
Tisztelt Aláírók! 
 
Olvastam nyílt levelüket, amelyben azt javasolják a TEDx Danubia konferencia szervezőinek, 
hogy „A természet IQ-ja” címmel, és hasonló című, szerzőtársammal írt könyvem témájában 
ne tartsak előadást a rendezvényen. A cím és az előadás témájának tekintetében szívesen 
eleget teszek kérésüknek.  
 
Ez tulajdonképpen nem igényel nagy változtatást, mert az előadás eredeti témája – a 
félreérthető cím ellenére – egyébiránt is nem biológiai, hanem etikai és vallásfilozófiai 
vonatkozású, amelyben Önök is kompetensnek tartanak. 
 
A félreértés kialakulásában közrejátszhatott, hogy az előadás fő témájával kapcsolatos 
feltevésük a HVG-nek adott ötperces interjúmból kivágott egy mondaton alapult. Ahogyan a 
teljes interjú során elmondtam – és a rendezőknek küldött szinopszisban leírtam –, az eredeti 
terv szerinti előadásom csupán egy pár perces, egy állati viselkedést bemutató példát 
tartalmazott volna (mivel a TED egyik javasolt előadói alapelve, hogy a megszólalók 
mondjanak el egy történetet). A témám szempontjából azonban egészen másféle, személyes 
életemből vett példát is fel tudok használni erre a célra. 
 
Az előadásom főként a vallások közös etikai alapelveiről szól (pl. az élet tisztelete; 
mértékletesség; egyenjogúság; tolerancia) amely szellemiségében egybevág a TED Karen 
Armstrong nevével fémjelzett „Az együttérzés nyilatkozata” című nagyszabású programjának 
mondanivalójával. 
 
„A természet IQ-ja” cím ez esetben csupán a vallások által egyaránt feltételezett 
természetfeletti lehetőségére utalt volna. A könyv címének felhasználását csak azért 
gondolták volna praktikusnak a szervezők, mert a könyv nemzetközi sikere kapcsán ez benne 
van a köztudatban személyemmel kapcsolatban. Azonban sem a Szervezők, sem én nem 
ragaszkodunk ehhez a címhez, ahogy a természetből vett példa említéséhez sem.  
 
A konferencia szervezőivel a kezdetektől többször egyeztettünk arról, hogy egyikünk sem 
szeretné a rendezvényt az eredetkérdésekről szóló vita helyszínévé tenni, mert ez 
megzavarhatná az esemény nyitott és békés arculatát. Bár egy természetből vett rövid, 
közismert példa említésében semmi tudománytalant vagy elítélendőt nem látok, jelen 
helyzetben szívesen eltekintek ettől, mivel az előadásom központi mondanivalójához ez nem 
feltétlenül szükséges, és mivel ilyen módon is szeretnék hozzájárulni a konferencia 
nyugalmas szervezéséhez és lebonyolításához. 
 
Az Önök kezdeményezéséről hallva – már levelük szövegének ismerete előtt –, magam is azt 
javasoltam a szervezőknek, hogy a nyugodt légkör megteremtése érdekében adjunk olyan 
címet az előadásnak, amely eloszlatja a félreértéseket, és hagyjuk el az élővilágból vett 
jelenség említését is. 
 
Örömmel olvastam petíciójukban, hogy nem a meghívásom ellen tiltakoznak, és szívesen 
meghallgatnák nézeteimet olyan területeken, ahol ismereteim Önök szerint is 
kétségbevonhatatlanok, például vallási kérdésekről vagy kulturális antropológiáról. A 
szervezőket arra biztatják, hogy kérjenek meg engem, hogy változtassam meg az előadás 
tárgyát. Ahogy láthatják, tulajdonképpen jelentős témaváltoztatásra nincs szükség ehhez, csak 
kisebb, könnyen kivitelezhető módosításra. 
 



A Szervezők és az én meggyőződésem szerint a tervezett előadás nem sérti a konferencia 
üzleti, vallási és politikai céloktól való mentességének elvét. Ahogy a fentiekből látható, 
előadásom nem biológiai szaktudományos tárgyú, hanem végzettségemhez és tudásomhoz illő 
tárgykörbe illeszkedik. Témája és stílusa teljesen beleillik a TED előadások hagyományába. A 
TED konferenciákon több tucat vallási témákat érintő előadás zajlott már, többek között az 
alábbi zsidó, keresztény, iszlám, hindu, buddhista előadók részvételével.  
 
Meghívásom és megszólalásom tehát a legkevésbé sem sérti a konferencia alapelveit, hanem 
harmóniában áll mindazokkal a pontokkal, amelyekkel a TEDx meghívólevele jellemzi a 
rendezvény céljait: 
 

* A gondolatok és elképzelések megosztása kötetlen légkörben 
* átlépve a határokat, szabadon vizsgálódva, betekintést nyerve, szórakozva és lelkesedve 
* a kíváncsiság, a józanész, a kreativitás, a kölcsönös elismerés és figyelmes eszmecsere 
szellemében 
* annak érdekében, hogy jobban képet kaphassunk magunkról, másokról, valamint a 
világról magunk körül, és hogy végső soron jobb hellyé tegyük a világot.   

 
Bízom benne, hogy ez a megoldás az Önök számára is megfelelő.  
 
Tudományos munkájukhoz mindannyiuknak sok sikert és további jó egészséget kívánok! 
 
Tisztelettel és üdvözlettel: 
Tasi István 


