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Bevezetés

AZ OMEGA-CSOPORT MESÉJE

Az Omega-csoport volt a vállalat lelke. A cég többi része megtermelte a 
mûködéshez szükséges pénzt a szûk mesterséges intelligencia (MI) kü-
lönféle kereskedelmi alkalmazásainak segítségével, miközben az Ome-
ga-csoport a vezérigazgató legfõbb álmáért: az általános mesterséges 
intelligencia megalkotásáért küzdött. A többi alkalmazott „az omegá-
kat” – ahogy elnézõen nevezték õket – jobbára fellegekben járó fantasz-
táknak tartotta, akiket hosszú évtizedek választottak el céljuk elérésétõl. 
Persze szívesen a kedvükre tettek, mert az omegák csúcstechnológiát 
képviselõ munkája presztízst jelentett a cég számára, és azokat a tovább-
fejlesztett algoritmusokat is nagyra értékelték, amelyeket hébe-hóba 
a csoporttól kaptak.

Azzal azonban a többi részlegnél aligha voltak tisztában, hogy a 
gondosan kialakított arculat mögött titok rejlik: az omegák ugyanis 
rendkívül közel kerültek az emberi történelem legmerészebb tervének 
megvalósításához. Karizmatikus vezérigazgatójuk válogatott csapatot 
állított össze a legzseniálisabb kutatókból, akik ambíció, idealizmus 
és az emberiség megsegítésére irányuló elkötelezettség tekintetében 
is kimagaslottak. Világossá tette számukra, hogy tervük végtelenül 
veszélyes, és ha a nagyhatalmak kormányai tudomást szereznek róla, 
gyakorlatilag bármit megtesznek majd – akár emberrablásra is vete-
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medhetnek –, hogy leállítsák õket, vagy még inkább, hogy ellopják a 
kódokat. Ám egytõl egyig ugyanaz hajtotta õket, ami annak idején az 
atomfegyverek kifejlesztésére indult Manhattan-tervhez csatlakozó ki-
váló fizikusokat: meggyõzõdésük volt, hogy ha nem õk készítik el elsõ-
ként, akkor olyasvalaki fogja, akit kevésbé nemes célok vezérelnek.

Az általuk létrehozott MI a Prométheusz nevet kapta, és napról nap-
ra okosodott. Kognitív képességei ugyan számos területen – például a 
társas készségek terén – még mindig nem érték el az ember szintjét, de 
az omegák keményen dolgoztak azért, hogy egy bizonyos feladatban 
kiemelkedõen teljesítsen: az MI-rendszerek programozásában. Straté-
giájuk megválasztásakor Irving J. Good 1965-ös intelligenciarobbanás-
elméletébõl indultak ki:

Definiáljuk az ultraintelligens gépet olyan gépként, amely messze 
túl tudja szárnyalni a legokosabb ember intellektuális tevékenységei-
nek mindegyikét. Mivel a gépek megtervezése is ilyen intellektuális 
tevékenység, egy ultraintelligens gép még jobb gépeket tervezhet; 
ekkor pedig megkérdõjelezhetetlenül bekövetkezne az „intelligen-
ciarobbanás”, és az emberi intelligencia messze lemaradna. Éppen 
ezért az elsõ ultraintelligens gép az utolsó találmány, amelyet az em-
bernek meg kell alkotnia, feltéve, hogy a gép elég engedelmes, hogy 
megmondja, hogyan tarthatjuk uralmunk alatt.1

Úgy gondolták, ha beindul a rekurzív önfejlesztés, a gép rövidesen 
olyan okos lesz, hogy minden egyéb, számára hasznos emberi képessé-
get is megtanít majd magának.

AZ ELSÕ MILLIÓK

Az indulást péntek reggel kilenc órára idõzítették. A Prométheusz hal-
kan duruzsolt az egyedi kivitelezésû számítógépklaszter mélyén, amely 
hosszú polcsorokon foglalt helyet egy hatalmas, ellenõrzött hozzáféré-
sû, légkondicionált teremben. Biztonsági okokból teljesen elzárták az 
internettõl, de helyi másolatot õrzött a háló nagy részérõl: többek kö-
zött a Wikipédiáról, a Kongresszusi Könyvtár oldaláról, a Twitterrõl, 
válogatott YouTube-videókról, a Facebook jelentõs részérõl, amelyek 
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a fejlõdéséhez szükséges tanító adatokként szolgáltak.2 Azért választot-
ták ezt az idõpontot, hogy zavartalanul dolgozhassanak: családtagjaik 
és barátaik azt hitték, hogy hétvégi csapatépítésen vesznek részt. A tea-
konyhát telepakolták készétellel meg energiaitallal, és máris készen 
álltak a bevetésre.

Amikor elindították, a Prométheusz valamivel gyengébben telje-
sített náluk az MI-rendszerek programozása terén, mindezt azonban 
döbbenetes gyorsaságával ellensúlyozta: mire a csapat tagjai megitták 
a Red Bulljukat, egy ember éves munkaóráinak több ezerszeresét dol-
gozta le a probléma megoldása közben. Délelõtt tízre befejezte ön-
maga elsõ újratervezését, a v2.0-t, amely valamivel jobb volt, de még 
mindig nem érte el az emberi szintet. Délután kettõkor kijött az 5.0-s 
verzióval, az omegák pedig szóhoz sem jutottak az ámulattól: a Pro-
métheusz messze túlhaladta a referenciaértékeket, és úgy tûnt, a fejlõ-
dés üteme egyre gyorsul. Mire leszállt az éj, úgy döntöttek, hogy el-
indítják a Prométheusz 10.0-t, és kezdõdhet tervük második felvonása: 
a pénzcsinálás.

Elsõ célpontjuk az MTurk, vagyis az Amazon Mechanical Turk 
volt. Az internetes piactér 2005-ben indult közösségi finanszírozás-
sal, és igen gyorsan növekedett. Világszerte több tízezer ember ver-
senyzett névtelenül, éjjel-nappal fokozottan strukturált, emberi in-
telligenciát igénylõ feladatok, azaz HIT-ek (Human Intelligence 
Tasks) végrehajtásában. Ezek a feladatok a hangfelvételek leiratának 
elkészítésétõl kezdve a képek osztályozásán át a weboldalak leírásáig 
sok mindent lefedtek. Az volt bennük a közös, hogy ha jól sikerültek, 
nem lehetett tudni, hogy MI végezte-e el õket. A Prométheusz 10.0 
a feladatkategóriák nagyjából felét elfogadható minõségben hajtotta 
végre. Az omegák minden kategóriában azt kérték a Prométheusztól, 
hogy tervezzen meg egy lecsupaszított, egyedi kivitelezésû, szûk MI-
szoftvermodult, amely pontosan ezeket a feladatokat tudja elvégezni, 
de semmi másra nem képes. A modult feltöltötték a felhõalapú szá-
mítástechnikai platformra, az Amazon Web Servicesre, amely annyi 
virtuális gépen futhatott, amennyit csak kibéreltek. Minden egyes dol-
lárért, amelyet az Amazon felhõalapú szolgáltatásáért fizettek, több 
mint két dollárt kaptak az Amazon MTurk részlegétõl. Az Amazon 
pedig még csak nem is gyanította, milyen elképesztõ arbitrázslehetõ-
ség rejlik a vállalaton belül!

Az Omega-csoport meséje
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A nyomok eltüntetésének érdekében a következõ hónapok során 
több ezer MTurk-fiókot hoztak létre titokban, kitalált felhasználók ne-
vében, és a Prométheusz építette moduloknak immár saját személyisé-
gük volt. Az MTurk ügyfelei jellemzõen nagyjából nyolc óra elteltével 
fizettek, ekkor az omegák további felhõalapú szolgáltatási idõbe fek-
tették a pénzt, még jobb feladatmodulok felhasználásával, amelyeket 
a folyamatosan fejlõdõ Prométheusz legújabb verziója készített. Mivel 
nyolcóránként meg tudták duplázni a pénzüket, az MTurk feladatkí-
nálata telítõdni kezdett, és kiderült, hogy napi egymillió dollárnál töb-
bet nem kereshetnek anélkül, hogy szükségtelenül felhívnák maguk-
ra a figyelmet. Ez azonban elegendõ volt ahhoz, hogy finanszírozzák 
a következõ lépésüket, és végre nem kellett pénzért kuncsorogniuk a 
gazdasági igazgatónál.

VESZEDELMES JÁTÉKOK

Az MI-fejlesztések mellett az egyik legszórakoztatóbb friss projekt 
annak megtervezése volt, hogyan tudnának a Prométheusz elindítása 
után a lehetõ leghamarabb pénzt csinálni. Alapvetõen az egész digitá-
lis gazdaság szabad prédának számított. De vajon mivel volna érdemes 
kezdeni: videojátékok, zenék, filmek, esetleg szoftverek készítésével, 
könyvek és cikkek írásával, tõzsdei kereskedelemmel vagy találmányok 
megalkotásával és eladásával? A lényeg az volt, hogy maximálják a be-
fektetés megtérülését, de a hagyományos befektetési stratégiák képes-
ségeik csigalassú paródiáinak tûntek: míg a normál befektetõ a 9%-os 
éves megtérüléssel is megelégedett, az MTurk-befektetések óránként 
9%-ot hoztak, naponta a pénz nyolcszorosát generálva. Most, hogy te-
lítõdött velük az MTurk, merre tovább?

Az elsõ gondolatuk az volt, hogy letarolják az értéktõzsdét. Elvégre 
szinte mindegyikük mondott már vissza zsíros állásajánlatot, ahol MI-t 
kellett volna fejlesztenie olyan fedezeti alapoknak, amelyek pontosan 
ebbe az ötletbe fektettek be óriási összegeket. Valakinek eszébe jutott, 
hogy a Transzcendens (Transcendence) címû filmben az MI épp így keres-
te meg elsõ millióját. Ám az elõzõ évi összeomlás utáni származtatott 
ügyletekre érvényes új szabályozások korlátozták a lehetõségeket. Ha-
marosan rájöttek, hogy a többi befektetõnél ugyan nagyobb megtérü-
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lést tudnak elérni, de így sem valószínû, hogy mindez megközelítheti 
a saját termékeik eladásából szerezhetõ pénzösszeget. Amikor a világ 
elsõ szuperintelligens mesterséges intelligenciája nekünk dolgozik, má-
sok vállalata helyett sokkal bölcsebb dolog a sajátunkba fektetni! Idõn-
ként persze lehetnek kivételek (mint például a Prométheusz emberfe-
letti hekkerképességeit bevetve bennfentes információkhoz jutni, majd 
megvenni az emelkedés elõtt álló részvények vételi opcióit), az omegák 
mégis úgy érezték, nem éri meg, hogy szükségtelenül magukra vonják 
a figyelmet.

Amikor elkezdtek inkább termékfejlesztésben és -eladásban gondol-
kodni, a számítógépes játékok tûntek a legjobb választásnak. A Promé-
theusz már a korai szakaszban is nagyszerû játékokat tervezett, könnye-
dén kezelte a kódokat, a grafikus megjelenítést, a képek sugárkövetését 
és a késztermékhez szükséges egyéb feladatokat. Sõt miután feldolgozta 
az emberek preferenciáiról szóló összes webes adatot, pontosan tudta, 
melyik gamertípus mit szeret, és szuperképessége segítségével az érté-
kesítési árbevételre tudta optimalizálni a játékokat. A The Elder Scrolls 
V: Skyrim, amelyre sok omega a bevallottnál jóval több órát pazarolt, 
még 2011-ben, megjelenése elsõ hetében több mint 400 millió dollárt 
hozott a konyhára, és a fejlesztõk most abban bíztak, hogy a Promé-
theusz huszonnégy órán belül valami hasonlóan addiktív játékot tud 
létrehozni egymillió dollárnyi felhõalapú forrás felhasználásával. On-
line árusíthatnák, majd a Prométheusz segítségével különbözõ felhasz-
nálók bõrébe bújva ódákat zenghetnének a játékról a blogoszférában. 
Ha mindez egy hét alatt 250 millió dollárt jövedelmez, akkor nyolc nap 
alatt nyolcszor duplázzák meg a befektetésüket, vagyis a megtérülésük 
3% lesz óránként – alig rosszabb, mint az MTurkös induláskor, de sok-
kal inkább fenntartható. Úgy számoltak, ha naponta más játékokat is 
fejlesztenek, akkor hamarosan 10 milliárd dollárt kereshetnek anélkül, 
hogy a piac telítõdésének veszélye fenyegetne.

Ám a csapat egyik kiberbiztonsági szakembere lebeszélte õket a 
tervrõl. Rámutatott, hogy elfogadhatatlan kockázatot hordoz, mivel 
a Prométheusz kiszabadulhatna, és saját kezébe vehetné sorsa irányí-
tását. Mivel nem volt bizonyos, hogy a rekurzív önfejlesztés során ho-
gyan alakulnának az MI céljai, úgy döntöttek, hogy a biztonságra töre-
kednek, és igyekeznek korlátozni („kelepcébe zárni”) a Prométheuszt, 
hogy ne szabadulhasson ki az internetre. A szerverteremben futó fõ 

Az Omega-csoport meséje
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Prométheusz-motor esetében fizikai korlátozást alkalmaztak: egész 
egyszerûen nem volt internetkapcsolata, és egyetlen kimenete az ome-
gák által vezérelt számítógépnek küldött üzenetek és dokumentumok 
formájában létezett.

A Prométheusz által létrehozott bonyolult program futtatása in-
ternethez kapcsolt számítógépen azonban rizikós ötletnek tûnt: az 
omegák nem láthatták át, mit tenne pontosan, így azt sem tudhatták, 
hogy például nem kezdené-e vírusként terjeszteni magát. Amikor az 
MTurk-feladatokhoz írt programját tesztelték, az omegák úgy véde-
keztek ez ellen, hogy csak egy virtuális gépen futtatták. Ez egy olyan 
programkörnyezet, amely számítógépet szimulál: sok Mac-felhasználó 
használ például virtuálisgép-szoftvert azért, hogy Windows-progra-
mokat futtathasson, amelyek tévesen azt hiszik, hogy windowsos gép a 
környezetük. Az omegák megalkották saját virtuális gépüket, amelyet 
Pandora szelencéjének becéztek. Egy végletekig leegyszerûsített gépet 
szimulált, amelyen nincs semmi extra, amit a számítógépekkel asszociá-
lunk: se billentyûzet, se monitor, se hangszóró, se internetkapcsolat, 
semmi. Az MTurk-hanganyagátiratokhoz az omegák mindent úgy ala-
kítottak, hogy Pandora szelencéjébe egyetlen audiofájl mehetett be, és 
csak egyetlen szöveges dokumentum, azaz átirat jöhetett ki. A szoftver 
számára a szelence törvényei világegyetemünk fizikai törvényeihez vol-
tak hasonlatosak: a szoftver nem hagyhatta el a szelencét, ahogyan mi 
sem utazhatunk a fénysebességnél gyorsabban, akármennyire okosak 
vagyunk is. Az egyetlen bemeneten és kimeneten kívül Pandora szelen-
céjében a szoftver gyakorlatilag egy párhuzamos univerzumban rekedt 
saját számítási szabályaival. Az omegák annyira rettegtek a kitöréstõl, 
hogy nemcsak térbeli, de idõbeli elkülönítést is alkalmaztak, így korlá-
tozva a megbízhatatlannak tartott program élettartalmát. Valahányszor 
befejezte a szoftver az adott hanganyag átírását, Pandora szelencéjének 
teljes memóriatartalma automatikusan törlõdött, és megtörtént a prog-
ram újratelepítése. Így amikor nekikezdett a következõ átírásnak, sem-
mit sem tudott arról, mi történt korábban, így képtelen volt tanulni.

Amikor az omegák az Amazon-felhõt használták az MTurk-pro-
jekthez, a Prométheusz által létrehozott összes feladatmoduljukat 
ilyen virtuális szelencékbe tették a felhõben. Megtehették, hiszen 
az MTurk bemenete és kimenete ehhez elég egyszerû volt. Mindez 
azonban grafikailag intenzív számítógépes játékok esetében kivitelez-
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hetetlennek bizonyult: nem voltak szelencébe zárhatóak, mivel teljes 
hozzáférést igényeltek a gamer számítógépének összes hardveréhez. 
Ráadásul azt sem merték megkockáztatni, hogy egy számítógépekhez 
értõ felhasználó elemezze a játék kódját, felfedezze Pandora szelen-
céjét, és úgy döntsön, hogy belepillant. A kitörési kockázat egyelõ-
re nem csupán a játékpiacot tette tiltott gyümölccsé, hanem a többi 
szoftver igencsak jövedelmezõ piacát is, ahol több száz milliárd dollár 
hevert parlagon.

AZ ELSÕ MILLIÁRDOK

Az omegák minél értékesebb, a lassú gyártást elkerülendõ tisztán di-
gitális, kitörési kockázat nélküli, könnyen érthetõ (például szöveges 
vagy filmes) termékekre szûkítették a keresést. Végül úgy döntöttek, 
hogy egy médiacéget indítanak, és animációkkal kezdik. A weboldal, a 
marketingterv és a sajtóközlemények már a Prométheusz szuperintelli-
genssé válása elõtt készen álltak – egyedül a tartalom hiányzott.

Habár a Prométheusz szombat reggelre elképesztõen sokat fejlõ-
dött, és zökkenõmentesen hozta a pénzt az MTurkön, intellektuális 
képességei továbbra is meglehetõsen csekélyek maradtak. Arra opti-
malizálták, hogy kifejezetten bárgyú MTurk-feladatokat végzõ MI-
rendszereket és -szoftvereket fejlesszen. A filmkészítésben például 
a legkevésbé sem jeleskedett – ennek pedig egészen prózai oka volt. 
Ugyanaz, amiért James Cameron sem tudott filmet készíteni rögtön a 
születése után: a képesség elsajátítása ugyanis idõbe telik. Ahogyan egy 
embergyermek, úgy a Prométheusz is megtanulhatott bármit, még-
pedig a hozzáférhetõ adatokból. Ám míg James Cameronnak évek-
be telt elsajátítani az írást-olvasást, a Prométheusz ezt pénteken le is 
tudta, és arra is maradt ideje, hogy kiolvassa a Wikipédiát és néhány 
millió könyvet. A filmezés azonban keményebb dió volt. Az emberek 
számára érdekes forgatókönyv megírása éppoly nehéz, mint könyvet 
írni: ismerni kell hozzá a társadalmat, és azt, hogy az emberek mit ta-
lálnak szórakoztatónak. A forgatókönyv végsõ videofájllá alakításához 
a szimulált színészek és az összetett jelenetek intenzív sugárkövetését, 
valamint szimulált hangok létrehozását, kellemes zenei betétek meg-
komponálását és hasonlókat is meg kellett oldaniuk. Vasárnap reg-
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gelre a Prométheusz alig egy perc alatt meg tudott nézni egy kétórás 
filmet, miközben a feldolgozás alapjául szolgáló mûvet, plusz az ösz-
szes online elérhetõ kritikát és értékelést is elolvasta. Az omegák ész-
revették, hogy miután a Prométheusz behabzsolt néhány száz filmet, 
kezdte egész megbízhatóan megjósolni, milyen kritikát kap egy-egy 
film, és hogy tetszik majd a különféle ízlésû nézõknek. Egy idõ után 
valódi éleslátásról tanúskodó filmkritikákat írt: megjegyzéseket fûzött 
a cselekménytõl kezdve a színészi alakításon át a technikai részlete-
kig mindenhez, még a világosítás és a kameraszögek sem kerülték el 
a figyelmét. Mindezt úgy értelmezték, hogy a saját filmek gyártásakor 
pontosan tudja majd, mit jelent a siker.

Az omegák arra utasították a Prométheuszt, hogy elõször az animá-
ciók készítésére összpontosítson, hogy elkerüljék a szimulált színészek 
kilétére vonatkozó zavarba ejtõ kérdéseket. Vasárnap este azzal zárták 
szertelen hétvégéjüket, hogy feltankoltak sörbõl, pattogatott kukoricá-
ból, levették a fényeket, és megnézték a Prométheusz elsõ filmjét. Egy 
animált fantasy-vígjáték volt a Disney Jégvarázsának (Frozen) szelle-
mében. A sugárkövetést egy szelencébe zárt program hajtotta végre, 
amelyet a Prométheusz az Amazon-felhõben írt, és szinte teljesen fel-
emésztette az aznapi egymilliós MTurk-profitot. A filmet nézve elõször 
elképesztõnek és félelmetesnek tûnt, hogy mindezt egy gép készítette, 
emberi útmutatás nélkül. Hamarosan azonban már nagyokat nevettek 
a vicceken, és lélegzet-visszafojtva követték a drámai pillanatokat. Volt, 
aki meg is könnyezte a megható befejezést. Annyira beleélték magukat 
a fiktív valóságba, hogy az alkotójáról meg is feledkeztek.

Az omegák péntekre idõzítették weboldaluk indítását, hogy a Pro-
métheusznak legyen ideje további tartalmat gyártani, nekik pedig arra, 
hogy elvégezzék mindazt, amit nem akartak a Prométheuszra bízni: a 
hirdetésvásárlást és a munkaerõ-toborzást a fedõcégek számára, ame-
lyeket a megelõzõ hónapokban alapítottak. A nyomok eltüntetésére 
azt a hivatalos fedõsztorit eszelték ki, hogy médiavállalatuk – amely-
nek nyilvánosan semmi köze nem volt az omegákhoz – a tartalom nagy 
részét független filmgyártóktól vette: elsõsorban alacsony jövedelmû 
régiókban mûködõ high-tech startupoktól. Ezek az álbeszállítók – mit 
ad isten – olyan távoli helyeken tevékenykedtek, mint Tiruccsirápalli 
és Jakutszk, ahová a legtöbb kíváncsi újságíró úgysem akar ellátogatni. 
Egyedül a marketinges és adminisztrátori állásokra vettek fel hús-vér 
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embereket, aki pedig rákérdezett, annak azt mondták, hogy a produk-
ciós csapat egy másik helyszínen dolgozik, és egyelõre nem adnak in-
terjút. A fedõsztorival összhangban a következõ vállalati szlogent vá-
lasztották: „A világ kreatív tehetségeinek gyûjtõhelye”. Úgy építették 
fel a brandet, hogy minél inkább eltérjen a konkurenciáétól: eszerint 
csúcstechnológiával igyekeznek helyzetbe hozni a fõleg fejlõdõ orszá-
gokból származó kreatív alkotókat.

Amikor eljött a péntek, az oldalukra tévedõ kíváncsi felhasználók 
olyasmivel találkoztak, ami ránézésre nagyon hasonlított a Netflix és a 
Hulu online szórakoztató szolgáltatásokhoz, ám érdekes különbségek-
kel. Mindegyik animációs sorozat új és mindeddig teljesen ismeretlen 
volt. Lebilincselõen izgalmasnak bizonyultak: a legtöbbjük negyven-
öt perces epizódokból állt, erõs cselekményvezetéssel, és egytõl egyig 
úgy fejezõdtek be, hogy a nézõ alig várta a következõ részt. Ráadásul 
kevesebbe is kerültek, mint a versenytársak mûsorai. Az elsõ része-
ket ingyenesen lehetett elérni, a többit 49 centért, és árengedmény 
járt a teljes sorozatra. Eleinte csupán három háromrészes sorozat ké-
szült, de mindennap új epizódok jelentek meg, sõt új sorozatok is in-
dultak a különbözõ korcsoportokra fókuszálva. Az elsõ két hétben a 
Prométheusz rendkívül gyorsan fejlõdött, nemcsak a film minõsége 
lett lényegesen jobb, hanem a karakterszimulációs és sugárkövetõ al-
goritmus is, ami nagyban lecsökkentette az újabb epizódok felhõalapú 
számítástechnikai költségeit. Ennek eredményeként az omegák mûkö-
désük elsõ hónapjában több tucat új sorozatot tudtak piacra dobni, a 
tipegõktõl kezdve a felnõttekig mindenféle korcsoportot megcélozva, 
emellett az összes fõbb világnyelv piacán is terjeszkedni kezdtek, így 
oldaluk figyelemre méltóan nemzetközivé vált a versenytársaikéhoz 
képest. Egyes kritikusokat valósággal lenyûgözött, hogy nem csupán a 
hangsáv volt többnyelvû, hanem maguk a videók is: amikor a szereplõ 
olaszul beszélt, szájmozgása illeszkedett az olasz szavakhoz, miként a 
jellegzetesen olaszos gesztusnyelv is. Habár a Prométheusz tökélete-
sen képessé vált arra, hogy a valódi emberektõl megkülönböztethe-
tetlen szimulált színészekkel készítsen filmet, az omegák nem vágtak 
bele, nehogy tevékenységükrõl lehulljon a lepel. Piacra dobtak viszont 
félig realisztikus, animált emberi karaktereket felvonultató soroza-
tokat a hagyományos élõ szereplõs tévémûsorokkal és filmekkel ver-
sengõ mûfajokban.

Az Omega-csoport meséje
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A csatorna komoly függõséget okozott, a nézõi bázis látványosan 
nõtt. Sok rajongó Hollywood legdrágább mozis produkcióinál is oko-
sabbnak, érdekesebbnek találta a karaktereket és a cselekményt, a né-
zõk pedig örömmel fogadták, hogy azoknál jóval olcsóbban nézhetik 
meg. Az agresszív hirdetéseknek (amelyeket az omegák a közel nulla 
produkciós költségeknek köszönhetõen megengedhettek maguknak), 
a kiváló médiavisszhangnak és a szóbeszéd útján terjedõ lelkes érté-
keléseknek hála, globális árbevételük az indulás utáni hónapban napi 
10 millió dollárra nõtt. Két hónap elteltével leelõzték a Netflixet, és 
három hónap múltán napi több mint 100 millió dollárt zsebeltek be, 
és immár veszélyt jelentettek a világ legnagyobb médiabirodalmainak 
számító Time Warner, Disney, Comcast és Fox pozíciójára.

A hangos siker persze nem kívánt figyelemmel is járt. Sokan spe-
kuláltak például, hogy a cég erõs MI-vel rendelkezik, de az omegák 
árbevételük elenyészõ hányadából egészen meggyõzõ dezinformációs 
kampányt indítottak. A csilli-villi, vadonatúj manhattani irodából a fris-
sen felvett szóvivõ csöpögtetett további információkat a fedõsztoriról. 
Rengeteg embert vettek fel kirakatbábnak, valódi forgatókönyvírókat 
a világ minden tájáról, hogy új történetek kidolgozásába fogjanak, de 
egyikük sem tudott a Prométheuszról. Az alvállalkozók zavaros nem-
zetközi hálózata miatt a legtöbb alkalmazott úgy hitte, valahol máshol, 
másvalakik végzik a munka oroszlánrészét.

Hogy elkerüljék a támadásokat és a kiterjedt felhõalapú számítás-
technika miatti felháborodást, mérnököket is alkalmaztak, akik a vi-
lág különbözõ pontjain masszív számítógépes létesítmények építésébe 
kezdtek, amelyeket látszatra össze nem tartozó fedõcégek birtokoltak. 
A helyieknek „zöld adatközpontként” adták el az építményeket, mivel 
jobbára napenergiával mûködtek, valójában azonban a számítások vég-
zésére, és nem adattárolásra szolgáltak. A Prométheusz a legapróbb 
részletekig megtervezte az épületeket, méghozzá kizárólag kereske-
delmi forgalomban kapható hardverek felhasználásával, és a legrövi-
debb kivitelezési idõre optimalizált. A központokat építõ és mûköd-
tetõ alkalmazottak nem is sejtették, mi történik odabent: azt hitték, 
kereskedelmi felhõalapú létesítménnyel van dolguk, amely az Ama-
zon, a Google és a Microsoft központjaihoz hasonló, és az értékesítést 
máshol végzik.
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ÚJ TECHNOLÓGIÁK

Mindössze néhány hónap leforgása alatt az omegák által vezérelt üzleti 
birodalom a Prométheusz emberfeletti tervezési képességeinek köszön-
hetõen megvetette a lábát a világgazdaság egyéb területein is. A világ 
elérhetõ adatainak gondos elemzése után már az elsõ héten részletes, 
lépésekre lebontott növekedési tervet tárt az omegák elé, amelyet az 
adatmennyiség és számítási kapacitása növekedésével párhuzamosan 
folyamatosan fejlesztett és finomított. Közel sem volt mindentudó, de 
képességei messze meghaladták az emberét, így az omegák a tökéletes 
orákulumot látták benne, aki készségesen ad zseniális válaszokat és 
tanácsokat minden felmerülõ kérdésükre.

A Prométheusz szoftverét most arra optimalizálták, hogy kihozza 
a maximumot az inkább középszerû, ember által feltalált hardverbõl, 
amelyen futott. Az elvárásoknak megfelelõen megoldást is talált hard-
vere nagymértékû fejlesztésére. A kitöréstõl félve az omegák nem voltak 
hajlandóak robotvezérelt összeszerelõ létesítményeket építeni, amelye-
ket a Prométheusz közvetlenül irányíthatott volna. Ehelyett rengeteg 
világklasszis tudóst és mérnököt vettek fel több helyszínre is, és a Pro-
métheusz által írt belsõ kutatási jelentéseket továbbítottak nekik, mint-
ha azok más telephelyeken dolgozó kutatóktól érkeztek volna. Ezek a 
jelentések olyan újszerû fizikai hatásokat és gyártási technikákat rész-
leteztek, amelyeket a mérnökök teszteltek, megértettek és elsajátítot-
tak. A normál, emberi kutatás-fejlesztési (K+F) ciklusok természetesen 
hosszú évekig tartanak, jobbára azért, mert számos lassú, próba szeren-
cse ciklust foglalnak magukban. Itt azonban teljesen másképpen alakult 
a helyzet: a Prométheusz elõre kigondolta a következõ lépést, egyedül 
az jelentett korlátozó tényezõt, hogy az embereket milyen gyorsan le-
het rávezetni egy-egy dolog megértésére és elkészítésére. Egy jó tanár 
rengeteget segíthet a diákoknak, hogy gyorsabban elsajátíthassák a tud-
nivalókat, mintha saját erõbõl, a semmibõl kellene összeszedegetniük 
a tudást, és a Prométheusz titokban pontosan ezt tette a kutatókkal. 
Mivel elõre meg tudta jósolni, pontosan meddig tart majd az emberek-
nek a rendelkezésükre álló eszközökkel megérteni és létrehozni vala-
mit, kidolgozta a lehetõ leggyorsabb utat, amely során a rövid idõ alatt 
megérthetõ és elkészíthetõ, magasabb szintû eszközök kifejlesztésére 
használható új eszközök prioritást élveztek.

Az Omega-csoport meséje
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A kreátormozgalom szellemében a mérnökcsapatokat arra ösztönöz-
ték, hogy saját gépeiket használják saját, még jobb gépeik létrehozására. 
Ezzel az önellátással nem csupán pénzt takarítottak meg, hanem a kül-
világ jelentette késõbbi fenyegetéssel szemben is védettebbek marad-
tak. Két éven belül minden addiginál jobb számítógépes hardvereket 
gyártottak. Mivel el akarták kerülni, hogy a külsõ versenytársak kezé-
re játsszanak, ezért a technológiát titokban tartották, és csak a Promé-
theusz frissítésére használták.

A robbanásszerû technikai fejlõdés azonban feltûnt a nagyvilágnak. 
Szinte minden területen újonnan indult vállalatok dobtak piacra for-
radalmian új termékeket. Egy dél-koreai startup új akkumulátorral 
rukkolt elõ, amely kétszer annyi energiát tárolt, mint a laptop akku-
mulátora, de feleakkora helyen, ráadásul kevesebb mint egy perc alatt 
fel lehetett tölteni. Egy finn cég olcsó napelemet mutatott be, amely 
legjobb versenytársainál is kétszer hatékonyabb volt. Egy német vál-
lalat új típusú tömeggyártott vezetéket jelentett be, amely, forradal-
masítva az energiaszektort, szobahõmérsékleten szupravezetõként vi-
selkedett. Egy bostoni biotechnológiai csoport olyan termék kettes 
fázisú klinikai vizsgálatát indította el, amely állítólag az elsõ hatékony, 
mellékhatásmentes fogyasztószer, míg a pletykák szerint egy indiai tár-
saság már is ehhez hasonlót árult a feketepiacon. Egy kaliforniai vállalat 
szintén kettes fázisú vizsgálattal állt elõ: egy átütõ sikernek ígérkezõ 
rákgyógyszerrel. A szer segítségével az immunrendszer azonosítja és 
megtámadja azokat a sejteket, amelyekben a leggyakoribb rákos mu-
tációk bármelyikét észleli. Egyre csak özönlöttek az innovációk, és az 
emberek a tudomány újabb aranykoráról beszéltek. Végül, de nem 
utolsósorban a robotikai vállalatok világszerte gombamód kezdtek sza-
porodni. Egyetlen robot sem közelítette meg az emberi intelligenciát, 
és a legtöbbjük még csak nem is hasonlított az emberre. De a felforgató 
innováció alapjaiban változtatta meg a gazdaságot , és az elkövetke-
zõ évek során fokozatosan átvették a legtöbb dolgozó helyét a gyártás, 
szállítás, raktározás, viszonteladás, építés, bányászat, mezõgazdaság, il-
letve az erdõ- és halgazdálkodás terén.

A rátermett jogászcsoport áldozatos munkájának köszönhetõen ti-
tokban maradhatott, hogy ezeket a cégeket mind az omegák irányítot-
ták számos közvetítõ vállalkozáson keresztül. A Prométheusz különféle 
megbízottak révén szenzációs találmányokkal árasztotta el a világ sza-
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badalmi hivatalait, és ezek a találmányok fokozatosan egyeduralkodóvá 
váltak a technológia minden területén.

Bár ezek a felforgató innovációt hozó új vállalatok elszánt ellensé-
gekre tettek szert versenytársaik soraiban, sikerült még náluk is hatal-
masabb barátokat szerezniük. Rendkívül nyereségesek voltak, és „a kö-
zösség a legfontosabb befektetés” és hasonló szlogenek mögé bújva 
a nyereségük komoly hányadát fordították arra, hogy közösségi pro-
jektekhez embereket toborozzanak – nemritkán azokat, akiket a meg-
gyengített vállalatoktól elbocsátottak. A Prométheusz gyártotta részle-
tes elemzéseket használtak, hogy azonosítsák azokat a munkaköröket, 
amelyek maximálisan kielégítõek lehetnek mind az alkalmazottak, mind 
a közösség számára, mégpedig a lehetõ legalacsonyabb költséggel és a 
helyi körülményekhez igazítva. Az olyan régiókban, ahol fejlett volt 
a kormányzati szerepvállalás, a projektek a közösségépítésre, a kultú-
rára és a gondozásra összpontosítottak, míg a szegényebb régiókban 
az iskolák, az egészségügyi, napközi és idõsellátás, a megfizethetõ lak-
hatás, a parkok és az alap-infrastruktúra létrehozására és fenntartására 
is. A helyiek gyakorlatilag mindenütt egyetértettek abban, hogy ezeket 
réges-rég meg kellett volna már tenni. A helyi politikusok bõkezû ado-
mányokat kaptak, és a háttérben gondot fordítottak arra is, hogy jó 
fényben tûnjenek fel, amiért ezeket a vállalati közösségi beruházásokat 
ösztönzik.

ERÕGYÛJTÉS

Az omegák nem csupán azért indították el a médiacéget, hogy finan-
szírozni tudják elsõ technológiai vállalkozásaikat, hanem vakmerõ ter-
vük következõ lépése érdekében is. Ugyanis világuralomra törtek. Az 
indulás utáni elsõ évben világszerte egészen kiemelkedõ hírcsatornák 
jelentek meg a kínálatukban. A többi csatornájuktól eltérõen ezeket 
szándékosan veszteségesre tervezték, és közszolgálatiként pozicionál-
ták. Valójában semmiféle bevételt nem termeltek: nem adtak le hir-
detéseket, és ingyenesen nézhetõek voltak, mert ezekhez mindössze 
internetkapcsolat kellett. Médiabirodalmuk többi tagja annyi bevételt 
termelt, hogy jóval több forrást fordíthattak a hírszolgáltatásra, mint 
amennyi valaha bárkinek is publicisztikai tevékenységre jutott. Nem is 
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eredménytelenül. A rámenõs toborzás során versenyképes fizetést aján-
lottak az újságíróknak és oknyomozó riportereknek, így kiemelkedõ te-
hetségekkel és tudósításokkal jelenhettek meg a képernyõn. Globális 
webszolgáltatásuk bárkinek fizetett, aki hírértékû információval állt elõ 
– a helyi korrupciótól kezdve a szívmelengetõ eseményekig bármivel –, 
így a sztorikról általában õk adtak hírt elsõként. Legalábbis az embe-
rek ennek tudták be gyorsaságukat, ám a civil újságírásnak tulajdonított 
sztorikat valójában a Prométheusz fedezte fel a valós idejû internet-
monitorozás során. A videós híroldalak pedig podcastokat és nyomta-
tott cikkeket is közöltek.

Hírstratégiájuk elsõ fázisában elnyerték az emberek bizalmát, még-
pedig roppant sikeresen. Példa nélküli pénzszórási hajlandóságuk kü-
lönösen alapos regionális és helyi tájékoztatást tett lehetõvé, ahol az 
oknyomozó újságírás a nézõket valóban foglalkoztató botrányokat tárt 
fel. Valahányszor egy-egy ország politikailag erõsen megosztottá vált, 
és megszokottá váltak a partizánhírek, a cég minden csoportosulás szá-
mára indított egy-egy hírcsatornát, amelyek látszólag más-más vállalat 
kezében voltak, és fokozatosan elnyerték az adott közösség bizalmát. 
Ahol megoldható volt, mindezt megbízottakon keresztül érték el, akik 
megvásárolták a legbefolyásosabb meglévõ csatornákat, és fokozatosan 
továbbfejlesztették: eltávolították a reklámokat, és bevezették saját tar-
talmukat. Az olyan országokban, ahol cenzúra és politikai beavatkozás 
fenyegette ezeket a törekvéseket, bármibe beleegyeztek, amit a kormány 
kért tõlük, csak hogy a piacon maradhassanak. Titkos szlogenjük így 
hangzott: „Az igazat, csakis az igazat, de nem feltétlenül a teljes igazat.” 
A Prométheusz általában remek tanácsokat adott az ilyen helyzetekre, 
tisztázva, mely politikusokat szükséges kedvezõ színben feltüntetni, és 
kiket (általában a korrupt helyieket) lehet pellengérre állítani. A Pro-
métheusz felbecsülhetetlen értékû javaslatokat adott azzal kapcsolatban 
is, mely köveket kell megmozgatni, kiket kell megvesztegetni, és ennek 
mi a legjobb módja.

Ez a stratégia világszerte sikert aratott. Az Omega irányítása alatt 
álló csatornákat lassan a legmegbízhatóbb hírforrásnak tekintették. Az 
olyan országokban, ahol a kormányzat sokáig gátolta a széles közönség 
elõtti bevezetést, megbízhatóságukkal szereztek hírnevet, és számos hí-
rük valahogy mégis beszivárgott a köztudatba. A rivális hírcsatornák ve-
zetõi úgy érezték, szélmalomharcot vívnak: hogyan is termelhetnének 
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profitot, ha olyan céggel kell versenyre kelniük, amelynek jelentõsebb 
a finanszírozása, ráadásul ingyen adja a termékeit? A nézõszám fokoza-
tos esésével egyre több hálózat döntött úgy, hogy eladja hírcsatornáit 
– általában olyan konzorciumnak, amelyrõl késõbb kiderült, hogy az 
omegák irányítása alatt áll.

Körülbelül két évvel a Prométheusz indulása után, amikor a bizalom-
építõ szakasz a végére ért, az omegák mûködésbe hozták hírstratégiájuk 
második fázisát: a meggyõzést. Az éles szemû megfigyelõk korábban is 
észrevehették az új média mögött húzódó politikai propagandát: mint-
ha finoman eltolódtak volna a közép felé, mindenféle szélsõségtõl el-
távolodva. A különféle csoportokat megcélzó csatornaválaszték még 
mindig tükrözte az Amerikai Egyesült Államok és Oroszország, India 
és Pakisztán, a különbözõ vallások, politikai frakciók és hasonlók kö-
zötti ellenségeskedést, de a kritika jóval visszafogottabb volt, általában 
pénzzel és hatalommal kapcsolatos konkrét ügyekre koncentrált, nem 
pedig személyeskedésekre, félelemkeltésre és megalapozatlan mende-
mondákra. Amint a második fázis igazán beindult, egyre inkább vilá-
gossá vált a régi konfliktusok feloldására tett igyekezet, rendszeresen 
kerültek elõtérbe a hagyományos ellenség szorult helyzetérõl szóló 
megható történetek, és tényfeltáró riportok születtek arról, hogy a 
konfliktust keltõk többségét személyes haszonszerzés motiválja.

A politikai hírmagyarázók a regionális szembenállások elültével pár-
huzamosan azt is megfigyelték, hogy mintha összehangolt igyekezet 
bontakozna ki a globális fenyegetés csökkentésére. Például hirtelen 
mindenütt az atomháború kockázatait tárgyalták. Számos filmes kasz-
szasiker alaptörténete szólt a globális atomháború véletlen kitörésé-
rõl vagy szándékos kirobbantásáról, amelynek érzékletesen mutatták 
be disztópikus következményeit: a nukleáris tél beköszöntét, az infra-
struktúra összeomlását és a tömeges éhezést. Látványos dokumentum-
filmek járták körül részletesen, milyen hatással volna a nukleáris tél az 
egyes országokra. Az atomkatasztrófa elkerüléséért síkra szálló tudósok 
és politikusok elegendõ képernyõidõt kaptak, hogy a hasznos és kívána-
tos intézkedésekrõl szóló legújabb kutatási eredményeket megvitassák 
– a kutatásokat olyan tudományos szervezetek pénzelték, amelyek új 
technológiai vállalatoktól kaptak bõkezû adományokat. Ennek ered-
ményeként nõtt a politikai hajlandóság, hogy megszüntessék az egyet-
len gombnyomással indítható rakétákat, és csökkentsék az atomfegyver-
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arzenált. A média újult figyelemmel fordult a globális klímaváltozás 
felé, egyre-másra mutatták be a legújabb, Prométheusz által elért tech-
nológiai áttöréseket, amelyek csökkentették a megújuló energia költsé-
geit, és arra ösztönözték a kormányokat, hogy az új energia-infrastruk-
túrába fektessenek be.

A médiaátvétellel párhuzamosan az omegák a Prométheusz segít-
ségével az oktatást is forradalmasították. Egy adott személy tudása és 
képességei alapján a Prométheusz meg tudta határozni, miképp tudna 
a leggyorsabban elsajátítani bármely új ismeretet, mégpedig úgy, hogy 
folyamatosan elkötelezett és motivált marad. Legyártotta a megfele-
lõen optimalizált videókat, olvasmányokat, feladatokat és egyéb okta-
tási segédanyagokat. Az Omega irányította vállalatok online kurzuso-
kat dobtak piacra gyakorlatilag minden témában, és a tanulás nemcsak 
nyelvi és kulturális háttér alapján vált személyre szabhatóvá, de a kiin-
duló tudásszint megadásával is. Lehetett valaki analfabéta negyvenéves, 
aki meg akart tanulni olvasni, vagy biológia szakos PhD-hallgató, akit 
a legújabb rákkutatatási immunoterápia érdekelt, a Prométheusz bárki 
számára tökéletesen összeállított tanagyagot biztosított. Ezek az ajánla-
tok alig hasonlítottak a mai online kurzusokhoz: a Prométheusz filmké-
szítési képességeire támaszkodva a videószegmensek valóban a nézõhöz 
szóltak. Erõteljes metaforákat alkalmaztak, amelyekhez a diák kapcso-
lódni tudott, és alig várta a folytatást. Egyes kurzusokat profitorientált 
termékként gyártottak, de rengeteget ingyen is el lehetett érni a világ 
tanári közösségének legnagyobb örömére, akik ezeket saját óráikon is 
bevethették – így szinte bárki hozzájuthatott, aki tanulni vágyott.

Az oktatásban bevethetõ szupererõ politikai célokra is hathatós esz-
köznek bizonyult: online „meggyõzõdésformáló videókat” készítettek, 
amelyekben a felek meglátásai árnyalták a nézõ véleményét és arra mo-
tiválták, hogy egy kapcsolódó témáról szóló újabb videót is megnézzen, 
amely valószínûleg még inkább meggyõzte. Amikor például az volt a 
cél, hogy két nemzet között felszámolják az ellenségeskedést, mindkét 
országban történelmi dokumentumfilmeket adtak ki egymástól függet-
lenül, amelyek sokkal árnyaltabban mutatták be a konfliktus eredetét 
és kibontakozását. Didaktikus hírek magyarázták, hogy az adott olda-
lon kiknek áll érdekében a szembenállás fenntartása, és hogy ezt milyen 
módszerekkel érik el, ugyanakkor szerethetõ, a másik nemzethez tarto-
zó karaktereket mutattak be, akik egyre többször jelentek meg a szóra-
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koztató csatornák népszerû mûsoraiban, ahogyan korábban a megnye-
rõen ábrázolt kisebbségi csoportokhoz tartozó karakterek a polgári és 
melegjogi mozgalmak ügyét segítették.

A politikai hírmagyarázók nemsokára önkéntelenül is észrevették, 
hogy a növekvõ támogatottságú politikai propaganda hét jelszó köré 
csoportosul:

1. Demokrácia
2. Adócsökkentés
3. A kormányzat szociális szolgáltatásainak csökkentése
4. Hadászati kiadások csökkentése
5. Szabadkereskedelem
6. Nyitott határok
7. A cégek társadalmi felelõsségvállalása

A kevésbé nyilvánvaló mögöttes cél pedig a világ korábbi hatalmi struk-
túrájának erodálása volt. A 2–6. pontok az állam hatalmát csökkentették, 
míg a világ demokratizálása nagyobb teret engedett az omegák üzleti 
birodalmának a politikai vezetõk kiválasztásában. A társadalmi felelõs-
ségvállalás tovább gyengítette az államhatalmat, hiszen a cégek egyre 
több olyan szolgáltatást vettek át, amelyet korábban a kormányok biz-
tosítottak (vagy kellett volna biztosítaniuk). A hagyományos üzleti elit 
egész egyszerûen azért gyengült meg, mert a szabadpiacon nem tudott 
versenyezni a Prométheusz hátszelét élvezõ vállalatokkal, világpiaci ré-
szesedésük ezért zsugorodásnak indult. A hagyományos véleményve-
zérek – a politikai pártoktól kezdve a vallási csoportokig – nélkülözték 
azt a meggyõzõ eszköztárat, amely versenyre kelhetett volna az omegák 
médiabirodalmával.

Mint minden elsöprõ változásnak, ennek is voltak gyõztesei és vesz-
tesei. Habár a legtöbb országban az oktatás, a szociális ellátás és az inf-
rastruktúra fejlõdésével érezhetõen nõtt az optimizmus, alábbhagytak 
az ellenségeskedések, a helyi vállalatok pedig áttörést jelentõ és futó-
tûzként terjedõ technológiákat mutattak be, nem mindenki volt elége-
dett. Sok elbocsátott dolgozót alkalmaztak közösségi projektekben, ám 
a vagyonosok és hatalmasok helyzete romlásnak indult. A folyamat a 
média- és technológiai szektorral kezdõdött, de gyakorlatilag minden-
hová átterjedt. A világ konfliktusainak csillapodása a védelmi büdzsék 
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csökkentését vonta maga után, ami viszont a hadügy alvállalkozóit 
érintette érzékenyen. Az újonnan felbukkanó vállalatokat jellemzõen 
nem vitték tõzsdére, és ezt azzal magyarázták, hogy a profitmaximáló 
részvényesek nem engednék, hogy nagy összegeket költsenek közös-
ségi projektekre. Így a globális tõzsde visszaesett, ez pedig a pénzügyi 
mágnásoknak és a nyugdíjalapra számító hétköznapi állampolgároknak 
jelentett fenyegetést. Ha a tõzsdei cégek profitjának zsugorodása nem 
lett volna elég, a világ számos befektetési vállalata hamarosan igencsak 
nyugtalanító trendre lett figyelmes: korábban sikeres kereskedõ algo-
ritmusaik rendre befuccsoltak, még a legegyszerûbb indexkövetõ ala-
poknál is alulteljesítettek. Mintha valaki folyamatosan túljárt volna az 
eszükön, ráadásul hazai pályán szenvedtek vereséget.

Habár a befolyásos emberek tömege derekasan állta a sarat, vála-
szaik döbbenetesen hatástalanok voltak. Jól kitervelt csapdának tûnt az 
egész. A nagyszabású változások olyan szédítõ sebességgel következ-
tek be, hogy nehezen lehetett nyomon követni és összehangoltan le-
reagálni. De az sem látszott tisztán, hová célozzanak. A hagyományos 
politikai jobboldal szlogenjeinek javát lenyúlták, az adócsökkentés és 
a kedvezõbb üzleti klíma mégis leginkább a fejlettebb technológiával 
mûködõ versenytársaikat segítette. Gyakorlatilag minden hagyomá-
nyos iparág mentõakcióért könyörgött, de a szûkös kormányzati alapok 
reménytelen, egymás elleni harcra kárhoztatták õket, miközben állami 
támogatásért kilincselõ, versenyképtelen õskövületekként tûntek fel a 
médiában. A hagyományos politikai baloldal ellenezte a szabadkeres-
kedelmet és a kormányzat nyújtotta szociális ellátások megnyirbálását, 
de örömmel fogadta a hadászati kiadások csökkentését és a szegénység 
visszaszorítását. Vitorlájukból kifogta a szelet az a tagadhatatlan tény, 
hogy a szociális ellátás sokat javult, amióta nem az állam, hanem elköte-
lezett vállalatok gondoskodtak róla. A közvélemény-kutatások egymás 
után mutatták ki, hogy a szavazók többsége világszerte úgy érzi, élet-
minõsége javul, és a dolgok összességében jó irányba haladnak. Ennek 
egyszerû matematikai magyarázata volt: a Prométheusz elõtt a Föld né-
pességének legszegényebb 50%-a a világ összjövedelmébõl mindössze 
körülbelül 4%-os arányban részesült, így az omegák által vezérelt válla-
latok el tudták nyerni a szívüket (és szavazataikat) azzal, hogy profitjuk 
szerény hányadát megosztották velük.
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A KONSZOLIDÁCIÓ

Mindezek eredményeképp egyik országban a másik után olyan pár-
tok arattak elsöprõ gyõzelmet, amelyek a hét Omega-szlogent tûzték 
zászlajukra. Gondosan optimalizált kampányokban a politikai spekt-
rum közepeként mutatkoztak be, a jobboldalt szubvencióra utazó, kap-
zsi konfliktuskeltõnek bélyegezve, a baloldalt pedig nagy kormányzati 
adóelnyelõ innovációgyilkosnak kikiáltva. Azt viszont szinte senki sem 
vette észre, hogy a Prométheusz gondosan válogatta ki az optimális 
jelölteket, és mindent megtett azért, hogy a gyõzelmüket biztosítsa.

A Prométheusz elõtt egyre többen támogatták az általános alapjöve-
delem mozgalmát, amely az adókból minimális bevételt biztosított vol-
na mindenkinek a technológia okozta munkanélküliség ellensúlyozásá-
ra. Ez a mozgalom összeomlott, amikor a vállalati közösségi projektek 
elindultak, mivel az Omega üzleti birodalma gyakorlatilag pontosan ezt 
nyújtotta. A közösségi projektek koordinációjának fejlesztésére hivat-
kozva egy nemzetközi vállalatcsoport létrehozta a Humanitárius Szö-
vetség nevû civil szervezetet azzal a céllal, hogy világszerte azonosítsa 
és finanszírozza a legértékesebb humanitárius törekvéseket. Hamarosan 
gyakorlatilag az egész Omega-birodalom támogatta, és soha nem látott 
méretû globális projekteket indított útnak még olyan országokban is, 
amelyek jobbára lemaradtak a robbanásszerû technológiai fejlõdésrõl 
– növelték az oktatás, az egészségügy és a kormányzat hatékonyságát és 
a jólétet. Talán nem meglepõ, hogy a háttérben a Prométheusz gondo-
san kidolgozott projekttervei álltak, amelyeket dollárra vetített pozitív 
hatás szerint rangsorolt. Ahelyett, hogy csak úgy szórta volna a pénzt, 
ahogyan az alapjövedelemrõl szóló javaslatok tették volna, a Szövetség 
(ahogyan a köznyelvben utaltak rá) a támogatottakat saját céljai érde-
kében mozgatta. Ennek eredményeként a világ lakosságának nagy része 
hálás volt a Szövetségnek, és elkötelezettséget érzett – sokkal inkább, 
mint a saját kormányuk irányában.

Az idõk során a Szövetség lépésrõl lépésre átvette a világkormány 
szerepét, ezzel párhuzamosan a nemzeti kormányok hatalma pedig 
fokozatosan erodálódott. A nemzeti büdzsék egyre zsugorodtak az 
adócsökkentések miatt, míg a Szövetség költségvetése mellett lassan 
eltörpült a világ összes kormányának együttes költségvetése. A nem-
zeti kormányok minden hagyományos funkciójukban egyre jelenték-
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telenebbek és fölöslegesebbek lettek. A Szövetség biztosította messze 
a legjobb szociális ellátást, oktatást és infrastruktúrát. A média olyany-
nyira felszámolta a nemzetközi konfliktust, hogy a hadászati kiadások 
jobbára szükségtelenné váltak, és a növekvõ jólétnek köszönhetõen a 
régi konfliktusok okai is megszûntek, hiszen azok a szûkös erõforrá-
sok miatti versengésbõl eredtek. Néhány diktátor és társaik makacsul 
ellenálltak ugyan az új világrendnek, és nem adták el magukat, ám az 
ilyeneket jól szervezett puccsokkal vagy tömeges felkelésekkel sikerült 
kimozdítani a helyükrõl.

Az omegák tehát végrehajtották a világtörténelem legdrámaibb 
rendszerváltását. Bolygónkat elõször igazgatta egyetlen hatalom, ame-
lyet mérhetetlen intelligencia támogatott, és amely akár évmilliárdokig 
is virágoztathatná az emberiséget a Földön és a kozmoszban. De vajon 
pontosan mi is volt a tervük?

Ez volt hát az Omega-csoport meséje. A könyv további része egy másik mese 
– amelyet még senki sem írt meg: jövõnk a mesterséges intelligenciával. Mi-
lyennek szeretnénk látni? Kialakulhat-e olyasmi, ami akár távolról is hasonlít 
az Omega történetére, és ha igen, valóban ezt szeretnénk? Félretéve a speku-
lációkat az emberfeletti MI-rõl: hogyan kellene kezdõdnie a történetünknek? 
Hogyan hasson az MI a munka világára, a törvényekre vagy a fegyverekre 
az elkövetkezõ évtizedben? Még távolabbra tekintve: hogyan írnánk meg a 
befejezést? Ez a mese valóban kozmikus méreteket ölt, mivel nem kevesebbrõl 
szól, mint az élet sorsáról univerzumunkban. És ezt a történetet nekünk kell 
megírnunk.


