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Sok .zo esik a gazdasagi, tarsadalmi
valsagrol,
huzamosabb ideje ez a la tema a lapokban. a radit\ban, a maganbeszelgelesekben,
megis, minlha
valojaban
sukelek es vakok lennenk, a jelenseg
blmnyo;, aspektusaii e~zeruen
nom akarjuk meghallani, meglalnl. Husszil es meddo vitakal Lolylaluok egymasnak
ellentmondo
adminisztraliv
inlezl,edesekrol,
figyelerflellerelo,
aJpolilikai dilemmakrol, elileljuk a dragasagol es emeljuk az arakat, lelelo".,ket keresunk, es dedelgetjuk a btiroknicuit, Minderre pedig van ido, van holy a csakkentett lerjedelmu
ujsagokban,
a dniga tevemu~orban, de vajon odafigyeltink-e,
milyen hatassal
van a tarsadalmi
erlekek valsaga az ember
szemelyisegere, a csaladra vagy eppen a kozegeszsegre?
I<mert pszichol6gus-szakir6nk,
dr. Hodl Sand or
klinikai es tizemi pszichol6guskent
dolgozik az adai
egeszse~hazban,
illetve a Potisje szerszamgepgyarban, lehal naponta szembesUl a dolgoz6k problemal\'a!. A valsagjelensegekre
vonatkoz6
kerde.einkre slivesen valaszoll, mort velemenye szerint
is homalvban lapogalunk
egyes ttinetek erlekelese
kQzben, .ok a bele- es lelremagyarazas,
megpedig
nom utols6sorban alert, mort eppen az ertelmiseg,
amely az ertekelest
korrekt m6don elvegezhelne,
kibujik a reladat al61, ugy tesz, mintha semmi gem
tortenl ,'ulna,
A nagy inthicio, a megelhetesi
koUoegek
~,'ors novekedese kovetkeztehen
jelentosen
csokkenl az eielszinvonaI.
TUI az altalanos elegedetleasheD, amit termeszetesnek
teklntheliink
ebbeD
a helyzelben, megtigyelheto-e
valamilyen valiDzas
az emberek magatarlasaban,
kozerzeleben,
telszinr. keriHl-e lehat valamilyen uj pszichol6giai jelenseg az elhuzodti valsag kovetkezteben?
Az emberi reakci6k
soklelesegen
beliH ket
na~,\"'n lenyeges valtoz ra figyelhettink
to!. Az
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~atartasan
eszlelhelo, a masik pedig egeszsegli~yi
.lerm""etU,
ami nom is annyira ujszerusege, mint
Inkabb meretei miall ejl gondba benntinke\.
A ker..,;elek csal,kenlesere es a javedelem vonakodva I('rleno kifizetesere a dolgoz6k mind g,vakrabhan lolyamodnak munkabeszUnleleshez.
Ezek a
rea~al<iso" szoeialis jelleguek, a melyUlo tarsadalmi kon!liktusok
fi~yelmeztel6 jelel. amelyek alTo
ulalnuk, hogy az eletszinvonal
csakkene...
eierle
Hzt " kritikas hallirl, amikor a szlrajk n ..joycde]cmszab,;j,.nzas"
ken'.szer,i
eszkozeve valik,
Es
ez~n " ponton pszichologiai szemponlb61 lenycges
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es kepessegeik szerinti clot helyelt be kellett ernilik aldozalhozalalokkal
es a magosztos eszmekkel val6 vigaszlal6dassal,
sokan meghasonlottak,
Esyesek sztik.>Cgleteik (anyagl eianyak, hatalmi vagyuk) rejlett lormaban
Wrleno kielegitese vegett
alakoskod6va,
keiszinuve
valta.k, m,;sok vi8"ont
elfasulva
a lelklismeretesen
vegzelt munl,aban,
erzelmileg kieglek, mely ap,Hiaba zuhanlak,
A jelek szerint
.,a lorraualom szubjekluma"
C-'ak most, a valsag kapcsan kezdi leladni "Iorradalmiatlan,
oppol'tunista
magatartasat",
a teUen
varakoz""t, ,. Vegtil is luggetlentil altOl,
hogyan
erlekelJtik adult helYzetben a munkabesztinteteseket - ez nem a pszlchologia dolga - az emberek
aktivila,igenye
es larsadalmi
cselel,vokepessege
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~:j~?la~~r;:a[~:elhetjlik,
hogy a vaIsagb61 valaha I U
Az emlitett megmo.dulasok
e o..rint
ps.ichologiai szempontbol ne.ve azt jelzik, bogy tiinoben van egy sokalg kotelezOve tett magalartasi moso
dell?
- Tunoben a model! is es az alapjaul szolgal6 d
tarsadalmi gyakorlat is, Az eletszinvonal !"Omiasa, r
v
a sz(jkas anyagiak, a megelhelesi kaltsegek alland6
n
novekedese egyre jobban fesziti az emberek idegel!. Ez a leszliltseg clove erositi a vallozas igek
nyel, egy kritikus
halaron lul pedig mar kenyh
s"erLive le" valamilyen C-'elekvest.
Mindannyian
egy korszak lezarulasanak,
valaminek a "egOt sejljUk, de nines vilagos elkepzeleslink arr61, hogy mit hoz a holnap, mi log maid
tarlennl. Mindenki vallozast kivan, es mindenki fel
is a bizonylalan jovotO!.
A lesztiltseg aznnban nom mindig lala!
utat
Z
adekval cselekveshez. !lyon esctekben pusztit6 belSI
sb erove valik, ami a le,li es lelki eronlet csaka
keneseben, betegsegszimptOmakban
jut kilejeze"e.
s:
Az "aIl6kepesseg"
romlasa szinte ijeszlo meretekel
e
all.
b
Testi vagy lelki eredetU belegsegekre
ken-e
(,
Itl gondulnunk elsodlegesen?
a
- Eges7.segtink szemponljab61 tesli es lelki sa- r
jalossagainkal
nom lehel egymasl61 elvalaszlanl.
v
Ahogvan a lulzott fizikai meglerheles szervezelUnk
lumertilesehez
vezet, ug" a folyamalo.< Irusztraei6,
h
az alIand6 stressz i. alaashatja immnnrendszerlinn
a talaj(
ugyanahhoz
ke!. Ez is, az is elokeszilheti
I '"
a betegseghez.
A lesti es lelki
kimertiles
merlekel nom
is
konkret betegsegel<en, hanem a betegszabausagok
(
nagy szaman es a rokkantsagi nyugdijban levo szemeLyek arimyan tudjuk legjobban lememi,
r
Vannak olyan kollektivak, ahol olykor a dolgo-,
s
zoknak csaknem egyotOde van betegszabadsagon, A
z
beleg.7.abadsagok
nagy szama csaknem
mindeD
k
munl;aszervc~elben
problema. Ami viszonl a "01,I,
kanlsagi nyugdijban
lev6k aninyat
illeli,nemregibeD ilZ ujsagok is hiriil adkik, hogy a nyugdljban
rlevo szemelyek tulnyom6 tabbsege
rokkantsagi
e
nyugdijat
..elvez", E hir kapcsan harom leheloseg
J
juthal az ember eszebe: Tillsagosan Mtra van toln
va r.aJunk a nyugdijkorhalar, eseUeg az illerekes
orvosi bizottsagok gyakran munl,akepes embereket
is rokkanlnak
ny;lvanitanak,
vagy pedig dolgo,
n
z"ink olyan mervu "kopasnak",
terhelesnek
van-
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A lapok ugyanakkor a rokkantsagi nyugdijak
reliilvizsgalasanak
lehelosegerill is hirt adnak. EIkepzelhelonek
larlja, bogy csakugyan az iIlelekes
urvusi blzoltsagok munkajaval
volna haj?
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az altalanos penztelenseg sugall, A magam reszerol ketlem,
bogy a bele~se~allapotok
szigorubb
diagnosztizal...",val
jelento.< "n"agi megtakaritasra
szamithalnank
anelkm, hogV ne leteznenk a bait,
E;pp il;)' nom v"rhatO a gazdasagi elel lellendtilese
sem a belegszabadsagok
megszigoritasat61.
Regi
tapHsztalat: ha bimn"os
Wnetekel nom tarlunk
elegge "jeleni6snek"
a g,"ogyilas szemponljab61, ezaltal cook sulvosabb tUneteket vallunk k1. De ezt
atvitt erlelemben, az egeszsegti~y es a tarsadalom
helyzel,,-re vonalkoz6an
i< hel.vta1l6nak tartom,
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es ezzel egyiilt a gytigyitas eredmenyessege

Dr. Hodl Sandal'
v,illozas all be az emberek viselkedeseben,
A ~onr\o>k ..sponlan
megold6dasaban"
val6 passziv rem~n.\'kedes. v,,~y a szukos mozgasi es cselekvesi ler
ki,.altolta erdeklelenseg
es ,'ezignacio helyett egy:>zeriben le1!okozott aktivitasi~enJ'1 mutamak. viszszan.verik larsadalmi
cselekv6kepessegliket,
Sokan eloszerelettel allitjak, bogy a ntrajkokat holm! bujlogaltik, dologkeriilok es mas ha5<>nlo

.

szemelyek

szitjak

...

- :o;"em IopodhetUnk melt azon, bogy a tarsadalmi cselckvesi igen~' tar.adalmunkban
ilyen szokallan lormaban
Wrteno tOmeges
kinyilvanitasa
eg'.esel,ben ellenerzeseket
valt ki, s hOlY az esemenyek gvakl'an negativ eriekeleSI kapnak. A cselekve.<i szandeknal,.
s mogolte a szUl~<eglelek j'inyilvanilasanak
azonban aligha van olyan fonnaja, ami Osszeegyezletheto lenne a dogmatizmussal.
Hiszen a dogmatlzmus lenyege eppen az, bogy az
ember meJ(nyilvanulasait
egy majdani osztaly nelkUIi tarsadalom szempontjab61
vizsgalja, melynek
fellveben " Iwnkrel emberi tOrekvesek "Iogikatlanmi.', a szUksegleti celok megval6sitasanak
szorgalmazasa pedig "karos.' jelensegge valnak,
A dogmatizmus hosszil eviizedeken at egy 'zerIcleLI kUlonos embereszmenyt
jelolt meg kovelendo magatarlaslormakent
szamunkra. Kolelezo "egy"-Zinuseget" es igenytelenseget
irt eta: legyen mindeok; egyenlo. sznr~almas, szereoy
es egyrorman
"egeny.
AzI a sajatos korUlmenyt, hogy az emberek se kepessegeiket,
se inlelligenciajukat,
se
ambioi6ikat.
se szor~almukal,
se munkabiraoukal
lekintve nom egyenl6k. kavetkezeskepp
bogy szanMkaikb,n.
erdekeltsegeikben
is klil6nboznek egy-.
masl61, a dn~m"1izmus mindvegig figyelmen i<ivUl
hagyta, S miutan az embereknek
a szuksegleleik

tiinik. jelenleg elsilsurban pen7. kerdese.
pen7.kerdes az oktatas, a kultura, a ludom.iny heb'zelenek rendezese is.
- Val6ban ugy tunik,
hogy mindeD
jobbitO
szandek e< cselekvesi program penzligvi korlalokba tilk6zik.
A szellem!, szemleietbeli
korlalok
azonban, szerintem sulyosabbak a penzligyi korla10knAI is. A lenvegi
valtozashoz
mindenekelott
szemleletvallasra
.Ienne szlikseg, ez a pszichologiai
Co;yamat azonban nagyon nehezen tOr elore,
GondoIjunk cook ana. hogv az oknyomoz6 gondolkodas helyett mennyire k6tOdtink meg mindig
a sz61amokhoz.llyen sz61am peldaul tobbek kazOtl,
"ogy "Wbb es jobb munkaval kilabalhalunk
a nehez helyzelbal". lokoznunk kell teMI a munkalegyeLmel es navelntink
ken a termelekenysegel.
€s e sz61amnak hajlamosak vagyunk hitelt is adRi. holott nyilvanval6,
hogy nom az egyes emberek, a konkret munkahelyen
dolgoz6k elegle!en
erokilejlese
es munkateljesilmenye
juttatott
zsakuteaba benntinket,
hanem a teve< beruMzasokra
elherdalt jovedelem, az ,esszerullen eloszw. az altalanos szervezetlenseg
es Igy tovabb. S ha ez a
swlam netan
len"leg tarsadalmi
reformtQrekvesUnk alapjaul fog tovabbra is szolgalni, ezzel nom
coal, bogy a gazdasagi elelet nom tudjuk helvref<llitani, de egesz..e~Ugyl teren egesz biztosan melt
valsa~osabbra
forditjuk
a helyzetet,
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km, hogy az ember azt fizikailag es szellen1ileg
ha
meg ne. sfnylene, A szervezetlenseg
kovetkezmete'
nyeit es a korszen1 technika hianyat az eddigiek
ar
lolyaman sem sikerUlt az egyeni teljesltmenyszint
tal
navelesevel ellensillyozni. A belegszabadsagon
levu
le'
es A rokkantsa~i
nyugdijat
..elvez6"
szemelyek
szo
nagy szama mar most is egyertelmuen
jelzi a fi7.ikai es szellemi munkaval - voltakeppen a. emja
heri elett~1 - val6 e,,;zeriitlen gazdalkodas k6vet~a
kezmenyeil,
sz!
APRO Is~v....

