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beleértve a forgalomirányítást is. Ezek azok 
az alkalmazások, amelyeket ma ismerünk. De 
az orvostudománytól az internetig a hálózat-
elmélet hihetetlenül fejlődik, már a Behálóz
va című könyvem 2002-es megjelenéséhez 
képest is nagyságrendekkel több adat áll 
rendelkezésünkre, és az elkövetkező években 
sokkal több területen ennél izgalmasabb al-
kalmazások is várhatóak.

Amennyiben ilyen hatékony ez az elemzési 
módszer, az amerikai gazdasági válság miért 
érte olyan váratlanul a társadalmakat? 
Számos olyan társadalmi jelenség zajlik 
körülöttünk, amely a váratlanság érzésével 
zúdul ránk, megjósolhatatlannak tűnnek…

Ez teljesen jogos. Ahhoz, hogy jósolni tud-
junk, adatokra és módszerekre van szüksé-
günk. Ez a tudomány az alapkutatások és a 
módszerek kidolgozásának szintjén áll. Egy 
meteorológiai példát hozok, az időjárást bi-
zonyos adatmennyiségből elég pontosan 
megjósoljuk egy-két napra előre. Tizenkilenc 
napon túl már nem tudunk jósolni, elértük 
a kaotikus határt. Az alapvető kérdés, hogy 
mi az, ami az emberi viselkedésből tényleg 
megjósolható, és mi az, ami nem. Az időjá-
ráshoz rengeteg adat áll rendelkezésünkre, 
helyi mérések, műholdak és így tovább. Ezek 
mind egy központi számítógépbe kerülnek, 
amely elvégzi az időjárás előrejelzését. Tehát 
két dolog a lényeges: van-e elég adatunk, és 
ez egyre inkább van; és hogy mik a belső 
limitációi, határai a jósolhatóságnak. Ezeket 
e kérdéseket feszegetjük a kutatásainkkal.

Mindannyiunkat az izgat, hogy kiknek a 
kezében lesznek vagy vannak ezek az adatok? 
Ki az, aki ezeknek az adatoknak a birtoká
ban bármilyen jóslásra, cselekvése, akcióra 
képes lesz? Ez alapkérdés.

Ehhez társadalmi konszenzusra van szükség. 
Az, hogy milyen védelmi rendszerek épülnek 
az adatok köré, attól függ, hogy kitől félünk. 
Az amerikai törvénykezés szerint a cégek 
bármit csinálhatnak az adatokkal, de a kor-
mánynak nem szabad személyi adatokat ki-
szolgáltatni. Az európai törvénykezés azt 
mond ja, hogy a cégek nem nyúlhatnak az 
adatokhoz, de a kormánynak minden adatot 
be kell szolgáltatni.  Az amerikai a jelek szerint 
a kormánytól fél, az európai a cégektől. Hogy 
hol van a valódi határ, kitől kell félni? Ez 
tőlünk is függ. Ezért kell megértenünk, hogy 
milyen adatok vannak, mire lehet ezeket hasz-
nálni, hogy képesek legyünk véleményt for-
málni egy törvényalkotásnál kompetens 
mó don is. Hiszen az sem megoldás, ha min-
dent kidobunk, mert ezzel megállítjuk az 
innovációt. Amerikában van a legtöbb alkal-
mazási lehetőség, a legtöbb társadalmi hálóra 
épülő applikáció, éppen azért, mert az euró-
pai törvények túlságosan restriktívek. Tehát, 
hogy hol lesznek ezek a határok, ehhez mind-
annyiunk véleményére szükség van, közös 
döntés lesz, reményeim szerint  ebben segít 
ez a kötet.
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Szeptember 4-én, 82 éves korában elhunyt 
Kulcsár Kálmán jogász, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia rendes tagja.

Kulcsár Kálmán 1928-ban született Erdő-
telken. Egerben, a ciszterci gimnáziumban 
érett ségizett, jogi tanulmányait az Egri Érse-
ki Jogakadémián kezdte és az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen fejezte be. 1956-ban 
kandidátusi fokozatott szerzett, 1950 és 1956 
között fogalmazó, majd bíró volt. Az 1956-os 
forradalom idején a Legfelsőbb Bíróság For-
radalmi Bizottmányának tagja. 1956. decem-
ber 11-én a statárium bevezetésekor megtagad-
ta a bíráskodásban való részvételt és lemondott. 
Pár évi állástalanság után az MTA Jogtudomá-
nyi Intézetében kapott kutatói státust. 1968-
ban az állam- és jogtudományok doktora lett, 
nem sokkal később pedig a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia rendes tagjává választották.

1963 és 1970 között a Pécsi Tudományegye-
tem Állam- és Jogtudományi Karán tanított, 
később pedig az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Állam- és Jogtudományi Karának 
professzorává nevezték ki. 1969 és 1983 között 
a Magyar Tudományos Akadémia Szocioló-
giai Intézetének igazgatójaként dolgozott. Az 
MTA-nak 1973-ban lett levelező tagja, 1982-
ben rendes taggá választották. 1979-83-ban 
illetve 1993-99-ben az MTA Gazdaság- és 
Jogtudományi Osztályának elnöke volt. 1983 
és 88 között a Magyar Tudományos Akadé-
mia főtitkárhelyettesévé választották, majd 
1988. május 29. és 1990. május 22. között Ma-
gyaror szág igazságügyminisztereként szolgált. 
1994-98-ban az MTA Politikai Tudományok 
Intézetének igazgatója, 1998-tól kutatópro-
fesszora lett, 1970-1998 között az ELTE 
egyetemi tanára volt.
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