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Bevezetés

„A könyv olvasásakor egyre rosszabbul éreztem magam. Ugyan-
akkor elszégyelltem magam, elkeseredtem, aggódni kezdtem,
egyre inkább kiábrándultam a politikusokból, és mindenekelõtt
bûntudatom támadt… rendkívül értékes könyv.”

Ez a könyvismertetõ egy komoly napilapban jelent meg. Maga
a könyv a halállomány veszélyes csökkenéséhez vezetõ túlzott
halászattal foglalkozik, de ugyanúgy szólhatna akár a globális fel-
melegedésrõl, a családok felbomlásáról vagy a multirezisztens
kórokozókról is. Megfigyelhetjük, hogy annak ellenére, hogy a
könyv intellektuálisan felkavaró, a recenzió írója hálás ezért az
állapotért. Ez a személyes reakció talán egy árnyalatnyit erõlte-
tett, ám jól példázza, hogyan próbálnak befolyásolni bennünket
az állítólagosan ránk leselkedõ katasztrófák végtelen sorával.

A mi könyvünknek nem ez a célja. Kis szerencsével akár derû-
látóbbá is válhatunk általa a világ állapotával kapcsolatban.

Gondoljunk a madárinfluenzára: ezt a betegséget 2005-2006
telén közelgõ világvésznek bélyegezték, olyan emberi járvány-
nak, amely kiirthatja a Föld lakosságának nagy részét. Azonban
a H5N1 típusú influenzavírus világszerte kevesebb mint 300
ember halálát okozta, és fõként Ázsiában pusztított, ahol a lakos-
ság közvetlenül érintkezett a fertõzött állatokkal.

Ennek ellenére a média elõszeretettel foglalkozik az ilyen és
ehhez hasonló rémtörténetekkel – mi pedig elhisszük õket.

Persze olykor megesik, hogy éppen nem történik semmi érde-
kes a nagyvilágban, és a sajtónak kapóra jön egy-egy rémtörténet.
2006-ban, abban az évben, amikor hozzáfogtunk a könyv megírá-
sához tulajdonképpen nem sok minden történt. Nem voltak
öngyilkos fanatisták, akik személyszállító repülõgépeket irányí-
tottak volna felhõkarcolókba, nem voltak nagyobb városokat



leromboló hurrikánok, nem volt gyilkos szökõár, ami elsodort
volna néhány százezer part menti lakost – abban az évben épp
nem sújtott le új katasztrófa. Összetett világban élünk, és nem
akarunk meghalni. És általában véve nyerésre állunk – mi, embe-
rek ma hosszabb ideig és egészségesebben élünk, mint valaha.
2006-ban egy évvel mindannyian közelebb kerültünk a halálhoz,
miközben sok ember életének minõsége javult valamelyest.
Miért szeretünk hát pánikba esni a legostobább dolgok miatt is?

Ez a jelenség egyáltalán nem új. Charles Mackay 1841-ben
megjelent, Különös tévhitek és a tömegõrület1 címû könyvében a
boszorkánysághoz, a hipnózishoz és a tulipánokhoz kötõdõ rög-
eszmékrõl ír, valamint arról a félelemrõl, hogy valami – az ára-
dástól a mérgezõ vegyi anyagokig – kipusztíthatja az emberisé-
get. Manapság a pedofilokról, a sugárfertõzésrõl és az áfonyáról
olvashatunk… és persze az áradásokról és a mérgezõ vegyi anya-
gokról. Ezek a hírek nem feltétlenül származnak megbízható for-
rásból, és nem kezelhetjük õket tényként, még akkor sem, ha
létezik valamilyen valóságalapjuk. Történetként keringenek,
mivel mindannyian szeretünk pletykálni: hallunk valamit, kiszí-
nezzük és továbbadjuk. Ahogy Andrew Marr fogalmazott: az
újságírás lényegében foglalkozásszerû pletykálkodás.2 Amint egy
szokatlan újságcikk – például a gyilkos méhekrõl – sikert arat,
azonnal újabbak követik: ilyenkor elõássák a gyilkos méhekkel
kapcsolatos történeteket, amelyekre egyébként senki sem figyelt
volna fel, vagy olyan sztorikból gyártanak önálló drámákat, ame-
lyekben a fõhõs hajszál híján menekült meg a gyilkos méhek elõl.
Az igazság az, hogy szeretünk félni – ezért van az, hogy a könyv-
ben szereplõ témák (és a méhek) saját katasztrófafilmmel büsz-
kélkedhetnek.

Ezek a hírek gyakran azt a benyomást keltik az emberben,
hogy az általunk ismert és megszokott világ rövidesen elpusztul.
A veszély forrása változhat – a bevándorlók újabb hulláma, az
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1 Charles Mackay: Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds.
Ware, Herts, Wordsworth Editions, 1995

2 Andrew Marr: My Trade: A Short History of British Journalism. London,
Macmillan, 2004



AIDS, a tengerszint emelkedése vagy egy aszteroida –, de valami-
lyen veszély mindig fenyeget bennünket. Mackay megjegyzi,
hogy „a világ végétõl való félelem járványszerû terjedése számos
alkalommal végigsöpört a különbözõ nemzeteken”.3 Ez a jelen-
ség a modern tudomány kialakulása elõtt rendszeres idõközön-
ként jelentkezett, és az ipari forradalom után is folytatódott. Sõt
még ma is megfigyelhetõ.

Nem az az újdonság tehát, hogy az emberek mohón kapkodnak a
rémtörténetek után, és nem is az, hogy a média elõszeretettel
szolgál ilyenekkel. Hanem az újabb keletû intézmények szerepe.
Egy generációval korábban szintén voltak aggodalomra okot adó
problémák, és ezek akkoriban is visszhangra találtak a sajtóban,
de a hangnem más volt. A hátborzongató eseményekrõl beszá-
moló személyes hangvételû elbeszélések általában tényszerûb-
bek és véresebbek voltak, mint ma, de józanabb hangnemet ütöt-
tek meg, és mindent áthatott az atyáskodó állam megnyugtató
jelenléte.

Ez a védõernyõ ma már nem létezik. A politikusok hajlamosak
rosszabb színben feltüntetni egy-egy problémás helyzetet. És ha
nem, számos más érdekcsoport létezik – tudósok, egészség- és
biztonságmániákusok, nagyvállalatok és a nekik dolgozó reklám-
ügynökségek, nem hivatalos szervezetek és lobbisták –, akik
fennhangon hirdetik kételyeiket.

A kormánynak kötelessége figyelmeztetnie bennünket az elõ-
re látható veszélyekre, de a mód, ahogyan ezt ma teszi, gyakran
csak riadalmat kelt. Az elmúlt években sok országban láthattunk
olyan kormánykampányokat, amelyek a terrorizmussal vagy a
madárinfluenzával foglalkoztak és szükségtelen mértékben erõ-
sítették az emberek veszélyérzetét. Azonban a kockázat valódi
mértékérõl soha nem kaptunk tájékoztatást, és azt sem árulták
el, hogy mi magunk mit tehetünk a megelõzés érdekében; csak
arra figyelmeztettek, hogy legyünk elõvigyázatosak – a pánik
határán.
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A bíróságok szintén sokat tettek annak érdekében, hogy más-
képpen értelmezzük a valós veszély fogalmát, és ez esetenként
egészen nevetséges szituációkat szül. A világ pereskedõ kedvû
részeiben, mint például az Egyesült Államokban elvetették az
eddigi jelszót, miszerint „Vevõ, légy résen, mert hamar perbe
fognak!”– ma, a fogyasztóvédelem korában már az eladó az, akit
beperelnek. Egy bírói ítélet következtében a McDonald’snak
olyan feliratot kellett a kávéspoharakra nyomtatnia, amely figyel-
mezteti a vásárlót, hogy „Az ital forró!”. Miközben a józan ész
halálával kell szembesülnünk, a játszóterekrõl eltávolítják az
izgalmasabb mászókákat, és az orvosok azzal próbálják védeni
szakmai hírüket, hogy betegeiket szükségtelen vizsgálatokra kül-
dik. A média a szenzáció kedvéért átsiklik a tényeken: mivel a tûz
egyszerûen hatásosabban mutat a televízióban, ma már jobban
félünk a tûzvészektõl, mint a vízbe fulladástól, bár az utóbbi több
ember halálát okozza. A végeredmény az, hogy félelmeink el-
torzulnak, elveszítjük realitásérzékünket, mindenben sokkal
nagyobb veszedelmet sejtünk, mint amit valóban rejt: ez már a
pánik állapota.

Egy klasszikus társadalomtudományi elmélet szerint egy ese-
mény kockázati tényezõje egyenlõ a bekövetkezés valószínûségé-
nek és az esemény hatásának szorzatával. Tehát annak rizikóját,
hogy valaki vulkánkitörésben vagy terrortámadásban haljon
meg, így mérjük fel: a kockázat függ az esemény valószínûségé-
tõl, valamint attól, hogy mekkora horderejû, milyen közel he-
lyezkedünk el hozzá, milyen megelõzõ lépéseket tettünk ellene
és a többi és a többi. Az újabb keletû képlet azonban már azt is
figyelembe veszi, hogy a média és más intézmények emelhetnek
a téten, és eszerint a veszély felmérésekor ekképpen kalkulálunk:
kockázat = veszély ! felháborodás.4 Ez persze túlságosan leegysze-
rûsített megfelelés, ám felhívja a figyelmünket arra a fontos új
elemre, amit – példánknál maradva – az alábbi összefüggés il-
lusztrál a legjobban: miközben a kormányok megpróbálják lebe-
szélni az embereket arról, hogy olyan helyekre utazzanak, ahol
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szerintük fennáll a terroristatámadás kockázata, nemigen törõd-
nek a vulkánkitörés veszélyével. A vulkáni tevékenység kevésbé
aggasztja õket, mivel ez nem kelt semmiféle felháborodást, míg a
terrortámadás világméretû indulatok, tiltakozás, ellenintézkedé-
sek kiváltója és tárgya, s az emberek úgy tekintik, mintha ettõl
nagyobb lenne a kockázata.

Az általunk választott témák jól szemléltetik, hogy ez az át-
fogó társadalmi eszmerendszer hogyan manipulálja a kockázat-
ról alkotott elképzeléseinket. Olyan globális és helyi jelentõségû
problémákat válogattunk össze, amelyek könnyen érthetõk, vagy
amelyekkel a tudomány nem foglalkozott behatóbban. Mindegyi-
kük kiemelt figyelmet kapott a sajtóban. A témákat egy pont-
rendszer segítségével rangsoroltuk, hogy megmutassuk, a veszé-
lyek milyen elevenen jelennek meg a médiában, mennyire való-
szerûek, és mit tehetünk ellenük. Lehetséges, hogy a leírt témák
némelyike már most aggaszt bennünket, másokra viszont még
soha nem gondoltunk. Könyvünk lapjain abban a reményben
vonultattunk fel ilyen sok közkeletû félelmet, hogy legalább azt
bebizonyítsuk, nem nyugtalankodhatunk minden miatt, és egyik
problémán sem érdemes elõre rágódni.

Számos kockázati tényezõt figyelmen kívül hagytunk, többek
között olyan egészségügyi problémákat is, amelyek nagy valószí-
nûséggel sok ember életében okoznak gondot, mint például a
rák- és a szívbetegségek, az elmebaj – vagy egyszerûen az, hogy
elesünk. Beszélhettünk volna a nukleáris fenyegetésrõl, hiszen
az sem múlt még el. Foglalkozhattunk volna a környezetszennye-
zéssel, mivel még mindig az az egyik fõ probléma, bár már nem
övezi az egy generációval korábban jellemzõ hisztéria. Ha helyes,
ha nem, a közelmúltban ezek egyike sem keltett pánikot, ezért
félretettük õket.

A pánikot önálló jelenségként tanulmányozva olyan tenden-
ciákra bukkanhatunk, amelyeket elszigetelten vizsgálva – és álta-
lában így is szoktuk szemlélni õket! – rendszerint nem ismerünk
fel. Az emberiség nehezen fogadja el a tényt, hogy a természet
erõi még mindig legyõzhetnek bennünket. Ugyanakkor szinte
bibliai hévvel hibáztatjuk magunkat olyan dolgokért, amelyekrõl
nem tehetünk, mint például az új vírusok megjelenése vagy a
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szélsõséges idõjárási viszonyok. Félünk azoktól az erõktõl, ame-
lyeket (meggyõzõdésünk szerint) mi magunk engedtünk szabad-
jára arrogáns tudományos optimizmusunk által. Nem fogadjuk el
az orvostudomány korlátait, ezért felháborodunk az újszülöttek
halálozási arányán vagy azon a tényen, hogy a baktériumokat a
kórházakból sem lehet kiirtani. Egyre inkább gyanakodva szem-
léljük a kormány intézkedéseit.

Elõször is, meg kell ismerkednünk közelebbrõl egy parado-
xonnal: a modern kor nagyban csökkentette a kockázati tényezõ-
ket, amelyekkel az emberiségnek szembe kell néznie, és mégis a
modern élet az, ami félelmeink többségét életre kelti: a vegyi,
biológiai és nukleáris háborúkkal, a környezetszennyezéssel, a
terrorizmussal, a klímaváltozással, illetve közvetett módon a be-
vándorlással, az öregedéssel, a kulturális sokszínûség elvesztésé-
vel – és még oly sok minden mással kapcsolatos félelmeket.

Ahogy korábban említettük, a 2006-os év viszonylag eseményte-
len volt. Csak a malária, a HIV, a rossz minõségû ivóvíz, a hábo-
rúk és az autóbalesetek várható áldozatainak millióival kellett
számolnunk. Az interneten kutatva szinte lehetetlen megálla-
pítani, ebben az évben hányan haltak meg influenzában – abban
a típusban, amelyet képmutatóan „szezonálisnak” titulálnak,
mintha senki semmit nem tehetne ellene –, mivel a pontos szám
elvész a végül be nem következett járványos madárinfluenza tel-
jesen hipotetikus halálozási számai között.

Felfigyelünk a látványos vagy újfajta katasztrófákra, de az
ismert, hasonlóképpen gyilkos veszélyforrásokat elhanyagoljuk.
Ilyen az emberi természet – másrészt ott van az a tény is, hogy a
veszélyekkel kapcsolatos tudásunk igencsak hiányos. A média,
a közvéleményhez hasonlóan, a napi hírekben a globális felmele-
gedéssel és a bevándorlás mértékével foglalkozik, azonban – és
ismét csak a közvéleményhez hasonlóan – nincs birtokában azok-
nak a módszereknek, amelyekkel eldönthetné, hogy mi igaz és
mi nem. És ez a probléma az idõ elõrehaladtával egyre súlyosbo-
dik. A többség értelmi szintjét meghaladó újonnan megjelent
bonyolult technológiák új veszélyforrásokat fednek fel, például,
hogy az internet alapú piac árthat az üzleti életnek, vagy hogy
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nanorészecskék károsíthatják az egészségünket. A mellrák élet-
veszélyt is jelenthet – de a betegség megállapításához szükséges
vizsgálatok önmagukban is komoly rizikót hordoznak. Az ilyen
és ehhez hasonló esetekben azt szeretnénk, ha mûködésbe lépne
Robert K. Merton híres törvénye a „nem szándékolt következmé-
nyekrõl”, és számszerûsíthetõ válaszokat kaphatnánk, hogy fel-
mérjük: az eredeti probléma negatív és a technikai megoldás
pozitív hatásához képest milyen mértékûek ezek a következ-
mények? Ez azonban természetesen csak ritkán számítható ki
pontosan. Bizonyos esetekben a mellékhatások elhanyagolha-
tók; máskor pedig nagyobbnak tûnnek, mint maga az eredeti
probléma.

Ennek ellenére többnyire bátorságot meríthetünk abból, amit
tudunk. Az utunkba kerülõ veszélyek ritkán abszolút jellegûek
– nagyon kevés ilyen helyzet okozza valóban sok ember halálát.
A legtöbb veszély inkább relatív – olyasfajta dolog, mint a túlzott
sófogyasztás, ami néhány évvel megrövidítheti az életünket, vagy
egy árvíz, amelynek következtében elveszíthetjük kedves tulaj-
donunkat, ráadásul az eset unalmas biztosítási eljárásnak tesz ki
minket –, a boldogsággal foglalkozó tudományos kutatások azon-
ban arra a megállapításra jutottak, hogy az emberek szemében a
relatív veszélyek számítanak a legtöbbet. Miközben a világ egyre
bonyolultabb lesz, s mi egyre többet tudhatunk meg a külön-
bözõ eseményekrõl, egyre jobban szorongunk a relatív veszélyek
miatt. De mennyire relatívak ezek a veszélyek?

A mai társadalomban a számok határozzák meg a „tényeket”,
így a számok dominálnak a veszélyekrõl szóló vitákban is. Azok,
akik a televízióban vagy az írott sajtóban el akarják fogadtatni a
véleményüket másokkal, számokat idéznek. A hírekben nyilat-
kozó riportalanyok esetenként valótlan és gyakran téves monda-
nivalója ezáltal még akkor is megragadja az emberek fantáziáját,
ha nem állja ki a közelebbi vizsgálat próbáját. Mert valójában mit
jelent az, hogy az atípusos tüdõgyulladás esélye egy az ezerhez?
Ha magunkra akarjuk vonatkoztatni ezt a kijelentést, vajon te-
kintetbe vesszük-e, hogy a világ mely részén élünk; milyen meg-
elõzõ lépéseket tettünk; hogy veszélyeztetett életkorban, egész-
ségi állapotban stb. vagyunk-e?
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A félelem terjesztésének egyik legfõbb módja a számok hasz-
nálata. Szeretnénk azt hinni, hogy a számok konkrét tényeket
takarnak, és megcáfolhatatlan, kikezdhetetlen alapot adnak az
érveléshez, ám ez sajnos gyakran nem így van. A számok félreve-
zetõk lehetnek, vagy szándékosan el is torzíthatják õket. Ahogy
John Allen Paulos fogalmaz 1988-ban megjelent Számvakság5

címû könyvében: „…a matematika nyelvén igen hatásosan lehet
elkápráztatni a hallgatót … Homályos számítások, geometriai
alakzatok és algebrai formulák, ködös spekulációk állnak had-
rendbe a legképtelenebb badarságok hitelesítésére”.

A brit média egyik legkedveltebb idézete az a megjegyzés,
amelyet Benjamin Disraeli egykori brit miniszterelnöknek tulaj-
donítanak: „Háromféle hazugság létezik: hazugság, mocskos
hazugság és statisztika.”6 Persze a statisztikai adat még mindig
jobb, mint a semmi – bizonyít valamit, elindíthat egy párbeszé-
det, segíthet a társadalom jobb megértésében. A számadat nem
mindenható, de elõmozdíthatja az elemzést és megadhatja a
problémamegoldáshoz szükséges kreatív impulzust. Az egyetlen
alternatíva az, hogy az anekdotákra és a reménytelenül szelektív
feltételezésekre hagyatkozunk.

Azonban a számvakság kultusza erõsen tartja magát a nagykö-
zönség és a média soraiban. Az egyik vezetõ lap nemrégiben azt
írta, hogy „körülbelül” 50% esélye van, hogy Európában az átla-
gosnál magasabb hõmérséklet alakuljon ki a nem túl távoli
jövõben.7 Csakugyan? Egyik mûsorában George Carlin amerikai
komikus arra kérte a közönséget, gondoljanak bele, hogy az átlag
amerikai mennyire ostoba – majd rövid szünet után megjegyezte:
„Nos, a fele még ennél is ostobább.”8

A múltról szóló statisztikák veszélyesek lehetnek – viszont a
jövõvel foglalkozó jóslatok még gyanúsabbak. Vitatható adatokat
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táplálnak egy ismeretlen mûködési elvû számítógépes modellbe,
amely láthatóan azzal a kizárólagos céllal kattog és köpködi
magából az eredményeket, hogy megfélemlítsen bennünket. Az
„eredményeket” azért fogadjuk el, mert a modellt szakértõk és
tudósok találták ki. Azonban a történelemben csak úgy nyüzsög-
nek az olyan példák, amelyekben a közgazdászok, tudósok és
más szakemberek elképesztõ módon mellényúltak a megállapí-
tásaikkal. Továbbá, ha más elõítéletekkel fogunk a vizsgálathoz
és apróbb változtatásokat végzünk a modell hipotézisein, ugyan-
ebbõl a nyers adathalmazból egészen más következtetésre is
juthatunk.

A kockázat mértékét kifejezõ számokkal az a probléma, hogy azt
jelzik: általában véve képtelenek vagyunk a veszélyek emberi lép-
tékû felmérésére. Ez részben annak köszönhetõ, hogy szándéko-
san kerüljük a nehezen emészthetõ igazságokat – a dohányosok
nem szoknak le a cigarettáról, bár tudják, nem kevesebb mint
50% esélyük van arra, hogy ez okozza majd a halálukat. Ám leg-
többször mégiscsak a tudatlanság az oka mindennek. Olvasóink
valószínûleg javarészt otthon üldögélve olvassák ezt a könyvet,
miközben fogalmuk sincs a rájuk leselkedõ veszélyekrõl. Minek
van nagyobb kockázata: egy levegõben terjedõ fertõzésnek, vagy
annak, hogy egy patkány elrág egy vezetéket és tûz üt ki, vagy hogy
egy aszteroida hull a tetõre? Nem tudjuk.

Az evolúció során számos képességet fejlesztettünk ki a köz-
vetlen veszélyek felmérésére. Érzékeink elárulják, hova léphe-
tünk és mit ehetünk meg. De még az úttesten való átkelés egy-
szerû feladata sem ennyire fekete-fehér. Hogyan válasszunk az
autó, a repülõgép és a vonat között, ha a lehetõ legbiztonságo-
sabb módon szeretnénk utazni? Vagy például mi a való helyzet a
sugárzással, amit röntgen formájában hajlandók vagyunk elfo-
gadni, de amitõl egyébként nagyon is tartunk?

Ilyesmikre is kiterjedõ bizonytalanságainkat figyelembe véve
nem meglepõ, hogy a különbözõ országokban élõ emberek
különbözõ dolgoktól félnek. A svédek a veszélyes vegyi anyagok,
a dánok a nukleáris erõmûvek miatt, az olaszok pedig kedves
mobiljuk sugárzása miatt aggódnak, bár ezekben az országok-
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ban, mint a „Veszélyesen élni”9 címû tanulmány is bizonyítja,
a fenti kockázati tényezõk mértéke nagyjából megegyezik. A fé-
lelmek változnak is az idõk során. Egy nemrégiben készült felmé-
rés szerint („A terror kora megfélemlíti az ausztrál gyermeke-
ket”10) Ausztráliában a gyerekek leginkább attól tartanak, hogy
elüti õket egy autó, bombatámadás áldozatai lesznek vagy vala-
milyen oknál fogva nem kapnak levegõt. Húsz évvel ezelõtt
ugyanebben a felmérésben a következõk álltak a lista élén: behí-
vatják õket az igazgatói irodába, elkapnak valamilyen bacilust,
vagy leesnek valahonnan.

Ez hatalmas változás. Természetesen az idõvel a veszélyek is
változnak. Szüleink nukleáris háborúval és kommunizmussal
kapcsolatos hidegháborús aggodalmait felváltotta a félelem a
terrorizmustól, illetve a következõ oldalakon bemutatott más új
rettegnivalóktól. Ám úgy tûnik, napjaink emberének kockázat-
felfogása sokkal ingatagabb a korábbiakénál.

Szinte olyan, mintha mindenképpen félnünk kellene valami-
tõl, mintha lenne a fejünkben egy félelempohár, amelyet kény-
szeresen meg kell töltenünk azzal, ami éppen rendelkezésünkre
áll. Különbözõ emberek nyilvánvalóan különbözõ méretû pohár-
ral születnek, de az igazán fontos kérdések a következõk: a mi
poharunk mérete állandó, vagy a külsõ körülményektõl függõen
növekszik vagy csökken? Csak akkor növekszik, ha valóban több
a félnivaló, vagy a média, a kormány és más érdekcsoportok is fel-
duzzaszthatják? Össze tudjuk-e zsugorítani poharunkat közös
vagy egyéni elhatározásból? Ha igen, hogyan? És jó ötlet-e meg-
tennünk?

Így ír errõl Kockázat és kultúra11 címû közös könyvében az
antropológus Mary Douglas és a politológus Aaron Wildavsky:
„…az emberek oly módon tudatosítanak magukban bizonyos
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veszélyeket, hogy megfeleljenek valamilyen adott életstílusnak”.
Összetartóbb az a társadalom, amelyet valamilyen félelem tömö-
rít egységbe – ezzel szemben az, amelyben az emberek külön-
bözõ dolgoktól tartanak, kevésbé homogén. A vacsoraasztal
fölötti pletykálkodásunk, és a félelmek alakította döntéseink,
például, hogy hova menjünk nyaralni vagy mennyi nyugdíj-hoz-
zájárulást fizessünk, erõsíthetik vagy gyengíthetik a társadalmat.
Tehát ha túlságosan apróra zsugorítjuk félelempoharunkat, az
kihatással lehet a társadalom mûködésére is.

A példa nélküli jólét, a mobilitás és a kapcsolatteremtés korát
éljük. A legtöbb ember békés demokráciákban él. Nem csupán a
véletlennek köszönhetõ, hogy ugyanakkor egyre kevesebbre be-
csüljük a tekintélyt, a társadalom széttöredezik, és minden apró-
ság miatt aggodalmaskodni kezdünk. Ezek a fejlõdés logikus
következményei. Az emberek elsõ bizonytalan reakciói a növek-
võ technológiai és politikai szabadságra. Például zavarba ejtõen
sokféle étel közül válogathatunk. A kormányok, civil szervezetek
és nagyvállalatok kedvük szerint terelgethetnek bennünket – az
olcsó, organikus, sómentes, rostokban gazdag, helyi vagy egzoti-
kus stb. termékek felé. De a döntés a miénk. Igaz, olykor azt
kívánjuk, bárcsak más döntene helyettünk…

Mit tehetünk? A pániktémák többsége esetében azzal segíthe-
tünk magunkon, hogy megismerjük a kezelhetõ veszélyeket. Az
elkerülhetetlen veszélyforrásokat tekintve pedig dönthetünk úgy,
hogy nem aggódunk miattuk, és ezzel megszabadítjuk az elmén-
ket a szorongástól. Fontolóra vehetjük a kockázati tényezõket és
a megfelelõ megelõzõ lépéseket. Néhány biztonsági intézkedés
– például, hogy az öngyújtókat gyerekbiztossá tették, vagy hogy
reflektorokat szereltek a kamionokra – nagyon hatékonynak
bizonyult; ezek számos életet mentettek meg, míg mások, pél-
dául a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos korlátozások pusztán
költségesek voltak.

Jogos a kérdés, vajon nem kellene-e több pénzügyi támogatást
nyújtanunk a szegény országok árvízvédelmére. Ha csökkenteni
akarjuk a közúti balesetek számát, talán meg kellene tiltanunk,
hogy a gyalogosok a mobiltelefonjukat használják, amikor átkel-
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nek az úttesten, ugyanúgy, ahogy az autóvezetõk telefonhaszná-
latát is korlátozzuk. Talán az elhízás és nem a terrortámadások
ellen kellene harcolnunk. Ha mi, szavazók csak egy kicsit böl-
csebbek lennénk, és nem rémülnénk meg olyan könnyen a ször-
nyû és váratlan eseményektõl, mint például egy repülõgép-eltérí-
tés vagy a kergemarhakór, hatékonyabb kormányunk lehetne.

„Az emberek – írja Charles Mackay –, ha tömegben vannak
együtt, megõrülnek, aztán csak lassan és egyenként térnek újra
észhez.”12 Az általunk érintett témák reményeink szerint kevés-
bé lesznek ijesztõek a Pánikológia elolvasása után, még ha egy-két
esetben talán valamivel jobban fogunk aggódni, mint a megisme-
résük elõtt. De legalább felmérjük és fontossági sorrendbe állít-
juk a félelmeinket, s ezzel máris a gyógyulás útjára lépünk a
tömeges, „közösségi” vagy „társadalmi” pánik betegségébõl.
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