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EL!SZÓ

A baby boom idején születtem, életem hajnalán olyan világ vett kö-
rül, amelyet példa nélküli és egyre b!vül! fogyasztás, az egész-

ség- és oktatásügy számtalan lehet!sége jellemezte, csillogónak és 
felh!tlennek láttuk a jöv!t. Az 1960-as évek újító és tekintélyromboló 
hevülete elmélyítette bennünk a meggy!z!dést, hogy ez a nemzedék 
nem ismer lehetetlent, anyagi gyarapodásban, személyes fejl!désben és 
társadalmi haladásban elérhet bármit, amit csak akar. Akkoriban még 
nem elméletileg érdekelt, mit hoz a jöv!, hanem egyszer"en csak éltem-
haltam azért, hogy a jöv! részese legyek. Aztán egyszer csak megbillent 
ez a világ.

A ’70-es évek Nagy-Britanniájában a gazdasági hanyatlás sztrájkokat 
és háromnapos munkahetet hozott magával; országosan korlátozták az 
áramszolgáltatást. Saját személyes életemben hirtelen igazi munka sza-
kadt a nyakamba: a csodásan szervezetlen egyetemi évek után, amikor 
öncélú gondolkodással, olvasással, írással és könyvtári álmodozással 
teltek a napok, most hosszú órákat kellett léleköl! gürcöléssel töltenem 
egy barátságtalan kutatólaboratóriumban, gyakorlati problémákkal és a 
csikorgó kísérleti eljárásokkal küszködve. A természet vonakodva és na-
gyon-nagyon lassan tárta fel el!ttünk a titkait. Ritka volt az olyan nap, 
amikor megközelít!leg a tervek szerint alakultak a dolgok. Így volt ez 
akkoriban a nagyvilágban is. Halottakról jöttek a hírek Vietnamból, majd 
Észak-Írországból, a ’60-as évek bizakodása megfakult, üresen kongó 
abszurditássá változott. Jól ragadta meg ezt a hangulatot Robert Patrick 
darabja, a Kennedy’s Children (Kennedy gyermekei), amit mindenki 
megnézett akkoriban. A maroknyi szerepl! egy New York-i kocsmában 
szóba sem áll egymással; monológokban mondják el, hogyan alakította 
az életüket a kor. Valóban magunkra voltunk utalva mindannyian.
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| Identitás a XXI. században10

A ’80-as évek anyagi magabiztossága valahogy nem párosult a hely-
zetnek megfelel! gondolkodásmóddal, legalábbis az én szemszögemb!l 
így t"nt. El voltunk foglalva a kartotékjainkkal, a váll-lapjainkkal, az üz-
leti karrierünkkel, a megbízások elnyerésével, senki sem volt tartósan 
elégedett, a legtöbben szorongtunk. A ’90-es évtized még rosszabbul 
alakult, mert személyes biztonságérzetünket nemcsak, hogy nem sike-
rült visszanyernünk, hanem még jobban aláásta a fogyasztói jólét ala-
csonyabb szintje és a high-technek az élet összes területén tapasztalható 
ijeszt! el!renyomulása, beleértve az attit"döket és a várakozásokat is.

Amikor a Tomorrow’s People (A holnap gyermekei) cím" könyvemet 
írtam, nem sokkal az ezredforduló után, sokkal kevesebb szó esett még 
az új technológiákról és az életmódra gyakorolt hatásukról, mint ma-
napság, ezért t"nt elkerülhetetlennek számomra, hogy megvizsgáljam 
ezt a kérdést – amit meg is tettem. Ám az azóta eltelt viszonylag rövid 
id! alatt sok minden beszivárgott már a mindennapi életünkbe abból, 
ami akkor még csak rémiszt! lehet!ség volt – ma már mindenki szá-
mára érthet!k az aggodalmak olyan jelenségekkel kapcsolatban, mint az 
elhízás, az analfabetizmus vagy az akkor még ismeretlen és elképzelhe-
tetlen képerny!s !rületek, mint a Facebook és a Second Life.

Akkor, 2002-ben szükségét éreztem, hogy felvázoljam az életünket 
egyre jobban átható technikai fejl!dés néhány lehetséges kimenetelét. 
Jóslásokba – s jobbára negatív jóslásokba – is bocsátkoztam: azt a ta-
lán nem túl hasznos üzenetet fogalmaztam meg akkoriban, hogy az új 
nemzedék könnyen új helyzetben találhatja magát. Ezt egyesek luddita 
íz" kijelentésként értékelték, mások hiányolták bel!le az érzést és az 
együttérzést. Egyáltalán nem tudtam biztosan, hogy mint társadalom és 
mint egyének milyen irányban akarunk továbbhaladni, mihez kezdünk a 
rengeteg id!vel, a berendezéseinkkel és a hosszabb élettartammal, ami a 
fejl!dés jóvoltából az ölünkbe hullott. Azóta ezek a kérdések a közgon-
dolkodás f!áramába kerültek.

2006-ban már a Lordok Házában vitattuk meg, hogyan hat az új tech-
nika a fi atalok gondolkodására, és milyen változásokat hoz a tanulás-
ban a korábbi nemzedékek tanulási formáival összehasonlítva. Engem a 
hozzászólások sokfélesége, a hozzászólók felvetette rengeteg különböz!
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11El!szó |

probléma arról gy!zött meg, hogy végre szembe kell néznünk a jöv! 
technológiáival, és fel kell tárnunk, hogyan befolyásolják majd – a lehet! 
legtágabb értelemben – az új századunkban születettek életét. A nagy 
kérdés, ahogy én láttam, nem merült ki abban, hogyan fognak tanulni a 
gyermekeink és az unokáink; a következtetések mélyebbre hatoltak, egé-
szen odáig, hogy miféle ember válik majd bel!lük. Olyan választási le-
het!ségeik lesznek-e – jók és rosszak egyaránt –, amilyenek még sosem 
nyíltak meg az emberiség el!tt? A majdani új típusú identitás kérdése 
pedig fölvetett bizonyos kérdéseket a mi mai identitásunkkal kapcsolat-
ban is.

Minél többet töröm rajta a fejem, annál jobban izgat a kérdés, ho-
gyan defi niáljuk magunkat és másokat, ami persze összefügg azzal, 
mennyire tudjuk magunkat megvalósítani mint egyének. Err!l a pont-
ról lázas gondolataim mindjárt továbbszáguldottak két !si nagy téma, 
a boldogság és az élet értelme felé. Ebben a könyvben azt szeretném 
megvizsgálni, hogy az idegrendszerrel foglalkozó tudományágak, az 
idegtudomány segítségünkre lehet-e az igazán nagy kérdések megvá-
laszolásában, vagy akár abban, hogy új felismerésekre jussunk az örök 
problémákat illet!en, amelyekkel mi, emberek több mint százezer éve 
élünk együtt.

James Martin  nemrég megjelent könyvében (! e Meaning of the 21st 
Century – Mit jelent a XXI. század?) azt fejtegeti, hogy nemcsak azt a 
kérdést kell feltennünk, mit hoz majd a jöv!, hanem azt is, hogyan sze-
retnénk alakítani a jöv!nket. Szilárd meggy!z!désem, hogy az idegtudo-
mánynak mint diszciplínának nagyon is sok a mondanivalója arról, miért 
vagyunk ilyenek, és milyen változásokra leszünk képesek vagy kénysze-
rülünk rá a jöv!ben. Vessz!paripám az emberi agy dinamizmusa, „plasz-
ticitása”, s a sok csodálatos lehet!ség és szörny" fenyegetés, amelyek 
el!tt ez a képlékenység megnyitja az utat. Szeretném megmutatni, hogy 
az identitásunk nem más, mint az agyunk, vagy még inkább az elménk: 
éppen ezért vagyunk olyan sebezhet!k a jöv! új technológiáinak hatá-
sai által, míg ugyanezek a technológiák példátlan módon kiterjeszthetik 
az önmegvalósítási lehet!ségeinket is. Elismerem, kissé fennkölt célokat 
t"ztem ki magam elé – de gyermekeink és unokáink nem bocsátanák 
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| Identitás a XXI. században12

meg, s joggal nem, ha mi itt és most nem próbáljuk meg megadni a ma-
gunk válaszait, hanem megkerüljük az ilyen kérdéseket.

Ha az agykutatás eredményeit szokásos összefüggésrendszerükön túl 
próbáljuk alkalmazni, az egyik nagy nehézség, amibe ütközünk, hogy e
 téren el kell találni a szakmai korrektség és a közérdek" mondani való 
megfelel! egyensúlyát: egyfel!l bemutatni a kikerülhetetlen szakmai 
részleteket, másfel!l a szakterületen járatlan kedves Olvasó számára is 
világosan, lényegretör!n, érdekesen – és mindenekel!tt érthet!en kell 
megfogalmazni az idegtudományok kissé elvont eredményeit. Az ilyen 
próbálkozások sohasem aratnak osztatlan elismerést, ezért el!re is el-
nézést kérek az érzékenyebb kollégáimtól, akik talán megbotránkoz-
nak amiatt, hogy egyes tudományos részletekkel nem foglalkoztam itt 
a szakmai érdemük szerint. Másfel!l bízom abban, hogy „laikus” Olva-
sóim megértik: nem céltalanul próbálok áttekintést adni a könyv els! 
fejezeteiben az agym"ködés élettani, neuronális alapjairól és az idegtu-
dományok eddigi eredményeir!l.

Tekintettel a tárgy fokozottan multidiszciplináris természetére, sok 
kollégámtól, barátomtól kellett tanácsot, segítséget kérnem. Itt szeretnék 
ezért köszönetet mondani név szerint (bet"rendben) a következ!knek: 
Peter Brown, Gordon Claridge, Guy Claxton, Ellie Dommett, Michael 
Hill, Paul Overton, Jonathan Sharples, Nick Shea, John Stein, Kathleen 
Turner, Jack Valero, Katja Weich, Martin Westwell és Russell Wilcox. 
Hálás vagyok Emma és James Arbuthnotnak is, akiknek a házában min-
den id!k legantiszociálisabb vendégeként tölthettem el a 2007-es húsvé-
tot, kisajátítva a dolgozószobájukat (s barlangomból csak az étkezés ide-
jére bújva el!), hogy az írással jobban haladjak. Fiatalabb barátaim: Alice 
Arbuthnot, Phoebe Collins, Merryn Hurley-Rawlins és Amy Irvine, bár 
tudtukon kívül, de igen sokat segítettek abban, hogy jobban megértsem, 
milyen kérdések foglalkoztatják a következ! nemzedéket.

Köszönetet mondok a kiadóm, név szerint Rowena Webb és Helen 
Coyle rengeteg segítségéért, s a közös munkánkban tanúsított kiapadha-
tatlan lelkesedésükért.

A leghálásabb talán azoknak a csodálatos barátaimnak vagyok, akik 
munkám egész ideje alatt mellettem álltak, amikor csak kellett. Közülük 
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13El!szó |

is kiemelem Carolyn és John Lloyd-Daviest. Amikor ezeket a sorokat 
írom, !k életük legnagyobb próbatétele, legnyomasztóbb utazása el!tt 
állnak: súlyos betegséggel kell szembenézniük. Nekik ajánlom ezt a 
könyvet, bámulattal adózva a nagy bátorságnak, szeretetnek, méltóság-
nak és mindenekel!tt humorérzéknek, ami bel!lük árad.

Susan Greenfi eld
Oxford, 2007. december
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A JÖV!

A XXI. század csupa ígéret és csupa fenyegetés. Olyan világban, 
olyan korszak kezdetén élünk, ahol és amikor semmi másban nem 

lehetünk biztosak, csak abban, hogy hatalmas változások vannak készü-
l!ben. A globális felmelegedés rettenetes következményei megjelentek 
végre a közgondolkodásban, és a technika, amelyet már ma is minden-
napi létünk szerves és nélkülözhetetlen részének tekintünk, egyre in-
kább beszivárog, s!t benyomul mindenüvé, új meg új meglepetésekkel 
szolgálva. A környezeti körülmények bizonytalansága folyamatosan vi-
tatott téma manapság, miközben szinte komolyabb szó nélkül siklunk el 
afölött, milyen befolyást gyakorolnak az életünkre a XXI. század tech-
nológiai újdonságai – és ezzel nem a küls! világra gyakorolt hatásaikra 
utalok, hanem a bels!re, vagyis az emberi értelemre. Próbáljunk meg e 
téren is szembenézni önmagunkkal, vizsgáljuk meg, hogyan változunk!

A sajtó nap mint nap kollektív fejcsóválás közepette tudósít az ivás-
kényszerben szenved!, elvadult, kisiklott élet" tizenévesekr!l, a járvá-
nyos méreteket ölt! elhízásról, egy olyan nemzedék fegyveres merény-
leteir!l és gyilkosságairól, amelynek tagjai hosszabb és élményekben 
gazdagabb életre számíthatnak, mint a történelem során bárki, bármely 
korábbi generációban. De még ha a nagy többséget nézzük is – azokat 
a fi atalokat, akik nem húznak a fejükre fekete kapucnit, hanem minden 
reggel szépen beülnek az iskolapadba –, nagy kérdés, vajon mit tanítsunk 
nekik, s hogyan. Gyermekeink egyre inkább olyanokra hallgatnak, olya-
nokhoz igazodnak, akiket személyesen nem is ismernek, hiszen folyvást 
az interneten kalandoznak, a képerny!n barátkoznak, átlagosan napi hat 
órán át kétdimenziós világban élnek.

1
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| Identitás a XXI. században16

Eközben sok-sok id!s embertársunkra hosszú, ám üres, céltalan évek 
várnak. Az id!sebbek fokról fokra megszabadulnak a végzetes vagy testi 
leromlással járó betegségek rémét!l, ám elnyúló nyugdíjas koruk egysze-
mélyes, monoton és végtelenített végjátékká válik. A kevésbé szerencsé-
seket megtámadhatja egy szellemi leépüléssel járó betegség, például az 
Alzheimer-kór, ami nem kevesebbel fenyeget, mint hogy a beteg elveszíti 
értelmi képességeit, s velük mindazt, ami benne egyedi és egyéni volt.

Ott van azután az én generációm*, akik jelenleg még a mókuskerék-
ben rohangáló középnemzedéket adják ki. Igényeink és törekvéseink ke-
reszttüzében állunk, és teli vagyunk aggodalmakkal amiatt, hogy megfe-
lelünk-e az elvárásoknak, hogy jól tartjuk-e magunkat, vagy hogy mások 
mit gondolnak rólunk. Sokan közülünk f!leg azon rágódnak, miért nem 
boldogok. A pszichológus Oliver James nemrég megjelent A"  uenza 
cím" munkájában, a globális jóléti szintet értékelve, a nyugati társadal-
makat fenyeget! veszedelmek tetemes részét az „önz! kapitalizmusra” 
vezeti vissza: a béklyóit vesztett fogyasztás-központúságra, amely kö-
zel egy évszázaddal ezel!tt, a piacgazdaságra való áttéréssel ütötte fel a 
fejét. Túl gyakran hallgatunk a behízelg! reklámok szirénhangjára, túl 
sokszor veszünk meg olyan dolgokat, amiket egyszer"en csak birtokolni 
akarunk, bár szükségünk nincs rájuk. S mi az, ami miatt újabb ruhákra, 
autókra, javakra, márkákra, egyebekre vágyunk? Az ok mindössze any-
nyi,  hogy ezek mind „mondanak valamit” rólunk: önállóságunkat, s!t 
ha lehet, fels!bbrend" identitásunkat jelképezik. S akár a fegyverkezési 
versenyben, itt sincs céloszlop, ahol végre megpihenhetnénk. Nem cso-
da hát, hogy a legtöbb embert fenyeget! betegség hamarosan nem az 
AIDS lesz, hanem a depresszió: az Egészségügyi Világszervezet azt jó-
solja, hogy századunk kés!bbi éveiben minden negyedik embert utolér a 
kóros búskomorság. Megdöbbent! szám.

Így azon sem csodálkozhatunk, mennyire vonzzák az embereket az 
új, másfajta eszmék és utak. Aki ilyen útra lép, azt nem kísértik fogyasz-
tói javak és útelágazások, egyenesen halad. Ez a választási lehet!ség ön-

* Susan Greenfi eld 1950-ben született, e könyve els! kiadásának megjelenési éve 2008. – A Szerk.

ID_4korr_001-296.indd   16ID_4korr_001-296.indd   16 2/16/09   3:26:40 PM2/16/09   3:26:40 PM



A jöv! | 17

magában véve egyáltalán nem új kelet": a XX. század történetét el lehet 
mesélni úgy is, mint az ordítóan dekadens fogyasztáselv"ség és a külön-
féle – politikai, vallási vagy a kett!t valamilyen módon elegyít! – ideo-
lógiák által hirdetett keményebb, tisztább, egyszer"bb életformák harcá-
nak történetét. Ez utóbbiakban – akár a génekre helyezzük a hangsúlyt, 
ahogy azt a nácik tették, akár a környezetre, a marxisták ízlése szerint 
– az egyénnek mindenképpen valamiféle el!re kialakított önt!formát 
kellene kitöltenie, s az identitás a sajátos személyiségjegyeket hordozó 
egyes ember fel!l a kollektív persona, a kollektív narratíva felé tolódna el. 
Az ilyen irányú együgy" odaadás napjainkban tapasztalható kegyetlen-
sége és széls!ségessége talán még az el!bb említett, nyíltabban politikai 
ideológiák vérlázító embertelenségét is elhomályosítja.

De mi a közös ezekben a nagyon is eltér!, ám egyként komor forgató-
könyvekben? Ha egy szóval próbálok válaszolni: az identitás. Ha kett!-
vel: az identitás válsága. Milyennek látjuk magunkat? Mi különböztet 
meg minket másoktól? Mi kell ahhoz, hogy boldogok legyünk? Mit vá-
runk az élett!l? Ezeket a kérdéseket, még ha naivnak és fantáziátlannak 
t"nnek is, véleményem szerint joggal tesszük föl magunknak a mostani 
válságok, például a klímaválság közepette, amikor nem lehet biztosan 
tudni, hogyan vészeljük át az el!ttünk álló évtizedeket, s azt végképp 
nem, hogy mi lesz azután. A mi konkrét problémánk azonban nem any-
nyira a külvilággal kapcsolatos, mint inkább az emberi értelem bels! táj-
képével: azzal, hogy milyennek látjuk magunkat, és mit gondolunk arról, 
hogy mások milyennek látnak minket.

A nagyvárosok centrumában újabban lépten-nyomon el!forduló 
fegyveres b"ncselekményeket nemritkán valamilyen vélt sérelem, vala-
milyen arckifejezés vagy sértésként értelmezett gesztus váltja ki. Vajon 
nem ugyanebb!l a státusproblémából adódnak az olyan, még sokkal el-
terjedtebb jelenségek is, mint az elhízás vagy az italozás? A falánkságot 
és az iszákosságot vajon az a csalódás okozza-e, amit az emberben az 
örök alapkérdésre adható saját válaszai keltenek: „Vajon ki és mi vagyok 
én...”? Vagy inkább az ábrándkerget!, hedonista anonimitás borzongató 
mámora az indíték? Esetleg a társak fel!l ránk nehezed! nyomás? Azt 
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hiszem, az a legvalószín"bb, hogy mindez együtt, de ez mit sem változtat 
azon, hogy e viselkedésformák, miként az er!szakos b"ncselekményekbe 
torkolló, széls!ségesebb esetek is, az énr!l vallott felfogásunkra vezethe-
t!k vissza, vagyis arra, hogy milyennek látjuk magunkat másokhoz vi-
szonyítva. Hasonlóképpen, a tökéletes test vagy a tökéletes otthon utáni 
vágyakozásunk is a nagymértékben specifi kus, de korántsem univerzális 
nyugati kulturális irányelvek szerinti identitást tükrözi. A határozottabb 
és merevebb fundamentalista szabályrendszerb!l fakadó önmeghatá-
rozás mindig is legalább annyira megnyugtató és kielégít! volt, mint a 
nyugati típusú – vagy még inkább.

Most pedig mindehhez hozzájön még egy újfajta szemlélet, amelyet 
áhítatos odaadással követnek hívei: megnyílt az út az egyéni identitá-
sok egybefoglalása, vagy akár hamis identitások kialakítása felé, de talán 
még a saját identitásunk teljes elvesztése felé is. Az információs techno-
lógia, a nanotechnológia és a biotechnológia máris kezdi átformálni az 
életünket, és eddig soha nem látott módon szivárog, s!t! – tolakszik be 
az életünkbe. 

Nincs értelme azonban végletes vélemények hangoztatásának, an-
nak, hogy ezeket az új technológiákat mint az eljövend! nemzedékek 
gondolkodását befolyásoló tényez!ket lelkesen reklámozzuk avagy ret-
tegve elutasítsuk. Legel!ször is el kell helyeznünk !ket az agy m"ködé-
sének összefüggésrendszerében.

A kibervilág természetesen már itt van körülöttünk, ezt talán monda-
nom sem kell. A kibertechnika egyel!re túlnyomórészt képerny! alapú, 
akár a mobiltelefonra, akár a laptopra vagy az iPodra gondolunk. Mond-
hatjuk erre, hogy a tévének is képerny!je van, mégis alkalmazkodni tud-
tunk hozzá anélkül, hogy az emberi természet világrenget! átalakuláson 
ment volna át. Van azonban itt egy nagy különbség: a XX. századi televí-
zió még nem volt interaktív, mint a XXI. század képerny! alapú techno-
lógiái, immár a mai tévét is beleértve. Az interaktivitás azt jelenti, hogy 
a néz! is beléphet a képerny!n megjelenített világba, és többé-kevésbé 
szerepl!je lehet az ott zajló történetnek. A szappanoperák – amelyek 
azért kapták ezt a nevet, mert kezdetben a szappangyártók szponzorál-
ták !ket – az 1930-as években jelentek meg az amerikai rádiókban. Ezek 
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a m"sorok szembesítettek minket el!ször a másodkézb!l kapott saját 
élet élményével, még ha annyira különbözött is a valódi élet a rádióban 
felhangzó utánzatától, mint ég és föld. Ahhoz elég jó volt az utánzat, 
hogy tisztán csillogó álalternatívát kínáljon.

Ezen az úton a valóságshow volt a következ! nagy nekirugaszkodás. 
Ezekben a m"sorokban már a maguk életét él! férfi ak és n!k szerepeltek 
színészek helyett, ami még hitelesebbé tette a képerny!n látható törté-
netet, miközben a néz! továbbra is megmaradhatott védett magányában 
(kukkolhatott „másodkézb!l”). A Second Life (az „élet másodkézb!l”) 
olyan kiberélményt nyújt, ami talán az utolsó lépés az életb!l a képerny! 
világába vezet! úton. A Second Life hangsúlyozottan nem számítógépes 
játék, mert teljes világot kínál, amelyben egészen más életet élhetünk, 
mint a valóságban, bár ebben sem a saját „valódi” énünkkel, hanem egy 
választott személyiséggel.

Az új technológiák és szoftverek nem csupán puhítják az identitás-
érzésünket; azért olyan ellenállhatatlanok, mert átjárják az élet minden 
területét. A XX. század vége felé senki sem aggódott komolyan amiatt, 
hogy ha rögzíthet!k lesznek a tévém"sorok, és ha az üzenetrögzít! ré-
vén értesülhetünk a sikertelen telefonhívásokról, az vajon nem hoz-e 
túl nagy változást a mentalitásunkban. Ma a m"sorok és üzenetek rög-
zíthet!sége természetes, de amikor megjelentek az els! ilyen eszközök, 
els!ként szabadítottak meg minket a mindennapi élet esetlegességeit!l. 
Elindultunk abba az irányba, hogy urai legyünk saját id#nknek. Ez volt az 
els! lépés, még ha csak kis lépés is afelé, hogy magunk rakosgassuk össze 
saját egyéni valóságunkat.

Napjainkban a mobiltelefon, az iPod és a laptop mozgathatósága to-
vább növelte a „mozgásterünket” – kezdünk szabadulni immár a tér 
kötött ségeit!l. Hordozható képerny!k segítségével folyamatosan érintkez-
hetünk egymással, kölcsönhatásban állunk, ellen!rzést gyakorolhatunk 
egymás fölött. A globális kibervilág, amely egy-két kattintással elérhet! 
bármikor és bárhol, amikor kedvünk tartja és ahol épp vagyunk, meg-
nyugtatóbbnak és biztonságosabbnak tetszik, mint a velünk farkasszemet 
néz! zavaros háromdimenziós élet – ami a fi ktívhez képest a banánhé-
jak és elefántcsapdák világa, ha szabad jelképesen kifejeznem magam.
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