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Megbecsülésre és fizetségre váró  
béranyaság 

A korlátozó intézkedések sem a béranyák,  
sem a csecsemő érdekeit nem szolgálják

A béranyaság legkorábbról ismert leírását egy 
nem túlzottan idilli bibliai történetből ismerjük: 
a Teremtés könyvében a gyermektelen Sára fér-
jét szolgálójának, Hágárnak ágyába küldi, majd 
sajátjának ismeri el a születendő gyermeket. 
Ez a kizsákmányolásra épülő változat még ma 
is erkölcsi és jogi viták kereszttüzében áll. Sok 
országban teljes tilalom övezi, mivel felfogásuk 
szerint a béranya – beleegyezésétől függetlenül 
– hátrányos helyzetbe kerül. Másutt megengedik, 
de tiltják az érte járó fizetséget. Néhány ország, 
többek között Görögország és Ukrajna, valamint 
néhány amerikai állam kivételével a megbízó 
szülőknek nincsenek jogaik a szülést megelő-
zően; még ha genetikailag övék is a gyermek, a 
béranya meggondolhatja magát, és megtarthatja 
az újszülöttet. Számos fejlődő ország, mely nép-
szerű volt a gyermekre vágyó külföldiek körében, 
most visszautasítja ezeket a megkereséseket.

Ezek a korlátozások sokat ártanak. A jogi 
túlszabályozással csak veszélyesebbé és költsé-
gesebbé teszik a béranyaságot, és jogi bizony-
talanságot teremtenek valamennyi fél számára 
– különösen az újszülött szenvedi meg, aki 
még akár árvának is lesz tekinthető, és ily mó-
don gyermekvédelmi gondozásba is kerülhet. 
Ehelyett inkább annak kellene örülni, hogy 
azok is részesülhetnek a szülőség ajándékából, 
akiknek ez természetes módon nem adatik meg 
– mindez azonban észszerű szabályozást kíván.

Mára égető szükségszerűséggé vált a bér-
anyaság kérdésének újragondolása, mivel egyre 
növekszik a kereslet az effajta megoldások iránt. 
Ez részben azzal magyarázható, hogy kevesebb 

az örökbe fogadható gyermek, másrészt kitágult 
a család fogalmának értelmezése. Régebben 
kizárólag heteroszexuális párok éltek a lehető-
séggel, és csakis akkor, ha a nőnek olyan orvosi 
problémái voltak, melyek nem tették lehetővé 
egy gyermek kihordását. A homoszexuális há-
zasságok elterjedésével azonban egyre több fér-
fipár választja ezt a megoldást, hogy gyarapít-
hassák újonnan elismert családjukat. Továbbá, 
ahogy azoknak az egyedülálló nőknek a száma 
is növekszik, akik a spermadonációt veszik 
igénybe a szülővé váláshoz, úgy egyre több férfi 
fordul ugyanilyen okokból béranyákhoz.

A béranyaság modern változata egyáltalán nem 
hasonlít Sára és Hágár történetéhez. Manapság 
a béranyaságra vállalkozók ritkán hordanak ki 
olyan gyermeket, akihez genetikailag bármi kö-
zük lenne – ehelyett a megbízó szülők, illetve 
a donorok petesejtjeiből és spermájából labora-
tóriumi körülmények között kifejlődő embrió-
kat használják. Szinte soha nem gondolják meg 
magukat a gyermek átadásával kapcsolatban. Ha 
nagy ritkán nem a megállapodás szerint alakulnak 
a dolgok, az annak tudható be, hogy a megbízó 
szülők elállnak eredeti szándékuktól.

A béranyaságról szóló modern jogszabá-
lyoknak a családalapításra vágyókat kellene 
elismernie törvényes szülőkként. A béranya 
védelmét biztosítandó, törvényi előírásnak kel-
lene megkövetelnie, hogy rendelkezzék az 
egészségét igazoló orvosi papírokkal, és meg-
felelő orvosi ellátásban részesüljön. A viták 
elkerülése érdekében, mindkét félnek ajánlatos 
lenne aláírnia egy – bíróság előtt is érvényesít-
hető – részletes szerződést, amely előre megha-
tározza, mi a teendő, ha a magzat fogyatékkal 
jön világra, ha a béranya megbetegszik, vagy 
ha a megbízó szülők különválnak.

Érzelmi munka
A jogszabályoknak azt is biztosítani kellene, 
hogy a béranya megkapja fizetését. A gyerme-
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kek kihordására vállalkozó nőknek rendszerint 
nagy boldogság forrását jelenti, hogy segít-
hetnek mások szülővé válásában. Sok olyan 
munka létezik azonban, amely a pénzen túl is 
megelégedettséget okoz, és senki sem állítja 
azt, hogy ezért ingyen kellene végezni őket. A 
tény, hogy egy indiai vagy nepáli béranya tíz-
évi fizetésének megfelelő összeghez juthat, ha 
kihordja egy gazdag külföldi idegen gyerme-
két, a világon tapasztalható gazdasági egyen-
lőtlenség következménye, nem pedig oka. Ezen 
az sem fog változtatni, ha betiltjuk a pénzért 
vállalt béranyaságot.

Sokkal inkább megfelelő szabályozásra van 
szükség, illetve ragaszkodni kellene ahhoz, 
hogy a külföldi béranyától született babával ha-
zatérő szülők bizonyítani tudják, hogy jogszerű 
és tisztességes úton jutottak gyermekükhöz. A 
szülővé válást az öröm forrásaként, nem pedig 
büntetendő cselekményként kellene megélni.

(The Economist)

Az internetes nagyhatalmak  
megrendszabályozása? 

Ma már nem az olajat, hanem az adatokat 
mérik aranyáron 

Az adatgazdaság a trösztellenes 
szabályok újragondolására késztet

Jövedelmező, gyorsan növekvő iparágat terem-
tett egy újfajta árucikk, arra késztetve a ver-
senyjog szabályzó hatóságait, hogy közbelép-
jenek és a működését irányítókat megfékezzék. 
Egy évszázaddal ezelőtt még az olajért folyt a 
küzdelem. Most hasonló aggályokat vetnek fel 
az adatokkal – a digitális kor olajával – foglal-
kozó óriásvállalatok. Ezek a mamutcégek – az 
Alphabet (a Google anyavállalata), az Amazon, 
az Apple, a Facebook és a Microsoft – megál-
líthatatlannak tűnnek. Ez az öt legértékesebb-
nek ítélt cég a világon. Hatalmas nyereségeket 
könyvelhettek el: 2017 első negyedévében 
együttesen több mint 25 milliárd dollár (6800 
milliárd forint) tiszta hasznot tudhatnak ma-
gukénak. Minden egyes dollár fele, amelyet 

online költenek el Amerikában, az Amazon 
zsebébe vándorol, és tavaly a digitális hirdeté-
sekből származó bevételnövekedés szinte min-
den esetben a Google és a Facebook nevéhez 
volt köthető.

Ez a fölény ezeknek a csúcstechnológiás 
óriásoknak a szétdarabolására ösztönöz, mint 
ahogy a Rockefeller-féle Standard Oil társa-
sággal történt a huszadik század elején. Jelen 
folyóirat [The Economist] a múltban nem 
helyeselte az effajta kíméletlen intézkedéseket. 
Az óriási méret önmagában még nem bűn. E 
vállalatóriások sikereiből a fogyasztóknak is 
előnyei származnak. Kevesen szeretnének a 
Google keresőmotorja, az Amazon egynapos 
kiszállításai vagy a Facebook hírfolyama nél-
kül élni. Ezek a cégek sem tűnnek el, amikor 
piaci erőfölénnyel visszaélés gyanúja esetén 
vizsgálódnak náluk. Szó sincs arról, hogy meg-
tévesztenék a fogyasztókat – sok szolgáltatásuk 
ingyenes (a felhasználók pénzbeli fizetés he-
lyett valójában még több adatot szolgáltatnak). 
Ha figyelembe vesszük az offline vetélytársa-
kat, kevésbé tűnik aggasztónak piaci részese-
désük. A Snapchathez hasonló startup-jellegű 
vállalkozások megjelenése pedig azt sejteti, 
hogy az újonnan belépők még mindig képesek 
versenybe szállni velük.

Ezzel együtt van ok az aggodalomra. Óriási 
hatalomra tesznek szert az internetes cégek 
azáltal, hogy adatok felett rendelkeznek. A 
versenyről alkotott hagyományos – még az 
olajkorszakból származó – elképzelések mára 
már idejét múltnak tűnnek ebben az „adatgaz-
daságnak” keresztelt világban. Új megközelítés 
szükséges.

A mennyiségnek is megvan a maga sajátos 
minősége
Mi az, ami megváltozott? Az okostelefonoknak 
és az internetnek köszönhetően adattengerben 
élünk; az adatok mindenütt jelen vannak, és 
messze értékesebbé váltak. Akár futni megyünk, 
tévét nézünk, vagy éppen egy forgalmi dugóban 
ülünk, szinte minden tevékenységünkkel digi-
tális nyomot hagyunk magunk után – ami még 
több nyersanyagot jelent az adatfinomítóknak. 
Mivel az eszközök az óránktól kezdve az au-
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tónkig mind az internethez kapcsolódnak, egyre 
inkább eláraszt bennünket az adatok tömege: 
egyes becslések szerint egy vezető nélküli autó 
100 gigabájtot fog termelni másodpercenként. 
Eközben a mesterséges intelligencia (MI) olyan 
technikái, mint például a gépi tanulás több ér-
téket vonnak ki az adatokból. Az algoritmusok 
megjósolhatják, hogy mikor áll készen egy 
ügyfél a vásárlásra, mikor kell karbantartani egy 
repülőgépmotort, vagy mekkora eséllyel fenye-
get valakit egy betegség. A General Electrichez 
és a Siemenshez hasonló ipari óriások már adat-
cégekként hirdetik magukat.

Ez a hatalmas adattenger a verseny jellegét is 
megváltoztatja. A műszaki nagyvállalatok min-
dig is élvezték a hálózati hatások előnyeit: minél 
több felhasználót tud felmutatni a Facebook, an-
nál vonzóbbá válik mások számára is a bejelent-
kezés. Az adatok esetében rendkívüli hálózati 
hatásokról beszélhetünk. Ha egy cég több adatot 
gyűjt, nagyobb rálátással fejleszti termékeit, ami 
viszont további felhasználókat csábít oda, akik 
még több adatot szolgáltatnak, és így tovább. 
Minél több adatot gyűjt be a Tesla a vezető 
nélküli gépkocsijairól, annál jobbá tudja tenni 
őket műszakilag – ez az egyik oka annak, hogy 
a cég, amely csak 25 000 autót adott el az első 
negyedévben, most többet ér, mint a General 
Motors, amely 2,3 milliót adott el. A hatalmas 
adatmennyiség ily módon védőbástyaként mű-
ködik a cégek számára.

Az adatokhoz való hozzáférés másféle mó-
don is védi a cégeket vetélytársaiktól. A mű-
szaki ipar világában azért veszik annyira ko-
molyan a versenyt, mert bármikor meglepetést 
okozhat egy garázsban elindult startup vagy 
egy váratlan technológiai váltás. Az adatok 
korszakában azonban egyik sem túl valószí-
nű. Az óriáscégek megfigyelő-rendszerei az 
egész gazdaságot behálózzák: a Google látja, 
mit keresnek az emberek, a Facebook, hogy 
mit osztanak meg, az Amazon pedig, hogy 
mit vásárolnak. Alkalmazásaik és operációs 
rendszereik vannak, és az ő számítástechnikai 
teljesítményeiket bérlik a startup vállalkozások 
is. Mindent látnak a saját piacaikon – és az 
azon túl – zajló tevékenységekből. Észreveszik, 
mikor nő meg az érdeklődés egy termék vagy 

szolgáltatás iránt, ami lehetővé teszi számukra, 
hogy leutánozzák azt, vagy egyszerűen megve-
gyék a startupot, még mielőtt az túl nagy fenye-
getést jelentene. Sokak szerint ugyanebbe a le-
hetséges vetélytársakat leépítő „lerohanásszerű 
felvásárlás” („shoot-out acquisition”) kategó-
riába tartozik a Facebook 22 milliárd dollár 
(közel 6000 milliárd forint) értékű felvásárlási 
ügylete, amelynek során 2014-ben felvásárolta 
a WhatsApp-ot, egy mindössze hatvan mun-
katársat foglalkoztató ingyenes üzenetküldő 
alkalmazást. A piacra lépés akadályozásával és 
a korai jelzőrendszerekkel az adatok képesek a 
kialakuló versenyt csírájában elfojtani.

Kit hívnak majd ezután, a trösztirtókat?
Az adatok jellegéből adódóan a múlt trösztellenes 
intézkedései kevéssé bizonyulnak hasznosnak. 
Ha egy Google nagyságú céget öt kicsi Google-lá 
választunk szét, ettől még ugyanúgy érvényesül-
nek a hálózati hatások: idővel egyikük a többi 
fölébe kerekedne. Teljes újragondolásra van szük-
ség – ahogy kezd körvonalazódni egy másféle 
megközelítés, különösen két ötlet tűnik ki.

Először is, a versenyhatóságoknak rá kell 
ébredniük, hogy már nem az iparosodás korá-
ban, hanem a 21. században vannak. Ez idáig 
a vállalatok egyesülésekor rendszerint a méret 
döntötte el, hogy mikor időszerű a beavatkozás. 
Most a cégek adatvagyonának nagyságát kell 
számításba venni az üzleti alkuk hatáselemzé-
sének során. A vásárlási ár annak a jele is lehet, 
hogy a piaci szereplő egy induló vetélytársat 
akar ártalmatlanná tenni annak felvásárlásával. 
Ennek alapján figyelmeztető jelként kellett 
volna értékelni a Facebook túlzott bőkezűsé-
gét a WhatsApp-pal szemben, amelynek nem 
igazán volt számottevő bevétele. Továbbá a 
versenykorlátozásokkal foglalkozó szakembe-
reknek leleményesebbeknek kellene lenniük a 
piaci dinamika elemzésekor – például ajánlatos 
lenne szimulációt használniuk az árakat befo-
lyásoló algoritmusok felfedezésére, vagy hogy 
megtalálják a verseny ösztönzésének legjobb 
módjait.

A második alapelv szerint csökkenteni kell 
az internetes szolgáltatók adatok feletti teljha-
talmát, és az ellenőrzés egy részét azok kezébe 
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adni, akiktől az adatok származnak. A nagyobb 
átláthatóság segítene a helyzeten: a cégek arra 
kényszerülnének, hogy a fogyasztók elé tárják, 
milyen információkat tárolnak, és hogy mek-
kora bevételük származik ebből. A kormányok 
új szolgáltatások megjelenését segíthetnék elő 
azáltal, ha többet nyilvánossá tennének saját 
adatbankjaik közül, vagy ha az adatgazdaság 
alapvető részeit az állami infrastruktúra kere-
tein belül kezelnék, ahogy erre Indiában látunk 
példát az Aadhaar nevű digitális személyazo-
nosítási rendszer kapcsán. A felhasználók bele-
egyezésével bizonyos adatok megosztását is el-
rendelhetnék – ezt a megközelítést alkalmazzák 
Európában a pénzügyi szolgáltatásokban: arra 
kötelezik a bankokat, hogy ügyfeleik adatait 
tegyék elérhetővé a harmadik felek számára.

Nem lesz könnyű a trösztellenes eljárás újra-
szervezése az információ érájában. Új kockázat-
források rejlenek benne: például, a még több adat 
megosztása fenyegetést jelenthet a magánszférá-
ra. Mindazonáltal, ha nem akarják a kormányok, 
hogy néhány óriáscég tartsa a markában az adat-
gazdaságot, hamarosan cselekedniük kell.

(The Economist)

Andreas Kilb

A nepotizmus jó oldala: Arnold Esch 
Róma-története

Arnold Esch: Róma. A középkortól a reneszán-
szig 1378–1484 (C. H. Beck Kiadó, München 
2016, 410 oldal, képekkel, kötve) című köny-
vének recenziója

Az 1468-as esztendő karácsonyára III. Frigyes 
német császár II. Pál pápa vendégeként Rómába 
utazott. Kísérete 320 személyből állott: 396 
lóval érkeztek, és 27 különböző színvonalú fo-
gadókban szállásolták el őket. Az Angyalhídnál 
levő „Galea” szállóban 29 embert helyeztek el 
26 lóval együtt. Mire ezek a vendégek január 
második felében felkerekedtek, hogy hazain-
duljanak, az utolsó cseppig megitták a bort a 

„Galea” pincéjében. A vendégfogadó tulajdo-
nosa a készletek feltöltéséhez nyolc és fél botte 
[nagy olasz hordó], azaz 4460 liter bort ho-
zatott külföldről. Négyezer-négyszázhatvanat!

Az a kérdés, hogy milyen módon csúszott le 
négyezer liter bor három hét alatt harminc német 
lovag torkán, csak egyike a sok apró érdekesség-
nek, amelyet Arnold Esch a tizenötödik századi 
Rómáról szóló könyve tartogat számunkra. A 
szerző, aki már sok éve áll a római Német 
Történeti Intézet élén (Deutsches Historisches 
Institut), és kiváló ismerője Közép-Olaszország 
történelmének, kultúrájának és tájegységeinek, 
már jó párszor végigkalauzolta olvasóit a közép-
kor és a kora újkor világában; a pápák városát 
bemutató új könyvében is ékesszóló és minden-
tudó idegenvezetőnek bizonyul.

Róma újjászületése a reneszánsz jegyében
Ha a könyv feletti örömbe egy kis üröm is vegyül, 
ez nem annyira a szerző hibájának, mint inkább 
a kiadó mulasztásának tudható be. Esch Rómája 
szemmel láthatólag különálló tanulmányok fü-
zére, melyek mindegyike egy-egy könyv alapját 
képezhette volna – a művészetről, az építészet-
ről, a humanizmusról, a pápai udvarról vagy a 
kora-reneszánsz Rómájának mindennapjairól. A 
felsorolt nézőpontokat összekötő kapocs – a pá-
pák története VI. Orbántól IV. Sixtusig – azonban 
nem tűnik annyira erősnek, mint amennyire az 
anyag megkívánná. Majdnem úgy fest, mintha 
Esch szeretné elkerülni az összehasonlítást pél-
daképével, Ferdinand Gregorovius német törté-
nésszel (1821–1891), akinek méltatlanul elfe-
ledett A középkori Róma története című műve 
palimpszesztként sejlik át jelen könyv lapjain.

Gregoroviusnál V. Márton érkezése jelzi a 
reneszánsz beköszöntét Rómában, miután őt 
1420-ban a – nagy nyugati egyházszakadást 
megszüntető – konstanzi zsinaton pápává vá-
lasztották; alapjában véve Esch is ezzel a dá-
tummal indítja történelmi elbeszélését – még ha 
két hosszú bevezető fejezetben tekint is vissza az 
előzményekre: a Cola di Rienzo-féle felkelésre, 
az egyházszakadásra, a római városi polgárok 
szabadságharcára. V. Márton, aki Róma egyik 
legősibb és legbefolyásosabb famíliájának, a 
Colonnáknak a leszármazottja, rövid úton le-
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számol a lázadókkal, megszilárdítja a pápai ál-
lamot, és gátlástalanul folytatja elődeinek nepo-
tizmusát. Éppen ezáltal sikerül megteremtenie a 
feltételeket ahhoz, hogy Róma újjászülethessen 
a reneszánsz jegyében – érvel a szerző.

Ez idő tájt az Örök Város nem mutat szép lát-
ványt. A családok közti véres leszámolások szín-
helyévé vált utcák elnéptelenednek, csodálatra 
méltó templomai lóistállóként szolgálnak, a régi 
Szent Péter-bazilika pedig „teljesen elhagyatot-
tan, pusztulásra ítélve várja a sorsát” – ahogy azt 
egy krónikás leírja. Az új pápa elvégezteti a leg-
sürgősebb javításokat: a Pantheonban, a lateráni 
és a Szent Péter-bazilikában, a Santa Maria 
Maggiore őskeresztény bazilikában és a falakon 
kívüli Szent Pál-bazilikában. Utódja, IV. Jenő, 
aki az utolsó nagy pápaellenes polgárlázadás 
áldozataként kilenc évre Firenzébe kényszerül, 
hozza magával Rómába a humanistákat, és a 
pápai trónon őt követő V. Miklós alapítja meg 
a Vatikáni Apostoli Könyvtárat. Néhány év 
leforgása alatt a széthullásnak indult város a 
tudás fellegvárává lesz, és II. Pius idején (1458–
1464) végül a művészek is tömegesen érkeznek 
Rómába. Áldásos tevékenységük – mutat rá 
Arnold Esch – ugyanannak a nepotizmusnak 
gyümölcse, amely a pápaságról alkotott képün-
ket a reformáció előtt beárnyékolta: egy válasz-
táson alapuló monarchiában, mely a Vatikánban 
mind a mai napig fennáll, az uralkodó csak úgy 
tudta megerősíteni hatalmát, ha javadalmakkal 
látta el családtagjait. Ezek pedig – minthogy 
háborúban nemigen szerezhettek dicsőséget – 
műalkotások, fényűző ünnepségek és pazar sír-
emlékek formájában öregbítették hírnevüket. 
Ezért Esch azon a véleményen van, hogy nem 
szabadna „a hatalmas mecénásokat saját életvi-
szonyaink közé süllyesztve értékelnünk, hanem 
örülnünk kellene bőkezűségüknek”. Honi soit 
qui mal y pense – Rossz az, aki rosszra gondol.

A változó városkép, mint a történelmi folya-
matok kifejeződése
A könyvborító belső oldalán elöl, egy 1500-
ból származó térkép található, amelyen Róma 
városközpontja látható a késő középkori pápai 
székhely palotáival, tornyaival, templomaival, 
és az ókori császárváros romjaival. Ez meg-

felel Esch topográfiai gondolkodásának, aki a 
történelmi folyamatokat a városkép változása 
alapján írja le. A könyv egyik legszebb része a 
Piazza Navona (Navona tér) átépítéséről szól, 
amelyet – Esch szavával élve – szabályosan 
„kifordítottak a sarkából” házai homlokzatának 
kívülről a tér belseje felé áttételével. II. Pálnak 
köszönhetően – akinek családi palotája a mai 
Palazzo Venezia (Velence-palota) helyén állt 
– a Capitolium északnyugati sarkának szom-
szédsága a pezsgő városi élet központja lett. 
Utódja, II. Sixtus ült a pápai trónon, amikor 
a Sixtus-kápolna és a Tiberisen átívelő Ponte 
Sisto híd épült, valamint ő fektette le az alapjait 
a Via Sistina útnak is, amely a Vatikánt kötötte 
össze az északi óvárossal. A Borgia és a della 
Rovere dinasztiákból származó reneszánsz pá-
pák, akik akkoriban már rég bíborosok voltak 
– csak a lehetőségre vártak, hogy folytathassák 
a megkezdett művet.

A kultúrával együttesen virágzott fel a város 
gazdasága, amely a szkizma évtizedeiben a 
vegetálás szintjére süllyedt. Német pékek és 
nyomdászok érkeztek Rómába, francia szö-
vetkereskedők, spanyol kardkészítők, minde-
nekelőtt pedig firenzei kereskedők, akik szer-
teágazó külföldi kirendeltségeik és bankhá-
lózatuk révén az egész Európából befolyó 
egyházi bevételeket kezelték a Tiberis partján. 
A pápák nemcsak a művészetet, hanem pénz-
intézeteik rendszerét is Firenzéből vették át; 
ezek után természetesnek tűnik, hogy az érett 
reneszánsz kezdete is egy firenzei nevéhez köt-
hető: Michelangelo Buonarrotiéhoz, aki 1496 
júniusában lépte át a város kapuit.

Az ő Rómába érkezésével zárul ennek a 
korbemutatásnak a gondolati íve. Arnold Esch 
egy évszázad körképét festette meg, amely, ha 
terjedelmében nem is, de a látókör szélességét 
és a szabad forrásértelmezést tekintve min-
denképpen Fernand Braudelnek a mediterrán 
világról írt örök érvényű munkájához mér-
hető. Csak, a kultúrtörténet és az események 
szálainak elvarrását jelentő utolsó simítások-
kal maradt adós Esch Rómája. Azonban még 
ebben a formájában is nagyszerű és korszak-
alkotó könyv.

(Frankfurter Allgemeine Zeitung)
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Tévedni emberi dolog;  
ahogy a tévedést elhallgatni is…

Egy internetes folyóirat arra bátorítja a köz-
gazdászokat, hogy ismerjék be múltbeli bak-
lövéseiket

Egy újság számára a lehetetlennel határos, hogy 174 
éven keresztül hibák nélkül jelenjen meg. Ez alól fo-
lyóiratunk, az Economist sem kivétel. Annak idején 
azt gondoltuk, hogy Nagy-Britannia biztonságban 
van a – pénzügyi stabilitást elősegítő – európai árfo-
lyam-mechanizmus (ERM) rendszerében még pár 
héttel annak összeomlása előtt is; úgy véltük, hogy 
Indonézia elég jó helyzetben van, hogy elkerülje az 
1997-es pénzügyi válságot; 1999-ben megjegyez-
tük, hogy a hordónként tíz dolláros olaj ára akár öt 
dollárra is lemehet, kiváló időzítéssel célozva meg 
az alsó árhatárt; 2003-ban támogattuk Irak leroha-
nását. Mind az egyes újságírók, mind a kiadványok 
számára igen kellemetlenek a hibák – különösen 
manapság, amikor kudarcainkról kitörölhetetlenül 
és mindenki számára elérhető módon ad hírt a világ-
háló. Ugyanakkor lehetetlenség elkerülni a hibákat. 
Ezek után nem marad más hátra, mint hogy jól 
tévedjünk: fel kell ismerni tévedéseinket, és tanulni 
kell belőlük. Aggasztó módon azonban az embe-
riség mintha kezdené elveszteni azt a képességét, 
hogy felvállalja elkövetett baklövéseit.

Kevesen szeretik azt az érzést, ha egy-egy hiba 
elkövetése közben rajtakapják őket. Az igazi baj 
akkor kezdődik, amikor a számonkérés elől való 
elbújás vágya odáig vezet, hogy nem akarjuk 
elfogadni az ellenkező bizonyítékokat. A közgaz-
dászok többnyire észszerűséget tételeznek fel az 
emberekkel kapcsolatban. A józan ész szabályai 
szerint nem árt korszerűsíteni világnézetünkön, ha 
új tényekkel kerülünk szembe, hogy jobb dönté-
seket hozhassunk a jövőben. Mindazonáltal köz-
gazdasági kutatások sokéves tapasztalata világít rá 
azokra a különféle módokra, melyekben az emberi 
felismerés szembemegy a valósággal. A tanulmá-
nyok megerősítik, ami tapasztalati úton már eddig 
is nyilvánvaló volt: az emberek gyakran figyelmen 
kívül hagyják azt az információt, ami nem egyezik 
a világnézetükkel.

Miért van ez így? 2016-ban Roland Bénabou, 
a Princeton Egyetem és a – Nobel-díjas – Jean 
Tirole a neves Toulouse School of Economics (a 
Toulouse-i Üzleti Tudományok Egyeteme) köz-
gazdász professzorai kialakítottak egy gondolati 
rendszert a problémával kapcsolatban. A hitek és 
meggyőződések sok szempontból más gazdasági 
javakhoz hasonlítanak: az emberek pénzt és időt 
szánnak – e számukra értékeket képviselő dolgok 
– létrehozására. Más hitek és meggyőződések a fo-
gyasztási javakra emlékeztetnek: a környezetvédőt 
jó érzéssel tölti el szenvedélye, amely a nyilvános-
ság előtt egyéniségének éppúgy részét alkotja, akár-
csak a divat. Egyes meggyőződések viselkedésünk 
formálása révén válnak értékessé. Abbéli hitünk, 
hogy jó kereskedők vagyunk, a bizalom légkörét 
áraszthatja körülöttünk egy-egy alku nyélbeütése-
kor; a vallási aszkézis segítségünkre lehet egészség-
telen szokásaink leküzdésében.

Mivel hitünk és meggyőződéseink azonban 
nem egyszerűen a helyes döntéshozatal egyszerű 
eszközeiként szolgálnak, hanem önmagukban is 
kincset érnek, nem fogadjuk szívesen az ezeknek 
ellentmondó új információkat. Az emberek ilyenkor 
gyakran bonyolódnak „részrehajló okfejtésekbe”. 
Bénabou három kategóriát állapít meg ezzel kap-
csolatban. A „stratégiai tudatlanság” esetén az egyén 
nem vesz tudomást azokról a tényekről, amelyek 
ellentmondanak meggyőződésének. A „valóság 
tagadása” kategóriában a zavaró bizonyítékokat 
észszerűen próbálják megmagyarázni: az áremelke-
désre spekuláló lakásüzérek elképesztő elméleteket 
találhatnak ki az árak szokatlan alakulásával kap-
csolatban, egy bukott politikus támogatói pedig ösz-
szeesküvés-elméleteket vagy álhíreket gyárthatnak. 
Végül az „önjelzés” kategóriájában az egyén saját 
eszközöket teremt ahhoz, hogy önmagának tetszően 
értelmezze a tényeket: például egy beteg ember úgy 
dönthet, hogy jó egészségi állapotának a jele az, ha 
naponta elmegy futni.

A részrehajló okfejtés olyan kognitív torzítás, 
amelyre az iskolázottabb emberek különösképpen 
hajlamosak. Az ebből eredő tévedések gyakorta je-
lentéktelenek: nem sokat ártunk azzal, ha az Arsenal 
focicsapat kiválóságát hirdetjük az ellenkező bizo-
nyítékok dacára. A széles körben terjesztett előítéle-
tek nyomán azonban – például gondokkal küzdő cé-
gek, pénzpiacok vagy politikai pártok esetében – ott 
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leselkedik a veszély. A részrehajló okfejtés segít 
annak a megmagyarázásában, hogy a nézőpontok 
miért válnak szélsőségessé még akkor is, amikor 
egyre több információ érhető el, és könnyebben, 
mint valaha. Például azzal együtt, hogy könnyű 
meggyőző ellenérveket találni a klímaváltozás 
mítoszára, nemigen sikerült megakadályozni a 
félretájékoztatást a témában. Egyenetlenül oszlik 
el a jó (illetve a téves) információ iránti igény. 
A közvélemény-kutatás arról árulkodik, hogy a 
természettudományokban jártasabb demokratákat 
jobban foglalkoztatja a klímaváltozás, mint az e 
téren kevésbé képzett párttársaikat; a republiká-
nusok között az ilyen természettudományos alapú 
tudatosság szintje nem befolyásolja az éghajlat-
változásról alkotott elképzeléseiket. Sőt – vagy 
különösképpen – a hírek kifinomultabb ízlésű 
olvasói is azt keresik a sorok közt, amit találni 
szeretnének.

Bénabou munkája arra enged következtetni, 
hogy a csoportgondolkodás akkor érvényesül a 
legjobban, amikor közös sorson osztoznak a cso-
port tagjai: ha valaki ki akar válni a csoportból, 
nem valószínű, hogy megmenekül a közösen 
elkövetett hibák következményeitől. Ha egy po-
litikus tündöklése és bukása pártjához köthető, 
nem sokat használ számára a csoportgondolko-
dástól való eltávolodása (sőt egyénileg még többe 
is kerülhet neki). Ez igencsak ösztönzőleg hat a 
„részrehajló érvelésbe” való bekapcsolódásra. 
Még ha a tények egy bizonyos kérdést illetően 
egy irányba mutatnak is, a pártok ettől még hom-
lokegyenest ellenkező álláspontot alakíthatnak ki, 
gyökeresen eltérő elveik alapján. Ez viszont még 
inkább megnehezíti az egyes párttagok számára 
azt, hogy bármi előnyük származzék pártjuk el-
hagyásából. A csoportnak voltaképpen érdekében 
áll a – statisztikai ügynökségekhez és költségve-
tési figyelőkhöz hasonló – független vélemények 
elnyomása. Ily módon nagyon nehéz elkerülni a 
nézetek egyöntetűségét, amíg ez válsághelyzetet 
nem idéz elő.

Ezeknek a válsághelyzeteknek a feloldását 
nagyban elősegítené, ha mérsékelnénk tévedé-
seink bevallásának árát. Az Econ Journal Watch 
online magazin egyik új számában olvashatunk 
egy tudományos tanácskozásról, amelyben neves 
közgazdasági szakembereket kérnek fel „legin-

kább megbánt kijelentéseik” megosztására. Ez 
utóbbi rendszeres gyakorlásával kevésbé érezhet-
jük magunkat kipellengérezve, ha változtatunk 
véleményünkön. A szimpózium ugyanakkor azt 
is megmutatja, hogy milyen nehéz megbirkózni 
a tudósoknak saját szellemi teljesítményük felül-
bírálásával. A megnyilatkozások egy részét az 
őszinteség jellemzi; sok mindenre rávilágít Tyler 
Cowen azzal kapcsolatos elemzése, hogy miért és 
hogyan értékelte alul a 2007-es pénzügyi válság 
veszélyeit. Más írások azonban kiábrándítóak, 
mivel megbánás helyett inkább kedvező fényben 
tüntetik fel a szerzőt, vagy éppen másokra muto-
gatásra használják fel a lehetőséget.

Nem akarom, hogy igazam legyen
Elrontott dolgaink nyilvános beismerése koc-
kázatos vállalkozásnak tűnik merev, ellentétek-
kel teli világunkban. Baklövéseink bevallása 
egyfelől jó szolgálatot tehet ideológiai ellen-
feleinknek, másrészt bosszantó lehet a velünk 
egy oldalon állók számára. Néhány közgazdász 
méltatlankodásának adott hangot, amikor a 
szakma egyes képviselői elismerték, hogy a 
szabadkereskedelem nemcsak előnyökkel, ha-
nem költségekkel is járhat – bár a gazdasági 
modellek soha nem zárták ki ennek lehetősé-
gét. Hosszú távon az ilyen típusú öncenzúrázás 
valószínűleg jobban aláásta a közgazdászok 
érveibe vetett bizalmat, mint amekkora tá-
mogatást szerzett a kereskedelemnek. Ritkán 
szolgálja az igazság birtokában levők érdekeit, 
ha tévedhetetlennek tüntetik fel magukat.

(The Economist)

A Velencei Biennálé

Felébredt a kortárs művészet lelkiismerete
Miért nevezik a nemzetközi képzőművészeti élet 
legfontosabb eseményét „hippi” biennálénak?

Velencében egy ma már nem működő középkori 
kötélgyárban vászonlepedő lóg le a mennye-
zetről, színes cérnák társaságában. Körülötte 
sokféle látogató – nagy részük nő – kuporog 
a kicsi székeken, miközben a zsebükből vagy 
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táskájukból elővett tárgyakat varrnak rá. Mások 
várnak a sorukra, hogy becsatlakozhassanak. Ez 
David Medalla, hetvenöt éves Fülöp-szigeteki 
művész alkotása. Hasonlóan a sok, körülötte 
lévő kiállítási darabhoz, ez is „részvételre” hív. 
Képzőművészeti körökben ez inkább a közösség 
kreativitását, mint az egyén géniuszát jelzi, a 
házilag elkészíthető anyagok és hagyományos 
technikák használata méltóságot kölcsönöz a 
többnyire nők által végzett és különösebb tech-
nológiát nem igénylő munkának.

A Velencei Képzőművészeti Biennálé, amely 
ez év május 13-án nyitotta meg a kapuit, a nem-
zetközi programnaptár legfontosabb eseménye. 
1895-ben alapították, kezdetben a kortárs olasz 
művészek pártfogolására, és az első, illetve a 
második világháború alatti megszakításoktól 
eltekintve, mindig megrendezik. Az első – bel-
ga – nemzeti pavilon 1907-es felavatása óta a 
biennálé egy világkiállítás művészeti megfe-
lelőjévé nőtte ki magát; jelenleg nyolcvanhat 
kiállító ország vesz benne részt hivatalosan.

A Velencei Biennálé azért tud ennyi energiát 
felszabadítani, mert sem a művészet, sem pedig 
a szponzorálás irányítása nem összpontosul egy 
kézben. A város adja a helyszínt, a művészek a 
műsort. A nemzeti intézmények, mint például 
a British Council is kiveszik a részüket. Ennél 
azonban többre van szükség. Bár 1968-ban bezár-
ták a Biennálé saját műtárgy-értékesítési irodáját, 
a nemzetközi galériák, a magángyűjtők, és a 
gazdag adományozók sem maradnak távol – hol 
szorosan együttműködve, hol távolról segítenek.

A Biennálé elindíthatja a művészeket és a ku-
rátorokat a hírnév útján. Robert Rauschenberg 
kiválóságáról (és arról, hogy a 2. világhá-
ború utáni művészvilág hatalmi egyensúlya 
jelképesen Párizsból New Yorkba tolódott) 
1964-ben győződhettünk meg, amikor ame-
rikaiként ő nyerte el először a fődíjat, az 
Arany Oroszlánt. A Biennálé központi kiál-
lítását 1999-ben és 2001-ben rendező Harald 
Szeemann svájci művészettörténész nevéhez 
köthető a kiállításrendezés valóságos művészi 
szintre emelése. Akikről pedig úgy ítélik meg, 
hogy ujjukat a kor ütőerén tartják, azokkal a 
kurátorok és a műkincskereskedők is előszere-
tettel foglalkoznak.

Az ez évi Biennálé minden eddiginél 
nagyszabásúbb eseménynek ígérkezik. Christine 
Macel, a párizsi Pompidou Központ vezető ku-
rátora százhúsz művész alkotásait helyezte el két 
hatalmas helyszínen a központi kiállítás számára. 
A nemzeti pavilonok mellett, negyvenöt további 
kiállítás tekinthető meg a város különböző pont-
jain – közülük nem egy igen figyelemre méltó. 
A Gallerie dell’Accademia képtár egy 1980-ban 
elhunyt amerikai művész, Philip Guston hetvenöt 
munkáját állítja ki. A csaknem kortársának te-
kinthető Mark Tobey-tól hetven alkotás látható 
a Peggy Guggenheim Gyűjteményben; a brit 
Damien Hirstnek pedig több mint kétszáz művé-
vel ismerkedhetnek meg a látogatók a François 
Pinault Alapítvány két galériájában.

A kapitalizmust hevesen támadó 2015-ös 
Biennáléval szemben, idén Velencében minden-
ből a társadalmi lelkiismeret hangját véljük ki-
hallani. Spanyolország, Hollandia, Izrael, Irak, 
Tunézia, Ausztrália, Tajvan, Lengyelország, a 
„hontalanok” ún. NSK pavilonja és a Diaszpóra 
pavilon csak néhány a sok kiállítás közül, ame-
lyek különféle társadalmi kérdésekkel foglal-
koznak, a lakhatástól a migrációig.

Ez az irányvonal Macel asszony „Viva Arte 
Viva” („Éljen sokáig az élő művészet”) jelmon-
datában is világosan megmutatkozik. Némely 
alkotás az őslakos népeket ünnepli, más művek 
az ökológiát vagy éppen a női szexualitást, femi-
nista nézőpontból; sok csomózással és kötéssel 
készült munka, nemez és egyéb anyag látható. 
Itt-ott a makramé is felfedezhető. Az együttes 
munka, a közösségek, a menekültek és az erősö-
dő nacionalizmus miatti félelmek ihlették ezek-
nek az alkotásoknak a jó részét. Christine Macel 
a nagy nevek helyett olyan művészeket kutatott 
fel, akik a társadalom szélén élnek, sokan közü-
lük már feledésbe merültek, megöregedtek vagy 
meghaltak. Legtöbbjüket alig ismerik. A száz-
húsz általa kiválasztott művész közül száz még 
soha nem állított ki a Biennálé fő kiállításán.

Macel asszony elmondása szerint kiállítása 
válasz az „énközpontúságra és közönyre”. Jobban 
érdeklik azok a művészek, akik meg akarják 
változtatni a világot, mint a művészpiac agyondé-
delgetett sztárjai. A kiállítást fél óra alatt be lehet 
járni, céljai azonban fényévekkel repítik mesz-
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szebbre látogatóit, kezdve Damien Hirst fényűző-
en megrendezett, mitikus „Kincsek a Hihetetlen 
hajóroncsáról” című tárlatától, ahol valamennyi 
műtárgy – legyen az ezüst, arany, drágakő, már-
vány, malachit vagy bronz – megvásárolható: az 
árak 500 000 és 5 millió dollár közt mozognak.

Némely látogató számára a „Viva Arte Viva” 
nagyszerű és utópisztikus kiállítást jelent; kö-
zéjük tartozik például a lelkes gyűjtő, Patrizia 
Sandretto Re Rebaudengo, akinek Torinóban 
saját művészeti alapítványa van. Mások ke-
vésbé vannak elragadtatva az általuk „hippi 
Biennálénak” titulált eseménytől. Teljesen egy-
értelmű, hogy a Hirsthöz és társaihoz hasonló 
ügyeskedők okos és nem egyszer cinikus mun-
káin szeretne túladni, amelyeket a nagy kereske-
delmi galériák árulnak. A gond csak az, hogy az 
alkotások jó része szenteskedőnek és laposnak 
tűnik. Nehéz komolyan venni egy olyan filmet, 
melyben Anna Halprin, egy 96 éves amerikai 
művész vezeti követői társulatát egy „lélekgyó-
gyító” táncban: ezáltal szeretnék „megtisztítani” 
a San Francisco melletti Tamalpais hegyet, ahol 
több nő lett gyilkosság áldozata az 1970-es évek 
végén és az 1980-as évek elején.

Az ismert izlandi művész, Olafur Eliasson, bu-
szon szállított ide menekülteket Olaszország más 
részeiről, hogy azok önzetlen – ingyenes – segít-
ségével kis lámpásokat készítsenek környezetvé-
delmi „Zöld Fény” projektjéhez. A közönséget is 
meghívja erre a közös munkára a migránsokkal, 
mivel minden egyes lámpa elkészítéséhez két 
ember szükségeltetik. Egy másik kiállítási darab 
– a brazil Ernesto Neto nevéhez köthető hatalmas 
horgolt sátor – az Amazonas melletti huni kuin 
bennszülöttekkel együtt létrehozott mű: a csoport 
tagjai alkalmanként szertartásokat hajtanak végre 
a sátorban törökülésben ülő látogatók előtt. Ezek 
az összefogást és együttműködést hangsúlyozó 
munkák a jó szándék jegyében készültek, a kiállí-
tás azonban olyan zsúfolt, hogy a tényleges rész-
vétel helyett a legtöbben csak sodródnak tovább a 
tömeggel, akárcsak egy emberi állatkertben.

A fenyegetés művészete
A legsikeresebb alkotások hatása mellbevágó. 
A német pavilonban, amely elnyerte a legjobb 
nemzeti rendezés fődíját, Anne Imhof egy 

ragyogó fehér fénnyel megvilágított csúszós 
üvegpadlót helyezett el közel egy méter ma-
gasan a föld felett. Míg a látogatók óvatosan 
végiglépdelnek rajta, lefelé nézve piszkos vat-
tapamacsokat, telefonkábeleket, hangerősítő-
ket, kórházi mosogatókat, törött tojásokat és 
zavaró barna foltokat látnak. Aztán (fiatal, 
fekete ruhás, androgün) előadóművészek kez-
denek el mozogni a padló alatt. Nyugtalanító 
érzésünk támad, ahogy embertársaink feje fö-
lött sétálunk, miközben mellettünk hatalmas 
fémketrecekben dobermann kutyák vannak. A 
mű jelentését nehéz pontosan megragadni, de 
a fenyegetettség érzése szinte tapintható, és 
sokáig velünk marad.

Az amerikai pavilonban Mark Bradford afro-
amerikai művész búskomor feketés-lila munkái 
burkoltan a rabszolgaságra és a migrációs vál-
ságra utalnak. Bradford az ügy lelkes szószóló-
jaként társadalmi projektek tevékeny résztvevője 
szülővárosában, Los Angelesben és Velencében 
a női börtönben; azt is elárulja azonban, hogy 
ez „hosszú távú munkát jelent az emberekkel, 
amely a meghallgatásukról és részükre kiállított 
pénzutalványokról szól”, nem pedig arról, hogy 
saját művészi tevékenységébe „bevonja őket”.

A svájci pavilonban egy ún. slow filmen 
egy nyolcvanegy éves ember mesél anyjáról, 
Flora Mayo-ról, aki az 1920-as években fiatal 
művészként a még szintén fiatal svájci szobrász-
művész Alberto Giacometti munkatársa és sze-
retője volt. Azóta azonban alig esett említés róla, 
kivéve pár rövid, becsmérlő sort James Lord 
csodálatra méltó – és Giacomettit csodáló – élet-
rajzában, amely 1985-ben látott napvilágot. A 
film mögöttes üzenete, hogy miként feledkeznek 
el gyakran a nőkről a történetírók; meggyőző 
erejét valójában az adja, ahogy képes elégiku-
san megragadni az idő múlását, az elpocsékolt 
tehetség miatti bánatot, és a családok fájdalmát.

Eközben Candice Breitz a dél-afrikai pa-
vilonban Julianne Moore-t és Alec Baldwint, 
a két hollywoodi filmcsillagot vette filmre, 
akik menekültek vallomásait adták elő: egy 
embercsempész kamionjába bezárt nőét, egy 
az eretnekség vádja elől menekülő férfiét, meg 
egy másikét, aki félt, hogy homoszexuális volta 
kitudódik. Kellemetlen volt hallani az általában 
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jókedvűen élcelődő Baldwin őszinte kijelenté-
sét: „Tényleg minden tiszteletem a színészeké 
az itt folyó munkáért”, illetve „Köszönjük, 
Alec, hogy részt vettél a projektben”. Ezzel 
együtt a látogatók egy része őszintén bevallot-
ta, hogy jobban megfogta őket a hollywoodi 
sztárok érzelmileg túlfűtött, szerkesztett elő-
adása, mint az igazi menekültekről készült 
meglehetősen unalmas filmfelvételek, amelyek 
a második galériában láthatók.

Mire a Biennálé november végén bezárja 
a kapuit, addigra több mint félmillió látogató 
sétál végig területén. Közülük sokan valószínű-
leg épp olyan liberális vagy egyetemes szem-
lélettel nézik a világot, mint az előzetes szem-
lére meghívott és VIP-személyekként kezelt 
vendégek. A problémát az jelenti, hogy ennyi 
fellegekben járó művész még ezen a kurátorok 
szervezte eseményen is egyszerű gondolkodás-
ra valló és a látvány szempontjából érdektelen 
alkotással állt elő.

Részben talán ezzel magyarázható némely 
látogató vonzódása a tetszetős és drága műal-
kotásokhoz, miközben képtelenek megérteni, 

hogy miért találják egyre többen ízléstelennek 
a pénzről szóló művészetet. A David Medalla 
A Stitch in Time („Egy öltés az időben”) című 
alkotására leggyakrabban felvarrt tárgyaknak a 
névjegykártyák bizonyultak, nem pedig azok 
a jelentést hordozó díszítések, amelyekre a 
művész számított. Mindeközben a François 
Pinault műgyűjtő (a luxuscikkekbe fektető 
milliárdos karolta fel Damien Hirstöt, és ő a 
Christie’s aukciósház tulajdonosa is) tisztele-
tére pazar fogadást előkészítő személyzet azon 
aggódott, hogy nem lesz elég gyümölcs azon 
az ötven citromfán, amelyet dekorációnak ho-
zattak a rendezvényhez. Már jött is az utasítás, 
hogy fel kell még kötni pár száz szép érett 
citromot a fák ágaira. A művészet és az eszmék 
tiszteletére emelt poharak ellenére semmi sem 
jelképezte jobban a gazdagok és a szegények, 
a VIP-személyiségek és a művészek ellentétét, 
mint ennek a rengeteg kidobott citromnak a 
látványa, ahogy másnap reggel ott úszkáltak 
a víz tetején a San Giorgio Maggiore-sziget 
melletti lagúnában.

(The Economist)
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