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ELÕSZÓ

Több mint 10 éven át voltam egy gazdasági 
tanácsadó cég vezetõje. Bevételeink nagy része abból 
származott, hogy vezetés-szervezési modelleket ad-
tunk el nagyvállalatoknak. Egy nap azt kérdeztem 
magamtól: Vajon miért nem készítünk hasonlókat 
saját döntéseink megalapozására? De hamar rájöt-
tem, hogy modelljeinket ügyfeleink sem használják. 
Pusztán arra jók, hogy a már meghozott döntéseiket 
igazolják önmaguk és mások számára.

Ezt a jelenséget neveztem el Benjamin Franklin, 
az amerikai polihisztor után Franklin-húzásnak. Õ 
ugyanis a következõket mondta: „Igen hasznos gon-
dolkodó lénynek lenni, mert így az ember mindenre 
tud találni vagy kreálni indokot, amit eltervezett”1 
Az ésszerûség utólagos igazolásáról, az ésszerûsítés-
rõl szóló találó megjegyzését érdemes megjegyez-
ni, mert, ahogy majd a 10. fejezetben bemutatom, 
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Franklin a mai döntéstudomány kialakulására is nagy 
hatással volt.

Ügyfeleinket magunk között bolondoknak tartot-
tuk, miközben magunk sem használtuk modelljein-
ket. Talán a táblázatkezelõ segített néhány esetben 
a vállalkozásfinanszírozási problémáink megoldásá-
ban. De semmi több.

Sok más közgazdászhoz hasonlóan mi is azt hittük: 
a valóságban van a hiba, ha modelljeink nem hasz-
nálhatók. De mentségünkre szóljon, a politikusoktól, 
befektetõktõl, bankároktól és az üzletemberektõl is 
azt láttuk, hogy problémáikat nem a racionális dön-
téshozatal valamilyen szabványos modellje segítségé-
vel oldották meg. Azokat csak arra használták, hogy 
döntéseik ésszerûségét utólag igazolják maguk és 
mások elõtt.

Már több mint 10 éve, hogy felhagytam a tanács-
adással, mert egyre kevésbé hittem a munkámban. 
Ugyanakkor láttam, milyen katasztrófákat okoznak 
máshol is, a politikában és az üzleti életben, Irakban 
és a Wall Streeten egyaránt azok, akik a Franklin-
húzást alkalmazva utólag keresnek döntéseikre és 
tetteikre magyarázatokat.

Minden bizonnyal ezek a végzetes kudarcok kezd-
ték ráébreszteni a közgazdászokat és a társadalom-
tudósokat is, hogy inkább a valóságot és az emberek 
tényleges viselkedését tanulmányozzák, ne pedig a 
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modelljeiket akarják rájuk erõltetni. A Kiszámítha-
tóan irracionális (Predictably Irrational)2 címû nép-
szerû könyv is errõl szól, de maga a cím ugyanazt 
a hibát tükrözi, amelyet mi is elkövettünk kollé-
gáimmal, amikor butaságukért magunk között leszól-
tuk ügyfeleinket. Ha kiszámíthatóan irracionálisak 
vagyunk, akkor lehet, hogy nem is vagyunk igazán 
irracionálisak. Valószínûleg nem bennünk van a hiba, 
hanem a racionalitással kapcsolatos elképzeléseink-
ben. Talán másképp kellene gondolkodnunk arról, 
hogy valójában miként hozzuk meg döntéseinket és 
oldjuk meg problémáinkat. Lehet, hogy az oldalazó 
megközelítés sokkal inkább meghatározza egész éle-
tünket, mint gondolnánk.

Az ötletet Sir James Black Nobel-díjas vegyésztõl 
vettem, akinek nagy szerepe volt az ICI gyógyszer-
üzletágának fejlesztésében, amit a 3. fejezetben majd 
részletesen bemutatok. A lényeg, hogy Black, amikor 
otthagyta az ICI-t egy másik brit gyógyszervállala-
tért, a SmithKline-ért, kasszasikert hozó gyógyszert 
fedezett fel. Ennek eredményeképp pedig létrejött 
egy harmadik cég, a Glaxo, a Zantac gyártására és 
forgalmazására, amely a világ legsikeresebb, receptre 
kapható gyógyszere lett. Röviden: Black a brit üzleti 
élet háború utáni idõszakában alighanem több rész-
vényesi értéket hozott létre, mint bárki más, de nem a 
profit, hanem a vegyészet motiválta. Kutatásai miatt 



hagyta ott az ICI-t, és nem azért, hogy több pénzt 
csináljon. „Azt mondogattam annak idején a munka-
társaimnak, hogy ha profitot akarnak, annak számos 
útja van, ami könnyebb, mint a gyógyszerkutatás. De 
mekkorát tévedtem! – mondta, és hozzátette: – Ma 
már tudom, gyakrabban érünk célt, ha nem áll szán-
dékunkban. Ezt nevezem oldalazásnak.”

Black két nappal e könyv elsõ megjelenése elõtt 
halt meg. Remélem, nem fellengzõs annak a brit tu-
dósnak ajánlani ezt a kiadást, akinek szerénysége leg-
alább annyira figyelemre méltó volt, mint tehetsége.


