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azokat a társadalomelméleti koncepciókat
(Saint-Simontól Marxon át Zygmunt Bau-
manig), amelyek a téma megalapozása
szempontjából elengedhetetlenek. A követ-
kezõ részben már az információs társadalom
fogalmi meghatározásai kerülnek terítékre.
Farkas információs társadalom definíciója a
következõ: „a társadalmi szervezet sajátos
formája, amelyben az információ termelése,
fogalmazása, alkalmazása a termelékenység
és a hatalom alapvetõ forrásává válik” (ki-
emelés tõlem, F. P.).

Külön fejezetben olvashatunk az informá-
ciós társadalom modelljeirõl. A könyv talán
legfontosabb és legjobban sikerült fejezete a
gazdasági és társadalmi következményeket
tárgyaló rész. Az Információs Technikai Forra-
dalom (ITF) kialakulása óta (’70-es évek) a
világgazdasági trendet egyre inkább a terme-
lékenység visszaesése jellemzi. A vállalatokat
– írja Farkas – ma már nem a termelékenység,
hanem a jövedelmezõség motiválja. Termé-
szetesen a vállalatok korábban is profitmaxi-
malizálásra törekedtek, de a tömegtermelés
tendenciáját felváltották az egyedi, egyre
inkább személyre szabott gyártási folyamatok
(lásd számítógép- és autógyártás).

Világossá vált, hogy a K+F ráfordítások
növelésével lehet igazán „felpörgetni” egy
gyengülõ gazdaságot, miközben a foglalkoz-

tatás- és munkaerõ-politika kérdéseirõl sem
feledkezhetünk meg. Itt kerül említésre a
„mag-munkaerõ” és a „rendelkezésre álló
munkaerõ” fogalmak elkülönítése, ahol az
elsõ az információval dolgozó menedzse-
reket és analitikusokat, a második pedig a
piaci igényektõl függõen munkába állítható
csoportokat jelöli. Ezzel kapcsolatosan létre-
jön egy új alkalmazotti struktúra (baloldali
fogalommal élve: új proletariátus), amely na-
gyon könnyen kiszorulhat a munkaerõpiac-
ról, illetve teljesen ki van szolgáltatva a „mag-
munkaerõt” alkotó csoportoknak és tulaj-
donosoknak. Ez a kialakulóban lévõ új fog-
lalkoztatási struktúra sajnos csak jelzéssze-
rûen van jelen a könyvben, a probléma teljes
kidolgozása még várat magára. Természe-
tesen egy ilyen elméleti összefoglalásokat
tartalmazó munka a legtöbb kérdéssel csak
érintõlegesen foglalkozhat, mégis sokat
segíthet bennünket abban, hogy közelebb
jussunk az információs társadalom fogalmá-
nak megértéséhez. Még akkor is, ha a témá-
val kapcsolatban ma még több kérdést kell
megválaszolnunk, mint ahány szilárd kiin-
dulópont rendelkezésünkre áll. (Farkas
János: Információs- vagy tudástársadalom?
Infonia–Aula, Budapest, 2002. 184 p.)
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Ranschburg Jenõ:
Jellem és jellemtelenség

A Félelem, harag, agresszió címû, joggal sike-
resnek bizonyult kötete óta ez a szerzõ legna-
gyobb ívû, tiszteletre és elismerésre méltó
vállalkozása. Csak néhány motívumát kiragad-
va: az ember és állat közötti megkülönbözte-
tés dilemmáit konstatálva a behaviourizmust
azért kárhoztatja, mert az egyenlõséget össze-
téveszti az egyformasággal. Szerinte „Lorenz
úgy gondolja: valószínûleg a civilizáció túlszer-
vezettsége az oka annak, hogy a társadalom
rosszul tûri az egyéni különbségeket.” (7. p.)

Nagyon érdekes például annak a meg-
lepõ kísérletnek a leírása, amelyet néhány
évvel korábban az Amerikai Egyesült Álla-
mok egyik egyetemén végeztek. Ötvenhét
hallgató közül ötvenhárom tartotta nagy-
szerûnek, vagy legalábbis jónak azt a szó
szerint minden esetben megegyezõ minõsí-
tést, amelyet egyéni személyiségrajz gya-
nánt kínáltak fel nekik.

Az introvertált/extrovertált típusú sze-
mélyiség bemutatása (fõként Jung alapján)
szintén találó. Szerencsés fogás Eysenck és
Hippokratész típustanának ütköztetése (37.
p.). Többek között Kanttal vitatkozva tér ki
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a szerzõ a Tízparancsolat erkölcsi elõírásainak
relativizálására. (Itt persze – véleményem
szerint – érdemes lenne az Ószövetség Jób
könyvének jungi értelmezését is részletesen
kibontani.)

Meggyõzõ a pszichoanalízis – elsõsorban
Freud – identifikáció fogalmának körüljárása.
Találónak érzem ama, Brechtre való utalását,
miszerint el kell átkozni azt a társadalmat,
amelyben a becsületességhez a hõsiesség
árán vezet az út. Vagy vegyük Shakespeare
III. Richárdjának és Dosztojevszkij Bûn és
bûnhõdésének összevetését. III. Richárd ön-
magát hitelesen elfogadva dönt úgy, hogy
gazember lesz, míg Raszkolnyikov saját való-
jával szembeszegülve válik gazemberré.

Ranschburg szerint a jellem az életkor
elõrehaladtával mindinkább kijegecesedik:
„aki gyermekkorában becsületes volt, fel-
nõttkorára még inkább azzá válik (és fordít-
va) … idõsebbé válva, az ember lecsillapo-
dik: becsületével nem hivalkodik, jellemé-
nek pozitív jegyeit kevésbé ’ragyogtatja’…”
(119. p.).

Hosszan lehetne taglalni a szerzõ adek-
vát, lényeget felvillantó elemzéseit (például
a Hippokratészrõl avagy a Kretschmerrõl
szóló diszkusszióját, amelyek mellett joggal
kap megfontolt helyet Milne Micimackója,
Rejtõ Jenõ, Rousseau, s még sokan).

Érett, világos beszédû, korrekt mû
Ranschburgé, amelynek a legfõbb tanulsága
számomra az általa idézett Kosztolányi vers:

„Okuljatok mindannyian e példán.
Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belõle több és most sem él,
s mint fán se nõ egyforma két levél,
a nagy idõn se lesz hozzá hasonló.”
Divattá vált – talán joggal – az erkölcs, az

etika kérdéseivel foglalkozni. A sok, idõnként
dilettáns mû között kellemes kivétel Ransch-
burg Jenõ méltatott kötete. (Ranschburg
Jenõ: Jellem és jellemtelenség. Saxum
Könyvkiadó Bt., Budapest, 2002. 206 p.)

   Balogh Tibor
Az MTA doktora, kutatóprofesszor
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Ács Tibor: Haza, hadügy,
hadtudomány

E címen jelentette meg hadtörténeti és tudo-
mánytörténeti írásait Ács Tibor akadémiai
doktor, az MTA Hadtudományi Bizottságának
elnöke. A hadtudomány magyar mûvelõi kö-
zött rajta kívül eddig még senki sem akadt,
aki munkásságáról a más tudományok terü-
letén már régóta alkalmazott módon, összeg-
zõ szándékkal, összefoglalóan ismertette vol-
na korábban megjelent publikációi fõbb mon-
danivalóit. Pedig ez a módszer elõmozdítja a
publikációkban kifejtett témák mélyebb értel-
mezését, elõsegíti azok továbbgondolását.

A könyvben olvasható hadtörténeti és
tudománytörténeti írások nyolc részre tagol-
hatók. Elõször a magyar hadügynek a XIX.
század elsõ felére vonatkozó jellemzõit is-
merteti a szerzõ, majd a kor magyar katonai

gondolkodóinak nézeteit taglalja. Ezt követik
az 1848-49-es szabadságharc hadügyérõl írt
tanulmányok. (Itt némileg zavaró, hogy a
szerzõ az akkori Hadügyminisztériumot né-
hol Honvédelmi Minisztériumnak titulálja.)
A könyv következõ részében a XIX. század
második felében hazánkban felvetett hadtu-
dományi nézetek képviselõit bemutató cik-
kek olvashatók, majd a XX. század elsõ ré-
szében mûködõ magyar hadtudósok bemu-
tatása következik, sok új információval. A VI.
rész a XX. század második felében végbe-
ment hadtudományi változásokról készült
dolgozatokat ismerteti és minõsíti.

A könyv végén kaptak helyet azok a ta-
nulmányok, amelyeket a szerzõ több mun-
katárs közremûködésével állított össze, és a
hadtudomány közelmúltját, jelenét és jövõ-
jét elemzik. Belõlük világlik ki igazán meg-
gyõzõen, hogy mennyire idõszerû és helyes
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