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Szemben a rákkal

A tudomány és a technika fog győztesen kike-
rülni a rák elleni küzdelemből. De ez csak az 
érem egyik oldala

A rideg számadatok önmagukért beszélnek. 
A rák 8,8 millió emberéletet követelt 2015-
ben; csak a szívbetegségek felelősek ennél 
több halálozásért. Az amerikaiak körülbelül 
negyven százalékával közlik életük folyamán 
a hírt, hogy rákban szenvednek. Afrikában 
még a maláriánál is nagyobb gyilkosnak szá-
mít. A statisztikák azonban nem igazán tudják 
érzékeltetni azt a félelmet, amelyet a rákos 
sejtek csendes és kérlelhetetlen lázadása kelt 
bennünk. Csupán az Alzheimer-kór vált ki be-
lőlünk hasonló sötét elképzeléseket.

Ezzel az ellenféllel szemben állva érthető, 
hogy az emberek figyelmüket a tudományos 
felfedezésekben rejlő, gyógyulást hozó lehe-
tőségekre összpontosítják. Nem fognak csa-
latkozni. Az utóbbi években egyre jobbak a 
rákbetegségek túlélési mutatói számos olyan 
tudományos eredménynek köszönhetően, mint a 
gén-szekvenálás1 vagy a célzott daganatkezelés. 
Amerikában a leukémia ötéves túlélési aránya 
csaknem duplájára emelkedett: az 1970-es évek 
közepén mért 34%-ról 63%-ra a 2006 és 2012 
közötti időszakban. Amerika körülbelül tizen-
öt és fél millió ráktúlélő országa – ez a szám 
húszmillióra fog nőni a következő tíz évben. A 
fejlődő országokban is nagy előrelépések tör-
téntek: Közép- és Dél-Amerika egyes részein a 
prosztata- és mellrák túlélőinek száma alig egy 
évtizeden belül mintegy egyötödével nőtt.

1 A gén- vagy DNS-szekvenálás olyan biokémiai 
módszer, amelyet a szervezet genetikai informá-
ciót adó DNS-szekvenciájának meghatározására 
használnak.

Pusztán technikai szempontból nézve nem 
alaptalan a feltételezés, hogy a tudomány egy 
nap a rák legtöbb típusát idült vagy gyógyít-
ható betegséggé fogja változtatni. Azonban 
nemcsak a laboratóriumokban harcolnak a rák 
ellen. Folyik a küzdelem az orvosi rendelők-
ben, az iskolákban, a közegészségügyi intéz-
ményekben és a kormányzati szerveknél is. 
Ezekről a harcterekről már sokkal kedvezőtle-
nebb hírek érkeznek.

Sejtoldali kutatások
Először is, a jó hír. A legtöbb rák ma már jó 
eséllyel gyógyítható, ha idejében felfedezzük. 
Az 1970-es évek elején prosztatarákkal diag-
nosztizált brit férfiak esetében négyből három 
nem ért még meg tíz évet; ma ötből négy igen. 
Másfajta ráktípusokat, mint például a tüdő- és 
a hasnyálmirigyrákot, illetve az agydaganatot 
nehezebb felfedezni és kezelni. Ugyanakkor 
ezen a téren is vannak előrelépések. A korai 
felismerést biztosító technikák között van egy 
olyan eszköz, amely képes a lélegzet alapján 
megállapítani a betegséget; a vérvizsgálatok 
daganatokból kivett DNS-részleteket tudnak 
nyomon követni. A gének szekvenálása min-
den eddiginél jobban megkönnyíti a célirányos 
gyógyszeres kezelést.

A huszadik század rákkezelésének kialakult 
hármasa – műtéti beavatkozás, sugárkezelés 
és kemoterápia – továbbra is mindhárom te-
rületen képes új eredményeket felmutatni. A 
radiológusok képesek olyan gammasugár-há-
lókat létrehozni, amelyek kereszteződései elég 
nagy dózist biztosítanak a rákos daganatok 
megöléséhez, de kevesebb kárt okoznak az 
egészséges szövetekben a szervezetbe való ki- 
és belépéskor. Egyes új gyógyszerek gátolják a 
daganatoknak tápanyagot szállító véredények 
növekedését; más fajtáik a rákos sejtek saját 
DNS-javító készletét támadják meg. A rák kö-
nyörtelen ellenfél; de az a tudomány is.
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A legnagyobb izgalmakat az immunkezelés 
tartogatja – ez az újfajta megközelítés az utóbbi 
néhány évben bukkant csak fel. Az emberi im-
munrendszer egyfajta fékrendszerrel van ellátva, 
amelyet a rákos sejtek működésbe tudnak léptet-
ni; az első immunterápiás kezelés voltaképpen 
hatástalanítja ezeket a fékeket, képessé téve a 
fehérvérsejteket a daganatok megtámadására. 
Az eljárás még gyerekcipőben jár, de a betegek 
egy kis részénél hosszú távú javulást eredmé-
nyezett, amely felér a gyógyulással. Jóval ezer 
felett van azoknak a folyamatban lévő klinikai 
vizsgálatoknak a száma, melyek során ezekkel 
a kezelésekkel különféle ráktípusokat céloznak 
meg. Most már immunsejtek újraprogramozása 
is lehetséges, hogy jobban le tudják küzdeni a 
rákot genomjuk [teljes genetikai tartalmuk] újra-
szerkesztésével; az első ilyen génterápia haszná-
latát múlt hónapban engedélyezték Amerikában.

A rákban szenvedőknek mégsem kell a jövő 
terápiáira várniuk, hogy ma jobbak legyenek 
a túlélési esélyeik. A betegség leküzdésének 
esélyei rendkívül eltérőek lehetnek gazdag és 
szegény országokban egyaránt. Bizonyos or-
szágokban a férfiak sokkal nagyobb arányban 
halnak meg rákban, mint a nők; miközben más, 
hasonló fejlettségű országokban a két nem érin-
tettsége nagyjából azonos. Három gyakori ráktí-
pus együttes ötéves túlélési aránya Amerikában 
és Kanadában 70% felett van; Németországban 
64%-ot ér el, míg Nagy-Britannia mindössze 
csak 52%-ot tud felmutatni. Az egyes országo-
kon belül is tapasztalhatók egyenlőtlenségek. 
Amerikában összességében véve sikerrel keze-
lik a betegséget, de rendkívüli egyenlőtlenségek 
mutatkoznak meg a végeredményben. A fekete 
amerikai férfiak körében 24%-kal magasabb a 
halálozási arány az összes ráktípust tekintve, 
mint a fehér férfiak esetében; a mellrák halálo-
zási aránya a feketék közt 42%-kal magasabb, 
mint a fehérek között. Egy diagnózis, amelyet 
a vidéki Amerikában állítanak fel, sokkal keve-
sebb eséllyel kecsegtet, mint a városi betegeké.

Gyakorlatias és úttörő intézkedések
Az egyes országok közti eltérések részben az 
egészségügyre fordított összegeket tükrözik: a 
sugárterápiára szoruló betegek több mint fele 

nem jut hozzá a kezeléshez az alacsony- és a 
közepes jövedelmű országokban. Azonban a 
bőkezű költségvetés sem garantálja a jó ered-
ményeket. Izland és Portugália arányában nem 
költ többet a GDP-ből az egészségügyre, mint 
Anglia és Dánia, de korábbi tanulmányok igen 
nagy eltéréseket mutatnak a rákbetegségek va-
lamennyi típusának túlélhetőségében.

Ehelyett, gyakran az a probléma, hogy mi-
ként költik el a pénzt, nem pedig az, hogy meny-
nyi van belőle. Vegyünk egy példát: létezik egy 
vakcina a humán papillomavírus ellen (HPV), 
amely a méhnyakrák, illetve feji és nyaki rákos 
daganatok okozója. Ruandában 2011-ben kam-
pány indult annak érdekében, hogy 2020-ra 
eltüntessék az országban a méhnyakrákot. Más 
országok hozzáállása jóval kevésbé céltudatos. 
Az oltásokkal évente 120 000 nő halálát lehet-
ne megakadályozni Indiában.

A döntéshozóknak megvannak az eszköze-
ik. Ösztönözni lehetne annak vizsgálatát, hogy 
mely kezelések (vagy kezelések kombinációi) a 
leghatékonyabbak. Angliában például előfordult, 
hogy egy 1,3 milliárd fontos (524 milliárd fo-
rintos), drága új szerek beszerzését megkönnyítő 
rákgyógyszer-alapítványtól nem követelték meg, 
hogy közölje az egyes szerek eredményességét 
– ami óriási mulasztás volt. A rák előfordulásá-
nak és túlélhetőségének az ún. rákregisztereken 
keresztüli mérése arra világít rá, hogy a betegek 
hol maradtak alul a betegség elleni küzdelemben. 
Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés szin-
tén fontos szerepet játszik: az Obamacare életbe 
lépése után megnőtt azoknak az amerikaiaknak a 
száma, akiknek a rákbetegségét sikerült a lehető 
leghamarabb felismerni. A legjobb gyógymód 
pedig továbbra is a megelőzés marad. 2008 és 
2014 között a dohányzás megfékezésére tett 
erőfeszítésekkel 22 millió életet mentettek meg 
(közülük sokat a ráktól). Mégis, a világ népessé-
gének mindössze tizedrésze él olyan országok-
ban, ahol az adók a cigaretták árának legalább 
háromnegyed részét teszik ki – az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) ajánlásának megfelelően.

Az adók és a költségvetés sokkal kevésbé 
izgalmas beszédtémák a daganatot elpusztító 
protonsugárhoz vagy a szuperhatalommal 
bíró antitestekhez képest. A vezetők döntései 
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azonban épp olyan fontosak, mint a szakembe-
rek munkája. Rákban emberek millió halnak 
meg: ennek okai nemcsak a tudományos fej-
lődés elégtelenségében keresendők, hanem a 
rossz döntéseken alapuló intézkedésekben is.

(The Economist)

Jake Silverstein

Felpördült új világ:  
Az önjáró autók forradalma

Műszaki értelemben véve az önjáró autók vilá-
ga már elérkezett. Azonban még a legderűlátóbb 
forgatókönyv szerint is – tekintettel a fennálló 
nehézségekre az olyan egyszerűnek tűnő hely-
zetekben, mint egy havas nap – a belátható 
jövőben a valódi autóvezetők számban messze 
felül fogják múlni a vezetőrobotokat. Az önjáró 
autók addig nem tudják megváltoztatni a vilá-
got, amíg el nem szaporodnak az utakon.

Legyen ez az arány húsz százalék: ha egy-
általán valaha elérkezik a nap, hogy az úton 
szembejövő öt járműből egy önjáró lesz. 
Bizonyos szempontból nehezebb elképzelni a 
húsz százalékban önvezető járművekkel teli 
világot, mint a teljes körű automatizáltságot, 
mivel e feltehetően megállíthatatlan és súrló-
dásmentes technológia körül még mindig teljes 
zűrzavar fog uralkodni. A legjobb, legbiztonsá-
gosabb modellek csillagászati áruk miatt alig-
hanem elérhetetlenek lesznek majd az átlagem-
ber számára. Ember és robot együttes jelenléte 
az utakon legjobb esetben is csak kellemetlen-
nek lesz mondható; a gépekkel kapcsolatban 
felgyülemlenek majd az agresszív indulatok. 
Egy végzetes baleset pedig veszélybe sodor-
hatja az egész kísérletet, mutassanak bármit az 
általános statisztikai adatok.

Épp emiatt az elkerülhetetlen rendetlenség 
miatt olyan érdekes elgondolkodni az „egyötöd 
arányú” jövőn. Ez az elsődleges pont, amikor 
bárhonnan is nézzük, világossá válik, hogy 
tényleg megvalósulhat egy igazából önjáró autós 
jövő. Amikor az autógyártó cégek ténylegesen 

képesek lesznek arra, hogy néhány modellből 
kidobják a kormányt, teljesen új módon tervez-
ve őket. Amikor a nagy teher- és az Uberhez 
hasonló személyszállító cégek már nem ültet-
nek sofőröket a volán mögé. Amikor a nagy 
távolságból ingázók annyira megbíznak majd 
autóikban, hogy a hivatalba érés három óráját 
alvással töltik. Amikor esetleg gyermekünket 
egyedül is be merjük majd ültetni egy ilyen 
autóba.

(The New York Times Magazine)

Tom Vanderbilt

Eldobhatjuk a jogosítványunkat?

2008-ban a Stanford Egyetem Junior nevű 
Volkswagen Passatjában ültem egy zárt tesztpá-
lyán, New Yorkban. A kocsi kezdők módjára, 
tétován, nagyon óvatosan mozgott; az első ülésen 
ülő szakemberek feszülten figyeltek. Sok minden 
múlott ezeken a pillanatokon. A kamaszkorom 
óta izmaim memóriájában és érzékszerveimben 
mélyen élő vezetés nélkülem (illetve bármiféle 
emberi részvétel nélkül) zajlott. Olyan érzésem 
volt, mintha csak egy szellem lennék a gépezetben.

Az önmagát irányító jármű az általam elkép-
zeltnél jóval gyorsabban vált a tesztpályás proto-
típustól a bemutatótermek valóságává: legalább 
annyira elősegítette ezt az érzékelők és a mes-
terséges intelligencia fejlődése, mint a körülötte 
lévő óriási felhajtás, amely eltökélten azon volt, 
hogy életre hívja ezeket az eszközöket, függetle-
nül attól, hogy készen áll-e ezekre a társadalom. 
Miközben 2008-ban a „kezdő robotpilóta” mellett 
ültem a mozgásait figyelemmel kísérő mérnökök 
társaságában, eszembe jutott a jogosítvány meg-
szerzésének sorsdöntő perce. A vezetői engedély 
igazi kincsnek számított vékony pénztárcámban 
szerénykedő olvasójegyem és menzajegyem mel-
lett. A felnőttlétbe való átmenetet és a társadalmi 
lehetőségek kitágulását jelentette számomra.

A forgalmi vizsga szertartása – két országban 
is megbuktam belőle – a megfordulások (termé-
szetesen Y-fordulások) unalmas és félelmetes 
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rituáléja. Ha mást nem is tudunk felidézni az 
1988-as tinikről szóló vígjátékból, a Mazsolából 
(License to Drive), talán még mindig emlék-
szünk a főszereplő, James Avery kajánul vi-
gyorgó vizsgáztatójára, aki magyarázás közben 
nevezetes kávéscsészéjét forgatta a kezében. 
Ha majd egyszer tényleg fellendülőben lesz az 
önjáró technika, akkor a jogosítvány és a mö-
götte lévő pedagógia éppannyira szükségtelenné 
válik majd, mint a kézi sebességváltó? Talán 
vezetési tudományunk valami olyan egzotikus 
képességnek fog tűnni, amire csak ritkán van 
szükség – ahogy kovakővel se igen szoktunk 
már tüzet gyújtani?

Végtére is egy olyan járműben, amely megfe-
lel a SAE International (Society of Automotive 
Engineers, „Autóipari Mérnökök Szövetsége”) 
szabványai szerinti automatizáltság legmaga-
sabb – ötödik – szintjének (a dinamikus vezeté-
si feladatok minden területén teljes mértékben 
automatizált vezetési rendszer bármilyen út-, 
ill. környezeti körülmények között) nem sok 
értelme lenne ennek az elcsökevényesedett 
képességnek. Nem követeljük meg a liftet 
használó, repülőtéri transzferbuszokon utazó 
vagy a nappalijukban az iRobot Roomba por-
szívót szabadon engedő emberektől sem, hogy 
a gépek meghibásodása esetén ők irányít-
sák működésüket; nehéz belátni, hogy miért 
kellene másképp viszonyulnunk épp ehhez 
az automatizált technikához. Tanulási folya-
matunk hasonló könnyedséggel zajlana, mint 
a többi csúcstechnológiás termék esetében: 
nyugodtan kidobhatjuk az ablakon a használati 
utasítást, és megnézzük, hogy csinálja valaki a 
YouTube-on.

Ezek a kilátások – az utassá vált vezetővel 
– új területeket teremtenek a jogalkotásban. 
Jogosítvány nélkül mi a jogalapja annak, 
hogy bárkit – legyen az tizenéves vagy 
időskorú – korlátozzunk a furikázásban? 
A farmon a családi teherautót vezető gye-
rek legalább olyan idejétmúlt jelenségnek szá-
mít, mint a fecskefarkas Chevrolet – azonban 
mi akadályozhatja meg a gyerekeket abban, 
hogy autóban vitessék magukat? A szülők 
okostelefonját gyakran ügyesebben kezelő 
gyerekek nem lennének esetleg előnyben az 

idősebb, a technikától idegenkedő autóve-
zetőkkel szemben? Mindazonáltal ugyanazok 
a félelmek, amelyek visszatartják a szülőket 
attól, hogy gyalog engedjék el gyermekeiket 
az iskolába, most is felülkerekedhetnek annak 
csábításával szemben, hogy önjáró autójukra 
bízzák az iskolába szállítást. Nehéz megjósolni, 
hogy vajon a vezető nélküli járművek siettetni 
vagy késleltetni fogják-e a felnőtté válást.

Ahogy pedig az autósok kölcsönhatásban 
állnak a félautomata járművekkel az 5-ös 
automatizáltsági szint elérése felé haladva, 
a vezetés-oktatás és az engedélyezés nem-
hogy idejétmúlttá, hanem még fontosabbá vá-
lik – érvel John D. Lee, a Wisconsin-Madisoni 
Egyetem mérnökprofesszora. „Az automati-
zálás igencsak hajlamos kiszámíthatatlan vi-
selkedéssel meglepni az embert” – mondja. 
Annak ismerete, hogy mit csinál az autónk – és 
hogy mikor kell átvennünk a kormányt – sok-
kal életbevágóbb lehet, mint a puszta vezetési 
ismeretek. Vajon az az úton levő víz egy kis 
pocsolya vagy tónak is beillő, hatalmas, vízzel 
teli kátyú? Előttünk halad egy teherautó veszé-
lyesen ingó rakományával – érdemes rálépni a 
gázra, hogy leelőzzük? A zebránál álló gyalo-
gos vajon ránk vár, hogy megálljunk, vagy csak 
az okostelefonjával van elfoglalva? „A vezetés 
és az ebben segítségünkre lévő automatizáltság 
kezelése – mondja Lee professzor – két egy-
mástól eléggé különböző tudáskészletet jelen-
tenek. Az automatizáltság kezelését éppúgy el 
kell sajátítanunk, mint az autóvezetést.”

(The New York Times Magazine)

Rollo Romig

Üresjárat-szörfösök

A vezető nélküli autók néha úgy fognak ke-
ringeni a városban, hogy senki nem ül bennük 
– ha éppen úton vannak valakiért, vagy már 
kitettek egy utast valahol. Mivel megszokott 
látványt nyújtanak majd az üresjáratban 
közlekedő járművek, minden bizonnyal nem 
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rendeltetésszerű használatukra is lehetőség nyí-
lik: virágzik az ifjúsági szubkultúra azon válfa-
ja, amelyben a fiatalok előszeretettel utaznak 
elkötött kocsik tetejére felugrálva, hasonlóan a 
metró-szörfözéshez.

Az utakon mindenfelé unatkozó kamaszok 
lézengenek majd az út szélén, várva a kedve-
ző alkalmat, hogy felkapaszkodjanak az üres 
kocsikra, és a lehető legtovább maradjanak 
fenn. A szörfösök az álcázási technika fejlett-
ségét kihasználva tévesztik majd meg az autók 
szenzorait. Némelyek a fennmaradást segítő 
ügyes fogantyúkat és tartozékokat fejleszte-
nek ki, bár köztük a legjobb szörfösök lenéző 
mosollyal tekintenek majd azokra, akiknek 
eszközökre lesz szükségük. A halálesetek el-
kerülhetetlenek és gyakran szörnyűek lesznek.

A suhancok távoltartása érdekében az au-
tótulajdonosok megpróbálják majd autóikat 
csúszós rovarriasztó anyagokkal bekenni; ezek 
hatásosak lesznek, de alkalmazásuk túlzottan 
nehézkes lehet a gyakorlatban. Nemsokkal 
ezután az önjáró autók árusítói – a hajléktala-
nokat a padokról elriasztó szögekhez hasonló 
– kiegészítőket ajánlanak majd. Itt már ismét 
elérjük azt a pontot, amikor a tervezés a bizton-
ság nevében túllő a célon.

(The New York Times Magazine)

James Somers

Az autónkban töltött szabadidő új távlatai

2017 őszén az Egyesült Államok képviselőháza 
egyhangúlag elfogadott egy törvényjavaslatot, 
amely az önvezető autók esetében lehetővé 
tette, hogy nagyrészt mentesüljenek azon biz-
tonsági előírások alól, amelyek évtizedeken át 
megkötötték az utastér tervezését. Hiszen végül 
is nincs túl sok hely, ahová a biztonsági övek 
hozzáerősíthetők az autó karosszériájához. Ha 
viszont a robotautó-technológia fejlődése to-
vább folytatódik, némely modellt olyan tágassá 
varázsolnak majd, hogy szinte szobanagysá-
gúak lesznek. A szabad mozgás és a vékony 

vázszerkezet miatt könnyebben be tudunk majd 
szállni. Az első üléseken a mozgásunkat korlá-
tozó összes akadály – az előreugró műszerfal, a 
kormánykerék és a pedálok és a középen kiálló 
sebességváltó – használaton kívül mind eltün-
tethetők lesznek. Úgy forgolódhatunk majd az 
üléseken, mint a Star Trek kapitányai.

Ha már nem kell egyfolytában az utat figyel-
nünk, büntetlenül átadhatjuk magunkat a film-
nézés élvezetének. A vezetés közben – először a 
földi sugárzású, majd a műholdas rádió, s végül 
a podcast alkalmazások révén – megszólaló han-
gok át fogják adni helyüket a látvány varázsának. 
Vajon miféle videókat fogunk nézni? Ha hihetünk 
a Marchetti-állandónak (az elgondolás lényege, 
hogy a közlekedési technika és a várostervezés 
változásával együtt az emberek életüket úgy 
alakítják, hogy mindig átlagosan napi egy órát 
töltenek átlagosan közlekedéssel), nem hosszú 
mozifilmeket fognak nézni, hanem tévéshow-
kat, illetve a Facebookon és a YouTube-on egyre 
növekvő számban megjelenő rövid videókhoz 
hasonló műsorokat. A podcastokat ki fogják szo-
rítani a vodcastok2. A médiacégek már arról 
tárgyalnak az autógyártókkal, hogy milyen áron 
kínálják ajánlataikat. A kábeltévéhez hasonlóan 
működjön az autóban ülők szórakoztatása vagy 
inkább a szállodákban megszokott rendszerhez, 
ahol a felhasználók hálózaton keresztül nézhetik a 
videotartalmakat? A Netflix vagy inkább a Roku 
stream-szolgáltatáshoz hasonlítson?

A legtöbb utas a mobilját fogja használni a já-
tékokhoz. Mire azonban ötből egy autó önvezető 
lesz, a konzolgyártók egyedi termékeket fognak 
kifejleszteni hozzá. A videójátékozásra szánt napi 
közel kétórányi idő – amit közel hatvanmillió 
amerikai művel –, ennek megfelelően lassan 
emelkedni fog. Az utakat reggel és este elárasztó 
ingázók tömegei druidák vagy zsoldoskatonák 
hadává változnak majd a játékosok seregét igény-
lő, óriási online játszmákban, amelyek némelyike 

2 Míg a podcasting elsősorban hanganyagok-
ra vonatkozik, a vodcasting videoanyagok 
közzétételét jelenti. A szerkezet az angol vod 
betűszó és a casting szó összetételéből áll. A vod 
a video-on-demand kifejezés mozaikszószerű 
rövidítése, a ’felhasználó szándéka szerint letölt-
hető videoanyag’ jelentéssel értelmezhető. (Bódi 
Zoltán netnyelvész tollából)
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akár még a vezetési élményt is magában foglal-
hatja, mintegy a Pokémon Go okostelefonos játék 
autópályás változataként. Kevéssé tűnik valószí-
nűnek, hogy ezt a lehetőséget a képernyő előtt 
töltött idő lefaragására használjuk majd fel. Ha 
viszont elegendő hely akad egy asztal számára, az 
utazók akár köré is ülhetnek pókerezni vagy egy 
jót beszélgetni. Az autók valójában a legmeghit-
tebb helyek, ahol hallótávolságon kívül, csukott 
ajtók mögött lehetünk. (Nicholson Baker író el-
mondása szerint szeret egy árnyas helyen parkoló 
kocsiban dolgozni.)

Chris Anderson, az internetes kultúra egyik 
vezető folyóiratának, a Wired-nek a főszer-
kesztője, jelenleg egy drónos adatgyűjtő cég 
és szabadidejében egy önjáró autókat verse-
nyeztető szövetség vezetője, azt mondja, hogy 
koktélpartikon mindig felvetődik a kérdés, 
hogy mit fogunk majd csinálni a vezető nélküli 
kocsikban? Ez állandóan zavarba hozza. „Ez a 
mi világunk – mondja. – Úgy hívják, hogy az 
Uber hátsó ülése.” Tudjuk mi, mit csinálnak 
az utasok a hátsó üléseken, legyenek akár 
egy limuzinban, egy lakóautóban vagy egy 
turistabuszon: előveszik a mobiljukat vagy 
az iPadjüket, beszélgetnek egymással vagy 
szunyókálnak. Mért kellene azt hinnünk, hogy 
mindezen változtat majd a tény, hogy senki 
nem ül a kormánynál?

Chenoe Hart úgy érvel a Real Life műsza-
ki magazin számára írott „Örökmozgó” című 
esszéjében, hogy valamit nem látunk helye-
sen, amikor az önvezető autókról fokozati, 
és nem pedig jellegbeli különbségekben gon-
dolkodunk. Mivel nem kell majd aggódnunk 
a vezetés miatt, a járművek belső tere úgy ki 
fog tágulni, hogy már nem járműként fogunk 
rájuk gondolni: lehetnek tökéletesen felszerelt 
konyhák, edzőtermek vagy ágyak. Ahelyett, 
hogy mi mennénk a kávéházba, a kávéház jöhet 
hozzánk; ahelyett, hogy bemennénk a garázsba, 
hogy kiálljunk a kocsival, maga a garázs lesz 
az autó. Az a képességünk, hogy így hívjunk 
életre helyeket, írja Hart, egyfajta tetszőleges 
hozzáférésű memóriává fogja varázsolni épített 
környezetünket – bármely célpont bárhonnan 
egyformán elérhető. Lényegtelen lesz, hogy mi 
utazunk valami felé, vagy az felénk; a mozgás 

épp olyan simán és folyamatosan fog történni, 
mint amilyen észrevétlenül. Hart azt állítja, 
hogy amikor az utazás teljesen automatizálttá 
válik, akkor mindig úton leszünk majd: csalá-
dok vagy munkatársak csendes egyetértésben, 
mozgó épületekként összeállva haladnak majd 
a végtelen utakon, keresvén a jó időt, miközben 
szinte el sem jut a tudatukig, hogy egyáltalán 
mennek valamerre.

(The New York Times Magazine)

Gretchen Reynolds

Konditerem az önjáró autóban

A műszerfalra erősített hevederek lehetővé 
teszik az evezőpadok használatát a mennyezet 
rögzítőszíjaival klasszikus hátlehúzó gyakorla-
tok végezhetők. A hám segíthet az egyensúly-
labdán végzett guggolásokban. Az autó belső 
terében szobabiciklik lehetnek karabinerekkel. 
A felső testet kigyúró mellkasgyakorlatok meg-
követelnék az ablakokhoz és ajtókhoz csavaro-
zott pántokat.

A testmozgásra soha nincs elég időnk, de 
talán autóinkban rejlik a megoldás. „Egy ön-
vezető autó minden bizonnyal nagyszerű edző-
teremként szolgálna, mert mindenütt merev 
falak veszik körbe – mondja Marko Vujicic, 
aki mérnökként egyik társtulajdonosa az NPD 
Team cégnek, amely edzéskellékeket gyártók-
nak ad tanácsokat a fitneszgépek tervezését 
illetően. – Ez a szilárdság elméletileg lehetővé 
teszi, hogy az autó bármelyik felületét hasz-
nálhassuk, amellyel szemben ellenállást lehet 
kifejteni. Autónk egy valódi, kerekeken mozgó 
edzőteremmé válik.”

Ez nem olyan egyszerű, mint ahogy hangzik. 
Először is, a járművek nem mentesülnek a 
fizika törvényszerűségei alól. Ha autónk netán 
hirtelen fékezni kényszerülne, miközben mi 
például a futópadon edzünk, a futópad abba-
hagyná a mozgást – mi viszont nem, legalábbis 
amíg neki nem esnénk az egyik szélvédőüveg-
nek vagy ajtónak.
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Lehet, hogy könnyebb ülve maradni. „Az 
autóban mindenütt különleges zsebek lehet-
nének, amelyek különböző erősségű izomerő-
sítő szalagokat tartanának – mondja Bryant 
Johnson személyi edző, a Ruth Bader Ginsburg 
edzésterve (The Ruth Bader Ginsburg Workout) 
című sikerkönyv szerzője. – Azokat használ-
hatnánk egy teljes testet igénybe vevő erőnléti 
edzéshez.”

Autónk az egész utazás alatt figyelemmel 
kísérné állapotunkat erőfeszítéseink során, 
tudjuk meg Steve McCauleytól, a Las Vegas-i 
Wynn üdülőközpont egészségügyi szolgál-
tatásokért felelős igazgatójától: ujjhegy-mo-
nitorozással és más érzékelőkkel mérné a 
szívműködésünket és izzadságunk összetéte-
lét. A valóság talaján maradva azonban arra 
lehet számítani, hogy az ingázással megtaka-
rított időnket legtöbben másféleképpen fogjuk 
hasznosítani. Mint Vujicic említette, a holnap 
autóiban a motorháztető alatti helyre valószí-
nűleg nem egy belső égésű motor miatt lesz 
majd szükség – de ezután is maradni fog, 
hogy a mechanikus stabilitást és a biztonságot 
szolgálja. Némi kipárnázással lakályossá téve 
és biztonsági övvel felszerelve kellemes alvó-
kuckó lehet belőle.

(The New York Times Magazine)

Jenna Wortham

Tanuljunk Szingapúrtól                        
Interjú Limin Hee-vel

Ha vezető nélküli autók bonyolítják majd a 
városi közlekedés jelentős részét, ettől va-
lószínűleg még népesebbek és zsúfoltabbak 
lesznek városaink, kevesebb lesz a magánkéz-
ben lévő jármű és egyre gyakoribbá válik a 
közös gépkocsihasználat. Azaz a jövő eléggé 
hasonlítani fog a mai Szingapúrra, a világ 
egyik legzsúfoltabb városára, ahol a kormány 
az utóbbi években megpróbálta korlátozni a 
gépkocsi-tulajdonosok számát, hogy enyhítsen 
a közlekedési dugók problémáján. Interjúnkban 

Limin Hee-t, a szingapúri Élhető Városok 
Központja (Centre for Liveable Cities) kuta-
tási igazgatóját kérdeztük azzal kapcsolatosan, 
hogy véleménye szerint miféle változásokat 
fognak elindítani az önjáró autók a nagyvárosi 
életben.

Kérem beszéljen nekünk arról, hogy miként 
állnak Szingapúrban az önjáró autók kérdé-
séhez. A robotautókra úgy tekintünk, mint 
egy a magánkézben lévő autók számát csök-
kentő megoldásra. A Massachusettsi Műszaki 
Egyetemmel közösen végzett kutatás szerint a 
jelenlegi járműállomány mindössze harmadára 
lenne szükségünk, hogy a mobilitási igényeknek 
megfeleljünk. Úgy találtuk, hogy sok magánautó 
az idő nagy részét a parkolóban állva tölti. Az 
erre használt földet más célokra is hasznosít-
hatnánk. A mi városunk nagyon sűrűn lakott, 
és próbáljuk otthonainkat a zsúfoltságnak meg-
felelően tervezni. 2030-ra számításaink szerint 
tízből nyolc háztartás tízpercnyi sétára fog esni 
egy gyorsjáratos közlekedési csomóponttól.

Mi a helyzet azokkal az emberekkel, akik nem 
a sűrűn lakott területeken élnek? Lakosságunk 
nyolcvan százaléknak otthona tömbházakban 
található. Így nyugodtan kijelenthetjük, hogy a 
többség zsúfolt körülmények között él.

Milyen egyéb lehetőségeket látnak még az 
önjáró autók használatára? Egy másik lehet-
séges terület, ahol jó szolgálatot tehetnek, a 
hulladékgyűjtés és az utak takarítása. Nem 
kell az emberek munkaideje alatt végezni ezt 
a tevékenységet. Dolgozhatnak az éjszaka 
leple alatt, ami csökkenti a torlódásokat a 
közlekedésben.

Milyen egyéb motiváló tényezők vannak? 
Csökkentenünk kell az emberi munkaerőtől 
való függésünket is. Szingapúrban egyre nehe-
zebb kamionsofőri vagy buszvezetői állásokra 
helyi jelentkezőt találni. Ezáltal próbáljuk job-
ban függetleníteni magunkat a külföldi mun-
kaerőtől.

Hogyan fogja a technika átformálni a vá-
rost? Nem annyira maga a technika érdekel 
bennünket, mint inkább az önjáró autót birtokló 
emberek. A robotautók használatára inkább úgy 
tekintünk, mint nagyvárosi infrastruktúrára – 
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egy megosztási rendszerre, amely azt a fajta 
mozgékonyságot engedi meg, amelyhez az 
emberek hozzászoktak a saját autóik eseté-
ben. Éppolyan kényelmesek lehetnek, mint a 
magánautók, de sokkal megfizethetőbb áron 
működnek, és nem növelik sem a forgalmi 
dugókat, sem a légszennyezettséget.

Milyen hatással lehet a váltás a munka és a 
magánélet egyensúlyára? Az utazáshoz való 
egész hozzáállásunk meg fog változni. Ez 
nagyon vonzónak tűnik az Y-generáció tagjai 
számára, akik folyton a telefonjuk és képernyő-
ik bűvöletében élnek: le fogja venni az embe-
rek válláról a vezetés terhét. E-mailezhetnek, 
felmehetnek a közösségi oldalakra vagy akár 
könyvet is olvashatnak.

Sokat beszélt az előnyökről. Vannak-e olyan 
esetleges hátrányok, amelyekre felkészülnek? 
Vannak emberek, akik az autóvezetésből élnek 
meg, de ez a jelenség egy nagyobb műszaki 
paradigmaváltás része. Meg fogjuk találni a 
módját, hogy ezek az emberek akár átképzés-
sel, akár új ismeretek megszerzésével továbbra 
is munkához jussanak. Ha pedig vezető nélküli 
autók tömegei vesznek majd körül bennünket, 
akkor több álláshely jön létre ezek karbantartá-
sára és fejlesztésére.

Megfizethető lesz? A tömegközlekedés ára 
szabályozva és irányítva van; mi azonban 
mindenképpen lehetőségek széles palettáját 
akarjuk felajánlani az embereknek, köztük 
a vonatot és a telekocsit, hogy az emberek 
a nekik megfelelő árú lehetőséget választ-
hassák.

Az Egyesült Államok némely városában a 
tömegközlekedés csak rontott a faji elkülönü-
lés és a társadalmi egyenlőtlenség kérdésén: 
például, bizonyos vonatokkal és buszokkal nem 
lehet a szegényebb negyedekből a gazdagabb 
városrészekbe jutni. Lehetséges, hogy a vezető 
nélküli autók hasonló ellentmondásokat fognak 
okozni? Mi ténylegesen azon a véleményen 
vagyunk, hogy ezáltal jobban elsimulnak majd 
Szingapúrban az egyenlőtlenségek, ahogy pró-
bálunk eltávolodni a magánautók világától, 
amelyek növelik a megosztottságot vagyono-
sok és nincstelenek között.

(The New York Times Magazine)

Yiren Lu

Holtterek a mesterséges intelligenciával 
működő autók számára

Az autók jelenlegi átalakulása – fogaskerekek 
és kapcsolók mechanikus rendszeréből az ön-
rendelkezés álmát valóra váltó számítógépekig 
– talán előrelátható módon együtt jár a bizton-
sági kockázatok párhuzamos növekedésével. 
Tíz évvel ezelőtt egy autó feltörése egyet jelen-
tett a belső hálózatába való tényleges beavat-
kozással, például időnként egy a rádió mellett 
található port megnyitásán keresztül. 2011-
re lehetségessé vált ugyanezt távirányítással 
elvégezni. Bemutatóik során Charlie Miller 
és Chris Valasek – internet-alapú navigációs 
és szórakoztató rendszereket felhasználva egy 
Jeep Cherokee meghekkeléséhez – bekapcsol-
ták az ablaktörlőket, működőképtelenné tették 
az adattovábbító rendszert és a fékeket: mind-
ezt tizenhat kilométernyi távolságból. Később 
mindketten az önvezető autók biztonsági kér-
déseivel foglalkoztak olyan közlekedési mo-
bilalkalmazást üzemeltető cégeknél, mint az 
Uber, a kínai Didi Chuxing és a Cruise.

Ezek a bravúrosnak tűnő cselekedetek a 
mobilhálózat ugyanazon gyengeségeit hasz-
nálták ki, mint amelyeknek bármely tablet 
vagy okosporszívó is áldozatul eshet. Abban a 
jövőben azonban, amikor minden ötödik autó 
önvezető lesz, nemcsak az autó támadási „felü-
lete” növekszik (a kutatók kedvenc metaforája 
szerint); arra is rákényszeríti majd a gyártókat, 
hogy olyan ennél alattomosabb biztonsági koc-
kázatokkal nézzenek szembe, amelyek csak 
most kezdenek kirajzolódni. Lehetségessé vá-
lik, hogy a környezet meghekkelésével sodor-
juk veszélybe a járműveket.

Az önvezető autó szenzorok segítségével 
nagy felbontású képeket alkot környezetéről, 
majd átszűri ezeket egy „osztályozási rendsze-
ren”, hogy azonosítsa a képen látható összes 
tárgyat. Az osztályozási rendszer képes erre, 
mivel rengeteg képi információval edzették 
memóriáját: százezer kamion képe után meg-
tanulja, hogy felismerjen bizonyos, a „ka-
mionokra jellemző” jegyeket. Napjainkban a 
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legelterjedtebb és leghatékonyabb tárgyfelis-
merési rendszer, amelyet az önvezető autók is 
használnak, az ún. deep neural network nevű 
(az emberi agy működésére alapozott) mester-
séges idegi hálózat.

A mesterséges idegi hálózatok azonban kevés 
magyarázatot adnak a tárgyak osztályozásának 
mikéntjére. Gondoljunk a térkép formájában 
megjelenő eredményekre, ahol minden osztá-
lyozás egy vonalkódhoz hasonlóan valamilyen 
körülhatárolt területnek felel meg. A mindössze 
két dimenzió helyett azonban a térkép több 
mint ezer dimenzióval rendelkezik – és ezek 
bármelyikében a legkisebb mozgás egy másik 
vonalkódba juttathat bennünket, és rossz osz-
tályozást eredményezhet. Ez lehetővé teszi a 
hekkerek számára, hogy kissé kusza, „ellensé-
ges programkódoknak (adversarial examples)” 
nevezett képeket hozzanak létre, amelyek az 
emberi szem számára ártalmatlannak tűnnek, 
de az autó agyát becsapva azt rossz döntésre 
kényszerítik, és akár végzetes következmé-
nyekkel járhatnak.

Az ellenséges programkódok ellen rendkívül 
nehéz védekezni. „Nem értjük ezeket a táma-
dásokat – mondja Dawn Song, a Kaliforniai 
Egyetem (Berkeley) számítástechnika-profesz-
szora – De az igazán nagy kérdőjelek a mester-
séges idegi hálózatok körül vannak számunk-
ra.” Egy a közelmúltban megjelent tudományos 
munkájukban Song professzorasszony és társ-
szerzői bemutattak egy módszert erősen meg-
tévesztő ellenséges példák létrehozására – ezek 
papírra kinyomtatva akár útjelző táblákra is il-
leszthetők. Egy – kifejezetten a szabványoknak 
megfelelő – graffitivel megrongált stoptábla 
például egy 60 km/óra sebességkorlátozásra 
utaló jelként értelmezhető.

Song figyelmeztetései túlmutatnak a közút-
hálózaton. Míg a kutatók évtizedekig foglal-
koztak a szoftver sebezhető pontjaival – ellen-
intézkedéseket kidolgozva – a mély tanulás-
sal (Deep Learning) járó biztonsági kérdések 
tanulmányozása még mindig gyerekcipőben 
jár. „Nem rendelkezünk a gyalogos pontos 
matematikai meghatározásával – mondja Song. 
– Semmiképpen nem tudunk egy olyan képle-
tet alkotni, amely pontosan leírja a gyalogos 

mibenlétét. Így azt sem igazán tudjuk meghatá-
rozni, hogy milyen biztonsági célokat tűzzünk 
ki.” Az ellenséges programkódok iránti újabb 
keletű érdeklődés ellenére sem sikerült még a 
kutatóknak pontos képet alkotniuk a probléma 
méretéről. Tekintettel szerteágazó fizikai vilá-
gunkra „már korábban el kellett volna kezde-
nünk” – zárja gondolatait a professzorasszony.

(The New York Times Magazine)

Nathaniel Popper

A jogi felelősség tisztázatlansága

Ha azt gondolnánk esetleg, hogy ma az au-
tóbalesetek után végeláthatatlanok a viták – 
kinek a hibájából történt, mennyibe kerül a 
javítás, kinek a biztosítója fog fizetni –, várjuk 
csak meg azt az időt, amikor az autonóm jár-
művek osztoznak majd a sofőrökkel a közuta-
kon. Vegyük először azokat a kényes és drága 
alkatrészeket, amelyek az autó szoftverével 
állnak kapcsolatban, hogy lehetővé tegyék au-
tonómiáját. Történjék csak egy apró koccanás 
a Teslával: ez a lökhárító esetében igen borsos 
árat jelent majd; egy szenzorokkal és kamerák-
kal teli alkatrész pótlása sokkal többe kerül, 
mint a régi Toyota Camry hátulján levő darab 
műanyag. Néhány biztosító – többek között 
az AAA (American Automobile Association) 
egyik fiókvállalata – már ténylegesen kije-
lentette, hogy többet fog felszámolni bizo-
nyos Tesla-modellek biztosításáért. Válaszul 
a Tesla kampányt indított, hogy meggyőzze 
a biztosítókat autóinak biztonságosságáról; a 
cég rámutat a szabályzók ténymegállapításaira, 
mely szerint a robotpilóta szoftver alkalmazá-
sa negyven százalékkal csökkenti a balesetek 
számát.

Az autonóm járművekre való átállás leg-
bonyolultabb része talán felelősségünk meg-
állapítása lesz egy baleset megtörténtekor. 
Ahelyett, hogy pusztán csak arról menne a 
veszekedés, hogy melyik vezető hibázott, arról 
is vitázhatunk majd, hogy vajon bármelyik autó 
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önvezető technológiája szerepet játszhatott-e 
a balesetben. Ezeket a bonyodalmakat készen 
vetítették előre azok az események, amelyek 
az ohiói Joshua Brown halálával végződő 
baleset után történtek, akinek önvezető Teslája 
egy traktor pótkocsijába rohant. A szövetségi 
nyomozók arra a megállapításra jutottak, hogy 
a szerencsétlenséget nem a robotpilóta meghi-
básodása okozta, mire a Tesla pedig ismételten 
hangsúlyozta, hogy a vezetőknek mindig a kor-
mányon kell tartaniuk a kezüket, amikor auto-
nóm üzemmódban vannak. A vizsgálat megál-
lapította, hogy a Tesla önvezető funkciója nem 
képes a traktor-pótkocsihoz hasonló keresztező 
forgalom észlelésére. A Tesla ezt követően 
tovább fejlesztette a szoftverét, hogy a jövőben 
csökkenjen a hasonló balesetek valószínűsége.

Akkor ki fizesse a kártérítést? Annak a 
Brownnak a biztosítója, aki talán nem is volt 
teljesen tisztában autója képességeivel, vagy a 
Tesla? Sem a Tesla, sem pedig Brown családja 
nem közölt információt azzal kapcsolatban, 
hogy ki fizetett. Mind az autóbiztosító cégek, 
mind pedig a biztosítást szabályozók viszony-
lag lassan küzdenek meg a nehézséggel, hogy 
felelősséget állapítsanak meg olyan esetekben, 
amikor a vezető csak az idő egy részében fog-
ja a kormányt. „A biztosítók nem feltétlenül 
tudnak lépést tartani az autókat vezérlő mester-
séges intelligencia világméretű fejlődésével” 
– mondta Brown ügyvédje.

Nem meglepő, hogy a Szilícium-völgyben, 
amely az elsők közt akar lenni, akik elhozzák 
közénk az autonóm járművek világát, szintén 
a biztosításról gondolkoznak. Egy Driav nevű 
innovatív startup vállalkozás a biztosítási díjak 
csökkentését tűzte ki célul: az önvezető autók-
ból származó adattömeg megfigyelésével akar-
ják – másodpercnyi pontossággal – kideríteni, 
hogy ki vagy mi okozta a balesethez vezető 
hibákat. „Ostobaság a kárigényeket pusztán az 
érintettek elmondására alapozni – állítja Dan 
Peate, a Driav vezérigazgatója. – Az adatok-
ból pontosan megtudható, mi történt.” A cég 
ez évtől tervezi, hogy biztosítási kötvényeket 
fog kínálni abban a reményben, hogy ezek 
olcsóbbak lesznek, egyrészt mert kevesebb 
lesz a karambol, másrészt mert a cég szeretné a 

felelősség egy részét az autógyártókra hárítani.
Hosszú távon, amikor már csak autonóm 

járművek fognak közlekedni az utakon, nagyon 
valószínű, hogy a gyártók maguk fogják vállal-
ni a teljes felelősséget a balesetekért. A legtöbb 
ilyen cég kijelentette, hogy terveik szerint bár-
miért fizetni fognak, ami autóik és szoftverjük 
használata során történik. Ha ez az eset áll majd 
fenn, a biztosítás sokkal inkább egy termékkel 
kapcsolatos – a gyártó által vállalt – jótállásra 
fog hasonlítani, semmint egy önálló termékre, 
amely miatt a vásárlónak aggódnia kell. Addig 
az átmeneti években azonban még sok zűrza-
varnak és vitának nézünk elébe.

(The New York Times Magazine)

Mark O’Connell

Célállomásra szállítás közben meghalt

Ha mostanában a jövőre gondolok, újra és újra 
eszembe jut Elizabeth Hamilton-Argyropoulos 
írónő (más néven @bourgeoisalien) Twitter-
bejegyzése: „A legszomorúbb dolog az önve-
zető autókkal kapcsolatban az lesz, hogy az 
emberek mindig útközben halnak meg, és ak-
kor vacsoravendégeink meg a pizzásfiú holtan 
érkeznek majd hozzánk.” Elég csak elolvasni 
ezt a vicces bejegyzést, és abban a pillanatban 
biztosak leszünk benne, hogy ez tényleg így 
fog történni – lehet-e egyáltalán kételkedni? – 
és hogy ez ráadásul a mindennapi élet oly meg-
szokott eseményévé válik, akárcsak a balesetek 
miatti késések ma a közlekedésben.

Valljuk be, a halott pizzásfiúról szóló elkép-
zelés nem tűnik túl valószínűnek: az önjáró 
technológia fejlődését leginkább az a vágy ösz-
tönzi, hogy ne legyen szükség a hús-vér embe-
rekre, akik munkájukért pénzt kapnak. A képet 
azonban szimbolikus jelentőségűnek érezzük 
pontosan az ilyen és ehhez hasonló halálra ítélt 
foglalkozások szomorú jövője miatt. Az előző 
pillanatokban még az élők sorában lévők földi 
maradványait szállító önvezető autók ebben 
az értelemben a közeljövő kapitalizmusának 
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eltúlzott metaforáivá válnak – gondoljunk csak 
az automata Uberek hátsó ülésén kiterült áldo-
zatokra, akikkel szívroham végzett, miközben 
maguk sem hitték el, hogy így történik. A tech-
nika csodákat fog művelni, így igaz; rendelte-
tésszerű működése esetén azonban ráirányítja 
a figyelmet emberi testünk mulandóságának 
hátborzongató tényére.

(The New York Times Magazine)

John Herman

Mi hívta életre az Ubert?

Ha várva-várt műszaki vívmányokról szóló 
történetek valamennyire is útmutatóul szolgál-
nak, az önvezető autókról szóló kellemetlen és 
fontos kérdések egyhamar háttérbe szorulnak 
a gyakorlatiasabb jellegű problémák mögött: 
Hová menjünk? Mit csináljunk az így nyert 
idővel? Esetleg… szunyókálhatok egy kicsit? 
Az autonóm járművek érkezése arra fog sar-
kallni bennünket, hogy átgondoljuk életvite-
lünket, az utazás átalakító hatását és a módot, 
ahogy beépül életünkbe; az autógyártók számá-
ra az átállás óriási és veszélyeket magában rejtő 
lehetőséget jelent majd, amely lehet vagy egy 
új kezdet, vagy a vég kezdete. Vannak azonban, 
akik számára félreérthetetlen üzenetet hordoz 
az önvezető autókról szóló jövő: ők a telekocsi-
szolgáltatók (ride-sharers).

A ridesharing (’megosztott gépjárműhaszná-
lat’) név mindig is helytelen elnevezés volt az 
Uberhez és a Lyfthez hasonló cégek számára. 
A „megosztás-alapú gazdaság” egyéb terüle-
teihez hasonlóan, itt sem osztottak meg még 
soha semmit; a munkaerőt és a szolgáltatásokat 
adták-vették. A telekocsi-cégek terjeszkedésük 
során egyre nagyratörőbbek lettek. A magánau-
tók elterjedtsége, a közlekedés egyéb lehetősé-
gei és főként saját költségeik jelenleg korláto-
kat szabnak lehetőségeiknek. Az autonóm jár-
művek azonban megnyitják az utat vakmerőbb 
terveik – a tökéletesen felosztott és használt 
gépkocsiparkról szóló álmok – előtt. A cégek 

kiküszöbölnek egyetlen változót, a munkabért, 
amely meggyőződésük szerint visszatartja a 
őket a világ teljes újraformálásától. A telekocsi-
szolgáltatók egyedülálló módon szándékoznak 
az önvezető autókról szóló elképzelést a gya-
korlatba átültetni: nem ülnek ölbe tett kéz-
zel; minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy 
siettessék a változást. Az autonóm járművek 
nem egyszerűen csak részei a tervnek, hanem 
egyenesen a terv központi elemei.

Még óvatos becslések szerint is igen irigylésre 
méltó helyzetbe jutnak az Uberhez és Lyfthez 
hasonló cégek szerte a világon, amint kigör-
dülnek az utakra az önvezető autók. Optimista 
előrejelzések egyenesen megingathatatlannak 
nevezik pozíciójukat. Az ARK Invest elem-
zőközpont munkatársának, Tasha Keeney-nek 
egy 2017-es jelentése szerint a történet négy 
számadatban összefoglalható. Az Egyesült 
Államokban egy átlagos taxiszolgáltatást igény-
be vevő utas mérföldenkénti összköltsége 3 
dollár 50 cent volt. Egy sofőr vezette Uber-fuvar 
ára San Franciscóban 2 dollár 86 cent körül volt. 
Ugyanazokkal az üzemanyag-árakkal számolva 
ez a szám az autonóm személygépkocsik eseté-
ben sokkal alacsonyabb, körülbelül 70 cent. Az 
önvezető taxikkal kapcsolatos becslés a felére 
csökkentené ezt a költséget 2020 tájára.

Mérföldenkénti 35 centes áron minden ko-
rábban túlságosan drágának vagy nevetséges-
nek tűnő foglalatosság értelmet kap, és beépül 
a dolgok napi rendjébe. Egy olyan világban, 
amelyben önmagunk vagy a tárgyak utaztatása 
szinte semmibe nem kerül számunkra, legyen 
szó anyagiakról vagy az ennek szentelt figye-
lemről, új értelmet nyerne a hely fogalma, és 
átformálódna az életünk. Új és bonyolult képte-
lenségeket is hozna magával – olyan dolgokat, 
amelyekhez az amerikaiak gyorsan hozzászok-
nak, hogy aztán megfeledkezzenek róluk. (Itt 
van például a világ túlsó végéről ideszállított 
palackozott víz, amelyet két dollárért árulnak, 
vagy azok az elektronikai termékek, amelyeket 
az egyik országban hat másik országból szárma-
zó alkatrészekből szerelnek össze, hogy aztán 
egy hetedik országba szállítsák.)

Az autók utasai lelkesedéssel fogadják majd 
ezt az új infrastruktúrát, mivel ez felöleli 
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a körülöttük lévő utakat, újszerű élménye-
ket és kényeztetést kínálva. Ez az izgalom 
megakadályoz majd bennünket abban, hogy 
meglássuk: lelkes járműpark-menedzsereink 
azon munkálkodnak, hogy az önvezető au-
tókat reményeik szerint teljesen beágyazzák 
napi életünkbe, hasonlóan ahhoz, ahogy ez 
az internettel történt. Pontosan úgy, ahogy az 
Amazon, az online bolt lefektette az alapjait 
a mindenre kiterjedő és mindenütt jelen lévő 
Amazon szolgáltatásnak, a sofőr vezette taxi-
kat hívó applikáció is elvégezte ugyanezt egy 
egyedi igények szerint működő, fülünkbe du-
ruzsoló hálózat esetében, amelyre embereket 
és tárgyakat lehet feltenni vagy lekérni onnan.

Hasonlóan előttük a Google-hoz és a 
Facebookhoz, amelyek újrarajzolták, átirá-
nyították és uralmuk alá hajtották a régi 
és szerteágazó webes infrastruktúrát, melyre 
épültek, az Uber és a Lyft hitelt érdemlően 
elmondhatják, hogy jobban működnek na-
gyobb méretekben és teljes részvétel esetén. 
A piacon való eluralkodásuk pusztán csak a 
teljesség árnyoldala. Egyeduralomra fognak 
törni, és – meglepő gyorsasággal – valóságos 
és példátlan jelenlétet képviselnének közösen 
használt útjainkon: azt fogják állítani, hogy ők 
jobban ki tudják használni őket; ha minden a 
tervek szerint halad, akkor nem is tiltakoznak 
majd ez ellen az utasok.

(The New York Times Magazine)

Kevin Roose

Hogyan vélekedik John Zimmer egy telje-
sen megújult Lyft-szolgáltatásról (interjú)

Hacsak nem vagyunk milliomosok vagy ka-
mionsofőrök, életünkben valószínűleg akkor 
találkozunk először egy önvezető járművel, 
amikor a Lyfthez vagy az Uberhez hasonló 
applikáció-alapú szolgáltatáson át taxit ren-
delünk. Ezek a cégek, amelyek fennállásuk 
első szakaszát azzal töltötték, hogy vezetőket 
szerezzenek autóikba, a következőben azzal 

lesznek elfoglalva, hogy kitegyék őket a kor-
mány mögül. Kezdetben lesz majd némi kínos 
zavar az autonóm járművek körül, ahogy elő-
ször a telekocsik körül is volt. (Emlékezzünk 
csak vissza, milyen furcsa volt beszállni egy 
idegen jelzés nélküli kocsijába.)

A Lyft azonban, először is, fogadkozik, 
hogy megbízható arculatot tud kölcsönözni 
a technikának. 2017 júliusában bejelentette, 
hogy megnyitja a Level 5 (5. szint) elneve-
zésű központját, ahol saját önvezető szoft-
verjén fog dolgozni, amellett, hogy kialakít 
egy nyitott önvezető hálózatot, amelyre rá 
tudják majd csatlakoztatni járműveiket az 
autóscégek, mint például a Ford és a Jaguar 
Land Rover. A hálózat azon az elképzelésen 
alapszik, hogy különféle autonóm járműve-
ket egyesítsen egy irányító és lehívó rendszer 
keretében; ennek az a célja, hogy amikor a 
Lyften keresztül fuvart rendelünk, az appli-
káció felméri útvonalunkat, ellenőrzi az idő-
járást és más tényezőket, és a legjobbnak tű-
nő autót küldi értünk, legyen az egy Waymo, 
a Google-Alphabet önvezető flottájából vagy 
egy emberi sofőr vezette terepjáró – magya-
rázza a működési elvet John Zimmer, a Lyft 
társalapítója és elnöke.

Az Uber létrehozta saját önvezető technoló-
giáját. Miért döntöttek úgy, hogy éppen ezen 
az úton indulnak el? Két-három évvel ezelőtt 
nem voltunk abban a helyzetben, hogy be-
lefogjunk. Mivel azonban később indultunk, 
más oldalról tudunk közelíteni. Sok platform 
és műszaki megoldás nagy változásokon ment 
át az utóbbi pár évben. Vannak dolgok, amiket 
kihagyhatunk.

A Lyft azáltal akarta az otthonosság érze-
tét megteremteni az idegen kocsikba beszálló 
emberek számára, hogy rózsaszín bajuszt 
aggat a kocsik elejére, és a barátságos so-
főrök is azt hordanak. Miként tervezi ennek 
elérését egy vezető nélküli autó esetében? 
Azt gondolom, hogy az autonóm járművek 
első hulláma nagyon hasonló lesz azokhoz, 
amelyek jelenleg az utakon közlekednek, 
de ahogy közelítünk a második hullám felé, 
egyre inkább kerekeken guruló szobához 
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fognak hasonlítani. Egy olyan helyzetben, 
amikor tíz-tizenkét ember utazik egy autóban, 
inkább a telekocsikhoz hasonló élményben 
lesz részük. Ezekben az esetekben rendkívül 
észszerű egy „házigazdaként” jelenlévő sofőr. 
Más emberek gondoskodását élvezve ismét 
kényelemben érezhetik magunkat a felhasz-
nálók – emiatt nem gondoljuk, hogy valaha 
is eljön az a pillanat, amikor kevesebb lesz a 
sofőr vagy a munkalehetőség számukra.

Nem gondolja, hogy esetleg kevesebb Lyft-
sofőr lehet akár húsz éven belül? Véleményem 
szerint jóval többen lesznek. Évente 9000 
dollárba (2 300 000 forintba) kerül egy autó 
fenntartása. Mondjuk, hogy felajánlunk az ügy-
feleknek egy 500 dolláros (130 000 forintos) 
csomagot, amellyel gombnyomásra juthatnak 
fuvarhoz, amikor csak kedvük tartja, és kivá-
laszthatják a kerekeken guruló lakosztály élmé-
nyét. Talán jól esik egy csésze kávé munkába 
menet közben, vagy később meg akarják nézni 
a Warriors kosárlabda-csapat meccsét, tehát 
olyan ez, mintha alapvetően egy sportbárban 
lennének egy pultos társaságában. Ha az ösz-
szes megtett kilométernek csak fél százalékát 
bonyolítják telekocsi-applikációval, és aztán 
ha ez a szám – tegyük fel – nyolcvan száza-
lékra emelkedik, ez olyan mértékű eltolódást 
eredményez az iparágban, hogy ha annak a 
nyolcvan százaléknak akár csak két százaléka 
esetében ülnek emberi sofőrök a kormány mö-
gött, még akkor is drámai emelkedést jelent a 
telekocsi-vezetők számában.

Lesz-e különbség az emberi sofőr vezette au-
tók és az autonóm járművek árában? Talán az 
első időben, az emberek többet fognak fizetni a 
szolgáltatásért, aztán pedig hosszú távon ismét, 
amikor teljes körű élményt akarnak. Sok min-
den változhat még.

Amikor hajdanában az autó a lovas kocsi 
helyébe lépett, ez igen rosszul érintette az 
embereket, akik azt gondolták, hogy átveszi az 
uralmat. Gondolja, hogy valami hasonló fog 
történni az elkövetkezendő pár évben, amikor 
autonóm járművek kezdenek majd megjelenni 
körülöttünk az utakon? Ez könnyen elképzel-
hető, ha a cégek nem magyarázzák el kellő-
képpen, hogy mi történik, és hogy mindez 

hogyan hat majd a társadalomra. Biztos 
vagyok benne, hogy a Lyft e téren nem fog 
szégyent vallani.

Jelenleg Önök mindenkivel nagyon jóban 
akarnak lenni ebben az iparágban. Eljöhet 
majd egy olyan időszak, amikor kegyetlenebb 
üzleti szellem fog diktálni? Meglátjuk. Még 
soha nem voltunk ekkora változásnak szem-
tanúi. Nem vallana túl bölcs gondolkodásra 
azt feltételezni, hogy mindössze néhány cég 
nevéhez lesz majd köthető az átmenet.

(The New York Times Magazine)

Patricia Leigh Brown

Pogo park: Elhagyatott játszóterek és 
megújuló közösségi terek

A kaliforniai Richmond városában élő Toody 
Maher dédelgetett álma vált valóra, amikor a 
helyi lakosokkal közösen belevágtak egy el-
hanyagolt terület átalakításába. Meggyőződése 
szerint a legszebb és legkorszerűbb közösségi 
terek a leghátrányosabb körülmények között 
élőket illetik meg.

A város Iron Triangle (’Vasháromszög’) ne-
vű részében – amelyről mindenkinek csak 
az erőszak és a városi fertő jut eszébe – Rita 
Cerda és sok régóta itt lakó érdeklődve fi-
gyelték, ahogy egy furcsa kinézetű copfos nő 
az elhanyagolt játszótéren tett-vett körülöttük. 
Nap nap után megjelent ezen a főként spa-
nyolajkúak és afroamerikaiak lakta környéken, 
ezen a siralmas helyen, amely tele volt eldobált 
injekcióstűkkel és szeszesüvegekkel, a hintákat 
pedig szétszedték a pitbullok, akiknek állkap-
csát az ülőkékről lelógatva erősítették.

„Elgondolni se tudtam, hogy vajon mit akarhat 
ez a fehér nő itt a környékünkön” – emlékezik 
vissza Cerda asszony, aki maga is indián szárma-
zású. – Mindenki csak mondja, hogy rendbe teszi 
a parkot, aztán semmi sem történik.”

De, mint ahogy a helyiek hamarosan felfe-
dezték, Toody Maher – aki erejét nem kímélve 
segített nekik, hogy ezt az elhagyatott helyet 
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közösen formálják át az Egyesült Államok 
egyik megújult és ünneplésre méltó közösségi 
terévé – nem akárki.

Az ötvenes éveiben járó Maher asszonyt, 
akinek gumicsizmája jól illik a copfjai végére 
kötött sárga hajgumihoz, méltán nevezhetnénk 
városszépítő álmodozónak – vagy játszótéri 
varázslónak, aki nemcsak abban hisz makacsul, 
hogy a legszebb és legkorszerűbb közösségi 
terek – főként, ha gyerekekről van szó – a 
leghátrányosabb helyzetű közösségeket illetik 
meg, hanem hogy az itt élők maguk is részesei 
lehetnek a tervezésnek, építésnek, irányításnak, 
és az események szervezésének.

Szokatlan keresztneve – gyerekkorukban öcs-
cse így ejtette ki a Susie-t – épp egy közel 180 
centiméter magas üzletasszonyból lett városi 
lázadónak való, aki egy aprólékos gonddal ki-
épített park megteremtését egy sokáig készülő 
és ízletes leves főzéséhez hasonlítja. A Pogo 
park már évek óta készül – még mindig fortyog 
a tűzön a leves –, és minden apró ékessége, 
kezdve a kézzel faragott vörösfenyő padoktól 
a hegyi patakot idéző, sziklákon végigfolyó kis 
vízesésig, teljes mértékben az alkotók és a hely 
szellemét tükrözi.

„Egy játszótér létrehozása nem egy pillanat 
műve – nem tolhatod csak úgy be a mikróba 
– jegyzi meg Toody Maher az ehhez szüksé-
ges idővel kapcsolatban. – A gyerekek játékai 
érzékeny mutatók. Ha azt szeretnénk látni, ho-
gyan működik egy közösség, nézzük meg a 
játszótereit.”

Nincs abban semmi új, hogy helyi lakosok 
vesznek részt egy játszótér megtervezésében. 
Az viszont nem kis mértékben emelte a tétet, 
hogy – Maher vezetésével és „valóságos felbuj-
tásával” – „a helyiek egy csapata” gondolta újra 
a Szilfa játszóteret és egy hozzá tartozó parkot. 
Hét év telt el közös megbeszélésekkel és annak 
megtanulásával, hogy hogyan kell hegeszteni, 
betonvasat hajlítani, betont keverni és helyi poli-
tikusokat körbehízelegni – ezáltal a béke szigetét 
és a lehetőségek tárházát sikerült megteremteni 
egy olyan környéken, ahol a gyerekek gyakran 
lövések zajára ébredtek, és több mint egyharma-
duk él szegénységben. A csapat jelmondata így 
hangzik: „Gondold ki; csináld meg.”

A Vasháromszög, amely a határait képező 
három történelmi jelentőségű sínpárról kapta 
a nevét, már a második világháború vége óta 
a megmaradásért küzdött. Ekkor zártak be 
Richmond hatalmas Kaiser hajógyárai (Kaiser 
Shipyards) – melyben a szegecselést végző lá-
nyok ezrei, az ún. „Szegecselő Rózsik” dolgoz-
tak3 –, és így a lakosság közel fele munka nél-
kül maradt, különösen azok az afroamerikaiak, 
akik a nyugati partvidékre költöztek, hogy ők is 
kivegyék a részüket a háborús készülődésből.

Ma az ipari szennyezés számtalan formájától 
szenved a környék, és szokatlanul magas az 
asztmás megbetegedések aránya. A gyerekek 
életét átható erőszak vagy a félelem, hogy 
bármikor annak áldozatává válhatnak, állandó 
stressz forrását jelenti az életükben.

Jason Coburn a Kaliforniai Egyetem Berkeley 
kampuszának várostervezési és közegészségtani 
professzora állami megbízásból egy környezeti 
hatásvizsgálati tanulmány készítésébe fogott a 
Pogo parkkal kapcsolatban. „Toody nemcsak 
parkokat hoz létre – hanem közösségeket is – 
állapítja meg Coburn professzor. – A Pogo park 
adja az életerejét Richmond legsúlyosabb prob-
lémákkal küzdő városrészének.”

A park létrejöttét nagyban elősegítette az a 
várospolitika, amely az egészséget helyezte 
mindenek elé a kormányzati döntéshozatal, 
főként a területhasznosítás megtervezése során. 
Felismerték, hogy vannak bizonyos lépések, 
amelyeket a város tud tenni az egészségért, 
legyen szó akár több fa ültetéséről, akár utcai 
lámpák elhelyezéséről a nagyobb közbiztonság 
érdekében.

Toody Maher 2007-ben költözött ide part-
nerével – körülbelül másfél kilométernyire 
laknak a parktól. Megdöbbenéssel tapasztalta, 
hogy míg a Vasháromszögben lakó gyerekek 
nagy része alig van szabad levegőn, a város 
tulajdonában lévő földterületek közel negyede 
parkokból áll. „Ez hatalmas kincs – jegyzi meg. 
– Üzleti szempontból nézve azonban ebből 
nem sok nyereséget lehet kihozni.”

3 Rosie the Riveter (Szegecselő Rózsi) egy 1942-
es amerikai sláger volt, mely arról szólt, hogy 
mennyire szükséges a lányok munkája, míg a 
férfiak háborúztak.
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Toody végiglátogatta mind az ötvenhat par-
kot. Azt a fejlődést azonban, amit a Forbes 
médiavállalat által ünnepelt vállalkozóból lett, 
a párizsi Luxembourg-kerthez illő igényességet 
a Vasháromszögbe hozó aktivista bejárt, nem 
lehetett előre látni. Hozzáállása mindamellett 
változatlan maradt. „Az én egyszerre átkos és 
áldásos természetem miatt képtelen vagyok 
elviselni, ha nem a megfelelő módon mennek a 
dolgok” – mondja.

Már kiskorától kezdve úgy nevelték, hogy 
ne a megszokott módon lássa a világot: brit 
szülei, akitől kertészkedési hajlamát örökölte, 
nem voltak a televíziózás hívei; jobban sze-
rettek mesélni, amit lefekvés előtt kitalálós 
társasjáték követett. Toody édesapja egy brazil 
légitársaságnál dolgozott; ez lehetővé tette 
a család számára, hogy beutazza a világot. 
„Amíg mindenki más az Adam-12 bűnügyi té-
vésorozatot és a Walton család epizódjait néz-
te, a mi családunk mindent megtett azért, hogy 
valóságos élményeink legyenek” – mondja.

Gyerekkorát Montreálban, a csodála-
tos Mount Royal-i park szomszédságában, 
majd Los Angeles környékén töltötte. A fiatal 
Toodyt állandóan csúfolták erős dadogása mi-
att – innen ered mély együttérzése a hasonló 
helyzetben lévők iránt. Ugyanakkor született 
sportolóalkat is volt kitartással (némelyek azt 
mondanák önfejűséggel) megáldva; tizenkét 
évesen elérte, hogy ő legyen az első lány a fi-
úk kisligás baseball-csapatában. Az én húgom 
az a fajta ember, aki semmilyen nehézségtől 
nem riad vissza – meséli róla bátyja, Adrian 
Maher.

Az 1980-as években a testvérpár együtt 
alapított vállalkozást, biztosítva maguknak 
a svájci Swatch órák forgalmazási jogát az 
Egyesült Államok nyugati részén, majd kö-
vetkező cégük híváskor világító, átlátszó tele-
fonokat gyártott.

Toody Maher terve az volt, hogy elég gaz-
dagságot halmoz fel ahhoz, hogy – Frederick 
Law Olmsted, a híres parképítő módjára – ő 
is megvalósíthassa vágyálmát egy hatalmas 
parkról. Partnere, Julie Roemer író és tanár 
végül neki szegezte a kérdést: „Akkor mire 
vársz?” Maher már alig tudta türtőztetni ma-

gát, hogy az általa „a könyörtelen egyforma-
ság uralmának” nevezett, tömegcikként gyár-
tott, minden kreativitást nélkülöző játszóterek 
világát felforgassa.

Évekig tartott, amíg elnyerte a közösség 
bizalmát. „A helyi erők segítségét kereste 
projektjéhez” – emlékszik vissza Carmen Lee, 
a környék egyik köztiszteletben álló tagja, 
aki elsőként állt be a csapatba. „Ti ismeritek 
legjobban a közösségeteket – mondta nekik 
Maher. – Én meg majd intézem az ügyeket a 
hatóságoknál. Fogjunk össze.”

A kezdetek szerények voltak: először csak 
egy ideiglenes, ún. pop-up parkkal indult, 
amely a Home Depot barkácsáruházban vett 
kerítésből, az Amazontól származó olcsó 
csúszdából és egy ingyen szerzett szállítókon-
ténerből állt. Maher bölcsen ingyenes inter-
nettel látta el a parkot, csökkentve a digitális 
megosztottságot, és közelebb hozva egymás-
hoz a bizalmatlan szomszédokat.

Egy körülbelül tucatnyi lakosból álló szer-
vező csapat házról házra járt, hogy a park-
kal kapcsolatos elképzelésekről tudakozódjék 
– elsősorban a gyerekektől. A lista élén a 
zipline [csúszókötél-pálya] állt (elkészült!). 
„Az egyetlen dolog, amit nem tudtunk megva-
lósítani, a csokoládé-szökőkút volt” – mond-
ja Tonie Lee, aki már a kezdetektől fogva 
a csapatban volt. A lakosok eredeti méretű 
maketteket készítenek ötleteik alapján, addig 
kísérletezve, amíg jónak nem érzik.

Szerencsés véletlen, hogy egy Scientific Art 
Studio nevű cég az utcában látványtervezéssel 
foglalkozik; ők készítették azt a közel kilenc 
méter magas baseball-kesztyűt is, amely a San 
Francisco Giants baseball-stadionjában látha-
tó. A leleményes stúdió a szárnyai alá vette a 
csapatot, és segített az iglu alakú búvóhelyek 
és egyéb – még soha nem látott – játékelemek 
megalkotásában.

Lehet, hogy Toody Maher akkor a leg-
boldogabb, amikor bokrokat nyeseget vagy 
talajtakarót vásárol a kertészetben, azonban jó 
szolgálatot tesz a Pogo parknak üzleti érzéke, 
nemkülönben a 6,2 millió dollárnyi (több mint 
másfél milliárd forintnyi) támogatás, amely 
nemrégiben érkezett az államtól. Toody ma-
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gasra teszi a mércét, és olyan újszerűen gon-
dolkodó várostervezőket von be a feladatba, 
mint a nagy elismerésnek örvendő Dan Burden, 
aki abban nyújt segítséget a lakosoknak, hogy 
egy sivár és veszélyes átjárót az iskolákat és 
parkokat összekötő, zöldnövényzettel teli, gya-
logosbarát „sárgaköves úttá” alakítsanak.

Mahernek szeme van arra, hogy meglássa 
a tökéletest – tökéletes magról kelt tökéle-
tes fákat – és ezt a szemléletet segítőinek 
szűkebb csapata is átvette. Fizetést kapnak 
a park felügyeletéért, rendben tartásáért, és 
a szabadidős tevékenységek szervezéséért a 
hullahopp karikázástól a kövek egyensúlyozá-
sáig. A park az iskolai körzet hivatalos elosztó 
pontjaként ingyenes étkezést és rágcsálniva-
lókat is ad a gyerekeknek (a legtöbb gyerek 
térítésmentes vagy kedvezményes ebédre jogo-
sult). „Néhányan sajnos tényleg nagyon éhesek 
közülük” – mondja Carmen Lee.

A fegyveres erőszak áldozatául esett fiatalok 
virágos emlékművei arra hívják fel a figyelmet, 

hogy még mindig sok megoldatlan probléma 
maradt a Vasháromszögben. A fiatalok közül 
ketten a parkban dolgoztak.

Egy meleg délutánon a platánfák árnyé-
kában kitárulkozó kép azonban arról árul-
kodik, hogy mekkora szerepet játszik a park 
a környék gyerekeinek életében. A nagyob-
bak kerek dzsungelhintákon ülve majszolják 
uzsonnájukat, míg egy kislány mezítláb gázol 
át a kavicsos patakon. Talán az a park leg-
nagyszerűbb adománya a gyerekek számára, 
hogy itt egy darabig megáll számukra az idő, 
és elábrándozhatnak, amíg a patakba dobálják 
a kavicsokat.

„Boldog vagyok, hogy megépítettük ezt a 
parkot – szögezi le Lee asszony. – Ez nem csak 
Toody műve. Ez a közösségtől származott – az 
emberekért, az emberek által, fogalmazzunk 
bárhogy. Ez egy olyan hely a gyerekek szá-
mára, ahová eljöhetnek, ahol biztonságban 
vannak, és érzik, hogy szeretik őket.”

(Christian Science Monitor)
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KÉPEK:
Károlyi András grafikái
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