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,Ma a szelhamosoknakall,aViI~g., mondja a'pszichologus-:,
mszenamig~"szen~memberei"'mindennapimegelhetesigon-

. dokkalkUSzkoooek,addiga haborUskoriihnenyeketiigyesen
kihasm3lo v3llalkozoirefeg dUsgazdaggav3lt. Ok hatarozzak
meg a fontossagi sorr~ndet is, yagyistoliik, gondolko~3sUk-
tol, tanults3gukt61fiigg, milyen iranyt vesz tarsadalmunk az
elkovetkezoevekben,evtizedekben. "

- Gyakran halljuk mostamib;m, hogy tos kQriilmenyt, bogy az emberek gem

mennyite~etseggelvagyunkkorillveve, kepessegeiket, gem intelligenciajukat,
es hogy milyen Cantosa tudas mai tar- gem ambfci6ikat, gem szorgalmukat,
sadalmnnkban. A gyakorlat azonban gem munkabfrasukat tekintve nem
mintha nem ezt igazolna, hiszen igen egyenlok, kovetkezeskeppszandekaik-
sokszornem a tanult emberek ervenye- ban, erdekeltsegeikbenis kiilonboznek
siilnek. egymast61, a dogmatiz-

- Azemberkapkodja musmindvegigfigyelmen'

afejeta temavalfoglalko- kfyiilhagyta.Smiutanaz ,
z6frasokfgeretescfmeit e~b~re~nek~s~iikseg!e-~

1
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r
olvasva:.Legfontosabb telkeskepessegelkszenn- ~

nyersanyag asziirkeallo- ti elet helyett be kellett er- r
manr':,.Atudatfejlode- niiikamagasztoseszqIek-r

I
; seneka ko~aban~I?n~., ,'kel es alddzatho 'k- I
J .A magyar ertelmlseg ev-, - \(aI,,sokan megh ~

t,sz,azada kovetkezik;, tal<;EgyeseksziikI I. Utona galaktikustudat- ik (anyagit;,lonyok,ha~l- t
I i hoz"~tb. I' i~a~~) ~ejt~tt!Ra- ~
I tMmdezazonban . an tortenokieleglteset

' loreazabrandokbirodal-: ' ' gett alakoskod6va;ket- ~
ma'batartozl'k.N,em..kell,okve,tlenu-lszl'nfive'va'lta k, mas'okv iszontel ta'SUlva

l

foldhozragadt gondolkod6nak len- a lelkiismeretesen vegzett munkaban,
niink ahhoz, bogy napi gondjaink az erzelmileg,kiegtek, mely apatiaba zu-
fgeretesvIzi6kmogotti,val6sagraira- hantak .

nyftsak figyelmiinket. Es,ez,a val6sag ,- Regen gem, es ma gem ervenye_

j

tobb mint kiabrandft6 a tudat hatjr- siilheta tehetseg?AkkorebbeDa vonat-
taIan lehetosegeibevetett hithez kepest kozasban nem vmtozott semmi az el-

Ahhoz, bogy a tudasban rejlolehe- mwttIz-tizenot evben, vagyak3r evsza-
tosegekval6saggavaljanak,csaknem zadokban? '

h,ID"'ko(kell"mowf~, Awd".'" -A"h,",~ ~'!" ""ny,Oilh"'t~ .
tehe1segnem olyasvalaml,amlt61az em- vagy csak kerulo titan, nagyon'nr,he- ,
beri eIet valamennyi teriilete egy csa- zen, Ebben a vonatkozasban rendszer- ~
pasra megvaItozik. Naivitas azt hin- valt<isnem tortent. Ugyanazok,akik az '~

L flunk, hog}<eleg, ha raininyfyuk tuda- egyenloseg eszmejenek a hirdetoi vol: /
tuiIkatazfgeretesjov6re,sett61a meg- tak,mostvadkapitalistavalettek.Nem I

vilagosodast61egycsapasra elvezheyiik feltetleniil szemelyiikben,bar ez is gya- !
az emberi szellem korlatlan lehetose- ~ori, hanem $zemleletiikben.A tehet-
geit Nem lesznek tobbe tanulassal, is- seget tartottak regebben is, ma is leg-
kolaval,munkaval,jovedelemmel kap- nagyobb ellensegiiknek,'1!fga szellem
fsolato~gondjaink, Mindenki gazdag emberei csal6dottan varmik a jobb

lesz es ~~ldog.:: " '" .~. ,id6kre, es mind ~~gyo?bgondotjelent



Bgy Kls realitiserzekkel hamar ra-

jon mindenki, bogy eppen ellentetes
folyamatoknak vagyunk tamii (es szen-
vedo alanyai). Az fgeretesnek tartott po-
litikai fordulat titan 15 esztendovel a

tetSegben tovabb tart a sz€les nepre-
tegek elszegenyedese, az ertelmiseg le-
cstisz3sa, a munka es a tudas leerteke-

IOdese, mikozben mindeniitt megjelen-
tek.az tij milliomosok.

~ :Esugy tUnik,I1'!gynem...illiksze-
genysegr61beszelni.Ugy tesZiink, mint.
ha ez a problema new letezne. Mi a

tapasztalata a pszichologusnak ebbeD
a kerdesben?

- A szellemi tOkenek eza fordftott

m()zgasininya figyelhetomeg mind~-

niitt a tersegben, ami nagy nepvandor-
l<issaljar egyiitt. S<>k-sokezer szakkep-
zett ember - koztiik tud6sok, es fgere-
tes tehetsegek hada - keres magamik
munkaalkalmat eselisme~est Nyugat-
Eur6pabanes az EgyesiiltAIlamokban.
Bnnel a szellemitOkevesztesegnelsem-
mi gemerinti stilyosabbana gazdasagi
lejiore keriilt volt szocialista orszago-
kat, egyelore azonban senki gem agg6-
dika sziirkeaIlomanyfogyatkozasami-
aft Kikis agg6dnanak, hiszen nezziik
meg, kikb61verbuval6dtak az tij milli-
omosok es a hatalIl!at gyakorl6 politi-
kusok. Semmi gem all t61iiktavolabb

a szellemi. toke megbeesiilesenel es
hasznosftasanaI.

igy voltez a mtiltban is. A dogma-
iizmus hosszti evtizedeken at hamis

egyenlosegi elvethirdetett Kotelezo
.egyszfnuseget. es igenytelenseget irt
el(i;legyel}mindel}ki'egyel}~§,slOrgal-
mas, es egyfonnan;~zegeny.Azta saJa-

szamlikraa megemeres,"aZ' egykun'no-
menklatUrab6l verbuval6dott .vallalko-

z6i szfera. vagyonokat halmolOtt Col.
Ma mar senki gem kerdezi, milyen
titan, fgya vagyonoket igalOlja.

Lehetseges, bogy tudasuk, mfivelt-
segiik,kozigazgatisitapasztalatukaz at-
lagos szintet is alig eri el, megis a gya-
korlaii eletben ezek a sike_rfigurakbi-
zonyultak tehetsegesnek. Ok adolgok
megmondhat6i. Az0 nyilatkozataikkal
van tele a sajt6. Ongak a kozhelyeket,
az orruknaI fogvavezetikaz embereket
Szemiikgemrebben, bogy szazszorha-
zugsagon kapjak oket. Tehetik, weft
ma .kapesolati tokevel", helyezkedes-
gel,megalkuvassal,nagyotmondassalje-
lentos politikai es gazdasagi tokere le-
hetszert tenni.

Lehet, bogy regen gemvolt ez mas-
kent. A multszazad p€ldaul a mfive-
letlen diktatorok kora volt. Ma a szel-

haruosoknakall a vilag.A nip new a
geniuslOkat, hanem a gatlastalan pszi-
chopatakat csodalja.

- Van peIda a vilagon a tudas meg.
becsillesere?

- Amikol' a tudasmegbeesiileserol
beszeliink, a tehetseggondozast slOr-
galmazzuk, new szabad megfeledkez-
niink a koriilmenyekr61.A tudas hata-
lam es vagy°u.forrasa-de new naIunk.
Az EgyesiiltAllamokban, Finnorszag-
baIt.Del-Koreaban mais a tUg;isjelen-
ti a Iatvcinyosgazdas;igifejlqcleshajt6-
erejet. Mas' valaszt¥i lehetosegiink
nines, elobb-ut6bb nekiink is kovet~
niink kell a peldcijukat,fiiggetleniil at-
t6~,hogy errWmam.iia politil<usokve-
lern~nye.
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