
KULTÚRA 2010.  szeptember  9 .   MAGYAR NARANCS

K R I T I K A

32

nem vagyunk már régen rajta azon
a bizonyos veszélyes csúszdán?
Másfelôl: honnan tudjuk, hogy a
csúszda pont a szolgaság irányába
lejt? Nem lehet, hogy a másikba?
Miért nem az a veszélyes, ha nem
szabályozunk? A hayeki érvek na-
gyon mélyen beleivódtak a közgaz-
dászokba. Sokszor szembesültem
ezzel, amikor a cigaretta optimális
adóztatásáról szóló cikkünket ad-
tam elô. Ma a cigarettát adóztat-
nátok, holnap a hamburgert, aztán
holnapután bevezetitek a kommu-
nizmust – hangoztatták a kritiku-

sok. Pedig erre egyáltalán nem
gondoltunk.

MN: Mennyire érdekli a behavio-
ristákat a szabályozás?

KB: A viselkedési közgazdaság-
tan normatív következményeinek
feltárása a jövô egyik leggyümöl-
csözôbb területe. Errôl szól a szak-
terület elsô igazi bestsellere, a 
Thaler–Sunstein-szerzôpáros híres
könyve, a hamarosan magyarul is
megjelenô Nudge. Az egészségügy
területén is folynak kutatások, ahol
a finom kis terelések életeket
menthetnek, és a biztosítóknak is
sok pénzt megérnek. Hogyan lehet

például rávenni embereket arra,
hogy pontosan szedjék a gyógysze-
reiket? A hitelpiac területén nekem
is vannak cikkeim arról, hogy mi-
lyen lenne az ideális hitelszerzô-
dés, ha az idôinkonzisztencia-prob-
lémákat figyelembe vennénk. 

MN: A viselkedési közgazdaság-
tan sikerterület. Lehet még ennél is
szebb a jövô?

KB: Sokat haladtunk elôre. Ami-
kor a doktori védés után kikerül-
tem az egyetemrôl és a viselkedési
közgazdaságtant jelöltem meg
szakterületemként, az eléggé koc-
kázatosnak tûnt, én voltam a má-

sodik az amerikai közgazdászpia-
con, aki ezzel a címkével indult.
Azóta egyre több diák jön már így.
Könnyebb elôadni, legalább a me-
takérdéseket (hogy mire jó ez az
egész) nem kell már újra és újra
felvetni. De még messze vagyunk
az ideálistól. Örülnék, ha odáig el-
jutnánk, hogy teljesen a fôáram
részévé váljunk, és ha a legtöbb
közgazdász nem bújja is a pszi-
chológiai szaklapokat, természetes
és elvárt legyen felvetni, hogy a
közgazdasági modellek hihetô vi-
selkedési feltevésekre épülnek-e.

Szilágyi Katalin

n Már hajnali négy felé jár, a pa-
sim még mindig nincs itthon. Én
nem idegeskedem, elfoglalom ma-
gam, dolgozgatok, baljós sejtel-
mek nem gyötörnek semmiképp.
Öt felé beállít, arcán földöntúli mo-
sollyal. Elmeséli, milyen remek éj-
szakája volt Icukával. Én végighall-
gatom, és hozzáteszem, nem tet-
szik nekem Icuka, elvi aggályaim
vannak vele kapcsolatban, talán
jobb lenne, ha Marcsival kezdene,
ô mégse a kolléganôm, és nem is
olyan idegesítôen csinos. Ezen elvi-
tatkozunk kicsit, mert a pasimra
delejesen hatottak Icuka lágy dom-
borulatai, de aztán lenyugodnak a
kedélyek, egy próbát Marcsi is
megér. A beszélgetés vége felé be-
kukkant a konyhába Marci, az én
másodikam – eddig aludt –, és
megkérdi, minden oké-e, és hogy
ma melyikükkel fogok aludni, csak
a szobabeosztás végett. Mind a
hárman egymásra mosolygunk, én
átdobom Marcsi számát, elég volt
ez egy hajnalra; folyt. köv. holnap
délelôtt. 

Valahogy így festene egy mo-
dern párkapcsolat – szûröm le a
tanulságot a 181. oldalnál. A követ-

kezô lapokon a gyakorlati taná-
csok következnek, melyek alapján
(„Ügyeljünk a külsô partner körül-
tekintô kiválasztására!; A külsô
partner tudjon a báziskapcsola-
tunkról […] sôt barátságuk sem ki-
zárt.”) az általam felvázolt életkép
teljesen reálisnak tûnik. Hát nem
tudom, azért vannak kételyeim.
„Az aggály, hogy a szabad erotikus
kapcsolatok lehetôsége a válások
még nagyobb arányú megnöveke-
déséhez vezetne, épp olyan alapta-
lan, mint amilyennek a korszerû fo-

gamzásgátló módszerek bevezeté-
sével vagy a nemi úton terjedô fer-
tôzô betegségek megelôzésének
lehetôvé tételével kapcsolatos ag-
gályok bizonyultak. Inkább fordítva
áll a dolog: ma csakis a párkapcso-
latok korszerûsítése, nyitottá tétele
mentheti meg a monogámiát! (…)
A külsô érzelmi-erotikus kapcsolat
nem titokban történô megcsalás,
hanem olyan párhuzamos kapcso-
lat, amely az élettárs tudtával és
beleegyezésével kezdôdik, és folya-
matosan megbeszélések tárgyát
képezi” – voltaképp itt fogható
meg a könyv egyik kulcsgondolata,
mármint ami a személyes, egyéni
kapcsolatokra vonatkozik. A mû
másik vonulata a párkapcsolatok
társadalmi beágyazódását elemzi,
a felek szerepét az új, változó dísz-
letek között. Szilágyi remek mun-
kát végzett, történeti áttekintései,
sokirányú szakmai elemzései elra-
gadók. Olvasmányosan elemzi ko-
runk együttélési modelljeit, a nemi
szerepek határainak elmosódását,
rámutat tendenciákra – így amiket
állít, végsô soron tényleg a tények-
bôl következnek. Ezek szerint az
egyének, ha kellôképpen nyitottan

(korszerû szexuális nevelés segít-
ségével – errôl rengeteg szó esik)
szocializálódnak, ha megerôsítik
önbizalmukat, és így reális lesz az
önértékelésük, a féltékenység mint
„egy rosszul mûködô társadalmi
rend szexuális árnyoldala” (Borne-
mann, 1986) egyszerûen megszû-
nik majd. 

Nyilván nem vagyok talán egye-
dül a gondolattal, hogy a könyv
szerint én javíthatatlanul régimódi
vagyok. Gyakorlati tanácsok ide
vagy oda: az új modell elképzelhe-
tetlen nekem. Ám a könyv épp
emiatt érdekes és vibráló: oldalan-
ként vitára, továbbgondolásra
késztet. Világos, logikus gondolat-
menetei, nyitott társadalomszem-
lélete egy egész élet(mû) tapaszta-
latait tükrözik, pároknak, gyerek-
vállalásra készülôknek (rengeteg
szó esik a szülôvé válásról) alap-
mûvük lehet. Ha másért nem, hát
azért, hogy a viták során kiderül-
jön, ki hogyan gondolkodik egy
kapcsolatról. 
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Könyv

Az új monogámia felé
Szilágyi Vilmos: A nemek viszonyának jövôje – Egyenrangúság, nyitottság, önmegvalósítás
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