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Ember, Isten, isten-ember – és a történelem

I.

Az elmúlt közel három évtized – teljesen és messzemenően szubjektív megítélésem szerint 
– öt olyan társadalomtudóst adott a világnak, akikre különösen érdemes volt odafigyel-
ni – és a világ tudományos „elitje” nem is mulasztotta el, hogy nagyítóüveg alatt ízekre 
szedje munkásságukat, gondolataikat, politikai, filozófiai, történelmi nézeteiket világról, 
emberiségről, istenekről – és ami talán a legérdekesebb, legizgalmasabb mindezekben – az 
emberiség, az Ember jövőjéről. Sajnos, sokaknak gyanússá váltak – és maradtak még máig 
is – ezek az ember- és társadalomtudományokkal foglalkozó kutatók, hiszen mindegyikü-
ket oly mértékben felszippantották a tömegtájékoztatási eszközök és egyéb közösségek 
(tv-rádióriportok, nemzetközi előadókörutak, valamint kritikák és hozzászólások…), hogy 
szinte sztárokká váltak a szó negatív értelmében. Szerencsére, mindez semmit sem von le 
a humán tudományok terén végzett sokirányú tevékenységük eredményeiből.

Az öt név a következő, kiemelt műveik megjelenési sorrendje alapján: Francis 
Fukuyama: A történelem vége és az utolsó ember (angolul 1992, magyarul 1994); 
Samuel P. Huntington: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása (angolul 
először 1996, magyarul 1998 – erről írt recenzióm a Pécsi Tudományegyetem Állam- 
és Jogtudományi Karának Jura c. folyóiratának 2015/2. számában jelent meg); Thomas 
Piketty: A tőke a XXI. században (franciául – eredeti nyelve – 2013, magyarul 2015); 
Slavoj Žižek: Zűr a paradicsomban – a történelem végétől a kapitalizmus végéig (ango-
lul 2015, magyarul 2016; e műről írt recenzióm a Valóság 2017/1. számában jelent meg; 
Yuval Noah Harari: Sapiens (angolul 2012, magyarul 2015; Yuval Noah Harari: Homo 
deus (angolul 2015, magyarul 2016).

Fukuyama, Huntington és Žižek elsősorban az Ember és az emberiség jövőjének fej-
lődésével, társadalmi, filozófiai aspektusaival foglalkoznak, szakmai körökben közülük 
Fukuyamát és Huntingtont tartják a legkomolyabb gondolkodónak, Žižek tudományos fel-
készültsége, no meg saját maga által is beismert, néha kissé rapszodikus, nem mindig logikus 
gondolatmenetei, stílusa, sokaknak – jogosan – nem szimpatikus. Piketty óriási, több mint 
900 oldalas műve elsősorban gazdaságpolitikára, statisztikai adatok elemzésére épül, mindez 
kombinálva kemény társadalomkritikával modern korunkról, így a társadalmi egyenlőtlensé-
gekről, a tőke ma is erős befolyásáról (nem véletlenül jelent meg róla egy szellemes karika-
túra, amelyen egy tömegközlekedési eszközön éppen Marx Tőkéjét olvassa).

Az első négy szerzőre most részletesebben természetesen nem térek ki, műveiket so-
kan sok helyütt sok szempontból tárgyalták. Jelen esetben kizárólag Yuval Noah Harari 
Sapiens és Homo deus c. első két könyvét összevonva, egyetlen recenzióban ismerte-
tem, azon meggondolás alapján, hogy azokat egyetlen nagyobb mű két, egymással szo-
ros összefüggésben álló, mondhatnám, folytatásos kötetének tekintem. Elemzésemben 
igyekszem a lehető legszorosabban követni a felépítésüket, a szerző gondolatait, ami 
persze nem zárja ki, hogy hozzájuk időnként kritikai, újfent csak szubjektív véleménye-
imet kifejezzem.

Hararit is elérte – és nem is látszik elutasítani azokat – a közszereplés minden foka 
csakúgy, mint a fentebb említett négy másik szerzőt: fáradhatatlanul száguld országról 
országra, tv-riportok tucatjaiban főszereplő. A mediák (latin eredetű, az egyes számú 
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„medium” szóból képzett többes szám, itt: „tömegtájékoztatási eszközök”, azaz többes 
szám; „a magyar többesjellel is ellátott »médiák« alak alkalmazását lehetőleg kerül-
jük.” Bakos Ferenc szerk.: Idegen szavak és kifejezések szótára, Bp., Akadémiai Kiadó, 
2007 – a továbbiakban csak: Bakos 2007.) persze szinte minden alkalommal ugyan-
azokat vagy hasonló kérdéseket teszik fel neki, és ő nyugodtan, részletesen válaszolgat 
is. Személyének és munkáinak ez a mediatizálása sokaknak nem tetszik, bírálják érte, 
népszerűség-hajhászónak tartják.

Lássuk tehát a konkrétumokat az izraeli társadalomkutató és -tudós két könyvéről!
Ami legelőször meglepheti e két mű olvasóit, az már rögtön a fejezetek és alfejezetek 

különös címeinek sora. Nem követi ugyanis a főleg hagyományos történelemkönyvek 
szerkezetét, amely könyvek évszámokra és hozzájuk fűződő eseményekre épülnek, pl. a 
20. század történelme, vagy a 19. század uralkodói stb., vagy a reneszánsz, a klasszicizmus 
kultúrája és így tovább. Hogyan festenek ezzel szemben Harari könyveinek tartalomjegy-
zékei? Íme a címek; úgy sorolom fel őket, ahogyan mindkét könyvben következnek.

A Sapiens (számomra tehát az I. kötet) tartalomjegyzéke: ELSŐ RÉSZ: A kognitív 
forradalom. 1. fejezet: Egy jelentéktelen állat; 2. fejezet: A Tudás fája; 3. fejezet: Ádám 
és Éva életének egy napja; 4. fejezet: Az áradat; MÁSODIK RÉSZ: A mezőgazdasági 
forradalom; 5. fejezet: A történelem legnagyobb csalása; 6. fejezet: Piramisok építése; 
7. fejezet: Memóriatúltöltés; 8. fejezet: A történelemben nincs igazság; HARMADIK 
RÉSZ: Az emberiség egyesítése; 9. fejezet: A történelem nyila; 10. fejezet: A pénz 
szaga; 11. fejezet: Birodalomképek; 12. fejezet: A vallás törvénye; 13. fejezet: A siker 
titka; NEGYEDIK RÉSZ: 14. fejezet: A tudatlanság felfedezése; 15. fejezet: Tudomány 
és birodalom násza; 16. fejezet: A kapitalista hitvallás; 17. fejezet: Az ipar kerekei; 18. 
fejezet: A permanens forradalom; 19. fejezet: És boldogan éltek, míg meg nem haltak; 
20. fejezet: A Homo sapiens vége; UTÓSZÓ: Az istenné lett állat. „Fantázia”-címek 
ezek annyiban (is), hogy bármelyik helyett bármikor bármilyen más címet is írhatnánk.

A cím használatáról a szerző ezt mondja: „[…] a Homo sapiens egyedeinek jelölésére 
gyakran a »sapiens« szót fogom használni, míg az ember megnevezéssel a Homo nem 
minden tagját illetem.”

Harari szerint az emberiség történetét három „forradalom” kísérte végig: a „kognitív” 
(latin eredetű szó, jelentése: ’megismerni, a megismerésre vonatkozó’, ld. Bakos 2007; 
a kifejezést ma már a pszichiátriában is alkalmazzák); a mezőgazdasági és a tudomá-
nyos forradalom. Ezek után megadja könyvének célját: „[…] annak a történetét beszéli 
el, hogy miként hatott ez a három forradalom az emberekre és a többi organizmusra.” 
Az ember eredetének helyét ő is, többször is, Kelet-Afrikába helyezi, ahonnan azután 
azok szétszóródtak a négy égtáj felé, miközben – bizonyos anatómiai jellegzetességeik 
miatt – megismerhettek néhány, ma is divatos betegséget. Az evolúció folyamán azok a 
közösségek fejlődtek, amelyek szoros és kölcsönös kapcsolatokat tudtak kiépíteni más 
közösségekkel. Az evolúció létrehozta az emberben a félelmet, amelynek gyökerei még 
a szavannabeli életmód megváltozásáig nyúlnak vissza. Megemlíti, hogy a tudósok 
véleményei hiányosak és ellentmondóak a tekintetben, mi történt az Afrikából elván-
doroltak és az új helyen letelepedett lakók között: kereszteződtek az ott-talált lakókkal, 
vagy kicserélődtek velük. A kérdés megválaszolására a „genomok” (görög eredetű szó, 
jelentése: „a sejt teljes genetikai anyaga, a DNS/RNS”, Bakos 2007) feltérképezését 
(is) elvégezték. A sapiensek mindent elsöprő erejének titka szintén heves vitákat vált ki. 
Harari szerint a Homo sapiens „egyedi nyelvének köszönhetően hódította meg a vilá-
got”, terjeszkedésének egyik kiemelkedő teljesítménye pedig az volt, hogy kb. 45 ezer 
évvel ezelőtt „valahogy” (!) eljutott egészen Ausztráliáig, később a Tűzföldig.
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És ekkor jött a „kognitív forradalom”, mely alapjaiban változtatta meg a fent említett, 
de már a fejlődés új szakaszába érkezett közösségek érintkezését. E „forradalom” okát 
sem tudjuk bizonyossággal; ami biztos, az az, hogy az állatok nyelvét felváltotta egy új 
nyelv, az ember nyelve, amely alapvetően abban különbözött az előzőtől, „hogy […] 
csodálatosan rugalmas […], elképesztő mennyiségű információt tud befogadni, tárolni 
és közölni a minket körülvevő világról”. Itt következik az a szó, amely kiváltotta néhány 
kritikus gúnyolódását vagy a szerző fogalmazása iránti nemtetszést: a „pletykálódás”; 
célja az, hogy megtudjuk, „kiben lehet és kiben nem lehet megbízni”. (A szerző idősík-
jai/igeidői nem mindig következetesek és pontosak.)

A „kognitív forradalom” a „fikció”-nak nevezett új gondolkodási mód eredménye, se-
gítségével a dolgok kollektív elképzeléseit is lehetővé tette. Ebben a korszakban jelentek 
meg olyan „fikciók”, mint az istenek, mítoszok, vallások… Majd újból a genetika sze-
repével találkozunk: genetikai mutációk eredményezték a Homo erectus megszületését. 
Kultúrák jelentek meg, melyeknek változásai és fejlődése együttesen alkotják a történel-
met. Sokismeretlenesek máig is a gyűjtögetők vallási képzetei, a szociális tagozódásuk, 
valamint a közöttük folytatott háborúk mibenléte.

A következő forradalom az ember életmódjában a „mezőgazdasági forradalom”, 
azaz a földművelés és állattenyésztés; ez a „forradalom” jelenlegi tudásunk alapján 
nem földrajzi elterjedés révén jelent meg a világ különböző vidékein, hanem minden-
ütt önállóan ment végbe. Harari merész, de tőle megszokott fordulattal, így jellemzi 
ezt az emberiség számára új életmódot: „A mezőgazdasági forradalom a történelem 
legnagyobb csalása volt.” Mivel indokolja véleményét? Az új életmód nem javította a 
sapiensek jólétét, ugyanis a megnövekedett élelmiszer-mennyiség nem ment át minő-
ségbe, viszont a népesség létszámának robbanásszerű növekedését vonta maga után, 
és „egy elkényeztetett elitet” termelt ki. Ezt a témát folytatva a DNS-spirálok jelentő-
ségét magyarázza az emberiség evolúciójában; hasonlatai megint meglepőek, amikor 
az evolúció magyarázatában boldogságot, fájdalmat, sikert hasonlít össze; ez egyfajta 
mechanikus szemléletet tükröz, hiszen – szubjektív érzeteket állít szembe részben 
statisztikai, részben népességpolitikai elvárásokkal. Érdemes idézni ezt a passzust 
teljes egészében ahhoz, hogy világosabban láthassuk a problémát: „Az evolúció va-
lutája nem az éhezés vagy a fájdalom, hanem a DNS-spirálok másolatai. Ahogy egy 
cég gazdasági sikerét a bankszámláján található dollárok számával mérjük, nem pedig 
alkalmazottai boldogságával, úgy egy faj evolúciós sikerének mértéke is a DNS-e 
másolatainak száma. Ha nem marad több DNS-másolat, a faj kihal, ugyanúgy, mint 
ahogy a cég csődbe megy, amelynek nincs több pénze. Ha a faj sok DNS-másolatot 
hoz létre, az siker, és a faj virágzik. Ebből a szempontból nézve 1000 másolat mindig 
jobb, mint 100. Ez a mezőgazdasági forradalom lényege: a képesség, hogy rosszabb 
körülmények között is több ember maradjon fenn.” A „valuta”, „elit” szavak mellett 
anakronisztikusnak tűnhet a „stressz” szó használata is az új gazdálkodással kapcso-
latban, miszerint ennek a „stressz”-nek volt a következménye, hogy a felbukkanó új 
rétegek – „elitek”, uralkodók – által kizsákmányolt parasztok többlettermelése olyan 
– negatív és pozitív – eredményeket produkált, mint a háborúk, a művészetek, a filo-
zófia, a templomok stb., míg a „közös mítoszok” – istenekről, hazáról, részvénytársa-
ságokról (!) – is az elnyomást és kizsákmányolást hivatottak fenntartani.

A számolás és az írás megjelenését az egyre nagyobb mennyiségű információ táro-
lása, illetve ezen információk feljegyzésének és továbbításának szükségessége hívta 
életre, de az írásrendszer elterjedése már lehetővé tette pl. versek, drámák, sőt – 
szakácskönyvek (!) írását is.



94 KUN TIBOR: EMBER, ISTEN, ISTEN-EMBER – ÉS A TÖRTÉNELEM

Valóság • 2019. április

A történelem időben egymást követő szakaszainak tanulmányozását és bemutatását a 
szerző meg-megszakítja egy-egy olyan témával, amely ma is napirenden van a világban; 
ilyen problematikus és kényes témák a rasszizmus, a biológia és a kultúra ellentmondá-
sos kapcsolata.

Hogyan vélekedik Harari ezekről a jelenségekről, fogalmakról, melyeknek lényegét, 
fejlődésük történetét, lehetséges, hogy sokan inkább csak sejtik, semmint ismerik? Íme: 
„A beszennyeződés és a tisztaság fogalma a történelem során végig, szinte minden tár-
sadalomban vezető szerepet játszott a társadalmi és politikai felosztás megerősítésében, 
és számos uralkodó osztály használta fel őket előjogai megőrzése érdekében […]. 
Ha el akarunk szigetelni egy embercsoportot – nőket, zsidókat, romákat, melegeket 
vagy feketéket –, a legbiztosabb módszer erre, ha mindenkit meggyőzünk arról, hogy 
ezek az emberek szennyezés forrásai. Idővel a rasszizmus egyre több és több kulturális 
színtérre terjedt szét […]. A biológia nem igazolja. Ezeket a jelenségeket csak akkor le-
hetünk képesek megérteni, ha tanulmányozzuk azokat az eseményeket, körülményeket 
és erőviszonyokat, amelyek a képzelet szüleményeit kegyetlen és nagyon is valóságos – 
társadalmi struktúrákká formálták.” A viharos vitákat kiváltó homoszexualitásnak törté-
nelmi előzményei vannak, amelyekről nagyon kevesen tudnak, időnként esetleg a pszi-
chiáterektől, vagy a görög-római társadalmak ilyen irányú szokásaiból. Pedig, ahogyan 
kiemeli, „Természet anyánk egyáltalán nem bánja, ha férfiak egymáshoz vonzódnak 
szexuálisan. Csupán a bizonyos kultúrákhoz tartozó emberi anyák csinálnak jelenetet, 
ha a fiuk összejön a szomszéd fiával. Az anyák hisztije azonban nem biológiai szük-
ségszerűség. Jelentős számú kultúra nem csak megengedhetőnek, de szociálisan építő 
jellegűnek tartotta a homoszexualitást: pl. az ókori Görögország.” S végül a biológia és 
a kultúra éles szembenállásának lényegét így magyarázza a szerző: „Jól használt arany-
szabály az, hogy »a biológia megenged, a kultúra megtilt«. A biológia a lehetőségek 
igen széles skáláját hajlandó tolerálni. A kultúra kötelezi az embereket egyes lehetősé-
gek megvalósítására, míg más lehetőségek megvalósítását tiltja nekik. A kultúra váltig 
állítja, hogy csak azt tiltja, ami természetellenes. Biológiai szempontból azonban semmi 
sem természetellenes. «Természetes» és «természetellenes» fogalmaink valójában nem a 
biológiából, hanem bizonyos teológiai elméletekből erednek. A «természetes» teológiai 
jelentése: összhangban van Isten szándékaival, aki a természetet teremtette.”

A kultúra, általában az emberi alkotóképesség fenntartását, fejlődését az ellentmon-
dások fejlesztik, tartják fenn, nélkülük – mondja a szerző – nem lett volna lehetséges 
semmilyen kultúra létrehozása. 

Ezek után a pénz szerepéről, az emberek közötti viszonyok pénz általi megrontásáról 
beszél, kiemelve a kereslet és kínálat „hideg törvényét.” Figyelmeztet, hogy bizonyos 
erkölcsi normákat – becsület, hűség, erény, szeretet stb. – nem szabad a piac, és vele 
együtt a pénz uralma alá rendelni, mert ezzel a „szívtelen piac” mindenhatóságát támo-
gatjuk.

Isten és vallás. Az animizmus, amelyet eleinte a fentebb tárgyalt „mezőgazdasági 
forradalom” támogatott, idővel átadta helyét a politeizmusnak. Amiben viszont mind-
két vallás megegyezett, az, hogy mindkettő hitt egyetlen magasabb rendű hatalomban, 
azaz egy istenben. A politeizmuson belül az egyik vagy másik istenben való túlzott és 
buzgó hit – ami időnként véres vallásháborúkban nyilvánult meg – azután létrehozta a 
monoteista vallásokat, melyek közül időrendben először a kereszténység foglalta el az 
első helyet, őt követte az iszlám. A monoteista vallások hívői fanatikusabbak, intolerán-
sabbak a politeistáknál. Manapság – mondja a szerző – természetjogi vallások is léteznek: 
liberalizmus, kapitalizmus, nacionalizmus, kommunizmus; ezek az -izmusok nem szeretik, 
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ha vallásnak titulálják őket; jellemzőik „a vallási düh […], a történelem legvéresebb 
vallásháborúinak” kirobbantása. Külön kategóriába tartoznak a magukat humanistáknak 
tartó, a szerző szerint „szekták”, úgymint a liberális humanizmus: számukra az egyének 
szabadsága elsődleges, a szocialista humanizmus, amely a kollektívák erejében és az 
általános egyenlőségben hisz, és végül az evolúciós humanizmus. (Kevésbé ismert, 
faji alapokról indult humanizmus a négerség kulturális értékeit hirdető „négritude”, 
vagy a filozófiai-etikai gyökerű egzisztencialista humanizmus. – K. T.) És egy veszé-
lyes, kényes, az evolúciós humanizmus sokak által mechanikusan értelmezett egyik 
vadhajtásához értünk. A szerző ide vonatkozó véleménye súlyos bírálatokat váltott ki 
kritikusai részéről. Sajnos, ezek a kritikusok vagy nem olvasták végig a könyvnek ezt 
a részét, és megelégedtek – a sok tekintetben valóban jogos – általában az adott tör-
ténelmi korszak és annak ideológiájának hiányos, egyoldalú ítéletével. Újból hosszan 
idézek Hararinak a könyvben kifejtett gondolatmenetéből: „A nácik nem voltak ember-
gyűlölők. Azért harcoltak a liberális humanizmus, az emberi jogok és a kommunizmus 
ellen, mert csodálták az emberi mivoltot, és hittek az emberben rejlő óriási lehetőségek-
ben. A darwini evolúcióelmélet logikája alapján azonban úgy érveltek, hagyni kell, hogy 
a természetes kiválasztódás lemorzsolja a gyengébb egyedeket, és csak a legerősebbek 
maradjanak fenn és szaporodjanak […]. A 3. évezred hajnalán az evolúciós humaniz-
mus jövője nem egyértelmű. A Hitlerrel vívott háborút követően hatvan évig tabu volt 
a humanizmust összekapcsolni az evolúcióval, és a Homo sapiens »feljavítását« célzó 
biológiai módszereket támogatni. Mára azonban ezek újra népszerűvé váltak […]. 
Sokan fontolgatják azt, hogy egyre növekvő biológiai tudásunkat kellene felhasználni 
az ember feletti emberek megteremtéséhez.” A kritika felháborodása ezen kijelenté-
sek miatt nem egészen indokolt, hiszen – ha mást nem veszünk figyelembe – elég 
arra gondolni, hogy maga Harari izraeli zsidó származású tudós, nem valószínű tehát, 
hogy a nácizmust mint olyat éltetné! De nézzük tovább a problémás kérdést és annak 
a szerző által pontosított kifejtését! „Hitler nemcsak a saját sírját ásta meg, hanem a 
rasszizmusét általában […]; éppen azért, mert a náci ideológia rasszista volt, nyuga-
ton a rasszizmus elveszítette a hitelét. A változáshoz azonban idő kellett”, mialatt, te-
szi hozzá: „A fehér felsőbbrendűség az amerikai politika vezérelve maradt legalább a 
’60-as évek elejéig.” És bár a szerző második könyvét a maga egészében alább, külön 
elválasztva kívántam ismertetni, most mégis – ugyancsak ehhez a kérdéshez vissza-
térve – jogosnak, sőt kívánatosnak tartom, hogy onnan emeljek ki néhány mondatot 
Harari véleményének tisztázására. Ott tehát így folytatja: „A 19. és 20. század során 
a humanizmus két oldalhajtást is növesztett: a szocialista humanizmust és az evolú-
ciós humanizmust, amelynek leghíresebb képviselői a nácik voltak […]. Ne feledjük, 
hogy Hitler és a nácik az evolúciós humanizmusnak csupán egy szélsőséges ágát kép-
viselik. Ahogy Sztálin és a Gulag sem tesznek mindjárt semmissé minden szocialista 
eszmét és érvet, úgy a nácizmus rémtettei sem vakíthatnak el bennünket úgy, hogy ne 
vegyük észre az evolúciós humanizmus egyes meglátásait. Auschwitznak vérvörös felki-
áltójelnek kell lennie, nem az emberi horizont egy részét kitakaró fekete függönynek.” 
(Kiemelések tőlem, K. T.)

S végül, a „tudományos forradalom”, melynek alapjait Amerika felfedezése rakta le, 
s az utóbbi 500 évnyi periódusának az elnevezése. Végső két állomása egyrészt 1945. 
július 16-a volt: az amerikaiak felrobbantották az első atombombát – az emberiség fej-
lődésének további menetére nézve nem egyértelműen pozitív teljesítmény, hiszen vele 
az Ember megteremtette saját maga kiirtásának a lehetőségét is. Ugyanakkor elterjedt 
vélemény az is, hogy éppen ez a veszély adhat esélyt arra, hogy ne használják fel 
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fegyverként ezt az eszközt. E „forradalom” időbeni szakaszának másik befejező esemé-
nye az Ember Holdra lépése volt (arról nem esik szó, ez az esemény mit fog jelenteni 
később az Ember(iség) számára…).

Nyugat-Európa 1500 és 1750 közötti történelmének alakulását vizsgálva a szerző 
megállapítja, hogy e két évszám közötti periódusban, bár meghódította az óceánokat, 
nem tudott felülkerekedni az ázsiai kontinens hatalmán; erre csak 1750 és 1850 között 
kerülhetett sor, amikor sikerült katonailag megtörni ezt a hatalmat. Ezután azonban a 
„globális hatalmi központ Európába [értsd ez alatt Nyugat-Európa bizonyos politikai, 
kulturális, katonai központjait, K.T.] vándorolt át, hogy a mai napra azután meghatá-
rozza a világban betöltött szerepét. Mindezen időszak alatt Kína és Perzsia kimaradt 
a fejlődésből, mivel gondolkodásuk nem követte az európai gondolkodást, amelyet ez 
minden eszközzel – a humanitáriusoktól kezdve a legdurvább és legembertelenebbekig 
– próbálta terjeszteni”).

Kapitalizmus és imperializmus: Európa politikáját a 18. és 19. század óta jellemző 
elmélet és gyakorlat. Lényegük abban állt, hogy az Európán kívüli területi hódításokat 
már tudás megszerzésére is felhasználták, mindemellett azonban az európai hódítók a 
történelemnek talán legnagyobb népirtásait vitték véghez az addig legaljasabb és leg-
kegyetlenebb módszerekkel. A Nyugatról elindult globalizáció a 20. században érte el a 
földrészünkön kívüli kultúrákat és társadalmakat; ez a folyamat volt egyben „az európai 
hegemónia összeomlásához vezető egyik legfontosabb tényező”; sajnos, pontosabban 
nem magyarázza a szerző, miért éppen ez jelentette ezt a bizonyos „összeomlást”. Az új 
„birodalmak” új „hódítói” megideologizálták hódításaikat: új ismereteket és tudást vit-
tek az „elmaradottnak” talált népeknek: ezt a tevékenységüket azután „haladás”-nak tün-
tették fel. Harari mindezt sommásan, de találóan így foglalja össze: „Az európai birodal-
mak annyi mindent tettek, olyan széles skálán, hogy számos példát találhatunk bármire, 
amit csak állítani akarunk róluk.” Majd a legújabb kori történelem egyik, fentebb már 
érintett témájában, a rasszizmusban mélyül el, új szót alkotva, a „kulturizmust”, amely 
a „mai elitek” között dívik; lényege azonban ugyanaz, mint a „rasszizmus” szónak: „a 
más emberi csoportok eltérő értékeiről szóló megjegyzés”.

Hogyan vélekedik a szerző a kapitalizmusról?
Egyrészt kijelenti, hogy annak „legszentebb parancsolata: a termelés hasznát a ter-

melés további növekedésébe kell fektetni” – véleménye szerint ugyanis a modern gaz-
daságtörténet kulcsszava a növekedés – másrészt ma már a kapitalizmus egyfajta etikát 
is jelent, ami meghatározza gondolkodásunkat, viselkedésünket, amelyeknek szintén 
a gazdasági növekedést kellene segíteniük. Számára a növekedés biztosításának elve új 
„vallás”; a modern tudományos kutatás azonban nagyban pénzfüggő, ezt a pénzt különböző 
pénzintézetek, kormányok biztosítják. A tudósok és pénzintézetek, kormányok stb. közötti 
kapcsolatban a főszerepet a tudósok játsszák. Arra pedig, hogyan szereznek a kormányok 
pénzt, történelmi példát kapunk a 19. századból: az első ópiumháborúról van szó (1840–
1842), amelynek két főszereplője Kína és Anglia volt. Az egyenlőtlen harcot az Anglia által 
támogatott drogkereskedők nyerték meg, akik a szabadkereskedelem ürügyén kínaiak milliói 
számára szállították az ópiumot, akiket így ópiumfüggővé tettek, azaz lassú halálra ítélték 
őket. A világ elvakult növekedéspárti és csak a számoknak élő közgazdászai számára a ma 
gazdasági csodaként ismert Hongkong 1997-ig a britek által támogatott drogkereskedelem 
központja volt. Az újkori európai kapitalizmus egy másik tényezője a néger rabszolga-ke-
reskedelem volt (itt az „atlanti rabszolga-kereskedelem” kifejezést találjuk, amely kifejezés 
pontos, de megemlítendő egy másik meghatározását is: trianguláris, azaz háromszögű ke-
reskedelem, amelynek három oldala a következőket jelentette: Európából csecsebecsékkel 
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és erős szeszesitalokkal megrakott hajók indultak Afrikába, ahol könnyen megvásárolható 
néger törzsfőnököktől és királyoktól rabszolgákat vettek – ez volt a „háromszög” egyik ol-
dala, majd ezeket a rabszolgákat Közép- és Észak-Amerika rabszolgapiacaira szállították 
– ez a „háromszög” második oldala, innen pedig a trópusokon termő és ott gyakorlatilag 
ingyen földolgozott élelmiszer-termékeket – elsősorban cukrot, illetve rumot Európába 
szállították – ez az útvonal volt a „háromszög” harmadik oldala).

A kapitalizmus számára első számú kihívást a 20. században a kommunizmus jelen-
tette, bár a kiáltó egyenlőtlenségek a világban továbbra is fennmaradtak. Sokak számára 
ma új veszélyeket jelentenek a gazdaságot fenntartó és növelő nyersanyagok lehetséges 
kimerülése, bár ezt a veszélyt nem igazolják az állandóan újabb energiaforrások felfede-
zései: „Tisztán látható, hogy a világban nincs energiahiány. Csupán az ahhoz szükséges 
tudásunk hiányzik, hogy megszelídítsük, és igényeink szerint átalakítsuk az energiát.” 
Ezek után megint egy új szó kreálásával vezeti be a fogyasztás harcát a takarékosság 
ellen: „konzumerizmus” (latin consumere szóból az 1970-es években az amerikai-angol 
szóképzéssel létrehozott kifejezés, modern jelentése egyrészt: ’fogyasztás’, illetve a 
fogyasztás növelésére biztató felhívás), amelyben a fogyasztási cikkeket gyártó és szol-
gáltatásokat nyújtó cégek, vállalatok törekvéséről van szó. Ezt is „vallás”-nak nevezi 
a szerző, ami azonban annyiban különbözik más vallásoktól, hogy ennek hívei eleget 
tesznek parancsainak. Az energiatartalékok kimerülésének indokolatlan veszélyével 
szemben már komolyabb és reálisabb a környezetpusztítás, amit a modern ipar idéz elő, 
és amit bizonyos politikai körök – tudatosan – tudattalanul – figyelmen kívül hagynak. 
Az ipari forradalom negatív hatásainak az új társadalmi rendben mi is tanúi lehetünk, 
úgymint a családi kötelékek gyengülése, sok esetben teljes felbomlása, a piac és az ál-
lam egyre inkább átveszik ezen kötelékek szerepét, és – például a gyermeknevelésben 
– a felelősséget a szülőkre hárítja, akiknek a tekintélye viszont egyre gyorsabb ütemben 
szűnik meg. A fogyasztói közösségek még a nemzeti közösségeket is felváltják. Egy 
másik – ezúttal pozitív – társadalmi jelenség, amit szerzőnk az állammal köt össze: az 
erőszak visszaszorításában tagadhatatlan szerepet játszik. Az államok közötti kapcsola-
tokban ez a szerep megnyilvánult a birodalmaknak a gyarmatosított országokból – a bri-
tek Indiából, a franciák Afrikából – történt kivonulásában, illetve egyes országok belső 
politikai rendszerének összeomlásában, például a volt Szovjetunió esetében.

A békésen lezajló világesemények azonban önmagukban nem jelentik magát a békét 
– jegyzi meg Harari; utána elvileg jöhet bármi: további béke vagy újabb háborúk. Az ő 
meghatározásában az „igazi béke a háború valószínűtlensége”. S ez a feltétel ma több 
ok miatt adottnak is látszik: ezek közül említi egyrészt azt a pragmatikus nézetet, mely 
szerint ma már a háborúzás óriási költségekkel járna, ami szembemegy a növekedést 
mint végső célt kitűző gazdasági és egyéb igényekkel. Azután „a mi korunk az első, 
amikor a világot békeszerető elit uralja”. A pacifizmus eszméjének előretörése szintén 
visszafogja a háborút akaró erőket. S van végül egy paradox állapot, amelyet ma már 
egyre gyakrabban hangoztatnak: a világban felhalmozott, pusztításra és megfélemlítésre 
szánt nukleáris fegyverarzenál is a béke biztosítékául szolgálhat. Jövőnket illető végső 
megállapítása mégsem egyértelmű: „a Jó és a Rossz között táncoljuk életünket, s a kettő 
közül még bármelyik bekövetkezhet…”

A boldogság meghatározása és eredete nem a könnyen kezelhető témák közé tartozik, ta-
lán ezért nem is foglalkoznak vele a történészek. A boldogság mérésére nincsenek eszközök, 
ami miatt a meghatározása emberenként változik – már amennyire az embereket ez érdekli. 
Harari szerint azonban ez lenne az egyik legfontosabb kérdés életünkben. Másképpen felté-
ve a kérdést: boldogabb-e a mai generáció az élet különböző területein elért eredményektől? 
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Sem a mértéktelen optimizmus, sem a mértéktelen pesszimizmus nem uralkodhat el rajta e 
tekintetben. Az emberek a boldogságukat, megelégedettségüket többek között olyan, saját 
maguk által véghezvitt cselekedetekkel is elérhetik, mint az állatokon – az élelmük és ké-
nyelmi szempontjaik kielégítésére kiválasztott, megkínzott vagy éppenséggel leölt állatokon 
–, valamint az egyes, nem is oly régen ún. „orvosok” által a felsőbbrendű emberi faj létre-
hozása céljából végzett kísérletek… A boldogság eredetének másik feltételezett forrása 
– a külső hatásokon: anyagi jólét, jó fizetés, gazdagság stb. kívül – a biológusok szerint, 
biokémiai reakciók bonyolult sorozatának bennünk zajló működése. Mindezek mellett azért 
ma már a társadalmi és lélektani behatásokat is figyelembe veszik és elfogadják a biológu-
sok; a probléma akkor kezdődhet, amikor lelki problémáinkat a biológia eszközeivel akarjuk 
megoldani. A pszichoterápiában alkalmazott gyógyszerekkel pl. nemcsak befolyásolhatjuk, 
de bizonyos mértékig – és/vagy időtartamra – manipulálhatjuk az ember gondolkodását, 
cselekedeteit. Harari Aldous Huxley Szép új világ c., 1932-ben megjelent regényét használja 
fel, illusztrálandó az emberiség pszichiátriai gyógyszerek által történő rémisztő irányítását.

Heves viták zajlanak a biológusok és az iskolai oktatásban a darwinista evolúciót 
elvetni kívánók között. Ez arra vezethető vissza, hogy ma már a tudósok laboratóri-
umaikban képesek élőlényeket előállítani, így „büntetlenül szegik meg a természetes 
kiválasztódás törvényeit”. Szerzőnk a múltat vizsgálva a biológusoknak ad igazat, 
hozzátéve, hogy „ironikus módon azonban megtörténhet, hogy a jövővel kapcsolatban 
az intelligens tervezés híveinek lesz [igazuk].” Ugyancsak az emberi élet törvényeit 
igyekeznek kijátszani az ún. „kiborgtervezéssel” („kiborg”: angol eredetű szóösszetétel 
a ’cybernetic+organism’ szavakból, jelentése: ’kibernetikus szerkezettel összekapcsolt 
élőlény’, in: Bakos 2007). Főleg az USA-ban folynak ilyen kísérletek, amelyek techni-
kailag figyelemreméltóak, de eredményeik, legalábbis a jövőt illetően, félelmeteseknek 
tűnhetnek. Új etikai megközelítéseket vetnek fel a „csaknem tökéletes gyógyászat”, 
vagy az emberi agy és a számítógépek között létrehozható kapcsolatok stb.

Ebben az első (I) könyvben található egyéb utalások közül csak néhányat emelnék ki, 
amelyekkel nem foglalkoztam, nem tudtam foglalkozni e rövid áttekintésben. Így: a sa-
piens és a Homo sapiens életmódja a 70 ezer és kb. 12 ezer év közötti időszakban, régé-
szeti leletek tanúságai, antropológiai adatok a világ különböző tájairól, paleontológusok 
és zooarcheológusok kutatásai, a római köztársaság hatalmának csúcsain, Hammurapi 
törvénykönyve, Amerikai Függetlenségi Nyilatkozat, a sumérek és a számok alkalma-
zása, mítoszok és fikciók az állam szolgálatában, nők, férfiak és a szexualitás fejlődése, 
barter és a pénz szerepe, arany és ezüst szerepe, birodalmak és jellemzőik, dinasztiák, 
a globális birodalom, tudatlanság és tudás, a Cook-expedíció és a C-vitamin, Európa 
hódításai, a „globális torta” és a világgazdaság, halálozások száma és okai a világban, 
Frankenstein és a gyorsuló technikai fejlődés összefüggése stb.

(Hely megtakarítása érdekében, és elkerülendő az ismétléseket, az ehhez az első [I] 
könyvhöz is tartozó Egyéb megjegyzéseimet a második [II] könyv ismertetésének végén 
összefoglalva találhatja az olvasó.)

II.

HARARI: HOMO DEUS

Y. N. Harari fentebb ismertetett és a most következő, szerintem szorosan és elválasztha-
tatlanul összefüggő két könyvének megírása között három év telt el. Ez a három év sem 
volt elég ahhoz, hogy a körülötte fellángolt szenvedélyes, hol elmarasztaló, hol elismerő 
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kritikák alábbhagyjanak – ami persze nem baj. E kötet felépítése ugyanolyan, mint az 
előző könyvéé, az öt rész fejezetei ugyanolyan fantázianevűek és különcködők – vagyis 
csak akkor válnak érthetővé, amikor tartalmukba beleolvasunk. Íme tehát a tartalom-
jegyzék: ELSŐ FEJEZET: Az ember új projektjei; ELSŐ RÉSZ: A homo sapiens meg-
hódítja a világot; MÁSODIK FEJEZET: Az antropocén; HARMADIK FEJEZET: Az 
emberi szikra; MÁSODIK RÉSZ: A Homo sapiens értelmet ad a világnak; NEGYEDIK 
FEJEZET: Történetmesélők; ÖTÖDIK FEJEZET: A furcsa pár; HATODIK FEJEZET: A 
modern paktum; HETEDIK FEJEZET: A humanista forradalom; HARMADIK RÉSZ: A 
Homo sapiens elveszíti az irányítást; NYOLCADIK FEJEZET: Időzített bomba a labor-
ban; KILENCEDIK FEJEZET: A szuperember színre lép; TIZEDIK FEJEZET: A tudat 
óceánja; TIZENEGYEDIK FEJEZET: A dataizmus.

Tényekkel kezdi: az éhínség visszaszorulóban – már ott, ahol nem a politika az irá-
nyító; „drámai” méretű járványoktól nem kell tartania az emberiségnek; a betegségek 
gyógyításában óriási a haladás, és – a nanorobotok (a görög „nano-” előtagként: az 
alapmértékegység ezermilliomod [10-9] részét jelöli. in: Bakos 2007) révén – remé-
nyeink ezen a téren is növekednek, csökkent a nemzetek közötti háborúk veszélye stb. 
S mégis itt állunk egy különös probléma előtt: ki gondolhatott erre! „Mit kezdjünk ma-
gunkkal?” Ez a kérdés persze nemcsak a szabadidő eltöltésére vonatkozik, hanem arra, 
hogy a bennünk lévő veszélyekkel meg tudunk-e, igen vagy nem, birkózni? A tudósok, 
kutatók által felfedezett vagy/és kitermelt eszközök, eljárások, amelyek biztonságun-
kat, gyógyulásunkat segítik, esetleg olyan emberek kezébe, hatalmába juthatnak, akik 
ezeket pusztításra, tömeges népirtásra, biztonságunk megsemmisítésére használhatják 
valami ideológia nevében, gondoljunk mondjuk a terroristákra! (Nem megnyugtató az 
a megállapítás velük kapcsolatban, hogy elsősorban a tömegek megfélemlítése a céljuk, 
de tömegpusztító fegyverek és eszközök kifejlesztésére nincsenek még birtokában sem 
a szükséges alapanyagoknak, sem a tudásnak – legalábbis ma még ezzel vigasztalnak a 
tudósok. [A terrorizmus témájában ld. recenziómat Terrorizmusról, terroristákról cím-
mel a Valóság, 2018/6. számában. K. T.].)

De térjünk vissza a szerző kérdésére: mi lesz velünk, ha a felsorolt csapásokat leküz-
döttük? Hát – feleli –, tennivalónk azért akad még bőven akkor is: „Az egyik fő teendő 
az emberiség és az egész bolygó megóvása lesz a saját hatalmunkban rejlő veszélyektől 
[…]: globális felmelegedés, klímaváltozás, környezetszennyezés.” S jön a magyarázat a 
könyv címére: Homo deus. „Miután a túlélésért folytatott állati harc fölé emelkedtünk, 
belefoghatunk abba, hogy istenné tegyük az embert.” A kijelentés meghökkentő, vallá-
sos emberek számára istenkáromlásnak is beillik. Az élet és a halál és a modern ember 
hozzájuk való viszonyát ez utóbbi szemszögéből, a tudomány és az emberi jogok állás-
pontja szerint ítéli meg: az Emberi jogok egyetemes nyilatkozata az ember egyik elide-
geníthetetlen jogának az élethez való jogát ismeri el és jelenti ki. Itt Harari egy logikai 
eszmefuttatásba kezd, amely azonban kissé erőltetettnek hat számomra, ugyanis belép-
teti a halált, ami „nyilvánvalóan megfoszt minket ettől a jogtól, emberiség elleni bűn, és 
így hadat kell viselnünk ellene”. A logikai bukfencet abban látom, hogy az Emberi jogok 
egyetemes nyilatkozata konkrét személyek és intézmények által megfogalmazott tétel, 
míg a halál nem az. Vajon erre a – szerintem tehát – logikai bukfencre azért lehetett szük-
sége, hogy ebből kiindulva folytassa eszmefuttatását: „A modern tudomány és kultúra 
[…] nem metafizikai rejtélyt, és főleg nem az élet értelmének forrását látja a halálban. 
A modern ember számára a halál megoldható és megoldandó technikai probléma.” Azért 
ez nem olyan egyszerű még elméletben sem, a technikai megvalósítása pedig ugyancsak 
távolinak tűnik – gyakorlati következményeiről nem is szólva. Nyugtalanságra azonban 
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e következményeket illetően egyelőre nincs okunk; állítja ugyanis: „Az én személyes 
nézetem szerint a 21. században korai még az örök ifjúságban reménykedni, és aki túl-
ságosan beleéli magát, az keservesen csalódni fog.” A halálfélelem viszont kiemelkedő 
szerepet játszott, játszik a művészi alkotásban.

Szerzőnk sokat foglalkozik ebben a könyvében is, csakúgy, mint a Sapiens címűben, 
a boldogsággal: ő most az emberek feladatainak sorában a „második nagy pont”-ként 
jelöli meg. Kevesen beszélnek erről a témáról, főleg azok közül, akik csak a növeke-
désben, a termelés féktelen növelésében tudnak gondolkodni, és csak a GDP-t (hadd 
írjam le egyszer magyarul e három titokzatos és divatos szónak a jelentését: bruttó hazai 
termék – vajon miért ódzkodunk a magyar szavaktól?) ismerik el minden értékmérőjé-
nek. „A termelés csupán eszköz, nem cél” – emeli ki. Itt is megnyugtat kicsit minket: 
„Manapság sok gondolkodó, politikus, sőt közgazdász is azon a véleményen van, hogy a 
GDP-t ki kellene egészíteni, vagy éppen helyettesíteni kellene a GDH, a Gross Domestic 
Happiness, azaz a bruttó hazai boldogság értékével.” Az érzetekről/érzésekről szólva 
megállapítja, hogy azokat a biológia határozza meg, amely kapcsolat az oktatásra kive-
títve oda vezetett, hogy sokak szerint az iskolai oktatás fejlesztésében a „tanulók bioké-
miáját kellene átalakítani”. A biokémiai folyamatokat azonban könnyen lehet manipulál-
ni, például a mindennapi politika és politikusok képesek lesznek társadalmukat a nekik 
tetsző politikai, társadalmi, érzelmi, gazdasági irányba terelni. A szerző – és egyébként 
ez jellemző rá – sok felvetett kérdésre több választ is ad, amelyek mindegyike igaz 
ugyan, de úgy tűnik, közülük az olvasónak kell eldöntenie, végül is melyiket választja: 
a neki kellemeset vagy inkább az ijesztőbbet. De a szerző humorosan is megközelíthet 
komoly problémát: „A kapitalista szemlélet számára a boldogság egyenlő a gyönyörrel. 
Pont. Mind a tudományos kutatások, mind a gazdasági tevékenységek erre vannak ki-
hegyezve, így azután minden évben még jobb fájdalomcsillapítók, újabb ízű fagylaltok, 
kényelmesebb matracok és addiktívabb (»addiktív«, melléknév, az angol »addict«, azaz 
»kábítószer rabja« szóból, jelentése: ’függőséget okozó’) okostelefonos játékok szület-
nek, nehogy egyetlen pillanatig is unatkozzunk, amíg a buszra várunk.”

De térjünk rá arra a bizonyos „embert istenné tenni” formulára, amelyet oly szívesen 
használ, hogy második könyvének is ezt a címet adta: Homo deus. Szerinte ezt a tervet 
háromféleképpen lehet megvalósítani (valószínűleg elsősorban az adott területtel fog-
lalkozó szakemberek, tudósok, és a téma iránt laikusként érdeklődők számára ismertek 
ezek a tervezések, K. T.). A biológiai tervezés során „biomérnökök” az ember genetikai 
kódját változtathatják meg, „áthuzalozzák agyi áramköreit”; a kiborgtervezés (a szó 
jelentését ld. a Sapiens c. könyvről írt részben); és végül, de nem utolsósorban, a szer-
vetlen lényekbe egy, a szerves kémiai – azaz az emberre jellemző – korlátokat ledöntő 
„intelligens szoftvert” építenének be.

Új téma. Számomra, és attól tartok, illetve abban reménykedem, sokak számára, akik 
még szeretik a színházat, elfogadhatatlan Harari következő megjegyzése a modern szín-
házról: „A modern színházi feldolgozásokban Oidipusz, Hamlet és Othello talán farmer-
ben és pólóban jár, és fent van a Facebookon, érzelmi konfliktusaik azonban ugyanazok, 
mint az eredeti darabban.” Nos, ami a mondat első felét illeti – mármint a jelmezeket 
és a Facebook-ot – már beteljesültek Harari előrejelzései, a mondat második részének 
mondanivalója azonban már hamis! Sajnos, megértük ezeknek az új díszleteknek és jel-
mezeknek a korát – visszataszítóak! Szerencséjük van a nevezett szerzőknek, hogy már 
nem érték meg a művészet ilyen alacsony fokú megjelentetését az ún. „modern színházi 
feldolgozások”-ban. Nem igaz, hogy „érzelmi konfliktusaik” ugyanazok maradnak, mint 
eredetiben. Vajon az a közönség, amely az utóbbi néhány évtizedben már csak ilyen 
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maskarákba bújtatott, gondolataikból éppen az új jelmezeknek köszönhetően kiforgatott 
darabokat élvez, hogyan és mikor tudna megismerkedni Shakespeare-rel, Szophoklésszel 
és így tovább, illetve azzal a korszakkal, amelyben megszülettek ezek a darabok? Vajon 
a páncélsisakos és gyorstüzelő géppisztollyal pl. az Aidában felléptetett művészek milyen 
ismereteket és művészi élményeket képesek nyújtani, teszem fel, a mai fiataloknak vagy 
azoknak a felnőtteknek, akik életük során sohasem olvasták nevezett szerzőket, sohasem 
láttak igazi színházi előadásokat? És ami még szomorúbb: vajon milyen tömegpszichózis-
nak engedelmeskednek korunk legnagyobb színészei, karmesterei, akik mindezt elfogad-
ják? Pénz, tényleges azonosulás az eljátszott és elvezényelt darabbal? Találgatni lehet, de 
nem érdemes… És nem tudom elfogadni a szerzőnek azt a magyarázatát sem, miszerint 
amikor istenről, istenekről beszélünk, „inkább a görög vagy a hindu istenekre gondol-
junk, mint a Biblia mindenható mennyei Atyjára”. Gondolatmenetemet tovább folytatva 
jelentem ki, hogy éppen ezeket az isteneket, „istenségeket” dobjuk szemétbe ebben az 
ún. „modern színházban”. Arról már nem is szólok, hogy mivel a mai, „modern színház”, 
mozi, vagy képzőművészet nagy, eredetiséget fölmutató forradalma(i) évtizedekkel ezelőtt 
lezajlott(ak), így ez a mostani „modernség” már csak karikatúrája azoknak – ez a mostani 
„modernség” elnevezés tehát ugyancsak félrevezető.

Elterjedt, divatos, sommás a mai ember- és társadalomtudósok ódzkodása a marxiz-
mustól. Itt is fáziseltolódásban szenvedünk. Pedig azzal, hogy megpróbálunk elhallgat-
ni, gúnyolni, átkozni bármilyen eszmét vagy eszmei áramlatot, azok nem tűnnek el. De 
egy T. Piketty (ld. a Sapiens c. könyvről írt recenziómat, K. T.) miért nem szégyell a 
marxizmussal (is) foglalkozni? És miért nem fél most Harari a marxizmussal (is) fog-
lalkozni (illik tudni, hogy egyikőjük sem marxista!), amikor egy érdekes, nem gyakran 
hallható, olvasható tétellel magyarázza az antimarxisták viselkedését: „[…] a kapitalis-
ták is elolvasták a Tőkét, és átvették a marxista elemzés egyes eszközeit és megállapí-
tásait […]. Még a marxista prognózisnak hevesen ellenálló keményvonalas kapitalisták 
is hasznát látták a marxista diagnózisnak.” Mert végül is, emeli ki, a történelem és a 
múlt elemzésének fontosságát abban kell keresni, hogy tanuljunk és fedezzünk fel olyan 
elképzeléseket, gondolatokat, amelyeket most vagy a jövőben esetleg felhasználhatunk, 
de amelyeket az előző generációk elmulasztottak megtenni.

Ahol a vallásként istenített iparnak és a humanista vallásoknak együtt kell élniük, 
vajon súrlódásmentes-e ez a kapcsolat? Nemmel kell felelnem a kérdésre, hiszen ahol 
ez a kétféle vallás együtt létezik, ott isteneket, istenséget nem találunk, hanem minden 
helyet az ember saját magának tart fenn, illetve követel. A humanista nem foglalkozik 
például az állatokkal, hiszen azokat kínozza, pusztító kísérleteket végez rajtuk. Ebből 
a tényből kiindulva, az állatvédők törvényeket is hoztak már, így Új-Zélandon – ahol a 
juhtenyésztés kiemelt szerepet játszik – Állatjogi törvényt is alkottak. Szerzőnk ugyan-
akkor óv bennünket attól, hogy „szükségtelenül humanizáljuk az állatokat”.

Mi segítette az emberi faj kiemelkedését az állatvilág egyéb fajai közül? Harari szá-
mára a kérdés kulcsfontosságúnak számít, többször több nézőpontból is megközelíti; 
egyébként sok kritikusa az ezzel kapcsolatos fejtegetéseit támadja. Szerinte az ember 
mai fejlettségi fokát az „interszubjektív jelentéshálózatnak”, a „rugalmas együttműkö-
désnek köszönheti”, amit viszont a biológia nem akar elismerni. Egy másik, valóban 
eléggé ki nem dolgozott és nem meggyőző az ún. „fikciók” szerepe és egyáltalán miben-
léte a történelemben; századunkban – állítja a szerző – „a fikció válik [a] leghatalmasabb 
erővé”, ugyanis a gének kutatása, szerepe nem lesz elégséges jövőnk megismerésére.

Vallás, kommunizmus, marxizmus, spiritualitás, tudomány: meghatározások, 
összefügések, ahogyan a szerző látja azokat. Miben egyeznek a kommunizmus, a mar-
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xizmus és a kereszténység? Mindhárom a történelem törvényszerűségein alapul, ame-
lyeket – legalábbis követőik és terjesztőik szerint – az ember nem tud megváltoztatni, 
ezért mindhárom vallásnak tekinthető. A vallás és a spiritualitás viszont nem téveszten-
dők össze. Itt újból találkozunk Harari kedvenc kifejezéseivel: az „alku”-val és a „szer-
ződés”-sel, amelyek jelen esetben az ember és a vallás között jönne létre bizonyos célok 
kitűzésével. A „spirituális utazás” során az ember új célok felé törekszik, míg a vallás 
egy „alku” az ember és isten között, amely az embereket egy előre kidolgozott eszme-
rendszernek, viselkedési normáknak veti alá, ugyanakkor a tudományt is szolgálja „az 
életképes emberi intézmények létrehozására”.

A bibliai judaizmus előtti időkben a vallási rítusokat olyan papok végezték, akik po-
zíciójukat elsősorban születésükből származó előnyök alapján szerezték, pontosabban 
kapták, s csak jóval később jelentek meg a rabbik (tudósok); az ő pozíciójuk már a tu-
dásukon, műveltségükön alapult, és ők váltak a bibliamagyarázatok papjaivá. Filozófiai 
megközelítésben tárgyalja az ember és a felsőbb hatalom (pl. Isten) közötti kapcsolat 
hiányának következményét: Heidegger, Sartre gondolatai (is) felbukkannak a követke-
ző sorokban: „[…] semmilyen magasabb hatalom nem fog megmenteni bennünket a 
szenvedéseinktől, vagy értelmet adni azoknak […]; ha dolgok csak úgy megtörténnek, 
minden forgatókönyv vagy elképzelés nélkül, akkor az embert sem köti semmiféle 
meghatározott szerep. Azt csinálunk, amit akarunk – hogyha találunk rá módot.” Hogy 
mondja Sartre, az ateista egzisztencialista filozófus: „Arra vagyunk ítélve, hogy szaba-
dok legyünk.” Igaz, nála a szabadságot korlátozza a felelősség tudata, ami viszont szo-
rongáshoz – egzisztencialista szorongáshoz vezet.

A 21. század egyik „legnyugtalanítóbb” kérdésének tartja a modern tudomány hozzá-
állását a valláshoz. A modernitás (is) a szerző egyik kedvenc témája, ami persze könnyen 
érthető, hiszen évtizedek óta folyik a fogalom körüli vita, ehhez hozzáfűzi a már szintén 
említett gazdasági növekedést, amely magában foglalja és egyesíti a „modern vallás(t), 
ideológi(át) és mozgal(mat)”. Összevetve a (volt) Szovjetunió „megalomániás ötéves 
terveit” a „legelvetemültebb amerikai rablókapitalista” növekedésbe vetett hitével, úgy 
tűnik, nem lehet elfogultsággal vádolni egyik ideológiával szemben sem – legfeljebb az 
esztelen növekedés iránti ellenszenvéről tesz tanúságot. Majd kijelenti, hogy nyugodtan 
vallásként lehet felfogni ezt a „hitet”, hiszen képviselői – egyének, kormányok stb. – e 
hit zászlaja alatt tönkretesznek emberi, társadalmi értékeket, legyen az család, a kör-
nyezet megóvása, emberek közötti egyenlőség. De miért választja szét a növekedésbe 
vetett hit megnyilvánulásait a kapitalizmus „vallásával” szemben. Pontosabban, ő meg-
különböztet kapitalistákat és a kapitalizmusnak ugyancsak a növekedésbe vetett hitét, 
amikor ezt mondja: „Az éhezés és a járványok legyőzéséért járó dicsőség nagy része a 
gazdasági növekedésbe vetett töretlen kapitalista hitet illeti. Jár a kapitalizmusnak némi 
tisztelet az erőszak visszaszorításáért, valamint a tolerancia és együttműködés elősegíté-
séért is.” Önellentmondásról, lavírozásról van szó a fogalmak és a szerzőnek e fogalmak 
gyakorlatbani megjelenési formáinak értelmezése között? Mindenesetre ügyesen taktikáz 
megfogalmazásaival, véleményeivel – vagy maga a téma követeli meg ezt a bizonytalan-
ságot és/vagy tudatos taktikázást? Hiszen ő maga is beismeri minden ellenséges indulattal 
vagy állásfoglalással szemben: „Ahogy a Kommunista kiáltvány zseniálisan leírja, a mo-
dern világ kifejezetten igényli a bizonytalanságot és a zűrzavart. Elsöpör minden rögzült 
viszonyt és ősi előítéletet, és az új struktúrák elavulnak, mielőtt megcsontosodhatnának.”

Sartre megfogalmazta, mire kötelez bennünket az – isten nélküli – szabadság. És itt 
lép be a humanizmus, amelynek több változata és megfogalmazása létezik: az ugyancsak 
Sartre által megfogalmazott tétel: az „egzisztencializmus egy humanizmus” (ld. ilyen 
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című munkáját, magyarul részletek in: Köpeczi Béla szerk.: Az egzisztencializmus, 
Bp., Gondolat, 1966), L. S. Senghor szenegáli költő, esszéista, politikus, volt államfő 
megfogalmazását: „a négritude egy humanizmus”. Vannak még a liberalizmus, a szo-
cialisták és az evolúciós humanisták tanai; ezek közül a liberalizmust mindkét másik 
felfogás támadta. Ez a támadás azonban abbamaradt, amikor a II. világháborúban az 
egyébként ellenséges hatalmaknak, azaz a liberális államoknak szövetkezniük kellett 
a Szovjetunióval ahhoz, hogy megsemmisíthessék a náci Németországot. És egy újabb 
tényt emel ki a szerző ezzel a háborúval és szövetséggel kapcsolatban – ma már ezt sem 
nagyon emlegetik a történészek: „[…] a Szovjetunió, amely magára vállalta a konflik-
tus oroszlánrészét, és nagyobb árat is fizetett érte: 25 millió (a valóságos számokat talán 
sohasem fogjuk megtudni, hiszen az eltűntek nem szerepelnek ebben a számban, K. T.) 
szovjet állampolgár veszett oda a fél-fél millió brittel és amerikaival szemben. A nácik 
legyőzéséért a tisztelet nagy része a kommunizmust illeti”, ugyanakkor beismeri, hogy 
„legalábbis rövid távon a kommunizmus volt a háború egyik nagy haszonélvezője” 
(tegyük hozzá, amint ezt a történelem is kiemeli, hogy hosszú távon a Nyugaté volt a 
győzelem, bár ezt a győzelmet az atomfegyverek biztosították, K. T.).

A 21. század elején elindult haladás nem önmagától fog tovább felszínen maradni, 
hacsak nem ismerjük meg a legújabb technológiákat, elsősorban a biotechnika és a szá-
mítógépes algoritmusok „erejét”. A szocializmus ezt nem értette meg, bukását – többek 
között – ez is okozta.

Az új évezredünk elején fel kell készülnünk, hogy olyan technikai eszközök fognak 
megjelenni, amelyek – mivel gyorsabbak, pontosabbak – fokozatosan és több terüle-
ten, amelyeken eleddig emberek dolgoztak – megszüntetik ez utóbbiak munkáját; és itt 
nemcsak fizikai munkáról van szó, hiszen azt már legalább 150 évvel ezelőtt megtették, 
de a szellemiről is. Példák sokaságával illusztrálja ezirányú tapasztalatait, így pl. szá-
mítógépek által „szerzett” (idézőjel tőlem, K. T.) zenét, a költészetet, a művészeteket, a 
sakkot, vagy a most már milliók által használt olyan kész programokat, mint a Google, 
a Facebook stb. Ugyanakkor ezek negatív hatással lehetnek a „humanista forradalom-
ra”, az orvoslásban a hagyományos gyógyítás szerepét „egyre inkább az egészségesek 
továbbfejlesztése” veszi át, „[…], ami egy elitista társadalom vagy réteg kitenyészté-
séhez vezethet”. Bevezeti a „technovallások” fogalmát, ezen belül megkülönbözteti a 
„technohumanizmust” és a „dataizmust”: mindkettő merőben új és meglehetősen ide-
genül hangzó neologizmus, és különösen ez utóbbit, pontosabban annak a szerző által 
adott tartalmát, sokan támadják, abszolút értékűként kezelik, holott Harari csak egy új, 
szükségszerűen kiválasztott szót vetett be mondanivalója megnevezésére. Egyébként ő 
maga ezt a meghatározást adja a „dataizmus”-ról: „A legfőbb formálódó vallás […] a 
dataizmus, amely nem embereket vagy isteneket tisztel, hanem az információt imádja.” 
És minek az eredménye az információnak ez az imádata? A „dataizmus” hirdetői és mű-
velői, a „dataisták” szerint a most már több adatot („data”, latin eredetű szó, jelentése: 
’adatok, tények’, ld. Bakos 2007) felfogni és feldolgozni képtelen emberi agy helyett „az 
adatfeldolgozást ezért elektronikus algoritmusokra kell bízni”. Így alakul ki a „dataista 
dogma” – ami alapvetően technikai szemléleten alapul –, de ami ugyanakkor emberi és 
társadalmi szinten veszélyes eredményekhez is vezethet, amelyek ellen az emberekkel 
és a társadalommal foglalkozó kutatóknak, tudósoknak kell felvenni a harcot, alaposan 
mérlegelve és tudatosítva ezeket a veszélyeket.

Néhány, most és itt nem érintett téma e könyvből: halhatatlanság elérése és a szemé-
lyes jólét és gazdagság közötti összefüggés, ideológiai, politikai és gazdasági kénysze-
rítések a biológia, a genetika területén, a „történetek” szerepe a társadalomban, internet 
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veszélye az államok biztonságára, a „humanista dráma” és az emberi akarat, technikai 
fejlődés, pszichiátria és „biokémiai hiba” a depresszióban, liberalizmus és az élettu-
dományok, kísérletek az agy működéséről, hogyan értékelik a szocialisták, az evo-
lúciós humanisták és a liberálisok Beethoven, Chuck Berry zenéjét, egy pigmeus 
vadász kiáltását vagy egy kanadai farkas üvöltését…

Eddig az ismertetésem – szokás szerint önkényesen kiválasztott témákban – 
Harari két könyvéről. Befejezésül hadd idézzem a szerzőt a Homo deus végén e 
könyve magyarázatának és céljának szánt sorokkal: „Nem tudjuk megjósolni a jö-
vőt. Az ebben a könyvben felvázolt forgatókönyvek lehetőségként, nem pedig pró-
féciaként értendők […]. Ez a könyv jelenkori kondicionáltságunk eredetét tárja fel 
azzal a szándékkal, hogy lazítson annak szorításán, és segítsen valamivel szabadab-
ban gondolkodnunk a jövőről. Ahelyett, hogy egyetlen forgatókönyvet jósolva be-
szűkítené a látókörünket, szélesíteni igyekszik, hogy a lehetőségek sokkal nagyobb 
spektrumát vehessük számításba.”

(Eredetileg az volt a szándékom, hogy ismertetek néhány, magyarul, franciául, 
olaszul és oroszul megjelent kritikát; erről azonban lemondtam, egyrészt, mert talán 
a kelleténél és a megengedettnél hosszabbra sikerült volna ez az írás, másrészt főleg 
azért, mert esetleg véget nem érő vitához vezetett volna, és arra itt és most nemigen 
adódna lehetőség.)

Kiknek ajánlható ez a két könyv? Elsősorban azoknak, akiknek a közepesnél ma-
gasabb fokú történelmi ismereteik vannak, akik a hagyományos történelem mögé 
kívánnak nézni, elfogadják a szerző különös szempontok szerinti értékelését a törté-
nelemről, az Emberről és emberiségről, szívesen térnek le beidegződött szokásokat és 
módszereket követő utakról, elfogadnak olyan témákat és azokról adott értékeléseket, 
amelyeket másutt nem mindig találnak meg, nem riadnak vissza új nyelvi fordula-
toktól és azok tartalmától, akik ismeretlen célú és kimenetelű kísérletek bemutatását 
várják az ember- és társadalomkutatások területén, és végül, de nem utolsósorban sze-
retnének tájékozódni az Ember és az emberiség jövőjéről. Ne tévesszen meg senkit a 
szerző stílusa; a lényegre, azaz a tartalomra, a szerző gondolkodásának folyamatára és 
az általa feltárt eredményekre, új ismeretekre koncentráljanak!

(I. Yuval Noah Harari: Sapiens. Az emberiség rövid története. Budapest, 2015, Animus 
Kiadó, 384 p. II. Yuval Noah Harari: Homo deus. A holnap rövid története. Budapest, 
2016, Animus Kiadó, 368 p.)


