
CLIFFORD NASS – CORINA YEN

Az ember, aki hazudott a laptopjának

AZ EMBER, AKI HAZUDOTT A LAPTOPJÁNAK

1

LAPTOP.qxd  2/16/2012  6:51 PM  Page 1



CLIFFORD NASS – CORINA YEN

Az ember, 
aki hazudott 
a laptopjának
AMIT CSAK EGY GÉP ÁRUL EL 
AZ EMBERI VISELKEDÉSRÕL

AZ EMBER, AKI HAZUDOTT A LAPTOPJÁNAK

3

LAPTOP.qxd  2/16/2012  6:51 PM  Page 3



A fordítás alapja:
Clifford Nass – Corina Yen: The Man Who Lied to His Laptop: What

Machines Teach us About Human Relationships. Current, Penguin Group,
New York, 2010

© Clifford Nass, 2010

Fordította © Nagy Marcell, 2012

Szerkesztette: Koncz Gábor

Borítóterv: Juhász Gábor Tamás

HVG Könyvek
Kiadóvezetõ: Budaházy Árpád
Felelõs szerkesztõ: Török Hilda

Kiadói szerkesztõ: Szûcs Adrienn

ISBN 978-963-304-077-5

Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit tilos 
reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármely formában vagy eszközzel
– elektronikus, fényképészeti úton vagy más módon – a kiadó engedélye

nélkül közölni.

Kiadja a HVG Kiadó Zrt., Budapest, 2012
Felelõs kiadó: Szauer Péter

www.hvgkonyvek.hu

Nyomdai elõkészítés: Kedves László

Nyomás: Regia Rex Kft.
Felelõs vezetõ: Kis Ferenc

AZ EMBER, AKI HAZUDOTT A LAPTOPJÁNAK

4

LAPTOP.qxd  2/16/2012  6:51 PM  Page 4



Florence Nassnek, Jules Nassnek és Matthew
Nassnek; a családomnak és minden barátom-
nak, kiváltképp azoknak, akik már nem lehetnek
köztünk, amikor ez a könyv napvilágot lát

CLIFFORD NASS

Szeretõ szüleimnek, Davidnek és Julie-nek,
valamint drága testvéreimnek, Jacqueline-nak
és Sebastiannak

CORINA YEN

AZ EMBER, AKI HAZUDOTT A LAPTOPJÁNAK

5

LAPTOP.qxd  2/16/2012  6:51 PM  Page 5



TARTALOM

TARTALOM

BEVEZETÉS Miért a számítógépek segítségével  _ _ _ _ 9
vizsgálom az emberi viselkedést?

1. FEJEZET Dicséret és kritika  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35 

2. FEJEZET Személyiség  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 77

3. FEJEZET Csapatok és csapatépítés  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 105

4. FEJEZET Érzelem  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 143

5. FEJEZET Meggyõzés  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 197

Utószó  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 243
Köszönetnyilványítás _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 245
Felhasznált irodalom  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 251
Név- és tárgymutató  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 263

AZ EMBER, AKI HAZUDOTT A LAPTOPJÁNAK

7

LAPTOP.qxd  2/16/2012  6:51 PM  Page 7



BEVEZETÉS

MIÉRT A SZÁMÍTÓGÉPEK 
SEGÍTSÉGÉVEL VIZSGÁLOM 
AZ EMBERI VISELKEDÉST?

Ha csapatban dolgozunk, általában érezzük, hogy sikerült-e
megfelelõ munkakapcsolatot kialakítanunk a kollégáinkkal.
De amikor probléma lép fel, már sokkal nehezebb a végére
járnunk, mi a baj és az hogyan oldható meg. Emberi kapcso-
lataink túlságosan bonyolultnak tûnnek ahhoz, hogy létez-
zen egy csalhatatlan recept, amellyel másokat egy csapásra
elégedetté vagy együttmûködõbbé tehetünk, vagy meg-
gyõzhetünk a magunk igazáról.

Az elmúlt húsz évben végzett kutatásaim során azonban
arra a felfedezésre jutottam, hogy a társas viselkedés szabá-
lyai és stratégiái nem annyira átláthatatlanok, mint amilyen-
nek tûnnek. Az emberek közötti interakciók egyszerû sza-
bályok és minták mentén leírhatók, amelyek nem azonosak
azokkal a bölcsességekkel vagy közhelyekkel, amelyeket a
nagyszüleinktõl unalomig hallottunk (mint például „Aki
mer, az nyer!”), és távol állnak a sztárpszichológusok jó taná-
csaitól („Kövesd az álmaid!”), vagy a celebvilág sugallta visel-
kedésmintáktól („Soha ne mondj nemet!”). Könyvemben
tudományosan megalapozott módszereket mutatok be arra,
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hogyan bánjunk különbözõ emberekkel, hogyan dicsérjünk
és kritizáljunk, hogyan építsünk csapatot, hogyan kezeljük
érzelmeinket, vagy éppen hogyan gyõzzünk meg másokat.

Eredetileg semmi nem predesztinált arra, hogy a sikeres
társas viselkedés szabályaival foglalkozzam. Számos téma
(kommunikáció, IT, pedagógia, tudomány, technológia és tár-
sadalom, szociológia és jelrendszerek) oktatójaként és tanács-
adójaként munkám a társadalomtudományok és a technológia
határmezsgyéjéhez kötött. A Stanford Egyetem és magán-
cégek megbízásából végzett kutatásaim arra irányultak, hogy
számítógépeket és más technológiai eszközöket tegyek haté-
konyabbá és felhasználóbaráttá. Három probléma sodort a
sikeres emberi kapcsolatok vizsgálata felé: egy idegesítõ gem-
kapocs, egy hirtelen népszerûbbé vált szoftver és egy haszon-
talan navigációs rendszer.

Lássuk sorjában! 1998-ban a Microsoft azzal bízott meg,
hogy derítsem ki, miért Gem Géza*, a Microsoft Office Segéd
animált gemkapcsa a világ legnépszerûtlenebb számítógépes
figurája. Korábban számos szoftvercégnek dolgoztam, de
Gem Géza igencsak feladta a leckét. Nevének puszta említé-
sére olyan düh ült ki a felhasználók arcára, amelyet más kö-
rülmények között volt szerelmek és halálos ellenségek számá-
ra tartogatnak. Burjánzottak a Gem Gézát gyûlölõ és fricskázó
honlapok, az interneten terjedõ videók és pólók. A legelsõ
vírusvideók egyike – jóval a YouTube megjelenése elõtt –
arról szólt, hogy egy férfi darabokra töri szegény Gem Gézát,
és közben gyûlölködõ szavakat kiabál.
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Felmerülhet, hogy azért gyûlölték ennyire Gem Gézát,
mert a felnõttek nem szeretik az animált karaktereket. A po-
puláris kultúra azonban számos ellenpéldával szolgál. Itt van
a California Raisins, az Egyesült Államokban hihetetlenül
népszerû, eredetileg reklámfigurának készült, rajzolt ma-
zsolabanda, amely évekig több pénzt hozott a jogdíjakból a
cégnek, mint az egész iparág együttvéve. (Ez a kampány mo-
tiválta a Microsoftot Gem Géza megalkotásakor: Bill Gates
lelki szemeivel gemgézás bögréket, pólókat és ajándéktárgya-
kat látott.) Homer Simpson, Frédi és Béni vagy Tapsi Hapsi
ismertsége és népszerûsége szintén a legnagyobb „emberi”
sztárokéval vetekszik. Akkor miért váltott ki Gem Géza ilyen
gyûlöletcunamit?

Miközben ezzel a problémával foglalkoztam, egy másik
munka kapcsán újabb rejtélybe ütköztem. Egy piackutató cég
felkért, vizsgáljam meg, hogy bizonyos vállalatoknál miért
növekszik radikálisan az általuk használt valamennyi szoftver
népszerûsége.

Hogy az eset végére járjak, összehasonlítottam az újonnan
megelégedett ügyfelek körét azokkal, akiknek a véleménye
nem változott. Nagy meglepetésemre sem az üzleti szférák
(banki vagy kereskedelmi szektor), sem a számítógépplat-
formok (PC vagy Mac), sem a szoftvertípusok (programozás
vagy szövegszerkesztés), sem az alkalmazottak felkészültsége
(kezdõk vagy haladók) között nem fedeztem fel számottevõ
különbséget.

Ezután megvizsgáltam, hogyan történt az adatgyûjtés.
Arra jutottam, hogy csupán egyetlen különbség fedezhetõ fel.
Azoknál a vállalatoknál, ahol valamennyi szoftver népszerûb-
bé vált, az adatgyûjtési módszert megváltoztatták. A korábbi
felmérésekkel ellentétben a felhasználóknak nem egy erre
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külön kijelölt számítógépen kellett kitölteniük az értekelõ
tesztet, hanem azon, amelyen mindennapi munkájukat vé-
gezték. De vajon miért adnak az emberek jobb visszajelzést
egy szoftverrõl, ha az értékelést egy bizonyos számítógépen
végzik el?

Miközben ez a kérdés foglalkoztatott, egy harmadik prob-
léma is felmerült: valami nem stimmelt a BMW 5-ös soroza-
tának német navigációs rendszerével. A német precizitást
képviselõ csúcsmárka navigációs rendszere mind megbízha-
tóság, mind kezelhetõség tekintetében mérföldekkel a vetély-
társai elõtt járt. A cég mégis arra kényszerült, hogy vissza-
hívja a modellt. Mi lehetett a baj? Kiderült, hogy a navigáció
nõi hangon beszél, és a német úrvezetõk nagy része nem haj-
landó utasításokat elfogadni egy nõtõl. Az ügyfélszolgálati
forródrótra sorra érkeztek az ideges férfiak telefonhívásai:

VÁSÁRLÓ: A kocsi navigációs rendszere rossz! Képtelenség
használni.

OPERÁTOR: Ezt sajnálattal hallom, uram. Mi a probléma?
VÁSÁRLÓ: Nekem egy nõ ne osztogasson utasításokat!
OPERÁTOR: Az a helyzet, hogy az utasítások nem egy nõtõl

érkeznek. A rendszer elõre rögzített hanggal dolgozik.
VÁSÁRLÓ: Nem érdekel. Nem bízom a nõkben, ha a volán-

nál ülnek.
OPERÁTOR: Uram, ha ez számít, megnyugtathatom, hogy 

a navigációs rendszert készítõ mérnökök valószínûleg
mind férfiak voltak, és a térképészek úgyszintén.

VÁSÁRLÓ: Mindegy! A rendszer rossz, és kész.

Bár a vevõk okoskodása nyilvánvalóan nem stimmelt, úgy
tûnt, a német fogyasztókat lehetetlen meggyõzni. 
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Hogyan befolyásolta a kutatásaimat 
egy kesztyûbáb?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Rájöttem, hogy bár az említett három probléma különbözõ
termékeket, iparágakat és szakterületeket érint, a megoldás
ugyanaz. Az isteni szikra egy szállodai szobában pattant ki a
fejembõl, amikor a tévét kapcsolgattam. Az egyik csatornán
Shari Lewis, az ismert bábmûvész bukkant fel, ami több szem-
pontból is meglepett. Elõször is, nem gyerekeket szórakozta-
tott a bábszínházban, hanem kongresszusi képviselõk elõtt
beszélt egy hírcsatornán. Másodszor, magával vitte kedvenc
kesztyûbábját, Lamb Chopot* (aki nem az elsõ bábfigura volt
a kongresszusban, de ezt most inkább hagyjuk). Harmadszor,
Lewis úgy tett, mintha Lamb Chop személyesen beszélgetne
az egyik kongresszusi képviselõvel.

Amikor odakapcsoltam, Lamb Chop jellegzetes, Lewiséra
nem is emlékeztetõ hangján éppen ezt mondta:

– Az erõszak rosszat tesz a gyerekeknek. Ne engedjük 
a képernyõre!

A képviselõ erre azt kérdezte:
– Egyetért ön Lamb Choppal, Ms. Lewis? – A karzat 1,6

másodperc múlva kezdett kuncogni, a képviselõk 3,5 másod-
perc múltán fakadtak kacajra, a kérdést feltevõ képviselõnek
pedig 7,4 gyötrelmes másodpercébe telt, hogy rájöjjön, mek-
kora badarságot kérdezett.
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Bár a kérdés komoly aggodalmakat vetett fel az amerikai 
demokrácia jövõjével kapcsolatban, egy teljesen természetes
jelenségre is rávilágított: Shari Lewisnek és Lamb Chopnak
egyaránt saját arca és hangja van. Bár utóbbi csupán egy
kesztyûbáb, miért ne lehetne mindkettejüknek saját véle-
ménye? Lehetséges, hogy a biztosnak hitt határvonal, amely
embereket és tárgyakat (például bábokat) elválaszt, elmosó-
dottabb, mint gondolnánk?

Ekkor ébredtem rá, hogy az emberek már minimális 
fogódzó megléte esetén is hajlamosak úgy bánni egy bábbal,
mintha társas lény lenne. Ez a felfedezés vált újabb kutatá-
saim kiindulópontjává. Elhatároztam, hogy utánajárok, miért
viselkednek az emberek gyakran látszólag irracionálisan a
technológiai eszközökkel. Elõvettem a közutálatnak örven-
dõ Gem Géza esetét. Ha ember lenne, hogyan értékelnénk
viselkedését a társas érintkezés szabályai és stratégiái alap-
ján? Úgy, hogy kiállhatatlan alaknak tartanánk, akinek fogal-
ma sincs, miként kell másokkal bánni. Mondok egy példát:
ha a felhasználó új dokumentumot nyitott, és legépelte a
„Kedves…” szót, Gem Géza máris felpattant, és szolgaian
haptákba vágta magát: „Úgy látom, levelet gépelsz. Szüksé-
ged van segítségre?” Nem érdekelte, hány alkalommal uta-
sította el az ajánlatot a felhasználó. A kérdésekre értékelhe-
tetlen választ adott, és amikor a felhasználó újrafogalmazta
a problémát, Gem Géza ugyanazt az ostobaságot ismétel-
gette. A felhasználó nevét és szokásait nem tanulta meg. Ha
valós személynek képzeljük, nem csoda, ha a hajunk is égnek
áll a neve hallatán.

Mesterséges intelligenciát alkalmazó fejlett technológia 
és alapos tervezés segítségével Gem Gézát persze meg le-
hetett volna szabadítani a legidegesítõbb tulajdonságaitól.
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Én azonban a lehetõ legegyszerûbben szerettem volna a
Microsoftnak bebizonyítani, hogy Gem Géza is lehet nép-
szerûbb. Átböngésztem a társas érintkezés szabályairól 
és stratégiáiról szóló szakirodalmat, hátha találok valamit
arról, hogyan szerezhetnek több barátot a népszerûtlen
emberek.

Arra jutottam, ebben az esetben az a legjobb stratégia, ha
kreálunk egy bûnbakot. Gem Gézát kritikusabbá tettem:
ahányszor javasolt valamit, megkérdezte, hogy az ötlet hasz-
nos volt-e. Amennyiben a felhasználó szívtelenül a „nem”
válaszra klikkelt, Gem Géza azt mondta: „Ez felháborító!
Azonnal mondjuk el a Microsoftnak, hogy használhatatlan 
a Súgója.” A levelezõprogram ablaka felpattant, a címzett 
sorában „Microsoft, ügyfélszolgálati igazgató” jelent meg, a
tárgysorban pedig az állt: „Rossz az Office Súgója!” Az email-
írás ötödik percében Gem Géza újra ott termett, és azt mond-
ta: „Csak keményen! Mondd meg nekik, ne finomkodj!”

Huszonöt felhasználóval teszteltük a rendszert. A reakció
egyöntetû volt: imádták az új Gem Gézát. Tulajdonképpen
mindenki elalélt tõle, egy Gem Géza-gyûlölõ kiemelte, milyen
segítõkész, egy konzervatív ízlésû tesztelõ pedig azt mond-
ta, bár minden szoftver így mûködne. Gem Géza 2.0-át min-
denki nagyszerû újításként üdvözölte.

Nem hajtottunk végre alapvetõ változást a szoftverben,
Gem Géza mégis könnyen lekerülhetett volna a leggyûlöl-
tebb figurák listájáról. A társas érintkezés egyik stratégiáját
követve egyszerûen annyit tettünk, hogy másra hárítottuk 
a felelõsséget, és Gem Géza immár egy követ fújt a felhasz-
nálóval. Kár, hogy éppen a Microsoft ellen: bár a cég nagyra
értékelte a sikereinket, nem óhajtott a bûnbak pózában tet-
szelegni. 2007-ben úgy döntöttek, végleg megválnak Gem
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Gézától. Temetése elõtt az interneten bárki megdobálhatta
iratkapcsokkal a kiszolgált figurát.

A társas érintkezés szabályainak és stratégiáinak ilyen alkal-
mazása abban is segített, hogy rájöjjek, miért mondanak jobb
véleményt az emberek egy szoftverrõl, ha azon a számító-
gépen kérjük a véleményüket, amelyen magát a programot
használták. Képzeljük el egy pillanatra, hogy nem szoftvert,
hanem élõ személyt értékelünk! Ha egy kollégánk önmagá-
ról kérdez, kiemeljük a pozitívumokat és elmismásoljuk a
negatívumokat. Ha azonban egy kívülálló kér meg, hogy
értékeljük a kolléga munkáját, õszintébben válaszolunk. Az
általunk vizsgált felhasználók valószínûleg ugyanúgy udva-
riasak próbáltak lenni, ezért adtak jobb értékelést a szoft-
verekrõl az általuk használt számítógépen, miközben a mási-
kat kívülállóként kezelték. De csakugyan lehetséges, hogy 
az emberek elrejtik az érzéseiket, és túloznak, hogy meg ne
bántsanak egy számítógépet? 

Kidolgoztam egy kísérletet, amelynek során kollégáimmal
a procedúrát újra lejátszottuk, hogy sejtésemet igazoljam
(vagy megcáfoljam). Kísérleti alanyainkat arra kértük, hogy
fél órán át dolgozzanak egy szoftverrel, majd megkérdez-
tük, hogy hajlandóak lennének-e megvásárolni, és mennyire
élvezték a használatát. A felhasználók egy csoportja ugyan-
azon a gépen válaszolt, ahol a tesztelést végezte, a többeik-
nek viszont egy másik (de ugyanolyan) számítógépen kellett
válaszolniuk a szoba túlsó felén.

Bár a vizsgálat óta tizenöt év telt el, az eredmény ma is
megdöbbent: a felhasználók pozitívabb válaszokat adtak
annak a számítógépnek, amely „önmagáról” kérdezett, mint
a másik, „kívülálló” gépnek. Mindennek az volt az oka, hogy
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az emberek tudat alatt udvariasabban viselkedtek az általuk
használt számítógéppel, mint a másikkal. A kísérlet végén
feltettük a kérdést, hogy szoktak-e udvariaskodni a számító-
géppel. Egyöntetûen azt felelték, hogy soha.

A BMW „nõi” navigációs rendszerével kapcsolatban is kísér-
letet végeztünk. Valóban olyan erõsek lennének a nemi szte-
reotípiák, hogy olyankor is alkalmazzuk, amikor nyilván-
valóan nincs létjogosultságuk? Laborunkba negyven kísérleti
alanyt invitáltunk, akiknek két témakörben mutattunk be
elõre rögzített elõadásokat: egyet a szerelemrõl és párkapcso-
latról (ezt nõi témának szokás tekinteni), egy másikat pedig
fizikai tudományos problémákról (amely hagyományosan a
férfiak szakterülete). A prezentációkat a résztvevõk egyik
fele nõi, másik fele férfihangon hallotta. A húszperces, szá-
mítógépen futtatott elõadásokat követõen értékelésre kértük
õket (mondanom sem kell, másik számítógépen).

Bár a hang kivételével az elõadások semmiben sem külön-
böztek, a nõi hangot halló résztvevõk szerint a számítógép 
a szerelem és párkapcsolatok témáját prezentálta jobban, a
férfihangot hallók szerint pedig a fizikai kérdésekrõl szóló
elõadás volt hatékonyabb. Férfiak és nõk egyaránt nemi 
jelleget tulajdonítottak a számítógép hangjának. Amikor
megkérdeztük õket, lehet-e neme egy számítógépnek, ezt
mindannyian elutasították, ahogyan azt is meggyõzõdéssel
állították, hogy nincsenek nemi sztereotípiáik.

Bûnbakkeresés, udvariaskodás, nemi elõítéletek: a társas
viselkedés ismert stratégiái, amelyek meglepõ módon akkor is
élnek és virulnak, amikor technikai eszközöket használunk.
Több száz laboratóriumi kísérlet eredményeit foglaltam össze 
a The Media Equation (A médiaegyenlet) és Wired for Speech
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(Beszédre hangolva) címû könyveimben, amelyben tanulmá-
nyok tucatjai igazolják, hogy az emberek úgy bánnak a szá-
mítógéppel, mintha élõ ember volna. Sõt akármennyire is 
meglepõen hangzik, nemcsak emberi tulajdonságokat tulajdo-
nítunk a számítógépnek, de meg is sértõdünk, amikor az nem
a társas viselekedés elfogadott szabályainak megfelelõen vála-
szol. Olyan cégeknél dolgoztam tanácsadóként, mint a Micro-
soft, a Sony, a Toyota, a Charles Schwab, a Time Warner, a Dell,
a Volkswagen, a Nissan, a Fidelity és a Philips. Ennek során
rengeteg interaktív technológiát (szoftvereket, honlapokat,
gépkocsikat, telefonos ügyfélszolgálati rendszereket) tettünk 
könnyebben kezelhetõvé. A technológiát megtanítottuk embe-
ri módon viselkedni, amitõl a felhasználók jobban elfogadták
és megkedvelték, s végül így nyert teret az emberi viselkedés
figyelembevétele a szoftver- és hardvertervezés világában.

A számítógép mint társas szereplõ paradigma hatékony
alkalmazásához azonban a mérnököknek és dizájnereknek
ismerniük kell az emberi viselkedés szabályait és stratégiáit.
Van, amikor ez nem okoz problémát: sokszor kétségtelen, mi
a társadalmilag elfogadott magatartás. Egy banki honlapon
nyilvánvalóan udvarias és formális nyelvezetet illik használ-
ni, ahogyan azt a bankfiókban is tennénk. Ahhoz sem kell
pszichológusnak lennünk, hogy tudjuk, egy robot sem for-
díthat hátat, ha egy ügyféllel beszél.

De mit tehetnek a dizájnerek és fejlesztõk, ha nem tudják
pontosan, hogy az adott esetben milyen stratégiát alkalmaz-
zanak? Ilyenkor rendszerint három megközelítésre támasz-
kodhatnak, ám egyik sem tökéletes. Az elsõ, talán leggyako-
ribb, amikor a társas viselkedés során népszerû – szólásokban,
mondásokban is megnyilvánuló – közhelyeket alkalmazunk.
Sajnos ezek gyakran ellentmondanak egymásnak. Például ez
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a kettõ: „hasonló a hasonlónak örül” és „az ellentétek vonz-
zák egymást”. Melyiknek higgyünk? Világos, hogy olykor
bármelyik helyesnek bizonyulhat. De mikor? A kollektív igaz-
ságokhoz sajnos nem jár használati utasítás. Ráadásul ezek 
a tanácsok nem is mindig pontosak. Vegyük csak azt, hogy „a
távolság megszépíti a szerelmet”. De mekkora távolság? Vagy
mit jelent az, hogy „sok lúd disznót gyõz”? Hány lúd a sok?
Ez is az adott helyzettõl függ.

Ilyenkor mindig eszembe jut az Annie Hall címû film egy
jelenete, amelyben Diane Keaton és Woody Allen kölcsönö-
sen arról panaszkodnak a pszichiáterüknek, hogy milyen
gyakorisággal élnek házaséletet. Woody azt mondja:

– Nagyon ritkán. Talán ha háromszor egy héten.
Diane pedig így sóhajt fel:
– Állandóan! Azt hiszem, háromszor egy héten.
A második megközelítés szerint múltbeli tévedéseinkbõl

kell tanulnunk, és mindig újra kell próbálkoznunk, hiszen hi-
bázni nem szégyen. De sem a munka során, sem az élet más
területein nem kapunk túl sok lehetõséget arra, hogy hibáz-
zunk, majd újrakezdjük. (Hacsak nem részesülünk abban a
szerencsében, mint Bill Murray az Idétlen idõkig [Groundhog
Day] címû filmben, ahol az általa alakított karakter újra meg
újra átéli ugyanazt a napot.) Elmondok egy példát: életem
elsõ párkapcsolata három napig tartott. Mivel a lány szakított
velem, elhatároztam, hogy végiggondolom e röpke kapcsolat
minden tanulságát, hátha késõbb hasznosítani tudom azokat.*

BEVEZETÉS
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* Az emberek rendszerint úgy mesélik el a velük történt kellemetlen eseménye-
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Csakhogy ez nem volt könnyû, ugyanis a párkapcsolat olyan
sok döntési helyzettel járt, hogy fogalmam sem volt, mikor
döntöttem jól, és mikor nem. Hosszasan tûnõdtem, amíg rá
nem találtam a látszólag tökéletes megoldásra. 

– Neked már volt korábban barátod – mondtam a lánynak –,
elmondanád, mit rontottam el pontosan? Szeretnék tanul-
ni a hibáimból, hogy a következõ barátnõm jobban érezze
magát velem. – A lány szánakozással vegyes megvetéssel né-
zett rám.

A harmadik megközelítés az, amikor mások példájából
igyekszünk tanulni. Érdekes, hogy számomra ennek a mód-
szernek a gyengeségeit egy újabb sikertelen randevú világí-
totta meg. Kamaszkoromban ismertem egy fiút, aki azzal
hódította meg a gimnázium legszebb lányát, hogy a háza
elõtti járdára a következõ ábrát rajzolta:*

Az utcán várta szíve választottját, és amikor a lány kilépett az
ajtón, a fiatal sármõr rámutatott az ábrára, és így szólt:

AZ EMBER, AKI HAZUDOTT A LAPTOPJÁNAK
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* A hatékonyságában is egyszerû ábra azon a szójátékon alapul, hogy az angol
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you” (szeretlek). (A Ford.) 
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„Nézd, mit rajzoltam!” A lány szinte a karjaiba omlott.
Elhatároztam, hogy én is hasonlóképpen próbálom el-

nyerni a kiválasztott lány szerelmét. Elmentem a háza elé, és
a következõ ábrát rajzoltam a járdára:*

Amikor a lány meglátta a rajzot, rám nézett, felsikoltott, és
visszarohant a házba. Nyilván arra a következtetésre jutott,
hogy vagy beleszerettem egy juhba, vagy rituálisan ki aka-
rom vágni egy állat szívét és szemét.

Karizmatikus személyeket akkor sem könnyû utánozni,
ha igyekszünk „innovatívan” (ahogyan én is) viselkedni. Az
eredmény ilyenkor sem több szánalmas pojácáskodásnál. Egy
karizmatikus személy érdeklõdését például õszinte figye-
lemnek tudjuk be, ha azonban valaki más kérdezõsködik
ugyanannyit, azt faggatózásnak érezzük. A szolgai utánzás
önmagunk karikatúrájává tesz. 

Ha az utánzás csapdáját úgy akarjuk elkerülni, hogy sike-
res embereket kérdezünk a titkukról, kiderül, hogy gyakran
maguk sem tudják, minek köszönhetik a sikert. Minden idõk
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egyik legnagyobb sakkjátékosát, José Raúl Capablancát egy-
szer megkérdezték, hogy miért gyengék az eredményei edzõ-
ként, amikor játékosként tévedhetetlen volt. „Az a helyzet,
hogy én mindig csak a következõ lépést látom elõre: a leg-
jobbat” – felelte.

Sem a közkeletû bölcsesség, sem a korábbi hibákból való 
okulás, sem az utánzás nem csalhatatlan viselkedési recept.
Csupán egyetlen eszköz van, amelynek segítségével meg-
ismerhetjük az emberi viselkedés általánosan érvényes sza-
bályait: ez pedig a tudomány. Amikor szükségünk van egy
adatra, felütjük a lexikont, vagy rákeresünk az interneten a
Google segítségével. Ha meg akarjuk ismerni a társas viselke-
dés szabályait és stratégiáit, a releváns pszichológiai, szocio-
lógiai, kommunikációelméleti és antropológiai kutatásokhoz
kell fordulnunk. Például egy ízben kompetenciafelmérésre fel-
készítõ számítógépes oktatóprogramot fejlesztettünk. A csa-
paton belül vita bontakozott ki arról, hogy a képernyõn csak
a diák avatárja* jelenjen-e meg, vagy teljes virtuális tantermet
hozzunk létre tanárral és diáktársakkal.

Néhány fejlesztõ úgy vélte, hogy a tanuló egyedül haté-
konyabban koncentrál és gyorsabban tanul. Mások szerint
stresszoldó hatású, ha a tanuló csak egy arc a sok közül, és a
tanár figyelme nem kizárólag rá irányul. A szakirodalomban
olyan kutatásokat kerestem, ahol a mások jelenlétében való 
tanulás hatását vizsgálták. A társas facilitáció jeles kutatója,
Robert Zajonc és mások számos tanulmányban mutattak rá,
hogy a társak hatása a tanuló magabiztosságától függ. Ha van
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önbizalmunk, mások jelenléte elõsegíti a tanulási folyamatot
és teljesítményünk javul. Amikor bizonytalanok vagyunk, 
a közösség jelenléte feszültté tesz, ez pedig a tanulás kárára
válik. Úgy döntöttünk, hogy a virtuális osztályteremben a ta-
nulók száma változni fog: amikor egy tanuló jól teljesít, több
diák jelenik meg a képernyõn, ha a teljesítménye hanyatlik,
a társak száma csökken.

A technológia folyamatosan fejlõdik, a társas viselkedés
szabályai és stratégiái pedig sokrétûek és komplexek. Kuta-
tóként ezért éveken át foglalkoztatott a számítógép mint 
társas szereplõ paradigma. Ennek alapján próbáltam a tár-
sas viselkedés szabályait és stratégiáit formalizálni, és azokat
interaktív technológiai környezetben is alkalmazni. Ez szinte
mindig sikerült. Beleástam magam a szakirodalomba, és 
egyre több viselkedési szabályról fedeztem fel, hogy azok a
számítógépek világában is érvényesek. Sokszor tréfálkoz-
tam azzal, hogy nincs könnyebb munka a világon, mint az
enyém: elég, ha egy társadalomtudományi értekezés konk-
lúziójában „az emberek X-reakcióval felelnek, amikor mások
Y-cselekedetet hajtanak végre” mondatot így változtatom
meg: „az emberek X-reakcióval felelnek, amikor számító-
gépek Y-cselekedetet hajtanak végre” – és máris felfedeztem
valami újat! Egyre több viselkedési szabályról és stratégiáról
sikerült bebizonyítanom, hogy minden esetleges intuíciónk
ellenére a számítógépekre is érvényesek. Ahogy Bill Gates
fogalmazott: „Clifford Nass… igazán elképesztõ dolgokat
hozott a felszínre.”

Sokáig azt hittem, hogy a számítógép mint társas szereplõ
paradigma egész karrierem során leköt majd, ám idõvel egy-
re növekvõ elégedetlenséget éreztem. Azért lettem kutató,
mert új dolgokat akartam felfedezni, nem a mások által meg-
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szerzett tudást „kölcsönvenni” és alkalmazni. Ráadásul úgy
éreztem, egyre alaposabban ásom bele magam valamibe, ami
a szívem mélyén nem igazán érdekel. A sors játéka, hogy
ismét a számítógépek mutatták meg kutatásaim új irányát. 

Megbízást kaptam egy helyesírás-ellenõrzõ szoftver fejlesz-
tésére (ez akkor történt, amikor a szövegbevitellel párhuza-
mos helyesírás-ellenõrzõk még nem léteztek). Képzeljük ezt
el a társas szereplõk szemszögébõl: valaki ellenõrzi a mun-
kánkat, és mást sem mond, mint „Hiba!”, „Hiba!”, „Hiba!”
Akkor is bennünket hibáztat, ha tulajdonképpen nekünk van
igazunk, ha például egy furcsa nevet vagy a program számá-
ra ismeretlen szót használunk. Ha javaslatát nem fogadjuk el,
az illetõ nem kér elnézést, csak megkérdezi, hozzá akarjuk-e
adni az új szót a szótárhoz. Nem meglepõ, hogy alig volt
olyan szoftver, amely több frusztrációt okozott volna. Talán
Gem Gézát kivéve.

Összetrombitáltam hát a csapatomat (programozókat, ter-
vezõket, marketingeseket és a többieket), hogy kitaláljuk,
miként oldjuk meg a problémát. Elõször is végigvettük a 
különbségeket egy rettegett kritikus és egy bátorító tanár
között. Arra jutottunk, hogy a helyesírás-ellenõrzõt udvaria-
sabbá kell tennünk. Felvetettem az ötletet, hogy a program
ne csak a hibákra mutasson rá, hanem dicsérjen is. Amikor
például a felhasználó tévesztés nélkül ír le egy különösen
nehéz szót, Gem Géza így kiálthatna fel: „Bravó, ezt a szót
nem sokan tudják hibátlanul leírni!” 

– Végtére is – érveltem –, kinek ne esne jól a dicséret?
– Nevetséges! – mondta az egyik fejlesztõ. – A számító-

gépek arra szolgálnak, hogy elvégezzenek egy bizonyos fel-
adatot. Nem akarok dicshimnuszt hallani, ha jól írtam le egy
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szót. Ha már itt tartunk – tette hozzá szárazon –, ne mondja
a számítógép mindjárt azt, hogy a helyesírásom javul, még ha
nem is igaz?

Bár a megjegyzést szarkasztikusnak szánta, a csoport-
vezetõ azonnal ráharapott.

– Fantasztikus! – mondta. – Egy kis hízelgés senkinek sem
árt. Az emberek szívesebben ellenõrzik majd dokumentu-
maik helyesírását, sõt lehet, hogy kevésbé írnak hanyagul,
mert úgy még több dicséretet zsebelnek majd be.

– Mindig is erre vágytam – válaszolta a szoftverfejlesztõ. –
Egy hajbókoló, nyalizó, talpnyaló számítógépre. Ugyan már!
Mi az ördögnek akarna bárki is dicséretet kapni egy géptõl?

Mielõtt egymásnak estek volna, megkértem a kollégákat,
mondják el, mit gondolnak a szükségtelenül túlzó, hízelgõ,
tömjénezõ dicséretrõl. Szeretik-e az emberek? Nem tûnik-e
hazugnak vagy rövidlátónak az, aki alaptalanul dicsér má-
sokat? Figyelembe vesszük-e az ilyen véleményt, vagy éppen
ellenkezõleg? Ahogyan azt az elõzmények fényében sejteni
lehetett, nem jutottunk közös nevezõre. Úgy döntöttem,
utánanézek, mit mond a kérdésrõl a társadalomtudományi
szakirodalom.

Noha találtam néhány említést az õszinteségrõl, kedves-
ségrõl és tisztességrõl, egyetlen tanulmány sem foglalkozott
kifejezetten a túlzó dicsérettel. Kapcsolatba léptem a kol-
légáimmal, hátha valaki szívesen végezne kutatást ebben 
a témában.

Bár szó szerint társadalomtudósok százaival tartok fenn
baráti kapcsolatot a világ minden tájáról, egyetlen vállalkozó
kedvût sem találtam. A legtöbben azzal utasítottak vissza,
hogy a hízelgést nem lehet vizsgálni. Ahhoz, hogy egy kísérlet
elfogadható legyen, a kutatónak biztosítania kell a körülmé-
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nyek állandóságát, kivéve azt, amit vizsgál. De szinte lehetet-
len elérni, hogy minden alany ugyanarról és ugyanolyan mó-
don beszéljen; végtére is, a kommunikáció során bármi meg-
történhet. Ha a kutató gondoskodni akar arról, hogy minden
alany tapasztalata megegyezzen, felfogadhat egy beépített
embert, akinek a viselkedését õ irányítja, de akinek szerepérõl
a többi résztvevõ nem tud. Elképzelhetõ, például, egy olyan
kísérlet, amelyben a beépített ember és a vizsgált alanyok
együtt dolgoznak, majd a beépített ember váratlanul õszintén
megdicséri, kritizálja vagy tömjénezni kezdi az egyik kiválasz-
tott személyt, hogy a kutató megfigyelhesse a reakcióit.

A kísérlet pontossága érdekében azonban a beépített em-
bernek minden alkalommal pontosan ugyanúgy kellene 
viselkednie, ez pedig szinte lehetetlen. Képzeljük el, milyen
nehéz ugyanazokat a szavakat használni ugyanannak az arc-
kifejezésnek a kíséretében, ugyanazzal a hanghordozással és
testbeszéddel, attól függetlenül, hogy egy szimpatikus, halk
szavú úriemberrel, egy félelmetes, tetovált férfival vagy egy
olyan nõvel beszélünk, aki anyánkra emlékeztet! Persze a be-
épített ember tulajdonságai is számítanak: nem mindegy,
hogy mosolyog vagy lekezelõen kritizál, hogy férfi vagy nõ,
hogy köpenyt vagy utcai ruhát visel-e. 

Ezek a tényezõk szinte ellehetetlenítik azokat a kísérlete-
ket, amelyekben beszélgetést és társas interakciót kezdemé-
nyezünk. Ha beépített embert alkalmazunk, olyan kérdések
vizsgálata során is nehézségekbe ütköznénk, mint például:
milyen az építõ kritika (1. fejezet), lehetséges-e másnak lát-
tatni magunkat (2. fejezet), hogyan jön létre egy közösség 
(3. fejezet), érdemes-e problémáinkat másokkal megosztani
(4. fejezet), és hogy a racionális vagy az érzelmi érvek hatéko-
nyabbak-e (5. fejezet).

AZ EMBER, AKI HAZUDOTT A LAPTOPJÁNAK

26

LAPTOP.qxd  2/16/2012  6:51 PM  Page 26



Kollégáim között többen még frusztrálóbb érvekkel indo-
kolták, miért nem vállalják a kísérletet. Azt mondták, hogy
bár a jelenség gyakori, a hízelgés hatékonysága nem lényeges
kérdés. A tudomány számára fontosak az emberi agy, vagy a
csoporton belüli interakciók alapvetõ kérdései, de az elméleti
kutatóknak nem célja, hogy az emberek közötti kapcsolato-
kat sikeresebbé tegyék. Ráadásul alkalmazott kérdések kuta-
tására nehezebb támogatást szerezni, mint az elvont problé-
mákra. Sok kutató számára pedig közömbös, hány embernek
lehetne hasznos az új kutatás, és mennyivel tenné jobbá az
életünket.

Teljesen ledöbbentem. Mindössze válaszokra volt szüksé-
gem néhány – a társadalomtudomány körébe tartozó –, vi-
szonylag egyszerû kérdésre az emberek érzéseivel, viselke-
désével és gondolkodásával kapcsolatban, hogy ennek révén
a számítógép-felhasználókat boldogabbá, hatékonyabbá,
hozzáértõbbé tehessem és növelhessem komfortérzetüket.
Az elméleti tudósok becsmérlõ megjegyzései sem ejtettek
zavarba, hiszen tudtam, hogy kutatásaimat számos cég tartja
érdekesnek, amelyek arra is készek, hogy finanszírozzák
azokat. Az alkalmazott tudomány az én szakterületemen jól
csengõ kifejezés.

A gond csak az volt, hogy megfelelõ beépített alanyt kellett
találnom. Szükségem volt valakire, aki eléggé beszédes, de
nem túlságosan, aki képes irányítani egy beszélgetést, de
nem erõlteti rá magát a másikra. Minden kísérletben ugyan-
úgy kell viselkednie tekintet nélkül a részt vevõ személyre, és
külsejével vagy viselkedésével nem válthat ki szélsõségesen
eltérõ reakciókat. Mindezeken túl a beszélgetésnek termé-
szetesnek kell tûnnie. Ezt végiggondolva nyilvánvalóvá vált,
hogy minden beépített ember túlságosan emberi lenne.
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Zavarba jövök, ha eszembe jut, hogy a megoldáshoz meny-
nyi idõ kellett, pedig karnyújtásnyira volt tõlem: a számító-
gépek a legjobb beépített alanyok. Gyakran váltanak ki olyan
társas reakciókat, mint az emberek. Képesek arra, hogy heti
hét napon át huszonnégy órában ugyanazt a munkát végez-
zék. Figyelmük sosem lankad. Nem befolyásolják tudatalatti
cselekedetek és ösztönös megfigyelések az interakciós part-
nerrel kapcsolatban. Nincs hangjuk, arcuk, nemük, koruk és
nemzetiségük. Az egyik éppen olyan, mint a másik. A sors
fintora, hogy eddig emberi interakciókból vezettem le szabá-
lyokat a gépekre mint társas szereplõkre, most pedig ennek
az ellenkezõjét teszem: emberek és számítógépek interakció-
ján keresztül vizsgálom a társas viselkedést.

Heuréka!

Kísérlet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Jó-e, ha hízelgünk valakinek?

A hízelgés vizsgálata volt az elsõ olyan kutatás, amelyben az
emberek és számítógépek interakcióján keresztül vizsgáltam
a sikeres társas viselkedést. B. J. Fogg PhD hallgató segítségé-
vel (aki aztán a Stanfordon lett óraadó tanár) barkochbázni
„tanítottuk” a számítógépet. Úgy programoztuk, hogy a gép
egy állatra „gondolt”, a játékosnak pedig „igen” és „nem”
válaszokkal kellett leszûkítenie a lehetõségek körét, majd
maximum tíz kör után rákérdeznie. A számítógép nem mond-
ta meg, hogy a tipp helyes-e vagy sem, csak azt közölte, hogy
a kérdések mennyire voltak hatékonyak. Ezután a számítógép
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újabb állatra „gondolt”, majd a játszmát ismételt visszajelzés
követte. A barkochba nagy elõnye, hogy az interakció limitált
(nem kellett mesterséges intelligenciát használnunk), a szabá-
lyokat könnyû megérteni, és ilyen játékokat amúgy is sokan
játszanak számítógépen. 

Készen voltunk a forgatókönyvvel, következhetett maga a
kísérlet. Alanyainkat két csoportra osztva leültettük a szá-
mítógép elé, és elmagyaráztuk a játékszabályokat. Az egyik
csoportnak azt mondtuk, hogy a gép visszajelzései nagy 
pontosságúak, több éve zajló tudományos kutatásokon ala-
pulnak. A másik csoportnak azt állítottuk, hogy terveink 
szerint a számítógép a jövõben reális értékelést ad, de a szoft-
vernek ez a része még nem készült el, így reakciói véletlen-
szerûek. Ez a csoport teljes joggal figyelmen kívül hagyhatta
a visszajelzéseket, hiszen mi magunk mondtuk, hogy a való-
sághoz semmi közük sincs. Egy harmadik kontrollcsoport
nem kapott semmilyen értékelést a programtól, egyszerûen
arra kértük õket, hogy tíz kérdés megválaszolását követõen
folytassák a játékot.

A számítógép az elsõ két csoport tagjainak ugyanazt a 
túlzón dicsérõ visszajelzést adta. A válaszok mindig „zse-
niálisak” voltak, „nagy tudásról”, „kiváló taktikai érzékrõl” 
árulkodtak és így tovább; minden kör végén újabb és újabb
pozitív visszajelzést kaptak. A különbség csupán abban állt,
hogy az elsõ csoport tagjai azt hitték, jogos dicséretet kapnak,
a másik csoport tagjai pedig úgy tudták, jogtalan hízelgést hal-
lanak. A kísérlet végeztével feltettünk néhány kérdést arról,
hogy kedvelték-e a számítógépet, hogyan értékelik a saját tel-
jesítményüket, a gép teljesítményét, és élvezték-e a feladatot.

Abból indultunk ki, hogy ha a túlzó dicséret rossz viselke-
dési stratégia, alanyaink a hízelgõ számítógépet nem tartják
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majd sokra, és visszajelzései sem lesznek hatással arra, aho-
gyan a saját teljesítményüket értékelik. Ha azonban a hízel-
gés hatásos társas viselkedési stratégiának bizonyul, úgy
érzik majd, hogy kiválóan teljesítettek, remekül szórakoztak,
és a számítógéprõl is jobb véleménnyel lesznek.

' EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK

A válaszokból kiderült, hogy az emberek éppen annyira ked-
velték a jogtalanul hízelgõ számítógépet, mint a másikat,
amely mindig jogos dicséreteket adott. Miért kedvelték a
hízelgést, még ha az talpnyalás is volt? Azért, mert boldoggá
tette õket, és önértékelésüket a pozitív visszajelzés attól füg-
getlenül növelte, hogy az ítélet jogos volt-e. Ráadásul a hí-
zelgõ számítógépet ugyanolyan okosnak értékelték, mint a 
másikat, annak ellenére, hogy elmondtuk nekik, nem ren-
delkezik értékelõ algoritmussal.

Talán egy pillanatra elfelejtették, hogy nem volt semmi
alapja a túlzó dicséretnek? Aligha. Megkérdeztük õket, hogy
figyelembe vették-e az értékelést, és egyöntetûen nemmel
feleltek. Egy résztvevõ odáig ment, hogy a válasza mellé oda-
firkantotta: „Nem vagyok hülye, hogy figyelembe vegyek egy
minõsítést, ami nem is rólam szól.” Különösen érdekes, hogy
a kutatás résztvevõi számítógépes szakemberek voltak, akik
pontosan tudták, hogy a túlzó dicséret mennyit ér, tudat alatt
mégis figyelembe vették a hízelgõ kommentárt, és hálásak
voltak ezért a számítógépnek.

E kutatás eredményét a következõ viselkedési szabály
foglalja össze: szórjuk bõkezûen a dicséretet, nem számít, hogy
van-e rá alapunk. Akit megdicsérünk, örülni fog, ráadásul a
mi intelligenciánkról és rendkívüli képességeinkrõl is meg-
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gyõzõdik, hiszen felfedeztük, milyen remek teljesítményt
nyújt (akár igaz ez, akár nem).

Ebben a könyvben olyan társas viselkedési szabályokat és
alapelveket mutatok be, amelyek a számítógép mint beépí-
tett „alany” megközelítés nélkül, a hagyományos társadalom-
tudományi módszerekkel soha nem kerültek volna felszínre.
Lehet, hogy elsõ hallásra meglepõ, hiszen általánosan elfoga-
dott, hogy a számítógépek antiszociális válaszokat adnak
(„Érvénytelen adat, kérjük, próbálkozzon újra!”), és az IT
sem a legszociálisabb emberek terepe. De a számítógépet
éppen „hiányosságai” teszik alkalmassá a sikeres társas érint-
kezés vizsgálatára.

Kutatásaim számos meglepõ, ám hatékony társas szabályt
tártak fel, amelyek emberekre és számítógépekre egyaránt
érvényesek. Kísérleteimmel magam kezdtem ember-számító-
gép párok segítségével vizsgálni a szakirodalomban eddig
feltáratlanul hagyott kérdéseket. A kontextus együttmûkö-
dés, értékelés, tanulás vagy játék volt, a vizsgált magatartás-
forma vagy tulajdonság pedig ellentétpárokra épült: dicséret
vagy kritika, férfi vagy nõi hang, domináns vagy engedé-
keny személyiség, boldog vagy szomorú arc. Rendszerint
hagyományos eszközökkel, a megszokott fogalmi keretek-
ben értékeltem az emberi viselkedést. Kérdõíveket, memó-
riateszteket vagy egyéb pszichológiai mérési lehetõségeket
alkalmaztam. 

Eredményeimet formalizáltam, és olyan viselkedési szabá-
lyokat és stratégiákat fogalmaztam meg, amelyek nemcsak
emberi kapcsolatainkat teszik sikeresebbé, hanem a társa-
dalomtudósok és a felhasználói élmény tervezõinek munká-
ját is segítik.
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Ez a sajátos megközelítés arra késztet, hogy teljesen köz-
vetlen legyek és precíz kérdéseket tegyek fel. A számítógép
szigorúan meghatározott lépéseket követ, és kérlelhetetlen
logikát alkalmaz, amellyel pontos, objektív, univerzális ered-
ményekre jut. A számítógép segítségével megfogalmazott
válaszok így mindig egyértelmûek, szakszerûek és világosak,
a mindennapi életben is jól használhatók. Minthogy a szá-
mítógép nyilvánvalóan nem társas lény (nincs arca, teste,
érzelmei), ha egy viselkedési szabály érvényesnek bizonyul
rá, az az emberek között helyzettõl, idõtõl vagy helytõl füg-
getlenül még jobban mûködik. Például a való életben elõ-
fordulhat, hogy egy tömjénezést igaznak gondolunk, ám
kísérletünkben a számítógép nyilvánvalóan és egyértelmûen
véletlenszerûen tette ezeket a megjegyzéseket. Alanyaink
mégis elhitték, hogy kiválóan teljesítettek. Az eltúlzott és
irreleváns hízelgés hatékonysága arra utal, hogy az eredmé-
nyek a siker óvatos visszatükrözõdései, amelyet a való élet-
ben is elérhetünk, ha hízelgünk másoknak.

A könyvben bemutatott viselkedési szabályok annyira alap-
vetõek, hogy bárki (akár a számítógép is) alkalmazhatja és
olyan hatékonyak, hogy általuk bárki (akár a számítógép 
is) meggyõzõbbé, népszerûbbé és sikeresebbé válhat. Bár a
szabályok egyszerûek, nem kell mechanikusan követnünk
azokat. Bemutatom mindegyik pszichológiai hátterét is, hogy
használatukkal kapcsolatban ne merüljön fel kétség. 

Hosszú ideig dolgoztam dizájnerekkel és mérnökökkel,
közremûködtem biztonságosabb jármûvek, érdekesebb ok-
tatószoftverek, könnyebb kapcsolattartást lehetõvé tevõ 
mobiltelefonok, barátságosabb automaták és igazán felhasz-
nálóbarát honlapok készítésében. Munkám ma a társadalom-
tudományokhoz köt: célom, hogy feltérképezzem az emberi
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viselkedés ismeretlen területeit. Tudományos kutatásaim 
– bizonyos termékek fejlesztésén túl – azt a célt szolgálják,
hogy az emberek hatékonyabban értékelhessék társaikat,
könnyebben együtt dolgozzanak más stílusú kollégáikkal,
jobban kezeljék a frusztrációt és meggyõzõbbé váljanak. 

A könyv a társadalomtudományok eddigi elméletét és
gyakorlatát olyan innovatív kísérletekkel egészíti ki, amelyek
megmutatják, hogyan tökéletesíthetjük szakmai és magán-
életi kapcsolatainkat. Bemutatom, miért nem érdemes hasz-
nálni az ún. értékelési szendvics eljárást (dicséret, kritika, majd
újra dicséret), miért hatástalan és kellemetlen ez a módszer.
Kifejtem azt is, hogyan ismerhetjük meg és gyõzhetjük meg
ügyfeleinket; miért nem lehet a csapatépítõ tréningeken
csapatot építeni, és mi erre a megoldás. Megmutatom hogyan
menedzselhetjük érzelmeinket, miképpen kerülhetjük el 
a kellemetlen helyzeteket és hogyan ösztönözhetjük jobb
munkavégzésre a kollégáinkat. Részletesen kifejtem, hogy a
következetlen magatartás miért nagyon nagy hiba akkor is,
ha nem szándékos. 

Ezeket a viselkedési szabályokat és stratégiákat arra a meg-
döbbentõ összefüggésre építettem, hogy az emberek úgy
bánnak a számítógéppel, mint embertársaikkal. Ez a felisme-
rés egy rég áhított módszerrel áldott meg bennünket, amely-
lyel radikálisan átalakíthatjuk mindennapi életünket. Utazás-
ra invitálom az olvasót – oda-vissza kalandozva az emberek
és a technológia birodalma között, ahonnan megváltozva
térünk majd vissza.
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