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nelopé és az olvasó megkönnyebbülésére, em-
lékeztetvén bennünket arra, hogy bár az igaz-
ság nem mindig tehet minket szabaddá, mégis 
szükséges előfeltétele a szabadságnak.

Az önámítás határai
Az Odüsszeia – mint ahogy Homérosz kijelenti 
– dal, amely „a mi időnknek is szól”, részben 
mert a költő finoman félrevezet minket: Homé-
rosz csapdát állít hallgatóságának azáltal, hogy 
Odüsszeusz társainak haláláért saját magukat 
okolja. Fokozatosan ébredünk rá, hogy ehelyett 
másvalakit kell kárhoztatnunk: Homérosz így 
kényszerít bennünket arra, hogy újragondoljuk 
Odüsszeusz hős mivoltát. Hősnek nevezhető-e 
valaki, akinek a hanyagsága és mohósága ve-
szélybe sodorja emberei életét? Aki manipu-
lációval másokat olyasmire bír rá, amit nem 
kellene megtenniük? Akinél notórius hazudo-
zóként fennáll a veszély, hogy a végén képtelen 
lesz megkülönböztetni a tényeket a kitalációtól, 
az igazságot pedig a hamisságtól?

(Foreign Affairs)

Hunter DuBose

Túléli-e a kézfogás a koronavírust?

A koronavírus keltette hisztéria közepette a 
kézfogás hagyományos gyakorlatát is górcső 
alá vették a fennálló lehetőség miatt, hogy elő-
segítheti a betegség terjedését. Az ebből eredő 
felettébb érdekes jelenségek egyike, hogy szá-
mos ismert ember jelenti ki magáról, hogy min-
dig is viszolygott a kézfogástól, és teszi fel a 
kérdést, hogy nem hagyhatnánk-e fel egyszer és 
mindenkorra a szokással, még azután is, hogy a 
koronavírus kitombolta magát.

A féktelenségéről híres tévés személyiség, 
Jeremy Vine így írt a Twitteren: „Egyszerűen 
nem kellene már leállnunk egymás kezének 
rázogatásával? Ez a gyakorlat évszázadokkal 
ezelőtt alakult ki annak biztosítása érdekében, 
hogy a férfiak ne nyúljanak a kardjukhoz – tény-
leg lehetetlen szokás, függetlenül a koronavírustól; 

örökre fel kéne hagyni vele, most, hogy ürügy 
is van rá.

„Egyetértek!” – szólt közbe Matt Ridley, a 
nagy műveltségű szerző, tudományos szakúj-
ságíró és Tory (konzervatív) főnemes, aki-
nek – bár nem a covid–19-féle módon, de 
– lázasan várom megjelenés előtt álló How 
Innovation Works (Hogyan működik az inno-
váció) című könyvét.

„Nem lehetséges, hogy a koronavírus vég-
re-valahára véget vet a kezet rázás undorító 
szokásának?” – kérdezte Ann Coulter szél-
sőjobboldali konzervatív képviselő az Egye-
sült Államokban.

Még Daniel Hannan, a retorika szakértő-
je, egykori európai parlamenti képviselő is 
elérkezettnek látta az időt, hogy tollat ra-
gadjon, és írjon egy cikket a Telegraphba, 
amelyben javasolta, hogy a koronavírus „po-
zitív hozadékaként” „térjen vissza a meghaj-
lás és a pukedli”. 

Úgy tűnik, mintha a koronavírus-járvány 
végre megerősítette volna őket abban, amire 
titokban mindig is vágyakoztak. Minden 
Jeremy, Matt, Ann és Daniel iránti tisztele-
tem mellett is, nem ártana, ha lehiggadnának. 
Mégpedig teljesen.

Vannak kényszerítő okok, amelyek miatt 
fennmaradt a kézfogás – és továbbra is így 
kellene lennie –, mivel a világ nagy részén 
előszeretettel használják az üdvözlés vagy a 
megállapodás jelzésére, amióta 2500 évvel ez-
előtt kialakult az ókori Görögországban.

A kézfogás erőteljes hatással bíró rituálé – a 
bizalom, a jóakarat és a béke jelképe. Ha ki-
nyújtjuk kezünket egy másik ember felé és 
viszonzásul megfogjuk az övét, miközben 
teljes és őszinte szemkontaktust tartunk 
fenn, ez minden érintett számára egyértel-
mű külső jele annak a kölcsönös vágynak, 
hogy tisztességes, őszinte és barátságos 
módon akarunk ügyeinkben eljárni. Igaz, 
hogy minden alávaló gazember is ugyan-
úgy képes a kezét nyújtani, miközben 
teljes mértékben, cinikus módon tudatá-
ban van abbéli szándékának, hogy csalni, 
rászedni és ártani akar. Mindazonáltal, a 
becsületes és tisztességes többség számára 
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a kézfogás rituáléja fontos szerepet játszik a 
közös értékeken alapuló kötelékek megerősí-
tésében.

Az emberi civilizációnak rengeteg lehetősé-
ge volt az elmúlt két és fél évezredben, hogy 
K+F (kutatás-fejlesztés) tevékenység kereté-
ben a lehető legjobb technikát kísérletezze ki 
egymás üdvözlésének vagy egy megállapodás 
nyélbeütésének rituáléjához. Megvan annak 
az oka, hogy a kézfogás miért maradt fenn és 
vált szinte az egész világon elterjedtté, mint 
előnyben részesített lehetőség. A meghajlás 
túlságosan távolságtartó és tiszteletteljes. Az 
ökölpacsi – vagy annak járványt elhárító válto-
zata, a könyökpacsi – túlságosan komolytalan. 
A jógázóknál látható namaszté stílusú imád-
kozó kezek nem eléggé világiak ahhoz, hogy 
általános üdvözlési formaként szolgáljanak. A 
Star Trekből ismert széttartott ujjakkal történő 
Vulcan-üdvözlés, pedig túlságosan… vulcani.

A kézfogás, ezzel szemben tökéletes egyen-
súlyt képvisel: személyes és szívélyes, ugyan-
akkor se nem túl hivatalos, se nem túl kötet-
len. Évtizedek óta ez a politikusok kedvenc 
PR-eszköze. Egy kézfogásnál semmi nem 
tudta volna jobban közvetíteni a világ számára 
Donald Trump és Kim Dzsongun megbékélési 
törekvéseit 2019-es történelmi csúcstalálko-
zójukon. Egy egyszerű kis ökölpacsi nem lett 
volna elegendő.

Egy személy jellemének megállapítására 
kevés jobb lakmusz teszt van, mint kézfogá-
sának módja. Megállnak-e bátran egymással 
szemközt, meggyőződéssel és magabiztosan, 
vagy haboznak, egymástól távol, törzsükkel 
oldalt fordulva, és nem tudják, mit akarnak? 
Vagy ami ennél is rosszabb, az önuralom teljes 
hiányáról és a társadalmi normák semmibe-
vevéséről tanúskodnak azáltal, hogy túlságo-
san is behatolnak a másik ember személyes 
terébe? Megnyugtatóan határozott, higgadt 
vagy – ahogy apám hívja – löttyedt, „döglött 
halra” emlékeztető kézfogásról van szó? El-
kötelezettségüket és nyitottságukat mutatják, 
fenntartva a szemkontaktust, vagy próbálják 
kerülni egymás tekintetét? A kézfogás min-
dent elárul: olyan, mintha egy kristálygömbön 
keresztül néznénk egy ember lelkébe.

Az emberi kapcsolatok szövevényében 
semmi sem egyesít bennünket úgy, mint a 
kézfogás. Egy mindinkább atomizált világban, 
ahol fokozottan támaszkodunk a technikára, és 
a közösségi média dühösen hőzöngő csopor-
tokra oszt, sokkal közelebb visz bennünket a 
másik emberhez az az egyszerű cselekedet, ha 
megragadjuk a tenyerét. Naponta újjáéleszti 
közösségérzetünket, amely a többi emberhez 
köt minket.

Feltétlenül tegyünk meg minden észszerű 
és indokolt óvintézkedést, amíg a koronavírus 
kísértete közöttünk jár. A kézfogás azonban 
túlélte az 541–42-ben Konstantinápolyban 
pusztító, I. Iusztinianosz bizánci császárról 
elnevezett – nagyságrendekkel nagyobb – pes-
tisjárványt, a fekete halált és a spanyolnáthát, 
és a koronavírust is le fogja győzni. Tehát, sza-
badna kérnünk, hogy ha majd egyszer véget 
érnek a jelenlegi vírus okozta szenvedések, 
hadd folytatódjon ez az igen fontos és nehezen 
nélkülözhető társadalmi szokásunk? Kezet rá!

(The Spectator)

Zanny Minton Beddoes

Csak az imádság marad5                         
A világjárvány felszínre hozta  a 
vallásokon belüli szakadásokat

A hívők felfüggesztik az eddig létfontosságú-
nak tartott szertartásokat

Jézus története kétezer éve hangzott el először 
Rómában; az azóta eltelt időben követői még 
nem éltek át a mostanihoz hasonló húsvétot. 
A kereszténység fővárosában a húsvéti ünnep 
legmegrendítőbb pillanata nagypénteken ér-
kezik el, amikor a hívek a pápa vezetésével 
végigjárják a tizennégy stációból álló kereszt-
utat, amellyel Jézus keresztrefeszítéséhez ve-
zető útjára emlékeznek.

5 Az eredeti angol cikk címe (Living on a prayer) 
utalás Bon Jovi Living on Prayer című klasszikus-
sá vált rockdalára.




