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Jánossy Fe renc örök sé gé nek egyik leg fon
tosabbösszetevőjeamérnökigondolkodás
ésagazdaságrólvalóelmélkedésösszekap
csolása.ErrőlírtamaKöz gaz da sá gi Szem le 
májusi számában. Igyekszemezt folytatni,
abbanaJánossyratekintőszellemben,hogy
aközbenelmúltidőeredményeiésváltozá
saitöltsékkiazelméletekkeretét,illetveaz
elméletikeretlegyenvizsgáztatvaaváltozó
té nyek tük ré ben.
 Amérnökigondolkodástmainkább–talán
túldivatosanis–rendszerelméletimegközelítés
ként kezeljük. Ez a rendszerelméleti módszer
élesenszétváltegyverbális,ésszerűirányzatraés
egy szigorú,matematikailag fogalmazott disz
ciplínára.Averbálisakiselágaznak,vanközöt
tük egyszerűsített struktúrákra, közérthető, de
sokszorkevesetmondógráfokrabontás,ésaz
ehhezhozzátartozófogalmiláncokismertetése.
Ennélkevésbétűnikszigorúnak,demélyebbaz
az igaziésszerűgondolkodás,amelyközelebb
állJánossymunkáinakjellegéhez.

Amérnökihezmégerősebbenhasonlítamatematikaiformalizmussaldolgozó.Ebbenamérnöki
tudományissokathaladt,részbenjobbankapcsolódvaafizikaialapokhozésmárkevésbéatiszta
empíriához.Segítettebbenafizikaialapoksokkalelőrehaladottabbismerete,ígyafélvezetőtechni
kábanakvantumelméletimegalapozás,akémiábanareakciókinetikaésegyébfizikokémiaifolya
matok számítása, legfőképpena számítástechnika, ami lehetővé tetteakorábbancsakáltalános
képletekkelleírt,denemszámíthatófolyamatoknakapontoskövetésétésígyszámítógépesszimu
lálását.Kitűnőpéldaerreaszélcsatornákszimulálása,azautópályákvirtuálisvalósággalvalóútvo
naltervezéseésamesterségesintelligenciamódszereketalkalmazógyógyszerkutatásalehetséges
molekuláktengerében.

A közgazdaságtanmatematikaimodellezése némileg hasonló úton jár.Nem teljesen
azonosatörténet.Aközgazdaságtanielméletekmatematikaimodellezésejókétszázéves
múltra tekintvissza,némilegmegiselőzveamérnöki tudományokat.Ezazelőzéssok
tekintetbenfolytatódott,igenjelentősmatematikusokérdeklődésefordultagazdaságfel
tételezett törvényszerűségei felé; számos lényegesgondolatot, főlegabizonytalanságok
kezelésében és a sokváltozós folyamatok optimumainak keresésében gazdasági vagy
ahhozkötődőproblémákösztönöztek.

Amatematikai rendszerelmélet erős összekötő tudomány, hiszenminden esetben a fo 
lyamatok dinamikájának, a dinamikus egyensúlyoknak és a sokváltozós, egymásra ható té 
nyezőkkel,elemekkelműködőrendszereknekaproblémáiváltakérdekessé.Ezabbólis
adódik,hogyeváltozások,átalakulásokésátalakításokmenetefölgyorsult.Gyorsanvál
toznakatermékek,ésrészbenezzelatechnológiagyorsulássalösszefüggőengyorsanvál
tozikmaga agazdaság.A technológiai és gazdasági változások egyik fő jellemzője a bo 
nyolultság fokozódása. Így a kérdések egy fontos csoportjamindkét területen valóban
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rendszerelméletijellegűvévált,sőt,amiazzávált,azlényegébenvéveazonosisletttartal
mában.Agazdasághozkapcsolódóeredmények–mintpéldáulazoperációkutatáscímet
viselőmódszercsoport–átöröklődtekatechnikába,anemlineárismechanikaeredményei
ésfogalmirendszereaközgazdaságtanba.Hamamegnézünkegyegyszínvonalaselmé
leti tankönyvet akár egy technikai, akár egy közgazdasági egyetemen, ugyanazokkal a
fejezetekkelésugyanolyanrészletesebbtartalommalistalálkozunk.

Ezekközülemelekkinéhányat,amikmabennünket,műszakirendszerelmélettelfog
lalkozókat különösen izgatnak, és amikre a gazdaságtanból is keresünkmodelleket és
megoldásokat, de legfőképp inspirációt.Aproblémákat azokgyökere fogja össze, ez a
metrikavagy–máshonnannézve–adinamikusfolyamatterének,sőttereineksajátosvol
ta.Azírásvégefelévisszatérünkazesszéésaformalizmusviszonyához,sőtennekegy
szép,újaspektusához.

Induljunkkiaváltozásoktartalmijellegéből!Astatikusabbidőkstatikusabbgazdaság
tanastacionáriusfolyamatokatlátottmagaelőtt,ígyugyanegyszerűsítve,dehosszúidőn
keresztül ugyanazokat az adatsorokat, jelenségeket vizsgálhatta. Így hasonlítottak össze
sokáigévszázadokatátfogóadatokatazaranyáraalapján.Amaihatalmasstock- és flow
adatsorokishasonló,bárkevésbéföltűnőgyengeségbenszenvednek:azösszehasonlításra
kerülőfaktuálisadatoktartalmaradikálisanváltozik,mástbírelegytonnamaiacél,mint
ategnapi,radikálisanmásegymaikórháziágy,mintakártízéve,másakabát,akorcsolya,
ahanglemez,sőt,azételis.Eztriviális,deazokatranszformációsmátrixok,amelyeka
bonyolult termokémiai folyamatokhoz hasonlóan leírnák ezeket a módosulásokat, még
nem léteznek,holott a technikai rendszerelmélet állapotátvitelimátrixaihozhasonlóana
differenciaegyenletekkeltörténőmintavételesállapotleíráshozmamárkörülbelülegyévti
zedesmintavételiperiódussalelengedhetetleneklennének.Ezekazállapotátvitelimátrixok
tükrözikagazdaságistruktúrákmódosulásait,amindennapiéletstruktúráitóla rendszer
működésénekstruktúrájáig.Ezutóbbimegjelenikpéldáularendszerföldrajzihatáraiban
(azexportimportértelmezésébenis,nemcsakméreteiben),atényezőkkapcsolódásainak
módosulásában,ígyszabályozási,irányításivonatkozásaiisvannak.Ezekazállapotátviteli
mátrixokegyébkéntazelsőlépésekazoknakalényegesnemlinearitásoknakakezelésében,
amelyekametrikaalapkérdéseirenyúlnakvissza.Nemvéletlenülilyennehézezafeladat,
nemaközgazdászokfelkészületlenségénmúlott,hogyolyanlassanhaladelőre.

Adinamikamásikfontoskérdéseazegyensúlyoké.Egykorábbinézetvilág–saját,las
sanmozgótapasztalatátisáltalánosítva–azegyensúlyokszükségességénektörvényszerű
ségeibőlindultki.Ezvalaholazeredetinewtoniszemléletnekfelelmeg,hamárnévhez
akarjuk kötni.A mechanika már a 18. századra érlelni kezdte a dinamikus egyensúly
fogalmát, azaz a változó folyamatokba rejtett olyan tényezőket, amelyek a változások
soránnyilvánvalóanlétrejövő,sőt,azokatlétrehozóegyensúlytalanságokbanmégismeg
teremtikazegyensúlyt.Afizikábana19.századramárteljesenmegérettezaszépnézet,
leggyönyörűbbenaHamiltonésaMaxwellegyenletekben.Azezekbenmintegyvirtuális
tényezőkéntmegfogalmazottdinamikushatás,mintpéldáulazimpulzusvagyazeltolási
áramgyorsanolyanfizikaiértelmetisnyert,amelymérhetőésagyakorlatbanisalkalmaz
ható.Astock és a flow fogalomrendszeréremondható,hogyennekelsőközelítése,hason
lóanmindazokanehezenmérhetőszociológiai,szociálpszichológiaiéskulturálisténye
zők, amelyek egyegy társadalom legfőbb tartalékait, dinamikus egyensúlyi tényezőit
adják,elégkülönösmódontehetetlenségiésmobilitásitartalékkéntegyarántmindenkép
penapotenciálfüggvényekvalamiféleanalógiájagyanánt.Aszolgáltatásésinfrastruktúra
egyremélyebbenegymásbanyúlótényezőkomplexumaisekörbetartozik.Apotenciálfe
lületekanalógiájamárelviszbennünketatérleírásokgeometriaireprezentációjafeléis.E
várhatóan fejlődő leírásokbanbizonyára szerepelni fognakadinamikusegyensúlyokés
állapotátviteli mátrixmegfelelések olyan összefogó szimmetriaformái, mint a Lee
algebránakmamáruniverzálisan,mégakvantummechanikábanishasználtszépformulái.
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Aharmadik,idekapcsolódókérdéscsoportanemlinearitásoké.Korábban,mivelcsak
linearitásokattudtunkszámolni,lineárismodellekbengondolkodtunk.Ezekmaishatnak,
ígyhasonlíthatunkösszenemzetiössztermékeket,növekedésimutatókat,árakat,atermé
kektermészetesfizikaiegységmutatóit.Kétszerannyiételkétszerlakatjól,hagyomorron
tástokozis,akétszergazdagabbembermindenfillértfeleolyangondosannézmeg.

Még arról sincs sok fogalmunk, hogy ezek a nemlinearitásokmilyen természetűek,
ezért isnyúltJánossyolyanszívesenazegyszeréskétszer logaritmikuspapírhoz.Nem
véletlenül,hiszenaWeber–Fechnerösszefüggésaztmutatja,hogyazemberiérzékelés,
méghozzánemcsakazegyszerűhőéshangérzékelés,hanemazörömé,abánatéisvalahol
logaritmikus;ezafizikaalapvetőnövekedésiösszefüggéseibőlisadódik,hiszenadiffe
renciálhányadosokállandóságairautal.

Anemlinearitásokkövetkeznekastruktúramódosulásokból is,nemcsakazérzékelés
ből.Ezazérzékeléssemteljesenszubjektívtényező,mivelvégsősoronemberifogyasztás,
felhasználásacél,ígyazérzékelésagazdaságönszabályozóhatásláncábanatermészetes
visszacsatolóelem.Astruktúramódosulásokjelentkeznekazegyestermékekbelsőstruk
túrájában,errőlmárvoltszó.Atechnológiaiváltozásoksoránegyetlenterméksemugya
naz,másazóra,aműsorszóró,acipőésakenyéris.

Astruktúraváltásérintiazárakhagyományosszámításialakulását;atermelésglobali
tása,amunkaerőmozgásaakorábbanzártszámításistruktúrákbaolyanelemeketviszbe,
amelyekkorábbanidegenek,elszigeteltebbekvoltak.Fordmégnemszámoltakoreaimun
kaerőárával.

Avirtuálispénznekaklasszikuspénzfunkciókatbetöltőpénzzelszembeni túláradása
újabb, még nehezen belátható strukturális tényező, árakban, gazdasági változásokban,
egyensúlyokszámításábanbizonyosannemlineáris,hiszenmesszetúllépialinearitásitar
tományokat.

A nemlineáris jelenségekből fakadó dinamikai hatások elég régen foglalkoztatják a
rendszerekmatematikaivizsgálóit,ígyaközgazdászokatis.Ezekközülajelenségekközül
akáosztelemeztékalegalaposabban:azazakishatásokratörténőnagyérzékenységnek
trajektóriákat(azazpéldáulstruktúrákat)módosítónagyhatásasztochasztikusnaktűnő,de
valójábandeterminisztikuséshatáraibanszámíthatójelenség.Aradikálisátalakulásifolya
matok,mintpéldáulamostaniévtizedhazánkbanésszéleskörnyékén,valószínűlegleír
hatókilyenmódon,ésláthatóanszámíthatóis,hogyegyikmásikgazdaságmilyenmélyre
süllyedhet,éshogyanemelkedikki,hol,milyenlökésindítjaakáoszfluktuációját,hogyan
stabilizálódikazúj trajektória,holésmiérthelyezkednekela jelenségattraktorai.Úgy
tűnikejelenségekpost festa, sőt,néhapost mortem elemződnek,denembaj,azutólagos
leírásislényegestanulságokkalfogszolgálni.

Izgalmaskutatnifraktálokután,holképezikleamakrojelenségekamikrókat,arégió
azországét, azországabelső régiókét, csoportokét, családokét, egyénekét.Evizsgálat
kulcsotisszolgáltathatazidézetthumán,szociológiai,szociálpszichológiaiéskulturális
átalakulásimátrixokhoz.

Ittérkeztünkelametrikagyökérproblémájához–bárvégigottisvoltunk!
A legfontosabbkövetkeztetés, amiérik ismár,hogyakorábbanhasznált statikusés

lineáris metrikák használhatatlanok: gazdaságunk, sőt, egész életünk tere dinamikusan
változóésnemlineáris. Ittmégazt ismegkell jegyezni,hogynemkonzervatív,hanem
forrásokkalésnyelőkkelzavarttér,azazcsakközelítőlegésmegszorításokkaltekinthető
normális potenciáltérnek. Ez ellentmondana némi előző megjelölésnek, de ott is csak
metaforárólvoltszó,ittviszontanemlineárisállapottérértelemben:havalamithaladunk
ametrikákban,kezelhetővéisválhatezafajtaállapottér.

Amérték,mintlátjuk,elégbizonytalandolog:némisegítségazértakad.Azérzékelésről
márvoltszó,sőtarrólis,hogyezaszubjektív,szociológiaieszközökkelmérhetővalami
miértobjektívis.Amásikazállapotátvitelimátrixokelemzése.Bárjóállapotátvitelimát
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rixnincsmegfelelőmértéknélkül,valamifélekonvergálórekurzióazértlehetséges,azaza
mátrixváltozásaiegybenmértéketisjelölnek.Azárakkalkevesebbetlehetkezdeni,azoka
dolgokbonyolódása,apénzvilágvirtualitásaimiattegyrejobbantávolodnakavalósmér
tékektől.Azárakváltozásitendenciáimártöbbetmondanak(ittisadifferenciálhányadosok
ajelentősebbek),utalnakastruktúraváltozásokraésezzelaváltozásoksebességéreis.

Korábbimunkákbanigyekeztünkháromösszefoglalófogalommalérzékeltetniegytár
sadalom dinamikus állapotát: ezek a kifinomultság (szofisztikáltság), amobilitás és az
adaptivitás.Akifinomultságtalánlegfontosabbmérőszámakételégegyszerűadatsorbólis
levezethető;afinomtechnológiákmikronbanésannaktörtrészeibenkifejezettminőségeés
azanyagfinomságoktisztaságisztenderdjei.Ezekmögöttrengeteghumántényezőhúzódik
meg,atanultság,aprofesszionalitás,aszervezés,atársadalomrendéstisztaságérzékeny
ségeis.Amobilitásmanemannyiraföldrajzimozgás,mintafoglalkozásistruktúrákvál
tozásisebessége,azadaptivitáspedigakülönbözőbefogadásikészségek,újtechnológiáké
ésújstruktúráké–mindezperszeatársadalomkülönbözőmélységeibenvizsgálva.

Vanegyolyanrendszerelméletimatematikai,sőt,elsősorbanfizikaifogalom,amelya
továbbitájékozódásbansegíthet:ezasajátirányok,sajátértékekrendszere.

Eddigatérrőlgondolkodtunkésebbenapotenciálfelületeknekmegfelelőegyenstátusú
felületekről.Agazdaságirendszerekazeterekbenmozgóésalakjukatváltoztatótestek.Ez
az absztrakt test annyi dimenzióban létezik, amennyi jellemzővel leírja a statisztika –
manapságsokszázzal.Haennekafurcsa,sokdimenzióstestnekasajátvektoraitéssaját
értékeitkeressük,akkorképetkapunkaváltozásokésváltozatlanságokfőirányairól,azaz
azokrólajellemzőkről,amelyekvezetőparaméterkénthatározzákmegagazdaságitársa
dalmiállapot–testjelleget.Különösenjóllehetnemindeztérzékelniakülönbözőátlagokra
redukáltmértékekösszehasonlításával,tehátidőben,csoportbanazonosmértékekszerint
arányosítvaatesteket.

Ezazatöbblet,amelyetamaiszámítástechnikaamértékekésváltozásokértékeléséhez
adnitud.HogyörültvolnaJánossyennek,ő,akiakétdimenzióspapírésaceruzafogságá
banvoltkénytelenmindeztláttatni.Aháromdimenziósábrázoláshozhozzáadódnakafor
gatásszabadságfokai,aváltozószíneksokasága,aszámítógépesgrafikarengeteggyönyö
rűsége,amimindjólkezelhető,közvetlenülazadatbázisokbólis,jelentősenkiterjesztve
azt,amitasokdimenziósstatisztikaianalízisbőleddigösszefoglalóeredménykéntláttatni
ésezértértékelnitudtunk.Nemvéletlenültérvisszaújramegújraamatematikaageomet
riaiszemléletekhez.

Rengetegtanulságotremélhetünkebből.Különösenizgalmasazoknakavezetőválto
zóknakadolga,amelyekasajátirányokbóladódnak.Gondoljukmeg,aredukáltmértékkel
mindenátlagtestegysokdimenziósgömb,amelyelkezdazátlagtólvalóeltérésekrévén
egyénialakotfelvenni.Asajátirányokvalahaegyszerűbbekvoltak,amarhákszáma,gabo
naésbortermés,arany,ezüst,só,ahajókűrtartalmaeztmeghatározta.Néhányévtizede
mégazenergiafogyasztásvoltazilyen,majdmindentöbbitjellemzőtényező.Amaiinfor
mációstársadalombonyolultabb,bármagaazinformáció,alapértékeiveljellemezve,való
színűlegigenerősmérték,deehhezjárulazéletminőségegyrefontosabb,egyrebonyolul
tabb,nehezenmérhetőviszonyrendszere.

Végül az esszé és amatematikai leírásviszonyáról – rendszermérnöki szemmel.Az
esszé szemantikai és prognosztikai jelentést hordoz, a matematikai leírás a jelenségek
grammatikáját. Ígyakettő egymásnélkülkevés, egymást támogatja.A jelentésnélküli
formalizmushamarelfutegyolyanvilágba,amelybenavalódijelenségekmáraligértel
mezhetők,főlegnemazokvalamifélehasznosságszintjén.Azesszéviszontatágértelem
ben vett hasznosság instrumentális erejét nélkülözi, akár bizonyításra, akár némi
predikcióragondolunk.Persze,nemmindenkielégerősmindkettőben.Jánossymérnöki
szemléleteeztaszintézistigyekezettamagaakkorieszközeivelelérni.


