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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Az évek során számos barát és kolléga segített a kutatásban és
ennek a könyvnek a megírásában. Csodálatomat és köszönetemet fejezem ki Michael Nedónak és John Mightonnak azért,
hogy rendszeresen bírálták a filozófiát – és különösen a német
filozófiát – illető értelmezéseimet, és amiért inspiráló példákat
szolgáltattak nekem, hogy mire képes az egyszerű és világos
fogalmazásmód. Köszönöm a kutatásom ideje alatt nyújtott
folyamatos támogatást Ed Cassnek, Gavin Gobbynak, Casimir Wierzynskinek és különösképp Manny Romannek, aki
minden problémámra és sirámomra megpróbálta megtalálni a megoldást.
Köszönettel tartozom továbbá Gavin Poolmannek, John
Karabelasnak, Vic Raónak, Wayne Felsonnak, Bill Broeksmitnek, Scott Drawernek, Stan Lazicnek, Josh Holdennek, Sarah
Bartonnak, Kevin Doyle-nek, Geoff Meeksnek, Geoff Harcournak, Jean-François Methot-nak, Mike O’Briennek, Mark
Coddnak, Ollie Jonesnak, Gillian Moore-nak, Ben Hardynak
és Brian Pedersennek.
Hálásan fogadtam el a brit Economic and Social Research
Council és a Foundation for Management Education anyagi támogatását a folyamatban lévő kutatáshoz. Mike Jones az
FME-től különösen nagylelkű támogatómnak bizonyult.
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Számos tudóst kértem meg arra, hogy olvasson el egyes részleteket a könyvből, amelyek a saját területükbe vágnak: Daniel
Wolpertet a motoros körökről, Greg Davist a látórendszerről;
Steven Pinkert a robotikáról, David Owent a hübriszszindrómáról, Bud Craiget az interocepcióról, Michael Gershont a bélidegrendszerről, Stephen Porgest a bolygóidegről, Paul Fletchert
a noradrenalinról, Mark Gurnellt a tesztoszteronról, Sarnyai Zoltánt a kortizolról; Richard Dienstbiert a kitartás megerősítéséről,
Bruce McEwent pedig a szteroidokról és az agyról, valamint
a Rockefelleren folytatott kutatás történetéről. Ashish Ranpura a teljes kéziratot elolvasta. Szeretném megköszönni mindezeknek az embereknek, hogy szakvéleményükkel segítettek. Minden
egyes változtatásukat elfogadtam. Ugyanakkor az ő kutatásaikkal
foglalkozó részeket azóta nagymértékben átcsoportosítottam, és
amennyiben e folyamat során hibák csúsztak a szövegbe, úgy
azokért természetesen csakis engem illet a felelősség.
Mély hálámat szeretném kifejezni néhány közvetlen kollégám felé, mert nagy örömet jelentett a velük való közös munka;
és azért is, mert szemléltették nekem a tudomány kérlelhetetlenségét: ők Linda Wilbrecht, Lionel Page és Mark Gurnell.
Továbbá Sally Coates-nak is szeretnék köszönetet mondani
csalhatatlan hallásáért és mágikus mondatszövéséért.
Legvégül köszönet Georgia Garrettnak, Donald Winchesternek és Natasha Fairweathernek az A. P. Watt-tól, valamint
a szerkesztőimnek: Anne Collinsnak, Louise Dennysnek, Nick
Pearsonnak, Robert Lacey-nek, Eamon Dolannek, Emily
Graffnak és Scott Moyersnek, akik jóval többet segítettek nekem, mint amennyi a kötelességük lett volna. A legnagyobb
köszönet pedig a feleségemet, Sarah Marangonit illeti, akinek
a klasszikus műveltségére és a biztos ítélőképességére egyaránt
sokat támaszkodtam.
					John Coates
				Cambridge, 2012. február
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A 46., 69., 103., 126. és 199. oldalakon látható ábrák a CLIPAREA.com –
Custom Media segítségével készültek.
A 32. oldalon látható ábra a Wikimedia Commonsról származik. A 37.
oldalon található fénykép készítője Nick Hobgood (a kép a Wikimedia Commonsról származik). A 61. oldalon található fénykép készítője Kate az Egyesült Királyságból (a kép a Wikimedia Commonsról származik).
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