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- A Magalart6sform.ik es Mrsa-
d.lml vlu:onyok - aminl a k6nrv
elme Is ielzi - els6sorban arra a
kerdesre. keresl a vitllllut, hogy uc.
melyisegOnk, e9y6n1 karakterilnk
hogyan hat vlsua 'itnedalml c:se.
lebesl lehet6segeinkre, egeS%se-
gOntre s az egyeni elelut e~elyei-
re. MUyen ul vezclett e konyv
megfr6sal1oxl Kor'bbl k6nyvel. fa.
nahMnyal es erdekl6desi hare ml.
IT- 116lahbl k6t6dneft ehhex a
kiJtethezl

- Szamomra a2: etmale'ti mun.
ka - konyvek, tanulmiinyokiriisa- mindiq az aiel valamj.lyen gya-
kor!ati kerdesere val6 viilaszkere-
sis igenyebol fa,k.od. Osszefligge's-
ben illI ez napi f~ladatairnmal: a
ps%id1oI6gi<in.a'k mini tudomany-
nK a lehetoseqeil, hifeJ.essege.t a
honam fancksert vagy pClnasszal
fordul6k k1ialezelt konWklushely-
zet~in moram la. Egy-egy prob:o-
ma kapcsiin oH erzem szukseget
8Z elmeleti oknyomozasnak, ahol a
megJ.evc5 pszkholOgiai ismerelek-

. kel n&m sokra lehat jutni, vagy
ahel ny.ilviinval6 a szakmai "mallc-
besz:ete.~", az oncelu elmelet,ieskc-
dOs. Ez a kotet, akarc:sak a korab-
biok, ennek az ig-enynek a jegye-
ben szuletett. Meghatarozott irany-
ban val6 tovabbgondoliisat jelen-
11a szerfeleft osszetett emberi elel-
helyzeteknek.- A szemeJyls'gvonasok, a ne-
repek, 8 vlselkedes, a magatarfas-
form6k alaku16sanak kerdeseit min-
dClln .,salban Igen er6fel!esen a
tlirsadalolft narkexefi felepit6se-
hex" a 'arsadalml rahalasok kere-
felhel, a szociol6glal er6hatasok
megnyllvonuhisl formaihox k6t1.
MUyen felismerGs alapianl

- A polge'iii gondolkodiis ha-
gyomiinyaj't orzo pszichO'I6gia alap-
yetI) hibtija, hogy ax embert meg-
fosztia iqazi tarsadalmisagiil6L lIy
m6don individuiilis saj.!iloss<\gllink,
uemalyis6QvOni1s&ink a larslldalmi
leHel szembenonctl16 letre tesznek

-, ~ze~t.-as a sze.m&l~iseg fogalmablln
ImtCtoniif'K tarlalomffiiiT h!fficSa"e1<.

Ezzel szemben azember mlnden
eletmegnyilviinuliisa, kUlooosxep-
pen mag'atar'lasll meghatarozott
ele,thelyzet as eletlOrlenet fiiggva-
lIye, ami pedig nem egyeb, mint
maga.nak a tarsadalmi va<16sagnllk a
konkret kifojezodese. I

- Mennyiben uj Ut/a el a pul-
c:holOglaikutahisoknakl

- Annyib&n, hogy a vise!.kedes
Idrslldalmi vonatkozMllinak feltara-
sara iranyul6 vizsgalalok fiirs.!lda-
lomkriHkili feolhangjaik, eszmei-
ideol6gi1li konzekvenoiiik mialt tu-
lajdonkappen ma.ig sem kaptak
zold fenyt mindenult.

- Konyveben a koY4!!fkez6mono
dato: olllGshaljuk: ..1. sikeres $%0-
cializac:io lulajdonkeppcn a:it le-
Icnli, hogy fel:15tte vAlva 8%'embe-
rek magukf6! Is ugy viselkednek,
l,hogyi'll'l 8z1 larsadalml kiSrnyere-
\ilk el'\l<irj~fo!Uk". Mllyen merh~k.
be!\ foglal!(oJ:ik me a pszicho!ogia
a szocillfi:i!ciej6~ikeros Vi/9YI;evo$-
be sikeres megnyll'lc1nulasi forma!-
val!

- !:ppen az a baj, hogy lul
solea't fogla(~ozik azzel a kerdessel,
Wetve hogy az emberi viselkedes
megrteleseben j6szerivel csak a
szocializiioi6s koneepei6r/l tamasz-
kodik. Miirpedig ez a kon<:epoi6,
eHek-infve a1l61, hogy ketes ideo-
logiai kiiesengesu, mini tudoma-
rryos hipolazis sem allj;! meq na-
gyon a helyel. E koneepei6 SIe-
rint, ha az ugynevezell "szoeializii-
c:6s mecha'n'ixmusok" j61 muk6d-
oak, 'Clicker mintegy "beprogra-
mozz&k" az' 'egyen arzas- cs ludat-
vilagltba azokat a normiikat, er-
tekeke'l es szabiilyokat, amelyek a
fennall6 viuonyok zavarta!an rep-
rodukci6jll srempontjab61 fonto-
sak. A "si'keresen" szocializiiH szo-
mely igy jellemvonasaibon cs
egesz psz:i'ches habitusiiban mesne-
menoen a fennall6 viuonyokhoz
iqazodi'k. A eel vinont, mint tucl-
juk, elvileg magsem ez volna, ha-
r,em az olyan ember, aki tarsa-
dalmil-aq elorevivo, kreativ donte-

'-S-6f<re-'kepes,"II1<.i 1I'Z""'"'adotf6i1<1po;

tok. meghaladas6r~, szokvOnyosabb
foglllmazas.ban: a vilag jobbitas6l'a
lorekszik. Ez utObbi erzesVlilag as
feltogiism6d azonbon, leven hogy
megha,ladja az ervenyes normltk as
elvim~sok szintj6t, s mivel /I val-
toZ\<li>6stiganyl6 c:selekvesi szand6k
is ma.s 6rt6krendszerre' tfmt.a,szko-
dik, szukseg'keppen szembe kec.UJ11
"sikeres" SZOOia-11ziici6 IclvOn~lmlli- ,

v~I, es reonOue1'int c:kwi6ns jelon-
sagne:k rmnosiil.

- A T6rsaclalmic:selekvesleh..
loSegelc. fejezelben megallapitja,
hogy na rnagatllrl'skufat~s sdmii-
ra a legfonlosabb egy6bkent 8X
volna, hogy fellarja az elidegene-
des klSvetkezmenyelt es realis ai-
t~rnilflv" mufasson lekilzdesUkre".
MiI kin6lhat ma ezen a feren a
puic:hologial

- A legfontosabb ~egitseQi1yuj-
!6s - az individuumok i>l"itnylt-
betn - az VC/M, hog'y vlI,lamikap-
pen ra tudnank dobben'ta".i az em-
bere-ket arr.:!, bogy zomeben h-arnis
szuksegletek kielegitese~e torek,
szenek, hogy amig a fogy.asztasi,
jaya!: megszerzeseben fiirfldsagot
Rem ismemek, ma,s, sokka,1 fonto-
sabb as esszendalisabb ;elenlo-
segu szuksegletei:knek (emberei
kapcsolal/tik sokfelesegenek, 8
me.gfelelc5 erz:<9lmi as imellektuiilois
kotode~eknek, a tarsaslet igenyei-
nek sib,) n~m szonli3'lnek keno fj-
gyelmel. Mi'11dennapi e.lalUnket e
fekintalben f?qy foie tetejere 6111toll
ertekrend ;o:,lemzj, amelynek kove!-
kezmenyekenl az. aut6k, esaliidi
haz~k, szines tevek szamanltl is
gyorsabb utemben no az "idegi
Cii.apon" kiillakult bant.almakf61, kii-
lonb&zo neuroHkus panllszokt61
szenvedo amberek sz~ma, ekrk az-
tan slii-sztemt'lHkusan tonkref&Szik' '8
maguk as miisok elelet. A liirsada-
:omifonyaban a pszichol6gia se-
qitsegnyujtiisa vis:r:ont IIZ elet meg-
kerulhaletlen intezmenyes kere'tdi-
nek (csalad, munkllhely, iskola) hu-
mll",iz616sltban iuthatM 11 main"
sokkaHa nagyobb martekben kMe-
z$sre. ,,'" . "'"
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