet a termelés-fogyasztás ördögi köre, számukra 
igen kedvező pénzmozgással. Az államok java is felfogta 
ezt, és röpke száz év alatt a géprombolók is jobb belátásra 
tértek, idilli lett volna a hangulat Európában, ha kimarad pár komoly háború. De a lényeg, hogy a 
folyamatossá váló fejlődés odáig vitte a társadalmakat, hogy iskoláztatással, némi egészségüggyel, 
majd a szociális gondoskodás terjedésével elviselhetővé tették a többség életét. 

Nem volt könnyű menet, sok 
hatalmasságnak kellett megvilágosod-
ni hozzá csakúgy, mint manapság 
kéne, de legalábbis a nem túl távoli 
jövőben. Ismét komolyra kell vennünk 
a gépek szerepét, a géprombolás 
időszakához képes jóval hatéko-
nyabb, még több embert felesle-
gessé tevő szerkezetek formájában. 
Egyelőre főleg hallunk róluk, néha itt-
ott már láthatók is, de belátható időn 
belül igen komoly hatással lesznek a 
többség életére a robotok. Sőt, úgy 
tűnik, előbb-utóbb a „műemberek”, a 
némi intelligenciával megáldott gépek 
is létrejönnek. 
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Ma még drága mulatság munkafolyamatokat robotizálni, de ahol megtették, mint például az 
autóiparban, már tudják: Sokkal jobb üzlet, mint sok embert kiképezni, megfizetni a tévedéseit, aztán 
nézni utána, mikor lelép egy jobb reményében. És a tudományos fejlődésnek a gyakorlati oldala is 
igen közel áll ahhoz, hogy a mai állapothoz képest sokkal több és komolyabb tevékenységet bízzanak 
gépekre. Az okosak szerint ismét egy valóságos ipari, gazdasági forradalom várható, sok-sok embert 
munkanélküliségre ítélve. Akik ismét elgondolkozhatnak a géprombolás rejtelmein, az elitek pedig 
azon, milyen lehetőségeik vannak a kényszerintézkedéseken kívül. 

Reméljük, egyikből sem lesz valóság, de akkor ismét zsebbe kell nyúlniuk azoknak, akiknek sok van 
benne, és áldozni a közös jövőért. Sajnálni valószínűleg ezután sem kell őket, de ha előreviszi a 
társadalmakat a pénzük, már érdemes megélni az új világot. És hogy mire kell majd a profitból 
áldoznia a tőkének és az államoknak egyaránt? Egyelőre úgy hívják, ahol már próbálgatják, hogy 
feltétel nélküli alapjövedelem, természetesen igazi pénzből. 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

UTOLSÓ LÖVÉS 

Robin Hood a halálos ágyán fekszik. Odahívja a családtagjait és közli, az utolsó kívánsága, hogy 

még egyszer lőhessen az íjával, és ahová a nyílvessző leesik, ott legyen a végső nyughelye. Így 

történt, hogy Robin Hoodot a szekrény tetejére temették… 

 

ÖRÖK HŰSÉG 

A macho és a szöszi összeházasodnak. A férfi, hogy bizonyítsa ki is az úr a házban, rögtön közli a 

szabályokat: 

– Akkor megyek bárhová, amikor akarok. Az asztalon mindig legyen friss vacsora, kivéve, ha azt 

mondom, hogy a haverokkal megyek horgászni. 

A szöszi türelmesen végighallgatja, majd halkan a következőket mondja: 
– Minden rendben. Én pedig közlöm veled, hogy itt minden este fél kilenckor szex lesz, akár itthon vagy, 

akár nem... 

Balogh Attila 
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