
Prolegomena min den le en dõ 
sza kács könyv höz

Michael Pollan ame ri kai új ság író és
„ínyenc li be rá lis ér tel mi sé gi” – ez egyik
re cen zen se, David Kamp rá vo nat ko zó
jel lem zé se – pro fán do log ra, az em be ri
gyo mor ra ala poz ta írói kar ri er jét. Hoz zá -
já rult eh hez a kö zeg, a New York-i
hipszter mi liõ a ma ga sa já tos, Ke let-Eu ró -
pá ból néz ve lu xus nak szá mí tó prob lé má -
i val, mint pél dá ul a ve ge ta ri a niz mus és 
a min den evés di lem má ja, az or ga ni kus
táp lál ko zás, egy ál ta lán az eti kus ét ke zés
és az ál la ti jo gok mo rá lis kér dé sei, ugyan -
ak kor az anyag – az írói és a gyo mor ban
emész tett – ügyes át szel le mí té se. Ez utób -
bi kap csán egy ré geb bi köny vé nek em lé -
ke ze tes ki té te le pél dá ul az ét ke zés csak -
nem budd his ta ih le té sû me di tá ci ós és 
ho lisz ti kus as pek tu sá ra hív ja fel a fi gyel -
met: az asz tal hoz ülés szer tar tá sá nak kez -
de tén – mint egy a ha gyo má nyos asz ta li
ima he lyett – gon dol ha tunk akár ar ra is,
hogy a tá nyé runk ra ke rü lõ táp lá lék köz -
vet le nül a Föld del köt össze ben nün ket,
és a meg emész tett étel né hány hó nap pal
ez elõtt ener gia for má já ban még a Nap ban
volt (vö. Michael Pollan: In Defense of
Food: An Eater’s Manifesto. Penguin
Press, New York, 2008. 90.); egy szó val az
evés nem csak egy sze rû lét fenn tar tás és
ka ló ria pót lás, ha nem koz mi kus je len té se -
ket hor do zó gya kor lat.

Pollan leg újabb köny ve, az is mét New
York Ti mes-si ker lis tás Cooked az im már
so ka dik eresz tés tõ le a té má ból, és sok
min den ben adó sa Claude Lévi-Straussnak
– lásd pl. Le cru et le cuit (A nyers és a
fõtt),1964 –, aki nél az ame ri kai szer zõ 
ál tal is tár gyalt fo lya mat elõ ször je le nik
meg úgy mint a „nyers” ter mé szet szub li -
má lá sa, transz for má ci ó ja a „fõtt” em be ri
kul tú rá ba. Az em ber sü tõ-fõ zõ lény,
vissz han goz za a kö tet több ször is, hi szen
a nyers hez ké pest sok kal kon zisz ten sebb
és könnyeb ben emészt he tõ táp lá lék kal él,
így az evo lú ció so rán na gyobb ra nö veszt -
het te az egyik legenergiaigényesebb szer -
vét, az agyát, és rész ben fel sza ba dult a fõ -
em lõ sök nap já nak je len tõs ré szét le fog la -

ló rá gás és emész tés ural ma alól. A fõ zés
ugyan is nem más, mint a rá gás és az
emész tés rész le ges ki szer ve zé se (outsour-
cing) a tes ten kí vül re, egy szer smind a
kul tú ra, a nyel vi ség és az esz köz hasz ná -
lat te rü le té re; olyan fo lya mat, amely nek
ered mé nye kép pen „az em be ri ség eman -
ci pá ló dott a nagy mennyi sé gû nyers táp -
lá lék fel hal mo zá sá nak és fo lya ma tos rá -
gá sá nak a kény sze ré vel szem ben, és így
más cé lok ra for dít hat ta az idõt és szer ve -
ze té nek erõ for rá sa it, mint ami lyen pél -
dá ul a kul tú ra lét re ho zá sa” (Michael
Pollan: Cooked. 9.).

Ez az op ti mis ta és a le he tõ sé gek hez –
bi o ló gi ai re a li tá sunk hoz – mért sza ba du -
lás tör té net még is csak fe le igaz ság. Mint
az a fõ zés po li ti ká já val kap cso la tos fej te -
ge té se i bõl ki de rül – mely egy ben a ne -
mek, a csa lád és a tár sa dal mi osz tá lyok
ha tal mi vi szo nya it is le ké pe zi az éte le ket
ké szí tõk és fo gyasz tók bo nyo lult vi szony -
rend sze ré ben, pél dá ul a kony há ba, a fa -
ka nál mel lé uta sí tott nõk és a sza bad ban
zaj ló, ün ne pi hús sü tést di ri gá ló fér fi ak
vi szo nyát te kint ve –, a szer zõ ép pen ség -
gel nem az étel ké szí tés to váb bi „ki szer ve -
zé sé nek”, a mély fa gyasz tott élel mi sze rek
és a gyors ét kez dék vi lá gát fenn tar tó vál la -
la tok hí ve. Az élel mi szer ipar ugyan is
egé szen más ként fõz, mint aho gyan az
em ber – több zsír ral, cu kor ral, só val és
vegy szer rel; pon to sab ban: iga zá ból nem
fõz, ha nem csak „élemiszerfeldolgoz” –,
és az em be ri élet vi lág ból ki szer ve zett fo -
lya mat so rán a táp lá lék abszt rak ci ó vá,
ön ma ga szin te ti ku san elõ ál lí tott pót lé ká -
vá si lá nyul (vö. Cooked. 10–11.).

Alig ha nem eb ben a bal ol da li „étel po -
li ti kai” üze net ben ke re sen dõ Michael
Pollan írói si ke ré nek ma gya rá za ta. A fõ -
zés vissza kö ve te lé se és a „va ló di éte lek -
hez” va ló jog (szem ben az ál ta la be ve ze -
tett ki fe je zés sel „étel sze rû ehe tõ anya gok -
ként” le ír ha tó ipa ri élel mi sze rek kel)
olyas va la mi vissza nye ré sé re irá nyul,
amit mi ma gunk ide ge ní tet tünk el sa ját
ma gunk tól, egé szen odá ig me nõ en, hogy
a ka pi ta liz mus di a lek ti ká já nál fog va az
éle tet meg könnyí tõ, emancipatorikus
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tech no ló gi ák to tá lis rab sá gá ba ke rül tünk.
Va la hány szor az élel mi szer ipar ra és az
szin te ti ku san elõ ál lí tott, ehe tõ vegy sze -
rek re bíz zuk ma gun kat, nem csak az éte -
lek elõ ál lí tá si fo lya ma tá ra vo nat ko zó tu -
dás, ha nem min dig egy kis ha ta lom is 
el ide ge ní tõ dik, abszt ra há ló dik, míg vé gül
„az étel tel je sen el lesz vo nat koz tat va a
ma ga kü lön fé le kon tex tu sa i tól: az em be ri
ke zek mun ká já tól, a nö vé nyek és az ál la -
tok ter mé sze ti vi lá gá tól, a kép ze let tõl, a
kul tú rá tól és a kö zös ség tõl” (Cooked. 15.).
Michael Pollan te hát azt mond ja: bol dog -
nak kell kép zel nünk Ádá mot, aki Az em -
ber tra gé di á já ban így pa nasz ko dik: „S ha
kép ze tem magasb kö rök be von, / Az éh -
ség kény sze rít, hu nyász ko dot tan / Le -
száll ni is mét a tip rott anyag hoz”. 

(Michael Pollan: Cooked: A Natural
History of Transformation. Penguin Press,
New York, 2013.)

Kony ha nyel ven
Nem ár tott vol na több di a lek ti ka – itt:

az egye di és az ál ta lá nos kö zöt ti le-föl já -
rás és köz ve tí tés – egy ilyen könyv nek,
amely ki mon dot tan az ef fé le át já rás ra
épül, ám ez is olyas mi, ami bõl egyet len
könyv nek sincs elég. Pél dá ul a vil la – ezt
mond ja a cím –, avagy hét köz na pi esz kö -
ze ink, a kéz hez ál ló vizs gá la ta mi lyen
messzi re ve zet. Winston Chur chill nem 
a kony ha esz kö zök, ha nem az épí té szet
kap csán je gyez te meg: „Elõbb mi ala kít -
juk épü le te in ket, hogy utá na azok ala kít -
sa nak min ket.” (Ugyan ez más képp,
Kranzberg el sõ tör vé nyé nek a meg fo gal -
ma zá sá ban: „A tech no ló gia se nem jó, se
nem rossz, de nem is sem le ges.”) Ilyes mi
itt a szer zõ, a hét köz na pi ság fe no me no ló -
gi á já nak egy ér de kes te rü le té re sza ko so -
dott Bee Wilson mon da ni va ló ja is, egy kis
kony hai kon zer va ti viz mus sal te téz ve.

Ami az utób bit il le ti, Michael Oakes-
hott an gol po li ti kai fi lo zó fus mu ta tott rá
klasszi kus esszé jé ben (On Be ing Conser-
vative, 1956), hogy az élet egyes dol ga i -
hoz – fõ leg azok hoz, ami ket rá érõ sen, ön -
ma guk ked vé ért és szer tar tá so san vég -
zünk (ná la pél dá ul a hor gá szás hoz) –
kon zer va tív be ál lí tó dás szük sé ges, és eb -
ben az ér te lem ben mind annyi an akar va-
aka rat la nul kon zer va tí vak va gyunk.
(Oakeshott pél dái kö zött mel les leg a
kony ha és „a sü te mény el ké szí té se” is
sze re pelt.) Bee Wilson étel tör té nész az
egy sze rû sé gé ben pó tol ha tat lan és fe lül -
múl ha tat lan fa ka nál di csé re té ben fej ti ki

ugyan ezt mind járt az elõ szó ban: a fa ka -
na lat nem le het ki kap csol ni és be kap csol -
ni, nem csil log, nem ber reg, et tõl még
azon ban ugyan úgy me gáll ja a he lyét ma
is, mint év szá zad ok kal ez elõtt, ha son ló an
a kony ha vol ta kép pe ni lé nye gét al ko tó
össze füg gé sek hez. „A mû anyag ko rá ban
az em ber ar ra szá mí ta na, hogy szin te ti -
kus spa tu lák kal ke ver jünk […]; ál ta lá ban
azon ban nem ez a hely zet” – lé te zik
ugyan szil ikon fa ka nál, ám ez fo gal mi lag
és nyel vi leg alig ki fe jez he tõ el lent mon -
dás (fá ból vas ka ri ka).

Ugyan ak kor a könyv szá mos pél dá val
szol gál ar ra is, hogy a kon zer va ti viz mus
utó véd har cát vív ja a kony há ban, mert
idõ köz ben le zaj lott bi zo nyos fe lej tés. Ve -
gyük csak egyet len szö veg tí pus, a kony -
hai re cept ese tét. A 19. szá zad elõtt a re -
cept ha son la tok rend sze re, em lé kez te tõ –
aide-mémoire, mond ja ele gán san Bee
Wilson – volt olya nok szá má ra, akik ele -
ve ér tik, hogy mi rõl is van szó, olyan mér -
ték egy sé gek kel, mint a „tyúk to jás nyi”,
„ujj nyi” vagy „arany sár ga”. A notáció má -
ra eg zak tabb, nem ana ló gi ák és uta lá sok
köl té sze te, ha nem prag ma tis ta traktátus,
amely „azt az ér zést nyújt ja a sza ká csok -
nak, hogy bár mit meg te het nek, ha en ge -
del mes ked nek a sza bá lyok nak, és be tû hí -
ven kö ve tik az uta sí tá so kat, mi vel a fel -
tét len en ge del mes ség egy szer smind az
ab szo lút szak ér te lem hez fog ve zet ni”.

Min den nél job ban fény de rül azon -
ban a kö tet bõl – a szer zõ alap té zi sé vel
össz hang ban – a mo dern tech no ló gia ta -
lán leg na gyobb il lú zi ó já ra. Ez ugyan az 
a ta nul ság, mint ami re a sa ját kony hánk -
ban hó na po kon át hasz ná lat la nul po ro -
so dó elekt ro mos ke ve rõk le han go ló
csend je fi gyel mez tet. Melvin Kranzberg
má so dik tör vé nyé vel ki fe jez ve, mely a
„ma ter artium necessitas” la tin köz hely
visszá ja: „invention is the mother of
necessity”. Bee Wilson meg fo gal ma zá sá -
ban: „csak azért, mert bi zo nyos tech no -
ló gia lé te zik, még nem biz tos, hogy
hasz nál nunk kell”; a kony há ban va ló ban
nél kü löz he tet len, ön ma guk ban már
kony hát ala kí tó esz kö zök – egy éles kés,
egy vá gó desz ka, ser pe nyõ vagy fa zék,
ka nál, va la mi lyen hõ for rás – az em be ri -
ség gel egy idõ sek, és nagy já ból vál to zat -
la nok. Ez pe dig, ha job ban be le gon do -
lunk, már ön ma gá ban az étel-, il let ve
konyhatörténészkedés ab szo lú tu ma: úgy
mû vel ni kony ha tör té ne tet, hogy a kony -
ha tör té net meg szün tes se ön ma gát. téka
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(Bee Wilson: Consider the Fork: A His-
tory of How We Cook and Eat. Ba sic
Books, New York, 2012.)

Mi a „csak ”?
Az a négy-öt iz mus, mely nek a fi lo -

zop te rek nél a hu ma nis ta mû velt ség egy -
ol da lú sá gá ból és az obskurantizmus ter -
mé keny szel le mi permisszivitásából adó -
dó an, lé vén hogy az ab szo lú tum sö tét jé -
ben min den te hén fe ke te, kü lö nö sen
rossz hí re van, Richard Dawkins evo lú ci ós
bi o ló gus és nép sze rû, nap ja ink leg nép sze -
rûbb tu do má nyos író já nak a gon dol ko dá -
sá ra min den to váb bi nél kül jel lem zõ:
Dawkins szcientista, po zi ti vis ta, ate is ta,
ma te ri a lis ta és redukcionista; még is el -
len té te mind an nak, amit ezek kel a fo gal -
mak kal az in tel lek tu á lis nyi tott ság (dek -
la rált) hí vei tár sí ta ni szok tak: nem a tu -
do mány ba bo na hí ve, nem a tu do má nyos
na i vi tás fog lya, ko ránt sem sót lan alak, se
nem fan tá zi át lan, s vég képp nem funk ci -
o ná lis anal fa bé ta.

Ön élet raj zá nak el sõ kö te té ben, amely
éle tét har minc öt éves ko rá ig, Az ön zõ
gén meg je le né sé ig (1976) kö ve ti nyo mon,
el sõ lá tás ra a lép ten-nyo mon idé zett, de a
szö ve get en nél szer ve seb ben, stí lu sá nak
és gon dol ko dá sá nak sa já tos sá ga ként is át -
ha tó köl té szet je len lé te döb bent meg új ra,
írá sá nak ele gan ci á ja, könnyed sé ge, a pró -
za tisz ta sá ga; mind ez új ra meg gyõz, ha
ugyan szük sé ges még a meg gyõ zés, hogy
a ter mé szet tu do mány nem az el len sé -
günk, és hogy a vi lág hoz nem fel tét le nül
kell hoz zá ha zud ni, túlvilágiaskodni ah -
hoz, hogy ámu lat ba ejt sen, ha nem elég
len ne csak meg is mer ni. A szer zõ gon dol -
ko dá si mód já ra leg jel lem zõbb passzus lát -
szó la go san „csak ” sti lá ris, a tu do má nyos
pró za írás sal kap cso la tos meg jegy zé se köz -
vet ve az ún. redukcionizmust (na tu ra liz -
must) ve szi vé del mé be, mely sze rint
egyet len, ter mé sze tes vi lá gunk van, és mi
ma gunk, il let ve min den, amit meg fi gyel -
he tünk, en nek ré sze, és en nek ele mi, egy -
sze rû té nye i re ve zet he tõ vissza; to váb bá
új ra ren de zi a me zõnyt, le bont ja az iga zo -
lat lan, be vett asszo ci á ci ó kat egy rész rõl 
a tu do má nyos, ma te ri a lis ta vi lág kép és 
a vi lág ál lí tó la gos va rázs ta lan sá ga, más -
rész rõl a vi lág va rá zsa és a min den fé le
spi ri tu a liz mu sok áb ránd jai kö zött: „»Az
em ber nem csu pán ve gyi ele mek hal-
maza…« Hát per sze, hogy nem, ám ez zel
még nem mond tál sem mi ér de ke set, és

fe les le ges a »csak«. »Az em ber nem csak
állat…« Mi olyant mond tál ez zel, ami
már nem köz hely? Mi lyen sú lya van eb -
ben a mon dat ban »csak«-nak? Mi a
»csak« egy ál lat ban? Va ló já ban nem
mond tál sem mi ér tel me set. Ha mon da ni
akarsz va la mit, hát mondd ki.” (79–80.)

Per sze hogy a va rázs ép pen eb ben
van, a csupánban és a csakban, mely nél
fog va mind a szer zõ, mind ol va só ja lé te
tel je sen va ló szí nût len szingularitás, egy -
sze ri és meg is mé tel he tet len evo lú ci ós
vé let len. Amint azt Wonderful Life cí mû
köny vé ben Richard Dawkins kö ze li szel -
le mi ro ko na, Stephen Jay Gould is kel lõ -
en szé dí tõ táv la to kat meg nyit va ki fej ti,
ha a kis, gi lisz ta sze rû, pri mi tív ge rinc -
hú ros pikaia gracilensnek, az összes 
ké sõb bi ge rin ces, köz tük az em ber oly -
annyi ra sze rény õsé nek tör té ne te sen 
na gyon rossz nap ja van, és nem ma rad
fenn, a tör té net egé szen más kép pen, nél -
kü lünk ala kul (W. W. Norton & Com-
pany, New York, 1989. 323.). Il let ve,
vissza tér ve Dawkins-hoz, aki egy eh hez
igen ha son ló szingularitásmeta-forára
épí ti sa ját és az em be ri ség kö zös bio grá -
fi á ját, „ha a ma gas cikász pál má tól bal ra
a má so dik di no sza u rusz tör té ne te sen
nem tüsszent, és így nem vé ti el min den
em lõs ál lat pa rá nyi, cic kány sze rû õsét,
egyi künk se vol na most itt. Mind annyi -
an tö ké le te sen va ló szí nût len nek te kint -
het jük ma gun kat.” (8.) (139. ol da lán a
szö veg a tüsszen tés bal jós meg idé zé sé -
vel mint a ha lál vég sõ vé let len jé nek 
a me ta fo rá já val zá rul.)

Vé ge ze tül egy meg jegy zés az ál ta lá -
ban vett könyv sor sá ról és for má i ról.
Az Appetite for Wondert a szer zõ fel ol va -
sá sá ban, hangoskönyvként „ol vas tam” a
na pi jö vés-me nés köz ben. A szer zõ hang -
ja, pél dá ul a vers idé ze tek nél, egy ér tel mû -
en több le tet je len tett az írott szö veg hez,
az idõ seb bek ál tal annyit si ra tott pa pír -
könyv höz ké pest. Ez után néz tem utá na
né hány idé zet nek, fény kép nek az írott,
ám elekt ro ni kus vál to zat ban. A hangos-
könyv bo rí tó ját, amely mun ka, meg fi gye -
lés köz ben áb rá zol ja a ter mé szet ku ta tót,
job ban ked ve lem a pa pír könyv tab ló fo tó -
ra em lé kez te tõ port ré já hoz, or mót la nabb
sár ga be tû i hez ké pest.

Evo lú ci ós tör té net ez is. 
(Richard Dawkins: An Appetite for

Wonder: The Making of a Scientist. Ecco
Press, New York, 2013.)
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Bugy rok, pró fé ci ák
Szo má li ai no mád ból hol land par la -

men ti kép vi se lõ, el sõ szá mú kö zel len ség,
két sze res emig ráns, il let ve ki tud ja
hányszoros po li ti kai me ne kült – va ló szí -
nût len élet pá lya, amely (kü lö nö sen egy
nõ szá má ra) csu pán a li be rá lis moder-
nitásban le het sé ges, és an nak min den 
el lent mon dá sá val és ci vi li zá ci ós had vi se -
lé sé vel is a leg jobb ki fe je zõ je. Az egyik 
el lent mon dás: ál ta lá ban til ta koz ni il lik 
a ne mek sze rin ti hát rá nyos meg kü lön -
böz te tés, a szexizmus el len, fel té ve, hogy
ez a „sa ját”, a nyu ga ti nõk el len irá nyul;
egyéb ként haj la mo sak va gyunk azt a li be -
rá lis to le ran cia ne vé ben pusz tán kul tu rá -
lis pi kan té ri á nak fel fog ni, hogy szûk lá tó -
kö rû ség, pél dá ul – a kri ti ka vi tor lá já ból 
a sze let ele ve ki fog ni pró bá ló fo ga lom mal
él ve – „iszlamofóbia” gya nú já ba ne ke ve -
red jünk. Ami a ci vi li zá ci ós had vi se lést il -
le ti, a szer zõ nek, Ayaan Hirsi Ali nak van
oka rá, hogy az ef fé le multikulturalizmus
el len sé ge le gyen: gye rek ko rá ban töb bek
kö zött nõi ne mi szerv-cson kí tást szen ve -
dett, fel nõtt ként – az isz lám bí rá la ta mi att
– éle té ért kell(ett) ret teg nie a nyu ga ti vi -
lág kel lõs kö ze pén (rész le te seb ben
lásd Infidel cí mû, 2006-ban a New York-i
Free Press ál tal ki adott ön élet raj zát; il let -
ve ma gya rul az Ulpiusnál 2008-ban meg -
je lent Hi tet lent).

A Nyu gat „más ság” irán ti (vi szon zat -
lan) sze rel mé nek a vé ge fe lé egy re gya ko -
ribb az, ami re ko ráb ban, a multikultura-
lizmus fény ko rá ban, a ki lenc ve nes évek -
ben, ami kor min den ki a más ság mel lett
volt, le he tet len lé vén, hogy eset leg más -
képp le gyen a más ság mel lett, sõt még 
a ké tez res évek leg ele jén is alig akadt pél -
da: a li be rá lis be ál lí tó dás sze rény szkep ti -
ciz mu sá ból lát szó lag egye nes ágon le ve -
zet he tõ kul tu rá lis re la ti viz mus meg kér -
dõ je le zé sé re. A jó élet fo gal mát nem tud -
juk ob jek tí ven meg ala poz ni, úgy hogy az
a leg jobb, ha a kü lön bö zõ kul tú rá kat
hagy juk a ma guk fo gal ma it sza ba don 
ér vé nye sí te ni, ez volt egy kor a té zis. Ez a
kor han gu lat az tán a 9/11-es ter ror tá ma -
dás év ti zed ében for dult egyet, és egy re
több nyu ga ti szer zõ nek új ra eszé be ju tott,
hogy a jó élet és a mo ra li tás ál la po ta eset -
leg meg ha tá roz ha tó a le he tõ leg ke ve sebb
fö lös le ges szen ve dés ként is, ami a ke re -
sett ob jek tív mér cét min den to váb bi nél -
kül je lent het né. Monty Python Az élet ér -
tel me cí mû, 1983-as film jé nek ta nul sá ga
sze rint ez egyéb ként „sem mi kü lö nös:

légy ked ves az em be rek hez, ne egyél túl
zsí ro san, né ha nap ján ol vass egy jó köny -
vet, sé tálj, és pró bálj bé ké ben él ni bár mi -
lyen nem ze ti sé gû és fe le ke ze tû em ber rel”.

Je len leg pe dig, min den jel sze rint a
multikulturalizmus és a val lá si to le ran cia
szaturációs sza ka szá ban Ayaan Hirsi Ali
min den fi nom ko dás és kö te le zõ en el várt
„kul tu rá lis ér zé keny ség” nél kül így fo gal -
maz: „Az összes kul tú ra irán ti egyen lõ
tisz te let a va ló vi lág ban nem az egy más -
sal bé ké sen kom mu ni ká ló, az éte lek és a
kézmûvesmesterségek bá jos tar ka sá gát
meg õr zõ, sok fé le ség ük ben emelt fõ vel élõ
né pek gaz dag mo za ik já hoz ve zet, ha nem
az el nyo más, a tu dat lan ság és az erõ szak
zárt bugy ra i hoz.” (175.) André Malraux
egy szer ál lí tó lag azt ta lál ta mon da ni,
hogy „a 21. szá zad vagy a val lá sok év szá -
za da lesz, vagy egy ál ta lán nem is lesz” –
amit az tán há lá ból köz hellyé is csé pel tek
az érin tet tek; eb bõl a szá zad ból néz ve
azon ban egy re töb bek szá má ra úgy tû nik,
hogy ép pen el len ke zõ leg.

(Ayaan Hirsi Ali: Nomad. Knopf Ca-
nada, To ron to, 2010.)

Mo so lyogj – vagy halj meg?!
Mi oka len ne bár ki nek is ar ra, hogy

egy olyan egy ér tel mû en hasz nos és üd vö -
zí tõ szel le mi be ál lí tó dást te gyen kri ti ka
tár gyá vá, mint az op ti miz mus és a po zi tív
gon dol ko dás? Bar ba ra Ehrenreich ame ri -
kai szo ci ál de mok ra ta szer zõ el sõ sor ban a
cse lek võ változ(tat)ás he lyett a fenn ál ló
vi szo nyok el fo ga dá sát dik tá ló po li ti kai
ide o ló gi a ként lep le zi le ha zá ja ked venc
élet böl cses ség ét, a két ség beesett élet igen -
lést és de rû lá tást. Ahe lyett, hogy el fo gad -
juk, sõt vá lasszuk azt, amin (úgy mond)
nem tu dunk vál toz tat ni, a kö tet eg zisz -
ten cia lis ta fel hí vá sa alap ján in kább lá -
zad nunk kell el le ne, még ha en nek a dön -
tés nek eset leg a ku darc is köl csö nöz tra gi -
kus mél tó sá got.

B. E. mell rák ban be te ge dett meg elõ zõ
köny ve, az egye sült ál la mok be li mun kás -
osz tály hely ze té rõl szó ló Nickel and
Dimed (2001) be fe je zé se után. Alap él mé -
nye az volt, hogy az egész ség ügyi rend -
szer a be teg ség ta pasz ta la tát, a tu mort ró -
zsa szí nû cu kor máz be vo nat tal tá lal ja,
nem csu pán meg szé pít vén és nor ma li zál -
ván a sors csa pást, ha nem (po zi tív vagy
ne ga tív, két ség beesett vagy tü rel mes)
hoz zá ál lá sa men tén egye ne sen az ál do za -
tot, a be te get té ve fe le lõs sé a sa ját hely ze -
té ért. Mo so lyog ni és tûr ni kell azon ban téka
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nem csak a be teg ség nek, ha nem a vál la lat -
nak va ló ki szol gál ta tott ság ál la po tá ban 
is. Zig Ziglar ke resz tény motivátornak 
a leszázalékoltakhoz, a mun ka nél kü li ség -
be süllye dõk höz és a fö lös le ge sek hez
cím zett mantrája: „Min den a te hi bád; ne
okold a rend szert; ne okold a fõ nö kö det –
dol gozz ke mé nyeb ben, és imád kozz töb -
bet!” (116.) Mind ahány szor ugyan is
nincs va lós meg ol dás, a hoz zá ál lá sun kon
kell vál toz tat ni, si ker nek vagy „le he tõ ség -
nek” ke resz tel vén át a ku dar co kat és sa -
va nyú nak a szõ lõt.

A po zi tív gon dol ko dás az esz me tör té -
net ta nul sá ga sze rint is a legbizonytalabb
és legsötétetebb ko rok ban do mi náns,
kompenzatorikus vál ság tü net. (Klasszi -
kus pél da er re a po li szok vi lá gá nak föl -
bom lá sa kor a „bel sõ vá ros ál lam ba” va ló
vissza vo nu lást ja val ló szto i ciz mus.) Leg -
kö ze leb bi ro ko nai a gyer me ki ki szol gál ta -
tott ság ál la po tá ból át ö rök lött má gi kus,
vágy ve zé relt gon dol ko dás, a ki ma gya rá zó
ra ci o na li zá lás és a kog ni tív disszo nan cia -
re duk ció egyéb, gyen ge for mái. Mit le het
ten ni, ha már nincs mit ten ni? Az ez red -
for du lón (újjá)született, az adott vi lág ren -
det köz vet ve iga zo ló po zi tív pszi cho ló gia
üze ne te sze rint a kép ze let ben („po zi tív
vi zu a li zá ció”), az ön os to ro zás ban (mo ti -
vá ció), a val lá sos mantrákban és az ön -
szug gesz ti ó ban (neurolingvisztikus prog -
ra mo zás, NLP) kell ke res ni a meg ol dást.
Pangloss mes ter, a le het sé ges vi lá gok leg -
job bi kát lo gi ku san le ve ze tõ Leib niz ka ri -
ka tú rá ja jut hat eszünk be a Candide-ból,
Vol taire re gény hõ se, aki vol ta kép pen
egész éle té ben „iszo nyú an szen ve dett, de
mi vel egy szer azt ál lí tot ta, hogy min den
jól van ezen a föl dön, ezen túl sem ál lít ha -
tott mást, bár ré ges-rég nem hitt már ben -
ne”. Ehrenreich egy má sik, va ló ság- és
cse lek vés el vû ha gyo mányt szó lal tat meg,
amely vi szont Che Guevara mot tó já nak a
mo ra li tá sa alá ren del he tõ: „Le gyünk re a -
lis ták, kö ve tel jük a le he tet lent!” (Vö.
Marx 11. Feuerbach-tézisével.) 

(Bar ba ra Ehrenreich: Bright-Sided:
How Positive Thinking Is Undermining
America. Picador, New York, 2009.)

Szak mun kás böl cse let
Az ana li ti kus fi lo zó fia ön fel fo gá sa sze -

rint a gon do la ta ink tisz tá zá sá ra szol gá ló
esz kö zök szer szá mos lá dá ja. Ezt az ala pí -
tó me ta fo rát fog ja sza ván Daniel C.
Dennett „in tu í ci ós pum pák ról és más
gon do lat szer szá mok ról” szó ló kö te te. A fi -

lo zó fus „sze re lõi zseb köny ve” ed di gi
pub li ká ci ói leg job ban be vált ér ve i bõl,
ma gya rá za ta i ból és té má i ból vá lo gat,
pon to sab ban a Dennett ál tal „in tu í ci ós
pum pák nak” ne ve zett, ked venc gon do -
lat kí sér le te it al kal maz za azok ra a prob lé -
mák ra, me lye ket a szer zõ a fi lo zó fia alap -
kér dé se i nek te kint: a je len tés, az evo lú -
ció, a tu dat és a dön tés prob lé má i ra. 
Az „in tu í ci ós pum pák” tisz tá zó esz kö zök,
kel lé kek ab ban az ér te lem ben, hogy el sõ
lá tás ra za var ba ej tõ en ho má lyos te rü le te -
ken a pon to sabb kér dé sek ki mun ká lá sát
hi va tot tak el ér ni, hogy eze ket a kér dé se -
ket azu tán a po zi tív tu do má nyok nak
(kog ni tív neurotudomány, mes ter sé ges in -
tel li gen cia-ku ta tás, bi o ló gia stb.) ad ják át.

Olyan (kvázi)kérdésekrõl van szó te -
hát, ame lyek még nem kel lõ en operacio-
nalizáltak – tu do má nyos ku ta tá si ter vek
for má já ban –, il let ve nem matematizál-
tak, és ame lyek hez így min de nek elõtt
kép ze let szük sé ges. Ez a faj ta al ko tó kép -
ze lõ e rõ azon ban, mely itt a köl té szet és
ál ta lá ban a mû vé szi gon dol ko dás mód
spe ci á lis al kal ma zá sa ként egé szen vá rat -
la nul je le nik meg so kak szá má ra, a lo gi ka
sza bá lya i nak, min de nek elõtt az el lent -
mon dás el vé nek alá ren delt ké pes ség. A fi -
lo zó fus az az em ber, aki olyan vá rat lan és
prob le ma ti kus hely ze te ket kép zel el,
ame lyek ki me net elei, meg íté lé se el sõ lá -
tás ra nem vi lá go sak (el lent mon dá so sak),
hogy ezek el vi vi lá gos sá té te le alap ján tá -
jé ko zó dást nyújt son va ló di hely ze tek ben.
Olyas mi ez, mint az ötletmegvalósítha-
tóság vizs gá la ta a mér nö ki mun ká ban.
Mi e lõtt meg al kot nák az el sõ, na gyobb
lép té kû mo dellt vagy a pro to tí pust, a fel -
ta lá lók elõbb egy ki sebb já ték szert ter -
vez nek, az az egy vol ta kép pen ön ma guk
ál tal kre ált „já ték prob lé mát” ol da nak
meg, amely a to váb bi pénz-, idõ- és
egyéb be fek te té sek elõtt iga zol ja, hogy 
a meg ol dás leg alább „elv ben” mû kö dik
(vö. i. m. 103.).

Ez az an gol szász filozófiafelfogás a
ná lunk meg szo kott kon ti nen tá lis böl cse -
let hez ké pest min de nek elõtt az zal tû nik
ki, hogy egy faj ta al kal ma zott lo gi kát és
nem tör té ne ti fi lo ló gi át for gal maz. Hang -
sú lyo san fi lo zó fi ai ku ta tás a fo gal mak kö -
ré ben, nem pe dig ér tel me zés, kom men -
tár, szö veg ma gya rá zat. Ha a kon ti nen tá lis
fi lo zó fia csak ugyan in kább egy szép iro -
dal mi mû faj, il let ve „a me ta fi zi ku sok ze ne -
i leg te het ség te len mu zsi ku sok” (Carnap),
úgy a Dennett-féle fi lo zó fi ai mun ka iga zá -108
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ból for má lis lo gi kai köl té szet és hang szer -
ké szí tés. 

(Daniel C. Dennett: Intuition Pumps
and Other Tools for Thinking. W. W.
Norton & Company, New York – Lon don,
2013.)

Mo dern halottaskönyv
Mél tán köl csö nöz te a már so kat kop ta -

tott-köl csön zött Dylan-dal cí mét Katy
Butler csen de sen mell be vá gó, to rok szo rí -
tó kö te té hez: akár csak Bob Dylan, il lõ
understatementtel be szél a meg ha lás ról.
Érv is ez per sze köz vet ve az idõ ben be kö -
vet ke zõ, jó ha lál mel lett – anél kül, hogy
az ak tív és passzív eu ta ná zia, kény szer -
ke ze lés, ön gyil kos ság stb. kér dé sei kö rü li
szo ká sos, sko lasz ti kus fi lo zó fi ai-val lá si
vi ták ba ke ve red ne. Mind ezek he lyett
Katy ap ja, Jeffrey Butler tör té ne tét, egy
csa lád re gény utol só fe je ze tét ír ja, vegy -
tisz ta hi te les ség gel és egy sze rû ség gel.

A szer zõ ame ri kai budd his ta új ság író,
Thich Nhat Hanh zen szer ze tes ta nít vá -
nya. A budd his ta esz me i ség bõl és a ke -
resz tény bõl egy aránt sza ba don me rít –
so ha sem ál lás pon to kat, ar gu men tu mot,
csu pán va la mi fé le hát te ret vá zol fel té -
má já hoz, amely hát tér ép pen az ál tal so -
kat mon dó, hogy ko ránt sem (le het) tel jes
és ki elé gí tõ. A me di tá ció, az ima, a meg -
ha lás kul túr tör té ne té re vo nat ko zó, el szórt
ref le xi ó i nak sú lya – ugye bár mi, ami át se -
gít egy ne héz éj sza kán – olyan hét köz na -
pi dol gok ban mér he tõ le, mint az ürü lék
le mo sá sa, a csa lá di ve sze ke dé sek és az
or vo si kon zul tá ci ók szo ron gá sai.

Butler na i vi tá sa ab ban a meg gyõ zõ dé -
sé ben nyil vá nul meg, hogy „ré geb ben” a
ha lál va la mi kép pen „jobb”, mert ter mé -
sze te sebb, hir te le neb bül be ál ló, sorssze -
rûbb volt (lásd a klasszi kus ar gu men tum
ad naturam szo fiz mát). Az élet és ha lál
transz cen den ci á ját, hogy eze ket te hát
nem mi hoz zuk-küld jük, ha nem ma guk -
tól jön nek el hoz zánk a ma guk ide jé ben,
a könyv ben né mi leg démonizált mo dern
or vos tu do mány ok nél kül meg pisz kál ta,
hal dok lá sun kat meg hosszab bí tot ta, és ez -
ál tal alig el vi sel he tõ ter het varrt az élõk
nya ká ba – sze rin te. Ho lott meg hal ni nem
me ta fi zi kai bot rány és il let len ség, ha nem
csak ter mé sze tes anyag cse re. A ki vé te lek
ki vé te le nem a ha lál, ha nem az élet.

Ez rész ben igaz is. J. B. azon ban nem
a ké sõbb po kol fe ne ké re kí vánt pace ma -
ker be sze re lé se kor vagy az el sõ agyi ér ka -
taszt ró fa be kö vet ke zé se kor dön tött elõ -

ször a mo dern or vos tu do mány mel lett,
ha nem sok kal ha ma rabb és már több íz -
ben. Pél dá ul há bo rús se be sült ként, bal
kar ja am pu tá lá sa kor. Katy Butler el szó lá -
sát idéz ve: „So ha sem hal lot tam apá mat
Is ten nek kö szö ne tet mon da ni cso dá la tos
élet ben ma ra dá sá ért. Sir Ale xan der
Flemingnek és a pe ni cil lin nek mon dott
kö szö ne tet.” (20.)

Szõ rös tül-bõ rös tül a me di ci náé let -
tünk mi, oly annyi ra, hogy azt is ne ki ró -
juk fel, ha nem, és azt is, ha túl sá go san jól
mû kö dik. Az élet ese mé nyek je len té sé vel
kap cso la tos vég sõ ta nács ta lan sá gun kat
azon ban csak is ön ma gun kon kér het jük
új ra meg új ra szá mon. 

(Katy Butler: Knocking on Heaven’s
Door: The Path to a Better Way of Death.
Scribner, New York, 2013.)

To te mek nél kül, ta buk nél kül
Peter Boghossian „ate is ta csi ná ló” köny -

ve olyan, ami lyen nek a fi lo zó fi át még 
a vér be li ka ted ra fi lo zó fu sok is leg szí ve -
seb ben lát ni sze ret nék: tár sa dal mi lag re -
le váns, gya kor la ti as, al kal ma zott és va la -
mi kép pen (ha tá sa it te kint ve) nem mind -
egy – ezek a va rázs sza vak, me lyek kö ré 
a ja va solt já ték szer ve zõ dik. Csak hogy a
ki hí vás, mellyel szá mol nia kell, nem ra ci -
o ná lis ter mé sze tû: mint azt egy szer a de -
rék Jonathan Swift ír ta, „you do not
reason a man out of something he was
not reasoned into” (32.) (kb. „le he tet len
va la kit egy olyan ál lás pont tól ér vek se gít -
sé gé vel el té rí te ni, amely nek iga zá ról ele -
ve nem ér vek kel gyõz ték meg”). A ne vel -
te tés sel (szo ci a li zá ci ó val) és kö vet ke zés -
kép pen iden ti tá sok kal nem le het vi táz ni
– leg alább is a kor társ „bal ol da li li be ra liz -
mus” kény sze re sen óva tos ko dó hit té te le
alap ján –, így Boghossian el sõ sor ban
episztemológiai vi tát foly tat. És ezen a te -
re pen, me lyet ma ga ke rít kö rül és sa ját
fel tét elei sze rint ala kít ki ön ma gá nak,
nem túl nagy kunszt a gyõ ze lem.

A hit meg ha tá ro zá sa ná la: „preten-
ding to know things you don’t know” –
va gyis a tu dás szín le lé se olyan dol gok
kap csán, ame lyek rõl nincs biz tos tu dá -
sunk, mert ha len ne, a hit nem vol na hit;
a szer zõ lé nye gé ben eb bõl ki in dul va bi -
zo nyít ja új ra meg új ra, hogy a hit nem
(biz tos) tu dás (amit mind kö zön sé ge sen
kör kö rös ér ve lés nek, petitio principiinek
ne vez nek). Boghossian eny hén el len -
szen ves mó don Szók ra tész kö pö nye gé be
bú jik, s hogy pél dát mu tas son (sta tu ál - téka
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jon?), ok ta tó be szél ge té se ket idéz fel sa ját
éle té bõl, ám ön ma gá nál, a hi va tá sos fi lo -
zó fia ta nár nál nyil ván va ló an gyen gébb el -
len fe lek kel (szal ma bá buk kal) „vi tá zik”: a
por tás sal, a bol ti el adó val, za va ros lel kû
ka ma szok kal. Sok szor utal ar ra is, hogy
mel les leg dzsi u dzsi cu zik (értsd: bir kó zó
pla to nis ta, nem hol mi szo ba tu dós).

Ugyan ak kor a szer zõ va la mi egé szen
mást, mint eze ket a rög tön zött pár be szé -
de ket – és ate is tá kat – még is csak iga zán
meg gyõ zõ en csi nál. Ré sze en nek az is,
hogy le szá mol az zal az elit iz mu sunk kal,
mely sze rint a fi lo zó fia mint ha a fel so rol -
tak nak (por tá sok nak, bol ti el adók nak
stb.), a „ki csik nek” nem vol na va ló, mert
hi szen túl ma gas. E mö gött hú zó dik meg
az iga zi ér de kes ség: Peter Boghossian el sõ
íz ben fej ti ki iga zán vi lá go san azt a li be -
ra liz mu son be lül mos tan ság meg ho no so -
dott mó do sí tást, szük sé ges kor rek ci ót,
mely sze rint iga zá ból nincs is sem mi
gond az zal, hogy va la ki nek az iden ti tá sát
ki kezd jék, nyil ván amennyi ben nem va -
ló di ter mé sze tes adott sá gok ról, ha nem
vé le mé nyek rõl, hi tek rõl, kul tú rá ról van
szó. A tisz te let egyé nek nek és nem fel tét -
le nül az ál ta luk val lott esz mék nek jár ki;
ez utób bi ak mi nél szen tebb meg gyõ zõ dé -
se ink, an nál in kább vi tat ha tó ak, sõt vi ta -
tan dó ak. Mi több, le het sé ges az is, hogy
ép pen va la mely em ber tár sa mint ra ci o ná -
lis lény irán ti kö vet ke ze tes tisz te let bõl le -
gyen va la ki az il le tõ ál tal val lott
abszurd(gyanús) hi tek kel szem ben tisz te -
let len. 

(Peter Boghossian: A Manual for
Creating Atheists. Pitchstone Publishing,
Durham, North Carolina, 2013.)

Le a ka lap pal!
Chuck Klosterman meg le he tõ sen jel -

leg ze tes kul tu rá lis je len sé get tes te sít
meg sze mé lyé ben, pon to sab ban az ál ta la
for gal ma zott írói per szó ná ban. Ami azt
is je len ti, hogy a szer zõ ön ma gá ban, il -
let ve tel je sít mé nyét te kint ve nem iga zán
ér de kes.

Ez a je len ség (kul tu rá lis brand) a
hipszter esszé író. A di gi tá lis no má dok
kar ne vá li in ter fé szei, sá padt fénnyel vi lá -
gí tó lap top ja a ká vé zó asz ta lán. Könnyed
té mák ról halálkomolyan és a ko moly té -
mák ról kö te le zõ en nyeg lén, könnye den, 
a kü lönb sé get ta gad va, el iro ni zál va, nem
lé vén töb bé ma gas és ala csony vagy csak
min den ala csony lé vén és la pos, se csú -
csok, se völ gyek.

Klosterman ez út tal a ka riz ma ti kus
go nosz ról írt köny vet. Nem a va ló di go -
nosz szür ke és ijesz tõ ar cá ról, se rény hi -
va tal no ki ba na li tá sá ról, ha nem a ri kí tó
ka ri ka tú rák ról. Hit ler pél dá ul úgy van
ben ne, hogy nincs ben ne a könyv ben, a
szer zõ ál tal érez he tõ büsz ke ség gel vál lalt
meg ol dás dik tál ta dal szö veg elem zé sek
for má já ban.

„Hit ler, Joszif Sztá lin, Mao Ce-tung –
a zsar nok em be ri nyo mo rú ság Beat le se,
Rolling Stonesa és Led Zep pe lin je.” (94.)
Nem túl sá go san íz lé ses mon dat, rá adá sul
sem mit sem je lent, ha csak nem azt, hogy
a szer zõ ré szeg vagy hü lye. A sa ját be val -
lá sa sze rint az elõb bi.

Az a nyelv, ame lyen a hipszter esszé
meg szó lal, a po pu lá ris kul tú ra ele me i hez
fû zött kom men tár. A be széd tét je nem
más, mint hogy il luszt rál ja, „ho gyan
hasz nál ják a po pu lá ris kul tú rát az em be -
rek an nak ér de ké ben, hogy sa ját éle tük rõl
ma gya rá za to kat fo gal maz za nak meg ön -
ma guk szá má ra” (20.).

Csak hogy ál ta lá ban nem er re hasz nál -
ják; ha nem ilyes mi vé csu pán a kel le mest
a hasz nos sal össze kö tõ „kri ti kai kul tú ra -
ku ta tás sal” (cultural studies) fog lal ko zó
egye te mi tan szé ke ken vá lik, nem a sa ját
ele mé ben. Theodor Adorno pél dá ul azt
mon da ná, hogy el sõ sor ban nor ma li zá ló
és stan dar di zá ló, az ál ta lá nos passzi vi tást
tá mo ga tó esz köz, szem ben a sa ját éle -
tünk re vo nat ko zó kri ti kai ref le xi ót és a
vál to zás igé nyét ki vál tó „mû vé szet tel”.

Akár csak Klosterman, nem a fe ke te
ka la pot hord ja, ha nem a csör gõ sip kát.

(Chuck Klosterman: I Wear the Black
Hat: Grappling with Villains (Real and
Imagined). Scribner, New York, 2013.)

Ka taszt ró fa ter vek
Nem fel tét le nül kell or to dox kantiá-

nusnak len nünk ah hoz, hogy be lás suk:
az em be ri ész erõs sé gé nek és nem gyen -
ge sé gé nek szá mít, sõt egyik leg ér té ke sebb
tu laj don sá ga le het az, hogy ön ma gá nak
ha tárt szab. A köz gaz da sá gi No bel-dí jas
ku ta tó pszi cho ló gus, Daniel Kahneman
ed di gi tel jes mun kás sá gát össze fog la ló
kö te té ben sem mi más sal nem fog lal ko zik,
mint ez zel a faj ta ha tár meg vo nás sal, il let -
ve mind azon mód sze rek és le he tõ sé gek
szám ba vé te lé vel, ame lyek se gít sé gé vel
rend sze re sen be csap juk ön ma gun kat.
Egy má sik No bel-dí jas, az el mé le ti fi zi kus
Richard Feynman frap páns ta ná csá nak
sza va i val él ve: „Az el sõ alap elv az, hogy110
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nem sza bad be csap ni ön ma gun kat – rá -
adá sul min dig ön ma gun kat a leg köny-
nyebb be csap ni, úgy hogy le gyünk na -
gyon óva to sak!”

Az em be ri gon dol ko dás „rend szer hi -
bá it”, az ún. kog ni tív tor zí tá so kat (bias) –
köz tük a kü lön fé le elõ í té le te in ket, a jel -
lem zõ en el si e tett íté let al ko tást és dön tés -
ho za talt, ké pes sé ge ink túl ér té ke lé sét,
holt biz tos nak vélt in tu í ci ó in kat, passzív
op ti miz mu sun kat, egy szó val a gon dol -
ko dás be li lus ta sá got – kar to té ko ló tu do -
má nyos mun ka egyik leg meg le põbb jel -
lem zõ je, hogy nem csu pán ér vek kel, em -
pi ri kus kí sér le tek kel és lo gi ká val szol -
gál, ha nem egy faj ta vi lág né ze tet is hor -
doz, és han gu la ta van. Daniel Kahneman
és az õ élet re szó ló ku ta tó part ne re, a már
el hunyt Amos Tversky vi lá ga egy bi zony -
ta lan ság gal és vég ze tes buk ta tók kal te li,
az eset le ges ség nek a vég sõ kig ki tett, mak -
ran cos re a li tás ké pét mu tat ja, ahol ren ge -
teg a koc ká zat, és na gyon sok sza bály ra
kel le ne fi gyel ni, ám min dig azon nal
szük sé ges cse le ked ni.

Rá adá sul a na i van ma ga biz tos, „gyors
gon dol ko dás” kri ti ká já ból sem abszt ra -
hál ha tó ak biz to sabb alap el vek, mint a
Feynmantõl idé zett, csu pán va la mi fé le
me lan ko li kus meg fon tolt ság és re zig nált
de rû. Ha elõ re tud juk, hogy té ved ni fo -
gunk, nyu god tan fi gyel he tünk már ele ve
a hi bák ra és a károk mi ni ma li zá lá sá ra.
Nem iga zo lá sun kat, csa ló ka biz ton sá got
kell te hát ke res nünk, ha nem a ked venc
hi po té zi se ink cá fo la ta it, akár csak a tu do -
má nyos ku ta tás pop pe ri mód szer ta ná ban
(falszifikáció). Az ál lan dó éber tu da tos -
ság ilyen ma gas fo ka az egyén lel ki éle té -
nek ter mi nu sa i ra le for dít va per sze nem
más, mint szo ron gás, más szó val a prob -
lé ma meg ol dó, ve szély el há rí tó, a túl élést
elõ se gí tõ bi o ló gi ai szerv ként lét re jött tu -
dat ref lex ív szer ke ze té be kó dolt struk tú -
ra hi ba: az ön ma gát tük rö zõ gon do lat re -
me gé se. Ki vé ve ta lán, ha az ele ve vesz tes
eg zisz tá lás fe gyel me mi nõ sül át mo rá lis
gyõ ze lem mé. 

(Daniel Kahneman: Gyors és las sú
gon dol ko dás. HVG Köny vek, Bp., 2013.)

Gyil kos a ka pu ban
A klasszi kus el len pél dát Pla tón nál,

az Ál lam ban ta lál juk. „Ha va la ki eszé nél
lé võ ba rát já tól fegy vert vett át meg õr zés -

re, ám az õr jön gé sé ben vissza kö ve te li, a
vissza adó nem jár na el igaz ságosan, ha az
ilyen ál la po tú nak meg akar ná mon da ni
az iga zat.” Majd Kant nál ugyan ez, más ki -
ér té ke lés sel: „bûn tett vol na ha zud ni egy
gyil kos nak, aki azt kér de zi tõ lünk, a há -
zunk ba me ne kült-e a ba rá tunk, akit ül -
döz.” Egy szó val (kont ra Pla tón) nincs em -
ber sze re tet bõl fa ka dó ha zug ság.

A hí res pél da, a „gyil kos a ka pu ban”
tár gya lá sa Sam Harris fel tû nõ en tö mör,
pa ra do xon men tes vagy a pa ra do xo no kat
rö vid re zá ró, az igaz ság ha szon ér té két te -
kin tõ esszé jé ben a szer zõ ön ér tel me zé se
el le né re kantiánus ízû. A ka pun dö röm -
bö lõ gyil kos nak iga zat mon dó sze mély vi -
sel ke dé se pszi cho pa tá ra val la na, ugyan -
ak kor a pa ci fis ta „ke gyes” ha zug sá ga sem
old ja meg ki elé gí tõ en a hely ze tet (a gyil -
kos eset leg foly tat ja ámok fu tá sát, más 
ál do zat issza meg a jám bor ha zug ság le -
vét, stb.), csu pán má sok ra (szom szé dok,
rend õr ség) há rít ja an nak ter hét. A fel tét -
len hi te les ség, de nem fel tét le nül a tör -
vény im pe ra tí vu szá nak be tû je sze rin ti
igaz mon dás Sam Harris ál tal ja va solt eti -
ká ja alap ján a gyil kos nak vé gül is szem -
be sül nie kell a sa ját ma gá val kap cso la tos
igaz ság gal, az zal, hogy vi sel ke dé sét nem
fog juk el tûr ni (így pél dá ul tel je sen igaz,
sõt hi te le sebb vá lasz le het a kér dé sé re az
is, hogy „ha tud nám, se mon da nám meg”,
vagy még in kább egy sze rû en csak: „állj,
vagy lö vök!”) (38–41.).

Ugyan is ami a ha zug ság ban ká ros, és
ezért eti kát lan, az a meg té vesz tett sze -
mély (a te het ség te len mû vész, a túl sú lyos
ba rá tunk vagy a ha lá lo san be teg csa lád -
tag stb.) szolipszista káp rá za tá nak, ön ma -
gá val meg ha son lott pri vát va ló sá gá nak a
fenn tar tá sá hoz nyúj tott hoz zá já ru lá sunk,
il let ve a mind annyi unk (az ön ma gu kat
hoz zá ké pest be ava tott nak, a kis ko rú ság
ál la po tá ból ki lá balt fel nõtt nek té te le zõk)
kö zös re a li tá sá hoz va ló hoz zá fé ré sé nek a
meg ta ga dá sa: a meg té vesz tett sze mély
sza bad sá gá nak, dön té si le he tõ sé ge i nek
ön ké nyes és egy ol da lú be ha tá ro lá sa.
Harris arroganciaérvének ne vez het nénk
ezt az új sze rû in dok lást: nem dönt he tünk
má sok he lyett, ha nem csak kö zö sen egy
kö zös va ló ság ról. 

(Sam Harris: Lying. Four Elephants
Press, 2013.)

Ri gán Ló ránd
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