
A fordító utószava a Kiáltványhoz: Ki is valójában Unabomber?

„A hatvanas években végzett egy fiatalember a michigani egyetemen. Ragyogó tehetségű  
matematikus volt, mindenki nagy jövőt jósolt neki. Először Berkeleyben dolgozott  

segédprofesszorként, de aztán Montanában már eltünteti a versenytársakat.”
„Na, és ki volt ez?”

„Ted Kaczynski.”
„Nem ismerem.”

„Timmy, ki az a Ted Kaczynski?”
„A levélbombás!”

Good Will Hunting (1997)

Az Ipari társadalom és jövője (közismert nevén Unabomber kiáltvány) esszé önmagában 
nem elég szerzője motivációinak megértéséhez, és fordítva: az abban lefektetett irányelvek 
okait  Ted  Kaczynski  életútjában  kell  keresnünk.  Ezért  e  rövid  kis  utószóban  igyekszem 
felvázolni  Unabomber  nem  mindennapi  életét,  hogy  a  kiáltvánnyal  kiegészítve  árnyaltan 
körvonalazódjon személyisége és gondolatvilága.

Theodore John Kaczynski 1942. május 22-én született 
másodgenerációs  amerikai  lengyel  családban az Illinois 
állambeli  Evergreen  Parkban.  Páratlan  numerikus 
készsége már fiatalon megmutatkozott: az általános iskola 
ötödik  osztályát  kiváló  tanulmányi  eredménnyel  zárva 
onnan egyenest a hetedikbe léphetett, mivel az IQ-ja 160-
170  körül  mozgott.  Hasonló  évátugrásra  került  sor 
középiskolás  korában  is,  ezért  mindössze  16  évesen 
megkezdhette  tanulmányait  a  Harvardon.  Kimagasló 
intelligencia  hányadosával  igazi  csodagyerekként 

tartották  számon,  ugyanakkor  emberileg  excentrikus,  zárkózott  típusként  jellemezték.  Egy 
középiskolai  osztálytársa szerint Ted képtelen volt a társas létre, sosem viccelődött,  sosem 
beszélgetett  senkivel  (legfeljebb a házi  feladatról  érdeklődött),  még csak meg sem próbált 
emberi kapcsolatokat kialakítani, és életének kizárólagos értelmének a matematika számított. 
Egyedül az öccsét, Davidet engedte magához közel, rajta kívül nem volt egyetlen barátja sem, 
és egyfajta nőfóbia is kialakult nála, ami valószínűleg egy csecsemőkori traumával hozható 
összefüggésbe. David egy interjúban beszámol bátyja 
különös,  „shut-down” állapotáról,  amikor  Ted agya, 
látszólag  minden  különösebb  ok  nélkül  hirtelen 
„kikapcsolt”,  ő  pedig  ilyenkor  némán  maga  elé 
meredve, nem reagál a külvilág ingereire.

1962-ben  végzett  a  Harvardon,  ahonnan  a 
Michigani  Egyetemre  került,  doktori  fokozatot 
szerezve  matematikából  (PhD).  Kutató  témakörbe 
kezdett,  szakterülete  a  komplex  függvénytan 
geometriai  függvényelmélete volt,  amelyet  (egy volt 
professzora  elmondása  szerint)  országos  szinten 
mindössze  tucatnyi  ember  értett  és  használt. 
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Határfüggvényekről  szóló  (Boundary  Functions)  doktori  értekezését  az  év  legjobb 
matematikai dolgozatának kiáltották ki 1967-ben. 

Karrierje  felfelé  ívelt:  tudományos  szaklapokba  publikált,  és  még  ebben  az  évben  a 
Berkeley egyetemen kezdett dolgozni adjunktusként. Azonban ekkorra végképp kiábrándult a 
technológiai társadalomból és elhatározta, hogy kilép abból. A Berkeley állást is azért fogadta 
el, hogy pénzt keressen egy telek megvásárlásához, így két év múlva (a kar határozott kérése 
ellenére)  minden  magyarázat  nélkül  hirtelen  fel  is  mondott.  Önként  kilépett  tehát  a  neki 
megadatott  életből,  a  kuratóriumi  tagságot  is  maga  mögött  hagyva  alkalmi  munkásként 
kezdett dolgozni (például egy műanyag-hab gyárban is). Teljesen elzárkózva a „civilizációtól” 
önerőből felépített magának egy kis faviskót a Montana állambeli Lincolnban (közel szülei 
házához), és az erdőben, teljesen magára hagyatkozva élte „vadember” életét villamos áram 
és  csapvíz  nélkül.  Kitanulta,  hogyan  kell  növényeket  termeszteni,  melyek  a  természetben 
fellelhető  ehető  gyümölcsök,  zöldségek,  és  elsajátította  az  állatok  elejtéséhez  szükséges 
technikákat  (nyomkövetés,  egyszerű  számszeríjkészítés  stb.).  Tudásszomját  csillapítván 
tovább képezte magát szociológiából és politikai filozófiából, órákat töltve a lincolni könyvtár 
olvasótermében. Eleinte öccse is követte példáját és együtt laktak önkéntes száműzetésükben, 
de ő egy idő után feladta  a  kényelmetlen  életmódot.  Ted minimalista  életvitelét  eleinte  a 
műanyag-hab  gyárban  keresett  fizetéséből  finanszírozta,  azonban  onnan  tragikus  módon 
éppen saját öccse, mint  főnöke volt kénytelen elbocsájtani,  egy ott  dolgozó hölgy állandó 
inzultálása  miatt.  Ezután  édesanyja  és  bátyja  támogatta  csekély  pénzösszegekkel,  amely 
kapcsán édesanyja egy interjúban döbbenten jegyzi meg, mekkorát csalódott gyermekében, 
hogy a tőle kapott anyagi segítséget emberek elleni bűncselekményekre használta fel. Ebben 
az időszakban szeretteivel rendkívül megromlott a kapcsolata, erdei remete-életébe senkit sem 
engedett beférkőzni.

Ha Kaczynski marad Berkeleyben, és beteljesíti a neki 
szánt  sorsot,  ma  neves  akadémikus  lenne,  és  nem 
ismernénk semmilyen Unabombert, (továbbá a Good Will 
Hunting  forgatókönyvírója  is  kénytelen  lett  volna 
máshogy kitölteni  a  jelenet  játékidejét  a  fenti,  frappáns 
sorok helyett). 

Bár  törekedett  a  „technológiai-ipari  társadalomtól” 
való totális elszakadásra, a technika csak-csak beférkőzött 
izolált  kis  életterébe,  ő  pedig  nem maradt  rest  bosszút 

állni:  a  motorkerékpárok  zajára  például  az  útra  merőlegesen,  fejmagasságban  kifeszített 
húrokkal válaszolt. Az őt felettébb zavaró repülőgépek moraja ellen nincs hatásos védekezés, 
és  átfogó  eredményt  sem  képes  elérni  kisstílű  szabotázsakciókkal,  ebből  kifolyólag 
kezdetleges  levélbombák  gyártásába  kezdett,  hogy  ekképp  ejtsen  sebet  az  őt  zaklató 
technológiai rendszeren, és bosszulja meg a számára oly kedves anyatermészetet ért támadást. 
Esszéjében ezt azzal magyarázza,  hogy e drasztikus lépésekkel próbálta  felhívni magára a 
tunya  átlagember  figyelmét.  Egy  interjúban  megemlíti  azt  a  konkrét  esetet  is,  amikor 
elszakadt benne a cérna: a kedvenc kirándulóhelyére aszfalt utat építettek, megrontva így a 
gyönyörű tájképet.  „El tudják képzelni,  milyen ideges lettem? Ott, és akkor elhatároztam,  
ahelyett,  hogy  tovább  képezném  magam  a  túléléshez  szükséges  ismeretekkel,  behajtom  a  
rendszeren az okozott károm. Visszavágó következik.” *

* Interview with Ted Kaczynski, 
http://web.archive.org/web/20090318135703/http://www.insurgentdesire.org.uk/tedk.htm
Az eset nagyon nagy hatással lehetett rá, mivel egy levelében is ugyanígy említi meg e döntő pillanatot. Letter to 
M.K., in Technological Slavery, 373. oldal.
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Az  első  robbantást  1978.  májusában  hajtotta  végre  a 
Northwestern  Egyetemen,  az  utolsót  1995-ben,  Sacramento-ban. 
Kezdetben  primitív,  gyufaszállal  és  puskaporral  működő 
robbanószerkezeteket  készített,  melyek  egyszerűségüknél  fogva 
nem fejtethették ki a várt hatást, így például a debüt merényletnél 
is „csupán” a csomagot kinyitó rendőr keze szenvedett könnyebb 
sérülést.  Azonban  technikája  nagyban  korszerűsödött,  a 
későbbiekben akadt  olyan  eszköz,  amelynek  hatásmechanizmusa 
az FBI számára napjainkig is ismeretlen. Az első levélbombát egy 
parkolóban helyezte el, a csomagon a célpont (Buckley Cris) nevét 
feltüntetve, de postai úton, sőt mi több, repülőgépre csempészve is 
próbálkozott  az  ipari  rendszer  fogaskerekeinek  ilyetén 
pusztításával.  Ugyanis  a  célszemélyeket  nem  véletlenszerűen 
választotta  ki:  mindannyian  a  rendszer  általa  támadott  pontjait 
erősítették,  ennélfogva  akad  köztük  egyetemi  professzor  (Diogenes  Angelakos,  David 
Gerlenter stb.), mérnök tanuló (John Hauser), számítástechnikai üzletvezető (Hugh Scrutton), 
genetikus  (Charles  Epstein),  és  marketing  manager  (Thomas  J.  Mosser).  Kaczynski  a  16 
merényletből  összesen  23  embert  sebesített  meg,  három  halálesettel  végződött,  kettőnek 
viszont sikerült elejét vennie a hatóságoknak (hatástalanítva a bombát). A sebesültek számát 
nagyban  növeli  az  a  12  utas,  aki  a  repülőgépen  hibásan  működésbe  lépett  szerkezetből 
felszabaduló gázoktól kapott nitrát-füstmérgezést, (szakértők szerint egy esetleges detonáció a 
gép lezuhanásával járt volna). 

Remete  élete  alatt  aktívan  dokumentálta  minden  merényletét,  de  nem  is  akármilyen 
módon: komplex kódrendszerből álló számsorozattal vezetett naplót, melyet az FBI-nak tíz 
évébe (!) tellett feltörni. Akárhogy is, a naplóban leírja merényleteit, többek között azt, hogy 
mennyire sajnálta egy-egy robbanás meghiúsulását (például a repülőgépen elhelyezett csomag 
kudarcát), vagy milyen indítékból választotta ki adott célpontját.

17 hosszú évnek kellet eltelnie, amíg az FBI a nyomára akadt a terrorista remetének. Az 
illetékes  szervek "UNABOMB" fedőnéven emlegették  (mozaikszó:  „university  and airline 
bomber”,  magyarul  egyetem  -  és  repülőgép  robbantó),  amelyet  a  sajtó  Unabomber-ként 
interpretált, és így is terjedt el a köztudatban a levélbomba-sorozat mögött álló fantom neve. 
Több okból kifolyólag sikerült csak ily későn kézre keríteni. Kaczynski először is gyakran 
hagyott  félrevezető  nyomokat,  hamis  üzeneteket  és  mások  ujjlenyomatát  a 
robbanószerkezetek  dobozain,  ráadásul  gyakran  az  „FC”  (Freedom Club -  kezdetben  azt 
hitték,  "fucking  computers")  rövidítést  is  rájuk  írta,  ami  miatt  (teljesen  logikus 
gondolatmenetet  követve)  egy  egész  szervezetet,  bizonyos  Szabadság  klubot  sejtettek  a 
merényletek  mögött,  és  így  több potenciális  gyanúsított  is  szóba került.  Kiáltványában  is 
többes számban, Szabadság klubként írja le gondolatait.

Kaczynski  korábbi  áldozatainak,  és  sajtóorgánumoknak  is  küldött  leveleket,  amelyben 
leírja  később  ismertetett  álláspontját,  elveit,  és  magyarázattal 
szolgál  tetteire.  Nagy  nyilvánosság  előtt  azonban  így  sem 
fejthette ki nézeteit, holott a Kiáltványból egyértelműen kitetszik, 
hogy  egy  világszintű  forradalmárcsoportban  látja  az  ipari-
technológiai  rendszer leváltását.  Hogy nagyobb embertömeghez 
juttassa  el  mondanivalóját,  másfél  évtizednyi  sikeres 
merényletsorozattal  a  háta  mögött,  további  gyilkosságokkal 
fenyegetőzve követelte a hatóságoktól az  Industrial Society and 
its  Future (röviden  Unabomber  Manifesto)  esszé  leközlését 
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bármely neves  médiumban.  Magabiztossága látszik követelésein  is:  nem elégedvén meg a 
kiáltványa  Penthouse féfimagazinba  való  publikálásának  felkínálásával  újabb,  nagyobb 
volumenű  merényletet  helyezett  kilátásba  abban  az  esetben,  ha  cikkét  nem  nevesebb 
orgánum(ok)ban  közlik  le.  Heves  viták  bontakoztak  ki  a  rendszerellenes,  egyértelműen 
forradalmi felkelésre buzdító irat leadását illetően, amelynek elterjedése magában hordoz egy 
esetleges  destruktív  megmozdulást,  mégis  az FBI emellett  döntött,  hátha  valaki  írásmódja 
alapján felismeri  a szerzőt,  ekképp vetve véget tomboló ámokfutásának.  Így is lett:  1995. 
január 19-én a  New York Times  és a The Washington Post is leadta a cikket (a  Penthouse 
viszont nem).

Kaczynski  gondolatmenetének  logikáját  öccse  ismerte  fel,  aki  nagy  nehezen 
megbizonyosodván bátyja  kilétéről („Sohasem láttam Ted-et erőszakosnak, még a légynek  
sem ártana.” *) két tűz közé került: vagy lecsukatja egy szeretett családtagját, vagy még több 
ember  esik neki  áldozatul.  Hosszas  lelki  vívódás  után  végül  az előbbi  mellett  döntött,  és 
anonimitást kérve értesítette is az FBI-t (habár később kiderült kiléte, és emiatt a mai napig 
nem  állnak  beszélőviszonyban  bátyjával).  Kaczynskit  1996.  április  6-án  tartóztatták  le 
erdőbeli tanyáján egy nagyszabású rendőri akció keretében. A kabinjában végzett házkutatás 
során  egy  rendőr  szemtanú  elmondta,  kollégája  szemében  könnyek  jelentek  meg  amikor 
bombakészíszítésre  használható  alapanyagokat,  és  magának  a  kiáltványnak  a  kéziratát 
megtalálták:  „Ez  az!  Megtaláltuk  Unabombert.  Vége  van.”** Öccse  az  1  millió  dolláros 
vérdíjat bátyja áldozatainak, és hozzátartozóinak adományozta.

A bíróság által fogadott pszichológus paranoid skizofréniát állapított meg nála, ügyvédje 
pedig erre alapozta védelmet,  mondván, védence nem beszámítható.  (Dr. David Skrbina, a 
Technological Slavery szerkesztője azonban a könyv előszavában ezt határozottan elutasítja 
Kaczynski  racionális  és beszámítható  észjárására hivatkozva.  Való igaz,  én sem észleltem 
semmi rendkívülit Kaczynski leveleit olvasva.) Ted a hatvanas évek elején részt vett Henry A. 
Murray  ellentmondásos  megítélésű  professzor  pszichológiai  kísérleteiben,  melynek  során 
hallgatókat extrém stresszhelyzeteknek tettek ki, sokuknak 
maradandó  traumatikus  pszichikai  károsodást  okozva.  A 
védelem  beszámíthatatlanságát  egészen  idáig  vezette 
vissza,-  azonban  a  bíróság  nem  találta  helytállónak  az 
érvelést.  Kaczynski  eleinte  elutasította  a  büntetés 
enyhítését,  de  később  megváltoztatta  álláspontját,  és 
vádalkut  kötve  beismerte  bűnösségét,  ezért  elkerülte  a 
halálbüntetést.  Jelenleg  tényleges  életfogytiglani 
börtönbüntetését  tölti  a  feltételes  szabadság  lehetősége 
nélkül  az  ADX  Florence  nevű  szövetségi  börtönben 
(Colorado).  Kunyhóját,  személyes  holmijait  elárverezték, 
néhány  darab  (többek  között  a  fából  épített  viskó  is) 
megtekinthető  az  öt  évszázad  híradásait  bemutató 
Newseum-ban (Washington D.C.). 

Kaczynski  a  börtönben  is  aktív  levelezési  és  írói 
tevékenységet  folytat.  Többen  készítettek  vele  interjút 
(lásd  a  hivatkozások  jegyzékét),  tanulmányokat, 
történeteket  írt,  melyek  közül  jelenleg  teljes  egészében 
magyarul csak a Bolondok hajója (Ship of fools) olvasható, 
további  fordítások  várhatóan  a  www.unabomber.hu 

* The Unabomber - Ted Kaczynski – Documentary;  http://www.youtube.com/watch?v=o96XsGoWwSM
** Inside the Unabomber’s cabin, http://www.youtube.com/watch?v=QKg3CN0dDnQ
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oldalon  lesznek  publikálva.  Az  Ipari  társadalom  és  jövője körülbelül  negyedrészt 
megtalálható  a  http://technofobia.blog.hu/ oldalon  (e  félbehagyott  fordítás  értelemszerűen 
különbözik az enyémtől, szerzője egyenlőre nem reagált üzenetemre).

Levelezési címe: 
Theodore John Kazcynski
No. 04475-046
US Penitentiary—Max
P.O. Box 8500
Florence, CO 8126-8500
USA

Munkássága  érdekes  módon  az  anarchista,  anarcho-
primitivista,  neo-luddita  stb. mozgalmakban fejtett  ki  hatást  – 
pont  azok  körében,  amelyek  magukat  „baloldaliként” 
határozzák  meg,  és  melyeket  kollektíve  oly  hevesen  ostoroz 
Kiáltványában.  Ennek oka nyilvánvalóan Kaczynski  radikális, 
rendszerellenes  szembenállása  és  a  rendszert  alapjaiban 
lebontani irányuló törekvése, amelyekben közös pont található 
az  említett  irányzatokkal  (azon  gondolkodók  esetében,  akik 
képesek  felülemelkedni  holmi  „jobb-baloldali”  skatulyákon); 
vagy jobban mondva a fenti eszmeáramlatokban található meg 
az  egész  társadalmi  rendszer  forradalmi  úton  való  drasztikus 
felszámolásának  motívuma.  Az  anarcho-mozgalmak  a 
különböző  szubkultúrák  közül  a  punkhoz állnak  legközelebb, 
így az ellenkultúrán belül a punk-hardcore előadóknál lelhetőek 
fel utalások az Unabomber jelenségre. Egy olasz hardcorepunk 
zenekar tevékenykedik (tevékenykedett?) Unabomber név alatt, 
a  cseh  Mrtvá  Budoucnost extreme-hardcore  banda  pedig  egy 
rövid  dalt  írt  róla.  Megemlítendő  még  a  beszédes  nevű 

„Unabomber  for  President!” mozgalom,  amelybe  anarchisták,  hardcorepunk  aktivisták, 
primitivisták,  ökoszocialisták  tömörültek  (valamint  a  CrimethInc. kollektíva).  Kaczynski 
egyéb írásai legtöbb esetben a világhálón is anarchista jellegű portálokon lelhetők fel (lásd a 
bibliográfiát). Az Unabomber Manifesto-t nyomtatott formában kiadta többek között a Black 
Powder Press anarchista kiadó, a  Little Black Cart, valamint a  Green Anarchy  és Anarchy 
amerikai magazinok is leközölték, több Kaczynskiról szóló tanulmánnyal egyetemben (John 
Zerzan:  Whose Unabomber; He Means It,  Do You?).  Összegyűjtött  írásait  a  Feral House 
jelentette  meg  2010-ben  Technological  Slavery név  alatt,  a  szerző  szerint  ez  az  egyetlen 
„hivatalos”  közkézen  forgó  publikációja,  az  interneten  terjedő,  neve  alatt  leközölt  írásai 
hitelességét erősen kétségbe vonja. 

Kiáltványát a 2011-ben merényletet végrehajtó norvégiai, szélsőjobboldali tömeggyilkos, 
Anders  Behring  Breivik  plagizálta.  Ő  is  kiadott  egy  kiáltványt,  amelybe  egy  az  egybe 
bemásolt részeket Kaczynski írásából, néhány, a szövegben szereplő csoportot (pl. baloldali) 
az ő általa megvetendő ideológiát képviselőkre helyettesítve (pl. neomarxisták).
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A Manifesto egy nyomtatott 
kiadása

http://technofobia.blog.hu/


Az  Ipari társadalom és jövője valamint  szerzője életútja  kiegészíti  egymást.  Kaczynski 
nem csak beszélt következtetéseiről, elveiről, életében mutatott példát az ipari társadalomból 
való  kilépésről,  és  gyakorlatba  is  átültette  (sokszor  gonosz)  ideáit.  Az  erősen  baloldali 
hagyományokat ápoló Berkeley egyetem valószínűleg egy életre megutáltatta vele a politikai 
korrektséget,  és minden bizonnyal  volt  is alkalma alapos mélységgel megismerni az általa 
lefestett baloldali embertípust. Amikor a technológiától való függésről ír (abban az esetben, 
amikor valaki törekszik is a technikától való elszakadásra), nyilvánvalóan a kirándulóhelyére 
épített  aszfaltút  és  a  motorbiciklik  zaja  iránt  érzett  keserűsége  beszél  belőle.  Előbbit  szó 
szerint szóba is hozza a 48. bekezdésben. Ő tényleg lemondott a kényelmes életről, és tényleg 
megtanulta,  hogyan  kell  boltok  nélkül  magunknak  megkeresni  a  betevőt,  ellátni  fizikai 
szükségleteinket. És legvégül, a maga módján bele is kezdett a forradalmi agitációba (úgy, 
hogy  közben  likvidálja  a  rendszer  emblematikus,  működtető  figuráit),  amit  aztán 
félbeszakított letartóztatása. Kiáltványában naiv idealista módon elítélte a pragmatizmust, hitt 
a tényszerű, anti-demagóg propaganda alkalmazhatóságán (188. bekezdés - holott ez széles 
tömegekre  egyáltalán  nem  hatásos),  egy  világméretű  szemléletmód  váltásban  és 
forradalomban.  Szándéka a  gyilkosságok ellenére  is  nyilvánvalóan nemes,  a  Kiáltványban 
leírt rendszerkritika pedig kétségkívül helytálló, hiszen a technológia ezernyi előnye ellenére 
temérdek  hátrányt  is  hordoz  magában,  amelyek  már  réges-régen  túlsúlyba  kerültek 
pozitívumaival  szemben.  Gondoljunk  csak  a  műanyaggyártás  nyomán  felhalmozódott 
nehezen  bomló  hulladékra,  amely  száz  év  múlva  születő  unokáinknak  is  ugyanolyan 
problémát jelent majd, mint nekünk. A génmanipulált élelmiszerek egészségkárosító hatása, 
egy  teljesen  újszerű  technológiáról  lévén  szó  ma  még  nem ismert,  nagy  valószínűséggel 
szintén  utódainknak  kell  majd  az  emiatt  tőlünk  örökölt  defektusaikkal  megbirkózniuk.  A 
felgyorsult  kommunikációs technikák, és főként az internet  elterjedésével  pedig a digitális 
korban szocializálódott  egyén (akiket ma divatos kifejezéssel az Y-generáció gyűjtőnévvel 
illetnek)  azt  hiszi,  interneteléréssel  minden  tudást  megszerezhet,  hiszen  a  google-barátja 
segítségével pillanatok alatt lexikoni tudáshalmaznak kerül tulajdonába,- holott az információ 
puszta  birtoklása  nem  vonja  magával  automatikusan  az  adatok  gyakorlatban  való 
alkalmazásának képességét (erre vonatkozólag lásd: Segesváry Victor: Információ és tudás in 
A  nyugati  civilizáció  ezredvégi  válsága.  Kairosz  Kiadó,-  2001).  Az  újabb  találmányok 
emberéleteket  is  veszélyeztetnek,  erre  legtöbbet  hangoztatott  (és  Kaczynski  által  a  88. 
bekezdésben  is  említett)  példa  az  atombomba,  a  legaktuálisabb  viszont  a  3  dimenziós 
nyomtatóval  előállított  műanyag  fegyver,  amihez  a  nyomtató  magánszemélynek  is 
megvásárolható,  és  máris  kész  a  repülőterek fémdetektora  által  nem észlelhető  géppuska. 
Kaczynski  természetes  gyökerekhez  visszatérő  ideájának,  főként  a  mai,  technológia  által 
egyre inkább uralt világban, ahol a környezetszennyezés minden eddiginél pusztítóbb, ahol a 
digitalizáció nyomán egyre nő az elidegenedés, nagyon is megvan a relevanciája. 

A modern, nyugati ember hallatlan arroganciával nézi le a nála „primitívebb” kultúrákat, 
civilizációkat, a felvilágosodás racionalista, egocentrikus felfogását mint univerzális jót rájuk 
erőltetve,  mondván,  a  technika  hamarosan  az  összes  társadalmi  problémára  (éhezés, 
túlnépesedés, betegségek) megoldást talál majd, és ezt feltétlen el kell fogadni, „haladni kell a 
korral”.  Kaczynskit  lerombolja  a  technika  mítoszát,-  vele  együtt  pedig  megpróbálta 
lerombolni magát a technológiát is.

Kudri Dávid, 2014. február
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