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A BIZONYTALANSÁG RADIKALIZMUSA: EGY GONDOLATI 
TÉRKÉP A FOGALOM ÉRTELMEZÉSÉHEZ

A radikális bizonytalanság

A világjárvány első heteiben megjelent egy kötet, amelynek szerzői, a brit pénzügyek 
politikacsináló elitjének tagjai így fogalmaznak: „ez itt a bizonytalan jövők és megjósolhatatlan 
következmények világa, amelyről muszáj gondolkodni, de a nézeteltérések elkerülhetetlenek 
és gyakran feloldhatatlanok” (Kay & King, 2020, 48.). 

A kötet címe (Radikális bizonytalanság) ismert kifejezés, de a megjelenéskor már talán a 
szerzők is helyénvalóbbnak találták volna a bizonytalanság radikalizmusa címet. A kötet akkor 
jelent meg, amikor a világ hirtelen egyetlen nagy laboratóriummá változott. Egyszeriben 
mindannyian megfigyelővé és megfigyeltté váltunk. Sokaknak, sok helyen, rettenetes erkölcsi 
súlyú döntéseket kellett hozniuk órák leforgása alatt: üzletről, pénzről, egzisztenciákról, 
emberi kapcsolatokról és igen: akár életről és halálról is.  

A VUCA világa

A VUCA betűszót (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) a hidegháború utáni 
állapotok leírására használták először, de hamar átvette a vezetéstudomány is, gyakran 
jellemezve ezekkel a csoportok és szervezetek viselkedését (Csepeli, 2015), de még a 
gazdasági, pénzügyi vagy oktatási (Szűts, 2014a) környezetet is. A legjobb marketing-szöveg 
szinte bármilyen innovatív gondolat eladásához, mert provokatív, erős és szókimondó. 
Arról azonban, hogy mit jelent mindez a valóságban, mostanáig még csak nem is álmodott 
senki. Az történt, hogy néhány nap leforgása alatt elveszítettük az irányítást az események 
felett, a sorsunk felett, a mobilitásunk és az integritásunk felett. Elveszítettük a kontrollt a 
prioritások megválasztása, az időbeosztás, a folyamatok irányítása, a kommunikációs tér 
felett, de főképp az információk elérhetősége felett. Az emberiség megtapasztalta, mit jelent 
az igazi illékonyság, összetettség és kétértelműség, de mindenen túl és mindenen felül: az 
igazi, radikális bizonytalanság.

Bizonytalanság, kockázat, valószínűség

A köznyelv és ezen belül az üzleti döntéshozás gyakorlata is gyakran használja a 
bizonytalanság és kockázat kifejezéseket, azt a látszatot keltve, hogy ezek egymás szinonimái. 
Ez azonban egyáltalán nincs így. A chicagói közgazdasági iskola képviselője, Knight közel 
száz éve kísérletet tett a distinkcióra. Knight (1921) szerint a kockázatra vonatkozó állítások 
valószínűsége megmérhető az ismert igazságértékekkel rendelkező állítások sorozatának 
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segítségével. Ezzel szemben a „valódi” bizonytalanság olyan eseményekre utal, amelyeknek 
nincs ilyen referenciakészletük, azaz bekövetkezésük valószínűsége matematikai értelemben 
nem mérhető. „A bizonytalanságot az értelmezésben radikálisan meg kell különböztetni a 
kockázat megszokott fogalmától, amelytől még soha nem választották el megfelelő módon. 
Alapvető, hogy bizonyos esetekben a kockázat a mérésre érzékeny mennyiséget jelent, más 
esetekben azonban nyilvánvalóan nem ez a karaktere; ennek a distinkciónak pedig, azaz hogy 
a kettő közül melyikről is beszélünk, messzemenő és kritikus jelentősége van a jelenségek 
értelmezésében” (Knight, 1921, 19).

A bizonytalanság és a kockázat értelmezéséről Knight óta folyó kiterjedt, közel százéves 
vitában már korán felmerült, hogy vajon nem pusztán a komputációs kapacitások 
korlátozottságáról van-e szó, amikor a valószínűség kiszámításáról beszélünk? Arrow (1951) 
felveti azt is, hogy egy szuperintelligencia az összes elérhető adat birtokában ismerhetné-e 
a jövőt. Mások Keynes (1937) nyomán a bizonytalanságban a meglepetést mint egyedi 
és váratlan eseményt hangsúlyozzák, kiemelve, hogy mivel a meglepetés olyan sokk egy 
gazdasági rendszerben, amelyre nem alkotható eloszlási és valószínűségi modell, ezért 
valójában a bizonytalanságról való összes tudás kimerül annak tudásában, hogy ismereteink 
és megértésünk erősen korlátosak (McCann, 2003).

A bizonytalanság tipológiái

A pszichológiai diskurzusban a bizonytalanság fenomenológiai kontextusa az 1990-es 
évektől van erőteljesen jelen, leginkább úgy, mint a bizonyosság és kiszámíthatóság keresése, 
illetve azok a viselkedési sajátosságok, amelyeket a bizonytalanság kísérőiként bénultsággal, 
zavarodottsággal jellemezhetünk (Birrell, Meares, Wilkinson & Freeston, 2011).

A bizonytalanságot a perszonálpszichológia leggyakrabban negatív értelemben, azaz a 
bizonytalanságtűrés felől, pontosabban annak hiányából értelmezi (lásd például Andersen & 
Schwartz, 1992; Freeston, Rhéaume, Letarte, Dugas & Ladouceur, 1994). A bizonytalanságtűrés 
mértéke ugyanakkor szélesebb, társadalmi kontextusban a kultúra egyik karakterjegye is, 
melyet Hofstede (1984) a bizonytalanságkerülési dimenzióval ragadott meg.

Irodalomkutatásában Carleton úgy véli, hogy a bizonytalanság-intolerancia nem más, mint 
egy olyan sajátos, diszpozícióból fakadó cselekvésképtelenség megnyilvánulása, amelynek 
elsődleges oka, hogy hiányoznak a kulcsfontosságú vagy legalábbis elégséges információk, 
és ezt a hiányérzetet az ehhez kapcsolódó bizonytalanság észlelése csak felerősíti bennünk 
(Carleton, 2016).

Korai munkájukban Tversky és Kahneman (1982) a bizonytalanság két lokációjáról 
beszélnek: a külsőről, amely az említett diszpozíciókban mutatkozik meg, és a belsőről, 
amely a tudás vagy nemtudás önreflexiója. Ha abban vagyunk bizonytalanok, hogy mi lesz 
a délutáni futballmeccs eredménye, akkor a mérkőzés valószínű kimenetelét mérlegeljük 
(externális bizonytalanság) a rendelkezésre álló információk alapján, ítéletünk tárgya tehát 
az esemény maga, például a részt vevő csapatok mérlegelhető erőviszonyai. Ha azonban 
elbizonytalanodunk, hogy vajon a Mont Blanc volna-e Európa legmagasabb hegye (internális 
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bizonytalanság), akkor ezzel az elménk tartalmára reflektálunk és nem arra az objektumra 
vagy jelenségre, amire a kérdés irányul. Nagyon fontos tehát, hogy habár a valószínűség 
fogalmilag sokféle módon kapcsolódhat a bizonytalansághoz, ezek a variánsok nem azonos 
erővel bírnak (Tversky & Kahneman, 1982). Az külső bizonytalanság eseteivel foglalkozik 
például a matematika, a belső bizonytalansággal és annak következményeivel pedig például a 
filozófia és a pszichológia. A fenti elkülönítés nem csak a modell szempontjából fontos, hanem 
azért is, mert ez a distinkció a bizonytalanság fogalmát az első esetben a lételméletben, a 
másodikban pedig az ismeretelméletben koncipiálja.

Lane és Maxfield (2005) a bizonytalanság három típusát különböztetik meg: az 
episztemológiai, a szemantikai és az ontológiai bizonytalanságot. Az episztemológiai 
bizonytalanság az az eset, amikor egy jól definiált állítás igazságértékét illetően vagyunk 
bizonytalanok. A szemantikai bizonytalanság esetén viszont abban nem vagyunk bizonyosak, 
hogy mit is jelent az állítás – vagy azért, mert egészen új számunkra (jó példa erre az, 
amikor a gyerekek az anyanyelvüket tanulják), vagy azért, mert új, ismeretlen, szokatlan 
kontextusban találkozunk vele. A harmadik eset, az ontológiai bizonytalanság olyan helyzetre 
utal, amelyben az értelmezésre képes és kölcsönhatásba lépő ágensek azért bizonytalanok, 
mivel a jövő még nem történt meg, de azt gyanítják, hogy esetleg nem olyan lesz, mint a már 
ismert múlt vagy a jelen. A jövő tehát az ágensek hiedelmeinek, várakozásainak függvénye: 
azaz, hogy a világban milyen entitásokat és interakciókat azonosítanak. A túl gyorsan vagy 
váratlanul változó helyzetekben azonban az ágensek nem képesek megalkotni olyan stabil 
ontológiai kategóriákat, amelyek támaszul szolgálnának a világ értelmezéséhez.

Míg tehát az episztemológiai és szemantikai bizonytalanság esetén a helyzet értelmezéséhez 
alapul szolgáló hiedelmekhez elégségesek az ágensek aktuális tapasztalatai, az ontológiai 
bizonytalanság arra kényszerít, hogy a jövőt előre elképzeljük, és a jelenbeli hiedelmeinket 
ehhez a hipotézishez igazítsuk (Lane & Maxfield, 2005).

A matematikus Lindley szintén a bizonytalanság ágenciális természete mellett érvel 
és felhívja a figyelmet arra is, hogy különbséget kell tennünk „a” bizonytalanság és a „te” 
bizonytalanságod között (Lindley, 2013). Szerinte a bizonytalanság természetéhez tartozik, 
hogy személyhez kötődik, hiszen kifejezi azt a viszonyt, ami a bizonytalanságot tapasztaló, 
érző, appercipiáló ágens aktuális tudása, tapasztalatai, a rendelkezésére álló információk 
és a tények, illetve jövőbeli események között feszül. „Egyes dolgok, amelyekben Ön 
bizonytalan, számomra ismertek lehetnek, de még ha mindketten úgy nyilatkozunk is, hogy 
bizonytalanok vagyunk valamiben, a bizonytalanságunk mértéke akkor is eltérhet – azaz a 
bizonytalanságunkban különbözünk” (Lindley, 2013: 1.). 

A bizonytalanság mint narratíva és a virális narratívák

Az ontológiai természetű bizonytalanság legyűrésére, amikor a kognitív megoldások 
ellehetetlenülnek, a narratív beágyazást alkalmazzuk (Lane & Maxfield, 2005). A narratívák 
alkalmasak arra, hogy az ismert múlt és az ismeretlen jövő között révészként szolgáljanak. A 
narratív logika, avagy a gondolkodás narratív formája (Bruner, 1990) egy alternatív megoldás 
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az ontológiai bizonytalanság feloldására, mivel a megalkotott történetekben a ténylegesen 
megtörtént (valós) és az elképzelt (kitalált) elemek egyformán hitelesek és az ágens számára 
a biztonság élményét adó koherens egésszé állnak össze. 

Tuckett érvelése szerint a pénzügyi döntéshozók, befektetők az ontológiai bizonytalanságot 
a meggyőződési narratívák segítségével igyekeznek eliminálni (Tuckett, 2011). Ezek a 
narratívák érzelmileg hitelesen kapcsolják a múltat és a jelent a jövőhöz, és a bizonytalanság 
körülményei között keletkezett érzelmeket képesek naprakészen kezelni. Ezek a történetek 
a cselekvéshez szükséges kompetenciák és képességek tanúbizonyságai, feladatuk, hogy 
a mesélőben és a hallgatóban is a biztonság élményét keltsék. Ezt a biztonságérzetet az 
alternatív útvonalakat tartalmazó szöveg, a hypertext a 2000-es évektől már megtépázta 
(Szűts, 2014b).

Az etnográfus Leins (2018) például svájci befektetési elemzők narratíváinak elemzésével 
kimutatta, hogy a tisztán racionálisan megalapozottnak és koherensnek tűnő előrejelzések 
valójában az elemzők által a lehetséges forgatókönyvekből előzetesen megalkotott 
történeteken alapulnak. Leins kutatása módszertanilag a sűrű leírás (Geertz, 1973) egy 
példája, kutatási kérdéseit pedig a viselkedési közgazdaságtan szemlélete indukálta. 
Konklúziója, hogy az elemzők sokkal inkább kapuőrök, interpretátorok, innovátorok és a 
narratív keretezés mesterei, mintsem szikár, statisztikai alapú előrejelzések készítői. 

Kahneman és Tversky kilátáselmélete (1974) szintén azzal érvel, hogy a világot alapvetően 
nem racionálisan értjük meg, hanem heurisztikák által, amelyek – végső soron – ismert 
történetek és modellek alapján formált előrejelzések. Ezek közül a három legfontosabb 
a reprezentativitás, az elérhetőség és a horgonyhatás. A reprezentativitás azt jelenti, hogy 
minél inkább felfedezhető a hasonlóság két jelenség között, annál hajlamosabbak vagyunk 
a megismerendő jelenséget az ismert mintázat alapján megítélni. A korábban már említett 
elérhetőségen azt értjük, hogy mennyire könnyen vagy közvetlenül kapcsolódik egy jelenség 
meglévő, felidézhető ismereteinkhez. A horgonyhatás pedig azt írja le, hogy különféle 
viszonyítási pontokból kiindulva akár ugyanarra a jelenségre is egészen más valószínűséget 
rendelhetünk. Azaz, Kahneman és Tvresky szerint a valószínűség lényegileg szubjektív 
természetű, mivel a heurisztikus döntéshozást számos torzítás is befolyásolja, éppen úgy, 
mint a térben való tájékozódást a rossz látási viszonyok. Későbbi munkáiban Kahneman is 
egyre inkább a narratív koherencia jelentőségét hangsúlyozta (Kahneman, 2011: 255.). 

A történeteknek tehát nemcsak általában a gondolkodásban, hanem a döntéshozatalban 
is fontos szerepük van, különösen akkor, amikor a narratívák kilépnek az egyediségből, 
azaz, amikor individuális jellemzőből a viselkedés társadalmi előfeszítőivé válnak. Akerlof 
és Shiller a 2008-as pénzügyi válság okait elemezve arra jut, hogy azt elsősorban a krízis 
hírének narratívákban testet öltő feltételezése és az abból következő tömeges és helytelen 
gazdasági viselkedés okozta. Könyvük címe (Animal Spirit) Keynes elméletére utal vissza, aki 
a viselkedési közgazdaságtan előfutáraként felvetette a gazdasági döntéseket közvetlenül 
befolyásoló érzelmek jelentőségét. A szerzők megfogalmazzák a gondolatot, amelyet később 
Shiller részleteiben (Shiller, 2019) is kifejt: „A történetek terjedését talán a járványhoz 
hasonlóan is modellezhetjük. A történetek olyanok, mint a vírusok” (Akerlof & Shiller, 2010: 
218.).
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A bizonytalanság és az ismeretlenség

A különféle taxonómiák a bizonytalanságot az ismeretlenséggel is összekapcsolják. 
Az ismeretlenség bizonytalanságot kelt bennünk, mert a mintázatok hiánya gátolja az 
(a priori) ismertnek hitt világunkban való tájékozódást. Az ismeretlentől való félelem a 
legősibb félelmek egyike, és a félelem a hat alapérzelem közül a legerősebb intenzitású. Az 
ismeretlent a hétköznapi szóhasználatban többnyire a rendelkezésre álló, vagy legalábbis 
elérhető információk hiányával azonosítják, vagyis olyasvalamiként, ami nem azonos a 
homályossággal, de relációban áll azzal (Carleton, 2016).

A mentális működés pontosabb értelmezéséhez az ismeretlen fogalmának filozófiai 
megalapozását az analitikus filozófia kezdeményezte. Russell szerint a hiedelmek a 
legfontosabb mentális horgonyaink. De van-e különbség abban, hogy megértünk vagy 
elhiszünk, elfogadunk valamit? A karteziánus hagyományban egyértelműen igen: a dolgok 
megértése és értékelése két, egymásra épülő mentális szinten, azaz a reprezentáció és az 
értékelés szintjén élesen elkülönül. Ezzel ellentétben Spinoza azt állítja, hogy a megértésnek 
szükségképpeni feltétele az elfogadás, már a reprezentáció szintjén. A pszichológus 
Gilbert (1991) szerint az elme működésének ez utóbbi modelljét támasztják alá a kognitív 
pszichológiai kutatások is. Azaz, először megpróbáljuk megérteni a jelentést, és csak utána 
próbálunk ítélkezni az igazságtartalomról. 

A döntéshozást nehezítő torzításokat vizsgálva Kahneman (2011) is példaként említi Gilbert 
kísérletét, amely során a résztvevők egy csoportjának számokat kellett észben tartaniuk 
és közben értelmetlen mondatok igazságtartalmát megítélniük. Nem meglepő módon 
sokat hibáztak azokhoz képest, akik csak az ítéletalkotásra koncentrálhattak. A számok 
memorizálása nem általában jelentett nehezítést, hanem azért, mert épp a kritikai értelmezést 
végző mentális kapacitásokat blokkolta. Kahneman ezt a működést saját terminológiájában 
a gyors gondolkodáshoz, az 1. rendszerhez kapcsolja, amelynek az a dolga, hogy a helyzet 
lehető leggyorsabb értelmezését adja. A lassú, azaz a 2. rendszer dolga a kritikai szemlélet, 
vagyis a hiedelmek revíziója, a racionális mérlegelés. Ha azonban ez a rendszer épp mással 
van elfoglalva vagy megzavarja valami, akkor ez a kritikai funkció legalábbis sérül, vagy akár 
teljesen kiiktatódik.

Ugyanez történt a járvány betörésekor, az első sokk idején: az ismert cselekvési mintázatok 
teljességgel hiábavaló keresése, valamint az egymásnak ellentmondó, sporadikus 
vagy töredezett információk szisztematikus, elemző egybevetése foglalta le a kognitív 
kapacitásainkat. Azaz a pandémiával való váratlan szembesülés szélsőségesen nagy mentális 
terhelést jelentő, intenzív és számos zavarással nehezített időszakában első döntéseinkben 
az arra alkalmatlan, magára hagyott 1. rendszerre szorultunk, amelynek nem feladata és nem 
képessége a kritikai mérlegelés.

Az „ismeretlen” fogalmának a pandémiára vonatkozó verbális reprezentációit két jellemző, 
a mindennapokból hozott példával illusztrálom. Mindkét példa megmutatja azt a sajátos 
viszonyt, amelyben a veszélyt, az ismeretlen fenyegetést nyelvi eszközökkel igyekszünk 
eltávolítani saját világunktól. Az első inkább a fent leírt kognitív pszichológiai szemlélettel, a 
második pedig inkább nyelvfilozófiai nézőpontból értelmezhető.
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Egy: „Nem hiszek a vírusban”, avagy a metaforikus megoldás
Az elmúlt hónapokban sokfelől visszhangzó, első hallásra különösnek tűnő kijelentést két 

szempontból is értelmezhetjük. Az első a retorikai kontextus, amelyről analógiaként Russell 
teáskannája juthat eszünkbe. Ha a vírus veszélyes közellenségként való percepcióját (azaz 
a járvány tényleges veszélyeit) mint hiedelmet eleve elutasítom, azzal az aktussal az engem 
személy szerint fenyegető veszély lehetőségét is a mentális valóságkonstrukcióm határain 
kívül helyezem, megkímélve ezzel magam a kritikai értelmezés feladataitól, a kételytől, főképp 
pedig a cáfolatokkal való szembesüléstől. A másik kontextus a metaforikus értelmezés, amely a 
pszi-chés állapot stabilizálásában releváns: a tényeket a hitek, illetve hiedelmek körébe utalva 
visszanyerni remélhetem önrendelkezésemet. A pandémia jelenségének megértésekor már 
csak ezért is kitüntetett szerepet kaphatnak a metaforák, amiket a többi közt koncipiálják a 
kognitív tudományok, a nyelvészet, a pszichológia és a filozófia is. Fillmore (1982) a keretezés 
elméletében azt állítja, hogy egyetlen szó jelentését sem érthetjük meg anélkül, hogy a 
szóhoz kapcsolódó nagyobb fogalomrendszert (azaz a keretet) értenénk. Sarbin (1986) azt 
feltételezi, hogy a metaforák eredetileg egészen közvetlen módon, képszerűen magyarázták 
a világot, de mai nyelvhasználatunkban már csak megmerevedett formában érhetjük tetten 
ezeket. 

Lakoff (2010) hozzáteszi: a keretek, a metaforák és a narratívák is érzelem-vezéreltek s a 
tudattalanban gyökereznek. Bár nem ez az elsődleges funkciójuk, a metaforák a nyelv és a 
gondolkodás olyasfajta mediátorai is, amelyek képesek a tudattalant, érzelmeket és érzéseket 
kifejezni, feloldani a disszonanciát a megnevezhetetlen vagy a megnevezni nem akart között, 
anélkül, hogy az ágens explicit módon állást foglalna, vagy akár csak definiálná a jelenségeket. A 
metaforák azért fontosak, mert általuk a világot más módon ismerjük és értjük meg. „Mindennapi 
fogalomrendszerünk, ami alapján gondolkodunk és cselekszünk is, alapvetően metaforikus 
természetű” (Lakoff & Johnson,1980: 21.). Klagge (1997: 76.) szerint a metaforák „képesek 
arra, hogy valóságot kreáljanak, irányt mutatnak jövőbeli cselekedetekhez és megerősítik a 
jelenbeli tapasztalatok koherenciáját.” 

A pandémia kontextusában a metaforák szerepe tehát azért lehet jelentős, mert mint mentális 
modellek különösen alkalmasak az addig ismeretlen, deskriptív módon nehezen hozzáférhető 
tudattartalmak, hiedelmek, tapasztalatok leképezésére. 

Mindezeken túl a pandémiához köthető tapasztalatok értelmezésébe érdemes lehet a 
hipokogníció, a nyelvileg nem elaborálható érzelmek elméletét is bevonni. A jelenséget az 
antropológus Levy fedezte fel egy terepkutatás során. Kimutatta, hogy Tahitin nincsenek 
kifejezések a szomorúság és a bűn jelölésére, és ezt összefüggésbe hozta a magas öngyilkossági 
rátával (Levy, 1973). A pandémia megtapasztalásának kognitív reprezentációiban, de leginkább 
az ezekben fellelhető metaforák kapcsán relevánsnak tűnik a hipokogníció fogalma is.

Kettő: „Nem félek a vírustól”, avagy a varázstalanító megoldás
A félelem a pandémia kontextusában nem csupán az ismeretlentől való irracionális és 

körvonalak nélküli félelmet jelenti. Leképezi a konkrét, egzisztenciális, egészségünket és 
biztonságunkat jelentő fenyegetéshez való viszonyulást is, amely nem csupán, sőt, nem is 
elsősorban individuális szinten jelenik meg. 
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A viselkedéstudományok megfigyelései szerint a félelem és fenyegetés az individuális 
tapasztalatban a negatív stressz-élményekkel kapcsolódik össze. A traumák elszenvedői 
leggyakrabban a fizikai térben való tájékozódási képességüket vesztik el (lásd például: 
Horowitz, 1986). Az olyan negatív vagy akár fenyegető események, amelyek ismert vagy előre 
megjósolható kimenetelűek, könnyebben elviselhetőek, mint azok, amelyeknek kimenetelére 
nincs semmilyen befolyásunk (Katz & Wykes, 1985). A pandémia keltette félelem és 
szorongás sajátossága, hogy a konkrét tárgy nehezen azonosítható, és hiányzik a kontroll 
lehetősége, ezért sokan tehetetlenséget és dühöt is éreznek, s az így keletkező frusztráció 
akár agresszivitást is kiválthat. Az agresszió és fenyegetettség-érzés szintjének láthatatlan, 
de biztos emelkedését jól jelzi, hogy a híradások szerint fegyverboltok a világ minden táján 
sosem látott forgalmat bonyolítottak a járvány első heteiben. 

A többség azonban előbb-utóbb belefásult a helyzetbe. A karantén miatti bezártság, a 
tétlenségre ítéltség, a befolyásolhatatlannak érzékelt események elszenvedése elvezethetnek 
a tanult tehetetlenség (Seligman, 1975) állapotához is. A híres kísérletben a kutyák gyorsan 
megtanulták, hogyan meneküljenek el a ketrec biztonságos részébe, ha enyhe áramütés 
érte őket a padlóból, de azok az állatok, amelyek előtte olyan ketrecben éltek, ahol nem volt 
menekvés, meg sem próbáltak menekülni, beletörődtek sorsukba.

A szociológusok a félelmet társadalmi diszpozícióként is konceptualizálják (Furedi, 2018; 
Glassner, 1999). Glassner az amerikai társadalmat a félelem társadalmának nevezi: a politika, 
a média és a kereskedelmi marketing egyaránt épít a félelem vezérelte ösztön-cselekvésre, 
akár vásárlásról, akár szavazatszerzésről van szó. Füredi szerint a 21. századot az ijesztgetés 
narratívái uralják: „A félelem narratívája egy jelentésrendszert kínál fel: hátteret, kontextust, 
és feltételezések együttesét, amelyben az emberek a fenyegetést értelmezik és amely 
cselekedeteiket is vezérli” (Furedi, 2018: 115.).

A filozófus Bauman (2013) „negatív globalizácónak” nevezi ezt a jelenséget. Szerinte a 
világ kiszámíthatatlansága, instabilitása olyan mértékig fokozza a szorongást, félelmet és 
szüntelen gyanakvást, ami az emberiség jelenlegi evolúciós állapotában kezelhetetlen. Míg az 
elit a saját céljait kergeti, az árat a szegények fizetik meg, és ez nyilvánvalóan egyre erősödő 
társadalmi feszültségekhez vezet. 

Kahneman (2011) azt hangsúlyozza, hogy a fenyegetőnek és veszélyesnek érzékelt 
helyzetek elsősorban az elérhetőségi kaszkádok (az információk elérhetőségének és objektív 
mérlegelhetőségének torzulásai) által blokkolják a gyors és adekvát döntéshozást. Ha erős 
félelmet vagy fenyegetést érzünk, hiába érezzük a vészhelyzet sürgető döntéskényszerét, 
gyakran leblokkolunk vagy túlságosan magas kockázatot vállalunk a túlértékelt mértékű 
veszély elhárítására. Példaként többször említi a terrorizmus fenyegetését: „a terroristák a 
legismertebb művészei az elérhetőségi kaszkádok alkalmazásának” (Kahneman, 2011: 429.). 
Habár Kahneman megfigyelései meglehetősen jól alkalmazhatóak a jelenlegi helyzetre, a 
bizonytalanság fogalmának a pandémia nyilvánvalóan teljesen új értelmezést adott.  

A pandémia okozta biztonságérzet-krízis, vagyis az a helyzet, amikor kész kategóriáink és 
mintázataink nem működnek, úgy is szemlélhető, mint a változásra való felkészületlenség, 
azaz a tudatos jelenlét, a mindfulness hiánya. Karl Weick vizsgálataiban úgy találta, hogy a 
nyugati ember felfogása túlságosan ragaszkodik a rend és kiszámíthatóság képzetéhez. Ezzel 
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szemben, ha a keleti beállítódásnak inkább megfelelően képesek vagyunk elfogadni a tőlünk 
függetlenül zajló, szüntelen változást, és tisztában vagyunk azzal, hogy a megéléseinknek 
valójában a változáshoz kapcsolódó érzelmi viszonyunk a kulcsa, akkor kevesebb veszteséget, 
bizonytalanságot és félelmet is élünk majd meg (Weick & Putnam, 2006).

A tudattalan, jól azonosítható tárggyal nem rendelkező, veszteségekkel fenyegető, 
mindent uraló félelem ellen tehát sokan a mágia eszközeivel védekeznek, jobb híján. Mivel a 
félelem ellentéte egy passzív állapot (a félelemnélküliség) lenne, a beszédaktus-elméletnek 
(Austin, 1962) megfelelően a „nem félek” mint illokúciós aktus, szómágiaként is felfogható. 
A „nem félek” kijelentés a nyilvánvalóan szorongató, félelemkeltő társas és egzisztenciális 
környezetben alighanem sok esetben inkább tekinthető afféle vágy-projekciónak, a wishful 
thinking egy példájának, kétségbeesett varázstalanítási kísérletnek, mintsem egy valós érzés 
nyelvi reprezentációjának.  

Összegzés

A járvány mint civilizációs próbatétel, amelyben az eddigi legfőbb tapasztalatunk a 
bizonytalanság, a tehetetlenség és kiszolgáltatottság, végső soron nem más, mint a kockázatok 
és veszélyek megítélésének interpretációs krízise és egyben az omnipotencia-illúzió 
összeomlásának drámája: fájdalmas és félelmet keltő szembesülés azzal, hogy miközben az 
emberiség a fejlődést és növekedést hajszolja, sem társadalmi, sem technológiai értelemben 
nem képes adekvátabb választ adni egy pandémiára, mint száz vagy akár ötszáz éve.

Az itt megrajzolt térkép reményeim szerint meggyőzően bizonyítja, hogy a pandémia 
kapcsán a bizonytalanság koncepcióinak és jelenségének vizsgálata az egyik legfontosabb 
témája lehet akár empirikus kutatásoknak, akár konceptuális elemzéseknek. Felsorolni 
minden kínálkozó lehetőséget, érintett diszciplínát és problémát  szinte lehetetlen, hiszen 
csak a társadalomtudományokban több tízezernyi disszemináció van készülőben világszerte. 
Izgalmas eredmények várhatóak például a járvány megélésével kapcsolatos metaforák 
pszicholingvisztikai és szociolingvisztikai megközelítéseiből, illetve kognitív és filozófiai 
(hermeneutikai és fenomenológiai) vizsgálataiból. A döntéshozás most jól megfigyelhető 
korlátozott vagy hiányzó információk mellett, érzelem-vezérelt, volatilis környezetben. A 
döntéshozói diszpozíciók, a felelősség, a szociális kapcsolódások szerepe és működése, a 
stressztűrés és a gondoskodási hajlam változásai, az integritás fenntartása és a sérülékenység 
megtapasztalása alkalmasint szintén számos kutatási kérdést implikálnak.  

A kutatások segíthetnek megérteni azt is, hogy a bizonytalanság sokféle arca, vetülete 
és alakja hogyan kapcsolódhatott össze egyetlen nagy narratívában, amely a koronavírus-
járvány fő narratívája lett, olyan közös, de nem feltétlenül reflektált értelmezés, amely a 
pandémia kezdete óta a politikai és gazdasági döntéshozást és az egyéni döntéseket is 
alapjaiban befolyásolta. Ez utóbbi állítás szintén egy olyan implicit hipotézist tartalmaz, 
amelynek relevanciája kézenfekvőnek tűnik, de vizsgálata már más kutatások tárgya lehet.
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