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A brit tudományos élet sokféle módon állt már a figye-

tással való tudatos machinálásnak, majd emeli a tétet.

lem fókuszában: ámultunk (mostanra fogalommá neme-

Kíméletlenül végigvág a kozmetikai ipar és a gyógy-

sült) tudósaik kreativitásán, irigyeltük magas szintû is-

szergyárak szemérmetlen manipulátorain, és azokon a

meretterjesztõ kultúrájukat, csak úgy, mint a kommuni-

táplálkozási szakértõkön is, akik szántszándékkal él-

káció kétoldali nyitottságát a tudományos élet képvise-

nek vissza a tudományoskodó terminusok tömegem-

lõi és laikusok felé. Ben Goldacre – hazájában közis-

berre gyakorolt hipnotizáló hatásával. Ellenpontozás-

mert brit orvos, kutató és tudományos újságíró – köteté-

ként egy teljes részt szentel annak, hogy világosan el-

ben mindezen erények sorra felcsillannak, de van ezek

magyarázza azt a gondosan felépített folyamatot, ame-

mellett még egy tényezõ, ami miatt igazán érdemes

lyen egy szernek a valóságban végig kell mennie ah-

odafigyelni a mûvére. Olyan témakör kerül terítékre

hoz, hogy akkreditált gyógyszer lehessen, illetve, hogy

ugyanis, ami – elsõsorban, de korántsem kizárólag – a

érveljen a hagyományos orvoslás hitelessége mellett.

brit ismeretterjesztés és tudományos közélet kínos botrányokkal terhelt árnyoldala, tele ijesztõ és elgondol-

madára tartogatja. Itt találjuk például azt a fejezetet,

kodtató tünetekkel, súlyos és általános tanulságokat tar-

amelyben – kifejezetten brit – tudóstársai látványos és

togató esetekkel. A szerzõ ugyanis – kötetté öblösítve a

tragikomikus, a bulvármédia igényeinek (vagy inkább

Guardian hasábjain évek óta futó, a könyvvel azonos

igénytelenségének) behódoló butaságait állítja pellen-

(eredetiben: Bad Science) címet viselõ rovatát – korunk

gérre. És itt olvashatunk arról is, ami valójában talán a

egyik legnagyobb bevételt hozó üzletágával, az egész-

legfontosabb kérdés ezzel az egész problémakörrel

ség- és gyógyszeriparral, valamint a nyereségvágyból

kapcsolatban: milyen mentális és lelki motivációk áll-

magukat tudatos manipulátorokká torzított, tudásukat

nak a hátterében a ténynek, hogy egyébként józan

önös célra felhasználó szakemberekkel foglalkozik.

ésszel bíró, mûvelt emberek bedõlnek egy rakás – ob-

Mindezt teszi olyan példák kapcsán, amelyek a

jektíven nézve teljesen nyilvánvaló – parasztvakításnak.

széles publikum elõtt is közismertek. Célkeresztjébe el-

Kötetét két, számos átgondolandó tanulságot tartogató

sõsorban a természet- és alternatív gyógyászat, táplál-

példaértékû történettel zárja: mindkettõ valóságos

kozástudomány, illetve a gyógyszer- és kozmetikai ipar

gyöngyszeme a mûvileg égig habosított, félelmetesen

tudatos fekete mágusai, és jó szándékú, ám korántsem

fajsúlyos és nagyon is valós következményekkel járó

kevésbé destruktív mûvelõi kerültek. A nyitóakkord

egészségügyi hisztériának. Az egyik egy globálisan

egybõl meg is adja a teljes opusz alaphangját: egy

közismert téveszme: az MRSA, vagyis a “mindennek

közismert természetgyógyászati fogalmat, a méregte-

ellenálló kórházi baktérium” körüli, változó intenzitás-

lenítést boncolja fel higgadt, derûs, de kíméletlenül lo-

sal, de állandóan porondon levõ mûbalhé, a másik pe-

gikus stílusban, nem hagyva teret semmifajta porhin-

dig ennek egyenes ági rokona, az oltások beadása-

tésnek, (ön)becsapásnak, sarlatánságnak. Olyan sokat

nem beadása körüli, abszurdba hajló, kéjes gyönyörû-

által ismert (és használt), méregtelenítõ hatásúnak

séggel mediatizált vita, amelyet a Blair-házaspár – ha-

mondott módszereket vizsgál be és elemez kilendíthe-

zánkban kevéssé közismert, legkisebb fiúk MMR-

tetlen nyugalommal, mint a fülgyertya vagy a gyógy-

oltása körül kitört – botrányának a kapcsán részletez.

tapaszok, közérthetõen magyarázva el azt – hogy mi-

A lényeget korrekt tudományos szakíróként utószavá-

ért is nem mûködnek, illetve, hogy a velük nyerészke-

ban összegzi. Ám amit mond, korántsem valamiféle

dõ csalók (és jóhiszemûek) mely hétköznapi fizikai-ké-

száraz következtetés és feddés, hanem egy komoly

miai jelenségeket misztifikálnak, és/vagy értelmeznek

problémát szenvedélyesen és lelkiismeretesen átélõ,

tévesen.

gondolkodó, józan ember majdhogynem keserû diag-

A folytatásban még kevésbé szívbajos: a szellemi
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A valódi csemegéket azonban kötete utolsó har-

nózisa arról, hogy micsoda irdatlan károkat okoz több

detoxikálást olyanokkal folytatja, mint például a homeo-

fronton egyszerre a laikusok számító dezinformációja

pátia, amely olyan szinten épült be a köztudatba, hogy

és manipulálása, valamint a tudatos becstelenség, kü-

a laikus hívõk mellett egyre több egészségügyi szak-

lön kiemelve a magát érdekbõl vagy butaságból akar-

ember, orvos vallja hatékonyságát. Ezzel szoros össze-

va-akaratlanul prostituáló szakemberek és a média fe-

függésben egy teljes fejezetet szentel a placebo-ha-

lelõsségét.
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