
A VÁLASZTÁS
M VÉSZETE



A VÁLASZTÁS
M VÉSZETE

Sheena Iyengar



A fordítás alapja:
Sheena Iyengar: ! e Art of Choosing. Twelve, New York, 2010

©  Sheena Iyengar, 2010

Fordította © Bozai Ágota, 2010

Szerkesztette: Garai Attila 

Borítóterv: Tabák Miklós

HVG Könyvek
Kiadóvezet": Budaházy Árpád
Felel"s szerkeszt": Török Hilda

ISBN: 978-963-304-028-7

Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit tilos reprodukálni, 
adatrendszerben tárolni, bármely formában vagy eszközzel – elektronikus, fény-

képészeti úton vagy más módon – a kiadó engedélye nélkül közölni.

Kiadja a HVG Kiadó Zrt., Budapest, 2010
Felel"s kiadó: Szauer Péter

www.hvgkonyvek.hu

Nyomdai el"készítés: Inic K# .

Nyomás: Generál Nyomda K# .
Felel"s vezet": Hunya Ágnes



Apának, aki azt mondta, minden lehetséges.
Anyának, aki ott volt az út minden lépésénél.



TARTALOM

PROLÓGUS
A múlt ...............................................................................................9

ELS! FEJEZET
A vadon szava ................................................................................19

MÁSODIK FEJEZET
Idegen ember idegen földön ........................................................44

HARMADIK FEJEZET
Ének magamról ........................................................................... 104

NEGYEDIK FEJEZET
Érzékek és érzelem ..................................................................... 147

ÖTÖDIK FEJEZET
Én, robot? .................................................................................... 181

HATODIK FEJEZET
A dolgok ura ................................................................................ 224



HETEDIK FEJEZET
És l"n semmi ............................................................................... 269

EPILÓGUS ................................................................................. 317

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS ................................................... 332

A SZERZ!R!L .......................................................................... 340

JEGYZETEK ............................................................................... 341

FELHASZNÁLT IRODALOM ................................................ 365

NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ ..................................................... 389



Minden egy történettel kezd!dik.
– Joseph Campbell

T orontóban születtem, a várost fehérbe és csendbe borító 
nagy hóviharban. Az érkezésem körüli meglepetés és a 

rossz látási viszonyok baljós el"jelek voltak, bár akkor még sen-
ki sem tör"dött velük. Anyám nem sokkal születésem el"tt, be-
vándorlóként érkezett az országba; két világba tartozott, és ezt 
a többes identitást átadta nekem. Apám Kanadába tartott, de 
még nem érkezett meg; az, hogy nem volt jelen születésemnél, 
kés"bbi, teljesebb távollétét vetítette el"re. Visszanézve látom az 
életemet születésem pillanatában eleve meghatározó körülmé-
nyeket. Életem története meg volt írva, Isten keze vagy valami 
megnevezhetetlen er" belevéste a csillagokba vagy a k"be, és 
amit csak tettem, e szöveg igazolását szolgálta.

Ez az egyik történet. És itt egy másik.
Sosem lehet tudni, ugye? Az élet olyan, mint valami 

varázsdobozkészlet; az ember óvatosan, egyenként nyitja ki 
a dobozkákat, de mindig kiugrik bel"lük valami. Így jöttem a 
világra; hirtelen, egy hónappal id" el"tt, apám nem is tudott 
mindjárt fogadni engem. Még Indiában volt, és anyám mindig 
úgy képzelte, " is Indiában marad. Valahogy mégis Torontóban 
kötött ki, és ott voltam én is a karjában, és az ablakon át néz-
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te a hóesést. Úgy vándoroltunk egyik helyr"l a másikra, ahogy 
azok a hópelyhek sodródtak: Flushing, Queens, aztán Elmwood 
Park, New Jersey. Szikh emigránsok között n"ttem fel, akik – 
szüleimhez hasonlóan – elhagyták, mégis magukkal hozták 
Indiát. Így az országon belül külön „országban” nevelkedtem; 
szüleim megpróbálták maguknak, nekem újrateremteni a szá-
mukra ismer"s életkörülményeket.

Hetente háromszor elvittek a gurudvarába, a templomba, ahol 
a jobb oldalon ültem, a n"k között. A fér$ ak a bal oldalon gyü-
lekeztek. A szikh vallás el"írásainak megfelel"en nem vágtam a 
hajamat; a hit szerint ez Isten m%vének tökéletességét fejezi ki. 
Jobb csuklómon kara, acél karköt", szorgalmam és hitbuzgósá-
gom jeleként, és hogy mindig emlékeztessen: bármit teszek, Isten 
vigyázó szeme $ gyel. Mindig, még zuhanyozás közben is kaccsát 
viseltem. Ez a ruhadarab olyan, mint egy bokszeralsó, tulajdon-
képpen száras n"i alsó, és a szexuális vágyak feletti uralmat jelké-
pezi. Ez csak néhány azok közül a szabályok közül, amiket követ-
tem, amiket minden hith% szikh követ, és amelyiket nem a vallás, 
azt szüleim diktálták. Ezek a szabályok látszólag az én javamat 
szolgálták, de az élet néha kipukkasztja az ember terveit, ahogy 
azokat a terveket is, amiket mások sz"nek az embernek.

Totyogós kisgyerekként mindennek folyton nekiütköztem, és 
a szüleim el"ször azt hitték, nagyon ügyetlen vagyok. Egy par-
kolóóra miért nem elég nagy akadály ahhoz, hogy kikerüljem? 
És miért kell engem olyan s%r%n $ gyelmeztetni, hogy nézzek a 
lábam elé? Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy nem vagyok átla-
gos idétlen gyerek, elvittek a Columbia Presbyterian Hospital 
szemspecialistájához. A doktor hamar megoldotta a rejtélyt: a 
retinitis pigmentosa egy ritka változatát állapította meg, más 
szóval öröklött retinasorvadást, ami miatt a látásélesség 20/400-
ra csökkent. Középiskolás koromra teljesen megvakultam, csak 
fényt érzékeltem.
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Azt hiszem, manapság egy meglepetés el"készíti az embert 
az el"tte álló újabb meglepetésekre. Amikor meg kellett barát-
koznom a vaksággal, még rugalmasabb lettem. (Vagy épp azért 
tudtam megbarátkozni vele, mert eleve rugalmas voltam?) 
Akármennyire felkészültek vagyunk is azonban, kicsúszhat 
a lábunk alól a talaj. Tizenhárom éves voltam, amikor apám 
meghalt. Aznap reggel elvitte anyát dolgozni harlemi munka-
helyére, és megígérte, hogy orvoshoz megy lábfájása és légzési 
nehézségei miatt. Az orvosi rendel"ben azonban kiderült, hogy 
eltévesztette a megbeszélt id"pontot, és akkor éppen senki sem 
volt, aki ellássa. Ezen bosszankodva – és más okból eleve feszült 
állapotban – kirohant a rendel"b"l, nagy léptekkel elindult a 
járdán, aztán egy italmérés el"tt összeesett. A pultos behúzta a 
helyiségbe és ment"t hívott hozzá. Apámat kórházba vitték, de 
nem élte túl az addig kapott több infarktust.

Nem mondhatom, hogy életünket csak véletlenszer% és kel-
lemetlen események alakítják, de úgy t%nik, többnyire feltérké-
pezetlen területen haladunk. Milyen mértékben irányíthatja az 
ember saját életét, ha kicsi a látótávolság, és az id"járás olyan 
gyorsan változik, hogy meglep"dni sincs id"?

Egy pillanat. Van egy harmadik történetem is. És bár az én tör-
ténetem, gyanítom, az olvasó ezúttal magára ismer.

Szüleim 1971-ben emigráltak Indiából Kanadán át az Egye-
sült Államokba. Mint el"ttük oly sokan, amikor megérkeztek 
az új ország, az új élet partjaira, "k is az „amerikai álmot” ke-
resték. Hamar rájöttek, hogy az amerikai álom keresése során 
sok nehézséggel kell megküzdeni, de kitartóan dolgoztak érte. 
Én ebbe az álomba születtem, és azt hiszem, jobban értettem, 
mint a szüleim, hiszen ez az én perfekt amerikai kultúrám volt. 
Mindenekel"tt arra jöttem rá, hogy az a fényl" valami ennek a 
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perfekt kultúrának a közepén – olyan fényes, hogy a vak is látja, 
mint például én – nem más, mint a választás, a döntés.

A szüleim úgy döntöttek, hogy ebbe az országba jönnek, de 
egyben azt választották, hogy amit csak lehet, megtartanak az 
indiai kultúrából. Szikhek között éltek, szigorúan betartották 
vallásuk el"írásait, és arra tanítottak, hogy értékeljem az enge-
delmességet. A döntést arról, hogy mit eszem, mit viselek, mit 
tanulok, majd kés"bb pedig hogy hol dolgozom és kivel kötök 
házasságot, a szikh vallás el"írásai és szüleim kívánsága szerint 
kellett volna meghoznom. De a középiskolában megtanultam, 
hogy nemcsak természetes, hanem üdvös is, ha magam hozom 
meg a döntéseimet. Nem kulturális háttér vagy személyiség és 
képességek kérdése ez, hanem egyszer%en arról szól, hogy mi 
a helyes és igaz. Nagyon nagy hatású gondolat volt ez egy vak 
szikh lány számára, aki nagyon sok korlátozással kerül szem-
be. Gondolhattam volna azt, hogy az életem el"re meg van írva, 
ami jobban megfelelt volna szüleim nézeteinek. Vagy gondol-
hattam volna azt is, hogy életemet a befolyásomon kívül álló 
véletlenek sorozata határozza meg. Ám sokkal ígéretesebbnek 
t%nt, ha életemre választásaim sorozataként gondolok, vagyis 
megvizsgálom, mi lehetséges, és mit tudok megvalósítani.

Sokan értelmezzük és meséljük el életünket kizárólag a vá-
lasztásaink alapján. Ez az amerikai lingua franca, és alkalma-
zása gyorsan terjedt a világ más részein is. Jobb eséllyel értjük 
meg egymás történeteit, ha azokat ezen a nyelven meséljük 
el, és remélem, ebben a könyvben bizonyíthatom, hogy a „vá-
lasztásbeszéd” sok el"nnyel jár. Azt is remélem azonban, hogy 
megmutathatok más, az itt bemutatott egyszer%sített Végzet és 
Szerencse alternatíváknál összetettebb, ki$ nomultabb élet- és 
narratívamódokat is.
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A választásról gyerekkoromban informálisan szerzett tudáso-
mat szervezett tanulmányok keretében b"vítettem az egyete-
men. A&Pennsylvaniai Egyetemen különböz" vallási csoporto-
kat tanulmányoztam, mert kíváncsi voltam, hogyan befolyásolja 
a vallás az ember életszemléletét. Ebb"l a kutatásból sz%rtem 
le azt, hogy a választásról alkotott elképzelések nagy szórást 
mutatnak, aminek én szikh amerikaiként csak egy kis részét 
tapasztaltam. Kés"bb a Stanford Egyetem társadalompszicho-
lógus doktori hallgatójaként kultúraközi összehasonlításban 
tanulmányoztam a választás szerkezetét és gyakorlatát. Kultu-
rális különbségeket és a választásainkat befolyásoló hétköznapi 
tényez"ket vizsgáltam. Ez volt munkám középpontjában az el-
múlt tizenöt évben.

A „választás” sok mindent jelenthet, és olyan sokféle néz"-
pontból tanulmányozható, hogy egy könyvben nem is lehet 
teljesen körbejárni. Azokat a vonatkozásait igyekszem feltárni, 
amelyeket a leginkább gondolatébreszt"nek és életünkre leg-
meghatározóbbnak találtam. Ez a könyv a pszichológia tudo-
mányán alapul, de számos más területr"l is merítettem, köztük 
az üzleti életb"l, a közgazdaság-tudományból, a biológiából, a 
$ lozó$ ából, a kulturális életb"l, a PR és az orvostudomány vi-
lágából. Remélem, ezzel a lehet" legsokoldalúbban tudom be-
mutatni a témát, megkérd"jelezve néhány közkelet% vélekedést 
azzal kapcsolatban, hogy milyen elméleti és gyakorlati szerepe 
van a választásnak életünkben.

A könyv hét fejezetének mindegyike más-más szempontból 
mutatja be a választást, és számos kérdést vet fel azzal kapcsolat-
ban, hogy a választás miképpen befolyásolja az életünket. Miért 
olyan hathatós, és honnan van nagy befolyása? Egyformák va-
gyunk-e a döntéshozatalban? Mi a kapcsolat döntési módszere-
ink és aközött, hogy milyenek vagyunk? Valójában mennyi be-
folyásunk van mindennapi döntéseinkre? Hogyan választunk, 
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amikor lehet"ségeink gyakorlatilag korlátlanok? Megengedhet-
jük-e bárkinek is, hogy helyettünk döntsön, és ha igen, kinek 
és miért? Akár egyetért az olvasó a véleményemmel, javaslata-
immal, következtetéseimmel, akár nem – biztos vagyok benne, 
hogy nem mindig leszünk egy véleményen –, e kérdések feltá-
rásának folyamata önmagában is segít megalapozottabb dönté-
seket hozni. A választás, a triviális és a sorsfordító választás is, 
akár megtörténik, akár elmarad, életünk történetének szerves 
része. Remélem, könyvem olvasói mélyebb betekintést nyernek 
önmagukba, életükbe: abba, hogyan kezd"dött és merre tart.
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Mi a szabadság? A szabadság a választás joga: a jog,
hogy megteremtsük magunknak a választás alternatíváit.

A választás lehet!sége nélkül az ember nem ember,
hanem csak rész, eszköz, dolog.

– Archibald MacLeish, Pulitzer-díjas amerikai költ"


