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Ian Leslie4

Csábító leegyszerűsítés 
Sokkal kevesebbet tudunk a világról,  

mint gondolnánk

Gyakran úgy teszünk, mintha értenénk a 
bonyolult problémákat, legyen szó akár 
egy cipzár működéséről, akár a brexitről. 
Az egyszerűsítés azonban dogmává vált, és 
tönkreteszi politikánkat. Kilenc kilométer 
magasságból nézve a brit partvonal isme-
rősen kanyarog. Közelítsünk rá – mondjuk 
a doveri sziklákra – és máris kevésbé lesz 
érthető. Mindössze egyenetlen kiszögel-
lések rendszertelen sorozatát láthatjuk; ha 
nagyítón keresztül szemléljük a sziklákat, 
lenn a partvonal nemigen akar szabályos 
mintát követni. Minél közelebbről nézzük, 
annál inkább meghaladja felfogóképessé-
günket. A valóság is épp ilyen bosszantó: 
a vizsgálódás minden egyes szintjén több 
kérdést vet fel, mint amennyit megválaszol. 
Mindig vannak oda nem illő részletek, sza-
bályok alóli kivételek és következmények, 
amelyeket nem lehet előre megjósolni. 
Ezért mi emberek, akik köztudottan nem 
tudunk túl sokat elviselni a valóságból, 
kifejlesztettünk egy módszert, hogy meg-
birkózzunk mindezzel az összetettséggel: 
hazudunk magunknak arról, hogy mennyit 
értünk belőle.

2002-ben Frank Keil és Leonid Rozenblit 
pszichológusok megkérték az embereket, 
hogy értékeljék saját megértésüket a cipzár 
működésével kapcsolatban. A válaszadók 
nagyon magabiztosak voltak – elvégre, ál-
landóan használtak cipzárt. Amikor azon-
ban azt kérték tőlük, hogy magyarázzák 
el egy cipzár működését, csúfos kudarcot 
vallottak. Hasonló eredmények születtek 
a vízöblítéses WC, a zongorabillentyű, a 
helikopter és a kerékpár tekintetében. S ez 
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nemcsak fizikai értelemben vett tárgyakra 
igaz: kiderült, hogy az emberek túlértékelik 
a klímaváltozással, az adórendszerrel és 
a külpolitikával kapcsolatos megértésü-
ket is. Sokkal kevesebbet tudunk a ben-
nünket körülvevő világról, mint gondol-
nánk. Az ismerettudomány szakemberei 
ezt a „magyarázó mélység illúziójának” 
(„the illusion of explanatory depth, IOED), 
néha pedig csak „tudásillúziónak” (the 
knowledge illusion”) nevezik. Együttesen 
sokat tudunk a világról, de az egyes ember 
világról való tudása sokkal bizonytalanabb 
és felületesebb, mint ahogy képzeli. Csak 
akkor érezzük meg egy kis időre a szilárd 
meggyőződéseink ingatag alapjait, amikor 
arra kényszerülünk, hogy részletesen elma-
gyarázzuk azt, amiről azt gondoljuk, hogy 
tudjuk.

Véleményem szerint ez elárul valamit ar-
ról, hogy mi siklott félre nálunk a politikai 
életben. Ezeknek a kísérleteknek állandó 
jellemzője, hogy miután az emberek meg-
próbáltak valamit megmagyarázni és ez 
nem sikerült, elfogadták, hogy nem értik 
olyan jól, mint gondolták. Alázattal elfo-
gadják a helyzetet. Jelen politikai kultú-
ránkban azonban nem ez történik. Politikai 
vezetőink között szinte alig van példa a 
tudatlanság beismerésére vagy akár annak 
elfogadására, hogy a valóság bonyolult. 
Fogalmuk sincs róla, hogy működik a cip-
zár, de nagyon határozott nézeteket képvi-
selnek arról, hogyan kell azt készíteni.

A mai politikai élet betegsége nem a 
populizmus, hanem a leegyszerűsítés: bo-
nyolult problémák túlzott leegyszerűsíté-
se. A politikusok mindig is előszeretettel 
foglaltak össze nehezen érthető kérdéseket 
hangzatos kijelentésekben és jelmondatok-
ban – ez a munkájukhoz tartozik. A brexit 
kapcsán azonban valami új dologra derült 
fény: még elfogadni sem hajlandók, hogy 
a szlogenek mögött sokkal összetettebb va-
lóság van. A brexit messze a legbonyolul-
tabb, technikai, többrétegű politikai prob-
léma, amellyel az ország valaha szembeke-
rült. Ha valaki nem zavarodik össze, vagy 
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marad teljesen közönyös, amikor bármelyik 
oldal kifejti a nézeteit, akkor vagy félreérti 
az elhangzottakat vagy egy tanácsadó agy-
tröszt munkatársa. Azonban a legtöbb Tory 
vezetőjelölt, köztük s főként pedig az, aki a 
legvalószínűbb, hogy nyerni fog5, láthatóan 
nem tett sok erőfeszítést sem a referendum 
előtt, sem pedig azóta, hogy gazdagítsa cse-
kélyke tudását az Európai Unió működését, 
az ír határkérdést és a nemzetközi kereske-
delmet illetően. A részleteket mellékesnek, a 
szakértelmet lényegtelennek tartva hagyják 
figyelmen kívül. Gyanakodva szemlélik 
azokat az embereket, akik bonyolítják a 
dolgokat – ami jó meghatározása lehet 
egy szakértőnek. A politikusok még ismé-
telt felsüléseik közepette is varázsigéket 
kántálnak, hogy kordában tartsák a bonyo-
lultságot: „A kilépés KILÉPÉST jelent”, 
„Jobb a brexit megállapodás nélkül, mint 
egy rossz megállapodással”, „Higgyünk 
Nagy-Britanniában” – A szlogenek egész-
ben nyelnek le minket. Nem véletlen, hogy 
a politikusok épp egy olyan időben fejlesz-
tették ki ezt az elvakult leegyszerűsítési 
technikákat, amikor egyre bonyolultabbá 
kezdett válni minden. Egy mindinkább 
globalizálódó, sokszínű, technika-uralta 
társadalomban élünk, de legtöbbünk nem 
szívesen vesz erről tudomást. Végtelenül 
bonyolult vívmányokat tartunk természe-
tesnek, mint például azt, hogy ott a tej a 
bevásárlóközpontokban, vagy hogy a zse-
bünkben lapul a telefonunk. Hasonlóan, 
azoknak a szavazóknak is elenyésző a szá-
ma, akik ténylegesen értik a bevándorlási 
rendszert vagy az iskolák finanszírozását 
(majdhogynem alapigazságnak számít: 
bármilyen nyilvános megvitatásra méltó 
téma túl bonyolult ahhoz, hogy a legtöbb 
szavazó megértse). Ez azonban nem aka-
dályoz meg bennünket abban, hogy hatá-
rozott véleményt alkossunk róla. Kapva 
kapunk a leegyszerűsített megoldásokon, 
mivel nem szeretjük azt érezni, hogy nem 
értjük a dolgokat. Amikor nem értünk 
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valamit, kevésbé érezzük magunkat cse-
lekvőképesnek az adott helyzetben; ahogy 
a 2016-os kilépési kampány is megmutatta, 
az emberek megijednek és dühösek lesz-
nek, ha nem érzik nyeregben magukat.

A leegyszerűsítés megváltoztatja azt a 
módot is, ahogy egymás iránt érzünk. Dan 
Kahan a jog és pszichológia kapcsolatával 
foglalkozik a Yale Egyetemen, és Amerika 
egyik vezető szakértője a politikai pola-
rizáció tekintetében; egyik tudományos 
felfedezése, hogy a pártosság a közöm-
bösségből fakad. Ha nagyon különbözik 
a bevándorlásról alkotott véleményünk a 
másik emberétől, ez jócskán eltérő tapasz-
talataink miatt lehet. Azonban a másfaj-
ta élettapasztalatunkról való elmélkedés 
agyi energiák olyan mértékű ráfordítását 
igényelné, hogy erre legtöbben nem szí-
vesen vállalkoznánk. Sokkal hatékonyabb 
módszer, hogy másokat bigottnak vagy 
hiszékenynek könyvelünk el. A leegyszerű-
sítések különfélék lehetnek. A jobboldaliak 
szeretnek minél több mindent külföldről 
érkező ellenség nyakába varrni. A balol-
dal kedvelt leegyszerűsítési formája az 
összeesküvés: minden társadalmi baj oka 
egy saját zsebére dolgozó elit létezése. A 
liberálisok mindenki másnál okosabbnak 
tartják magukat.

A cipzár egyébként két zárláncból áll, 
amelyen fogak tucatjai találhatók, ame-
lyeknek mind van egy kiemelkedése és 
egy bemélyedése; a trükk abban rejlik, 
hogy az egyik oldalon lévő valamennyi 
kiemelkedést a másik oldalon lévő egy-egy 
bemélyedésbe illesszük. Ahhoz, hogy ez 
megtörténhessen, minden fognak pontosan 
ugyanolyan méretűnek és alakúnak kell 
lennie, és tökéletes rendben kell elhelyez-
kedniük a zárláncon. Minden mindennel 
összefügg. A részletek nagyon fontosak. 
Kár, hogy a politikában senki nem tulaj-
donít nekik jelentőséget. A leegyszerűsítés 
fogja a vesztünket okozni.

(New Statesman)


