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EDITION 2.0
Az Edition 2.0 nem egyszerûen egy új sorozat a kiadó életében, amely összefog
bizonyos összefogható tartalmakat, sõt, nem is arról van szó, hogy egy témakör
jó névre talál egy sorozatcím alatt. Az Edition 2.0 egy kiadói kísérlet, amely
a könyvkiadás és az internet szellemét összeegyeztetve a könyvolvasás új alternatíváját keresi.
Hagyományosan a könyv zárt világ, a szerzõ világlátásának és továbbadásra
szánt mondandójának kikristályosodott formája. Sokféle kiegészítést is kínál:
megjegyzéseket a lábjegyzetben, tárgy- és névmutatót, glosszáriumot. A nyomtatással a közreadott szöveg véglegessé, lezárttá válik – egy állomás a tudnivalók
körében.
Nem úgy az internet, amely mozgékony, változó, és stabilitása a nagyságában vált valóra.
Hagyományosan a szerzõ tudásával kiemelkedik az Olvasók körébõl, akik
nem ismerik sem õt, sem a publikussá váló ismereteket. Ám a két fél, szerzõ és
Olvasó egymásról mit sem tud, megmaradnak a kölcsönös ismeretlenségben.
Az Olvasó jelentõsége azonban jelentõsen megnõtt a 21. századra, és ebben
nemcsak a posztmodern szemlélet, hanem az internet és a web2 filozófia is szerepet játszik. Az olvasás már nem passzív aktus.
Ezt az ellentmondást (statikus szöveg vs. dinamikus internet, valamint tudós
szerzõ vs. laikus olvasó) próbáljuk meg feloldani az Edition 2.0 sorozatban. A feladat nem könnyû, és távol érezzük magunkat attól, hogy kész megoldásaink legyenek. Hosszas vitákat folytatunk például arról, hogy mit lehet tenni a könyvvel.
Küzdünk a hagyománnyal, a formával, emelkedetten szólva, a profán és a szent
határait igyekszünk kijelölni. Mert a könyv sem szent, ahogy az internet sem komolytalan. A szöveggel foglalkozó kutatók tudják, az olvasás részben történés,
részben cselekvés, de mindenképpen aktus, a szöveg elõhívása.
A sorozat hatodik köteténél Csermely Péter blogjából indultunk ki, s fejezetenként/bejegyzésenként a legérdekesebb hozzászólásokat is felvettük a könyv
anyagába. A margón lévõ vonalazással az Olvasót is arra bíztatjuk, kommentelje a szöveget.
Ám ezzel még nincs vége. A kiadó honlapján az adott könyvnél (typotex.hu/
konyv/csermely_peter) vagy akár magán a blogon meg is lehet osztani ezeket
a jegyzeteket.

A sorozatban megjelent:
Bernard Girard: A menedzsment forradalma: A Google-modell
Nicholas A. Christakis – James H. Fowler: Kapcsolatok hálójában
Bodó Balázs: A szerzõi jog kalózai
Leiszter Attila (szerk.): Webergonómia Jakob Nielsen nyomán
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Elõszó

A CsermelyBlog (www.csermelyblog.hu) írásai 2009 végén jelentek meg
elõször. A bejegyzések széleskörû figyelmet keltettek; a blog letöltéseinek a száma két év alatt megközelítette az egymilliót. A legnépszerûbb
írást, a könyvben is helyet kapó, a jó tanárról szólót 20 ezernél többen
olvasták el. A legtöbb bejegyzés olvasottsága már a megjelenésének hetében jóval ezer fölött volt.
Az Olvasó azonban most nemcsak két év válogatott blogbejegyzéseit
tartja a kezében, hanem ennél jóval többet, újszerûbbet is. A tömörített
és aktualizált írásokban ezúttal ugyanis meghatározott, egymásra épülõ sorrend szerint mélyedhet el az érdeklõdõ. Az egyes gondolatköröket e könyv számára készült interjúk követik és kerekítik egésszé, valamint a bejegyzésekre beérkezett néhány válasz rövidített változata.
A CsermelyBlog annyiban is különleges, hogy igen igényes az olvasói köre. A blog hozzászólóitól az interneten elharapódzott alpári stílus
idegen. Két kivételtõl eltekintve soha nem volt olyan hozzászólás, amelyet a blog mégoly szigorú szabályai alapján is moderálni kellett volna.
A hozzászólásokból néhányat, ahogyan ezt már jeleztük, e könyvben is
megmutatunk, hogy az Olvasó is tagja lehessen annak az értékõrzõ,
szeretetteljes közösségnek, ami a blog körül kialakult.
Az írásokat Szûcs Édua rajzai teszik még elgondolkodtatóbbá. A rajzok pontosan olyanok, mint a CsermelyBlog képei, melyek a szerzõ
gondos válogatását tükrözik. Szûcs Édua rajzai sokkal többek, mint illusztrációk. A rajzok új szempontból értelmezik az írások gondolatait,
egy olyan görbe tükröt tartanak elénk, amelyben még inkább magunkra
ismerünk.
Szûcs Édua és a Typotex Kiadó mellett ez úton mondunk köszönetet
mindazoknak, akik a könyv hátteréül szolgáló CsermelyBlogot segítették. Köszönjük Németh Péternek a blog megtervezését és folyamatos
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technikai fejlesztését. Sulyok Katalinnak az elsõ év, Szilágyi Zsuzsának
pedig a második év blogbejegyzéseinek hálózatra való feltételét, valamint azt, hogy a hozzászólásokat és a bloggal kapcsolatos, csermelyblog@tehetsegpont.hu címre érkezõ e-maileket figyelemmel kísérték.
Nagyon sok szeretettel ajánljuk a könyvet mindenkinek, aki mélyebben meg szeretné érteni a mai rohanó, hálózatos világot – és benne önmagát.
Csermely Péter
és
Kapitány Katalin
(szerkesztõ)

10

11

Arról, hogy hogyan tovább, a tanácsot mindig meghallgattam,
de csak azt fogadtam el, ami a legbensõmbõl fakadt
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1. fejezet

BEMUTATKOZÁS

Csermely Péter 1958-ban született. Kakukktojás; vegyészként lett a
Semmelweis Egyetem orvosi közegében professzor, és olyan, több mint
százfõs munkacsoportot (LINK-Group) vezet, amelyben biológusok, fizikusok, informatikusok, középiskolai diákok és tanárok, pszichológusok és még sokan mások dolgoznak. Kutatásaiban a stressz és az öregedés között ingázik – mindezt hálózatosan teszi.
Csermely Péter a kollégái szerint enyhén grafomán. Eddig 14 könyve
(köztük a Stresszfehérjék, valamint a Márai-listára is felkerült és angolul is széles körben sikert aratott Rejtett hálózatok ereje) és több mint
kétszáz tudományos írása jelent meg. Cikkeinek idézettsége ötezer feletti. A hálózatokat nemcsak kutatja, hanem szinte élethivatásként szervezi is. 1995-ben indította el a Kutató Diákok Mozgalmat (www.kutdiak.hu), ami több mint tízezer hazai és határon túli magyar tehetséges
középiskolás diáknak nyújt lehetõséget ahhoz, hogy bekapcsolódhasson az itthon folyó legmagasabb szintû kutatásokba. 2006 óta a Nemzeti Tehetségsegítõ Tanács (www.tehetsegpont.hu) elnökeként a hazai
tehetséggondozás összefogásán munkálkodik. 2010-ben megalapította
a Liliomos Mozgalmat (www.liliomos.hu), amelynek tagjai egy élhetõbb
Magyarországért próbálnak tenni. A tudományos kutatás Parkinsontörvénye, vagyis, hogy az átlagnál jobb kutatókat a kollégák tisztségekkel
halmozzák el, hogy ne maradjon idejük kutatni – nagy szerencséjére és
a formális tisztségektõl való hatékony húzódozásának hatására –, csak
részben érte utol; a Magyar Biokémiai Egyesület alelnöke és a Cell Stress
Society International volt elnöke. 2008-tól két éven át a köztársasági elnök által életre hívott Bölcsek Tanácsa tagja volt. Kapott jó pár kitüntetést, ezek közül Sir David Attenborough barátságára a legbüszkébb, akivel együtt 2004-ben az EU Descartes-díját vehette át. 2010-ben a tehet-
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………………
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séggondozó tevékenységének köszönhetõen a nevét (több ezer magyar
tehetséggondozó képviselõjeként) beírták a Magyar Örökség könyvébe.
Fogadott fia, Csermely István a Wesley János Lelkészképzõ Fõiskola
szociális munkás szakát végezte el, azóta állami gondozottaknak segít,
hogy jobb életük lehessen, mint neki egykoron. A családnak két kutyája van. Lonci, aki hasonlatos egy dingóhoz, avagy egy indiai vadkutyához, és Vilma, aki egy 2011 márciusában született törpetacskó.
Amit Csermely Péter szeret, az az integráns, kreatív egyéniségek; elmélkedés; mély beszélgetések; tehetséggondozás; oktatás elõadásokkal; komolyzene, például Bartók, Chopin, Händel, Mozart; úszás; teknõsfigurák (a 2011. október 31-i teknõscenzus adatai alapján aznap
469 db volt belõlük a Csermely-lakásban); mosogatás; két kristálypohár összecsendülése; a napsugár aranysárga színe.
Amit Csermely Péter nem szeret, azok a kézügyességet igénylõ dolgok, például fúrás-faragás, szerelés; labdajátékok; agynélküli munkák,
mint az adatbevitel; bármilyen, játszmákat és nem valós állításokat is
igénylõ cselekvés, ilyen a piaci alku, a póker, a politika stb.; bármi, ami
ragad; a fog alatt rocogó homok; a túlzottan hangos hangok és a koszos,
kevert színek.

Családi háttér
IDÉZET A BLOGRÓL, ILLETVE A HÁLÓZATOK BÛVÖLETÉBEN
CÍMÛ KÖTETBÕL

Milyen útravalót kaptam a szülõi háztól? Erre a kérdésre a nálam hat
évvel idõsebb Gyuri bátyám nevében is válaszolhatok. Édesapánk mérnökemberként végtelenül nagy precizitást hagyott ránk. Terveit megvalósító, de emellett álmodó ember is volt. Valahol a halála napjáig
gyermek maradt, aki a legkisebbek legtisztább hitével feszítette ki és teremtette meg azt a világot, amelyet õ akart. Anyánk ebbe az állhatatos,
következetes, konok szilárdságba szeretett bele, mert erre alapozni lehetett egy életet. Édesanyánk apja katolikus papnak tanult. A felszentelési szertartását hagyta ott azért, hogy elszöktesse a lányos háztól
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a nagymamát. A szöktetés után azonnal vándorszínésznek álltak. Az új
keresése, a lázadás tehát már a család ezen ágán, a nagyszülõknél is
megjelent. Anyánk tehát beleszületett a színházi világba, és már ötévesen a színpadon szerepelt – nagy sikerrel. A negyvenes évek közepén
már híres énekesnõnek számított; ha Karády Katalin lemondta valahol
a fellépést, anyámat, Bognár Ibolyát, mûvésznevén Székely Júliát hívták meg helyette. A háború utáni elsõ, híres Színház- és Filmmûvészeti
Fõiskolán végzett osztálynak a legjobbja volt.
A gyermekkorom óriási játék volt. Ha én voltam a Tenkes kapitánya,
akkor anyám volt a labanc. De azt is élvezettel játszotta el, hogy milyen
elképesztõen finom a homok, amit a homokozóban „sütöttem”. Hajlandó volt egész nap a konyhában lenni azért, mert a konyha egyetlen bejáratánál az összes edényét feltornyozva várat építettem. Ezek után
nem csoda, hogy amikor apám úgy döntött, hogy a gyermeknek az óvodában a helye, hogy be tudjon illeszkedni majd az iskolába, akkor csak
a nyolcadik óvodánál hagytam abba a lázadási kísérleteket.

Egy blogtalálkozó konklúziói,
ahol Csermely Péter volt az interjúalany
A siker kulcsa nem más, mint megtanulni nemet mondani. Ezt Oláh
Györgytõl tanultam, és intenzíven meg is tapasztaltam az utóbbi években, amikor nemet mondó képességemet az engem védõ kollégáim segítségével lassan már mesteri fokra fejlesztettem.
A hit mélysége nem egyenlõ a vallás formalitásával. Lehet mélyen
hívõ az is, aki kevésszer látogatja a templomot, és lehet az utat csak nagyon messzirõl keresõ az is, akit minden hajnal a templomban talál.
Ha válaszút elé kerül az ember, mindig a nehezebb út választásával
kell megtisztelnie magát. Csak a nehezebb út fejleszt igazán. Az út a
fontos, és hatásunk az út során.
Az igazi öröm, a siker kulcsa a nagyon kemény és nagyon következetes munka. Amikor belekezdtem a hálózatkutatásba, több mint 3500
cikket és 300 könyvet olvastam el.
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Tízévenként érdemes váltani, és valami újba belevágni. A tíz év bûvös idõtartam, annál sokkal többet ugyanabban a pozícióban nem szabad egy tevékenységbe befektetni, mert az ember elkezd körbe-körbe
járni, elkopik, és ezzel másokat is elkoptat maga körül.
Az nem baj, ha utólag megbánunk valamit. Az a fontos, hogy olyan
döntéseket hozzunk, amelyekrõl utólag is azt gondolhatjuk, hogy az
adott helyzetben, ott és akkor, azok helyénvalók voltak.
Nincs szükség a formális struktúrákra. Ha ennek már csak a jelei is
mutatkoznak, el kell menekülni (vagy felrobbantani a formális elemeket). Ez a jó közérzet kulcsa. Aki imád játszani, annál az önfeledt játékot a formális struktúrák megölik. Elemi szükséglet a szabadság és a
korlátlan elmélyülés. Ezeket a mindenhez ezer szálon tapadó napi rohanás kiirtja. Kivételesen fontos az állandó megújulás. Egy formális
struktúrába való betagozódás ezt lehetetlenné teszi. Furcsamód, mindez nem veti vissza a közéleti szerepvállalást, ami mást próbálgató, újító, „felelõsen játszó” szerepkör.
Mekkora a sürgõs és fontos feladataim száma? Mindet kicsi cetlikre
írom, és a Google e-mail rendszerében külön folderbe gyûjtöm õket. Általában 10-20 legfontosabb feladatom van. A kevésbé fontos, de minden héten egyszer áttekintendõk száma ennek a tízszerese. Mindazon
feladatokat, amelyek ennél lejjebb szorulnak, kidobom. Ez a török ügyintézéshez hasonló, ahol az új feladatokat a kupac tetejére teszik, a régieket meg a kupac aljáról ezzel párhuzamosan kidobják, mert már
úgyis elavultak. De ne feledjük Barabási Albert-László barátom megjegyzését a Villanásokból, miszerint Bernoulli azért lett nagy, mert ötleteit állandóan újra és újra fontossági sorrendbe állította, és csak a legfontosabbal törõdött, de akkor aztán azzal nagyon és addig, ameddig
meg nem oldotta teljesen. Utána jött az új sorba rakás.
Mikor telik le a tíz év, azaz mikor tervezek váltást? Az ember ezt
nem látja elõre, mert a tíz év nem matematikai értelemben vett tíz esztendõt, hanem egy valószínûsíthetõ intervallumot jelent. Úgy érzem, a
mostani tíz évem kb. 2013 és 2015 között fog lezárulni. Feltehetõen ez
lesz az az idõszak, amikor a tehetséggondozás segítésének maradékát is
átadom másoknak, és belevágok valami újba. Hogy mibe, az még kérdés. Arról, hogy hogyan tovább, a tanácsot mindig meghallgattam (per-
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sze idõkímélés céljából kizárólag e-mailen…), de csak azt fogadtam el,
ami a legbensõmbõl fakadt. Csak így lehet ugyanis boldog és kiegyensúlyozott életet élni. Az apróbb döntésekben nyugodtan hagyatkozhatunk másokra, de a legnagyobbakban magunknak kell döntenünk. Ez
a létezésünk felelõssége. Máshogyan fogalmazva, ha megérzi valaki az
élet áramát, akkor nyugodtan lehet önzõ, mert ezzel tudja csak a közösséget is tápláló értéket a leghatékonyabban és a legkülönlegesebben
megtermelni. Ma úgy érzem, hogy komoly tudományos szintézis felé
közeledek. Emiatt már 2012-ben is lesz olyan hónap (az év májusa),
amikor szerzetesi magányba vonulok, és lehet, hogy addig a blogot is
szüneteltetni fogom.

Mutasd meg, hogyan úszol, és megmondom, ki vagy!
Negyven éve úszom rendszeresen, húsz éve a Kispesti Uszodában.
Ezért döntöttem úgy, hogy egy blogbejegyzést az úszótípusoknak szentelek. A típusok összessége egy kis magyar természetrajzot is kiad.
Elsõként azonban engedtessék meg egy bekezdés a Kispesti Uszodáról. Sokan kérdezték már tõlem, hogy miért metrózom naponta legalább fél órát oda és fél órát vissza Zuglóból (itt lakom) Kispestre, ahol
korábban csak csövesek sorfalán, egy ideig viszont már feltúrt építkezésen is át kellett vergõdni ahhoz, hogy az ember úszni tudjon. Mert az
uszodán látszik a „makoveczi” stílus számos jegye, és mert ez a legszebb azok közül, amelyekben eddig jártam. A boltíves terem olyan,
mint egy templom. Tele van zöld növényekkel. Amikor az ember kinéz
a medencébõl, nem betonteknõt, hanem „õserdõt” lát, így akár a természetben is érezheti magát. Az arányok emberléptékûek, beleértve ebbe
a „csupán” 33 méteres medencét is. Ha úszom, az olyan érzés itt, mintha istentiszteleten lennék. Talán a velem együtt húsz éve odajárók
emiatt furcsának is tartanak. Számukra ugyanis ez a hely a szocializáció helye. Nekem pedig, aki több ezer emberrel e-mail-szocializálok
minden héten, az uszoda – a kutyasétáltatáshoz és szinte minden perchez hasonlatosan, amit erre el tudok lopni – a meditáció helye.
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Jöjjenek most az ígért típusok! Az elsõ a hentes (Macellarius major).
A hentes mindig férfi, és általában drabális termetû. Csak gyorsúszásban úszik. Néha pillangózik is, de erre sokszor az egyedi példányok
nem is képesek. A hentesnek mindkét karja óriási. Nem éppen izmos,
de nem is hájas. A leggyakrabban átmenet a kettõ között. A hentes kéjjel csapkodja karjait a vízbe. Behajlítani nem tudja õket, így mint egyegy bárd placcsannak a zavart habokba, és öntenek el mindent és mindenkit, akit csak a közelükbe vet a balsors.
A második típus a bürü-bürü (Infans simplex). A hentesek között is
vannak bürü-bürük. A bürü-bürü fejlõdésében visszamaradt gyermek.
Amikor beteszi fejét a vízbe (és bizony gyakran beteszi, mert számára
ez az úszás öröme), akkor a víz alatt azt mondja, hogy bürü-bürü. Közben sok légbuborék jön ki a száján. Néha cifrázza, és azt mondja, hogy
bürü-bürü-bürü. Ilyenkor még több légbuborék jön ki a száján. A bürübürü sok példánya kiskorában félt a víztõl, és ezzel a bürü-bürüvel bátorította magát. Másokat az õket kevéssé férfiasnak tartó apjuk (miért is
gondolják az apák, hogy egy hatéves kiskölyöknek férfinak kellene lennie?) kényszerített az úszásra, itt a bürü-bürünek a vigasztalásban van
szerepe – azóta is.
A harmadik típus a gyõzõ (Victor hungariensis). A gyõzõ mindig
elõz. Amikor egyedül van a pályán, akkor saját magát elõzi le. Minden
gyõzõ egyben térfoglaló is. A pálya közepét képtelen elhagyni. A gyõzõk szeretnék, ha akkorák lehetnének, hogy minden pályát õk töltsenek be egyszerre, de ez kevés példányuknak adatik meg (Victor enormis). A gyõzõ szerencsétlen alkat. Csak pillanatokra lehet boldog, mert
ha legyõzött valakit, rögtön keresnie kell a következõt, akit még nem
gyõzött le. Gyõzõ nem gyõz, mert még a gyõzelme pillanatában is szorong, hogy nem gyõzött eléggé, nem gyõzött eleget, hogy megint nem
gyõzõ lett, hanem csak gyõzike.
A negyedik típus az önsanyargató (Molestus ipse). Az önsanyargató
nem örömbõl úszik, hanem kötelességbõl. Az anyja, az apja, a férje,
a neje, az orvosa, a barátnõje kedvéért. Mindenki, csak õ nem felelõs
azért, hogy neki itt kell szenvednie a vízben a kilókért, a vérerekért, a
feszes combért, mindenért, ami neki elérhetetlen most és mindörökké.
Az önsanyargató szenved. Mindenhol szenved, így az uszodában is.
Úszás kapcsán elõször az úszómester bácsitól szenvedett, mert kiabált
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vele. Akkoriban a medencében mindig bepisilt. Ma már nem pisil be,
de a szégyen vele maradt. Kitölti minden percét. Az önsanyargató speciális típusa az egóját feláldozó (Animus nihil). Kiskorában a szüleiért,
jelenleg a párjáért, majd a gyermekeiért, unokáiért áldozza fel magát.
Az uszodában bizonytalan, ugyanis nincs olyan egyértelmû célpont,
akinek fel tudná áldozni magát. Hogy legalább valami maradjon, az önegótlanított úszó a pályát határoló kötélbe belesimulva úszik, nehogy
útban legyen valakinek.
Az ötödik típus a kielégítetlen (Insaturabilis modernus). Nõnemû változata általában háton úszik, de a lábtempója a mellúszásét imitálja, azzal a különbséggel, hogy lábfejével a két ellentétes égtáj felé szélesen kirúg. Speciális változata, amely gyakran hímnemû (Amare minor), csillapítatlan függõleges rezgéshez hasonlító tornamutatványt imitál a medence szélén. A mutatvány speciális és fontos részlete, hogy a vízfelszín
derék- vagy melltájon olyan testrészeket hozzon ütemes lengésbe, amelyek természet adta módon himbálhatók. Elõny, ha méretük tetemes.
A hatodik típus a perfekcionista (Perfectus ultra). A perfekcionista
az úszásban is tökéletes akar lenni. Mozdulatai szabályosak és teljesen
egyformák. Mozgása sokszor szögletes. Elvágólagos. Ritmusa töretlen.
Gyakori altípusának (Rivalitas tempus) egyetlen ismerõse a medence
végén felfüggesztett stopperóra. Indulás elõtt feszülten nézi a pergõ
számokat, és pontban nulla-nullakor indul el. Beérkezéskor elsõ pillantása az óráé megint. Úszás közben óriási gyötrelmeket él át, ugyanis
nézni szeretné az órát, de akkor a mozdulat tökéletessége odaveszne.
A perfekcionista élete mély és megoldhatatlan dilemmákkal teljes.
A hetedik te magad légy alapon a meditáló (Meditativus aqua). A meditáló úszása szabálytalan. Fejét nem dugja a vízbe. Néhány példánya a
nyaka alapján ET-nek, periszkópnak vagy vízizsiráfnak is vélhetõ (Meditativus cervilongus). Szemlélõdik. Jellemzõ példákat, típusokat keres.
Megakad a szeme a növényeken, a megcsillanó napon vagy egy hulló
falevélen. Sokszor azonban csak néz, de nem lát. Helyette gondolkodik. A víz számára olyan közeg, amelynek csobogása a gondolatai folyamát segíti. Ilyenkor néha az elõtte haladónak nekimegy. Esetleg
a medence szélének is. Ez utóbbi azért ritkább.
A nyolcadik típus a partizó (Converso hypersociabilis). A partizó
egyetlen szervével úszik, a szájával. Egyes számban nem fordul elõ.
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A pálya teljes széltét minimum kettesével, de sokszor sokadmagával
foglalja el. Másokat a meditálónál sokkal kevésbé lát vagy hall meg
(partnere, partnerei szoros kivételével persze). Hangereje általában betölti a rendelkezésre álló teret. A másikra vonatkozó legintimebb részek emlegetése esetén ez kiváltképp gyakori. Fejlettebb példányainak
(Mortificator visualis) a velük szemben (a kijelölt helyen) úszókra vetett pillantásától császárok válhatnának köznevetség tárgyává.
A kilencedik típus az úszó (Solvo absolvo). Az egyetlen típus, amelyik úszik. Számára a mozgás szépsége az úszás értelme. Õ ott van,
ahol tényleg van, a vízben. A szabályokat betartja, de nem a szabályoknak él. Tudatában van annak, hogy a víz nem közeg, hanem maga az
élet. Érzi, hogy a víz a világ áramának szimbóluma. Ennek tudatában
az áramlásba belesimul, és nem zavarja. Speciális típusa (Resurrectus
vigor) betegség után vagy öregedés közben jön úszni. Vissza akar térni
a világba, vagy nem akarja elhagyni azt. Bölcsességre valló erõfeszítései tiszteletre méltók. A vízbe ereszkedéssel az élettel egyesül újra és
megint.
Szép lenne, ha negyven év után elsajátíthatnám az úszás mûvészetét! Úgy gondolom, hogy jól haladok. Türelmesen, de tempósan. Minden leúszott kilométerrel közelebb jutva ahhoz, amit éppen elhagytam:
az áramlásban eltöltött pillanat végtelenségéhez.
Ugye, a típusok olvasása közben már mindenki elkezdte behelyettesíteni az uszodát és az úszást egy közlekedési eszközzel és a közlekedéssel, egy bolttal és a vásárlással, egy munkahellyel és a munkavégzéssel, egy társas lakóhellyel és a társas kapcsolatokkal, egy országgal
és a társadalom viselkedésével. Mert ez volt a célom. A játék az önirónia, mert ha megtanulsz saját hibáidon nevetni, akkor vidám éveknek
nézel elébe.
Jómagam is szinte mindegyik típus voltam már életemben. Azaz a
bejegyzés alcíme: Mutasd meg, hogyan úszol, és megmondom, ki vagy,
közvetlen értelmezésben butaság. Mert a bejegyzés rólam szól. Ugyanis
csak ferde tükörben láthatom meg igazán, hogy ki mindenki vagyok, és
csak így észrevéve javíthatom ki a hibáimat évtizedek alatt, türelmesen. Ennek a türelemnek az eléréséhez kívánok mindenkinek nagy türelmet!
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Bemutatja a sajátunktól gyökeresen eltérõ gondolkodás
megismerésének és elsajátításának különleges értékét
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2. fejezet

A SIKERES E-KOMMUNIKÁCIÓ
SZEMPONTJAI

Mi jellemzi a CsermelyBlogot? Melyek azok a szerkesztési, avagy stílusbeli elvek, amelyeket kimondva vagy kimondatlanul követek a blogbejegyzések megalkotása során? Például az, hogy a CsermelyBlog nem
napló. Igyekszem benne sok tudományosan megalapozott állítást is közölni.
Mit érdemes tudni a blogról? Azt, hogy a www.csermelyblog.hu elmélyült, hosszú távon gondolkodó, esszészerû, de rövid bejegyzésekbõl
áll, olyanokból, amelyeken érdemes elmeditálni azoknak, akik felelõsséget éreznek lelki fejlõdésükért, a természeti és társadalmi környezetükért, a magyarságért és a Föld egészéért. Segíteni akar abban, hogy
olvasói körében kialakuljon és továbbfejlõdjön egy jövõteremtõ, stabil
értékrend és viselkedésmód. Ezenkívül növelni akarja a felelõsen gondolkodók számát. Hozzá kíván járulni a proaktív és nagy ívû („think
BIG”) gondolkodás terjedéséhez. A változásokat új, izgalmas lehetõségként, megoldható kihívásként értelmezi a sorstragédiaként megélõ életmód helyett. Rá kíván döbbenteni arra, hogy az együttmûködés és egymás kiszorítása helyett az új lehetõségeket együttesen megnyitó viselkedés a hasznos. Bemutatja a sajátunktól gyökeresen eltérõ gondolkodás
megismerésének és elsajátításának különleges értékét. Pozitív példákkal erõsíteni kívánja az Olvasók egyéni és közösségi önbizalmát egy
olyan korban, amelyben a társadalom az alkotóerejét a negatív példák
ezreivel rombolja szét. Megerõsítést akar adni azoknak, akik a környezetükben közösséget, baráti, emberi hálózatot építenek. Bizalom és
szeretet adásával a bizalom és a szeretet hatalmára akarja az olvasóit
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ráébreszteni egy bizalom- és szeretethiányos korban. Bemutatja a hálózatos gondolkodás elõnyeit a mindennapi életben. Eligazítást kíván
adni a tehetséggondozás általános, hosszú távú, elvi, koncepcionális
kérdéseiben.
Fontosnak tartom leszögezni, hogy a bejegyzések nem tudományos
igényûek, annak ellenére, hogy sok esetben tudományos adatokon alapuló okfejtéseket tartalmaznak. Ezek az okfejtések azonban – bevallottan – szubjektívek, és életérzéseim bemutatásai, azaz kötõdnek társadalmi helyzetemhez, a múltamhoz és pillanatnyi érzéseimhez. A leírtak tehát nem általános érvényû tudományos tételek, és nem is hitbéli
kinyilatkoztatásoknak szánt, megfellebbezhetetlennek hitt szövegek.
Nem több (és nem kevesebb) támasztja alá õket, mint az élettapasztalatom. Emiatt a blog minden egyes mondatát úgy kell olvasni, hogy mindenki gondolja elé a „tapasztalatom szerint”, a „véleményem szerint”,
avagy az „érzésem szerint” bevezetõ szavakat.
A bejegyzésekben a legtöbb esetben az állítások általános érvényûek.
Ennek oka nem az, hogy már most eljutottam a szellemi leépülés csecsemõkort idézõ stádiumába, és azt hiszem, hogy minden, amit mondok, az igaz. Az általános fogalmazásmód oka az, hogy úgy érzem, korunk nagyon szétesett, és emiatt gyötrõen nagy igény mutatkozik az érvényes általánosításokra. A CsermelyBlog ilyen általánosítási kísérletek
helye. Hogy ezek közül melyiknek milyen az érvénye, azt az Olvasók
döntik el.

– A hálón tengernyi blogot olvashatunk. Hódolhatunk bulváros kíváncsiságunknak, titokban betekinthetünk mások életébe. Ebben a tekintetben
a CsermelyBlog sem különbözik a többitõl, sõt, aki felkeresi, az igazi, vérbeli „ön-paparazzi” blogot olvashat. A blogra az elsõ bejegyzés 2009.
november 6-án került fel. Két év alatt csaknem egymilliószor néztek bele
a CsermelyBlogba. A könyv megírásakor a „Milyen a jó tanár?” bejegyzés volt a legnépszerûbb 20 ezer letöltéssel, amelyet a „Bemutatkozás”
követett 16 ezer látogatóval. Az oktatással kapcsolatos összefoglalásra
8 ezren voltak kíváncsiak, a Liliomos Mozgalomra 7 ezren. A tetszési index tehát nagyon jó…

Mit jelentett nekem eddig a CsermelyBlog? Minden egyes új bejegyzés újabb pozitív szeretettel bõvítette az amúgy eleinte kicsit pesszimista jövõképemet. Csermely Péter prof. a blogra
feltett írásaival hozzájárul ahhoz, hogy újra elkezdjek bízni a világban, országunkban, illetve,
hogy változtassak a hozzáállásomon. Úgy gondolom, talán nem csak nálam történik meg ez
a folyamat.
Gyuris Péter
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– Az egymillió klikkelõ között biztos vannak olyanok, akik csak ránéztek egy bejegyzésre, és a jövõben messze el fogják kerülni a blogot, de
vannak minimum ezerötszázan (ennyi ugyanis a CsermelyBlog facebookos ismerõseinek a száma), akik rendszeresen olvassák azt, amit
írok. Ötszáz és ezer közötti olvasói kör kíváncsi a bejegyzésekre már a
megjelenésük hetében.
– Ez várható is volt, hiszen rengetegen ismernek a Kutató Diákok Mozgalom, a Nemzeti Tehetségsegítõ Tanács, a Bölcsek Tanácsa és a tudományos eredményeid révén – és nemcsak itthon, hanem külhonban is.
Ennek ellenére, nem gondoltál arra az olvasótábor kiszélesítése érdekében, hogy a médiában, illetve a különbözõ sokat látogatott portálokon
egy kis hírverést csapj a CsermelyBlog körül?
– Ezt sokan megkérdezték már tõlem, különösen azok, akik rendszeres olvasói és hozzászólói a blognak. A média és több portál szerkesztõje is megkeresett már a terjesztés különbözõ ötleteivel. Én viszont azt
szeretném, hogy a blog csak értékalapon terjedjen, vagyis azok, és csak
azok adják a hírét egymásnak, akik a tartalmát fontosnak tartják.
Ugyanis csak ez hiteles és emberi. Ezért nem kerül fel a CsermelyBlog
a különbözõ nagy forgalmú webes oldalakra. Vallom, hogy ebben sem
a mennyiség, hanem a minõség a fontos. Kik a minõségi olvasók? Azok,
akik rendszeresen elmélyülnek a bejegyzésekben, akik hozzászólnak
a blogon vagy a facebookos blogoldalon, és akik leveleket küldenek.
Nem az olvasottság formális mértékét akarom növelni bármilyen eszközzel. Ez több szempontból sem lenne szerencsés. A mértéktelen terjeszkedés azoknak a figyelmét is felhívná a blogra, akik könnyedebb olvasmányokra vágynak. Õk csalódnának, mert a bejegyzések nem olyanok, mint egy tévémûsor felszínes interjúja, vagy az a három mondat,
ami egy híradóspotban elmondható.
– Az újabb és újabb gondolataid heti rendszerességgel, péntekenként
jelennek meg az interneten. Milyennek érzed a reakciókat immár két év
után?
– Már az elsõ bejegyzések megjelenése után nagyon meglepõ volt
az, hogy színvonalasak voltak a hozzászólások. A magyar interneten
van néhány száz, esetleg néhány ezer „hivatásos hozzászóló”, akik közül a legtöbbnek a stílusa kritikán aluli, kulturálatlan, gyûlölködõ, eluta-

Csermely Péter és blogja számomra egyet jelent. Mert fontos számomra az ember, és rajta
keresztül gondolatai, munkája, így a blog is. Miért? Mert hiteles, ami ritka manapság, mint a
fehér holló. Bizalmat sugároz (bizalmat ad és viszont bizalmat kér). Mert elfogadó mindenkivel szemben, aki szívvel és értelmes gondolatokkal közelít, függetlenül attól, hogy a társadalmi hierarchia melyik fokán áll. Az írásai, hozzászólásai a jóra való törekvést mozdítják
meg az olvasókban, együtt gondolkodásra, együttmûködésre hívnak. És végül is ez a jövõ.
Mentler Mariann
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sító, és így tovább. Ha ebbõl akármennyi is megjelent volna a CsermelyBlogon, akkor bizony el kellett volna gondolkodnom azon, hogyan tovább. De nem volt ilyen egyáltalán, ami nagyon kellemes meglepetés.
Hiszem, hogy a minõség mindenhol minõséget indukál. Ha az ember
nem adja alább a színvonalat, ha igenis igyekszik hétrõl hétre elgondolkodtató irományt készíteni, akkor bizony azok az emberek fogják olvasni a blogot, akiknek igényük van az ilyen írásokra, és hajlandók végig is
olvasni azokat.
– Hogyan készül a blog? Vannak segítõid a bejegyzések megjelentetéséhez?
– A blog strukturális, számítástechnikai hátterét Németh Péter adja.
Õ biztosítja a tehetséggondozó mozgalom számítástechnikai hátterét is.
Hosszú idõn át Sulyok Katalin, a Nemzeti Tehetségsegítõ Tanács alelnöke készítette a blogot. Jelenleg a fõ segítõm Szilágyi Zsuzsa, a Tanács
titkára. A blog szerkesztésében is nagyon összefonódik tehát a tehetséggondozással, de abban is, hogy nagyon sok tehetséggel kapcsolatos
téma szerepel a blogon.
– Milyen szerkesztõi szempontok vezérelnek a blogkészítésben? Nemcsak a témaválasztásra, hanem a megjelenési formára is gondolok; a terjedelem meghatározására, a betûtípus alkalmazására, a képek kiválasztására, méretére stb., ami annyira sajátossá, egyedivé teszi a CsermelyBlogot.
– Az elmélyült tartalom, a bejegyzések viszonylag nagy terjedelme
még jobban kiemeli annak az igényét, hogy megmutassam a szófolyam
lényegét. Ennek kiemelését szolgálják a vastagon szedett részek, a „vezetõi összefoglaló” minden blog elején, a kulcsszavak, és a blog tartalmát a tucatnyi fõ kategória egyikében elhelyezõ szerkesztõi gyakorlat.
A blog sokszor játszik is. A minden egyes darabjukban általam válogatott képek – amelyek mára minden bekezdés tartalmát szinte kötelezõen illusztráló blogtartozékok lettek – sokszor a bekezdés tartalmának
meghökkentõ, humoros értelmezését adják – és ezáltal árnyalják a szöveges mondanivalót. A könyvben ezt a funkciót Szûcs Édua nagyszerû
grafikái töltik be. Igen gyakran elõfordulnak a blogbejegyzésekben
népmesei számok is. Sok érvelés három vagy hét elemre van tördelve

Esélyes a blog körül egy olyan légkör kialakulása, melyet keletebbre talán Buddha-térnek neveznének, és mely talán belefér – egy tudományos feltételnek is megfelelõ – egyfajta szellemi gyógyító-Magyarország szlogenbe. Ennek esélye nem kisebb, mint az esetleges megvalósulás haszna, terhe nem nagyobb, mint az út haszna, számomra pozitív energiamérlegû az
errefelé való ténfergés – meg aztán kalandvágyból is járnék erre.
Paál András
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akkor is, ha lehetne akár kettõ vagy öt része is. Mindez játék. És egyben
öröm is – nekem, és remélem, az Olvasónak is.
– Tervezel a blogon a közeljövõben valami változtatást?
– Jó kérdés… Olyan ember vagyok, hogy amit tervezek, azt végre is
hajtom. Az az 1-2 ötlet, ami mostanában eszembe jutott, így már régen
a blog része. A könyv miatt azonban kibõvítettük a fõtémák számát,
mert így logikusabb volt. Elgondolkodtam azon, hogy a minden idõk
legjobbjai mellett az utolsó év legjobbjait is fel kellene tenni, de aztán
úgy éreztem, hogy azért ennyi „legjobb” már nincsen, így ezt elvetettem. Azaz a válasz röviden: nincsenek új ötleteim, és ha lennének is,
mire ez a könyv megjelenik, a megvalósításuk már régen nem a közeljövõ volna, hanem a régmúlt .
– Mikor fogod abbahagyni a blogolást?
– Valamit akkor kell abbahagyni, amikor már nem lehet folytatni.
Önzõnek tûnõ megfogalmazásban: akkor fogom abbahagyni a blogírást, ha már nem okoz örömöt. Az Olvasó számára van egy rossz hírem: még örömöt okoz… Akkor is abba fogom hagyni írását, ha az egyegy bejegyzést elolvasók száma tartósan ötszáz alá csökken. Ha ugyanis
valami ezerrõl kevesebb mint a felére esik vissza, akkor az az „árucikk”
lefelé menõ ciklusába került. Ez is figyelmeztet majd arra, hogy kiírtam
magam, és már csak ismétlem azt, amit korábban megírtam. Ilyenkor
nem kell megvárni, ameddig a mû szép lassan kínhalált hal, érdemes
kíméletesen ez elõtt végezni vele.

Már régóta léteztek a blogok, amikor én még mindig nem értettem a lényegüket. Miért olvasnám én valakinek a bejegyzéseit, naplóit? A válaszhoz Péter blogjának olvasása segített hozzá. Egy mérvadó ember rövid, tömör, kiérlelt gondolatai olyan témákról, amelyek engem is
érdekelnek, amelyek reakciókat szülnek bennem, és utóbbiakra még viszontválaszt is kaphatok.
Gratulálok, Péter, csak így tovább! Ígérem, én ott leszek az RRS másik végén.
Varga-Orvos Zoltán
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A legtöbb tehetség, a legtöbb kivételes alkotás kibontakoztatása
szürke munkával teli napok ezreit ígéri
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3. fejezet

A TEHETSÉG

Láttam pár évvel ezelõtt egy nagyon jó filmet, a Julie & Juliát. Be kell,
hogy valljam, a filmmel elfogult vagyok, mert Meryl Streep, aki a filmben Julia Childot, az amerikai konyha átformálóját alakítja, az egyik
legkedvesebb színésznõm. De nemcsak ezért tetszett a film, hanem
azért is, mert kitartásra nevel. A tehetség kitartására. A film fõhõse,
Julia Child zseniális szakács volt. Sokszor ügyetlen, nagyon esendõ,
nagyon emberi, de zseniális. Ráadásul nõ egy ízig-vérig férfivilágban,
a mesterszakácsok világában. Azt a szakácskönyvét, amelybõl egész
Amerika tanult meg normális ételeket fõzni, és amelynek 58 (!) változatlan kiadása jelent meg, csak a harmadik nekifutásra fogadta el egy
kiadó. Senki sem hitt abban, hogy egy ilyen vaskos kötet, ilyen nehezen elkészíthetõ ételekkel siker lehet. Senki – kivéve Juliát.
A film másik fõszereplõje Julie, egy fiatal nõ, aki a fejébe veszi, hogy
blogot indít, és 365 nap alatt megfõzi Julia Child szakácskönyvének
összes ételét: több mint ötszáz remeket. Az év során ezerszer tûnik teljesíthetetlennek a kitûzött cél. Julie megbukik mint szakács és mint
írónõ is. Sokszor. Elhagyja a férje. De talpra áll. Folytatja. Folytatja és
befejezi. Visszaszerzi a férjét, és teljesíti gyermekkori álmát, hogy írónõ
lesz. Jó írónõ. A siker tehát valahol hit kérdése is. Hiszem-e, hogy tényleg sikerül? Merem-e végigcsinálni? Érzem-e azt, hogy én ebben tényleg tehetséges vagyok? A kritikus pillanatokban azonban nem elég, ha
egyedül én hiszek magamban.
A film a környezet, a partner fontosságát is megmutatja. Ha Julia férje nem adott volna újabb és újabb ötleteket Juliának ahhoz, hogy hogyan próbálja megtalálni önmagát, Julia soha nem mert volna belevágni egy szakácsmesterkurzusba Párizsban. Ha Julie férje nem találta volna ki feleségének a blog ötletét, akkor Julie mély depresszióba zuhant
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volna. De Julie és Julia férje is felismerte a helyzetet, bátorították és
sokszor önfeláldozó módon segítették is feleségük tehetségének kibontakozását.

Lehetõség-ablakok
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Malcom Gladwell harmadik bestseller könyve, az Outliers (magyarul
a könyv Kivételesek címmel jelent meg) is a siker titkát keresi. A könyv a
kitartást jelöli meg a siker egyik legfontosabb biztosítékának. A kötet egy
igen meghökkentõ táblázattal indul. Azzal, hogy a világ legjobb jéghoki-játékosainak túlnyomó többsége januárban vagy februárban született.
Hogyan van ez? A jégkorongosoknak csak az év elején van fenn az égen a
szerencsecsillaga? A valódi ok ennél sokkal egyszerûbb. A jégkorongban
a korosztályváltás nem a születésnaphoz, hanem naptári évhez kötött.
Így, aki január elsején született, az már csaknem egy évvel korábban elkezdhet egy sokkal erõsebb csoportban játszani, mint aki – a jégkorongban nagy balszerencséjére – december 31-én látta meg a napvilágot, és
így a „felsõ osztályba kerüléshez” még egy évet kell várnia.
A jégkorongban tehát még egy töredék évnyi gyakorlás is rengeteget
számít – ha ez éppen a legfogékonyabb korban történik. A világhírhez
azonban ennyi még nem elég. A Beatles együttes történetében a hamburgi meghívás volt a fordulópont. Nem azért, mert a hamburgi Indra
Club valami híres hely lett volna, de még csak azért sem, mert olyan zenei légkör volt a városban, amely inspirálta volna õket. A különlegesség a fellépések gyakoriságában és hosszában volt. A Beatles 1960 és
1962 között ötször járt Hamburgban. Az elsõ alakommal 102, a másodikon 92, a harmadikon 40, az utolsó két alkalommal pedig 90 estén játszottak a színpadon öt vagy hét órán át. Mire a világhír küszöbére értek, több mint 1200 fellépés volt már a hátuk mögött. Ez elképesztõen
sok egy egész életen át is, hát még e pár év alatt.
Bill Gatesnek az volt a szerencséje, hogy annyira unta magát és annyit
rosszalkodott az iskolában, hogy emiatt kirúgták. Szülei ezután magániskolába íratták, ahol a szülõi munkaközösség 1968-ban nagy döntésre
jutott: megvesznek egy számítógép-terminált a diákoknak. Ebben az idõ-
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ben még az egyetemeken sem volt ez mindennapos. A diákoknak (leginkább a nyolcadikos Billnek) annyira megtetszett a programozás, hogy
pillanatok alatt elköltötték azt a 3000 dollárt, amelyet a szülõk a szomszédos egyetem „nagy gépén” (aminél ma egy mobiltelefon is többet tud)
a gépidõre össze tudtak adni. Itt lépett a szerencse ismét közbe: az egyik
iskolatárs édesanyja, egy frissen alakult számítástechnikai cég egyik vezetõjeként, újabb gépidõt adott a cég termékeinek teszteléséért cserébe.
A cég sajnos csõdbe ment, de az addigra már másodikos gimnazista Bill
immár a központi géphez járt be, és az ottani fejlesztési feladatokért cserébe gépidõt kapott. Nem is keveset. 1971-ben hét hónap alatt összesen
1575 órát ült a számítógép elõtt. Ez napi 8 órás munkaidõ, hétvége nélkül. És ez így ment tovább hét éven át. Hasonló gyermekkora volt az
Apple, az Oracle, a Microsoft és a Sun megalapítóinak is.
Mozart igazi remekmûveit húszéves kora táján komponálta. Addigra
már több mint tíz évet töltött el intenzív zeneszerzéssel. Ha összeadjuk
a gyakorlással eltöltött órák számát, a legtöbb kivételes ember tízezer
órát vagy ennél többet gyakorol. Ennyi kell a világhírhez. Ez nyolc órás
munkaidõben tíz év, a tehetségek életében azonban sokszor kevesebb
mint öt.
Gladwell könyvében arra is rámutat, hogy a tehetség és a motivációból fakadó lankadatlan szorgalom önmagában még kevés. Meg kell találni, meg kell érezni a lehetõségek kivételes ablakát, ami pontosan akkor nyílik meg, amikor a tehetség odaérkezik. Érdemes megnézni a következõ táblázatot:
Név

Cég/program

Születési idõ

Steve Jobs
Bill Joy
Bill Gates
Paul Allen
Steve Ballmer
Eric Schmidt
Scott McNealy
Vinod Koshla
Andy Bechtolsheim

Apple
Java, etc.
Microsoft
Microsoft
Microsoft
Novell/Google
Sun
Sun
Sun

1955. február 24.
1954. november 8.
1955. október 28.
1953. január 21.
1956. március 24.
1955. április 27.
1954. november 13.
1955. január 28.
1955. szeptember 30.
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Aki 1953 elõtt vagy 1956 után született, az 1965 és 1970 között vagy
túl öreg, vagy túl fiatal volt ahhoz, hogy tizenévesen megbolonduljon a
számítógépekért, és kicsivel késõbb robbantani merjen egy új cég vagy
egy új termék létrehozásával. A születési évszámok egyezése arra is felhívja a figyelmet, hogy a felsõ tagozat és a középiskolás kor az, amikor
a világsiker igazán megszületik. Pontosan ilyen, csupán néhány éves
idõablak adatott meg a leghíresebb New York-i ruhatervezõknek vagy
ügyvédeknek is. A ruhatervezõknek az 1929–1932-es világgazdasági
válság utáni gazdasági felfutás, az ügyvédeknek pedig a 20. század végén a cégek felvásárlási akciói adtak új lendületet.
A lehetõségek ilyen kicsike ablaka elsõ olvasásra elborzasztó lehet.
Atyavilág! Hiába lenne tehetségem a számítástechnikához, ha 1953
elõtt vagy 1956 után születek, labdába se rúghatok? A legzajosabb világsiker szintjén – sajnos nem. De gondoljunk bele! Az igazán jó képességek rugalmasak. Pontosan a lehetõségek ilyen kis ablakai figyelmeztetik arra az embert, hogy ne szûkítse be idejekorán se magát, se a diákjait. Mindig érdemes újra és újra szétnézni, mert az élet tele van ilyen,
éppen kinyíló lehetõség-ablakokkal.
A gyakorlás fontossága és a lankadatlan figyelem után a harmadik
tényezõ a hagyomány. Gladwell sorra elemzi a légi baleseteket, és megállapítja, hogy nagyon sokszor a pilóta fáradtsága mellett a másodpilóta tekintélytisztelete volt az igazán fatális ok, ami miatt bekövetkezett a tragédia. Ez történt 1990 januárjában a kolumbiai Avianca légitársaság 052-es gépével is, amely New Yorkba tartott, de a rossz idõjárás miatt nem szállhatott le. Ahogyan rótta a köröket, egyre fogyott az
üzemanyag. A másodpilóta ugyan jelezte, hogy kevés a maradék kerozin, de ezt olyan alázatos megfogalmazásban mondta el a közismerten
goromba New York-i irányítóknak, hogy azok azt hitték, a baj nem
nagy. A gép körözött tovább, egészen addig, ameddig az üzemanyag
teljesen ki nem fogyott, és a gép le nem zuhant. 73 halott volt.
A Gladwell által hozott példák sora visszaigazolja a tehetségek sokoldalú fejlesztésének igényét. A példák igazolják azt, hogy meg kell találni az éppen legjobb lehetõség-ablakot, a tehetségek családjával és
környezetével való foglalkozás fontosságát és az elmélyült gyakorlás
kiemelkedõ szerepét. Mindez része a modern tehetséggondozás mindennapos fegyvertárának. Vigyázzunk arra, hogy az is maradjon!
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Nem árt azonban elgondolkodni azon, hogy a tehetség veszélyes is
lehet. A végletesen kiegyensúlyozatlan, kellõ morális háttér nélkül kifejlõdõ tehetség hasonlatossá válhat a rákos sejtekhez, amelyek igencsak „tehetségesek” – az élõ rendszer szabályainak kijátszásában, megkerülésében és a szabályok betartását felügyelõ immunrendõrség félrevezetésében. A morális háttér nélkül kifejlõdött tehetség szétverheti az
egész környezetet, amibe beleszületett.
A tehetség feladata mégis valahol az, hogy megbontsa és újraformálja az addigi struktúrát. Csíkszentmihályi Mihály úgy összegezte a sok
kirobbanó tehetséggel folytatott beszélgetéseit, hogy az igazi tehetség
új létezési teret, új formát küzd ki magának, mert õt semmilyen addigi
létezési térbe beilleszteni nem lehet. Azonban ezt az új teret az igazi tehetség nem mások addigi létezési terének megszüntetésével képzeli el.
Az igazi tehetség észreveszi és tiszteli a környezetét. Az igazi tehetség
tudja, hogy hihetetlen méretû mozgástér van „odakint”, amelyet nem
látott még senki sem, senki az igazi tehetségen kívül. Az igazi tehetség
elfogadta magát, és bízik magában, valamint abban, hogy megtalálja és
ki fogja feszíteni ezt az új mozgásteret. Az új mozgástérnek olyan sok a
szabad dimenziója, hogy bõven, nagyon bõven marad még hely benne
akkor is, ha mindazokat a korlátokat a tehetség figyelembe veszi, amelyeket a környezet túlélésének biztosítása jelent. Az igazi tehetség tehát nem ütközetet vív, és nem hullahegyeken átgázolva valósítja meg
önmagát, hanem áthelyezi a küzdelem helyszínét oda, ahol rajta kívül
még nem küzd senki, és így, egy másik dimenzióban nyer.

Hogyan gazdagíthatja a tehetség az összképet?
A KIVÁLÓSÁG HATÁRAI: A MINDENNAPI MUNKA DICSÉRETE

Az igazi tehetség kivételes alkotásokkal és viselkedéssel véteti észre
magát. Hányszor és mennyire kivételesek egy tehetség mindennapjai?
Mikor és meddig hasznos ez a kivételesség? Összeegyeztethetõ-e a zavarba hozóan új a harmóniával? Kell nekünk ez a luxus egy válság közepén? Érték-e az, ami nem kivételes?
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A válasz kettõs. A kivételességre éppen, hogy válság közepén van a
legnagyobb szükség. A válságot teremtõ új helyzet új megoldásokat kíván. Az a kreativitás, ami a szokásos körülmények között azért is luxus, mert nem megbízható, válságban a csoport életbiztosítása lesz.
Ugyanakkor a legtöbb tehetség, a legtöbb kivételes alkotás kibontakoztatása szürke munkával teli napok ezreit igényli. A kivétel csak patikamérlegen meghatározott arányban gazdagítja az összképet. Ez az
a skálafüggetlen arány, amelyet a hálózatok vonatkozásában Barabási
Albert-László jellemzett elõször. Tízszer kivételesebb viselkedésbõl pontosan tizedannyi kell ahhoz, hogy a harmónia fennmaradjon. A mindennapi, tisztességes, minõségi munka nélkül nem alakulhat ki az a
harmónia, amely nélkül csoda teremhet ugyan, de tartós jóérzés soha.
Vajon csak a kivételes tehetség viszi elõre a dolgokat? Csak tehetségbõl lehet tudós? Nyilvánvalóan nem. Ahogyan a színtársulat sem csak
primadonnákból áll, úgy semmilyen emberi cselekvés nem alapozhat
csak a tehetségekre. Szükség van, egyre nagyobb szükség van a mindennapi, tisztességes munkára is.
De mi is a tehetség maga? A tehetség átlagon felüli képességeket hordoz. Átlagon felüliek lehetnek:
a tehetség általános képességei (memória, lényeglátás, kérdezni
tudás, IQ stb.);
a speciális képességek (ide bármilyen tevékenységfajtát el lehet
képzelni);
az érzelmi intellektus (motiváció, konfliktuskezelés stb.);
a kreativitás.
Az a legritkább esetben fordul elõ, hogy mind a négy komponens
egyszerre legyen kivételes. Azonban, ha bármelyik a tehetség e négy fõ
alkotóeleme közül lényegesen rosszabb az átlagnál, akkor akármilyen
kivételes is a többi, mégsem érvényesül.
A kiemelkedõ tehetség nagyon eltér az átlagtól. Ez kivételes alkotásokhoz és nagyon sokszor kivételes viselkedéshez vezet. Miben lehet a
tehetség különleges? Sok esetben a tehetséget a szakma szabályainak
kivételesen magas fokú ismerete és alkalmazni tudása árulja el. Az iga-
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zi tehetség azonban nemcsak mesterfokon követ, hanem meg is újít.
A rendkívüli tehetség még ennél is többet tud: nemcsak új, nemcsak
kreatív, hanem originális is. Az általa teremtett új olyan irányban új,
amely messze van minden olyan iránytól, amit akárki más elképzelt
vagy elképzelhetett volna. Ehhez persze tudni és érezni kell mindent,
amit a többiek tudtak, tudnak, tudhatnak vagy tudni fognak.
Esterházy Péter az Utazás a tizenhatos mélyére címû könyvében a
következõképpen emlékszik vissza arra, amikor Hidegkuti Nándorral
focizott egy csapatban: „…megadta az Ég, hogy egy alkalommal együtt
focizhattam a nagy Hidegkutival, Puskás és Bozsik mellett az aranycsapat harmadik zsenijével. Itt lakik (lakott) a szomszédunkban, és mint
nagyapa, én mint apa voltunk ugyanannak a focicsapatnak a tagjai egy
év végi szülõk és tanárok kontra diákok meccsen. Õ akkor már túl volt
a hatvanon, de még így is tátott szájjal lehetett figyelni, amit csinál.
Egyébként semmi különöset nem csinált, csak mást. Amikor én a magam, a már említett nívójú, de valóságos futballista rutinjával láttam,
hogy erre meg erre lehet mozogni, mert az adott helyzetben ez a legjobb, akkor õ, mondjuk, lépett egyet hátra, épeszû ember, aki ért a futballhoz, egy unserenier ilyet nem csinált volna, csak egy Hidegkuti, és
teremtett ezáltal rögtön egy másik, új teret, amelynek új esélyeit azután
már én is fölismertem, vagyis csak oda kellett neki passzolnom, és gól.”
A tehetség eredetisége néha csak nagyon-nagyon apró mozzanatban
érhetõ tetten. Példaként ismét Mozartot, legkedvesebb zeneszerzõim
egyikét említem. Elképesztõ az a játékosság, amellyel Mozart akár a világ
legnagyobb szenvedését is meg tudja jeleníteni. A formába szorított váratlanság nála olyan tökélyhez vezet, amelynek a tisztaságán csak mélyen megrendülni lehet. Ez is fokozható. Jandó Jenõ elõadásában sokszor
és nagy kedvvel hallgattam meg Mozart összes zongoraversenyét. Az
egyik zongoraverseny különösen tetszett. Nem értettem, hogy miért
pont ez tetszik, és azt sem, hogy miért ennyire. Meghallgattam sokszor.
Rájöttem, hogy a titok az elsõ tételben rejlik, a kadenciában, amikor a
zongora magára marad. Ezt meghallgattam külön is vagy hatszor. Aztán
rájöttem, hogy egyetlen taktus a titok hordozója. Ezt újfent meghallgattam párszor. Csak ekkor döbbentem rá, hogy mi a titok. Jandó Jenõ nem
lépett be a játékba akkor, amikor a többiek. Kivárt. Fél másodpercnél is
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kevesebbet várt csak ki, de ezzel olyan feszültség keletkezett a mû egyik
kulcsfontosságú pontján, amely kisugárzott a mû egészére, és csodát varázsolt abból, ami másnál csak szép volt. Egyetlen tört másodpercnyi
semmi. A kivételes tehetséghez ennyi is elég lehet.
Van Jandó Jenõ példázatának még egy olvasata: nemcsak a cselekvés,
hanem a nem-cselekvés is lehet kivételes. A mai, túlcselekvéses korunkban ez különösen fontos üzenet. Abban a korban, amikor mindenki mindent megtesz, amit egyáltalán megtehet, ha valamit, amit megtehetnénk ugyan, mégsem teszünk meg, az ettõl különleges lesz. Egy
eszeveszetten rohanó korban a meditáció, az átgondoltság is különleges. Egy felszínes korban a mélység is különleges. Egy lélektelen korban a lélek és a lélekkel való közösségkeresés is különleges. Egy kevés
mértékkel és normalitással bíró korban a józanság és a normalitás is
különleges.
A tehetség relatív fogalom. Az átlaghoz kell mérni. Ha az átlag sekély, az elfogadható lesz a különleges. A ma tehetségéhez elsõ körben
a kevés is elég. De olyan kort élünk, hogy ennek a kevésnek az elérése
is elképesztõen nehéz.
A tehetséget, mint mindent, ami igen bonyolult, azok tudják igazán
felfedezni és segíteni, akik már sok ilyet láttak. Tehetséget kijelölni: tilos. A többiekkel szemben õket sikerhez juttatni: tilos. Tehetségnek teret nyitni, olyan teret, amelyet a többiek úgysem képesek betölteni:
szabad és kell. Tehetséget szeretni azért, mert különleges: szabad és
kell. A „többieket” szeretni azért, mert õk is különlegesek, és haláluk
pillanatáig bármikor kiderülhet, hogy õk is tehetségesek valamiben:
szintén szabad és kell. A jó társadalom hagyja az emberi tehetséget érvényesülni, azaz önmagához képest mindenki többet fejlõdhet.
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– Sokat írtál már bejegyzéseidben a tehetségekrõl, de ha meg kellene röviden határoznod, hogy mit is értesz tehetségen, hogyan szólna a definíció?
– Hosszú idõn keresztül sokan úgy gondolták, hogy a tehetség olyan
adottság, ami velünk születik. Egyesek tehetségnek születnek, mások
nem. A tehetségesek száma 0,1%, a tehetségteleneké pedig 99,9%, és
ilyen módon a világ kettéoszlik. Fõleg a 20. század végén élt ez az elképzelés, de még ma is érezteti hatását. Ekkoriban úgy gondolták, hogy
a dolgok mérhetõk, precízen definiálhatók, a kérdésekre fekete-fehér
egyértelmû válaszok adhatók, és mindez a tehetségre is érvényes. Ha
ebbe jobban belegondolunk, egy falanszterszerû világ képe rajzolódik
ki elõttünk. Ebben a világban, mondjuk, hároméves korukban a kiskölyköket megmérik, és szétosztják õket zsenikre és maradékra. Egy iskolából esetleg három gyerek lesz a zseni, a többi meg a resztli, akikkel nem
is kell törõdni. De ez nem igaz. A tehetségskála folyamatos. Egyik végén
vannak a zsenik, aztán jönnek a kevésbé zsenik, és így tovább, és utána
a még mindig nagyon tehetségesek, aztán a közepesen tehetségesek,
az átlagnál azért már valamivel jobbak, és így tovább. És a folyamatos
skálának szinte minden részén vannak értékek, amelyek rengetegfélék
lehetnek. Például matematikai meg tudományos jellegû, intellektuális,
mesterségbeli, kézügyességbeli, mozgásbeli, mûvészetbeli, sportbeli, estig sorolhatnám, hiszen mindenféle emberi tevékenységben lehet tehetségfajtát definiálni. Köztudomású például, hogy igen sokszor a tehetséges matematikusok jó zenészek is.
– A tehetséget és a kivételességet szinonim kifejezésekként használod?
– Igen, minden tehetség kivételes annyiban, hogy jobb, vagy néha
sokkal jobb az átlagnál. Ugyanakkor a tehetség lehetõsége egyáltalán
nem kivételes, hanem általános. Mindenkiben rejtõzhet valamilyen tehetségszikra. Azt a szót, hogy „tehetségtelen”, ki kell törölni a szótárunkból. Az ember tehetségtörténete soha nem lesz lezárt. A halál pillanatáig lehet abban reménykedni, hogy eljön egy olyan helyzet, amelyben az addig rejtett tehetségünk váratlanul megmutatkozik.
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Melyik szülõ veszi észre, hogy gyermeke különleges kincseket hordoz
magában? Melyik tanár alkalmas a tehetségek azonosítására az osztályában? Azok tudják a tehetségeket azonosítani, akik nem félnek a szokatlantól, akik a váratlant nem sorscsapásként, hanem örömként, saját
fejlõdésüket is elõsegítõ újdonságként élik meg. A tehetség minden vele
foglalkozót gazdagít. Miért? Mert nem lehet szokványosan viszonyulni
hozzá. A kreativitásra csak kreativitás lehet a válasz. A tehetség mellett
mi is tehetségesebbek leszünk. Ezért érdemes elviselni azokat a viselkedésbeli furcsaságokat, amelyekkel a tehetség igen sokszor együtt jár.
Hányszor és mennyire kivételesek egy tehetség mindennapjai? A tehetség élete nem villámcsapások sorozata, ahol rendkívüli pillanatot
rendkívüli pillanat követ. A tehetség is eszik, alszik, és közben – uram
bocsá’ – esetleg horkolhat is. A tehetség a hordozójának nagy teher.
A tehetség ígéretének a kibontakoztatása szürke, munkával teli napok
ezreit igényli. A virtuozitáshoz tízezer óra gyakorlás a belépõ. Az ötlettõl a megvalósulásig igen sokszor hosszú és keserves út vezet.
Összeegyeztethetõ-e a zavarba hozóan új a harmóniával? Kell nekünk ez a luxus? Érték-e az, ami nem kivételes? A válasz e kérdésekre
kettõs. Normális helyzetben a kreativitás sok esetben valóban luxus.
Ha a jól begyakorolt válasz hatékony megismétlése fontos, a kreatív
megoldások csak zavart okoznak. Valószínûleg kevesen örülnének egy
olyan kreatív taxisofõrnek, avagy kreatív sebésznek, aki rajtuk próbálná ki legújabb ötletét. A kreatív beosztott megbízhatatlan, mert ahelyett, hogy felvinné az igazgatóságra a kezébe nyomott szerzõdést, egy
új megoldás jut az eszébe arra, hogy hogyan kell felturbózni a vállalati
szervert, és elmegy kipróbálni. Mindezzel a cég nyer egy jobb szervert,
de a várva várt üzlet tönkremegy, azaz a felturbózott szervert nincs mire használni már.
A kivételességre egy válság közepén van a legnagyobb szükség. Az új
helyzetben ugyanis a begyakorolt megoldások nem alkalmazhatók.
Elõre nem tudhatom, hogy az új helyzet miben és hogyan lesz új. Így az
a kreativitás, amely egy átlagos helyzetben megtûrt luxus, egy válságban a csoport legfontosabb életbiztosítása lesz.

38

MEDDIG HASZNOS A KIVÉTELESSÉG?

Ugyanakkor a kivétel csak patikamérlegen meghatározott arányban
gazdagítja az összképet. Ez az a skálafüggetlen arány, amelyet a hálózatok vonatkozásában Barabási Albert-László jellemzett elõször. Az idõben bekövetkezõ események gyakoriságának skálafüggetlensége (amelyet már Benoit Mandelbrot is leírt) igen egyszerûsített megfogalmazásban azt jelenti, hogy tízszer kivételesebb viselkedésbõl pontosan
tizedannyi kell ahhoz, hogy a harmónia fennmaradjon. A harmónia
skálafüggetlen jellege az elénk táruló tájképeken mérhetõ fel igazán,
ahol a jobb oldali agyfélteke egy szemvillanás alatt integrálja a látottakat, és bevetíti a tudatos agyba, hogy amit látunk, az szép. Ha a kép
csupa egyforma elemet tartalmaz (lakótelepek sorházai), akkor nem
kellemes. Ha kicsi és nagy formák éppen skálafüggetlen változatosságban elegyednek, akkor lesz a látvány harmonikus.
Mi lesz azzal, aki csak második? A közgondolkodásban nagyon sok
tehetségfajtában (és itt messze nemcsak a sportra gondolok, hanem a
mûvészetek mellett számos tudományterületre, így a matematikára és
fizikára is) csak a zseni és selejt kategória létezik. Aki nem zseni, az selejt. Pedig a skála e területeken is folyamatos. A kevésbé kivételes teljesítmény nemcsak azért jó, mert e háttér nélkül nem születhetne meg
az, ami kivételes, hanem önmagában is érték. Különlegesen nagy érték
lehet akkor, ha nem a kivételes árnyékában, hanem más területen próbálhatja ki magát. Ezért is kell tehetségeinknek rengeteg utat mutatni,
és minden sikerüket visszaigazolni idejekorán. Annak a tudatosítása,
hogy a világban nem egyetlen skála van, hanem sok milliárd, nemcsak
nagyszerû emberek sokaságát menti meg attól, hogy selejtnek tartsák
magukat, hanem nagyon sok értéket is teremt.
A harmónia kritériumát úgy fordíthatom le a tehetség kivételességére, hogy a mindennapi, tisztességes, minõségi munka nélkül nem alakulhat ki az a harmónia, amely nélkül a tehetség ámulatot gerjeszthet
ugyan, de tartós jóérzést soha. Jóérzésünket, örömünket és boldogságunkat a tisztességesen, jól elvégzett munka sokkal inkább meghatározza, mint a csoda. Mindkettõre szükségünk van.
A tehetség leírása egyezik például az államférfi, azaz a jó politikus
leírásával. A tudományos kutatásról szóló egyetemi elõadássorozatom
elsõ, szeptemberi elõadásán szoktunk eljátszani azzal, hogy milyen a jó

39

· 39

………………
………………
………………
………………
………………
………………

40 ·

3. A TEHETSÉG

………………
………………
………………
………………
………………
………………

kutató. Össze is gyûlik egy hosszú lista: kreatív, kitartó, precíz, becsületes, érdeklõdõ stb. Aztán mindig felhívom a figyelmet arra, hogy pontosan ugyanez a lista lenne érvényes a jó anyára, apára, szeretõre – és
az államférfira is. Miért van ez így? Azért, mert mindegyik Ember. Vigyázat! Nem kicsi, hanem nagy E-vel írva. Mi a különbség? A mérce.
Aki kutató, aki államférfi, aki tehetség, az mind elöl megy. Egyedül
van, mert új úton kell, hogy járjon. Új úton járni nehéz. Nagyon egészséges jellemet kíván. Az elöl járókat nehezebb kiigazítani, mint azokat,
akik a csoport közepén menetelnek. Õk példát adnak és nem példát követnek. Jogosak tehát a nagyobb elvárások irántuk. De hogyan jön ide
a fentebb említett anya, apa, vagy éppen a szeretõ példája? Az intenzitás miatt. A szülõ, a partner – ha tényleg az – nem félvállról teszi a dolgát. Példát ad, jelen van, a legjobbat nyújtja magából, amit csak tud.
Bármilyen helyzetben adunk példát, a legjobbat kell, hogy nyújtsuk
magunkból. Mindig. Az életünk nehéz sora, a tehetségünk kibontásának
egyik emberpróbálóan nehéz feladata pontosan az, hogy megtaláljuk
azokat a helyzeteket, ahol a tõlünk telhetõ legjobbra vagyunk képesek.
A tehetség éppen azért ezerféle, mert ezerféle módon lehet mást látni ugyanabban. Ennek nagyon szép példázata a vak emberek esete az
elefánttal, akik ugyanazt az elefántot nagyon sokféleképpen írták le, attól függõen, hogy éppen melyik részét fogták meg véletlenül. De a tehetség ennél többet tud. A tehetség nem egyszerûen mást lát, mint
a többiek, hanem nagyon mást. Ettõl lesz különc.
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Az igazi siker nem pénz és nem hírnév. Ezek mind csak következmények. Az igazi sikernek a celebség és a celebségre épülõ média-tehetségipar csak szánalmas, törpe paródiája (ami persze néha-néha valódi tehetségeket is a felszínre dob, aztán ejt el sajnos sokszor a kétségbeesésbe és
a személyes katasztrófába). Egy értékvesztett világban a pénz nem okvetlenül oda megy, ahol az érték rejlik. Annak a piacnak a kora, ahol a vevõk
tisztában voltak az áru valódi értékével – lejárt (érdemes Soros György
eszmefuttatásait elolvasni errõl: http://en.wikipedia.org/wiki/Reflexivity_
%28social_theory%29). Ráadásul egy túlfogyasztó, vesztébe rohanó világban minden, a fogyasztás növeléséhez kötött eredmény éppen, hogy
nem siker, hanem kifejezetten kudarc. Nem siker a formai elismerés,
a díj, a kitüntetés sem, mert az mind-mind a valódi siker következménye
csupán.
Mindezek után mi akkor számomra a siker? Nem más, mint a belsõ
gazdagodás, önmagam és a világ mélyebb megértése, magammal hozott
görcseim megoldása. Azok elismerése, akik az én mércém szerint morálisan magas szinten állnak (peer-recognition). A világgal (annak tagjaival és lényegével) való szeretetteljes kapcsolatrendszer gazdagítása,
mások valódi segítése. Ezek vezetnek ugyanis el ahhoz a belsõ örömhöz, ahhoz a derûhöz, amely néhány kivételes ember arcán dicsfényként ragyog.
Az igazi siker senki másnak a véleményétõl és az értékelésétõl nem
függ. Az igazi siker a helyes mércével élõ egyéniség legbensõbb ügye.
Az igazi siker alkot, és nem rombol. Az igazi siker nem eltávolítja
a tehetséget a tömegtõl, hanem közelebb hozza. Az igazi siker képes
megosztani, átadni azt a földöntúli örömöt, amelyet a kibontakozott te-
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hetség teljességének megtapasztalása jelent és közvetít. Az igazi siker
lényege a világ szeretetben élõ teljességének megérzése és megjelenítése – bármilyen tehetségterületben, és bármilyen emberi cselekvésben,
még a nem-cselekvésben is.
Az igazi siker a bennünk rejlõ képességek kibontakoztatásának öröme. Annak a hihetetlen feszültségnek az oldása, amelyet a felszínre még
nem tört, a magát még be nem bizonyított tehetség kirobbanása jelent.
Az igazi siker a rügyfakadás öröme. Az igazi siker kiteljesedés. A nekünk
adatott tér betöltése. A szárnyra kapás pillanata. Az igazi siker az, amikor megtapasztaljuk a flow érzését, és amikor ebben leledzünk, élünk folyamatosan. Az igazi siker korlátlan szabadság. Az alkotás, az önmegvalósítás szabadsága.
A tehetség persze nemcsak adomány, hanem olyan súlyos teher is,
amely mind viselõjére, mind az õt segítõkre felelõsséget ró, a „Hogyan
gazdálkodtál a talentumoddal?” bibliai felelõsségét. Tízezer órányi
gyakorlás kell egy világra szóló tehetség érvényesüléséhez, amit a minap úgy fogalmaztak meg, hogy „ha a tehetség tízezer órán keresztül
fogdossa a zsebében a marsallbotot, akkor utána már elõveheti”.
A sikerrõl szóló sorokat néhány példázattal zárom, mert a konkrét
történetek segíthetnek megérezni azt, amit a szavak csak körülírhatnak. Orosz Róbert és Bíró Zsolt A siker kapujában címû könyvében olvastam egy sportolóról, aki a hajrában soha nem teljesített olyan jól,
mint ahogyan tudott volna. Amikor leültek vele mélyen átbeszélni a lehetséges okokat, kiderült, hogy valahol belül nagyon félt attól, hogy aki
igazi sikert ér el, az egyedül marad. Ez a félelme blokkolta a teljesítményét. Ha a sikert nem elkülönülésnek, hanem az öröm átélésére és egyben átadására kapott lehetõségnek éljük meg, akkor le tudjuk küzdeni
az ilyen félelmeinket.
Miskolcon, az egyházi iskolák egyik tehetséggondozó konferenciáján hallottam, hogy Yehudi Menuhin hogyan választotta ki a tanítványait. Nem a játékuk alapján. Akik ugyanis már Menuhin elé kerültek,
azoknál nem a játéktudás volt a szûk keresztmetszet. Menuhin azt a
gondosságot, szeretetet és örömöt figyelte, ahogyan a hegedûs elõvette
és visszatette a hegedût a tokjába.
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A harmadik történetem Baráti Kristófról szól. 2011-ben hallottam õt
elõször élõben hegedülni. Az egy dolog, hogy a 2010-es moszkvai Paganini-hegedûverseny gyõzteseként olyan könnyedséggel és tisztasággal
játszotta el Mendelssohn d-moll hegedûversenyét, ahogyan azt utoljára
David Oistrakhtól hallottam. Nyilvánvalóan ez is lenyûgözött. De legalább ennyire szép volt játéka közben az a mosoly, amely Baráti Kristóf
arcára kiült. Hegedülni – öröm. Szépet adni – öröm. Másokkal alig öszszehasonlítható módon jól hegedülni és ezzel nagyon-nagyon sok örömöt okozni – még sokkalta nagyobb öröm. Ez az öröm látszott a „baráti”
mosolyban.

– A siker öröm – ez természetes. De vajon meg tudjuk élni az örömöt sikerként is?
– Az öröm akkor lesz siker, ha átadható. Az öröm messze nemcsak
a társadalmi elismerés öröme, hanem olyan saját öröm is, amely egy
közösség, például család, munkahely, mûhely öröme lesz. Számomra
a legnagyobb örömök egyike az, ha egy családi, vagy baráti, vagy munkahelyi, vagy akármilyen konfliktust nagyon jól meg tudok oldani. Ez
közös öröm, és emiatt siker. Ez is tehetség lenne? Igen, ez is az!
A tehetséggel együtt jár a siker. Én csak a fenti értelemben tudok kiterjesztett tehetségben és kiterjesztett sikerben gondolkodni. Ezzel mintegy demokratizálom a sikert. Magyarországon – sajnos – csak végletekben gondolkodunk a siker szempontjából is. Tehát a siker az csak óriási
siker lehet, és hogy ha nem érem el az óriási sikert, akkor semmilyen sikerem sincs. A siker idehaza ráadásul egyéni siker és kizárólagos siker.
Ha nekem sikerem van, az azt jelenti, hogy neked nem lehet sikered.
Vegyük már észre, hogy mindez mekkora marhaság!
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A kutatás nyitott végû válaszokat ad, ugyanis minden tudományos
válasz új kérdések ezreit hívja elõ
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Mitõl lesz sikeres egy tehetséggondozó mozgalom?
A Kutató Diákok Mozgalmat István fiam segítségével alapítottam meg
1996-ban, ami sok ezer hazai és határon túli magyar középiskolásnak
adott és ad ma is kutatási lehetõségeket a legkiválóbb magyar egyetemeken, fõiskolákon, kutatóintézetekben és középiskolákban. Miért jó
ez a mozgalom? Az elsõ és legfontosabb válasz e kérdésre a minõség.
A kutdiák valódi kutatásban ad részvételi lehetõséget, és a legjobb kutatókhoz juttat el. A kutdiák olyan hely, ahol a magányos tehetség barátra talál. Ez a mozgalom tényleg demokratikus, tényleg önszervezõdõ
és tényleg diákirányítású. Példát mutat társadalmi önszervezõdésbõl,
a magyar establishment kialakulásából.
A mozgalomból nõtt ki a Kutató Tanárok Országos Szövetsége és
a 14 ország hasonló kezdeményezéseit összefogó Network of Youth
Excellence. A szervezettségében és kiterjedtségében az egész világon
egyedülálló mozgalom (személyemben) 2004-ben megkapta az Európai
Unió Descartes-díját. Néhány éve a kutdiák szervezését fokozatosan átadtam az arra méltóbbaknak: a mozgalomból kinõtt kiváló diákoknak.
Így a mozgalom vezetõi a Kutató Diákok Országos Szövetsége mindenkori elnöksége, illetve a mozgalom anyagi támogatását adó Kutató Diákokért Alapítvány elnöki tisztjében engem váltó Révész Tamás barátom. Tamás már 18 évesen (tíz év kutatómunka után) monográfiát jelentetett meg a szombathelyi katonai reptér történetérõl, és ezért méltán
részesült a kutató diákok legmagasabb kitüntetésében, a Pro Scientia
Junior díjban. Emellett kiváló irányítói, szervezõi kvalitásokat is kifejlesztett magában. Méltó utódom volt, akitõl még sokat fogok tanulni.
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Mire való a kutdiák mozgalom? Amikor megalapítottam, a középiskolai élményeim jártak a fejemben. Annak ellenére, hogy az egyik legjobb pesti gimnázium, az Apáczai Csere János Gimnázium tanulója
voltam, végigunatkoztam a gimnázium négy évét. Erre utólag jöttem rá,
amikor a kémiai diákolimpia felkészítõ csapatában két hét alatt másfél
évnyi egyetemi anyagot tanultunk meg. Ennyit lehetett volna tanulni
a többi évben is?! A felismerés letaglózott. Ezek szerint elpazaroltam
egy csomó évemet. (Ma már persze másként látom egy kicsit a helyzetet. A „normális” mennyiségû ismeretszerzéssel eltöltött évek nem egyértelmûen minõsülnek pazarlásnak, ha közben jut bõséggel idõ mély
beszélgetésekre, testedzésre és a kultúra szépségeinek megismerésére –
ami az esetemben meg is valósult.) A Kutató Diákok Mozgalmat tehát
elsõsorban azért alapítottam meg, hogy legyen egy olyan lehetõség egy
érdeklõdõ tizenéves életében, ahol nem a kész válaszok kitalálása a cél,
hanem egy új világ felfedezése. A kutatás nyitott végû válaszokat ad,
ugyanis minden tudományos válasz új kérdések ezreit hívja elõ. Itt tehát a munka mélységének valóban csak a diák érdeklõdése és terhelhetõsége szab határt.
Ahhoz, hogy a kutató diák kellõen motivált legyen, kell néhány fontos körülmény. Ezek legfontosabbika a minõség. Tehetséges diákot
csak tehetséges oktató tud motiválni. Azaz, a kutató diákok mentorainak az ország legjobb tudósaiból kell kikerülniük. Ez így is van. A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak több mint fele a kutdiák mozgalom mentora. A másik fontos körülmény az, hogy a diák csak olyan kutatást (csak olyan tevékenységet) végez szívesen, amely valódi. Azaz,
eleve megbukott az a kutatómunka, ami csak a diák számára kitalált,
lebutított kísérleteket végeztet el, „ne terheljük túl szegénykémet” alapon. Amerika nem kevés államában a középiskolás kutató diákokat
sejtkultúra-médiumok összeállítására vagy mosogatásra alkalmazzák.
Ez még annál is rosszabb, mint amikor Michelangelo Madáchnál széklábat faragott…
A Kutató Diákok Mozgalom második, de mai fejemmel nézve szinte
legfontosabb haszna az alapításkor nem volt nyilvánvaló a számomra.
Ez a mozgalom közösségi teret ad a benne résztvevõknek. Erre utal a
mozgalom mottója is: „Ahol megtalálod a helyed!” Valóban, a kutdiá-
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kok családjában mindazok a kiváló tizenévesek megtalálják a helyüket,
akik a saját iskolájukban különcnek vagy akár „elmebetegnek” számítottak, és emiatt csaknem kiközösítésben volt részük sok esetben. A kutató diákok a konferenciáikon, táboraikban végre normális beszélgetõpartnerekre találnak, akikkel nemcsak a (bocsánat) legutóbbi buliról
lehet beszélgetni, hanem ennél tartalmasabb témák is szóba kerülhetnek. A tartalmas kapcsolatok kiváló példája az a tucatnyinál is több kutatódiák házaspár (sõt, ma már a kutdiák gyerekek növekvõ sora), akik
életük legfontosabb kapcsolatát is e mozgalomban találták meg.
A kutdiák harmadik haszna a mozgalom fejlõdésével együtt keletkezett. Ez a mozgalom nem a diákoknak, hanem a diákokkal mûködik.
Más szavakkal, nem a felnõttek végeztetnek valamit el a gyermekekkel,
hanem a diákok maguk csinálnak mindent. Megint máshogy, ez a mozgalom tényleg demokratikus, tényleg önszervezõdõ és tényleg diákirányítású. Ebben a mozgalomban „menet közben” tanulja meg sok résztvevõ, hogy milyen is az, amikor valaki nemcsak „elszenvedõje”, hanem
részese is annak, amit csinál. A tehetségek felelõsségvállalásának egyenes következménye az, hogy néhány éve Révész Tamás váltott fel a
kutdiák vezetésében. Azóta a fejlõdés töretlen, sõt. Én világ életemben
tiltakoztam az ellen, hogy tizenéves felnõtteket valaki is „gyereknek”
nevezzen. Mindannyian felelõsségteljes, kész emberek – ha úgy tekintünk rájuk. Hogy ez mennyire nem nyilvánvaló másoknak, arra hadd
álljon itt egy példa egy korábbi kutdiák EU-s pályázat brüsszeli elutasító indoklásának fordításából: „A tervezet alapvetõen megvalósíthatatlan, mert nem képzelhetõ el, hogy egy nemzeti mozgalmat középiskolások sikerrel irányítsanak.” A bírálót az nem zavarta, hogy addigra
a kutdiákot már csaknem egy évtizede középiskolások irányították –
sikeresen.
A Kutató Diákok Mozgalom negyedik hasznát csak az elmúlt néhány
évben ismertem fel. Ez a mozgalom példát ad társadalmi önszervezõdésbõl. Segíti a Kutató Tanárok Országos Szövetségét, regionális köröket alapít, közös programokat szervez a Rotary Klubbal stb.
Miben különleges a kutdiák, miben más, mint a más országokban
létrejött hasonló intézmények? Abban, hogy a kutdiák:
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valódi, magas színvonalú tudományos kutatásban teremt részvételt;
ingyenes;
nem kíván elõzetes eredményeket, csak motivációt;
teljesen önkéntességre épül, sem a mentor, sem a diák nem kap
pénzt a munkájáért;
változatos lehetõségek egész sorát kínálja a tudományos munka
bemutatására;
játékos és elfogadó, számûzi a bürokrácia minden formáját;
a diákokat minden szempontból egyenrangúan kezeli, önszervezõdésére és önigazgatására építõ tanár–diák-teamek formálódását
segíti elõ.

………………
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………………
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………………

Hogyan lehet egy ilyen sikeres mozgalmat létrehozni néhány év
alatt? Kell hozzá olyan hagyomány, mint amilyen hazánkban a tudományos diákköri mozgalom hatvanéves hagyománya és Szendrõ Péter
barátom sok évtizedes megfeszített munkája a TDK-mozgalom élén.
Kell egy olyan hálózatképzõ technika, amely például az elsõ néhány
diáktól megkérdezi, hogy milyen tanárokat tudnának bevonni a környezetükben a mozgalomba, majd az így megtudott tanároktól megkérdezi, hogy milyen diákokat javasolnak tagokként – és így tovább. A példa erejének tudatos alkalmazása is sokat segít. Ha egy akadémikushoz
azzal állítasz be, hogy legyen mentor, mert már 150 másik akadémikus
vált mentorrá, akkor könnyebben mond igent, semmint, ha azt hiszi,
hogy õ lesz az elsõ. És végül kell a szervezéshez egy óriási adag kitartás. Amikor az elsõ öt évben a szponzorok és például olyan intézmények, mint a katolikus egyház, nem álltak velem (mint kutdiák-szervezõvel) szóba, mérhetetlenül dühös voltam. Mára már teljesen megértem ezt az álláspontot. A katolikus egyház a maga kétezer évével nem
esztendõkben mér. Ha egy mozgalom minimum évtizedekig bizonyítja
a hasznosságát, akkor áll szóba vele. És ez így van rendjén.

Mindig nagy érdeklõdéssel várom nemcsak a blog új fejezeteit, hanem a hozzáfûzött tartalmas megjegyzéseket is. Ezeken az oldalakon az értelmiség, haza, polgár, felelõsség stb. fogalmak végre visszanyerik eredeti tartalmukat. A tehetség, a tehetséggondozás kapcsán talán érdemes elgondolkozni az alábbi történeten. A Koppenhágai Egyetemen esett meg, egy
fizikavizsgán a kérdés így hangzott: „Írja le, hogyan mérhetõ meg egy felhõkarcoló magassága egy barométer segítségével!” Az egyik hallgató válasza a következõ volt: „Fogsz egy
hosszú kötelet, rákötöd a barométer tetejére, majd a barométert lelógatod a földig. A kötél
hosszúságának és a barométer magasságának az összege megegyezik a felhõkarcoló magasságával.” Ez az eredeti magyarázat azonban a vizsgáztatót meglehetõsen feldühítette, így a
vizsga nem sikerült. A diák azonban nem hagyta magát, mivel szerinte a válasza abszolút helyes volt. Az egyetem vezetõsége így kijelölt egy független bírát, aki megállapította, hogy ››
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Hol kell vigyázni a hazai tehetséggondozásra?
Büszkék lehetünk mi, magyarok magunkra, és arra, amilyen példát a
Kárpát-medence egésze a tehetséggondozásban a világnak ad! De éppen akkor nem szabad hátradõlni, amikor jól megy a szekér. Ekkor kell
feltenni a következõ kérdéseket: Hogyan tovább? Hová jutottunk a magyar tehetséggondozásban? Melyek a megoldandó feladatok? Errõl szól
ez a blogbejegyzés az alábbi öt kérdéskörben:
1.
2.
3.
4.
5.

Tehetségdemokrácia vagy tehetségmeritokrácia?
Civil mozgalom vagy állami szervezet?
Egyetlen tehetség se vesszen el!
A növekedés természet adta korlátai.
A tehetséggondozás a reménység szigete az igénytelenség óceánjában.

›› bár a válasz helyes volt, ám semmiféle fizikai ismeretet nem tükrözött. A probléma megoldására behívatta magához a hallgatót, és hat percet adott neki arra, hogy szóban bizonyítsa, képes a problémát fizikai ismeretei segítségével is megoldani. A diák öt percig szótlanul
ült, a homlokát ráncolva gondolkodott. A vizsgabiztos figyelmeztette, hogy vészesen fogy az
idõ. A diák ekkor megszólalt, és megjegyezte, hogy annyiféle magyarázatot tud, hogy nem
tudja kiválasztani, melyiket is adja elõ. A biztos nógatására aztán belekezdett: „Nos, az elsõ
ötletem az, hogy megfogjuk a barométert, felmegyünk a felhõkarcoló tetejére, és ledobjuk
onnan. Mérjük a földet éréséig eltelt idõt, majd a kérdéses magasságot kiszámítjuk a
»H = 0,5g × t2« képlettel. Viszont ez a módszer nem túl szerencsés a barométer szempontjából.
Vagy abban az esetben, ha süt a Nap, megmérhetjük a barométer magasságát és az árnyékát. Ezután megmérjük a felhõkarcoló árnyékának hosszát, és aránypárok segítségével kiszámíthatjuk a magasságát is. De, ha nagyon tudományosak akarunk lenni, akkor egy rövidebb
zsinórt kötve a barométerre, ingaként használhatjuk azt. A földön és a tetõn megmérve az
inga lengésidejét, a (T = 2 l/g) képlet segítségével meghatározhatjuk a különbözõ g értékeket, és azok ismeretében következtetünk a torony magasságára, és kiszámíthatjuk a kért magasság értékét. De, ha Ön az unalmas, bevett módszerre kíváncsi, akkor a barométert a légnyomás mérésére használva, a földön és a tetõn mérhetõ nyomás különbözetébõl is megállapítható a felhõkarcoló magassága. Egy millibár légnyomáskülönbség egy láb magasságnak
felel meg. Tudja, itt az egyetemen mindig arra buzdítanak bennünket, hogy próbáljunk eredeti módszereket kidolgozni, ezért kétségtelenül a legjobb módszer a felhõkarcoló magasságának megállapítására az, ha a hónunk alá csapjuk a barométert, bekopogunk a portáshoz,
és azt mondjuk neki: »Ha megmondod, milyen magas ez az épület, neked adom ezt a szép új
barométert!« A renitens diák a késõbbi Nobel-díjas Niels Bohr volt. A történetet vagy legendát
a következõkkel egészíteném ki. A klasszikus fizikától a kvantummechanika határáig jutó tudós, talán egyetemi élményei miatt is, a késõbbiekben a legkiválóbb tehetséggondozó lett.
Felfedezte és egyenrangú munkatársnak vette maga mellé a még egyetemista, alig 21 éves
Heisenberget, és más, késõbb neves kutatóvá vált diákokat. Egy leendõ Nobel-díjast otthon is
nevelt! (Ifjabb Niels Bohr fizikus 1975-ben kapta meg a díjat.)
Fodor Erika
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2011 elején nagyon felpörgött a „tehetségéletem”. Akik ismernek,
azok ezen a kijelentésen megdöbbenhetnek, és jogosan kérdezik: No,
de kedves professzorom! Már vagy húsz éve ezt pörgeted! Való igaz,
tényleg sok évtizede a tehetség a hobbim, de ekkoriban mindaz, ami
addig Kárpát-medencei magyar volt, más dimenzióba emelkedett.
2011 márciusának végén tartottam egy angol elõadást a TEDxDanubián. Sokat készültem rá, hogy különleges legyen. 2011. április 7–9.
között volt a NEFMI, az Oktatásért Közalapítvány és a Magyar Géniusz
Program közös rendezésében az elsõ EU elnökségi tehetségkonferencia
és az elsõ EU Tehetségnap, óriási sikerrel. Az Európa 24 országából érkezett legjobb tehetséggondozók és kormányzati képviselõk nyilatkozatot írtak alá. A „Budapest Declaration on Talent Support” nemcsak
egy EU Tehetségnap bevezetésére tesz javaslatot (amelyet már több
mint 10 ország támogat és követ), hanem javasolja a magyar Tehetségpont hálózatának európaivá bõvítését, és egy budapesti EU Tehetségközpont megalapítását is.
Cséfalvay Zoltán államtitkár úr meghívására 2011. április 12-én módomban állt (12 percben) összefoglalni a magyar és az EU-s tehetséggondozás eredményeit az EU Versenyképességi Tanácsának „ebédbeszédeként”. A Tanács tagjai az EU gazdasági, kereskedelmi és tudományos miniszterei. Az ilyen lunch-talk a leves és a hús közé beillesztett
második elõétel. Eleve vesztett helyzet, ugyanis mindenki eszik és cseveg. Ahogyan elkezdtem a mondókámat, megálltak a kanalak. A miniszterek elkezdtek figyelni, és az ebéd után sorba álltak gratulálni.
A finn gazdasági miniszter hosszasan rázta a kezemet, és azt mondta:
„Uram! Az az EU-s pénz, amit Önök erre költöttek el, nagyon okosan elköltött pénz volt.” A fogadtatás mélységére nemcsak az a jellemzõ, hogy
a tudományos EU-biztos ígéretet tett egy „follow-up”-ra, hanem az is,
hogy a helyettese egy órán belül válaszolt az e-mailemre, ígérve, hogy
azonnal elkezdi átnézni, hogy mit lehetne tenni. Ilyen rangú brüsszeli
emberek nem szoktak személyesen válaszolgatni semmire, pláne nem
egy órán belül.
Miért írom le mindezt? Azért, hogy mindenkinek köszönetet mondjak, aki csak az elmúlt években, évtizedekben a magyar tehetséggondozásban dolgozott. Anélkül a sok-sok százezernyi munkaóra nélkül,
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amelyet a legjobb emberek a legjobb tehetségek önbecsülésének és
szakmai fejlõdésének elõsegítésével eltöltöttek, és anélkül az együttmûködés és lelkesedés nélkül, ami ebben a közösségben mindennapos,
semmi nem lenne itt, nem hogy az egész EU elismerése. Büszkék lehetünk mi, magyarok magunkra, és arra, amilyen példát a Kárpát-medence egésze a tehetséggondozásban a világnak ad! A tehetségek és a közösségépítés mellett ezt is köszönöm mindenkinek!
Az Országgyûlés által elfogadott Nemzeti Tehetség Program (és a
mögötte álló Nemzeti Tehetség Alap) 2028-ig szól. A tehetséggondozás
Magyar Géniusz EU-programja 2011 októberében fejezõdött be. 2012tõl a Tehetséghidak EU-program folytatja a hálózatfejlesztést – immáron más fokon. Ideje tehát elkezdeni a számvetést. Hova jutottunk a
magyar tehetséggondozásban? Melyek a megoldandó feladatok?
Az eddigi eredmények: több mint 750 Tehetségpont; több mint 15
ezer olyan kolléga, aki képzés keretében gazdagodott, töltekezett arról,
hogyan lehet a tehetséget jobban felismerni és segíteni; több mint 500
Tehetségnap; soktucatnyi Tehetségsegítõ Tanács; és sok-sok más elért
eredmény, és ami a lényeg: 25 ezernél is több felfedezett tehetség (és
sok-sok öröm).
De éppen az eredmények folytatása miatt érdemes átgondolni a nehézségeket és várható bökkenõket is. Ezeket összegzem öt vitakérdésben.
1. Tehetségdemokrácia vagy tehetségmeritokrácia? Egy gyorsan növekvõ népmozgalom mindig ezer irányba akar menni. A tehetséggondozás
ezer a négyzeten irányba szeretne, mert a tehetségek is sokfélék, és ráadásul a tehetséggondozók is nagyon határozott emberek, hiszen évek
óta akartak már valamit, és mindig falakba ütköztek. Jelenleg is falakba
ütköznek, hiszen – szerencsére – sokan vannak, és sokan sokfelé egyszerre nem tudnak menni. A szigorú pénzügyi szabályok sem engednek mindenre pénzt adni, amire érdemes lenne. A Tehetségsegítõ Tanácsok rendszere tudja majd összegezni és egyeztetni azt a sokféle érdeket és jóakaratot, ami a tehetséggondozásban – szerencsére – egyre
jobban a felszínre kerül. Nagyon remélem, hogy a Tehetségsegítõ Tanácsok rendszere nem az egymás elnyomására és kijátszására irányuló
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hatalmi játszmák helye lesz, hanem valódi, alulról szervezõdõ intézményrendszer, ahol tényleges egyeztetés zajlik majd. A jelenlegi tapasztalatok erre utalnak – és minden erõnkkel is ezen dolgozunk.
2. Civil mozgalom vagy állami szervezet? A tehetséggondozás nem
lehet hobbi. Ha a tehetségek felismerése és segítése nem válik a magyar
oktatásügy mindennapos tevékenységévé, akkor a mai lendület hoszszabb távon megtorpan. Ma nagyon jó esély van arra, hogy a tehetséggondozás a mindennapok oktatási gyakorlatának a része legyen. Azonban, ha ez túl gyorsan és túl erõltetetten következik be, akkor a „csapból is tehetség fog folyni”, és a „tehetség” éppen olyan szitokszó lesz,
mint amilyenné a szerencsétlen „kompetencia”, avagy „a bolonya” vált
sok helyütt. Nagyon óvatosnak kellene lenni a „tehetséggondozást tûzön-vízen át” hevületével, mert a folyamat jelenleg éppen, hogy a teljesítõképességének a határához érkezett, és kétszer ekkora sebességet,
úgy érzem, hogy már nem viselne el.
Van az „államosodásnak” egy másik vetülete, a bürokrácia. A tehetség gondozása rendkívül nagy felelõsség, hiszen emberek sorsa van
a kezünkben. Azaz, bizonyos mértékû szervezett ellenõrzés és jelentés
fontos, mert csak így lehet a folyamat hiteles, és ez is segít a tehetségrõl
való tudás átadásában. Ha mindent egybeveszek, akkor az adófizetõk
pénzének milliárdjait költjük el, az tehát a minimum, hogy minden fillérrõl mindenki számoljon el úgy, ahogyan azt a Géniusz Program Becsületablakában megtesszük. Ugyanakkor a hazánkban általános bizalmatlanság, túlszabályozás, és a „csak az a profi, ami bonyolult” szemlélete olyan mértékû bürokratizálódást eredményezhet, ami a folyamat
lényegét, a tehetségélesztõ kreativitást öli meg. A kettõ közötti a helyes
középút.
3. Egyetlen tehetség se vesszen el! Az a tehetséggondozás, amely
megáll a nagyvárosokban, a „jó” iskolákban, az nem hatékony tehetséggondozás, mert pont azoknak juttat többletlehetõséget, akiknek amúgy
is lenne (no, persze azért nem annyi és nem olyan). A tehetséggondozás akkor tud igazi új kincseket találni, ha a leghátrányosabb helyzetûeket is eléri (ahogyan ez az egyik tehetségnagykövetünk, a Snétberger
Ferenc gitármûvész által megnyitott Európai Roma Zenei Szakkollégiumban is történik). Õszintén remélem, hogy sikerül néhány éven belül
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megjelenni minden hátrányos helyzetû térségben, és sokkal több roma
tehetséget sikerül felfedezni, mint most. Ehhez a rengeteg kiváló szakember és a hálózatképzõ együttmûködés mellett sokkal jobb médiajelenlét is kell.
A tehetség azonban nem csak azért vész el, mert – mondjuk – nem
tud normálisan beszélni, így a biztonsági õrök részegnek nézik, és nem
engedik be az elõadásra. A tehetség kivételes képességeinek teljes birtokában is gyakran elvész, mert nem tudja megértetni magát az „ipar”
képviselõivel, és õ sem érti õket. Õszintén remélem, hogy meg fogjuk
találni a megfelelõ mediáció lehetõségeit!
4. A növekedés természet adta korlátai. A tehetséggondozás minden
korábbinál sokkal nagyobb figyelmet kapott az elmúlt években a Kárpát-medencében. A növekedésnek azonban vannak természet adta
korlátai. Ilyenek a szélesség vagy mélység dilemmája, vagyis az, hogy a
túlerõltetett növekedés csak nagyon alacsony színvonalú lehet. A kizsigerelés dilemmája is jelen van, hiszen a fokozott növekedésnek azok
„adják meg az árát”, akik már amúgy is régóta húzzák az igát, és ezt
csak részben kompenzálja az az öröm, amit a jól végzett munka és a saját példa terjedése ad. A túlerõltetett növekedés ráadásul éppen a tehetséges fiataloktól veszi el a másik tehetséggondozót éppen képzõ tehetséggondozó drága idejét. Szívbõl remélem, hogy nem lépjük át ezeket
a természet adta korlátokat, és nem válunk a mesebeli kisgömböccé,
amely mindent felzabált és utána kipukkadt! Nagyon kell ebben a folyamatban vigyáznunk egymásra.
5. A tehetséggondozás a reménység szigete az igénytelenség óceánjában. A tehetséggondozás nincs izolálva a magyar társadalomtól. Nem
is lehet, mert akkor éppen azokat nem találja meg, akiket keres: a tehetségeket. Így azonban a tehetséggondozás is, az egész magyar oktatáshoz hasonlatosan, cipeli a magyar társadalom sok évtized alatt felgyûlt
és fel nem dolgozott terheit, a szabálykerülést, az önfejûséget, a szegénységet, a romakérdést és ezernyi mást. Reménykedjünk abban,
hogy az egymással kapcsolatot találó szigeteket képzõ tehetséggondozók gyõzzenek, és ne az õket körülölelõ igénytelenség-óceán!
Megdöbbentõ, hogy az odafigyelés a tehetségekre milyen szintet ért
el! 2010-ben Kína 10 éves tehetségprogramot fogadott el. 2011-ben két
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amerikai szenátor, Chuck Grassley és Bob Casey a tehetségeket támogató törvényjavaslatot terjesztett be, Obama elnök pedig – amikor a Facebookot meglátogatta – az Egyesült Államok tehetségvonzó, tehetségmegtartó erejének növelésérõl beszélt. 2011 áprilisában magyar kezdeményezésre Európai Tehetségnapot, 2011 augusztusában ezen felbuzdulva Világ Tehetségnapot tartottak. 2012-ben megalapítottuk
Budapesten az Európai Tehetségközpontot. Egy ország tehetségmérlege
(azaz, hogy hány tehetséget tud külföldrõl odavonzani és hány saját tehetséget veszít el) ma már elsõdleges mutató lett az ország jövõje szempontjából.
A tehetségek segítésének igazi megtanulása nyilvánvalóan nem tízórás képzés, hanem tízéves gyakorlat dolga. Nem az a jó tehetséggondozó, akinek papírja van róla, hanem az, aki éveken keresztül hajlandó
tökéletesíteni magát ebben. A képzési folyamat elejének az igazi lényege igen sokszor a figyelemfelkeltés, a sok éves tanulásra való motiváció
kezdeti megteremtése.
Nagyon fontos megkülönböztetni a különleges tehetséget a nem
annyira kiemelkedõ tehetségtõl. A különleges tehetség különleges bánásmódot igényel. Különleges tehetség kevés van. Az ilyen szintû tehetség már nagyon-nagyon eltér mindenki mástól. Sajnos, elég keveset
tudunk még arról, hogy melyek a különleges tehetségek segítésének
a fentiek ellenére általánosítható szabályai.
Mintha a tehetségek ma több beilleszkedési zavarral küzdenének,
mint régebben. Ha ez tényleg így van (én is így érzem), akkor ennek
több oka lehet. Például az, hogy kevesebb a közösség, kevesebb helyen
kap a tehetség útmutatást arra, hogyan is viselkedjen, és kevesebb a
szeretet, ami neki (is) jut. De az is, hogy több a keserûség, több a frusztráció, kevesebb a tolerancia. Ráadásul az embereknek kezd elegük lenni a sok évtizedes változásrengetegbõl, nyugalomra vágynak. Ennek az
„újdonságszkepszisnek” a tehetségek is kárát látják. Mindebbõl az következik, hogy a tehetségekre – és fõként a különleges tehetségekre –
ma sokkal inkább kell vigyázni, mint régebben.
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– A tehetséggondozás kérdését eddig csak az oktatás oldaláról közelítettük meg. De a családnak, más közösségeknek (sportkluboknak, énekkaroknak, rajztáboroknak stb.) is óriási szerepe lehetne benne.
– Igen, mindaddig, ameddig a tehetséggondozás nem lesz az egész
társadalom ügye, nem lesz kellõen hatékony. Csak akkor tudjuk az ország rejtett, jelenleg javarészt elveszõ tehetségtartalékát feltárni, ha
minden egyes születendõ gyermeket már az anyaméhben leendõ tehetségként szeretgetünk. Az egészen kicsi gyermeket körülvevõk, a védõnõk, a gyermekorvosok, a családokat segítõ rokonok és ismerõsök
mind-mind igen fontos szereplõi annak a tehetségsegítõ közösségnek,
amely nélkül az oktatás hiába küzd, mert képtelen pótolni mindazt, amit
a család és a társadalom elmulasztott. Nem véletlen, hogy az elsõ 750
Tehetségpont között cukrászmûhely, asztalosmester, zeneiskola, sportklub, sakk-kör, sõt még javító-nevelõ intézet is van. Mindezek a helyi
közösségek egyre jobban egymásra találnak. Ha nem torpanunk meg
ebben a fejlõdésben, ha nem hagyjuk abba az erõfeszítéseket, akkor
nincs messze az idõ, amikor a szervezõdõ hálózatok általános tulajdonsága szerint bekövetkezik az átcsapás, a helyi közösségek egybeérnek,
és kialakul egy tehetségbarát társadalom.

A tehetséggondozás eltérõ útjai
MIT TANULHAT EGYMÁSTÓL HAZÁNK ÉS SZINGAPÚR?

2010 márciusában Szingapúrban tölthettem egy hetet, ahol az ottani
tehetséggondozási gyakorlatot tanulmányoztam, és ismertettem a magyar tehetséggondozó programokat. Szinte minden beszélgetõpartnerem azt hangsúlyozta, hogy Szingapúr egész Ázsia lenyomata, hiszen
számottevõ kínai, maláj és indiai él ott, valamint, hogy Szingapúr a régió legkiválóbb embereit vonzó állam. Így válik a sokszínûség és a tehetséggondozás az egész nemzetgazdaságot segítõ elõnnyé. Mindez
példa lehet a számunkra is.

Véleményem szerint a tehetséggondozás alapfeladata az, hogy a fejlõdõképességet megadja. Ennek egyik fontos eleme a kreativitás. Az egyik legjobb kreativitás-fejlesztõ eszköz Polgár László találmánya, a csillagsakk. A fejlõdõképesség kifejlõdésében fontos pont az önképzés elérése.
Varga-Orvos Zoltán
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A legszebb szingapúri élményem a világ legnagyobb imamalma volt.
Az imamalom mellett az ember megérzi, hogy a világ úgy megy, ahogyan mennie kell, és te nem tehetsz mást, semmint ezt türelmesen és
belátóan elfogadod. Azonban nemcsak elfogadod, hanem a magad kicsiny módján, apró húzkodásaiddal segíted is. És tudod, érzed azt is,
hogy ezek nélkül az apró kicsiny húzkodások nélkül a világ mozgása
nem lenne ugyanaz.
A szingapúri tehetséggondozás nagyon más, mint a magyarországi.
Talán úgy is mondhatjuk, hogy pontosan abban nagyon jó, amiben mi
nem vagyunk azok, és pontosan azok a hiányosságai, amiben mi jók vagyunk. Sokat tanulhatunk tehát egymástól. Szingapúr tehetséggondozó állam. 1965-ös megalapítása óta alapelv itt, hogy a szingapúri állami
hivatalokba tehetséges, és nem (a szomszédos Malajziában megszokott) kvóták által megszabott emberek kerüljenek. A tehetség központi
kérdés, amelyet sok minden bizonyít.
Az adótörvény adómentességet biztosít minden olyan költségre,
amely ahhoz szükséges, hogy a külföldi tehetségek Szingapúrba
juthassanak.
A rendezvényekkel kapcsolatos illeték alól mentesek a tehetségek
teljesítményét bemutató rendezvények.
A nemzeti innovációs központot létrehozó törvény az intézmény
alapfeladataként sorolja fel a tehetségek gondozását.
Az oktatási minisztériumban 26 éve külön osztály foglalkozik a
tehetséges gyermekek oktatásával.
Szingapúr legnagyobb napilapja, a több mint egymillió példányban megjelenõ Straits Times minden száma átlagosan két olyan
cikket közöl, amelyben a tehetség fogalma valahogyan elõfordul.
Szingapúr oktatási rendszere jó. A szingapúri diákok a matematikai
és természettudományos mûveltséget vizsgáló TIMMS-vizsgálatokon az
elsõ helyet érték el, az olvasást vizsgáló PIRLS-felmérésben pedig az
elsõ három hely egyikét. (Szingapúr nem vesz részt az inkább alkalmazás-, semmint ismeretcentrikus PISA-vizsgálatokban.) A szingapúri tehetséggondozás nagyon más, mint a magyarországi.

A magyar tehetséggondozás elmúlt néhány évét nem csupán a szingapúri látogatók minõsíthetik „csodának”, hanem azok is, akik benne élünk, benne dolgozunk. Hiszen kezdetben még
gyakran az a furcsa viszonyulás is jellemzõ volt, hogy a tehetség segítése többet ad annak,
akinek egyébként is több van. Ma már szerencsére tudjuk, hogy a lehetõség biztosítása nem
méltatlan elõnyt jelent, hanem természetes folyamatban a fejlõdés alapja. Ebben az életszerû folyamatban a tehetségek egyszerûen csak azt a támogatást kapják, amelyre szükségük
lehet ahhoz, hogy önmagukból a lehetõ legtöbbet hozzák ki. Ma már nagyon sokan értik, ››
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A szingapúri tehetséggondozás elõnye, hogy a szingapúri kisgyermekek tudását harmadik osztályos korukban egy elég komplex teszttel
(angol nyelv, matematika, általános logikai képességek) felmérik, és a
felsõ 1% speciális iskolákba kerül. Ezekben az iskolákban mód van
arra, hogy a diák gyorsítva végezze el a tárgyakat, és ha képes rá, akár
az egyetemi órákat már felvehesse 13 évesen (erre konkrét példa is volt
matematikából). A kiemelkedõ diákoknak a hazai Kutató Diákok Mozgalom mintájára mentora van. (Az általam meglátogatott, most alapított School of Science and Technologyban a vendégkönyv az iskola
blogja, ahol a vendég bejegyzése azonnal online minden diák számára
elérhetõ.) A tehetséggondozás tehát elképesztõen jól szervezett, és így
sokkal nehezebben fordul elõ az az eset (ami nálunk ma még sajnos
eléggé általános), hogy egy tehetséges tanuló a lehetõségekbõl kimarad.
A szingapúri Oktatási Minisztérium és az iskolák hosszú évtizedek óta
a sikereik egyik legfontosabb mércéjének azt tartják, hogy a tehetséges
gyermekek mennyivel több lehetõséget kapnak. Fontos tanulság tehát,
hogy a tehetséggondozás szervezettsége és prioritásként elismert stabilitása kiemelten fontos az oktatás sikere szempontjából. Ennek hazánkban elsõ lépése az volt, hogy a Parlament 2008-ban elfogadta a Nemzeti
Tehetség Programot, amely a tehetséggondozást a magyar oktatáspolitika húszéves prioritásává emelte. Ehhez a kormányzat évi 1,5 milliárd
forintot rendelt, amely a továbblépéshez kellõ alapot teremt. Ezt a kezdeti fellángolást azonban minimum húsz évig meg is kellene õrizni,
ami – Szingapúrral ellentétben – nem szokott az erõsségünk lenni.
A szingapúri tehetséggondozás hátránya. Az elõzõekben ismertetett
teszt nagyon korai életszakaszban és nagyon szelektíven mér. (Nem veszi figyelembe például a tehetségnek az idegen/angol nyelv és matematika melletti más fajtáit, a kreativitást, valamint a motivációs és egyéb
érzelmi intellektusbeli készségeket sem.) A tehetséggondozás nagyon
központosított. A vendéglátóim arcára a sárga irigység ült ki, amikor
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›› és jól fogadják, hogy az a figyelem, amely a tehetségek segítésére irányul, gyakran nem
anyagi értékek ráfordítását igényli tõlük, hanem egyszerûen a meglévõ lehetõségeik felajánlását, jó célú, értelmes hasznosítását. Az iskolák falain kívüli világ a maga sokszínûségével
felsorakozik a tehetségek mellé – és ez így jó, hiszen a sokszínûség a stabilitás alapja lehet,
úgy az iskolában, mint a társadalomban, a kisebb és nagyobb közösségekben. Örömmel tapasztalom, hogy a tehetségpedagógia az a szál lehet, amelyre értékes aktivitások az élet
minden területérõl felfûzhetõk – fiatalok és felnõttek részérõl egyaránt. Ez a szál összeköt és
megerõsít, az értékteremtõ kapcsolatok a tehetségsegítés folyamatában nem csupán kialakulnak, hanem szétszakíthatatlanul összetartozóvá válnak. A tehetségpedagógia, amint láthatjuk a szingapúri példa nyomán, a világ oktatási rendszereiben (minden különbözõségük
ellenére) a lehetõségek megtalálását és biztosítását jelenti, és „Ha jól adjuk, és jól fogadjuk:
titokzatos erõre kap” (Pilinszky).
Fükéné Walter Mária
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azt hallották, hogy a magyarországi tehetséggondozás alulról építkezik.
Az ottani programokhoz a mentorokat lasszóval (és sok pénzzel) kell
fogni, és még úgy is nehéz. A TDK-mozgalom hatvanéves hagyományai
is nagyon komoly elismerést arattak. Jellemzõ volt, ahogyan a Singapore Science Centre-ben Andri Santoso Taslim azt kérdezte tõlem,
hogy: „A tudásom még rendben is lenne, de hogyan lehetne növelni a
kreativitásomat?” Valóban, amikor beléptem Szingapúr legjobb középiskolájába, a NUS High Schoolba, akkor sok száz „okostojást” láttam,
akik méltán nyerik meg sorra a diákolimpiákat. Azonban nagyon kevés
olyan csillogó szemû, renitens gyerek volt, aki késõbb a Nobel-díj várományosa lehetne, avagy meghatározná a 21. század trendjeit. Szinte
nem is találtam malájt vagy indiait, pontosan ugyanúgy, ahogyan – sajnos – a legjobb hazai gimnáziumainkban is szinte nagyítóval lehet keresni akár egyetlen romát is. Valószínûleg nem véletlen, hogy a szingapúri Oktatási Minisztérium éppen most indított egy óriási programot
a tehetséggondozás kiszélesítésére az összes iskola irányába. Hasonló
program indult a zenei és sport-tehetséggondozás elmélyítésére is.
Mindezekben tanulni szeretnének tõlünk és „a magyar tehetséggondozó csodától” – ahogyan õk nevezték azt, amit többszöri itt jártuk alkalmával nálunk tapasztaltak. Fontos lenne tehát büszkének lennünk arra, amire méltán azok lehetünk.
A tehetségrõl szóló rész végén hadd idézzem kedves barátom, Rubik
Ernõ a blogbejegyzéshez aktualizált, nagyon megfontolandó gondolatait! „A jó iskola nem tesz csodát, semmi mást nem tehet, mint, hogy
segít abban, hogy mindenki olyan legyen, amilyen lenni tud. Senkit
nem lehet tehetségesre nevelni, nem lehet a hiányzó tehetséget egy injekcióval belénk ültetni. Viszont a bennünk rejlõ különbözõ tehetségeket igenis lehet támogatni és kifejlõdni segíteni. Az iskola legdöntõbb
feladatát abban látom (és azt hiszem, hogy talán ebben a legkevésbé
eredményes), hogy segítsen megtalálni önmagunkat.”

Ismerem Szingapúrt, sõt, történetesen a tehetséggondozás ottani formáival is foglalkoztam
és foglalkozom. Az igazat megvallva, nagy híve is vagyok mindannak, ami e téren ott történik, annak ellenére, hogy természetesen csak limitáltan látom hazai viszonyokra átültethetõnek ezeket. Persze nagyon nehéz megfogalmazni, hogy mi is ennek a lényege, de az biztos,
hogy nagyon eredményes, minthogy a nemzetközi összehasonlító pedagógiai kutatások tanúsága szerint a szingapúri iskolákban kimagaslóan hatékonyan zajlik a tanítás/tanulás,
a társadalom pedig prosperál, és a világ vezetõ gazdaságai közé tartozik, noha csak ››
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›› 4–4,5 millió lakosa van az alig Budapest méretû országnak. Ez csak a rendelkezésre álló
erõk hihetetlen koncentrációjával történhet. A szingapúriak szeretnek azzal dicsekedni, hogy
nekik semmilyen természeti erõforrásuk nincs, csak az ember. Ez persze nem teljesen igaz így,
hiszen a világ második legnagyobb kikötõjével rendelkeznek, a kelet-ázsiai hajóforgalom
nagy része rajtuk keresztül zajlik, amihez persze nagyarányú kikötõfejlesztés is kellett, de kétségtelen, hogy a földrajzi fekvés, elrendezés volt a meghatározó, hogy egy ennyire virágzó
iparágat létre lehessen például ezen a téren hozni. De azokhoz a természeti forrásokhoz, amelyek a birtokukban vannak, szinte egészen meredeknek mondható, roppant kreatív, merész
döntéseket hoztak, de olyanokat, amelyekkel valóban maximálni lehet az emberi erõforrást.
Ilyen például az, hogy Szingapúr történetének már nagyon korai szakaszában elhatározta,
hogy lényegében nem lesz mezõgazdasága, helyette inkább tudást termel, mert az gazdaságosabban és távlatosabban fejleszti az egyéneket és az országot. Így is tettek; a mezõgazdasági termékek nagy részét a mai napig Malajziából importálják, és õk maguk inkább a tudásiparra, mint például a biotechnológiára, hadiiparra, vegyiparra, a pénzügy bonyolultabb
szegmenseire, a menedzsmenttudományokra és hasonlókra koncentrálnak. Viszont az is világos volt számukra a kezdetektõl fogva, hogy egy ilyen gazdaság alapja csak a legmagasabb
szinteken kidolgozott tudás lehet, amelynek fõ termelõ helye pedig az iskola. Ezért már nagyon korán nagyon sok modernizációt hajtottak végre az oktatásban. Némelyik ilyen modernizáció talán túl jól is sikerült: az például, hogy a kicsiny, de többnyelvû és több nemzetiségû
Szingapúrban az oktatás kötelezõ nyelve az angol lett, ahhoz vezetett, hogy kínait már egyre
kevesebben tanultak; pedig a lakosság egy jelentõs része kínai származású. Most az utóbbi
években korrigáltak ezen, és a kínai nyelvnek megint nagy szerepe van, de persze már csak
az angol nyelven túl, amit lényegében mindenki jól beszél Szingapúrban (és ami más faktorok mellett azt is könnyen elérhetõvé teszi mai napig is, hogy a kis városállamba nagyon
könnyû a külföldi tõkét és szellemi tõkét is importálni). A tehetséggondozás terén az a stratégiájuk, hogy a minél hamarabb azonosított tehetségeket minél intenzívebben fejlesszék,
nagy lehetõségeket biztosítsanak számukra már az iskola és az egyetem idején is. A korai tehetségazonosítás valóban nagyon korai: szinte minden elemzõben megütközést kelt az a
tény, hogy 3. általánosban (9 évesen) azonosítják a tehetségeket. Igaz, a tehetséggondozó
programokból ki is lehet esni, ha valaki nem megfelelõen dolgozik, illetve késõbb is be lehet
kerülni, ha kimagasló eredményeket ér el a tanulásban. Támogatják a külföldön tanulást, fõleg egyetemista életkorban, de azt is, hogy a támogatott diákok hazatérjenek. Stratégiájuk
egy másik fontos eleme az, hogy importálják is a tehetségeket, méghozzá nagyon szisztematikusan. Az 1970-es évek óta zajló nemzeti program, hogy Szingapúrnak a tudás társadalmának kell lennie; s ennek az is része, hogy minél több már „mûködõ”, felnõtt tehetséget vonzzanak az országba. Ennek érdekében évtizedekig terveztek és kiviteleztek olyan tudományos
és oktatási struktúrákat, amelyekhez aztán az elmúlt másfél-két évtizedben csak a legmegfelelõbb, nemzetközileg is kimagasló elméket kellett megszerezni. Mivel Szingapúr mindeközben mûködõ gazdaságot s így igen nagy gazdagságot tudott kiépíteni, ma már nem téma
számukra, hogy hogyan fizessék ki ezeket a világvezetõ tudósokat, szakembereket. Nem nehéz megjósolni, hogy mindennek mi lesz az eredménye: a tudás nemzetközileg is hasoníthatatlan koncentrációja, amely egyrészt hallatlan értékû termékeket produkál hosszú távon,
másrészt mágnesként vonzza az újabb és újabb nagyszerû elméket. Igazi „knowledge hub“
alakul így ki. Igaz, ott az összes többi helyi rivális is ezen a téren: Japán, Dél-Korea, Kína és
azon belül Hongkong, Tajvan stb. Persze ez a versenyhelyzet egyben egymás kölcsönös inspirálását, erõsítését is jelenti. Kérdés, hogy a Szilikon-völgy mellett lesz-e még a világnak olyan
régiója, amely ezzel a tudásipari koncentrációval eséllyel vehetné majd fel a versenyt a 21.
században. Szingapúrban egyébként ma 4000 doktori hallgató tanul a természettudo- ››
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›› mányok és informatikai tudományok terén, és ebbõl kb. 1500 a külföldi, többek között
magyar fiatal. Ez azt jelenti, hogy lélekszámát tekintve Magyarország akkor lenne e téren paritásban Szingapúrral, vagyis akkor lennénk nagyjából versenyképesek egymással, ha nálunk
kb. 10.000 (!!) doktori hallgató lenne ezeken a területeken, s abból kb. 4000 lenne külföldi. Érdemes utánanézni e téren a valós hazai adatoknak – én most nem részletezném. Szingapúr
azért is furcsa számunkra, mert ott szinte mintha megvalósulni látszana a platóni államidea:
a tehetségek nemcsak a tudomány és szakmai élet terén koncentrálódnak, hanem az államvezetésben is, méghozzá maradéktalanul. Szingapúrban nincs esélye az embernek, hogy vezetõ hivatalnok, miniszter vagy miniszterelnök legyen, ha nem Cambridge-ben, Oxfordban,
az MIT-n, Harvardon, Yale-en vagy Stanfordban végzett az illetõ. Lehet idegennek, ellenszenvesnek, mesterségesnek látni ezt a rendszert, de nekik ez egyelõre bejött. Én magam nem tudnék még egy olyan országot mutatni a világon, amelyet fél évszázada ilyen homogén módon
magasan képzett politikai elit vezet, és bár a legtöbb embernek a világon ez a fajta elitizmus
valóban nehezen emészthetõ, érdekes, hogy más országok Szingapúr eredményeinek láttán
sem gondolkodtak még el azon, hogy lehet, hogy ebben azért van valami! Persze, az intellektus önmagában nem garancia semmire; de magas szintû munkamorállal és általános etikai
normákkal, valamint a hasznos fejlõdésre irányuló hallatlanul erõs motivációval ötvözõdve
nagyon komoly eredményekre vezethet, mint látjuk. A legtöbb nyugati elemzõnek az is meglepõ, hogy Szingapúrban általában valaki olyan személy válik oktatásügyi miniszterré, aki
korábban a hadügy vezetõi közé tartozott; sõt, még az is elõfordulhat, hogy valaki mondjuk
honvédelmi miniszterhelyettes, miközben oktatási miniszter is. Ez megint olyan jellemzõ, ami
sokakat meglep vagy még inkább ellenérzésekkel tölt el a világon. S kétségtelen: Szingapúr
nem pacifista ország abban az értelemben, hogy nem leplezi, hogy erõs önvédelmi hadsereget akar fejleszteni és fenntartani (pacifista abban az értelemben viszont, hogy még soha
semmilyen háborút nem indított más ország ellen). Nehezen ellenõrizhetõ, nem hivatalos információk szerint a légiereje felszereltségben, a pilótái képzettségben az amerikai és az izraeli mellé sorolhatók (persze nem a hadi gépek számát tekintve stb.). Akárhogy is, az feltétlenül jól látható, hogy a miniszteri pozíciók e meglepõ összekapcsoltsága abból fakad, hogy
Szingapúr számára az oktatásügy színvonala, hatékonysága nemcsak a szólamok szintjén
fontos, hanem valóban egzisztenciális, abszolút „lenni vagy nem lenni” kérdés. Nyilván sok
mindent lehetne még mondani a szingapúri tehetséggondozásról (jót is, kevésbé pozitívat is).
De, ami pár tanulság a fentiekbõl levonható: 1. Több évtizedes, egyértelmûen a tudásintenzív
gazdaság felé mutató társadalmi fejlesztési tervek. 2. A szellemi erõk koncentrálása az állami
vezetés és az ország fejlesztése terén. 3. Bátorság és átgondoltság a szokatlan, de megalapozott döntések meghozatalához a hosszú távú fejlõdés érdekében. 4. Az oktatásügy abszolút
prioritása, mint amely a tudásintenzív gazdaság megkérdõjelezhetetlen alapja. 5. Korai tehetségválogatás intenzív tehetségfejlesztéssel. 6. Tudásexport, tudásimport, a tudás nemzetközi forgatása. 7. A magas szakmai tudás és az államvezetésben is koncentráltan magas képzettség párosulása morállal, elhivatottsággal, motivációval. 8. Ha részben mindezeknek is
köszönhetõen egy állam gazdaggá és fejletté is válik idõközben, akkor annak felismerése,
hogy a jövõ a tudásé és a tehetségé, ezen az úton kell tovább haladni.
Dr. Gyõri János
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A tehetség hasznosulásának társadalmi alapjai
MIÉRT DÖCÖG AZ INNOVÁCIÓ MAGYARORSZÁGON?

Amíg nem tudunk nagyobb bizalommal lenni egymás iránt, addig
mind az innováció, mind a tehetségek hasznosulása a töredéke marad
annak, ami lehetne. Bizalom híján a biztonságkeresõ hálózatépítõ stratégia érvényesül, és így a társadalmi csoportok zártak maradnak.
Az innovációhoz a legtöbb esetben egymástól gyökeresen különbözõ
gondolatok találkozása kell. Az innovációcsírák hordozóinak olyan neveltetéssel és olyan környezetben kell találkozniuk, amely egymás
õrültségeinek kíváncsi kombinálását módfelett nagy örömnek tartja.
Az innovatív és tehetségtámogató viselkedési forma a piacot nem szükséges rossznak, hanem a saját maga fejlõdését elõsegítõ mechanizmusnak tekinti.
Hogyan segíthetnénk a tehetség hasznosulását és az innovációt? Azzal, ha a tehetségeket már kicsi gyermekkoruktól kezdve megtanítanánk a széles kapcsolati háló kiépítésére. Azzal, ha mind a tehetségekben, mind a fogadó közegben bátorítanánk az egymás értékeit és tapasztalatait elismerõ nyitottságot és bizalmat. Azzal, ha mindezt be
tudnánk kapcsolni a világpiac áramlataiba.
Miért döcög az innováció Magyarországon? Máshogyan fogalmazva:
a kiváló eredményekkel büszkélkedhetõ magyar tehetséggondozásban
miért zökken meg a tehetségek pályaíve akkor, amikor iskoláik végeztével, képzettségük teljes vértezetében végre „kilépnek a pástra”, és eljönne a tehetség hasznosulásának várva várt pillanata? A szokásos válasz erre az, hogy „mert nincsenek meg a kellõ segítõ mechanizmusok”,
és óriási összegek, óriási hitelek, vállalatok, központok és társaságok
mozdulnak meg, hogy megteremtõdjön mindez. Ahogyan haladunk
elõre az évek során, egyre inkább úgy érzem, hogy e magyarázat a valódi okoknak csak egy kis részét írja le. Rengeteg segítõ mechanizmust
hoztunk létre és koptattunk el, a tehetség kisodródásának problémája
valahol mégis ugyanolyan súlyú probléma maradt.
Mi hiányozhat vajon? Ahogyan azt már a Magyar Szemlében 2006ban megjelent cikkemben megfogalmaztam („Innováció és tehetséggon-
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dozás”, XV/1., 2006. február 1.), a tehetség hasznosulása nagyon nagy
mértékben bizalomteljes, kölcsönös megegyezésre hajló emberi kapcsolatok kérdése. Mi minden gátolja jelenleg ezt? Elsõként a társadalmi bizalom alacsony szintje. Ameddig nem tudunk nagyobb bizalommal lenni egymás iránt legalább azokon a szigeteken, amelyeken belül a tehetség megjelenik és hasznosul, addig mind az innováció, mind a tehetségek hasznosulása a töredéke marad annak, ami lehetne. Bizalom híján
a biztonságkeresõ hálózatépítõ stratégia érvényesül, és így a társadalmi
csoportok zártak maradnak. A tehetség, az ötletet hordozó kreatív elme, az innovátor így már az elsõ lépésnél elbukik, hiszen nem tud találkozni azzal, aki az ötletét hasznosítaná.
Innovációhoz a legtöbb esetben gondolatok találkozása kell. Méghozzá egymástól gyökeresen különbözõ gondolatok találkozása. Ennyire eltérõ gondolatokat a legtöbb esetben csak egymástól gyökeresen különbözõ hátterû emberek hozhatnak magukkal. Ezeknek az embereknek tehát
találkozniuk kell! Ennél azonban többre van szükség. Az innovációcsírák hordozóinak olyan neveltetéssel és olyan környezetben kell találkozniuk, amely egymás õrültségeinek kíváncsi elfogadását és kombinálását nemcsak, hogy elviseli, hanem egyenesen kívánatosnak, sõt módfelett nagy örömnek is tartja. A legtöbb innováció ilyen viselkedésforma
és kapcsolatrendszer esetén születhet csak meg. Jelenleg sem a viselkedéskultúra, sem a kapcsolati formarendszer nem ilyen.
A hazai társadalmi hálózat csoportjainak elzártsága miatt vagyunk
az alvállalkozók alvállalkozói alvállalkozóinak az országa is. Ráadásul
az „ipar” jelentõs része betegesen centralizált, állami megrendelésekre
épülõ pszeudo-ipar (azért pszeudo-ipar, mert a kapcsolatszerzõ és -õrzõ versenyen kívül semmilyen valódi piaci versenynek nem kitett ipar).
Mivel a megrendelõ nem piaci megrendelõ, hanem igen jól azonosítható és igen szûk döntéshozatali szintet megjelenítõ pszeudo-piaci megrendelõ, emiatt a kapcsolatrendszer már a kiindulási pontján is végtelenül kicsi és szegény. Az így kialakuló hierarchikus fõ- és alvállalkozói
viszonyrendszert a bizalomhiányból fakadó elzártság mellett a fõvállalkozások busás haszna is fenntartja és újraépíti. Ilyen mechanizmusokkal egy rendkívül kis hatékonyságú, kilökdösõsdit és zéró összegû
játszmákat feltételezõ, az új iránti bizalmatlanságot és a kapcsolatsze-
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génységet ördögi körökben újra- és újrageneráló rendszer jön létre. Az
ilyen rendszer innováció- és tehetségellenes.
A schumpeteri megfogalmazás szerint az innovációnak öt alapesete
írható le: új termék létrehozása; új termelési eljárás bevezetése; új piacokra történõ nyitás; új nyersanyagforrások feltárása; új ipari szervezet
létrehozása. Az a gazdaság, ahol a vállalatok önmagukat reprodukálják,
azaz ugyanolyan termékeket, technológiákat, anyagokat használnak,
ugyanazokra a piacokra szállítanak és ugyanolyan szervezetben mûködnek, statikus, „bedöglött” gazdaság még akkor is, ha a termelésében
mennyiségi bõvülés mutatható ki. A gazdasági fejlõdés lényege az innováció megjelenése.
Az innovatív és tehetségtámogató viselkedési forma a piacot nem
szükséges rossznak, hanem a saját maga fejlõdését elõsegítõ mechanizmusnak tekinti. Az ilyen viselkedési forma csak akkor kap bátorítást, ha
a támogató rendszer a piackeresõ próbálkozásokat támogatja, és – a magyar támogatási mechanizmusok jelentõs részével ellentétben – nem a
piaci belépést egyre jobban elodázó pályázatláncolatokat mûködtet.
Ahhoz, hogy piacokat, ráadásul az igazi hasznot hozó, új és telítetlen piacokat vegyünk észre és hódítsunk meg, az innováció és a kreatív
tehetség mellett kellõ önértékelés is kell. Meg kell tanulni hinni abban,
amit ténylegesen tudunk, és meg kell tanulni kellõ kockázatot vállalni
érte. (Az egyik tudományos bíráló bizottságban ültem, amikor egy
rendkívül kiváló fiatal kutató egy szinte teljes mértékben ipari tervre
akart tudományos anyagi támogatást kérni. A tervvel nem is volt semmi baj. Fantasztikus terv volt. Azaz, lett volna. Ha egy cég nyújtja be, és
kockázati tõkét kér vele. Hogy ezzel sokan sokkal többet kockázatnának? Hát, bizony.) A kockázatvállalásnak van azonban másik fele is.
A lánglelkû, meg nem értett zsenik országa vagyunk. A híresen magas
magyar individualizmus a tehetségekben olyan szintre hág, amely a piacot jól ismerõk tanácsait sokszor semmibe veszi. A kompromisszumra
képtelen ötlet nagyon sokszor nem igazi ötlet, mert nem rugalmasan
egymásba át- és átalakítható ötletsereg egyik tagja, hanem egyedülálló
vagy egyedülállónak képzelt, a valóságban megvalósíthatatlan fikció.
A kérdés teát, hogy hogyan segíthetnénk a tehetség hasznosulását és
az innovációt? Azzal, ha a tehetségeket már kicsi gyermekkoruktól
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kezdve megtanítanánk egy széles kapcsolati háló kiépítésére. Azzal, ha
mind a tehetségekben, mind a fogadó közegben bátorítanánk az egymás értékeit és tapasztalatait elismerõ nyitottságot és bizalmat. Azzal,
ha mindezt be tudnánk kapcsolni a világpiac áramlataiba. (Nota bene:
megtanulnánk egy, de inkább sok világnyelven elmondani azt, hogy az
adott célközönség számára miért is vagyunk õrjítõen hasznosak.) És végezetül azzal, ha meg tudnánk erõsíteni egy olyan értékrendet, amely a
közös építkezés szilárd alapjain áll. Ilyen közös értékrend segítené azt,
hogy a tehetségnek kellõ önértékelése legyen, hogy a befogadó közeg
tisztelettel felismerje a tehetséget, és a kettõjük közös, az érték és a minél értékesebb piacon realizálható haszon alapján történõ összefogása
elzárja a belterjes és sokszor az államra centralizált fõ- és alvállalkozói
láncolatokat is.
A piacot ismerõk nem ismerhetik a zsenit. A zseni nem ismerheti a
piacot, feltéve, hogy nem éppen a piac zsenije. A zseni általában valóban nem piackonform. Ennek az ellentmondásnak azonban több feloldása is van egy jól mûködõ társadalomban. Az egyik a zseni meglátásait a piac által is megértett, igényelt megoldásokká „lefordító” interpretátorok csoportja. Nálunk túl nagy az individualizmus, túl sok a magát
zseninek tartó, és túl kevés az interpretátor. Aki meg interpretátor, az
sokszor folyvást lázong, hogy miért nem ismerték még fel, hogy õ tulajdonképpen zseni. És közben nem jön rá arra, hogy már rég kiderült
róla, hogy zseni: interpretátor-zseni. A duzzogó interpretátor nem tud
lefordítani semmirõl semmit, mert nem tudja beleélni magát eléggé a
másik gondolatmenetébe ahhoz, hogy olyan mélyen megértse azt, hogy
alternatív változatai is eszébe juthassanak. A jó interpretátor olyan,
mint egy színész. Benne él a szerepében, azaz benne él abban az ötletben, aminek a piaci megoldását keresi. A jó interpretátor olyan, mint a
szivacs, az ötlet mély átélése mellett a piaci igények és rezdülések sokaságát szívja be és érti meg. Ezeket a rezdüléseket egy tágabb csapat,
egy közösség gyûjti be és szintetizálja. A közösségek életében meghatározó tud lenni egy olyan vezetõ, aki képes annak megszervezésére,
hogy a közösség tagjai – egymással együttmûködve – belsõ egyéni erõforrásaikat a közösség (és saját maguk) számára megsokszorozva hasznosítsák.
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OKTATÁS

Mire jutottunk a Bölcsek Tanácsában?
Hogyan lehetne újjáépíteni a magyar oktatás rendszerét? Milyen körülmények változtatták meg az oktatás iránti igényeket világszerte az elmúlt évtizedekben? Legfontosabb hatásokként az információrobbanás,
az emberi kapcsolatrendszer gyökeres átalakulása és az értékrend elbizonytalanodása említhetõk, amelyekhez hazánkban a rendszerváltás
után a fokozódó társadalmi differenciálódás, az iskolai demográfiai
hullámzás és a pedagóguspálya leértékelõdése járult hozzá.
A magyar oktatási rendszer az elmúlt harminc évben olyan gyors
változássorozaton ment keresztül, amelynek igényei és elképzelései az
oktatási rendszert kiérleletlenül, összecsiszolatlanul, sok esetben egymásnak részben ellentmondó hullámokban érték el. Ráadásul a változások elvárt üteme a legtöbb esetben illuzórikusan gyors volt. E hatások miatt az oktatási rendszert nem toldozni-foldozni, hanem alapjaitól újjáépíteni kell.
Az oktatási rendszer újjáépítésében a legfontosabb feladat a kiváló
pedagógusok számának növelése. Olyan hosszú távú, kiszámítható,
stabilitást garantáló oktatáspolitika kell, amely újraintegrálja a magyar
oktatás rendszerét. Ha kitartók és következetesek leszünk az oktatást
jobbító munkánkban, akkor a magyar iskola az a hely lesz, ahová öröm
járni, és ahol szeretetteljes értékrend honol. Az oktatás kiemelt fejlesztése a válságból való kilábalás hosszú távú nemzetstratégiájának egyik
legfontosabb eleme, olyan közügy, amelyben az aktív részvétel minden
érintett – végsõ soron az egész magyar társadalom – közös feladata.
2008 nyarának végén kért fel Sólyom László köztársasági elnök úr
arra, hogy vegyek részt a 2008. november 25-én hivatalosan is megalakult Bölcsek Tanácsa munkájában. Elnök úr két feladatot tûzött a Ta-
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nács négy tagja: Eva Joly, Fodor István, Lámfalussy Sándor és jómagam
elé. Azt, hogy szakértõk bevonásával gondoljuk át, hogyan lehetne az
oktatás színvonalát sokkal jobbá tenni annál, mint amilyen ma, és fogalmazzunk meg olyan koncepciót, amely sikert hozhat a korrupcióellenes küzdelemben. Elnök úr azért ezt a két témát emelte ki a legfontosabb kérdések sokasága közül, mert az oktatás javítását olyan, a jövõ érdekében vett legfontosabb munkának tartotta, ami a felíveléshez nélkülözhetetlen. Másfelõl, mert Elnök úr az utóbbi években különösen
eluralkodott korrupciót a legsúlyosabb tehernek jelölte meg, ami lehúz
minden olyan tettet és tervet, amely egy sikeresebb, egy élhetõbb országot akar. 2010. január 29-én mutattuk be a nyilvánosságnak az elkészült munkát, a Szárny és Teher címû könyvet, amivel a Bölcsek Tanácsa munkája befejezõdött.
Az oktatás jövõjét megfogalmazó elképzelés létrejöttében száznál is
többen vettek részt. Közülük is fontos kiemelnem azt a tíz embert
(Barlai Róbertnét, Csovcsics Erikát, Farkas Anikót, Józsa Tamást, Nagy
Attilát, Ónodi Szabolcsot, Réti Mónikát, Szebedy Tast, Szilágyi Imrénét
és Villányi Györgynét), akik az oktatási munkabizottság tagjaként munkájukkal segítették a gondolatok csiszolódását. A segítõtársak többségükben nem az oktatást kutató szakemberekbõl, hanem az oktatás
eredményét a bõrükön elszenvedõ pedagógusokból, igazgatókból,
egyetemi hallgatóból álltak. Ez szándékos volt. Kiemelt fontosságúnak
tartottam, hogy ne olyan zengzetes tervezeteket tegyünk le az asztalra,
amelyek elvi alapja szilárd, csak egyetlen apró baj van velük, az, hogy
megvalósíthatatlanok, hanem olyan elképzeléseket, amelyek képesek
voltak keresztüljutni az oktatás napi gyakorlatát jól ismerõ emberek
szûrõjén. A bizottság tagjait számos más szakértõ is segítette. Végezetül, fontos szót ejtenem arról a csaknem száz kollégáról, akik az anyag
ilyen vagy olyan részének és formájának az átolvasása után véleményükkel megtiszteltek. Közülük igen sokan a blog olvasói és rendszeres
hozzászólói, kedves barátaim is lettek. Nem kevés segítõm az index.hu
portálon a Bölcsek Tanácsáról megjelent interjúm kapcsán jelentkezett. Az interjúban megadtam az e-mail címemet is, amelyet azonban
– szándékosan – a hosszú szövegfolyam végére tettem, rejtettem el.
A csel bevált. Egy kultúráltan gyûlölködõ és egy békés õrült kivételével
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csak azok kerestek meg, akik végigolvasták a szöveget, és akiknek kiváló és jobbító mondanivalójuk volt. Nagyon köszönöm mindenkinek
a megjegyzések ezreit! Már a munka elején világossá vált számomra,
hogy az oktatási rendszer egyik legnagyobb baja az, hogy túl bonyolult.
Ebbõl is fakad, hogy nem áll össze a fejekben az, hogy amit az oktatás
egyik szeletében megváltoztatok, az érint minden olyat is, ami látszólag nincs összefüggésben vele. A komplex látásmód igényébõl az is következett, hogy az elemzést és a javaslatot – a sok segítséget mind figyelembe véve – nekem egyedül kellett megírnom. Nem spórolhattam meg
azt, hogy a sok ezer oldal és sok ezer vélemény összeálljon a fejemben
valamelyest egységes egésszé. Hogy ez mennyire sikerült, annak a
megítélését az Olvasókra bízom.
A köztársasági elnök úr által megjelölt két tématerület közül én az
oktatásit koordináltam, ezért a továbbiakban ezzel kapcsolatban fogalmazok meg néhány, általam kulcsfontosságúnak tartott gondolatot. Nagyon fontosnak tartom azonban annak a hangsúlyozását, hogy az oktatás olyan komplex rendszer, amelyet csak egységében és nem kiragadott, ilyen-olyan részleteiben szabad szemlélni. Emiatt mindenkit arra
bíztatok, hogy olvassa el az elemzés egészét is! (A kötet innen térítésmentesen letölthetõ: http://csermelyblog.tehetsegpont.hu/sites/default/
files/file/oktatas_szarny_es_teher.pdf.) Fontos annak megemlítése is,
hogy amikor tanárról, tanulóról vagy iskoláról írok, akkor a bölcsõdétõl
az egyetemig minden oktatási intézményre gondolok.
Milyen körülmények változtatták meg az oktatás iránti igényeket világszerte az elmúlt évtizedekben? Három folyamatot emelnék ki kulcsszavakban:
az információrobbanást, ami nehezen meglelhetõ kinccsé tette az
elmélyedést és a hiteles információt;
az emberi kapcsolatrendszer gyökeres átalakulását (közösségbomlás, tárgyakkal fenntartott kapcsolatok az emberekkel, a természettel való viszony és a spiritualitás helyett);
az értékrend elbizonytalanodását (a jogok és a kötelességek, a felelõsség egyensúlyának megbomlása, fogyasztói társadalom, túlfogyasztási válság, mennyiség a minõség helyett).
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Ezek a jelenségek összefüggésben állnak egymással. Az információrobbanás minták ezreit adja a néhány korábbi helyett. Ez, és a régebbi,
zártabb közösségek felbomlása, igen fontos okai a kialakuló értékrendbeli bizonytalanságnak is.
Milyen körülmények változtatták meg az oktatás iránti igényeket hazánkban a rendszerváltás után? A nemzetközi trendek idehaza is érvényesültek. Nálunk a demokratikus átalakulás talán még nagyobb információrobbanást okozott annál, mint ami Nyugaton bekövetkezett. Az
emberi kapcsolatrendszert és az értékrendet a rendszerváltás még sokkalta inkább szétzilálta, mint egy hasonló átalakulást át nem élõ társadalomban. Jellemzõvé vált a rövid távú, egyéni érdekek térhódítása
a hosszú távú, közös boldogulás keresése kárára. A fentiek mellett három, hazánkra jellemzõ folyamatot emelek ki – ismét csak kulcsszavakban:
………………
………………
………………
………………
………………
………………

fokozódó társadalmi differenciálódás (társadalmi ellentétek, kibeszéletlen frusztrációk, neheztelés, reménytelenség és kiúttalanság
érzete: anómia);
iskolai demográfiai hullámzás (a közép- és felsõfokú oktatás erõltetett tömegesedését követõ csökkenõ létszámú korosztályok);
a pedagóguspálya leértékelõdése (ördögi kör, mert egyre rosszabbak a pedagógusjelöltek, ami fokozza a leértékelõdést, és ez elõsegíti, hogy még rosszabb pedagógusjelöltek legyenek; az iskolai vezetõk nem kellõ felkészültsége).
Ezek a hatások nyilvánvalóan ismét összefüggésben állnak egymással. A társadalmi differenciálódás fokozta az értékrendválságot, ami elmélyítette a társadalmi különbségeket. Mindkettõ hozzájárult a pedagóguspálya leértékelõdéséhez, amelyet a társadalmi problémáknak az
iskolára tolódása, a felsõoktatás minõségének lecsúszása és az iskolai
demográfiai hullámzás még csak tovább fokozott.
Növekvõ szakadék alakult ki az elvárások és a teljesíthetõ/teljesített
iskolai funkciók között. Az iskolával kapcsolatos elvárások növekedtek
az elmúlt évtizedekben.
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A tudást már nemcsak átadni, rendszerbe foglalni kell, hanem
mûködésében, alkalmazhatóságában is élményszerûvé kell tenni.
Az információtenger miatt az iskola õrült versenybe keveredett
a tanulói figyelemért.
Mind inkább olyan egyéni fejlesztésre van szükség, amely a tanulók egyéni értékeit, tehetségét és egyedi hátrányait egyszerre veszi
tekintetbe.
A társadalmi diszfunkciók helyretétele egyre inkább az iskolára
tolódik (értékrendet kell adnia egy értékrendjében szétzilált társadalomban, közösséget kell teremtenie egy közösségeit jobbára elvesztett környezetben stb.).
Az említett növekvõ elvárások mellett igen sok pedagógus veszélyesen túlterheltté, motiválatlanná, kiégetté vált. A pedagógusokat a szakma gyakorlásában túl kevés célzott, egyéni és hasznos segítség éri. Ebben a helyzetben sokuk ennél jóval kisebb elvárásoknak sem lenne képes eleget tenni. Mindezeket tovább tetézték az oktatás irányításában
elkövetett hibák, amelyek közül a legnagyobbak a következõk:
A legfontosabb hiba az, hogy húsz év alatt sem alakult ki koncepcionális és legalább fõ elemeiben konszenzusos oktatási stratégia.
Születtek ugyan hébe-hóba magukat stratégiának nevezõ dokumentumok, azonban ezek koherenciája sok kívánnivalót hagyott
maga után, és a megvalósításukban a „csemegézés” dominált.
A stratégia hiányának különösen fájó pontja, hogy rendkívül tisztázatlan az oktatás irányításának és finanszírozásának teljes rendszere. Úgy teszünk, mintha az iskolák és a pedagógusok egyforma
szinten teljesítenének, és egyformán kellene õket kezelni, pedig
ez messze nincs így. A normatíva nem veszi figyelembe az iskola
helyzetét és a tanulók képzésének eltérõ költségeit. A kiegészítõ
normatíváknak egyre barokkosabb rendszere pedig lassan már követhetetlenné vált. Hiányzik a rendszeres és megbízható, külsõ
szakmai értékelés. Az, hogy kellõ biztonsággal nem mutatunk rá
arra, hogy mi jó és mi rossz, általános és megkülönböztethetetlen
bizalmatlanságként jelentkezik a pedagógusokkal szemben, ami
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óriási károkat okoz. A differenciálatlan kezelésmód és a (pszeudo-)
piaci viselkedés kikényszerítése pedig – szándékaival pontosan
ellenkezõen – az oktatási intézmények közötti differenciálódást
segíti.
A magyar iskolarendszer kudarc- és hátránycentrikus. Nem azt
nézik az iskolák, hogy miben sikeres a tanuló, hanem azt, hogy
miben sikertelen. Azzal, hogy a diákok hátrányos helyzetére koncentrálunk, rosszul szolgáljuk azt a jogos igényt, hogy a magyar
oktatás méltányos legyen, mert a hátrányok középpontba állításával a diákot nem felemeljük, hanem – újra és újra tudatosítva tanáraiban és benne hátrányos helyzetét – hátrányai szintjére húzzuk le.

………………
………………
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………………
………………
………………

A magyar felsõoktatást hullámokban érte el a kampányszerûen végrehajtott tömegesedés, intézményi összevonás; normatív finanszírozás;
bolognai típusú képzés, a felvételi rendszer változása. A felvételt nyert
hallgatók tudásszintje drámaian csökkent. Ennek egyik fontos oka az,
hogy az érettségi/felvételi rendszer nem a teljesítésre, hanem a teljesítményminimumon maximalizálható felvételi pontszám megszerzésére
ösztönöz. E hatások összessége miatt a magyar felsõoktatás minõsége
számottevõen romlott. A magyarországi diplomák értéke erõsen differenciálódott, mára sokuk versenyképtelenné és hiteltelenné vált. A képzés szerkezete – különösen a bolognai átalakítás miatt – sok helyütt indokolatlanul szétdarabolódott, aránytalan. A ténylegesen megvalósuló
képzés minõsége nem ellenõrzött. A felsõoktatás jelentõs része mind
hazai, mind nemzetközi méretekben a küldõ és a fogadó intézményektõl elzártan mûködik. A felsõoktatási intézményrendszernek mind az
irányítási rendje, mind (különösen aggasztóan) finanszírozási struktúrája nem mérsékli, hanem erõsíti a káros hatásokat. Tehát a felsõoktatás egészét tekintve Magyarországon vészhelyzet van.
Hogyan lehetne a magyar oktatás – minden kiváló egyéni teljesítmény
ellenére – összességében nem túl rózsás helyzetét gyökeresen megváltoztatni? Az elsõ és legfontosabb megjegyzés, hogy az oktatási rendszert nem toldozni-foldozni, hanem alapjaitól újjáépíteni kell. Heller
Ágnes gondolatai illenek ide, aki szerint hagyjuk végre abba a helyzetet
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nem pontosan leíró, túl nagy szavak egymást túllicitáló kiabálását. Az
újjáépítés tehát nem azért szerepel itt, mert jól hangzik, és nem azért,
mert ütõs, hanem azért, mert egyértelmûvé vált a számunkra, hogy
a magyar oktatási rendszer az elmúlt harminc évben olyan gyors változássorozaton ment keresztül, amelynek igényei és elképzelései az oktatási rendszert kiérleletlenül, összecsiszolatlanul, sok esetben egymásnak részben ellentmondó hullámokban érték el. Ráadásul a változások
elvárt üteme a legtöbb esetben illuzórikusan gyors volt. E hatások miatt
a kialakult állapot mindennek nevezhetõ, csak rendszernek nem.
Az oktatási rendszer újjáépítésének legfontosabb elemei közül a következõk a legfontosabbak.
A kiváló pedagógus. Nagyon fontos, hogy a pedagógusképzés a felsõoktatás elitképzése legyen, ahova a hallgatók legjobbjai jelentkeznek (jelen helyzetre pont az ellenkezõje az igaz). A tanárképzés van a legnagyobb válságban. Változását a valóban tanári pályára képzettek számának a tényleges kereslethez igazításával,
kiemelt ösztöndíjjal, garantált állással, osztatlan ötéves plusz gyakorlati idõs képzéssel lehetne megoldani. A pályán lévõ pedagógusoknak sokrétû segítségre van szükségük. Ezt a teljesítmények
megfelelõ értékelésével és fokozott anyagi elismerésével, a pályára nem valók kíméletes és fokozatos eltanácsolásával, mentorálással, hálózatképzõ szakfelügyeleti rendszerrel, a tanártovábbképzés minõségének javításával, a tankönyv- és taneszköz-politika megváltoztatásával lehet elérni.
Hosszú távú, kiszámítható, stabilitást garantáló oktatáspolitika
kell, amely a minõség javítását, valamint egy érték- és sikercentrikus iskola kialakítását helyezi a középpontba.
Az oktatási rendszert integrálni kell rendszeres, külsõ, komplex
szakmai értékeléssel; a „kiváló” és a „leszakadó” iskolák külön kezelésével mind a jogosítványok, mind a pénzgazdálkodás, mind
a finanszírozás és fejlesztés formái terén. Így a leszakadó iskoláknak célzott, mentorált segítés javasolt: odahelyezett igazgatóval;
kiváló és ezért külön megfizetett tanárokkal; kötött tanmenettel;
kötötten felhasználható tan- és pénzeszközökkel. A kiváló isko-
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láknak pedig még a jelenleginél is nagyobb szabadság indokolt,
fejlõdésükhöz pedig – a csak nekik szóló – pályázatok. Ilyen rendszerrel érhetjük azt el, hogy egyre több és több iskola tartozhasson
a kiváló kategóriába.
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Sajnálom, hogy a 33 oldalnyi javaslatot – a lényeg kiemelésének igénye miatt – így össze kellett tömörítenem. A javasolt változtatások csak
hosszú távon, tíz, illetve húsz éves távlatban hoznak majd sikert. Az
oktatáspolitikának a magyarság egészére kell kiterjednie. Ha kitartók és
következetesek leszünk az oktatást jobbító munkánkban, akkor a magyar iskola az a hely lesz, ahová öröm járni, és ahol szeretetteljes értékrend honol. Hazánkban a térség leghatékonyabb és nem a legolcsóbb
oktatási rendszerét kell létrehozni a következõ 10-20 évben. Csak a
sokkal magasabb színvonalú nevelés és oktatás felé való garantált elmozdulással tudjuk indokolni azt, hogy az országnak még ebben a válságterhes idõszakában is többet kell áldoznia az oktatásra, melynek kiemelt fejlesztése a válságból való kilábalás hosszú távú nemzetstratégiájának egyik legfontosabb eleme, olyan közügy, amelyben az aktív
részvétel minden érintett – végsõ soron az egész magyar társadalom –
közös feladata.

Gondolatok a Szárny és Teher
ajánlásainak visszhangja kapcsán
A köztársasági elnök úr felkérésére a Bölcsek Tanácsa által készített
Szárny és Teher címû kötetnek alapvetõen igen pozitív visszhangja
volt. Bevallom így utólag, hogy nagyon sok kritikai megjegyzésre számítottam. Sokkal többre, mint amennyi érkezett. Nemcsak azért, mert
úgy véltem, hogy az értékelés, avagy az ajánlások ne lettek volna elmélyült gondolkodás termékei, hanem inkább a kialakult bozótharc miatt,
amely az oktatással kapcsolatos nézeteket is megfertõzte az elmúlt
években. A „harcosok” már a Nemzeti Alaptanterv „homouszion”-vitáin megedzõdtek, és sok más hasonló vitán csiszolták tovább azt a ki-

Nem meglepõ, csak megdöbbentõ, hogy, ahogyan azt Fleck Zoltán írja: „…az EU tagállamaiban a felnõtt korú (25 és 64 év közötti) aktív lakosság 42 százaléka vesz részt valamilyen
szervezett vagy informális képzési, tanulási folyamatban. Az országok közötti különbségek
számottevõek: Ausztriában és Szlovéniában, hogy csak a hozzánk közeli kultúrákat említsem,
80 százalék fölötti, míg Magyarországon 12 százalék. Ezzel az adattal mélyen mi vagyunk
a legrosszabb felnõtt tanulók, hozzánk hasonló adattal (17 százalék) csak Görögország ››
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vételes képességüket, hogy egyetlen árva szóba egy egész világnézetet
lássanak bele. Nagyon nagy szerencsének tartom, hogy ez a Szárny és
Teher esetében a legtöbb helyen nem így történt. Nyilván szerepe lehetett ebben a kiegyensúlyozott, ideológiamentes, töprengõ, a fogalmakat
értelmezni és újraértelmezni vágyó alaphangnak. Ugyanakkor az eltelt
idõszak meggyõzött valami másról is. Úgy tûnik, hogy akkor sokkal
jobban tudunk nemcsak hibát, hanem értéket is felfedezni valamiben,
ha az egy tekintéllyel bíró, de pártfüggetlen helyrõl érkezik. Így ugyanis nem indulnak be azok az évtizedes zsigeri célzóreflexek, amelyek
mindent levadásznak, ami akár csak az ellenfél közelében mozog. Érdemes lenne ezt a felismerést, ezt a mechanizmust tudatosan is kiterjeszteni. Ebben nagyon nagy szerepe lenne minden olyan pártoktól
független (elnöki, akadémiai, civil stb.) szervezetnek, amely számottevõ elfogulatlan szellemi erõt tud felmutatni a háta mögött.
Az általános megértés mellett természetesen volt jó néhány olyan
kérdés is, amely vitát kavart. Ilyen volt az integrációval kapcsolatos álláspontunk, amely az iskolarendszer integrációját tartotta az elsõ számú megoldásra váró kérdésnek, és nem tartotta helyesnek azt a hevületet, amely – különösen néhány évvel ezelõtt – szegregációellenes hadszíntérré változtatta a magyar oktatás nagy részét. Sok helyen elmondtam már, de itt is fontosnak tartom megismételni, hogy ez a nézõpont
messze nem a magyar iskolarendszert szétziláló differenciálódás elleni
küzdelem szõnyeg alá söprését jelentette. Éppen ellenkezõleg! Azt a
felismerést tükrözte, hogy nem a negatív tendencia (a szegregáció) ellen kell küzdeni (pláne nem jogi szankciókkal és morális alapon), hanem a pozitív tendenciát (az integrációt) kell erõsíteni – tevõlegesen és
minden eszközzel. A mi szóhasználatunkban az integráció elsõdlegesen nem a gyermekek integrációját (és itt az elsõdleges szón hangsúly
van, mert nagyon fontos megõrizni a gyermekeket integráló sok jó gyakorlatot), hanem az iskolarendszer integrációját jelenti, vagyis azt,
hogy a rosszul mûködõ iskolákat azonosítani és igen nagy erõfeszítéssel felzárkóztatni (vagy okosan elõkészítve becsukni) kell. Ennek a feladatnak neki kell látni, ugyanis nem engedhetünk meg még sok olyan
évet, amely kiváló gyermekek sorát zárja be rossz iskolákba. Ha harcolni kell valami ellen, akkor az némely iskola tartósan alacsony színvo-
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›› rendelkezik. Különösen elkeserítõ, hogy a legmagasabban képzett vezetõ szakemberek
(highly skilled white collars) esetében a nem formális tanulásban részt vevõk aránya 10 százalék, az európai átlag harmada. A felsõfokú végzettségûek 17 százaléka tanul valamilyen
informális módon (könyvtár, számítógép, internet segítségével). Az utánunk következõ legrosszabb ebben a tekintetben Spanyolország, ahol ez az arány 34 százalék, az európai átlag
viszont 55.”
Greguss Pál
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nala. Ennek a megszüntetésével (ami messze nem minden esetben
egyenlõ az iskola megszüntetésével) lehet elvárni azt, hogy a szegregáció csökkenjen – persze nem magától, hanem megfelelõ programok sokaságával együttesen.
Valahol nagyon jogos volt sok olyan kritika, amely a Szárny és Teher
által nem kellõképpen kifejtett részekre, így az iskolarendszer elemzésének a hiányára, a finanszírozási javaslatok kidolgozatlanságára, a felsõoktatásról szóló részek további bõvíthetõségére (általában is, szinte
minden rész további bõvíthetõségére) hívta fel a figyelmet. Nem írhattunk tele köteteket. Nemcsak azért, mert a Bölcsek Tanácsa tagjai által
társadalmi munkában végzett feladat ezt fizikailag nem tette volna lehetõvé, hanem azért is, mert azt szerettük volna, hogy az összefoglalásunk olvasható méretû maradjon.
Sokan félreértették „az iskola legyen egy sziget” koncepciónkat is,
amely nem azt akarta hangsúlyozni, hogy az iskola izolálása kívánatos
lenne, hanem arra figyelmeztetett, hogy egy értékrendet magáénak valló közösség törvényszerûen sziget lesz egy értékzavaros közegben, és
ez az állapot csak lassan oldható.
Kritika érte a leírtakat abból a szempontból is, hogy sok esetben nem
tettük le egyetlen szélsõséges koncepció mellett sem a voksunkat. Én
ezt értéknek és nem hiányosságnak tartom. Az igazság általában nem
fekete és nem fehér, hanem szürke. A szürke persze lehet deprimáló
szín, de az is fontos, hogy ha valami tényleg szürke, akkor álljunk ellen
mind a fekete, mind a fehér csábításainak.
A Szárny és Teher szövegét sajnos nem tudtuk lektoráltatni. Ez az
idõkorlát és a Bölcsek Tanácsa Alapítvány szûkös anyagi helyzete miatt
következett be. Emiatt bizony maradtak benne hibák bõségesen. Én
magam kb. 450 pártállami hangulatot idézõ „kell”-t irtottam ki a saját,
oktatási szövegembõl. Ez is csaknem egynapi munka volt. Fodor István
barátom is küzdött a korrupcióellenes rész szövegével eleget. Többre
egyszerûen nem tellett.
A személyes tapasztalatok százai között sajnos akadtak nagyon keservesek is. Elfacsarodott a szívem, amikor azokról az alkoholista igazgatókról hallottam, akik zugkimérést csináltak az igazgatói irodából.
Mélyen megdöbbentem, amikor az egyik tanítóképzõ fõiskolán azt
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mondta az igazgató asszony, hogy tanítványai 3%-a tud csak mondani
akár egyetlen olyan nevet is, aki jó tanára lett volna.
Ugyanakkor elõadásaim tucatjain láttam csillogó, változást akaró
szemeket. Nagyon nagy élményem volt Urbán József atyával, a piaristák tartományfõnökével és a munkatársaival való találkozásom. Szívet
melengetõ az, ahogyan egy tanítórend tanulni szeretne mindenkitõl, és
még jobbat akar. Nagyon jó érzés volt látni azt, hogy a pedagógus kollégák jelentõs része nem retten meg attól, hogy a jobb pedagógus többet
kapjon. Miért? Mert bízik magában. Mert tudja, hogy õ többet ad. Úgy
érzem, hogy valami változófélben van. Némely szegletben, némely kis
szigetben kezd visszatérni a tanári öntudat. Minden erõnkkel azon kell
legyünk, hogy ezt tovább segítsük.
Jóval a Szárny és Teher útjára bocsátása után ismertem fel azt, hogy a
könyvben alapvetõ fontosságúnak tartott iskolai értékrend és a – számomra, tehetséggondozóként szintén kiemelten fontos – kreativitás
milyen mélyen összefüggenek egymással. Kopp Mária Beteg társadalom, egészséges nemzet címû könyvében a következõképpen ír errõl.
„Mivel a szorongás elkerülése az egyik legerõsebb motiváló tényezõ,
ezért az ember megpróbálja a szorongást keltõ, bizonytalan helyzeteket
elkerülni. Éppen ezért nagyon sokan próbálnak visszaélni a szorongáskeltéssel. Például az a szülõ, aki ugyanazért a dologért hol megdicséri,
hol megszidja a gyereket. Az ilyen gyerek számára a helyzet kiszámíthatatlanná válik, nem tudja, mikor kap büntetést, mikor nem, és szorongó, megfélemlített emberré válhat. Sajnos a tanárok, tanítók is sokszor élnek ezzel az eszközzel, mert egy szorongó, megfélemlített osztályt sokkal jobban lehet kezelni, mint azokat, akik beleszólnak a
dolgokba, vitatkoznak az órán. A fegyelemre persze szükség van az
osztályban, de meg kell találni az egyensúlyt, mert a gyerekek jövõjére
nézve veszélyes, ha a tanárok ún. debilizáló szorongást alakítanak ki
a gyerekekben. Az ilyen gyerekek lekushadnak, nem mocannak, meg
se szólalnak az órákon. Magyarországon sajnos ez eléggé jellemzõ.”
A szilárd iskolai értékrend tehát a kreativitást éppen, hogy nem gúzsba
köti, hanem felszabadítja. Ez nagyon megszívlelendõ felismerés.
Nagyon szép megerõsítését kaptam a Szárny és Teher egyik legfontosabb pedagógiai tételének, a sikercentrikus iskola megteremtésének
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szintén Kopp Mária elõbbiekben említett kötetében: „Az embernél a
»tanult tehetetlenség« állapota alakulhat ki olyan (…) iskolai viszonyok között, amikor arra jön rá, hogy bármit csinál, úgyse sikerül neki.
A tanár úgyse õt fogja megdicsérni, úgyis rossz tanuló marad (…) Az
ebbe való belenyugvás, a dolgok föladása a »tanult tehetetlenség« állapota. Ezzel szemben írta le Martin Seligman a »tanult leleményesség«
állapotát. Azt, hogy az ember megtanulhatja, és természetesnek tarthatja azt is, hogy általában sikerülnek a dolgai.”
Kopp Mária írt arról is, hogy ha egy családban a gyermeket úgy várják és úgy fogadják, mint egy „potenciális Messiást”, azaz a kisgyermeket a fejlõdését serkentõ, minden kis elõrehaladásának örvendezõ, szeretetteli környezet veszi körül, akkor sokkal nagyobb arányban születik kivételes teljesítmény, teremtõdik tartós motiváció, bomlik ki tehetség, akár a világhírig is. Soha nem volt szükség annyira arra, hogy
a személyesség, kölcsönösség, együttmûködés jellemezze az iskolai
munkát, mint ma. Pontosan ezek azok a minták, amelyek nagyon hiányzanak a magyar társadalomból.

Milyen a jó tanár?
A jó tanár egész életen át példát ad, olyan új világot nyit meg emberségben és tudásban, amelyet a diák soha nem felejt el. A jó tanár már elfogadta magát. Egész életével tanít és nevel. A jó tanár nem elzártan él a
tanítványaitól, élete nyitott könyv. A jó tanár szemléletet ad, az ismeretek összefüggéseit, és megmutatja az ismerethálózat felépítését. Koherens, integráns és hiteles. Nyitott és a diákkal együtt tanul. Érzéke van
a különlegesre, mindenben a jót, a pozitívat, az értéket keresi. A jó tanár legalább ötször annyit dicsér, mint amennyit szid. Kifogyhatatlan
annak a szeretethálózatnak az építésében, ami a diákjainak nyit új és új
utakat. A jó tanár egyszerre az állandóság és a változás egysége. E kettõsség egyidejû betöltésével válik olyan kulturálisan domináns személyiséggé, aki formálja a köré szervezõdõk közösségét.
A jó tanár ismeri és elfogadja a hibáit és korlátait. Emiatt alázatos.
Nem fedezi fel és nem gyûlöli a saját hibáit a tanítványaiban. Tudja,

Engedjétek meg, hogy egy Németh László-idézettel járuljak hozzá ehhez az érdekes kísérlethez, ahhoz a kutatáshoz, hogy vajon ki a jó tanár. „Mert hisz’ nem az ismeret, még csak nem
is a tanított tárgy mások elé helyezése a jó tanár nyoma. Hanem a felébresztett képesség,
vagy ha az nincs – az ébresztés nem sikerül –, ami a tanárban is honvágyként él: a szép óra
emléke, az ismeretszerzés öröme, az az érzés, hogy tanulni jó, s a szellem kaptatói nagy önérzetadó s épp ezért visszasóvárgott rálátásokhoz vezetnek.” Ugye, szép? Ezt az idézetet ››
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hogy mi a tehetségnek az a szintje, ahol az õ szakmai tudása véget ér,
ahol másnak kell átadnia a kiválóságot. Bízik magában, hogy azokra az
emberi tartalmakra, amelyeket õ hordoz, a diákjainak akkor is szüksége
lesz, amikor már a tanár a saját tanítványának egy szavát sem érti, ha
a szakmára terelõdik a szó. A jó tanár tudja, hogy mit ér, és emiatt hiteles.
Meggyõzõdésem, hogy a jó tanárnak a saját magát elfogadni képes
alapállása a legfontosabb. Ha úgy igazán belegondolunk, ne higgyük
azt, hogy ez egyszerû lenne! Hosszú évtizedek munkája kell ehhez. Én
elõször 32 évesen tudtam elfogadni magam. És ma sem állíthatom,
hogy az út végén járnék, hiszen minden évnek olyan új és új hozadéka
van, amelynek elfogadása bizony nem kis feladat. A saját maga elfogadására való nyitottság és képesség vizsgálata egy ideális oktatási rendszerben a tanári pályaalkalmassági vizsga igen lényeges eleme kellene,
hogy legyen. (Nota bene: így kellene megvizsgálni az alkalmasságot
a politikusi, illetve a más emberekkel felelõsen foglalkozó pályák bármelyikén.)
A jó tanár egy beszélgetésben legalább annyit ad át saját maga legbelsõbb történeteibõl a diáknak, mint amennyit a diáktól mélységes bizalommal megkapott. Csak ezzel érheti el, hogy a diák biztonságban érezhesse magát. A jó tanárnak e „kibeszélés” nem okoz gondot, hiszen e
történetek minden hozadékát már régen elrendezte magában, mert elfogadta magát. Így válik a jó tanár egész élete példává. Nem azért és
nem azzal, mert a jó tanár vétlen és nem hibázó személy. Hanem azért
és azzal, hogy a jó tanár nyíltan vállalja a hibáit, szembenéz velük, elfogadja magát hibáival együtt, amelyek javítására törekedik. Pontosan ez
a vállaltan küzdelmes nyitottság adja meg a jó tanár hitelét.
A jó tanár szemléletet ad, az ismeretek összefüggéseit, az ismerethálózat felépítését mutatja meg. Az igazán jó tanár hitelét a szakmai hitele teremti meg. Nemcsak a tanított szakjaival összefüggõ ismereteket
tudja – lehetõleg pontosan –, nemcsak ezen ismeretek fejlesztését vállalja – lehetõleg folyamatosan –, hanem ismeri és érti ezen ismeretek
összefüggéseit is. A jó tanár iránytût ad a diák kezébe azzal, hogy az ismeretek lényegét emeli ki. Van ereje és mersze szelektálni és megmutatni, hogy mely ismeretek azok, amelyek kevéssé fontosak. A jó tanár
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›› Simonyi Károly fizikustól halottam, amikor 2000 májusában megkapta a Magyar Tudományos Akadémia Aranyérmét. Úgy emlékszem, hogy akkor már nem volt teljesen egészséges, és nem volt személyesen jelen az átadáson, de egy csodálatos üzenettel köszönte meg
a díjat. Õ is ilyen tanár volt. Aki az életével is tanított és példát mutatott másoknak.
Burányi Zoltán
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az ismerethálózat felépítésével nemcsak azok megtanulását és alkalmazását segíti, hanem egy óriási eszközt is ad a diák kezébe annak az
eldöntésére, hogy melyik új ismeret a hiteles.
A jó tanár koherens, integráns és hiteles. A jó tanár tulajdonságai,
döntései, választásai nem olyanok, mint egy szénaboglya. A jó tanár
következetes és kiszámítható. Nincs az életében kettõs mérce. Saját
magát és minden diákját ugyanazzal a mértékkel méri. Igazodási pontot ad, amely létét és egyéniségét egy elbizonytalanodott világban különösen fontos értékké emeli. Higgyük el, hogy a semmilyen tanárnál
még a kifejezetten rossz tanár is jobb! Ugyanis a rossz tanár a diáknak
a „nem-választás” értékmintáját adja meg. Továbbmegyek, minden tanári karban fontos egy koherensen „rossz” tanár jelenléte (értve ez alatt
a maximalista, diáknyúzó, együtt nem érzõ fajtát), hogy a diákoknak
viszonyítási pontot adjon. (Természetesen az is nyilvánvaló, hogy az
az iskola, ahol az ilyen, a diákoktól elzárkózó, magukat félistennek
képzelõ tanárok kerülnek túlsúlyba, elátkozott hely lesz.)
A jó tanár nyitott és a diákkal együtt tanul, és kölcsönösen tanulnak
egymástól. A jó tanár készségesen elismeri a hibáit és hiányosságait.
Világos az értékrendje, emiatt azonnal rájön, ha vétett ellene. A vita
tárgya ténykérdéssé és nem önértékelési kérdéssé válik, ami minden
elfogulatlan vita egyedüli kiindulópontja. A jó tanár kifejezetten keresi
és teremti azokat az alkalmakat, amelyekben a tanulási folyamat domináns eleme a diák lehet, aki új ismereteket, új szempontokat hozhat
a megértés kölcsönös fejlõdésében.
A jó tanárnak érzéke van a különlegesre. Nem fél tõle, hanem élvezi
és örül neki. Nem zavaró, elzárandó, elrekesztendõ, betiltandó eseménynek tartja a különlegest, hanem megfigyelendõ, fejlesztendõ, kivételes csodának, egy nyiladozó érték (esetleg tehetség) elsõ megjelenési formájának. A jó tanárnak a tehetség kihívást jelent, növeli a kreativitását. A jó tanár mindig nyitott arra, hogy az egyediségnek olyan
egyedi programot találjon ki, amelyik csak rá szabott.
A jó tanár mindenben a jót keresi. A jó tanár nem azt emeli ki, amit
a diák nem tud, hanem azt, amit tud. A jó tanár legalább ötször annyit
dicsér, mint amennyit szid. A jó tanár ezzel olyan energiákat szabadít
fel, amelyek létérõl sem õ, sem diákjai, sem pedig a szülõk még csak

Számomra eddig a tanári hivatást az alábbi vers írta le a legpontosabban.
Platthy Zsuzsanna
Reményik Sándor: Akarom
Akarom: fontos ne legyek magamnak.
A végtelen falban legyek egy tégla,
Lépcsõ, min felhalad valaki más, ››
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nem is álmodtak. A jó tanár mindent jóra magyaráz. Kifogyhatatlan abban a kreativitásban, hogy a legrosszabb eseményben is megtalálja azt,
ami jó, ami példa, ami kiemelhetõ, felmutatható és fejleszthetõ. A jó tanár ezzel ad mintát a diákjainak arra, hogy az élet legnehezebb pillanataiban hogyan kell megõrizniük az emberségüket.
A jó tanár kifogyhatatlan annak a szeretethálózatnak az építésében,
ami a diákjainak nyit új és új utakat. A jó tanár minden lépésével a jóindulat egy újabb útját kövezi ki. Egy ilyen, önelfogadáson, önzetlenségen, bizalmon és értékkeresésen alapuló alapállás is olyan energiákat
mozgósít a diákok fejlõdése érdekében, amelyek létérõl addig senki
még csak nem is álmodott.
A jó tanár egyszerre az állandóság és a változás egysége. Azzal, hogy
a jó tanár hiteles értékmintát ad, következetes, állandóan és mindenben a jót keresi, a szeretet állandóságát testesíti meg a környezetében.
Azzal, hogy a jó tanár a diákjai, a különleges, az új és a környezete iránt
nyitott, azzal, hogy állandóan tanulásra kész, az új bizalomteli elfogadásának, a változásnak az izgalmát hozza a vele kapcsolatban állók életébe. E kettõsség egyidejû betöltésével válik a jó tanár olyan kulturálisan domináns személyiséggé, aki formálja a köré szervezõdõk közösségét.
A változás és az állandóság egysége a férfias és a nõies tulajdonságok
egységeként is felfogható. A jó tanár egyszerre apa, aki igényeket támaszt, akinek a szeretete a teljesítés feltételéhez kötött, aki állandóan
izgalmat hoz, és mindig újat mutat. Ugyanakkor a jó tanár egyben anya
is, aki elfogadó, szeretete feltétel nélküli, aki az állandóság megnyugtató és vigaszt adó õsbizalmát hordozza.
A jó tanár egyik legfontosabb ismérve a lelkesedés. Az a magával ragadó öröm és hit, amellyel a számára fontos tárgyról, emberrõl, érzelemrõl, bármirõl beszélni tud. Az a kifogyhatatlan energia, amellyel
a szépre és a jóra irányuló cselekvésre mozgósít. Az a belsõ tûz, amely
elõl nem lehet kitérni. Az a motiváció és az az életét átjáró belsõ flow,
amelynek átható ereje keresztültör minden páncélon, amelyet a gyermek egy elszúrt család, egy elszúrt élet miatt korábban növesztett.
Mindez azokból következik, amelyeket leírtam – és mindez egyben oka
és mozgatórugója is mindennek. A tanárra és a benne rejlõ energiára
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Legyek a csend, mely mindig enyhet ad.
A kéz legyek, mely váltig simogat,
Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok.
Legyek a fáradt pillákon az álom.
Legyek a délibáb, mely megjelen
És nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem,
Legyek a délibáb a rónaságon. ››

Ekevas, mely mélyen a földbe ás,
Ám a kalász nem az õ érdeme.
Legyek a szél, mely hordja a magot,
De szirmát ki nem bontja a virágnak,
S az emberek, mikor a mezõn járnak,
A virágban hadd gyönyörködjenek.
Legyek a kendõ, mely könnyet töröl,
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úgy kell vigyáznunk, mint a szemünk fényére. A tanárok energiája az
iskola, a közösség és az egész ország egyik legféltettebb kincse kellene,
hogy legyen.

Miért kevesebb ma a hivatástudat?
A FELSÕOKTATÁS GONDJAINAK TÁRSADALMI OKAIRÓL
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A szótár szerint „a hivatástudat a foglalkozáshoz, a munkához fûzõdõ
belsõ elkötelezettség, odaadás, a javadalmazástól független motiváció”.
Számomra a hivatástudat a belsõ motiváció mellett annak az érzése is,
hogy valaki mások számára olyan hasznos tevékenységet tud végezni,
amelyet a többiek valóban hasznosnak tartanak, és ekként vissza is igazolnak. Természetesen a hivatástudatnak hasznosság és visszaigazolási igény nélküli példái is léteznek (a társadalmat a társadalom ellenére
megváltani akaró szent õrült, hivatásszerûen professzionális gonosztevõ stb.). A hivatástudathoz kell természetesen hivatás, vagyis olyan
foglalkozás, munka, azaz kikristályosodott szerepkör, amelyet a társadalom ismer és elfogad.
Mi minden miatt tört meg a hivatástudat mostanában? Vitaindítóként hat társadalmi okot fogalmazok meg azzal a megjegyzéssel, hogy a
viselkedési minták eróziójának aggasztó jelei elsõsorban az iskolákban
és ezen belül az egyetemeken jelentkeznek, ahol éppen a hivatástudat
felkeltése kellene, hogy a legfontosabb feladat legyen.
1. A társadalmi szerepek szétmosódtak. Felgyorsult a világ, nagyon
kevés szerepkör õrizte meg azt az identitását, amellyel korábban
rendelkezett.
2. A megmaradt szerepkörök mintái megritkultak.
3. A megmaradt minták hatása csekélyebb. Többen lettünk. Sûrûbben lakunk. Kevésbé és kevésbé intenzíven figyelünk egymásra.
Az „énceleb” magatartás nem mintát követ, hanem mindenáron
mintát akar adni, akkor is, ha nincs mibõl. Magyarországon az individualizmus különösen ritkává teszi a mintakövetést.

Legyek a vén föld fekete szívébõl
Egy mély sóhajtás fel a magas égig,
Legyek a drót, min üzenet megy végig
És cseréljenek ki, ha elszakadtam.
Sok lélek alatt legyek a tutaj,

Egyszerû, durván összerótt ladik,
Mit tengerbe visznek mély folyók.
Legyek a hegedû, mely végtelenbe sír,
Míg le nem teszi a mûvész a vonót.
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4. A társadalmi értékrend szétzilálódott. Nincs megegyezés abban,
hogy mi az, ami köztiszteletben áll. Túl kevés az arra irányuló törekvés, hogy közösen rögzíteni lehessen egy igen széles körben elfogadható, valóban a „köz” tiszteletét élvezõ minimumot. A köztisztelet hiánya igen „drágává” teszi azokat az áldozatokat, amelyeket egy hivatás professzionális mûveléséhez sok éven, évtizedeken keresztül hozni kell.
5. Túl kevés a pozitív visszajelzés. Ahogyan múltak az évtizedek,
kedvetlenebb, morgósabb, anyázósabb ország lettünk. Feldolgozatlan frusztrációk tömegét cipeli szinte minden család, nem marad erõnk a szeretet, a köszönet, a megbecsülés kinyilvánítására.
6. A bizonytalan környezet és az ebbõl fakadó rövid távú gondolkodás sem kedvez a hivatástudat éveket, évtizedeket igénylõ megerõsödésének.
Ezek a megállapítások hangsúlyozottan nem a „társadalmi hardver”,
vagyis az intézményrendszer, az intézkedések oldaláról közelítették
meg a hivatástudat-hiányt, hanem a „társadalmi szoftver”, azaz azon
kicsi, finom hatások oldaláról, amelyek törvénykezéssel, rendelkezéssel nem befolyásolhatók. Életünk legfontosabb problémái éppen ilyenek. E bajokat „quick-fix” megoldások (például ennek hitt rendeletek)
helyett önerõsítõ folyamatok segítésével és türelemmel, elképesztõen
nagy türelemmel (de ugyanakkor évtizedeken átnyúló, hihetetlen következetességgel) lehet csak megváltoztatni. A társadalmi szoftver befolyásolása sokkalta fontosabb, mint a társadalmi hardveré (különösen
egy olyan országban, amelyben évszázadok kreatív tapasztalata gyûlt
fel bármilyen társadalmi hardver semlegesítésére).
Hogyan jelentkeznek a hivatástudat kialakulását gátló tényezõk az
oktatásban?
A viselkedési minták eróziójának aggasztó jelei érvényesek a családokra is, de fokozottan érvényesek az iskolákra. A hivatástudat
kialakításának általános problémáit az iskolarendszer specifikus
bajai tovább mélyítik.
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A tanárok hajszoltsága pontosan arra nem hagy elszántságot,
energiát és akár idõt sem, hogy a tanárok érzelmileg megnyíljanak
a diákjaik elõtt. Így még az a tanár sem képes átadni az értékrendjét, aki értékrend szerint él. A tanárokra sokszor jellemzõ zaklatott
életvitel képtelen olyan hivatás-éthoszt közvetíteni, amely a diákok családjában igen sokszor amúgy is hiányzik.
Az iskola környezetének, irányításának sok évtizedre visszanyúló
bizonytalanságai nem segítik az iskolai viselkedésminták stabilizálódását és ezzel példaadó erejük erõsödését.
A hivatástudat kialakulásának egyéni oldala ellen hatott a felsõoktatás tömegesedése is. A tömeg pusztán méreténél fogva is ellehetetleníti a hivatástudatot, ugyanis az, aki tömegbe kerül be,
nem érzi kiválasztottnak magát. Egy, a jelenleginél jobban és minõségi irányba strukturált felsõoktatás még akkor is több hivatástudatot tudna adni, ha összességében megtartaná a „tömeg” jellegét. Egy ilyen oktatás persze a jelenleginél drágább. A jelenleg feleslegesen „letanított” sok-sok óra persze még drágább.
A felsõoktatás BSc fõszakjai növelték ugyan a dinamizmust és az
átjárási lehetõségeket (ami kétségtelenül pozitívum), de a szakok
meghatározottságának elmosódásával ugyancsak a hivatástudat
kialakulása ellen hatottak.
A tömeges felsõoktatásban tanulókat egyén helyett „darabnak” kezelik, aminek nem lesz hivatástudata. Hivatástudata csak személyes hatások sorozatát kapó egyénnek lehet.
Az oktatási rendszer hivatástudatot gátló említett sajátosságai ismét
csak kisebb részben az „oktatási hardver”, azaz a rendeletek, a szerkezetek miatt alakultak így. Itt is nagyobb (a jelenlegi közfelfogásnál pedig lényegesen nagyobb) szerepe van az „oktatási szoftvernek” (a rendelkezésekkel csekély módon befolyásolható emberi kölcsönhatáshálónak), amelyet ezer apró helyen lehet és kell javítani – évek, évtizedek
alatt, türelmesen, de következetesen. Oktatásunkban pontosan annak
az ördögi körnek a két oldalát is látjuk, ahol a tanári motiválatlanság
diákmotiválatlanságot szül, és viszont. Azonban, mint minden ördögi
kört, ezt is meg lehet törni, és az öngyengítésbõl önerõsítéssé lehet átformálni – nem kevés energiával persze.
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A motiváció forrásai
MI MINDEN LELKESÍTHETI AZ EMBERT, HA MAGYAR?

Motiváció nélkül nincs tehetséggondozás, nincs jó iskola, nincs haladás és nincs értelmes élet. Rendben. De hogyan terem a motiváció? Mitõl és kitõl kaphatunk motivációt, és hogyan adhatunk másoknak?
Ahhoz, hogy adni tudjunk, birtokában kell lennünk annak, amit
adni akarunk. Motiválatlan tanár képtelen motiválni bármely tanulót.
Mi motivál például engem? Miért dolgozom annyit másokért? Miért
nem halmozok pénzt, miért nem hajhászok unos-untalan gyorsan múló örömöket? Elsõsorban tudós vagyok, kutató. A kutatót a megismerés
vágya hajtja. Az a kognitív feszültség, amely abból fakad, hogy egy kérdésre nem tudom a választ. Ma még nem tudom. De tudni akarom. Oldani akarom azt a feszültséget, amit a válasz nem tudása jelent. Általánosítva a választ, a motiváció nagyon sokszor a feszültség, a szorongás
oldásának vágyából fakad.
A feszültség, a szorongás oldását úgy is fogalmazhatnám, hogy az
nem más, mint a motiváció forrása, a biztonságra törekvés. Ilyenformán végsõ soron azt is a biztonságra törekvés motiválja, aki pénzt
gyûjt. Kapar, habzsol, harácsol. Az ilyen mérvû pénzgyûjtés már meszsze nem csak a biztonságra törekvés jele. A harácsolás ilyen mértékében már a hatalomvágy, az uralomvágy is masszívan szerepet játszik.
Ezek a fajta vágyak az én génjeimbõl valahol kiestek. Valahol a biztonságra törekvés a másokért végzett munkának is fontos mozgató rugója –
legalábbis a játékelmélet szerint. „Ha sokat adok másoknak, akkor jogot
formálhatok arra, hogy õk is segítsenek nekem, ha majd bajba kerülök.”
Sokszor gondolkodtam már ezen magam is. Kicsit csodálkozva arra jutottam, hogy bennem ez sincsen jelen. Talán azért van ez így, mert már
ötévesen arra szoktattak a szüleim, hogy legyek önálló és álljak helyt
magamért.
A szeretetvágy, a közösséghez tartozás vágya nagyon erõs motiváló
erõ. Különösen azok számára, akik nem érzik át az állandó társ mindenkori jelenlétét és átható szeretetét, az egyedül maradás félelme,
a szeretetnélküliség félelme iszonyatosan nyomasztó teher. Borzasztó
dolgokat képes ember megtenni azért, hogy a banda, a kaszt, a párt ne
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közösítse ki. Számomra ez sem volt motiváló erõ soha. Én valahol mindig vezettem, és nem vezettettem. Embert gyûjtöttem, és nem emberhez gyûltem. Ez nem okvetlenül elõny. Legfeljebb az önálló gondolkodás igénye, és a megvezettetés elutasítása az.
A másokért végzett munkában azonban más motiváló erõ is segít.
Nincs olyan tanár (na jó, van, de az nem érdemli meg a tanár nevet…),
akit ne sarkallna újabb erõfeszítésekre az az öröm, ami a segítsége nyomán fakad. Nincs olyan parasztember, aki ne örülne annak, amikor
szárba szökken az általa elvetett, általa gondozott gabona. Nincs olyan
szülõ, akit ne tenne boldoggá gyermeke fejlõdése. Az élet folyamának
az elõsegítése a legõsibb és legerõsebb motivációk egyike. Aki képes
ennek az erejét felfogni, olyan mozgás részese lesz, amely ráárasztja
mindazt az energiát, amelyet õ bármikor is másoknak odaad. Máshogyan fogalmazva: ez a motiváció taója. A növekedés, a fejlõdés segítése,
az értékteremtés új és új terepet nyit meg, amelyben fejlõdhetek. Új és
új érdekes helyzetet teremt, amelyet megoldhatok. Új és új értékes oldalamat hívja elõ. Az ebben az áramban való fürdés a Csíkszentmihályi
Mihály által leírt flow maga. Ebben az értelemben a hálózatba tartozás
is óriási motiváló erõ. Hadd legyek itt pontos: nem a hálózat valamely
csoportjához tartozásról beszélek itt, hanem a világ hálózatának egészéhez való hozzátartozásról. Abban az értelemben, ahogyan a navik
tartoznak hozzá Pandora egészéhez az Avatar címû filmben.
A siker is fantasztikusan erõs motiváló erõ. A talmi siker, a celebsiker, a pénzsiker is ilyen. A siker igazi formája, a megteremtett érték
miatt érzett jogos öröm azonban sokkal maradandóbb, sokkal tartósabb
motiváló erõt ad. Paradox módon a kudarc is lehet motiváló. Sõt. Életem legerõsebb motivációja az volt, amikor harmadikos gimnazista koromban „csak” 11. lettem az országos kémiai tanulmányi versenyen.
(Az elsõ tízet vették fel akkoriban az egyetemre felvételi vizsga nélkül.)
Ezt követõen hatodik lettem a kémiai olimpiai válogató versenyen.
(Négyfõs volt a csapat, ötödiknek vittek egy tartalékot.) Egy álló éven át
gyötörtem magam a kémiapéldákkal és a kísérletekkel. Négyezer példát
oldottam meg, és sok száz kísérletet végeztem el. Utána második lettem. Az országoson is, és a rákövetkezõ olimpián is. Vagyis az önmegvalósítás hihetetlenül erõs motiváló erõ.
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Hogyan tudunk másokat is motiválni? Ha teret nyitunk arra, hogy
mások fejlõdhessenek, ha bátorítjuk õket ezen az úton, ha szeretetet
adunk, ha közösséget teremtünk, ha megéreztetjük a másikkal azt,
hogy milyen érzés az élet folyamába belépni és ott is maradni, akkor
motiváljuk õket. Nagyon motiváljuk. Azt is mondhatnám, hogy egy
életre motiváljuk. Mert aki úgy igazán az élet folyamába bekerült, és
megérezte a mindenség szeretettel teli összetartozásának erejét, az onnan kilépni nem fog. De van mindennek egyszerûbb megfogalmazása
is. Ha értékrend mentén, következetesen és hosszú távon egyformán
jutalmazunk és büntetünk, ha reputációt építünk, akkor nagyon erõs
egyéni és közösségi motiváló erõket adtunk a minket körülvevõknek.
És ne tessék itt sem uralmi helyzetre, sem valami különleges dologra
gondolni! A legfontosabb jutalom a mosoly.
A motiváció felkeltése mellett a motiváció megõrzése talán még fontosabb. Ehhez a pozitív alapállás az igazi kulcs. A sikerorientáltság
olyan értelemben, amelyben az adott helyzetben vagy eredményben
nem a kudarcot, hanem a vele együtt járó örömöt, eredményt, sikert
vesszük észre. Az a közösség, ahol a tagok megdicsérik egymást, az az
osztály, amelyben a tanár dicsér, kivirul. A legmegátalkodottabban
rossz gyermek is megdöbben, ha a tanára talál valami olyasmit benne,
amelyet megdicsérhet. „Mi a fene? Engem itt nem mindig szidnak?” Ha
építeni tudunk nyolc-tíz ilyen alkalomra, amikor a gyermek véletlenül
leült, amikor tényleg le kellett volna mindenkinek ülnie, elkezdünk
felépíteni egy olyan bizalomhálót, ami ragad, és amelyben az addig kezelhetetlen borzalomgyermek egy más útra tér – nemesedik. Lassan és
nehezen. De ha van erõnk, akkor folyamatosan. (Illetve a sikerorientáltság szempontjából folyamatosan, mert ugyan a hibáit büntetjük, de
a sikereit emeljük ki.)
Az értékek rendjét közösen kell újracsiszolnunk. A Szárny és Teherben a követendõ értékrendet így foglaltuk össze:
az örök értékek (szép, jó, igaz) felismerése, tisztelete és képviselete;
az élet, a béke, a család, a gyermek tisztelete, a környezet harmóniája iránti fogékonyság, rendszeretet;
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a minõségigény, a pontos, megbízható munka öröme, a kiváló teljesítmény kitüntetett értékként való elfogadása;
az új iránti fogékonyság, önérzet, a szabadság, a kreativitás és originalitás igénye és tisztelete;
felelõsségérzet, a hosszú távú, távlatos gondolkodás igénye, a
fenntarthatóság szerinti életvitel;
becsületesség, megbízhatóság, nyíltság, igazmondás;
emberszeretet, kölcsönös megbecsülés, hagyomány- és tekintélytisztelet, az egyéni különbségek iránti nyitottság és tolerancia, a
gyengébbek támogatása, szolidaritás, a korlátaink bölcs elfogadásán alapuló alázat;
érzelmi érettség, belsõ harmónia, egyéni és nemzeti önbecsülés,
empátia, jóság, szeretetre való képesség és szeretetre méltó élet, az
igaz barátságra, a szerelemre való képesség;
közösségépítés: együttmûködési és segítõkészség, szolidaritás,
kompromisszumkészség, önmérséklet, áldozatképesség;
értékelvûség és integritás: az értékrend betartásának és betartatásának igénye, igazságosság, tisztesség, bölcsesség.
Fontos, hogy ezek az értékek nemcsak mint egyéni értékek, hanem
mint csoportértékek is közös viselkedési normát jelentsenek!

A példaképek ereje
Az értékválasztási lehetõségek ugrásszerû bõvülése sok esetben nem
gazdagodáshoz, hanem elbizonytalanodáshoz vezetett. Ez a helyzet
felértékelte a hiteles példaképek jelentõségét. Magyarországon a pozitív példa még sokkalta ritkább, és ezért még sokkalta fontosabb, mint
másutt.
Egy mai gyerek nagyságrendekkel több követendõ mintát lát, mint
elõdei néhány évtizeddel ezelõtt. A mai családok jó része kevéssé vagy
nem funkcionál, és így nem tud eligazodást nyújtani az elõtáruló zavaros értékrengetegben. Nagyon sok korábbi közösség is felbomlott, ami
tovább nehezíti az eligazodást. Így az értékválasztási lehetõségek ug-
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rásszerû bõvülése sok esetben nem gazdagodáshoz, hanem elbizonytalanodáshoz vezetett. Az elbizonytalanodás növelte a „Messiásváró”
hangulatot, amelyet hamis messiások sokasága sorra kihasznált. Ez
a helyzet felértékelte a hiteles példaképek jelentõségét.
Magyarországon az általánosan negatív és fanyalgó hozzáállásunk
miatt a pozitív példa kevés, ezért sokkalta fontosabb is, mint másutt.
Igen érdekes élményem volt ezzel kapcsolatban az, amikor Sólyom
László a Bölcsek Tanácsa tagjának kért fel. A „hivatalból bölcs” státusza bizonyos közösségekben az elismerést, de sok helyen a „no, még
mit nem!” dacát váltotta ki az emberekbõl.
Hol és miben kereshetjük a pozitív példákat ma? A hõsök inflációjának korát éljük. Senki sem lehet igazi hõs, mert van nála még nagyobb.
A Superman-jellegû példák olyan mércéket állítanak, amelyek az „ez
a történet nem rólam szól” belsõ hangját hívják elõ. Az ilyen példák
a törpeséget erõsítik meg, és ezért jellemtorzítók. A jellemfejlesztõ pozitív példák keresésének elsõ tanácsa tehát az, hogy a csoda helyett keresd a köznapian jót, keresd az emberszabásút!
A példakép bármely szakágban igen fontos hajtóerõ. A kiváló futó,
a kiváló esztergályos és a kiváló asztrofizikus még kiválóbb futóktól,
esztergályosoktól és asztrofizikusoktól tanul. Az élet egésze azonban
nem másolható. A jellemet a kiválóság sokoldalúsága edzi meg. A pozitív példák második tanácsa tehát: keresd a sokoldalúan, az integránsan jót!
Az igazi példa nem hivalkodik, nem árulja és nem mutogatja magát.
Nem a mester megy a tanítványhoz, hanem a tanítvány találja meg a mestert. De hogyan? A csend ereje, a belsõ látás világossága és a nagy jellem
sugárzó tisztasága alapján. A jellemfejlesztõ pozitív példák keresésének
harmadik tanácsa tehát: keresd a belsõ sugárzást, az intenzitást!
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– Kedvez-e a korunk annak, hogy nagy pedagógusegyéniségek szülessenek?
– Furcsának fog tûnni így elsõre, de szerintem igen. Amikor egy társadalom elér egy szakadék szélére, belenéz és visszaborzad. Szerintem
ma valahol ilyen helyzetben vagyunk. Annyi információ, hatás ér bennünket nap mint nap, hogy az már nyomasztó. A nagy szabadság, amit
mi, magyarok is kivívtunk rendszerváltásunkkal, egyszerre elõny és hátrány is. Igencsak szükség lenne tehát olyan emberekre, akik megmondják, megmutatják a helyes irányt, akiknek élete, cselekedetei példát adnak. Mivel az ilyen egyéniségekbõl nagyon kevés van, értékük ebben a
káoszban egyre inkább felértékelõdik, ezért a tanár újra megbecsülésének megteremtõdtek a feltételei. Igény van tehát az igazán jó tanári
kvalitásra, mert egyre nagyobb helye van abban a világban, amiben
élünk. Ez erõsíthetõ azzal, ha azokat az embereket gyûjtjük össze, akiknek vannak ilyen tanári kvalitásai.
– Milyen környezetre van szüksége a jó, a tehetséges pedagógusnak?
– Tehetséges környezetre. Már a képzése során is. Olyan helyre, ahol
tehetségekkel van együtt. Az Eötvös Collegiumban, a népi kollégiumok
mindegyikében szerepelt az elittudat kiépítése, ezt a hagyományt kellene
ápolni tovább. Mert ez extra erõfeszítésekre sarkallja az embereket. Az
ilyen közösségekben mindenki valamilyen szempontból nála jobb emberekkel van összezárva. A közösség tagjainak fel kell nõniük ahhoz a színvonalhoz, amit ez a válogatott csoport megkövetel. Egy ilyen helyzetbõl
a végén egy magát felülmúló, hihetetlen teljesítményekre képes és emberségtudatában elképesztõen megerõsödött csapat tud kikerülni.
– Léteznek ma is ilyen mûhelyek?
– Igen. Ilyenek a szakkollégiumok, csak ma még kevés igazán színvonalas van belõlük. De azok a tanárok, akik ilyen felsõoktatási intézményben szerzik diplomájukat, akik pedagógusok a szó igazi értelmében, nemcsak a tudásuk, hanem a képességeik szintjén is, azok sajnos
általában elmennek vállalati PR-fõnöknek, vagy külföldre, és még sorolhatnám, hogy hova. Igen sokan akkor menekülnek el az iskolából, mihelyt betették oda a lábukat.
– Magyarországon a tanári pálya elnõiesedett. Hátrány ez vagy elõny
a számunkra?
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– Mielõtt elhamarkodottan valaki kijelentené, hogy ez hátrány lenne,
érdemes azt megfontolni, hogy a nõies, tehát az együttmûködést generáló, empatikus, kapcsolatrendszert észben tartó, kommunikatív, mediatív viselkedési minta nagyon is ráférne erre a szupermacho országra.
No, ehhez persze a magyar nõket nem lenne szabad olyan munkahelyi
viselkedési mintába belekergetni, amelyben azt kell megjátsszák, hogy
õk is „férfiak”. Az elnõiesedés annyiban mindenképpen hátrány, különösen a tanítói, óvodapedagógusi szakaszban, hogy a magyar családok
több mint fele tört család, ahol eleve a mama neveli a gyereket, és így
a gyerek nem kap apa-, illetve férfimintát. Ez azért is baj, mert apaminta hiányában akkora vágy keletkezik a fiúkban ez iránt, hogy olyan apaminta-pótlékokat keresnek, mint amilyeneket mondjuk egy banda vagy
egy félkatonai szervezet képes megadni. Ezt a férfiasságkeresést a szupermacsó alapállás tovább erõsíti.
– Az anyagi, erkölcsi megbecsülésen kívül fontos valamilyen közösséghez tartozni. Ez is óriási motiváló erõ lehet!
– Teljesen így van. Ezt a Magyar Géniusz Programmal is igazolni tudom. Mi történt a program során? Összehoztuk azokat a pedagógusokat beszélgetéseken, konferenciákon, Tehetségpontokban, a legkülönbözõbb alkalmakon és együttmûködési formákban, akik a tehetségeket
segítõ programhoz akartak csatlakozni. Ez nagymértékben segítette a
program sikerét. Rájöttek ugyanis a résztvevõk, hogy nincsenek egyedül, hogy igen sok más olyan pedagógus van rajtuk kívül is az országban, aki még csinál valamit, aki még mozog, akiben él még a lelkesedés, él még a hit. A tehetségeket gondozók a saját tehetségüket is õrzõ
közösségekbe szervezõdtek. És ez óriási motivációs erõ. Pontosan olyan
elitszelekció – csakhogy öngerjesztõ önszelekció révén, ami tovább erõsíti a hatást –, mint ami a legjobb szakkollégiumokban is megvalósul.
– Mi jellemzi a pedagógusi hivatástudatot?
– Az a tanár, akinek hivatástudata van, egyszerre három mintát is tud
adni. Az egyik az anyai minta, ami azoknak a gyermekeknek fontos nagyon, akiknek sérült a családja. Ez bátorító, pátyolgató, kudarc esetén
vigasztaló, tulajdonképpen feltétel nélküli szeretetet adó minta. Vannak
olyan kivételes tanáregyéniségek, akik ezt egy egész osztályra is ki tudják terjeszteni. A második minta az apai minta. Segít felfedezni, kinyitja
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a tanuló elõtt a világot, megmutat dolgokat, bátorít olyan feladatok elvégzésére, megtanulására, kipróbálására, amit a tanuló addig még soha nem tett meg. A harmadik minta követelményt támaszt. Ez az a fajta
apai magatartás, amely csak akkor szereti a gyereket, ha az elérte azt,
amit az apja követelményként állított elé. Mind a három minta egyaránt
fontos. Egy jó tanár mindhármat adni tudja – a megfelelõ pillanatban.
Ez azonban csak akkor megy, ha a tanár kipihenten tud az órájára bemenni. A mintaadás energiaadást jelent. Kifáradt, kizsigerelt tanár nem
mintát ad, hanem szeretetet, békét koldul a saját osztályától.
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A tudományos kiválóságról
Mi tesz egy tudományos alkotást remekmûvé? Mi tesz egy ötletet nemcsak kreatívvá, hanem originálissá is? Az originális olyan irányban új,
ami messze van minden olyan iránytól, amit akárki más elképzelt vagy
elképzelhetett volna. A tudományos kutatás mindig az új megismerésére törekszik. A tudomány nem olyan, mint egy sportverseny. Annál
sokkal kegyetlenebb. A tudományban nincsen második hely. Felfedezni valamit csak egyszer lehet. (Nyilván nagyon fontos szerepe van a
már felfedezett tények megerõsítésének, pontosításának, és leginkább
cáfolatának, de mindezek elismerése mellett is igaz az, hogy a tudományos elõrehaladást az új megismerése jelenti leginkább.) A tudományos eredmény tehát új, azaz kreatív gondolkodás és kegyetlenül sok
munka szülötte. A tudományos remekmû azonban ennél lényegesen
több, nagyon új, és új irányban új, azaz originális.
Hogyan lehet valaki originális kutató, aki nem trendet követ, hanem
trendet szab? Igen fontos segítség ehhez a meglévõ tudás alapos ismerete. Ahhoz ugyanis, hogy megérezzük, hogy mi az, aminek még a közelében sem talált ki senki semmit, elengedhetetlen feltétel, hogy tudjuk, hogy mi az, amit már a többiek kitaláltak. Ezenfelül azonban még
kell valami: a felülemelkedés és a divergens gondolkodás adománya.
Ha nem tudjuk elfelejteni mindazt, amit olvastunk, ha valahol ott belül
rettegünk az igazán újtól, az igazán ismeretlentõl, ha nincs bennünk
mélyen gyökeredzõ biztonságérzet, akkor nem tudunk soha elindulni
olyan irányba, amerre még nem járt senki.
Az igazán nagy lépés megtételéhez azonban még valami kell: a távlatokban gondolkodás. Az a Csíkszentmihályi Mihály által definiált, nagy
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C-vel írott Creativity, amelynek a kitartó újdonságkeresését egy belsõ
tûz (flow) nem hagyja megállapodni. A Big Thinking a small thinking
helyett. Ahhoz, hogy merjünk egy nagy lépést megtenni, látni kell azt
az elképesztõen hosszú utat, amelyet ezzel a nagy lépéssel generációk
hosszú sora számára megnyitunk, és látni kell azt a világot is, amelyet
ennek az útnak a végigjárása mások számára megteremt.
A távlatos gondolkodáson kívül mi kell még az igazán nagy lépéshez? Aki önzõ, az soha nem fog igazán nagy lépést megtenni, mert a
nagy lépés megtételéhez tudni kell, hogy annak a gyümölcseit nem mi
aratjuk le igazán. Az önfeláldozáson túl is kell azonban még valami.
A nagy lépés megtételéhez meg kell, hogy találjuk magunkban a legkisebb gyermekek legnagyobb hitét.
A tudományhoz visszatérve, két példával illusztrálom, milyen is a
tudományos remekmû. Az elsõ Watson és Crick 1953-as Nature-cikke,
amelyben leírták a DNS kettõs spiráljának a szerkezetét. Ha elolvassuk
az egyetlen oldalas cikket, annak az elsõ és utolsó negyede töltelék.
A papírra vetettek lényege a hetedik bekezdésben van, amelyben a két
szerzõ leírja a DNS-molekula szerkezetét. A cikk legfontosabb megállapítása azonban egyetlen mondat: „It has not escaped our notice that the
specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material.” Ez a mondat tartalmazza
mindazt, amit ma az öröklõdés molekuláris alapjáról tudunk.
A tudományos remekmû második – és számomra még a Watson–
Crick-cikknél is szebb példája – John Nashnek (az Egy csodálatos elme
címû Oscar-díjas film hõsének) az az 1950-es cikke, amellyel megalapozta a játékelméletet. Az Amerikai Tudományos Akadémia lapjában
(PNAS) megjelent cikk szintén egyoldalas, azonban csaknem harmada a
Watson–Crick-féle terjedelemnek. A közlemény lényege három bekezdés, amelyben Nash leírja, hogy ha a játékosok közül csak az egyik léphet, akkor elõ kell állnia egy olyan helyzetnek, amelyben bármely játékos lépése rontja a saját esélyeit, azaz a helyzet egyensúlyi. Ezt az
egyensúlyt hívjuk Nash-egyensúlynak, amely fél évszázadon keresztül
a játékelméletrõl alkotott tudásunk lényegét képezte, és amely olyan
melléktermékeket is produkált, mint a leszerelési tárgyalások sikere
a hidegháború éveiben. Nash cikke is egyetlen mondatra redukálható:

98

A TUDOMÁNYOS KIVÁLÓSÁGRÓL

„From the definition of countering we see that the set of countering
points of a point is convex.” Ez a „we see” enyhe túlzás volt. Nashen kívül senkinek sem volt az nyilvánvaló, hogy egy ilyen bonyolult rendszert látni is lehetne. A cikk igazi szépsége abban áll, hogy a Nash a
számára nyilvánvaló összefüggést csak kimondja, de nem bizonyítja,
hiszen minek a nyilvánvaló dolgokat bizonygatni… Csak utal a köszönetnyilvánításban arra, hogy egy bizonyos dr. Gale felhívta a figyelmét
arra, hogy az állítása bizonyítható is, de a bizonyítást nem közli, mert,
ugye, minek, ha egyszer az állítás igazsága látható – persze Nashnek
egyedül.
A tudományos Nobel-díj abban is különbözik néhány más Nobeldíjtól (irodalmi, béke- stb.), hogy kisebb benne a szubjektív elem. A tudomány esetén a kiválóság nem akkora mértékben igényli a tudós egyéniségébõl építkezõ „belsõ remekmûvet”, mint amennyire szükség van
erre mondjuk az irodalmi vagy akár egy jogosan odaítélt béke-Nobel-díj
esetén. Érdemes itt a „nem akkora mérték” kifejezést pontosan érteni:
nyilván egy tudományos eredmény értelmezéséhez is szükség van
„belsõ remekmûre”, de ennek a remekmûnek nem kell annyira komplexnek lennie és nem kell akkora életbölcsességen alapulnia, mint
amennyit egy irodalmi remekmû – például a Sorstalanság – vagy egy
életmû – például Teréz anya (Nobel-békedíj, 1979) nagyszerû példája –
kíván.
Sokszor büszkélkedünk el azzal itthon és külföldön egyaránt, hogy
milyen sok magyar Nobel-díjasunk van. A valóság ezzel szemben persze az, hogy tudományos Nobel-díjat idehaza utoljára Szent-Györgyi Albert kapott 75 évvel ezelõtt, 1937-ben. Miért nincsen idehaza élõ Nobel-díjas magyar kutatónk? A válasz nem magyarázható azzal, hogy ott
volt a második világháború, a Rákosi-korszak stb., de most itt élnek közöttünk a jövõ Nobel-díjasai. Mert ez persze mind igaz (a jövõ Nobeldíjasait tekintve: remélem!), de ha nem nézünk szembe azzal, milyenek vagyunk, akkor mi magunk fogjuk éppen ezekben az években kikergetni mindazokat az országból, akik esetleg a majdani Nobel-díjasaink lehetnének. A Nobel-hiány okai a következõkben foglalhatók
össze:
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A mindennapos, alapos munka leértékelõdése nem teszi lehetõvé
annak a szintnek az elérését, amely egy Nobel-díjra való felkészülés kiindulópontja lehetne.
A társadalmi bizalom hiánya megöli a divergens gondolkodáshoz
szükséges bátorságot; túl kevés dicséretet és túl kevés szeretetet
kapnak azok a kisgyerekek a ma magyar családjaiban és a ma magyar iskoláiban, akik késõbb Nobel-díjasok lehetnének.
Az intézményesült önzés minden különlegeset vetélytársnak, veszélynek érez, és ezért csírájában kiirt ahelyett, hogy a közös boldogulás védendõ zálogaként tekintene rá.
Az általánosabb jólét még csak egy, legfeljebb kétgenerációs idehaza (és ennek az alapjai is az elmúlt évtizedekben megrogytak
sok-sok millió honfitársunk számára), a távlatos gondolkodás pedig a jólét valamilyen minimális biztonsága nélkül nem képzelhetõ el.
A hosszú távú gondolkodást számos más bizonytalanság is gátolja
(a kisnemzeti lét, a tulajdonviszonyok rendezetlensége, a puha költségvetési korlát, a rendszerváltás megrázkódtatásai, a szabálykerülés, a közösségek megbomlása, a fogyasztói alapállás és a nagy
magyar nekibuzdulás, ahogyan ezt A folyamatos, hosszú távú építkezés mint polgári erény címû részben elemzem majd [166. o.]).
A számtalan csalódás, a számtalan hamis messiás erodálta és sok
helyen kiölte a jövõ kifeszítéséhez szükséges, hegyeket megmozgató hitet.
Azok a Nobel-díjra jelöltek, akik ezek után még mindig megmaradtak, elszigeteltek, és nem kapnak elegendõ bátorítást a hozzájuk hasonlóktól.
Lehetnek olyanok, akiknek e lista végigolvasása után végleg elmegy
a kedvük attól, hogy idehaza maradjanak. Azért, hogy ez ne legyen így,
1996-ban elkezdtük megszervezni a Kutató Diákok Mozgalmát, 2006ban a magyar tehetséggondozás hálózatát. Ideje felismerni, hogy alakulófélben van a magyar „establishment”! Tudunk olyan szigeteket képezni, amelyeken egy (vagy több) Nobel-díjas majd megterem. És ezek
a szigetek majd szépen lassan húzzák magukkal a többieket is felfelé.

100

MI A KÜLÖNBSÉG AZ EMBERI MEGISMERÉS NÉGY FORMÁJA KÖZÖTT?

· 101

– Itthon élõ Nobel-díjasunk manapság valóban nincs, de van Wolf-díjasunk, Kyoto-díjasunk, Agy-díjasunk és van Lendület-programunk, ami talán további reménykedésre adhat okot…
– Igen, Lovász László Wolf- és Kyoto-díjai, Freund Tamás Agy-díja
a Nobel-díjjal egyenértékû elismerés. A Pálinkás József által kezdeményezett Lendület-pályázat nagyszerû dolog. Személyesen is ismerek néhányat a díjazottak közül: kiváló emberek. Érdemes azonban ide idézni
Szent-Györgyi Albert esetét. 1930-ban Klebelsberg Kunó, a múlt század
elejének legendás oktatási minisztere személyesen ment ki Cambridgebe, és három napon át gyõzködte Szent-Györgyit, hogy jöjjön haza. Sikerült. Ilyen „egyszerûen” lett egy Nobel-díj itthon. Fontos lenne ezt a
személyességen alapuló példát is követni. A kivételes tehetségeket csak
kivételes egyéniségek kivételesen személyes gesztusai gyõzik meg.

Mi a különbség az emberi megismerés
négy formája között?
Az emberiség négy megismerési formát különböztet meg. A köznapi
megismerés már a csecsemõ számára is adott. Ez az az õsbizalom,
amely, ha kialakul, egy egész sikeres élet talpköve lehet. A mûvészi
megismerés nagyon általános, nagyon alapvetõ, sokszor csak az érzelmek szintjén megélhetõ információkat foglal egy-egy kiváló alkotásba.
Amikor érzelmeket említek, akkor – hangsúlyozom – nem valamiféle,
a logikus gondolatoknál alacsonyabb rendû, primitívebb, barbárabb,
állatibb szintre gondolok. A mûvészi megismerés az érzelmeket a köznapi történésekkel, a logikus gondolatokkal összekötõ hidakat teremt.
Emellett egy remekmû fel is szabadít. A katarzis ugyanis nem más,
mint egy óriási feszültség feloldása. Ezt a feszültséget adott esetben a
remekmû saját maga kelti és oldja fel. A közösségi katarzis, amelyet egy
remekbeszabott színházi elõadás, avagy koncert során átélhetünk, ennek a feszültségoldásnak a sok emberre egyszerre szinkronizált, és ezáltal a sokszorosára erõsített formája. Remélem, hogy nem sértek meg
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senkit azzal, hogy egy sikeresen celebrált mise is pontosan ezt a menetet követi. Elõször bûntudatot ébreszt a hívekben (tegyük azért hozzá:
joggal), majd feloldozza õket. Ezzel fokozatosan egyre nagyobb feszültséget kelt, majd katarzist ad. Az ember által átélt legszebb érzelmeknek, így a szerelemnek is (hadd tegyem hozzá: a szerelmeskedésnek is)
az egyik legfontosabb ereje a feszültség fokozatos keltésének és a feszültség hirtelen feloldásának gyönyörûséges és egyben újjászülõ kettõsségében rejlik.
A tudományos megismerés az embernek a köznapi megismerés során
a világról alkotott elemi ismereteit rendszerezõ tevékenység. A rendszerezés érdekében a tudomány csak olyan jelenségeket tud vizsgálni,
amelyeken a vizsgálat megismételhetõ. Mona Lisa megfestése nem ismételhetõ meg. Illetve, ha valaki újra megfesti Mona Lisát, azt nem
mûalkotásnak, hanem hamisításnak hívjuk. A csoda is olyan, mint Mona Lisa: definíciószerûen nem ismételhetõ meg. A csoda tehát kívül
esik a tudományos vizsgálódás határain. Nem megismételhetõ, nem bizonyítható, nem cáfolható, részletei nem kideríthetõk, tudományosan
tehát nem vizsgálható. A tudományos vizsgálódás bizony korlátos.
A tudományos megismerés egy-egy adott eleme nem a világ egészét,
hanem annak csak egy részét képes megmagyarázni. A tudomány precíz ismereteket próbál meg adni – de ezeket egyszerre csak a világ egy
kicsiny szeletérõl tudja megtenni. Emiatt a tudomány a világ legáltalánosabb és így legfontosabb kérdéseire nem ad, mert nem adhat válaszokat. A tudomány nem ad választ azokra a kérdésekre, hogy: „Mi az élet
értelme? Mi lesz a halál után? Honnan jöttünk és hová megyünk?”
A világ egészének egyszerre történõ megismerésével (talán helyénvalóbb itt a szó, hogy a világ egészének a lényege felõli megbizonyosodással) a hitbéli megismerés foglalkozik. Az Istenhitem az én számomra
nem tételgyûjtemény. A hit számomra a Teljesség megélése. Pontosabban fogalmazva, a hit a Teljesség minket magában foglaló, minket magába fogadó határtalan szeretetének sajátként való megélése. Másképpen fogalmazva, a hit a számomra az egybeolvadás a világ lényegével:
Isten határtalanságával és szeretõ erejével, Jézus szeretõ kegyelmével
és a Szentlélek mindent átjáró, mindent megtisztító, mindent újjászülõ
szeretetével. Számomra ez vezet egy olyan kegyelemben leélt élethez,
amelyben mindezeket a csodákat másoknak is átadhatjuk.

102

MI A KÜLÖNBSÉG AZ EMBERI MEGISMERÉS NÉGY FORMÁJA KÖZÖTT?

· 103

Hadd foglaljam össze az emberiség által eddig kitalált megismerési
formák lényegét és egyben különbségeit röviden. Itt most érdemes figyelni az egyes szavakra is, mert a definíciók nagyon tömörek és – látszólag – nagyon hasonlók lesznek.
A köznapi megismerés a világ részleteinek a részleteit mutatja
meg.
A mûvészi megismerés a világ teljességének a részleteit mutatja
meg.
A tudományos megismerés a világ részleteinek a teljességét mutatja meg.
Végezetül pedig, a hitbéli megismerés a világ teljességének a teljességét mutatja meg.
Sajnos, nem hangsúlyozom elégszer a bejegyzésekben, hogy amit
írok, az nem az abszolút igazság (ilyen persze az emberi korlátosság
számára nincsen is), hanem szubjektív megfogalmazás, ami sokszor
túlzottan didaktikus, azaz oly módon sarkított, ami már nem fedi teljesen a valóságot. Ez persze soha nem öncél, hanem – legalábbis reményeim szerint – az újszerûbb, új módon célzott megfogalmazást, az elgondolkodást segíti a sarkított fogalmakkal és mondatokkal. Ebben az
esetben is. Remélem, az is nyilvánvaló, hogy a hittel kapcsolatos megjegyzéseim is végtelenül szubjektívek.
Hadd szögezzek le mindenképpen egy nagyon fontos tényt! Azt,
hogy „tudóspárti” vagyok. Vagyis, hogy az életemet tettem arra, hogy
minél több jelenséget a tudomány eszközeivel magyarázzak meg. Ha
valaki elkezdené támadni a tudományt, én lennék az elsõ, aki a védelmére kelnék. Azonban a szeretet és a vonzódás tárgyát, jelen esetben
a tudományos kutatómunkát is nagyon meg kell ismerni ahhoz, hogy
méltóképpen és hatékonyan tudjuk védeni. Ugyanis, ha olyan tulajdonságát kezdjük el védeni nagy hévvel, amely nem létezik, akkor az
egész védelmünk hiteltelenné válik, és többet ártunk a nagy védelmünkkel a szeretett kedvesnek, semmint, ha azt el sem kezdtük volna. Így vagyok én a tudománnyal is. Tudós módra szemlélem a tudásszerzést.

103

………………
………………
………………
………………
………………
………………

104 ·

7. A TUDOMÁNY

Hét történet a tudományos kutatásról
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A kutatásokat sokan misztifikálják, és a kutatókat valamiféle kaszt tagjainak, avagy fantasztikus felfedezések steril hordozóinak írják le. Ezzel szemben történeteim a kutatómunka emberi oldalát mutatják meg.
Mi a történetek tanulsága? Annyi, hogy bizony élni (tudósként is) tudni kell. (De persze egyéb morális tanulságok is levonhatók.)
Elsõ amerikai utam során, 1984-ben esett meg a következõ történet,
amikor Martonosi Antal professzor úr meghívására Syracuse-ban tölthettem egy évet. Két kiváló magyar kollégával is együtt dolgoztam, akik
– családos emberek lévén – minden eszközt felhasználtak arra, hogy
spórolhassanak. Például úgy, hogy a francia bagettbõl nem egyet, hanem egy tucatot vettek, és a felhasználásig az intézet egyik mélyhûtõjében tartották. Az ötvenliteres készülék tele volt fagyott bagettekkel,
amelyeket az élelmes kollégák a méreteiben pont ideális pipettaszárítóban pirítottak minden nap friss, ropogós kenyérré. Történt egy nap,
hogy Martonosi professzor belépett a laborba, és így szólt: „Több mint
25 éve dolgozom az amerikai államnak. Úgy gondoltam, ennyi munka
után megérdemlem, hogy a magam céljára is felhasználhassak egy hûtõszekrényt. Abba tenném az üdítõt és az ebédemet az irodámban. Kicsi szekrény is elég lenne, pont akkora, mint ez itt.” Ezzel kinyitotta
a fagyasztót, amibõl kidõltek a fagyott bagettek. Óriási csend támadt.
Martonosi professzor elvörösödött, és ott helyben majdnem megütötte
a guta. Egy szót sem szólt, csak kiment a laborból. (Mondanom sem kell,
hogy a bagettek néhány perc múlva már a szeméttároló lakói voltak.)
Szintén syracuse-i tartózkodásom idején történt, hogy Martonosi
professzor többször is figyelmeztetett, az az üvegbõl készült homogenizáló eszköz (a kollégák kedvéért: Potter), amellyel a nyúlizom membránját izolálom (egy egész nyarat töltve a hidegszobában), az õ tervei
alapján készült egyedileg csiszolt alkotás, amelyet, ha eltörök, abból
hatalmas baj lesz. Vigyáztam is rá, mint a hímes tojásra. Egyik nap be
kellett mutatnom az egész kísérleti eljárást az egyetemi hallgatóknak.
Bemutatóm közepén jártam, és éppen azt ecseteltem nekik az eszközt
használva, hogy az bizony egyedi csiszolású eszköz, amely pótolhatatlan, amikor halk pendüléssel a Potter kettérepedt. Majdnem elsírtam
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magam. A legrosszabbra készülve mentem be Martonosi professzor
szobájába. Gondoltam, az a minimum, hogy azonnal hazaküld, ráadásul ki is kell fizetnem a készüléket. Nyilván aranyáron. Szüleim minden pénze is rámegy, nemhogy az enyém. Remegõ szájjal, dadogva
mondtam el neki, hogy a Po-Po-Potter, az bizony eltörött. Rám nézett,
majd elmosolyodott. Az üveg fogyóeszköz – mondta, és ezzel kihúzta
az egyik fiókját, ahol katonás rendben még legalább tíz darab sorakozott belõle.
A nyolcvanas évek végén Hannoverben dolgoztam az ottani orvosi
fõiskola Szamel Márta és Klaus Resch professzorok által vezetett intézetében. A német labor tagjai meghívtak a bulijukba. Piknikszerû este
volt, mindenki hozott magával valami ételt vagy italt. Én kiwibõl kotyvasztott bóléval készültem. Odáig minden rendben ment, ameddig
meghámoztam, kockára vágtam a kiwit, és összekevertem kiwilikõrrel,
kapribogyókkal, és még ki tudja már, hogy mi mindennel. De mibe tegyem? Ekkor eszembe jutott, hogy a laborban hegyekben állnak a használatlan kétliteres mérõpalackok. Úgy gondoltam, az egyikük ideális
tartója lesz a bólémnak. Az ital nagy sikert aratott, de sajnos az üvege
is. Meg is kérdezték, hogy honnan van ez a szuper üveg. A laborból
– mondtam –, ez egy mérõlombik. A szobában akkora csend lett, hogy
a légy zümmögését is meg lehetett volna hallani. Te komolyan elloptad
az egyik mérõlombikot a laborból? – kérdezték. Ezt nem hisszük el!
A precíz német tekintetek karóba húztak, és kiiktattak minden emberi
fajból. (Másnap szépen elmosva a lombik a helyére került. Jó pár napba
beletelt, amíg a kollégák a „szarkamagyar” kreatív sokkját képesek voltak feldolgozni.)
Bostonban, a kilencvenes évek elején történt, hogy Ron Kahnnal az
inzulin hatásmechanizmusának a felderítésén dolgoztunk. Kutatómunkám során radioaktív foszfát egészen tetemes mennyiségét használtam el. A radioaktív munkára különálló szoba szolgált. Nagy szerencsémre. Ugyanis sikerült vagy 5 mCi foszfátot a padlóra öntenem,
amelynek a feltakarítása hónapok rendszeres munkáját jelentette. Nem
unatkoztam tehát. Különösen azért nem, mert túl kicsi betûkkel írtam
ki az ajtóra, hogy „Vigyázat! Radioaktív anyag a padlón!”, így a Harvard
Egyetem fõellenõre még sikeresen bele is lépett a tócsámba. (A cipõjét
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azontúl évekig csak plexidobozban nézegethette. Ráadásul aznap papucsban kellett hazamennie – a felesége nagy örömére.) Így a takarítás
mellett minden héten háromszor „elõrehaladási jelentést” is írhattam a
fõellenõr úrnak. A kollégák azzal vigasztaltak, hogy ez mind semmi az
egyik elõdöm sztorijához képest, aki észre sem vette a tócsát, és maga
lépett bele. Az ellenõrzés a Geiger-számlálóval a metrón utazva a fél
városon át követte radioaktív talpnyomait, és hajnali négykor azzal ébresztette fel az ágyában, hogy: „Uram! Van egy jó hírünk Önnek! Fél
Bostont magának kell feltakarítania – most!”

Az objektivitás határai
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Az elsõ történetem a pszichológiában jól ismert holdudvarhatás szép
példája. Egyetemi hallgatóságnak bemutattak egy embert, mint a városba érkezett világhírû kutatót, aki az õt bemutató professzor nagyon
nagy örömére szakított néhány percet a drága idejébõl arra, hogy az évfolyamnak elmagyarázzon valamit. A magyarázat után megkérték a
hallgatóságot, hogy tippelje meg az illetõ magasságát. Ezek után egy
másik, de hasonló összetételû csoportnak ugyanazt az embert bemutatták így: „Nagyon sajnáljuk, de a városunkba készülõ neves professzor
nem tudott eljönni egy váratlan családi esemény miatt! De volt annyira
kedves, hogy elküldte maga helyett a tanársegédjét, aki el fogja most
magyarázni Önöknek azt, amit a professzor szeretett volna. Nem rutinos elõadó, de kérem, fogadják szeretettel!” Ezek után az elõadó tökéletesen ugyanazt elmondta, mint a másik hallgatóságnak. Majd ezt a
hallgatóságot is megkérték, hogy tippelje meg az elõadó magasságát.
A két magasságbecslés között 6 centiméter eltérés volt. A tisztelt Olvasóra bízom, hogy kitalálja, mikor volt ugyanaz az ember hat centivel
alacsonyabb…
Az amerikai választásokat elemezve, ahol a jelöltek neve mellett
a fényképük is szerepel a szavazólapon, arra jutottak egy 2005-ben
a Science-ben megjelent cikk szerzõi, hogy a határozottabb, férfiasabb
fényképû jelöltnek sokkal nagyobb esélye van a választások megnyerésére, mint a puhább, kedvesebb arcú férfinak. A választók öntudatla-
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nul egy markánsabb arcú emberre bízzák fontos döntéseiket. 2010 júliusában jelent meg egy cikk az amerikai tudományos akadémia lapjában, amely igazolta, hogy a nagy nemzeti sportgyõzelmeket követõ 10
napban a hivatalban lévõ elnök (kormányzó, szenátor, képviselõ stb.)
szavazati aránya 1,6%-kal növekszik. Ha visszaemlékszünk arra, hogy
hányszor volt ennél szorosabb szavazati arány emberek vagy pártok
között, akkor ez eléggé hátborzongató.
2010 júniusában jelent meg a Science-ben az a cikk, amely azt igazolta, hogy nehéz tárgyak megfogása után az állásinterjút készítõk fontosabbnak tartották az éppen akkor érkezõ jelöltet, mint a többieket;
hogy durva felszínû tárgyak érintése után ugyanazt a szociális konfliktust sokkal nehezebbnek gondolták, mint puha felszínû tárgyak érintése után; hogy a kemény tárgyak érintése megmerevítette a tárgyalási
pozícióikat. (És még azt hisszük, az eszünk vezérel minket…)
Oxitocin hatására sokkal jobban, tesztoszteron hatására pedig sokkal kevésbé bízunk meg embertársainkban. Az oxitocin hatása alatt
olyan mértékû lehet a bizalomnövekedés, hogy még a tudatos énünk
számára teljesen megbízhatatlan alakokban is bízni kezdünk. Az intim
együttlét során nagyon sok oxitocin szabadul fel mindkét partnerben.
A következtetések levonását az Olvasóra bízom.
Még ha úgy is hisszük, hogy tényeket hasonlítunk össze, akkor sem
birkózunk meg velük, ha a számuk tíznél nagyobb. Ez a bal oldali agyféltekénk sajátossága miatt van, amely képtelen 6–7 (uraknál kissé kevesebb, hölgyeknél kissé több) független információt egymással párhuzamosan kezelni. Tíz kölcsönhatás esetén ugyanis a lehetséges elemi
párosítások száma már 3,6 millió. Bruce Bueno de Mesquita éppen ezért
fejlesztett ki egy „jóslóprogramot”, amely akár 200 résztvevõs problémát is „át tud gondolni”, ha a professzor megfelelõen precíz adatokat
táplál bele az adott társadalmi konfliktusban részt vevõk szándékairól
és e szándékok egymáshoz viszonyított súlyáról. A köznapi életben
azonban nem áll rendelkezésünkre magunk után húzott szuperszámítógép, ilyenkor lép a helyére a jobb oldali agyféltekénk, amely az információtömeg egészét dolgozza fel képszerûen, és a tudatalattink, amely
sok ezer hasonló korábbi szituáció elemzésének eredményét küldi el
a tudatos énünkbe „ezt a megoldást szeretem”, „ezt a megoldást nem
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szeretem” jellegû érzelmi impulzusok gyanánt. Az igazán jó üzletemberek az ilyen „szeretem/nem szeretem” jellegû döntéseikben tévedhetetlenek. Könnyen lehet, hogy a pártok intézményét is ezért találta ki
az emberiség, hogy a kezelhetetlenül sokféle véleményt 5-6, markánsan elkülönülõ és megérthetõ véleménnyé gyúrhassa össze.
Ne keseredjünk azonban el agykapacitásunk korlátai miatt! Egy
2010-es Science-cikk szerint ahhoz, hogy kiderüljön, egy sejt adott
mennyiségû káros mutáció elszenvedése után milyen rákos sejtté válik, nagyjából száz gén átíródásának a megváltozása kell: 80-nál kevesebb nem elég, 200 már túl sok. Egy emberi sejtben összesen sok tízezer gén van. Azaz a sejtek már a saját szintjükön is szelektálnak, és
a lehetséges változásoknak csak tört részét, kevesebb mint 1%-át veszik igénybe egy mégoly drasztikus változás elõidézésekor, mint amilyen egy rákos transzformáció. A bonyolult rendszerek döntéseik során
egyszerûsítenek, hogy ne kelljen minden variációt bejárniuk. De nem
mindegy, hogy ez az egyszerûsítés hogyan történik. Ezért is fontos, ha
tisztában vagyunk a fent leírt tényezõkkel, amelyek szubjektivitást
csempésznek a mégoly objektívnek gondolt döntéseinkbe is.
Végezetül, akik még mindig azt hiszik, hogy a döntéseik egyértelmûek és logikusak, próbáljanak meg válaszolni a következõ kérdésekre!
1. kérdés. Ha ismernél egy nõt, akinek szifilisze van és éppen terhes,
és már van 8 gyermeke, akik közül 3 siket, 2 vak és egy szellemileg
visszamaradott, ajánlanád-e neki egy újabb gyermek megszülését, vagy
inkább az abortuszt javasolnád?
2. kérdés. Itt az idõ, hogy megválasszák az Egyesült Világunió új vezetõjét, és a Te szavazatod számít a döntésben. Az alábbiakban olvashatsz néhány tényt a vezetõ jelöltekrõl. Az egyik jelöltet tisztességtelen
politikusok veszik körül, és asztrológussal konzultál döntései elõtt. Két
szeretõje van. Láncdohányos és napi 8-10 Martinit megiszik. A másik
jelöltet hivatalából kétszer elbocsátották, délig alszik, az egyetem alatt
ópiumot használt, és minden este megiszik legalább egy üveg whiskyt.
A harmadik jelölt kitüntetett háborús hõs. Vegetáriánus, nem dohányzik. Nem iszik, bár néha elfogyaszt egy-egy sört. Hûséges típus, soha
nem volt házasságon kívüli kapcsolata. Melyik jelöltre esne a választásod?
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A kérdésekre a válaszok a következõk. Ha a szifiliszesen terhes,
8 gyermekes anyának, akinek eddigi gyermekei közül 3 siket, 2 vak és
egy szellemileg visszamaradott, abortuszt ajánlottál – akkor sikeresen
megölted Ludwig van Beethovent, mielõtt akár egy darabot is meg tudott volna írni. Ha a befolyásolható, csélcsap, láncdohányos, iszákos
elsõ jelölt; valamint a kétszer kirúgott, délig alvó, ópiumszívó és whiskyfüggõ második jelölt helyett a vegetáriánus, kitüntetett, hûséges harmadik jelöltet választottad, akkor Franklin D. Roosevelt és Winston
Churchill helyett Adolf Hitlert tetted meg a Világunió Vezetõjének…
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Hogyan építsünk hatékonyan
barát- és nemzethálózatot?
Hálózatot mindenki épít, akár akar, akár nem. Messze nem mindegy
azonban, hogy milyet. Egyre több adat gyûlik össze arról, hogy a személyes kapcsolati hálónk sokkal inkább meghatározza a sorsunkat,
semmint azt hinnénk. Sara Mednick kutatásai szerint minél több keveset alvó barátja volt egy tinédzsernek, annál nagyobb valószínûséggel
lett keveset alvó õ maga is. A keveset alvás tini „nagymenõi” az átlagosnál többet füveztek is. Nicholas Christakis és James Fowler korábbi
eredményei azt mutatták, hogy akinek az ismerõsei dohányzók, alkoholisták vagy túlsúlyosak, az maga is sokkal inkább válik dohányzóvá,
alkoholistává és túlsúlyossá, és ha bármelyikrõl le akar szokni, az sokkal nehezebb addig, ameddig nem sikerül baráti kört váltania. (Errõl
lásd a Kapcsolatok hálójában – Mire képesek a közösségi hálózatok, és
hogyan alakítják sorsunkat? címû kötetüket, amely a Typotex Kiadó
edition 2.0 sorozatában 2010-ben jelent meg.) A hálózatok viselkedést
meghatározó másik példájaként említhetjük az önmagukról a közösségi portálokra (iwiwre, Facebookra, myvipre stb.) mosolygó arcképet
felrakó embereket, akiknek általában sok és mosolygó arcképû ember
az ismerõse, és fordítva, a savanyúképûeket viszont kevés, de hasonlóan savanyúképû ismerõs veszi körül. A hálózatok meghatározó szerepe nemcsak egyéni, hanem társadalmi méretekben is igaz. Magyarországon jelenleg a továbblépés egyik legnagyobb akadálya az, hogy
a társadalmi háló befelé forduló és szûk csoportokra töredezett.
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A személyes kapcsolati hálózatnak alapvetõen két fajtája ismeretes,
a biztonságkeresõ és az újdonságkeresõ. Léteznek átmenetek a kettõ
között, de az igazán érdekes tény az, hogy e kétféle hálózatépítési típus
elválik egymástól. Ennek az egyik következménye az, hogy a társadalmi hálózatok asszortatívak, azaz bennük a sok kapcsolattal rendelkezõ
csomópontok inkább egymással kapcsolódnak, és egy rich-clubnak
vagy social elite-nek nevezett csoportot alkotnak. Ezzel párhuzamosan,
azok is egymáshoz kapcsolódnak, amelyeknek kevés kapcsolatuk van,
és kicsi, de sokszor szoros csoportokat alkotnak, amelyek egy-egy kapcsolattal kötõdnek a csomópontok hálózatához. A kevés kapcsolattal
rendelkezõk igen sokszor a biztonságkeresõk, a csomópontok pedig az
újdonságkeresõk közé tartoznak.
Az, hogy valaki biztonságkeresõ vagy újdonságkeresõ módon építi-e
fel a kapcsolatait, a személyisége mellett a környezet hatásaitól is függ.
Ha a környezetben hirtelen változás áll be (stressz vagy válság van), akkor az addig újdonságkeresõk is biztonságkeresõvé válnak. Erre a váltásra nemcsak a kapcsolati környezetük stabilizálásának igénye miatt
van szükségük, hanem amiatt is, hogy a válságban a kapcsolatok kialakításához szükséges energia szûkössé válik. Magyarországon a rendszerváltás óriási társadalmi stresszként jelentkezett. Ez a társadalmi
kapcsolatépítést döntõen a biztonságkeresõ irányba terelte, ami törvényszerûen vezetett el a törzsi háborúk társadalmi méretûvé szélesedéséhez. 2006 táján elértük a szakadék szélét. Azóta a helyzet megfordult, és egyre több az a meghatározó, véleményformáló ember, aki az
újdonságkeresõ kapcsolatépítõ irányba áll át. Magam újdonságkeresõ
vagyok, és úgy érzem, ennek a technikának a terjesztésére és elsajátítására ma Magyarországon óriási szükség van.
A biztonságkeresõ kapcsolatépítési technika a személyes kapcsolati
hálót egyre sûrûbbé szövi. Ennek megfelelõen az ilyen ember az új kapcsolatokat alapvetõen a létezõ barátok barátai (a legtöbb esetben legjobb barátai) és a két vagy több barát közös barátai irányában keresi.
Ilyen kapcsolatépítési ajánlatok igen sokszor bukkannak fel például a
Facebookon, ahol az ajánlott ismerõsök között a legtöbb közös ismerõssel rendelkezõk sokszor vezetõ helyet foglalnak el. A biztonságkeresõ
technika rendkívül fontos azokban a helyzetekben, amikor az ember
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stabilizálni szeretné a helyzetét. Így például egy új közösségben, új
munkahelyen, vagy akár személyes válság esetén is ez a követendõ magatartás. Kimutatták, hogy átlagosan azok a házasulandók nem váltak
el egymástól, ahol a két házasfél baráti hálózata nagymértékben átfedõvé vált a házasság elsõ éveiben. Egymás barátainak elfogadása egymás
nagyobb elfogadását is jelezte, de a közös barátok hálója a házasfeleket
is jobban összekötötte.
Hálózatos ismereteim alapján az újdonságkeresõ kapcsolati magatartás öt tanácsa fogalmazódott meg bennem.
Keresd a pozitív energiacentrumot! Ebben a tanácsban az „energiacentrum” szó olyan emberre utal, aki kapcsolatépítésre fordítható lelki
energiában gazdag. A kapcsolatok, és különösképpen a hosszú távú
(nagyon más társadalmi csoportokhoz vezetõ) kapcsolatok építéséhez
igen nagy energia kell. A pozitív jelzõ pedig azért fontos, mert kapcsolatokat csak pozitív tartalmak mentén lehet építeni. A hervasztó embereket a többiek elkerülik, mint a bélpoklost. Ez idáig rendben is volna.
De hogyan lehet megtalálni egy társaságban a pozitív energiacentrumot? Varázspálcával? Nyilván nem. Érdemes figyelni a mosolyt, a mások felé irányuló gesztusokat. Azt, hogy hány embert szólít meg akár
beszéddel, akár gesztusokkal, akár mosollyal valaki, és azt is, hogy
a megszólított emberek milyen távol vannak egymástól (akár fizikailag
is) az adott mezõben. A pozitív energiacentrum mindig simogat. Simogatja a környezetét odafordulással, nyitottsággal, figyelemmel, megszólítással, mosollyal és szeretettel.
Keresd a hangadót! A hangadó sokszor azonos a pozitív energiacentrummal, de a két fogalom mégsem ugyanazt jelöli. A pozitív energiacentrum lehet befogadó is, olyan ember, akit nagyon sokan szeretnek.
A hangadó azonban domináns. Õ az, aki felé a többiek is fordulnak, és
mindezt szívesen és gyorsan teszik. Amíg õ beszél, általában a többiek
hallgatnak. Sokan bólogatnak, mosolyognak, vagy más módon fejezik
ki egyetértésüket. A pozitív energiacentrum és a hangadó az adott közösség leképezése, közepe. Ha egy (kisebb) közösségben sikerült kapcsolatot teremtenünk egy pozitív energiacentrummal vagy hangadóval,
több kapcsolatra szinte nincs is szükségünk, hiszen a közösség által
birtokolt ismeretek zömét õk is ismerik. Ha egy hangadót sikerül meg-
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gyõznünk valamirõl, akkor szinte az egész közösséget meggyõztük vele. A közösségek legfontosabb embereinek megtalálása az újdonságkeresõ magatartásban azért fontos, mert az új keresése roppantul energiaigényes feladat, amely nem sok azonos értékû, redundáns kapcsolatot
tûr meg.
Keresd a furcsát! A közösségbe nem illõ viselkedés sokszor a „kívülrõl jöttség” jele lehet. A furcsa ember nagyon sok esetben híd egy másik
közösség irányába, olyan út, amelyen keresztül a társadalmi kapcsolatrendszer új, addig számunkra ismeretlen területe felé indulhatunk el.
Az új terület felé vezetõ furcsa viselkedésnek azonban nem szabad elszigeteltnek lennie a csoporton belül, mert ez esetben nem hidat, hanem zárványt (nagyon primitív hasonlattal: nem zsenit, hanem õrültet)
találtunk. Hálózatépítés szempontjából az a „jófajta furcsa”, aki a csoport számára szemlátomást izgalmas és érdekes.
Keresd a nyitott tekintetet! A nyitott tekintet a bizalom és az új felfedezésére való nyitottság jele. Ha a nyitott tekintet körbepásztázza a teret, ráadásul mindezt nem kapkodva, idegesen, hanem érdeklõdõen,
néha szemlélõdõn meg-megállva teszi, akkor nagy valószínûséggel emberünkre akadtunk, azaz egy olyan alakra, aki éppen olyan újdonságkeresõ, mint amilyenek mi vagyunk. Az ilyen bizalommal teli és bizalomébresztõ ember sokszor még sokkal jobban integrálja az adott csoport által birtokolt ismereteket, mint a pozitív energiacentrum vagy
a hangadó (ez különösen nagyobb csoportok esetén van így). Ráadásul
igen sok esetben a nyitott tekintetû újdonságkeresõ nem két, hanem
sok csoport tagja, azaz a személyében nem is egy, hanem nagyon sok hidat találtunk, melyek nagyon sok új világhoz vezethetnek el bennünket.
Haladj következetes ugrásokban! Ha megtaláltunk egy „jófajta furcsát”, azaz egy hidat, vagy egy „nyitott tekintetût”, azaz egy csoportok
közti csomópontot, akkor vegyük rá, hogy vigyen el minket a következõ csoportba vagy adja meg valakinek az elérhetõségét e csoportból.
A következõ csoportban pedig keressük újfent a „jófajta furcsákat” és
a „nyitott tekintetûeket”.
Ha valamivel közelebb jutottunk ahhoz, hogy kit is keressünk, az
a kérdés még igencsak megválaszolatlan maradt, hogy hol is keressük.
Melyek az újdonságkeresõ hálózatépítés legfontosabb színterei? A kö-
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vetkezõkben a kávézókról, teázókról, klubokról és szalonokról írok le
néhány gondolatot.
A kávéházak és teázók a hálózatképzés fontos intézményei. Saly Noémi muzeológus, kávéházkutató felhívta a figyelmet arra, hogy a híres budapesti kávéházkultusz azért alakult ki, mert a „kávéház sajátos átmeneti tér az utca teljes nyitottsága és az otthon intimitása között, egyesítve
mindkettõ elõnyeit. Asztalai mellett a legkülönbözõbb rétegek, korosztályok, illetve a két nem olyan szabadon érintkezhetett, mint sehol másutt. A magyar kávéházak különleges ötvözetei voltak a rendkívül liberális, párnákon heverészõ délkeleti kávézásnak, és az arisztokratikus kávékultúrának. Az elõbbi a kapcsolatokra, a szabad érintkezésre, az utóbbi
a fényûzõ külsõségekre és a szertartásra helyezte a hangsúlyt. Így lett a
pesti kávéház már-már templomokra, fõúri szalonokra emlékeztetõ díszes tér, ahol minden vendég úrnak érezhette magát. Az alacsony sorból
származó ifjú itt sajátíthatta el a társasági élet normáit, a kulturált étkezés, társalgás, illetve a nõkhöz való közeledés íratlan szabályait.” Egyetérthetünk Saly Noémivel, hogy ma sem lenne felesleges egy ilyen iskola.
Az elmúlt években megszaporodó kávézók és teázók kiváló terepei lehetnek a hálózatosodásnak is – feltéve, ha nem minden vendégük csak és
kizárólag a saját asztaltársaságával beszélget/beszélgethet.
A kávéházak és teázók mellett a klubok és a szalonok is a hálózatképzés fontos intézményei. Széchenyi István egyik nagy tette volt, amikor angol mintára 1827-ben Pesten megalapította a Nemzeti Kaszinót,
amelynek kezdetben 150, késõbb ötszáz, majd 750 tagja volt, köztük
Albert Edward walesi herceg angol trónörökös és Jenõ királyi herceg
mint tiszteleti tagok. A Kaszinó azonban nem ismert – arisztokratikus
színezete mellett sem – osztály- vagy pártkülönbséget. A felvétel kellékei a tisztesség, a mûveltség, a feddhetetlen jellem és az önállóság voltak. Izgalmas belegondolni abba, hogy a Nemzeti Kaszinó taglétszáma
a megalakulásakor a legszélesebb ismeretségi kör 150-es Dunbar-számával egyezett meg. Késõbb a taglétszám felnõtt a törzsi méret 500-as,
illetve 750-es létszámára. A rendszerváltás után és ma is sorra alakuló
klubok és szalonok a hálózatosodás kiváló terepei lehetnek – ha tagválasztásukban az eredeti elvek szerint széles körbõl való merítés és
nem a szûk csoportok további bemerevítésének igénye kap teret.
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Hogyan függ össze személyes hálózatunk a nemzet hálózatával?
Mennyire skálázható a hálózatképzés? A természetben elõforduló hálózatok nagymértékben önhasonlók. Itt az önhasonlóságon nem azokra
a gyönyörû fraktálokra kell gondolni, mint amilyeneket Mandelbrot
írt le, hanem körülbelüli önhasonlóságra. Ebbõl az következik, hogy
a nemzet hálózata nem valamilyen politikai vagy isteni akarat mûve.
A nemzet hálózatát saját kis hálózataink alkotják. Ha tehát nagyobb
mértékben sikerül újdonságkeresõ hálózatokat építenünk, azzal nemcsak mi gazdagodunk, hanem az egész ország is innovatívabbá válik.
Történik más is. Megnõ a társadalmi stabilitás. Mindkettõre nagy szükségünk van.

Van-e esély a magyar „establishment”
megteremtésére?
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A továbbiakban olyan hálózatos törvényszerûségeket sorolok fel, amelyek megmutatják, hogy nemcsak vágyálom, hanem önerõsítõ folyamat
is lehet egy értékkör formálódása az országban. Megmutatom azt is,
hogy e kör tagjai a hálózat egyébként nagyon messze lévõ csoportjait
kötik össze egymással, azaz véleményformálók és egyben a társadalmi
helyzet stabilizálói is.
2010 elején, amikor a Bölcsek Tanácsa tagjaként részt vettem a Tanács másfél éves munkájának bejelentésében, több száz levél öntött el.
Nagyon sokan azt kérdezték tõlem: Mi az esély arra, hogy abból, amit
képviseltek, lesz is valami? Valóban, számomra is az egyik legfontosabb kérdése a jelenlegi idõszaknak, hogy mennyire tud hatni az a néhány maroknyi ember, akiknek ebben az országban még hitele és integritása van; hogy nem a saját pecsenyéjének a sütögetésével van elfoglalva, és hogy hosszú távon gondolkodik. Érdekes, hogy a hiteles,
integráns, önzetlen és hosszú távon gondolkodó emberek csoportja
mennyire ugyanaz a csoport! Megkockáztatom annak a kijelentését,
hogy ez a csoport önerõsödõ és önszervezõdõ, hogy Magyarországon
kialakulófélben van egy új „establishment”.
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Az „establishment” szófordulat a hatvan évvel ezelõtti Angliából
származik. Henrie Fairlie újságíró használta elõször 1955-ben, amikor
a hatalom hálózatos gyakorlását írta le, vagyis azoknak a befolyásos és
befolyásos ismeretségi körrel rendelkezõ embereknek a csoportját, akik
meghatározók voltak az akkori Angliában – és utódaik azok ma is. A szó
eredeti jelentéséhez negatív tartalmak is kötõdtek. Az establishmentbe
úgy juthatott be az ember, ha a megfelelõ elit iskolába járt, ami merev
„intézmény” volt, és nagyon nagy különbséget teremtett a „bent lévõk”,
a befolyásosak, és a „kint lévõk”, az outsiderek között. (A teljesen merev establishment esetén eljuthatunk az orwelli világ „egyenlõk” és
„még egyenlõbbek” kettõsségéhez is.)
Mielõtt definiálnám, mi is szerintem a reményeim szerint formálódó
magyar „establishment”, kitérnék arra, hogy mit nem értek alatta. Semmiképpen sem gondolnám szerencsésnek a magyar fejlõdés szempontjából, ha kialakulna az országban egy olyan elit, amelyik zárt kasztot
képezne, és (mondjuk) az ország elsõ öt középiskolájának, illetve a
mostanában alakuló kutatóegyetemek néhány szakjának a végzõseit
foglalná magába. Emiatt a társadalmi fejlõdésünk helyes irányba terelgetése szempontjából kiemelten fontos csoport nevére az „establishment” nem jó kifejezés. E csoport tagjait a többiektõl ugyanis nem a
születésük, nem a neveltetésük, nem a múltjuk, hanem a viselkedésük,
a jelenük különbözteti meg.
Az általam vágyott és formálódni látszó magyar „establishment” tagjai tehát egy bizonyos viselkedési forma hordozói, olyan láthatatlan
klubot alkotó emberek, akik hitelesek, integránsak, önzetlenek és hoszszú távon gondolkodnak. Nevezzük a hazai establishmentet értékkörnek! Az értékkör tagjai tehát nem hozott társadalmi pozíciójukkal, nem
vagyonukkal, még csak nem is okvetlenül speciális tudásukkal vagy
képességeikkel, hanem a hozzáállásukkal és a jellemükkel alkotnak
elitet.
Tényleg alakulóban lenne egy ilyen értékkör Magyarországon?
2009-ben kezdtem el elõször megtapasztalni, hogy létezik egy ilyen
kör. A kör azért is formálódik, mert annyira kevesen maradtak ebben
az országban, akik a tagjai lehetnek, hogy nagyon elütnek a többitõl, és
kezdik felismerni egymást. A normalitás az elmúlt években egyre in-
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kább visszaszorult (érdemes a Kopp Mária-féle vizsgálatra utalni,
amely szerint az anómia mértéke már 2006-ban több mint 70% volt
idehaza), mára törékeny kisebbséggé, anomáliává változott, és emiatt
mûködni kezdett a „kirekesztett normálisok” szolidaritása. Egyre inkább szükségét érzi az, aki még hiteles, integráns, önzetlen és hosszú
távon gondolkodik, hogy megtalálja a többieket, akik ilyenek. Egyre kevesebben vagyunk ilyenek, azaz egyre messzebb kell keresni a „még
normális” másikat. Ebbõl az is következik, hogy csak a széles társadalmi kapcsolatrendszerrel rendelkezõ „normálisok” képesek megtalálni
egymást, vagyis az egymást megtaláló hozzáállásbeli és jellembeli elit a
mai Magyarországon egyben kapcsolatépítésbeli elitként is jelentkezik.
A hálózatkutatás nagyon sok példát ismer arra, hogy egy nagyobb
közösségben a hasonlók megtalálják egymást. A társadalmi hálózatok
mind asszortatívak, ami azt jelenti, hogy egy ilyen hálózatban a hasonlók kerülnek kapcsolatba egymással. Igen sokszor kialakul a „richclub”, amelyben azok kapcsolódnak össze, akiknek amúgy is sok kapcsolatuk van, azaz csomópontok, avagy más módon a hálózat központi,
centrális elemei. A teniszezõk esetén VIP-club megjelenését figyelték
meg, amelyben a legjobb teniszezõk jóformán csak egymással játszanak. Az értékkör tagjai a mai magyar társadalomban a saját közvetlen
környezetüktõl való eltérés alapján találják meg egymást. Az értékkör
tagjai a társadalmi hálózatban (különösen annak a jelenlegi Magyarországon szétszakadt változatában) a hálózat egyébként nagyon messze
lévõ csoportjait kötik össze egymással, azaz értékrendbeli különlegességük mellett hálózatos információtovábbítási különlegességük is van.
Így két okból is véleményformálók. Ráadásul a mai magyar helyzetben
e két ok egymásból következik.
Az értékkör tagjainak sajátos hálózati helyzete egy közmondás igazságát is alátámasztja, mely szerint „Senki sem lehet próféta a saját hazájában”. Hálózatos szempontból azért nem lehet próféta valaki a saját
szûk társadalmi csoportjában, mert ahhoz, hogy próféta legyen, nagyon
másnak kell lennie, mint amilyenek a többiek. Ezt a másságot viszont
a saját csoportja éppen a szoros kötõdési rendszer miatt nem fogadja el.
Az értékkör tagjai azonban már nem csak a saját csoportjukban vannak
abban a pillanatban, mihelyt felismerték az értékkör létét, és beléptek
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ebbe. Az értékkör egyben védelem is a tagjai számára. Így a próféták
szokásos sorsa is az értékkör képzõdését segíti elõ.
A hálózatos játékelmélet egy nagyon fontos további tényre is felhívja
a figyelmet. A csalók tengerében az együttmûködõk csak akkor tudják
megõrizni együttmûködési képességüket, ha megtalálják egymást, és
szigetet képeznek. Ebben az esetben az együttmûködõk szigetei stabilak maradnak. Ebbõl az következik, hogy az értékkör tagjai, ha már egyszer felfedezték egymást, tartósan megõrzik a kapcsolataikat. Az értékkör kialakulása tehát a társadalmi hálózat és a társadalmi morál olyan
fokú szétesése esetén, mint amilyen az elmúlt években Magyarországon tapasztalható, törvényszerûen bekövetkezõ és önerõsítõ folyamat.
Aki idáig ért az olvasással, azt mondhatja: „Barátocskám! Ideje lenne
kimásznod a professzori íróasztalod mögül, és egyszer lemenned a
nyóckerbe, aztán elmélkedhetsz az intenzíven arról, hogy azok az értékkörök, amelyek azután repdesnek majd a fejed körül, hogy jól leütöttek, hogyan szervezõdnek önerõsítõ folyamattá.” Máshogyan fogalmazva, ha ennyire önerõsödik ez a folyamat, akkor miért nem látjuk az
eredményét? Van válaszom. Azért nem látjuk, mert még nem érte el az
átcsapási pontot. Minden komplex rendszerben a megfigyelhetõ változás latenciát mutat. A változás hatása nagyon hosszú ideig láthatatlan
marad, majd hirtelen bekövetkezik egy átcsapási pont (a híres „tipping
point”), a változás áttör, és egyszerre nyilvánvalóvá válik. Az értékkör
formálódása esetén az átcsapás ráadásul még a szokásosnál is látványosabb lehet, mivel az értékkör tagjai a társadalom nagyon eltérõ csoportjaiban vannak, azaz kapcsolódásuk az egész társadalom hálózatos
integrációja szempontjából rendkívül nagy tudásnövekedést okoz.
Miért olyan kivételesen fontos ma Magyarországon az értékkör mûködése? Mert az elmúlt két évtizedben nem individualizálódott, hanem atomizálódott a magyar társadalom. Nálunk ma nem önállóan
gondolkodó, integráns egyéniségek alkotnak önálló véleményeket, hanem az izolált egyedekbõl álló, megvezethetõ, hömpölygõ tömeg.
Mindez nagyon volatilis, nagyon kiszámíthatatlanul változó körülményeket teremt. Az értékrend és kapcsolatrendszer nélküli tömeg sodródik, és hamar kileng a végletekbe. Ebben a helyzetben az értékrend, az
integritás, a hosszú távon gondolkodás és a kiszámíthatóság nem csak
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önálló értéktartalmaik miatt válnak fontossá. Az ezen értékeket õrzõ,
véleményformáló értékkörnek csoportokat összekötõ szerepe egy ilyen
környezetben különösen fontos társadalomstabilizáló erõvé válik.
Bár úgy érzem, hogy az értékkör szervezõdését néhány önerõsítõ kör
bemutatásával a saját szubjektív tapasztalataimon túlmenõen is sikerült alátámasztanom, vállalom a kritikát, hogy megint naiv és álmodozó vagyok. Remélem azonban, hogy egy dolog világossá vált, és nemcsak annak az érdekében, hogy Magyarország egy élhetõbb hely legyen, hanem a társadalmi stabilitás megõrzése érdekében is.
Az értékkör legfontosabb tagjai saját szûk környezetünkben is fellelhetõk. Olyan ember lehet része az értékkörnek, aki nem látszani akar,
hanem van. Aki nem vesz részt a mára kialakult spektákulum-társadalom látszatvalóságának építésében, hanem emberséget és szeretetet
terjeszt maga körül.
Az átcsapással kapcsolatosan még azért pár gondolat ide kívánkozik.
Például az, hogy az ember kétségtelenül saját környezetének a függvénye, mondjuk, ott, hogy milyen mértékben szembesül a mai magyar
társadalom romlottságával. Emiatt igazuk van azoknak is, akik nagyon
borúsan látják a helyzetet, és azoknak is, akik jóval kevésbé romlott
környezetet tapasztalnak. Optimista vagyok, ezért úgy gondolom, alakulófélben van a demokratikus értékrend. Az átcsapási jelenséget pontosan azért vettem bele ebbe a folyamatba, hogy megnyugtassam azokat, akik erre azt kérdik: „Rendben, alakul a demokratikus értékrend,
de ebbõl én miért nem látok semmit?!” Az átcsapásban éppen az a végtelenül izgalmas, hogy nem kell hozzá semmilyen alapvetõ dolog megváltozását feltételezni. Ha én és a környezetem egy kicsivel jobban ragaszkodunk a szabályokhoz, és ez a folyamat terjedni kezd, akkor hoszszú ideig nem történik semmi, de a kölcsönhatási láncolat miatt egyszerre igen érzékelhetõ változás lesz a szabálykövetésben. Máshogyan
fogalmazva, a bonyolult rendszerek önszervezõdõk, emiatt nem kell
várni semmiféle külsõ alapvetõ dolog változására. Az ilyen rendszer
már attól is átalakul, ha a benne élõk elkezdik az együttmûködést.
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Hogyan terjednek az információk
a bonyolult rendszerekben?
A bonyolult rendszerek információterjedésének három fajtájáról írok,
arról, hogy mi különbözteti meg egymástól a „bolyongásosat”, az „ugrásszerût” és a kettõ közötti átmenetet. Bemutatom azt is, hogy e háromféle információterjedési mód mennyire általánosan értelmezhetõ
a fehérjéktõl a társadalmakig, és milyen összefüggésben áll fenn a bonyolult rendszerek fejlõdõképességével. Végezetül, vázolom azt is,
hogy az információterjedés módjának változása mennyiben járul hozzá
ahhoz, hogy az addig versengõ rendszerek egymással tartós együttmûködésre legyenek képesek, és ezzel egy magasabb szervezõdési szintet
hozhassanak létre. A hír terjedésének a bonyolult rendszerekben érvényes mechanizmusairól egyre többet tudunk már. Érdemes tehát elgondolkodni ezek lehetséges általánosításain.
Jukka-Pekka Onnela és Felix Reed-Tsochas 2010 októberében megjelent cikkében a Facebook-alkalmazások 100 millió letöltésének dinamikáját tanulmányozta. Ha az alkalmazás egy bizonyos ismertségi
szint alatt maradt, akkor viszonylag lassan terjedt. Ha azonban a használata egy határérték fölé került, akkor robbanásszerûen ismertté vált a
felhasználók igen széles körében. A kétféle terjedés közötti különbség
jó részét a Facebooknak az, a vizsgálat idõpontjában még meglévõ szolgáltatása okozta, amely értesítette az adott felhasználó összes barátját
arról, ha a felhasználó egy Facebook-alkalmazást használni kezdett.
A Facebook-felhasználók közötti információterjedés példája két,
egymástól igen jól elkülöníthetõ fázist különböztetett meg. Az egyéni
fázist, amely lassú, és a közösségi fázist, amely ennél sokkalta gyorsabbnak bizonyult. A komplex rendszerek általában is kétféle szélsõséges viselkedésre képesek. Az egyik szélsõség két, egymást érintõ, túlzottan vizes agyagcsomóval illusztrálható. Ilyenkor a kapcsolatok az
agyagcsomókat felépítõ elemek között lazák. Ha megütöm az egyik
agyagpacnit, annak az esélye rendkívül csekély, hogy az ütésem átterjedjen a mellette lévõ másik agyagpacnira. Ez az információterjedés
egyéni, bolyongásos esete. A másik szélsõség két, egymást érintõ kiége-
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tett agyagdarabbal szemléltethetõ. Ilyenkor a kapcsolatok az agyagrészecskék között igen erõsek. Ha a kiégetett agyagdarab közül ütöm
meg az egyiket, akkor az ütést azonnal minden része átveszi, és át is
adja a szomszédos darabnak. Ez a közösségi, ugrásszerû információterjedés esete.
A nagyon vizes, illetve a kiégetett agyagdarabokon illusztrált két
szélsõséget minden komplex rendszer viselkedésében megtalálhatjuk.
A fehérjékben az információ aszerint terjed lassan vagy gyorsan, hogy
a fehérje szerkezete puha-e, vagy merev. A puha fehérjékben az információ bolyong. A merev szerkezetû fehérjék energiatranszferrel, pillanatszerûen továbbítják az információt két távoli aminosavuk között.
A sejtben egészen addig, ameddig nincs jól meghatározott külsõ jel
(ami például inzulin formájában érkezhet meg), az információk véletlenszerûen hánykolódnak szerteszét. Ilyenkor a sejt még „puha”. Abban a pillanatban azonban, amikor az egyik jelbõl sokkal több érkezik,
mint a többibõl, jelátviteli mechanizmusok egész sora lép mûködésbe,
amely az eredeti jelet a sokezerszeresére erõsíti fel. A jel a sejtet „megkeményíti”. Az idegsejtek között kétféle összeköttetés lehet. Az egyik
mielinhüvely-mentes. Az ilyen axonok lassan vezetik az ingerületet.
A másik fajta összeköttetésben az idegsejteket összekötõ axonokat mielinhüvely-gyöngyök sora borítja. Ezeken az axonokon az ingerület „ugrál” a mielinhüvelyek közötti, úgynevezett Ranvier-befûzõdéseken. Az
ilyen ingerületvezetés gyors.
Mivel e példák valószínûleg nem hozták lázba az Olvasókat, nézzünk olyan társadalmi példákat, amelyek közelebb állnak köznapi tapasztalatainkhoz! Képzeljünk el egy olyan embercsordát, amelynek
tagjai nincsenek komolyabb kapcsolatban egymással. Ha közülük valamelyikük is megváltoztatja a viselkedésmódját, az vajmi kevés hatással
van a többiekre. Az embercsorda az információt lassan adja tovább. Ha
azonban ez az embercsorda egy szélsõséges katonai alakulat (avagy
egylet, szekta, párt) lenne, akkor a tagjai egyformán viselkednének. Egy
század pillanatszerûen továbbadja a viselkedésbeli változást az õt körülvevõ összes csoportnak. A katonai alakulat olyan, mint a kiégetett
agyag, a merev fehérje, avagy, mint amilyen egy közösségi információterjedést produkáló facebookos rajongótábor.
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A puha, laza szervezõdések tagjai nem mûködnek együtt. Inkább
szétterjednek, új és újfajta viselkedésmódokkal próbálkoznak, és versengenek abban, hogy ki milyen új és új forrást tud megtalálni és felhasználni. Az ilyen viselkedés sokféle, de kis hatékonyságú, ezért forrásgazdag környezetben nyerõ. A kemény, összekötött szervezõdések
tagjai együttmûködnek egymással. A szélsõségesen erõsen összekötött,
kõkemény szervezõdések egyetlen feladatra specializáltak, azt viszont
nagyon hatékonyan végrehajtják. A század vagy menetel, vagy fekszik.
Az ilyen viselkedés forrásszegény környezetben nyerõ, ahol a megfogyatkozott források csak optimalizált, igen hatékony, közös erõfeszítéssel érhetõk el. (Nem véletlen, hogy a diktatúrák nem a leggazdagabb országokban, illetve leggazdagabb periódusokban nyertek teret.)
A valóságban a kétfajta szélsõség mellett ezek keveréke, átmenete is
megtalálható. Ennek az átmeneti fajtának a viselkedése a legizgalmasabb. Miért? Azért, mert az átmeneti fajta az egyedüli, amely tanulni,
alkalmazkodni tud. A laza, túlzottan vizes agyagpacni alakul, ahogyan
csak kell, de nem õriz meg semmilyen formát, mert ahhoz túl puha.
A kiégetett agyag elképesztõen megõrzi azt a formát, amire specializálódott, de újabbat nem képes felvenni, inkább törik. (A diktatúra sem
túlzottan változóképes, ezért a leggyakrabban „törést” jelentõ forradalmakkal lehet csak eltakarítani.) A gyúrható agyagban pont annyi a víz,
amennyi kell. Nem túl sok és nem is túl kevés. Az ilyen agyag formálható, és meg is õrzi a formázás nyomát. (A tényleges demokrácia pontosan ilyen optimum a tanulásképtelen anarchia és a változásképtelen
diktatúra között.)
Az információk terjedése igen izgalmas az átmeneti rendszerekben,
ugyanis nem bolyong összevissza, de nem is terjed szét az egész rendszerben pillanatszerûen. Az ilyen rendszerekben csoportok találhatók.
Az információ a csoportokon belül gyorsan halad, de a csoporthatárokon megáll addig, ameddig a következõ csoportba bebocsáttatást nem
nyer. Az érdekesség az, hogy az információ nem akárhol áll meg. A csoporthatárokon csak néhány olyan pont van, amelyeken a csoportokon
belüli alternatív utak összetalálkoznak. Ezeknek az információközvetítõ pontoknak (mediátoroknak) kitüntetett szerepe van a rendszer integrálásában.
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Egyetlen dolog hiányzik még a bevezetõben ígért tartalmak közül.
Az, hogyan járul hozzá az információterjedés módjának megváltozása
ahhoz, hogy az addig versengõ rendszerek tartós együttmûködésre legyenek képesek egymással, és ezáltal egy magasabb szervezõdési szintet hozhassanak létre. Amikor a rendszer olyan környezetbe kerül,
amelyikben fogyni kezdenek a források, akkor egyre hatékonyabb viselkedésre kényszerül. Elindul a szétesett agyagpacni irányából a kiégetett agyag állapota felé. A belsõ szerkezete rendezõdni kezd. Csomósodik. Csoportok alakulnak ki benne. Az információ már nem öszszevissza bolyong, hanem csak a csoporthatárok kitüntetett pontjain
áll meg addig, ameddig a következõ csoportba bebocsátást nem nyer.
Igen ám! De csoporthatár a rendszer szélein is található. Vagyis az információk egyre többször jelennek meg a rendszer szélén található kitüntetett pontokon. Ha két rendszer úgy találkozik egymással, hogy két
ilyen szélsõ, kitüntetett pontja összeér, akkor nagyon izgalmas dolog
következik be: az információ átkerül az egyik rendszerrõl a másikra, és
ezáltal mindkét rendszer stabilizálódik. Ezzel esély teremtõdik a két
rendszer tartósabb együttmûködésére. Ha ez az együttmûködés stabillá
válik, kialakul egy magasabb szervezõdési szint. A magasabb szervezõdési szintek általában evolúciós ugrások során jelentek meg. Ezeknek
az evolúciós ugrásoknak a magyarázatával a darwini elmélet igen nagymértékben adós marad.
Lehet kitörési esély a kreativitás is, nemcsak egy nagy ötlet, hanem
egy jóval szerényebb szellemi teljesítmény is, ami aztán hasznot és sikert hoz, ha az együttmûködés új útjait tárja fel. Az együttmûködés
szempontjából a figyelem intenzitása és mélysége mellett a figyelem
kiterjedése is alapvetõ.
Számomra az információ terjedése kiválóan értelmezhetõ akkor is,
ha az információterjesztõk nagyobb molekulák, az információ pedig
csak egyszerû fizikai változás, ha úgy tetszik, „lökdösõdés”. Mitõl lesz
a lökdösõdésbõl információ? Attól, hogy a rendszernek az a tagja, amelyik „megkapta” az információt (azaz, akibe a szomszéd fehérje „belerúgott”), máshogyan fog viselkedni a továbbiakban, vagyis az információt hasznosította, az információ ismeretében viselkedési mintát váltott. A fehérje átlendült a feszes konformációból a lazába, és a követ-
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kezõ információt ennek megfelelõen fogja már fogadni és kezelni.
A rendszerek bonyolódásával ezeknek az alapállapotoknak a száma
(és ezzel az információs válaszok bonyolultsága, azaz maga az információ gazdagsága) nõ meg rendkívüli mértékben. És itt lép be a képbe
a már az elõbbiekben említett „figyelemkiterjedés” fogalma. Egy fehérje csak a hozzá kötõdõ fehérjével tud törõdni, és nem képes értelmezni
a sorban tõle hatodiknak álló fehérje lelkiállapotát. Ebbõl fakadóan egy
szokásos fehérje igen ritkán lesz kreatív.

Hogyan destabilizálhat egy rendszert az,
ha minden tagja önmaga szeretne stabil lenni?
A bankrendszer stabilitásával kapcsolatos gondolataimat hálózatos
megközelítésbõl fogalmazom meg. Erre azért merek vállalkozni, mert
a gazdasági folyamatok komplexitása négyzetes, ugyanis e folyamatok
önmagukra sokkal inkább visszahatnak, mint a többi természeti folyamat. Ahogyan a Federal Reserve Bank of New York által a bankhálózatról készített tanulmány szerzõi fogalmazzák: „Egy százévente bekövetkezõ vihar valószínûsége attól még nem változik meg, hogy az emberek
úgy vélik, hogy egy ilyen méretû vihar valószínûbb lett.” Ez a tudatos
emberi viselkedés hálózatos hatásából fakadó komplexitás az elmúlt
évszázadban tovább nõtt a bankrendszer világméretû hálózatosodásával. A banki tevékenységek fajtáinak és szintjeinek elburjánzásával az
elmúlt egy-két évtizedben a pénzügyi folyamatok hálózatos komplexitásának még további rétegei jöttek létre. Mindez egyre fontosabbá tette
a banki folyamatok rendszerszemléletû elemzését, amelyrõl a Natureben 2011 januárjában látott napvilágot egy elemzõ tanulmány. (Egy
igen bonyolult rendszerrõl sokszor csak nagyon egyszerûnek látszó
megállapításokat lehet tenni. A bejegyzés is ilyen egyszerûsített formában fogalmaz meg néhány tanulságot – emiatt a bankrendszert mûvelõktõl és kutató tudóstársaimtól elnézést kérek! Ugyanakkor – sokszor
éppen a rendszer rendkívüli bonyolultsága miatt – nem lehet figyelmen kívül hagyni az egyszerû megjegyzéseket sem.)
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Az Andrew G. Haldane és Robert M. May által jegyzett Nature-beli
munka egyik legfontosabb megállapítása az, hogy az a folyamat, amelyben a bankok a saját portfóliójukat egyre jobban kiterjesztették, a bankokat külön-külön stabilizálta ugyan, de nem növelte, hanem csökkentette
a bankrendszer egészének a stabilitását. A komplex rendszerek együttes
mûködésének optimuma csak akkor képzelhetõ el, ha az alrendszerek
mûködése nem optimális. Ennek egyik fontos tanulsága, hogy a földi
önszervezõdés egésze komplexitásának ára az, hogy az élõlények a saját egyedi mûködésüket nem optimalizálhatják, azaz öregszenek. Máshogyan fogalmazva, embervoltunkat az öregedésünkkel fizetjük meg.
A bankrendszer jelenlegi válságának számos eleme az elõzõ összefüggésnek a fordítottját mutatja. Amikor egy bonyolult rendszer tagjai
szabadon optimalizálhatják saját mûködésüket, az aláássa a komplex
rendszer együttes mûködését. Vagyis, ha a bankok mindegyike csak a
saját horizontján stabilizálja magát, akkor a bankrendszer egésze pontosan ettõl lesz instabil. Ráadásul egy sûrûbb hálózatos kapcsolatrendszer a hálózat elemeinek nagyobb különbözõségét igényli azonos mértékû szerkezeti komplexitás, azaz stabilitás kialakításához. Tehát a
banki szféra kapcsolatrendszerének elburjánzásával együtt kellett volna járnia az egyes bankok egymástól való nagyobb eltérésének. Ez
ugyanis az egész bankrendszer nagyobb stabilitásához vezetett volna.
A valóságban azonban az egyes pénzintézetek átvették egymástól a
funkciókat, és ezáltal egymáshoz hasonlóvá váltak. Ez az egyformaság
aláásta a bankrendszer egészének a stabilitását. Mindez mérhetetlenül
felértékelte a központi bankok és a kormányzati szervek (az állam) szabályozó szerepét.
Általános kiegészítésként néhány gondolatot fogalmazok meg a
komplex rendszerek szerkezetének és viselkedésének összefüggésérõl.
Rendkívül leegyszerûsítve, a gondolatmenet lényege az, hogy egy komplex rendszer hajlamos a szabálykövetõ, megjósolható, „business as
usual” típusú, nagyon egyszerû viselkedésre, míg egy kevésbé komplex
rendszer gyakran megjósolhatatlan, „krízisszerû”, rendkívül komplex
viselkedési mintázatokat produkál.
Hányféle módon lehet egy rendszer kevéssé komplex? A nagyon leegyszerûsített válasz a kérdésre az, hogy kétféleképpen. Vagy olyan a
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rendszer, mint a folyékony agyag (és ezért nem komplex), vagy olyan
a rendszer, mint az égetett agyag (és ezért nem komplex). Az egyedüli
komplex rendszer a kettõ közötti átmenet, a vizes, a formázható agyag.
Milyen döntõ különbségek vannak egy kevéssé komplex és egy
komplex rendszer viselkedése között? A válaszhoz azt a kiváló 2010-es
Nature-cikket hívom segítségül, amely leírta a krízis felé közeledõ
komplex rendszerek viselkedésének sajátosságait. A krízis felé közeledõ (azaz egyre inkább komplex viselkedést produkáló, de szerkezetükben egyre kevésbé komplex) rendszerek háromfajta módon válnak a viselkedésük szintjén egyre bonyolultabbakká. Egyrészt akkor, ha kitérítik õket az eredeti egyensúlyi helyzetükbõl, mert így egyre lassabban
tudnak csak oda visszatérni. Másrészt akkor, ha a viselkedésük egyre
önhasonlóbb lesz. Harmadrészt akkor, amikor viselkedésük nem önhasonló, ha a krízishelyzettõl távoli rendszerekben csak igen ritkán elõforduló extrém állapotokat is felvesznek. Az öregedõ rendszerek pontosan így viselkednek. Ebbõl a szempontból az öregedés nem más, mint
egy krízis felé közeledõ rendszer figyelmeztetõ jelzéssorozata, ahol
a krízis neve: halál.
A leírt három komplex viselkedés hogyan jelentkezik a kevéssé
komplex szerkezetû rendszerek említett két fajtája (a folyékony agyag
és az égetett agyag) esetén? A véletlenszerû szerkezethez közeli rendszer (a folyékony agyag) megegyezik a rendkívül merev rendszerrel (az
égetett agyaggal) abban, hogy ha kilendítem az egyensúlyi helyzetébõl,
akkor lassan tér oda vissza. Azonban ennek módja a két rendszer esetén más. A folyékony agyag azért tér vissza lassan, mert nem találja
meg az eredeti helyzetét, annyira egyformán vesz fel minden más helyzetet. Az égetett agyag meg azért tér vissza lassan, mert képtelen feldolgozni, disszipálni azt a változást, amelyet az egyensúlyból való kibillentéssel kapott. A másik két tulajdonságban a kétféle kevéssé komplex
rendszer viselkedése eltér. A folyékony agyag bármilyen extrémumot
igen gyakran felvesz. Az égetett agyag ritkán vesz fel extrémumot (például akkor, amikor eltörik), de akkor a helyzete nagyon extrém lesz.
Ugyanakkor a folyékony agyag viselkedése mindig másmilyen, így kevéssé önhasonló. Ezzel szemben az égetett agyag viselkedése csak egy
szûk tartományra optimalizált, emiatt nagymértékben önhasonló.
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Tehát a komplex rendszerek szerkezetének és viselkedésének az
összefüggéseirõl a következõk mondhatók el. Ha a szerkezet komplex,
akkor a viselkedés szokványos (egyszerû). És fordítva, ha a szerkezet
egyszerû, akkor a viselkedés komplex (azaz nem jósolható, különleges). Más megfogalmazásban, ha a szerkezet tagolt (moduláris), akkor
a viselkedés folytonos, ami fordítva is igaz, ha a szerkezet folytonos,
akkor a viselkedésben ugrások várhatók. Vagyis, ha a szerkezet tartalmaz extrémumokat, akkor a viselkedésre kevésbé lesznek jellemzõk az
extrémumok, ha pedig a szerkezetbõl eltávolítottuk az extrémumokat,
akkor a viselkedésben megjelennek az extrémumok. Ha tehát a szerkezetet alkotó elemek különbözõk, diverzek, akkor a viselkedés monoton, de ha a szerkezetet alkotó elemek egyformák, akkor a viselkedés
szélsõségesen diverz is lehet.
A régi bankrendszer komplex, tagolt szerkezetû, extrémumokat (különleges bankokat) tartalmazó, diverz volt. A mostani bankrendszer
egyszerû, tagolatlan szerkezetû, különleges bankokat jóval kevésbé
tartalmaz, egyforma. Emiatt a régi bankrendszer viselkedése szokványos, kiszámítható, egyszerû, extrémumokat nem produkáló, monoton volt. A mostani bankrendszer viselkedése nem jósolhatóan különleges, bonyolult, extrémumokat (kríziseket) produkáló, szélsõségesen
diverz.
A bankrendszer mûködésébe történõ beavatkozások jelenleg csak
nagyon kevés esetben rendszerszerûek. E beavatkozások jelenleg leginkább esetlegesek, ami tovább erodálhatja a bankrendszer egészének
a stabilitását. Esetlegesek a beavatkozások akkor is, amikor segítõ jellegûek, és így megvédik a válságba került bankrendszer egyes elemeit
attól, hogy csõdbe menjenek. Ezt a 2011-es Nature-cikk szerzõi úgy fogalmazták meg, hogy ezek a bankok „institutions deemed too big to be
fail” (azaz túl nagyok ahhoz, hogy megbukhassanak), illetve, hogy a
bankrendszerben „the survival of the fattest rather than the fittest” érvényesül (azaz a kövérebb és nem a rátermettebb él túl). Rendszerszempontból esetlegesek a bankrendszerbe történõ beavatkozások akkor is,
amikor a bankoktól egyedi elvonások történnek.
A bankrendszer helyes kezelése csak rendszerszemléletû lehet. E kezelésmód középpontjában a bankrendszernek – mint hálózatos rend-
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szernek – a változásokkal szembeni stabilitását növelõ, és ezzel öszszefüggésben a bankrendszer szerkezetének komplexitását növelõ intézkedések kell, hogy álljanak. A szerkezeti komplexitást növelõ intézkedés az, amikor a központi szabályozás növeli a bankrendszer tagoltságát (modularitását). Ennek egyik példája az Egyesült Államokban
nemrégen elfogadott „Volcker Rule”, amely elkülönítette a nagy kockázattal járó banki jellegû tevékenységek egy részét a bankszektortól, és
ezzel tagoltabbá, egymástól jobban elkülönülõ csoportokat képezõvé,
modularizáltabbá tette a bankrendszer egészét.
Akkor történik szerkezeti komplexitást növelõ intézkedés, amikor
a rendszer túlzottan flexibilissé válásakor (a válságjelek idején és a
boomok idõszakában bekövetkezõ komplexitáscsökkenés alkalmával –
ekkor a rendszer folyékony agyaghoz hasonló) a komplexitást fenntartó, korlátozó külsõ szabályozás erõsödik. A szerkezeti komplexitást növelõ intézkedés az is, amikor a rendszer túlzottan merevvé válásakor
(a recesszió idején bekövetkezõ komplexitáscsökkenés alkalmával –
ilyenkor a rendszer olyan lesz, mint az égetett agyag) a szabályozás szigorú elemeit felfüggesztik. Minden olyan döntés, amely segíti a bankrendszer elemei diverzitásának fenntartását, egyben növeli a rendszer
egészének a stabilitását is. Azaz a rendszer stabilitása szempontjából
helytelen, ha a szabályozó környezet a szereplõk méretbeli, funkcióbeli, piacbeli vagy más szempontú nivellálódását ösztönzi vagy akár
csak engedi.
Mibõl lehet tudni, hogy a bankszektor mûködése megérett a szerkezet komplexitását növelõ beavatkozásra? A pontos válaszhoz még igen
sok kutatás kell, de érdemes felidézni az elõzõkben felsorolt krízisjeleket. Ha a rendszer egy beavatkozás után lassabban tér vissza az egyensúlyi állapotába, mint elõzõleg, az mindenképpen olyan fontos jel, ami
a rendszer komplexitását növelõ beavatkozás szükségességét mutatja.
Ha a viselkedésben az önhasonlóság dominál, és kevés extrémum mutatkozik, akkor a szabályozást valószínûleg enyhíteni kell. Ha az önhasonlóság csökken, és az extrémumok elõfordulása növekszik, akkor
a szabályozást valószínûleg szigorítani kell. Hazánk (adósságainak
mértéke és szerkezete miatt is) a pénzügyi változások hatásainak az átlagnál sokkal inkább kitett ország. Ez a stabilizáló szabályozást külö-
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nösen szükségessé teszi. Ráadásul a magyar bankrendszer mérete és
komplexitása az átlagosnál kisebb. Ez a stabilizáló szabályozás szükségességét egy másik irányból támasztja alá. Érdemes tehát elgondolkodni mindezen.

Békesi László: Az úgynevezett „subprime” krízis és annak tovagyûrûzõ hatása aligha írható
le a nagy rendszerek, hálózatok mûködésének törvényszerûségeivel, noha minden bizonnyal
felfedezhetõk a rokon vonások közöttük. Ám attól tartok, hogy az összefüggés itt éppen fordított. Magyarán, az egyes bankok felelõtlen és fedezetlen kockázatvállalását e kockázatok
terítése sem annullálta, vagyis az egyes bankok portfóliója attól nem tisztult meg, hogy kétes
követeléseiket „becsomagolták”, és innovatív termékként értékesítették más bankoknak. Ez
az akció legfeljebb virtuális „biztonságot” kölcsönzött az egyes bankoknak, miközben megfertõzte a rossz papírokat vásárló intézményeket, lényegében az egész rendszert is. Az eredendõ bûn fedezetlen hitelek lényegében korlátlan kibocsátása, egy sajátos piramisjáték, ami
mindaddig „mûködik”, ameddig a piramis alapját képezõ elemek közül egy kritikus tömeg
nem esik ki. Amíg az aranykor konjunktúráját rekord alacsonyságú kamatlábak, dinamikus
növekedés, csökkenõ munkanélküliség és alacsony infláció jellemezte, a piramis alapja nem
gyengült meg, és a jelzáloghitelek adósai képesek voltak törleszteni részleteiket. Ám a kamatszint emelkedése – az inflációs nyomás tompítása érdekében –, a virtuális pénz kibocsátásával (jelzáloghitelek, fogyasztási és beruházási hitelek) finanszírozott fogyasztás és építkezések visszaesése, ennek nyomán a növekvõ munkanélküliség, majd erõsödõ recesszió aláásta
a piramis alapját. Felszínre került, ami addig rejtve volt: a kibocsátott pénz egy részének se
vagyoni, se teljesítmény- (jövedelem-) fedezete nincs. Azaz, a saját rossz portfóliójukat másokkal megosztani kívánó bankok semmivel sem lettek „stabilabbak”, mint a megfertõzött
társaik. Még egyszerûbben, a rendszer egyes elemeinek stabilitása nem jött létre, ellenkezõleg, instabil tõkehelyzetük, bedöglött követeléseik aláásták az egész rendszer stabilitását.
Ha ehhez hozzávesszük a pénzügyi rendszer mûködésének semmi mással nem helyettesíthetõ
alapjának, a bizalomnak a megrendülését, akkor érthetõvé válik az egész rendszer krízise.
Ennek a világméretû járványnak a megfékezése valóban minden áldozatot megér. Nem
a felelõtlen hitelezést folytató bankokat, hanem a gazdaság mûködéséhez szükséges vérkeringést – a pénzügyi rendszer likviditását –, valamint a betétesek pénzét kell megvédeni
bármi áron. Ez történt a fejlett világban. A jelenlegi kockázat abban áll, hogy a krízis menedzselésének költségei – a gigantikus állami tõkejuttatások és likviditásteremtõ olcsó hitelek –
hogyan csökkenthetõk úgy, hogy a törékeny konjunktúra ne fulladjon ismét recesszióba.
Ez a nagy és új kihívás a közgazdaságtudomány elõtt. Nincs járt út, bevált recept. Viták, kétségek és kísérletek vannak.
Nálunk alapvetõen más a helyzet. A magyar bankrendszer nem volt „fertõzött”, nem kellett megmenteni, támogatni, feltõkésíteni. A magyar bankok portfóliójában nem a fedezetlen jelzáloghitelek, hanem a devizában eladósodott lakosság és vállalatok fizetõképessége
a kockázat. Ez pedig a rossz magyar gazdaságpolitika – benne monetáris, incl. kamat- és árfolyam-politika – következménye. Nota bene: a magyar bankok egy részét éppen a felelõtlenül gazdálkodó állam sodorta veszélybe, és okoz nekik – na és a lakosságnak és vállalatoknak – veszteségeket. Az állam, amely most mindent szigorúan szabályozni akar, a bankokra
hárítja az állami túlköltekezés terheinek egy részét – banki különadó –, valamint a forint ››
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›› árfolyamának romlása miatt fizetésképtelenné váló devizaadósok terheinek nagyobb részét. (Miközben az árfolyam romlását saját katasztrofális gazdaságpolitikája okozza.)
Természetesen van teendõ a szabályozás területén. Valóban meg kell elõzni a felelõtlen,
fedezetlen hitelezést, a kockázatos pénzügyi termékek biztosítékok nélküli forgalmazását.
Tényleg szükség van nemzetközi standardok bevezetésére; egységes tõkekövetelményekre,
azonos számviteli szabályokra, a hitel- és bankminõsítés egységes követelményeire, a tartalékolás magasabb szintjére az egyes bankoknál éppúgy, mint nemzetközi méretekben, az új
termékkibocsátás elõzetes kontrolljára stb. Nincs azonban szükség a tõke- és pénzforgalom
korlátozására, protekcionista szabályözönre, a bankok és a pénzügyi rendszer állami gyámkodás alá helyezésére, valamiféle túlszabályozási dühre.
Persze számos ága-boga van még a problémakörnek. Ezekbõl egyet ragadnék ki, mégpedig azt, hogy rossz gazdaságpolitikára nem lehet jó pénzügyi politikát építeni. Ha a fiskális és
jövedelempolitika elhibázott, a monetáris politika nem képes az egyensúlyt helyreállítani –
lásd Magyarország gazdaságpolitikáját 2000 óta, a 2009-es év kivételével. Tehát nem elég
csillapítani a lázat, az alapbetegséget kell gyógyítani, ami a lázat okozza.
Jaksity György: A válság mint a változás egy formája, illetve kikényszerítõje a világ és így
az emberi társadalmak és az általuk létrehozott rendszerek (például gazdaságok, piacok)
mûködésének elkerülhetetlen velejárója. A pénzügyi válságok és különösen a bankrendszerek
krízise ilyen formán azóta része a történelmünknek, amióta pénz létezik. Az ókortól nyomon
követhetõ, hogy a társadalmak és uralkodóik feltartóztathatatlan késztetést éreztek olyan
nagy projektek (háborúk, piramis- és egyéb megalomán építkezések, állami programok) elindítására, amelyek gazdasági megalapozottsága enyhén szólva is gyenge volt. A görögök
még visszahordták Pallasz Athéné templomába a jó laurioni bányák ezüstjét, amit a háborúk
idején onnan kihordtak, de az õket követõ korok hatalmai már éltek az eladósodás és a pénzrontás egyre szofisztikáltabb tárházával, amibe az érdekeik folytán egyre több szereplõ kapcsolódott be (pénzváltók, pénzverõk, korai bankárok, vállalkozók, szélhámosok). Az emberiség története a pénzügyi válságok története, és ez a jövõre nézve is így marad. A mai pénzügyi rendszer rendkívül komplex, egy adott pillanatban nincs szereplõ, aki átlátná, szabályozni tudná mûködését.
A törvényhozás, a különbözõ hatóságok visszapillantó tükörbõl szabályoznak, vagyis nem
a jövõben fellépõ új problémákat próbálják megakadályozni, hanem a múltbeli válságok tanulságait levonva azokra reagálnak, így soha nincsenek felkészülve a soron következõ krízisre. Ennek olyan társadalmi-politikai oka is van, hogy a szabályozásnak, miként mindennek a
világban, ciklusai vannak. A válság alatt fellép a vasszigor (mint ahogy a befektetõi pesszimizmus is ekkor a legerõsebb), ami azután a jó idõkben folyamatosan felpuhul, és éppen akkor a legpuhább, amikor egy válság kitörésének a legnagyobb az esélye: a gazdasági ciklus
végén. Mivel válságban mindig a nagy cégeket mentik meg, ezek egyben a legfelelõtlenebbek
is, miközben halnak ki a kisebb szereplõk, akiket nem mentenek meg, a nagyok pedig egyre
nagyobbak lesznek. A „too big to fail” problémája tehát paradox, és a veszély egyre inkább
az, hogy az új paradigma a „too big to bail” lesz, vagyis a nemzetállamok, mi több, a multilaterális szervezetek már most sem tudták a bankrendszert megmenteni, csak az államadósság
és egyes esetekben a monetáris lazítás kritikus szintre növelésével, ami megágyazott mára
a következõ nagy krízisnek, az államcsõdök és infláció krízisének.
A pénzügyi rendszer sérülékenységét leginkább azzal csökkenthetnénk, ha nem növelnénk
a nagy szereplõk piaci részesedését az adófizetõk pénzébõl, ezzel tönkretéve a közepes és kisebb szereplõket, hanem hagynánk érvényesülni a gazdaság és piac azon reflexét, hogy azokon a területeken, ahol a nagy szereplõk nem versenyképesek, a kisebbek megerõsödjenek, és
fontos szolgáltatásokat nyújtsanak, ezzel nagyobb stabilitást teremtve. Erre jó példa ››
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›› a saját cégem, amely az elmúlt 20 év kormányzati „támogatása” ellenére is nyereségesen
mûködik, miközben nemzetközi és hazai versenytársaink kivétel nélkül tönkrementek vagy
beolvadtak más intézményekbe. A folyamat haszonélvezõi a magyar piaci szereplõk voltak,
vagyis az ügyfeleink, részvényeseink, azok a szolgáltatók, akik nekünk beszállítanak, a munkatársaink, a magyar költségvetés, tehát miközben mûködésünk elsõ évtizedében nehezen
szereztük meg a bizalmat, mert a biztonságosabbnak hitt nagyszereplõk felé áramlott az üzlet, ma mi testesítjük meg a stabilitást, és szolgáltatunk, miközben a nálunk nagyobb és biztonságosabbnak hitt szereplõk már rég elhagyták a terepet. Mi lett volna akkor, ha a mindenkori magyar gazdaságpolitika és szabályozás, mint magyar vállalkozást, nem tett volna egyre versenyképtelenebbé mind nemzetközi, mind hazai szinten?
Róna Péter: A természetben nincsenek gazdasági/pénzügyi folyamatok. Ezek kizárólag egy
adott kultúra és nem a természettudományi törvények szerint képzõdnek. Nincs ok feltételezni (legalábbis megfelelõ empirikus bizonyítás hiányában), hogy a pénzügyi és az agyag állagára vonatkozó törvényszerûségek között párhuzam lenne. A természetben fellelhetõ egyensúly mivolta egészen más, mint a gazdaságban vélt vagy valós egyensúly. A gazdasági egyensúly, ha létre is jön, kizárólag az egyensúly létrehozatalát szorgalmazó szabályok gyümölcse.
A gazdasági jelenségeknek nincs egyensúlyteremtõ tulajdonságuk. Az ok-okozati összefüggések szerkezete egészen más. Miközben a természeti törvények esetében az eredményhez egy
feltérképezhetõ „mode of action path” vezet, a közgazdaságban az eredmény valószínûségszerû. A kettõ között – egyebek mellett – az a különbség (és szerintem ez alapvetõ), hogy az
utóbbi esetében nem lehet olyan hipotézist megfogalmazni, ami megfelelne a Popper-féle
cáfolhatóság feltételének, azaz a valószínûségszerû eredményhez mindig fûzõdik a „ceteris
paribus” kikötés.
Simor András: Az egyedi bankok stabilitása szükségszerû, de nem elégséges feltétele a bankrendszer egésze stabilitásának. Más szóval, egyes bankok szintjén hozhatók olyan, az adott
bank szempontjából logikus, stabilitást nem veszélyeztetõ döntések, amelyek a bankrendszer
egészét mégis veszélyeztetik, ha hatásuk összegzõdik, lásd devizahitelezés terjedése. Más oldalról, hozhatnak a bankok olyan döntéseket is, amelyek éppen saját stabilitásuk megerõsítésére irányulnak, de azok összessége a nemzetgazdaság, illetve azon keresztül az egész
bankrendszer szintjén destabilizáló hatású. Ilyen például a hitelállományok esetleges gyors
együttes leépítése.
Tehát az államnak, a szabályozó hatóságoknak fontos feladata, hogy nemcsak az egyedi
banki szintû stabilitás érdekében járjon el (úgynevezett mikroprudenciális szabályozás és felügyelet), hanem kísérje figyelemmel a rendszerszinten növekvõ kockázatokat is, és azok mérséklése érdekében is hozzon szükség esetén intézkedéseket (makroprudenciális szabályozás).
Ez az elmúlt évek válságának egyik legfontosabb tanulsága. A mikroprudenciális szabályozás
felelõse jellemzõen a bank és pénzügyi felügyelet, míg a makropudenciális kockázatokat jellemzõen a jegybankok hivatottak figyelemmel kísérni.
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Köszönöm Jaksity György és Simor András igen elgondolkodtató
sorait, amelyekkel csak egyet lehet érteni! Teljesen igaza van Róna
Péternek akkor, amikor igencsak kételkedik abban, hogy a természeti,
például a fizikában megfigyelt törvények alkalmazhatók a gazdasági
folyamatokra. A klasszikus természeti törvények ugyanis bizonyos jelenségeket írnak le és jósolnak meg. Ezzel szemben a társadalom viselkedésével foglalkozó rendszerelméleti megfontolások, így a hálózatkutatás is, csak valószínûségeket képesek jósolni, azt sem teljesen
precízen, inkább csak trendszerûen. Jelenleg viszont olyan keveset
tudunk a társadalmi folyamatok tudományos alapon történõ elõrejelzésérõl, hogy ezek a trendszerû jóslások is egészen értékesek.
Békesi Lászlónak is igaza van, amikor arra figyelmeztet, hogy az
egyes bankok saját stabilitása is sok esetben csak látszatstabilitás volt.
Számomra a Nature-cikk egyik igen fontos tanulsága az volt, hogy a
bankrendszer stabilitása még akkor is sérülhet, ha az egyedi bankok
tényleg stabilabbak lesznek – egyedileg. Bizony, kritikusan fontos az,
amikor a karmester többségében egymás elgáncsolására kész (és olykor
szakosodott) egyedeket rávesz egy stabilan élvezhetõ-eladható produkció eltáncolására. Pontosan errõl írtak a pénzügyi szakma szakemberei,
amikor az állam és ezen belül a jegybank fokozott felelõsségét fogalmazták meg.

Lehet-e túl sok az, amit megtudunk?
Az információterjedés hatására a Föld pontszerûvé kezd válni. Ez mérhetetlenül felértékeli a közlés felelõsségét. Az azonos elemekbõl álló,
túlzottan összekötött rendszer instabil. A közösség mûködését stabilizáló infodemokrácia tehát nemcsak, hogy nem mossa el a különbségeket, hanem azok elfogadásával és az információk egyéniséget fejlesztõ
öncsatornázásával rokon.
Az információs szabadság kiterjesztése csak magunk és a másik elfogadásával élhetõ meg emberi tragédiák nélkül. Az információs hatalom
kiterjesztése gyûlölködéssel párosulva mérgez. Az információs hatalom csak az elfogadás és a feltétel nélküli szeretet útján válhat fegyver-
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bõl az önismeretet és az együttmûködést segítõ információs közhatalommá.
A Wikileaks elmúlt idõszakban történt kiszivárogtatásai és Barabási
Albert-László Villanások címmel nemrég magyarul is megjelent könyve
újfent ráirányították a figyelmet az információk elérhetõségére, a titok
fogalmának újraértelmezésére, és arra a komplex jelenségcsokorra, ami
mindezekkel összefügg.
A kiszivárogtatások, a titkolni vágyott információk megosztása szinte mindig együtt jár a titkolódzni vágyók megsértésével, néhány esetben akár emberi méltóságuk súlyos sérelmével. Annak ellenére, hogy
mélyen megértem a magyar közelmúlt feljelentéseibõl, titkos irattáraiból, az orwelli kettõs, hármas stb. mércékbõl fakadó irtózásokat, nem
tudom osztani mások rettegését attól, hogy kiderül róluk valami. Miért? A titokhoz fûzõdõ viszonyom alapfogalma az elfogadás. Ha el tudom fogadni a társamat Embernek, és magamat annak, aki vagyok, és
olyan környezetben élek, amely ezt az értéket velem együtt vallja, akkor totálisan mindegy az, hogy ki mit és mennyit tud rólam. Az ellenvéleményt fogalmazó Olvasónak persze igaza van abban, hogy az
„olyan környezetben élek, amely ezt az értéket velem együtt vallja” kitétel maximum csak halálunk után, a mennyországban lesz igaz, és egy
ilyen elfogadó közeg a jelenkor Magyarországában egyhamar kevéssé
remélhetõ.
Titkaim súlyát önelfogadásom mértéke szabja meg. Ha közel tudom
hozni a valódi, a saját magam által belül érzett, illetve a külvilág felé
mutatott énképeimet egymáshoz, akkor tudok elszámolni magam, a közösség, és ha tetszik, Isten elõtt minden tettemmel. Ekkor alhatok nyugodtan, és életem végén ekkor várhatom könnyû szívvel a távozást. Ha
a három énképem egészen jó fedésbe kerül, akkor a titkok megszûnnek,
avagy pehelysúlyúvá válnak. Mindebbõl persze az is következik, hogy
a titok megszüntetésének humánus módja nem a leleplezés, hanem az
elfogadás tanítása.
Az információs hipersztrádák tömege ma már a másokról elmondott információt szinte a közlés pillanatában az egész emberiség közkincsévé teszi. Jószerivel nem maradt már hálózatos szempontból elzárt sziget, kisebb vagy nagyobb világ. Mindez mérhetetlenül felérté-
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keli a közlés felelõsségét. Fabiny Tamás barátom Jézust idézõ sorai
szerint (http://www.evangelikus.hu/publicisztika/titkosszolgalat-es-titkosszolgalat) beteljesült az a jövendölés, hogy amit fülbe súgva mondanak, azt a háztetõkrõl hirdetik majd. Különösen igaz a „kinek mit
mondhatok el felelõssége” az olyan helyzetekben lévõkre, akik adott
esetben múltbeli személyesség nélkül kell, hogy végtelen személyesek
legyenek, így például az orvosokra, a papokra, a pszichológusokra és az
ügyvédekre. A titoktartás hitele a szakma és az ember hitele mindezen
esetekben. A barátság bizalma is nagymértékben a titkok megosztásán
és megtartásán alapul.
Thomas L. Friedman szerint a világ laposodik. Megszûnnek az információs monopóliumok, csökken a különbség. Ennek egy demokrata
még akár örülhetne is. Ugyanakkor a túl kevéssé hierarchikus, a túlzottan összekötött hálózatok instabilak. A strukturálatlan tömeg pánikszerûen hömpölyög. Azaz a világ stabilitását megõrzõ infodemokrácia
nem mossa el a különbségeket, hanem rokon a különbségek elfogadásával és az információk egyéniséget fejlesztõ öncsatornázásával.
Akkor válhatunk felszabadulttá, ha minél szabadabban cselekszünk, ha nem kell rejtegetni magunkat, ha nem kell félnünk attól,
hogy mások nem értenek meg. Ez akkor valósulhat meg, ha elfogadjuk
és feltétel nélkül szeretjük mind magunkat, mind embertársainkat. Az
elfogadás közössége teremti meg annak a feltételét, hogy minél többet
mutassunk meg magunkból. Ez a folyamat is önerõsítõ! Minél többet
megmutatunk magunkból, annál nagyobb lesz az elfogadás esélye és
kényszere is. Az információs szabadság kiterjesztése tehát csak elfogadással élhetõ meg emberi tragédiák nélkül. Úgy is fogalmazhatok, hogy
egy erényesen élõ közösségben az információs szabadság pontosan az
elfogadás egyik igen fontos kényszerítõ ereje. Erre utalt Szvetelszky
Zsuzsa is, amikor a pletyka elfogadó, közösséget stabilizáló erejét mutatta be A pletyka címû könyvében. Ezzel a stabilizáló hatással foglalkozott ezer és egyfajta hálózaton A rejtett hálózatok ereje címû könyvem is.
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A pletyka természetérõl Szvetelszky Zsuzsa a következõket írta: A pletyka angol változata,
a gossip a God és a sib szavakból isteni kapcsolódásnak is fordítható. A nyomtatás elõtt a
fontos dolgokról a pletyka révén értesült mindenki; a ma pletykaként értelmezett információ
akkor hírnek számított, s a szent iratok pletykát elítélõ passzusai egy másik jelenségre, a rágalomra (intrikára, manipulációra, mobbingra stb.) vonatkoztak. A két, ma is gyakran összetévesztett fogalom legnagyobb különbsége a stratégiai jellegben van. A pletyka valamit fenn
akar tartani: a csoport spontán kommunikációs dinamikáját, a természetes információ- ››
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– A fejezetben volt szó arról, hogyan építsünk hatékonyan barát- és nemzethálózatot, hogyan destabilizálhat egy rendszert az, ha minden tagja
önmaga szeretne stabil lenni, a véleményformálók láthatatlan erejérõl,
az információáradatról, a pletykáról. A hálózat felépítésérõl, a benne
megtalálható erõs és gyenge kölcsönhatásokról, a hálózatot stabilizáló
erõkrõl azonban nem, úgy is fogalmazhatnám, hogy a hálózat általános
bemutatásáról nem. A hálózatok sruktúrájának, mûködésének bemutatása pedig igencsak segíthetne abban, hogy még jobban megértsük a hálózatos gondolkodás fontosságát.
– A hálózatos gondolkodás azért vált annyira népszerûvé, mert a hálózatoknak igen sok olyan tulajdonsága van, amely minden hálózatra
egyformán igaz – legyen az biológiai, mérnöki hálózat, mint az internet,
vagy a barátaink szociális hálózata. Ilyen általános tulajdonság a kisvilágság, ami azt jelenti, hogy a hálózatok elemeit nagyon kevés lépés
választja el egymástól. A hálózatok azért szervezõdtek, hogy a kapcsolataik mentén könnyen terjedjen az információ. Ugyanakkor, ha minden információ könnyen terjed, akkor a hálózat túltelítetté válik, és elönt minket az információs szemét. Emiatt a hálózatoknak információszûrõ mechanizmusokat is ki kellett építeniük. Ilyenek a csomópontok,
vagyis azok a hálózatalkotó elemek, amelyeknek sokkal több szomszédjuk van, mint a többieknek. Ilyenek a hálózatok csoportjai is, amelyek az
egymáshoz a többieknél szorosabban kötõdõ elemeket jelölik. Miért
tudják ezek szûrni az információt? Ha egy csomópontba egyszerre több
jelzés érkezik, a legtöbb esetben csak az egyiket tudja továbbítani. Ezzel
a csomópont megszûrte a hálózatban keringõ jeleket. Ha egy jel bejut

›› áramlást, ezzel szemben a rágalom valamit meg akar semmisíteni (általában egy csoporttag hírnevét, a csoport többi tagjához való kötõdésének a minõségét). A késõbbiekben
megjelenõ sajtó igyekezett kiküszöbölni a spontán pletykahálózatok kiszámíthatatlanságát,
és kézben tartani az információt; a sajtó megjelenésétõl a nem nyilvános információterjedés
definiálódik pletykaként. Az internet egyidejûségével és egyterûségével visszakanyarodunk
a pletyka aranykorához, a pleisztocén korának tisztásaira, ahol a kisebb csoportok könnyen
megfigyelhették egymást. Ez magyarázza azt is, hogy a pletyka tudományos rehabilitációja
az internet elterjedésével – és a növekvõ digitális adathalmaz elemzésein virágzó hálózatkutatás sikerével – egy idõben zajlik. Ma, amikor a közösségi oldalak segítségével a tömeg is
„csinálja” a kommunikációt, a tömegkommunikáció fogalma is új értelmezést kíván, hiszen
a webkettes alkalmazások növelik a hálózattudatot. Ma szembe kell ugyan néznünk azzal,
hogy kapcsolatrendszereink némelyike „ki van terítve”, vagyis a világon bárhonnan hozzáférhetõ, megtekinthetõ és elemezhetõ, ám cserébe a rendszer is felfedi magát számunkra. Ennek látványos jele a közösségi szûrésre, a collaborative filteringre épülõ informatikai megoldások terjedése, azaz a „véleményszomszéd” megtalálása, s ebbõl ajánlások, jóslatok generálása. A pletyka ebben az értelemben analóg collaborative filtering, ahol a recommendation
system helyett az értékelés és a megosztás (rating, sharing) mûveletei állíthatók párhuzamba
a közösségi kommunikáció folyamataival.
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egy csoportba, akkor sokáig ott marad, hiszen a csoporton belül a kapcsolatok sûrûsége nagyobb. A két csoport közötti hidak tehát ugyanolyan szûrõszerepet töltenek be, mint a csomópontok. A legtöbb hálózat
olyan elemekbõl épül fel, amelyek maguk is hálózatos szerkezetûek. Így
a hálózatok hierarchiája is általános jelenség. A rejtett hálózatok ereje
címû könyvemben foglaltam azt össze, hogy a hálózatok gyenge (kis valószínûségû, kis intenzitású) kapcsolatai milyen sokfajta hálózatot képesek stabilizálni. Úgy tûnik, hogy ez a hatás is általánosítható. A hálózatok egyformasága azonban nagyon sok egyedi vonást takar. A hálózatok csak pontosan annyira egyformák, hogy a segítségükkel még inkább
rádöbbenjünk a sokszínû világ egységére.
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A sikerközpontúság a legtöbb embert megfertõzi
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9. fejezet

BÖLCSESSÉG

Szilárd Leó parancsai
A VILÁG TELJESSÉGE MEGÉRTÉSÉNEK, A MINDEN ELEMÉBEN
PÉLDASZERÛ ÚTNAK ÉS A VILÁG ÁRAMÁNAK A FONTOSSÁGA

Mindenkinek ajánlom a Corvina Tudástár sorozatában Szilárd Leó tízparancsolata címmel 2008-ban napvilágot látott kis kötetet, amelyben
Klein György, a kiváló virológus elemzi Szilárd Leó tíz hátrahagyott parancsolatát. A bejegyzésben kettõjük párbeszédébõl emelek ki és kommentálok néhány gondolatot.
Szilárd Leó elsõ parancsolata: Ismerd fel a dolgok közötti összefüggéseket és az emberi viselkedés törvényeit, hogy tisztában legyél vele, hogy
mit teszel! Egy hálózatkutató számára ennél örömtelibb indítás aligha lehetne az élet végsõ bölcsességeinek sorában. A külsõ és a belsõ világ teljességének mély megértése és átélése valóban az a kezdet, amely cselekedeteinket irányítóan szabaddá tesz minket. Ez a belátáson és felismerésen alapuló szabadság emberlétünk egyik központi eleme.
Klein György szerint Szilárd elsõ parancsát Ingemar Hedenius egyértelmûség-fogalma egészíti ki: „A legnagyobb komplexitásban is arra
kell törekednünk, hogy megtaláljuk benne azt, ami egyértelmû. A középszerûség megakadályozhatja az embert az egyértelmûség elfogadásában. Világunk tele van komplikációkkal, kétértelmûséggel és bizonytalan árnyalatokkal. Az egyértelmûség mégis létezik, és ez a támpont
minden olyan kísérletünkben, amikor az életrõl próbálunk képet alkotni.” Klein Sir Frank Macfarlane Burnet, a klónszelekció Nobel-díjas ki-
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találója példáját hozza az egyértelmûség keresésének nehéz feladatára.
„Burnet látszólag félénk, befelé forduló, halk szavú ember volt. Gondolkodott, miközben beszélt. Gyakran lehunyta a szemét elõadásai
alatt. Nem szerepet játszott. Befelé irányította a reflektort. A tiszta gondolatot kereste, a megfelelõ megfogalmazást.”
Hadd világítsam meg a gondolatmenet nehézségének fokát egy Weöres Sándor-idézettel A teljesség felé címû kötetbõl! „A szavak különlévõk és gyöngysor-szerûek, a dolgok összefüggõk és halom-szerûek.
Ezért a szavak és dolgok csak súrolják egymást. A gondolat összetett és
kimondható, az igazság egyszerû és kimondhatatlan. Igazságot csak beszéd nélkül tudhatsz meg, tehát csak önmagadtól. Tedd alkalmassá lelkedet arra, hogy az igazságot tudhasd benne.” Számomra példaértékû,
ahogyan Weöres Sándor a világháború utolsó két évének rettenetében
(a krisztusi kort elérve, 32-33 évesen) túllépett költõi, mûvészi élethivatásának egészén, és egy magasabb egység felõl szemlélve bemutatta
mindannak a jelentéktelenségét, ami élete célja volt. Az igazi tudós is
ilyen. Alázattal elfogadja azt, hogy a társadalom egyértelmû kijelentéseket (gyöngysorokat) vár tõle, de mindvégig tisztában van azzal, hogy
a világ attól még olyan reménytelenül bonyolult és sokértelmû halom,
amelyet õ tudósként minden egyes megszenvedett kijelentésével csak
elszegényít és megcsúfol. Mégis, az erõfeszítés helyénvaló, mert a megértés új és új árnyalataival ruházza fel azt, ami a maga teljességében
megérthetetlen – csak megélhetõ. A megértés egyre teljesebb formáinak keresése az érem másik oldalaként egészíti ki Szilárdnak a teljesség megértésére ösztönzõ elsõ parancsát. Mindkettõ egyformán emberlétünk központi eleme.
Az elsõ paranccsal kapcsolatos eszmefuttatásom záró megjegyzésként hadd hangsúlyozzam, hogy ne keseredjünk el a világ megismerésére irányuló törekvéseink beteljesülésének reménytelenségén. Minden megértésnél van közelibb, jobb és teljesebb. A megértés teljességének a kibomlása az emberi élet egyik legszebb folyamata, útja, taója.
Szilárd második parancsolata: Tetteid méltó célra irányuljanak, ám
ne kérdezd, hogy befutnak-e a célba; legyen minden tetted minta és
példa, nem pedig a célhoz vezetõ eszköz! A parancs kibontja az út fontosságának tételét. Klein nagyon érzékletesen ír sikerközpontú vilá-
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gunkról. „A sikerközpontúság a legtöbb embert megfertõzi. Mint folyékony parafin a gyertya lángjából, úgy csepeg le lelkünk fehér lapjára.
Beivódik a pórusainkba, és megkeményedik. Bõrünk törékennyé válik,
a legkisebb sikertelenség hatására is felreped. A sikerközpontúság beszennyezi a levegõt, amelyet beszívunk. Olyan lopakodva jön, hogy
eleinte észre sem vesszük, hogy egyre nehezebben lélegzünk. Csak
amikor gyermekkorunk egét barna szmog kezdi beborítani, akkor reagálunk néhányan, de akkor már késõ.”
Számomra a „legyen minden tetted minta és példa” tanácsa legalább
ilyen fontos. Hadd világítsam meg ezt egy történettel! Idõrõl idõre a politikusok óriási botrányt csapnak azért, mert valakik kompromittáló
adatokat kívántak róluk gyûjteni. Számomra ez felfoghatatlan. Már bocsánat! Hát nem úgy kell élnem – akkor is, ha politikus vagyok, és akkor is, ha nem –, hogy életem minden percével el tudjak számolni? Ha
példaszerû volt, akkor azért, hogy megismételhessem legközelebb. Ha
szégyenletes volt, akkor meg azért, hogy keserûen megbánjam, és legközelebb elkerüljem. Mindkét viselkedésem az enyém, mindkettõt
mindig vállalnom kell mindenki elõtt. Ha ezzel az alapvetõ életleckével készen vagyok, mindegy, hogy ki gyûjtöget rólam adatot. Ha mocskos módon ferdíti az adatokat, az nem az adat titkosításával, hanem éppen a mocskos ferdítések felfedésével orvosolható. Ahol titok van, ott
a mocsok automatikusan megterem. A mai adatvédelmi õrület persze
teljesen érthetõ egy Rákosi-rendszer és egy pártállami III/III után. De
azért ami érthetõ, az nem mindig normális is.
Szilárd harmadik parancsolata: Ugyanúgy szólj az emberekhez, mint
magadhoz, és ne törõdj a benyomással, amit szavaid másokban keltenek,
mert különben kizárod õket a világodból, elszigeteltségedben pedig az
élet értelme eltûnik a szemed elõl, és elveszíted a teremtés tökéletességébe vetett hitedet. A parancs indító része a színlelés, a két- és sokarcúság,
a „vizet prédikálás és bort ivás” tiltása, és a „magaddal mérd magad”
korábbi parancsokban is megjelenõ elvének a kiteljesítése.
Nagyon érdekes, ahogyan Klein a parancs saját világodból való kizárást megfogalmazó részletét értelmezi. „Ha túl sokat mérlegeljük szavaink következményét, az a veszély fenyeget, hogy eltávolítjuk magunktól a hallgatóinkat. Csökken az érdeklõdésük, ha elõre tudják, hogy ho-
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va akarunk kilyukadni.” Ha így értelmezzük Szilárd gondolatait, akkor
éppen azt a hibát követjük el, amitõl óv, hiszen azzal a hatással törõdünk, amelyet szavaink másokban keltenek. Szilárd arra figyelmeztet
bennünket, ha azt latolgatjuk, hogy mások hogyan reagálnak a szavainkra, akkor megmásítjuk azokat, és ezzel elfedjük azt, akik voltaképpen vagyunk. Ezzel és ezáltal zárjuk ki a többieket a valós énünkbõl.
Történhet ennél sokkal rosszabb is. Az ember a saját viselkedésére állandó ideológiai igazolást gyárt. Az „én alávaló vagyok”, az „én rosszat
tettem” önmarcangoló állapotát hihetetlen szellemi leleménnyel összefabrikált önigazolásokkal vagyunk képesek elkerülni. Így az „ennek ezt
mondom, annak meg azt mondom” hazugságáradatát nagyon sokan
a „most ilyen vagyok, máskor meg olyan vagyok” önámításával fedik el
maguk elõl. Ez azért irdatlanul veszélyes, mert az ilyen embernek egy
idõ után már fogalma sincsen arról, hogy õ maga kicsoda is, hogy õ magának tulajdonképpen mi is a véleménye valamirõl, és miért pont az a
véleménye, ami. Az ilyen ember feloldódott. Weöres Sándor szavaival:
elkárhozott.
Szilárd harmadik parancsának utolsó szakasza az elszigeteltség
gyötrelmét írja le. Ha a valós énemet nem mutatom meg (ennek minõsített eseteként: ha már magam sem tudom, mi a valós énem), akkor kizárom magam a világ áramából, kirekesztem magam a szeretetfolyamból,
kizökkentem a létem a taóból: elkárhozott leszek. Itt és így záródik kerek egésszé az elsõ három parancsnak a világ és magam megismerésére,
a tetteinkkel való azonosulásra ösztönzõ üzenete.
Szilárd negyedik parancsolata: Ne rombold le, amit meg nem alkothatsz! Errõl a parancsról a legelõször az édesanyám jut az eszembe, aki
napimádó volt. Akárhányszor elé álltunk, és eltakartuk elõle a Napot,
kedvesen ránk förmedt: „Ne vedd el, amit nem adhatsz!” Ezzel az anyai
intelemmel Szilárd negyedik parancsa kisgyerekkorom óta belém ivódott alapérték. A parancs saját magunktól védi a létezõ világot. De ez
a parancs a múlt tiszteletére is tanít. Az értékek, a hagyományok tisztelete nagyon nehezen a helyére tehetõ fogalom magyarhonban. Vagy a
ló egyik oldalán vagyunk, és nagy forradalmi hevületünkben mindent
lerombolunk, amit csak lehet, vagy megborzadunk az elõállott káosztól, és mindent, ami csak elõkaparható a múlt sötét bugyraiból, õrzen-

142

SZILÁRD LEÓ PARANCSAI. A VILÁG TELJESSÉGE MEGÉRTÉSÉNEK FONTOSSÁGA…

dõ értéknek és hagyománynak kiáltunk ki. Szilárd megfogalmazása a
kettõ közötti mércét ajánl. Rombolni lehet ugyan, de nem minden rombolható.
A parancs értéknek a pótolhatatlant tartja. Nagyon fontos azonban,
hogy nem tesz ehhez hozzá semmit. Nem az áll a parancsban, hogy „ne
rombold le azt az értéket, amit meg nem alkothatsz”. A pótolhatatlan
különbségtétel nélküli megóvásával Szilárd a sokszínûséget, a diverzitást, és ezzel a bonyolult rendszerek stabilitását is védelmezi. A parancs nemcsak viselkedési norma tehát, hanem minden komplex rendszer fennmaradásának alapja is. Talán kicsit túlegyszerûsítve, úgy is
fogalmazhatnánk, hogy a fenntartható fejlõdés bonyolult fogalma Szilárd parancsával akár egy gyermek számára is érthetõvé tehetõ.
Szilárd ötödik parancsolata: Csak akkor nyúlj az ételhez, ha éhes
vagy! A parancs elsõ értelmezése a mohóság, a kapkodó, értelmetlen
felhabzsolás tiltása, és ilyenformán az elõzõ, a pótolhatatlan rombolását tiltó ötödik parancs természetes folytatása. Az éhség azonban még
ennél átvittebb értelemben is értelmezhetõ. Csak akkor van értelme belekezdeni valamibe, ha tényleg megértünk arra, hogy azt a valamit véghez is vigyük. Így értelmezve a parancs a nem-választás parancsa is.
A kellõképpen nem felkészült lélek nem azt cselekszi, amit cselekednie kellene. Tette megismételhetetlen, és ezzel jóvátehetetlenül hibás.
Kapkodásával szembehelyezte magát a világ áramával, és így ki is zárta
magát ezen áramból. Taótlan lett, elkárhozott. Ha mélyebben belegondolunk Szilárd e parancsába, akkor az akár együgyûnek tetszõ egyszerûség mögött egy egész életszemlélet is fellelhetõ.
Klein György szerint aki nem éhes, és mégis eszik, az motiválatlan,
félszívvel dolgozó, unott. Klein Csíkszentmihályit idézi meg, aki „angol
irodalom szakos diákokkal végzett kísérletet. A résztvevõk nagyjából
azonos képzettségûek voltak. Mindegyiküknek ugyanarról a témáról
kellett dolgozatot írniuk. Miközben dolgoztak, idõnként megcsörrent
egy kis óra a zsebükben. Olyankor a pszichológus magnóról elhangzó
kérdéseire kellett válaszolniuk. Izgalmasnak találja a munkáját? Kihívásnak érzi? Tudja alkalmazni valamely speciális tudását az írás során? Csak azokat sorolták a flow kategóriába, akik kihívásnak érezték a
feladatot, és tudták valamely speciális képességüket alkalmazni. Az el-
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készült munkákat egy irodalomkritikus értékelte. A kritikus semmit
sem tudott a pszichológiai felmérésrõl. Kiderült, hogy a flow állapotban írt dolgozatokat jobbnak találta, mint azokat, amelyeket flow élmény nélkül írtak. Az eredményt Szilárd ötödik parancsolata gyakorlati igazolásának tekinthetjük.”
A motiválatlanul, unottan élõ ember tehát elmegy az élete mellett,
ahelyett, hogy élné az életét. Az intenzív élet ad igazán teljes örömöket.
Az ilyen életet élõ, ha valamibe belekezd, akkor teljes örömteli egyéniségével ott van, és nem ezer más helyre vágyakozik. Ha valakivel beszélget, akkor igyekszik megérteni minden rezzenését, és nem egy másiknak a mobilhívását várja. Ha mosogat, akkor a megtisztult poharak
csillogásában gyönyörködik, és nem a feladat végét lesi. A teljes életben igen sokszor több módus van (hivatás, család, barátok, önkéntes
munkák, kedvtelések, hobbik sora), amelyek kellõ váltogatásával állandó motiváció, figyelem és öröm érhetõ el. Az életének igazi folyamát,
értelmét meglelt ember napjainak jó része a „flow” állapotában telik.
Szilárd hatodik parancsolata: Ne kívánj olyat, amit nem kaphatsz
meg! A parancs elsõ értelmezése a IV. parancs mértéktelenség- és mohóságellenes üzenetének megerõsítése, kifejtése, kiterjesztése. A parancs mélyebb értelmezése az önemésztõ sóvárgástól, a birtoklás módján való létezés eluralkodásától óv. Ha a világot nem megélendõ, örömmel megtapasztalandó, hanem megszerzendõ, uralmunk alá hajtandó
környezetként fogjuk fel, akkor folyamatosan ki akarjuk terjeszteni az
uralmunk alatt, a tulajdonunkban lévõ szeletét, és folytonosan azon jár
az eszünk, hogy amit addig még nem kaphattunk meg, azt hogyan szerezhetnénk meg magunknak. A birtokló ember valahol végtelenül bizonytalan. Nem érezte meg a világ szeretetáramát, nem jött rá arra,
hogy a világ akkor sem fogja elpusztítani, ha nem õ pusztítja el a világot. Az ilyen ember csak akkor érzi biztonságban magát, ha birtokolja,
uralja mindazt, amit csak el tud képzelni. Az ilyen ember számára bármi, amit még nem hajtott az uralma alá, bizonytalan fenyegetésként jelentkezik.
A birtokló típus másik formája az uralmában, a tulajdonában álló
dolgok mértékét saját önértékelésével köti össze. „Akkor leszek valaki,
ha az enyém…” – és itt egy soha véget nem érõ felsorolás következik.
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Még tragikusabban tévelygõ formája ennek az embertípusnak az, aki e
mondatot úgy fogalmazza meg, hogy: „Addig nem vagyok senki, ameddig nem az enyém…” Még ezeknél is sokkal szerencsétlenebb emberfajta az, ahol az „enyém” után nemcsak tárgyak, hanem mondjuk a majdani partnere is (akit ezek után nehezen tudok a szerelmének nevezni…) ott sorakozik.
Az önértékelését a birtokolt javakkal azonosító embertípus speciális
esete a sikerhajhász, illetve a népszerûséghajhász. Az ilyen a valós tárgyak sorába a díjakat, az elismeréseket is besorolta. Nem a birodalmát,
hanem a saját szobrát építgeti. Be nem vallja ugyan, de életének várva
várt megkoronázása a temetése lesz, amikor a teteme elõtt kígyózó végeláthatatlan sorok, katonazenekar, ágyútalp, díszsortûz, nekrológok
tömege, napokon át tartó meghatott beszédek, legyilkolt virágok zuhatagai és egy hihetetlen méretû síremlék bizonyítja azt, hogy mekkora
érték is volt õ. Titkos kedvtelése, hogy találgatja, vajon melyik utcát, iskolát (sõt: hidat, várost) fogják róla elnevezni a halála után. Legszívesebben piramist kérne magának, de hát sajnos az mostanában nem
szokás.
A Szilárd hatodik parancsát betartani nem képes emberek nem jöttek rá arra, hogy értékünk a Szilárd elsõ három parancsa szerint leélt
egész példamutató életünkben és az ezzel az élettel összegyûjtött életbölcsességünkben (ha tetszik: életszentségünkben) van, és nem azokban a tárgyakban, díjakban (pláne: emberekben), amelyeket a tulajdonukként kezelhetünk. Az életbölcsesség értéke a felhalmozott – és
rendszerbe szedett – tudás értékében is megmutatkozik. A saját értékét
a hozzá tartozók értékével azonosító ember minden veszteséget hatalmas tragédiaként él meg, hiszen az uralma alól kikerülõ (tönkrement,
elveszett, ellopott, meghalt stb.) dologgal önértékelése meginog és létbizonytalansága nõ.
Szilárd hetedik parancsolata: Ne hazudj szükségtelenül! Klein
György ehhez indításnak még ezt teszi hozzá: „Tényleg vannak olyan
emberek, akik azt gondolják, õk soha nem hazudnak. Természetesen ez
a legnagyobb hazugság, hiszen saját maguknak hazudnak.” Kleinnek
ez a gondolata pontosan a szükségtelen hazugság egyik legfontosabb
alfajára mutat rá. Saját magunknak totálisan szükségtelen hazudnunk.

145

· 145

………………
………………
………………
………………
………………
………………

146 ·

………………
………………
………………
………………
………………
………………

9. BÖLCSESSÉG

Mégis, mennyiszer tesszük… Különösen gyakorivá válik az önhazudozás akkor, ha valamely hibánkat kellene elismernünk – saját magunk
elõtt. Ennek sajátos esetei az önfelmentés csodálatos hazugságleleményei. Mit ki nem tudunk találni annak a megmagyarázására, hogy valamit nem tettünk meg, amit meg kellett volna tennünk! Nem törpék,
nem gyávák voltunk, á, dehogy! Az önvád hiánya elzárja a katarzis és
a megtisztulás esélyét. Aki mindig felmenti, aki mindig védi magát, az
fejlõdni sem tud.
Szilárd e parancsának érdekes értelmezést ad a harmadik: „ugyanúgy szólj az emberekhez, mint magadhoz” részlete. Itt bizony kivétel
képzõdik a harmadik parancs e része alól. Ha ugyanis szükséges hazudnom, akkor bizony mást mondok az embereknek, mint magamnak.
De mikor szükséges, mikor engedhetõ meg a hazugság? Ahogyan Klein
György is jó néhány példán át kifejti, nehéz erre a kérdésre általános
választ adni. Amikor az igazság kimondása engem vagy másokat aránytalanul nagy veszélybe sodorna, amikor a hazugság jóval kevesebbet
árt bárkinek, mint az igazság tette volna, nos, ilyen körülmények között nehéz egyértelmûen elítélni azt, aki hazudik. A szükségtelen és
a megengedhetõ hazugság közötti határvonal úgy is megfogalmazható,
hogy a szükségtelen hazugság kizárja a hazudót a világ szeretetáramából, míg a megengedhetõ hazugság benne tartja, sõt, néha még jobban
bele is emeli.
Szilárd nyolcadik parancsolata: Tiszteld a gyermekeket! Áhítattal figyelj a szavukra, és végtelen szeretettel szólj hozzájuk. Ennek a parancsolatnak az olvastán bizonyára az jut elõször mindenki eszébe: „Ennek
a Szilárdnak biztos nem volt gyermeke, azért beszél így.” Szilárd Leónak
tényleg nem volt gyermeke. Ennek ellenére teljesen igaza van. Különösen kis hazánkban, ahol a gyermekek tiszteletének elsorvadása nemcsak
a pesti metrón érhetõ tetten, ahol kivételesen értelmes kérdéseket rendre
a „Hagyjál már, kislányom/kisfiam!” kivételesen értelmetlen válasza követ, hanem abban is, ahogyan az áldott állapotban lévõ asszonyból az
idõk folyamán elõször állapotos asszony, majd várandós anyuka és végül terhes nõ lett. Nem járhatunk messze a vemhestõl sem már.
Miért kéne áhítattal hallgatnunk a gyermekek szavait? – teszi fel a
kérdést Klein, amire a következõket válaszolja. Az egyik ok az lehet,
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hogy õk könnyebben mondanak igazat. Ezenkívül, könnyen különbséget tesznek a valódi és tettetett érzelmek között. A gyermekek még a lovakkal és kutyákkal is úgy képesek kommunikálni, mint ahogyan a felnõttek soha. Van olyan elmélet, amely szerint a világtörténelem legnagyobb biológiai kísérletét, az õsember utánozhatatlan hõstettét, a
vadállatok háziasítását kizárólag a gyerekek végezhették. A gyermek
nemcsak gondolataiban és érzelmeiben tiszta, hanem megközelítéseiben is. A kisgyermek új utakon jár. Kreativitása példát ad és tanít. Sokszor rosszra tanít, és ilyenkor a kisgyermek tanítandóvá válik. De ez
soha nem elõre eldöntött. A gyökeresen új kérdéseket feltáró gyermeki
naivitást a bölcs haláláig õrzi és gyakorolja.
A kisgyermek akkor képes a tehetségének kibontakoztatására, ha
olyan csodaváró környezetbe kerül, amely áhítattal figyeli a szavát,
végtelen szeretettel szól hozzá, minden új és szép megnyilvánulásának
örül. A bátorító, a szeretetteljes figyelem szárnyakat ad. Csak annak
a nemzetnek van igazi jövõje, amely pontosan azzal az áhítattal és végtelen szeretettel közelít a kisgyermekeihez, amelyet Szilárd nyolcadik
parancsa elõír. A gyermek a világ szeretetáramának folytatása akkor,
ha segítünk neki bekapcsolódni ebbe az áramba. Ezért is fontos a kisgyermek felé áradó végtelen szeretet.
Szilárd kilencedik parancsolata: Végezd munkádat hat éven át, de a
hetedik évben vonulj el magányba, vagy menj idegenek közé, hogy barátaid hozzád fûzõdõ emlékei ne akadályozzanak meg abban, hogy az
legyél, amivé már lettél. Ez elképesztõen mély értelmû parancs. Nemcsak a hetedik év Istent idézõ megpihenésének parancsa, nemcsak az
egyetemeken gyakori alkotóév (sabbathical year) tanácsa ez, hanem az
elsõ három parancs által elõírt önfejlõdés egyik nagyon fontos mozzanata is. Belsõ énünk mindig változik és elõreszalad. Ezt az emberi kapcsolatrendszerünkbe is belekövesedett napi rutin nagyon sokszor nem
követi. Fontos az, hogy adjunk néha esélyt magunknak arra, hogy eltávolodjunk a tegnapunktól, és felfedezzük magunkban a jövõt. Figyeljünk a megfogalmazásra a kilencedik parancsban: Szilárd nem arra bíztat, hogy égessük fel magunk mögött a hidakat, és hagyjunk ott családot, barátot, mindent. A hetedik évrõl beszél, ami lehet akár csak egy
intenzív hét is, vagy néhány meditatív óra csupán. Az a fontos, hogy
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néha a figyelmünk csak és kizárólag magunkra irányuljon. Fontos
ilyenkor a csend, ami ehhez kell. Csak az önmagunk idõszakos újrafogalmazásával tudjuk újra és újra teljessé tenni azt a flow-t, amely az
ötödik parancsnak is a központi eleme volt.
Hadd hozzam a szakaszos megújulás parancsa illusztrálására a kismadár énektanulásának számomra nagyon fontos példáját. A kismadár
nem úgy tanul meg szépen énekelni, hogy egyre jobban és jobban és
még jobban énekel. A kismadár éneke reggel még szegényes. Estére
már sokkal gazdagabb lesz, mert napközben szorgalmasan tanult. Aztán jön az éjjel. A kismadár éjjel felejt, és csaknem ugyanolyan szintû
énektudással kezdi a következõ napot, mint ahogyan az elõzõt kezdte.
Evolúciós selejt lenne? Mire jó ez a sziszifuszi énektanulás, ami sokszor annyi energiát invesztál ezzel a felejtéses marhasággal annál, mint
amit felejtés nélkül kellene? A madár azért felejt, hogy szabaddá tegye
magát egy még szebb ének kifejlesztésére. Ha nem felejtene, tanulni
sem tudna többet. Bennragadna az elsõ nap végére elért énektudása
zsákutcájában. Pontosan ilyen zsákutcákban tipródunk életünk jelentõs részében. Ezek a zsákutcák nem értéktelenek. Életünk szinte minden zsákutcája egy-egy lokális optimum. Az a legtöbb, amit ki tudtunk
hozni magunkból épp ott és épp akkor. A legtöbb, amit a kismadár aznap megtanulni tudott. De a lokális optimumban való megragadás a
legtöbb esetben elérhetetlenné, megtalálhatatlanná teszi a globális optimumot, életünk igazi célját. A kismadár sose lesz igazi nagy énekesmadár. Ezért kell meglazítanunk néha a köteleket pontosan úgy, ahogyan a kismadár meglazítja az addigi énektudását akkor, amikor alszik,
és – látszólag – bamba tyúk módjára felejt.
Szilárd tizedik parancsolata: Könnyû kézzel kormányozd életed, és
légy kész a távozásra, amikor elhangzik a hívó szó! Ha úgy éltünk, ahogyan Szilárd javasolta, ha felismertük az összefüggéseket, ha tetteink
példák voltak, ha részesei voltunk a világ szeretetáramának, ha gyarapítottunk és nem romboltunk, ha le tudtunk mondani a sóvárgásról és
a birtoklásról, ha megoldottuk önfejlõdésünk nagy problémáit, ha idõrõl idõre meg tudtunk újulni annak érdekében, hogy megtalálhassuk és
tényleg betölthessük azt, amire hivatottak voltunk: akkor a távozás már
valóban nem lesz nehéz. Az ilyen távozás az utolsó megtisztító lemon-
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dás, az utolsó megújulás, amelyben már csak a szeretetáram változatlan, mert az örök.

Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra
AZ ÚT
Weöres Sándor a világháború utolsó két évének rettenetében írta meg
A teljesség felé címû kötetét. Ennek elõszavában így mond köszönetet
Hamvas Bélának, a mesterének: „…õ teremtett bennem harmóniát.
E könyv arra szolgál, hogy a lélek harmóniáját megismerhesd, és ha rád
tartozik, birtokba vehesd.” A háború borzalma Weöresben olyan harmóniát szült, amelynek néhány gyöngyszemét járom körül.
Weöres következõ sorai Szilárd Leó parancsait foglalják keretbe, ami
összefoglalja az emberélet útján követendõ viselkedés lényegét, azt,
hogy „egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni,
gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél”. (Érdemes felfigyelni arra, hogy Weöres nem mindenkineket, hanem mindenneket
ír, azaz a jótett kötelezettségét a világ egészére kiterjeszti – jogosan.)
No, de hogyan is lehet mindennek egyszerre a javára lenni? Azt latolgatva, hogy ha az egyiknek használok, akkor vajon melyiknek árthatok
– bajosan. A szeretet áramába való öntudatlan belesimulással – könynyedén. Napi kicsinyke bajainkat így oldja meg automatikusan az, ha
utunk egészére figyelünk.
Az út egészére való figyelés módját adja meg a következõ idézet:
„A dolgoknak ne a szerepét és hatását figyeld, inkább mintázatát és iramát: csak ezen az úton értheted meg az életet, természetet, embertársaidat és önmagadat.” A szerep és hatás Weöresnél a mi életünkben játszott szerepként és ránk gyakorolt hatásként jelenik meg. A tanács tehát a kicsinyes vágyainktól, szubjektív tévedéseinktõl elvonatkoztatott
egész szemlélésére bíztat. Hálózatosan megfogalmazva, Weöres a világ
csoportjellemzõ (emergens) tulajdonságainak a szemléletére buzdít.
Nem a vízmolekulák mozgását és egymásra való hatását, hanem az olvadást állítja a központba, nem az ember konkrét életét, hanem az éle-

149

………………
………………
………………
………………
………………
………………

150 ·

………………
………………
………………
………………
………………
………………

9. BÖLCSESSÉG

tet magával sodró sorsot. Ebbõl az alapállásból még érthetõbbé válik
a konkrét, szavakba önthetõ tudás korlátosságának és kicsinységének
mesteri láttatása is. „A bölcs csak addig bölcs, ameddig hallgat; mihelyt megszólal, bolond, mert tápláló tudásának csak az emészthetetlen héját adhatja át.”
A szubjektum alapvetõen rossz, mert eltérít a világ és önmagunk lényegének a megértésétõl. De attól még van, hiszen létezünk. Mit kezdjünk emberi kicsinységünkkel, amíg együtt kell vele élnünk? Az arany
középutat, a kicsinységünkkel való együttélés felismert bölcsességét
fogalmazzák meg a következõ sorok: „Visszafojtott szenvedélyekkel
vánszorogni éppoly keserves, mint szabadjára eresztett szenvedélyek
közt morzsolódni. Ha vágyaidat kényezteted, párzanak és fiadzanak.
Ha vágyaidat megölöd, kísértetként visszajárnak. Ha vágyaidat megszelídíted, igába foghatod õket, és sárkányokkal szánthatsz és vethetsz,
mint a tökéletes hatalom maga. Jó és rossz tulajdonságaid alapjában
véve nincsenek. Ápolt tulajdonságaid jók; becézett vagy elhanyagolt
tulajdonságaid rosszak.” Kicsinységeink velünk utaznak utunkon: sem
elutasítani nem szabad õket, sem azonosulni nem szabad velük. Ez vezet megszelídítésükhöz, uralmukhoz és egyben meghaladásukhoz is.
A meg nem szelídített kicsinységek lázadozni kezdenek, és kikezdik
a világgal való viszonyunkat. Gátolják az igazi megismerést, a világ áramának megérzését akár azzal, hogy valamit nagyon vonzónak, akár azzal, hogy valamit nagyon taszítónak mutatnak nekünk. Az utóbbira adnak nagyszerû tanácsot a következõ sorok: „A külvilágból se utasíts el
semmit. Ne gyûlölj, ne irtózz, ne undorodj. Ha valami iránt ellenszenvet érzel, ez annak a jele, hogy nem ismered eléggé. Mindaz, ami a világban szenny, csak hozzád való vonatkozásában szenny és nem önmagában; húzódj ki belõle és már nem szenny többé, hanem semleges
jelenség. Ha egy tányérról levest ettél, az üresen maradó tányérra azt
mondod: piszkos, pedig nem tapad rája más, mint annak a levesnek
a maradéka, amelyet az elõbb mint tisztát ettél.”
Az életben megtett utunk irányt és egyben mértéket mutat. Vakon jár
az, aki az irányt és a mértéket fel nem ismeri. Az irány és a változó mérték egyik nagyszerû összefoglalása rejlik a következõ sorokban: „A gyermekkor természetes igénye: szabadság. S a mai gyermeket szinte ket-
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recbe kényszerítik. A felnõttkor természetes igénye: élet. S a mai felnõtt vagy alig él, vagy maga és mások rovására, rejtekutakon él. Az
öregkor természetes igénye: nyugalom. S a mai öreg, minthogy korábbi
igényei ki nem elégülhettek, még a sír szélén is szabadságot és életet
akar.”
Az irányt és a mértéket kicsinységeink miatt veszítjük el. A mérték
elvesztésének egyik fontos példája a szépség kicsinyes vágyaink alapján diktált, túlzottan szûk értelmezése: „Az ifjú arc, váltakozó vidám és
szomorú tündéreivel: mozgalmas, szikrázó, örvénylõ, csábító szépség.
Az öreg arc, szilárd formáival, a ráncok egyenletes hálózatával, nem
csábító, önmagában-való, fenséges, nyugodt szépség. A mai embert az
érzékiség rángatja, csak a csábító-szépet ismeri, s az öreg arc hatalmas
szépségéhez kevésnek van szeme.”
Miért lehet igaza Weöresnek akkor, amikor napjaink emberérõl beszél? Miért veszítettük el ma inkább irányunkat és mértékünket, mint
korábban? A világ mintázata és irama megérzéséhez nyugalom, figyelem és idõ kell. Rengetegen lettünk. Városokba tódulunk, és ettõl még
többnek érezzük magunkat. Embertársainkkal való kölcsönhatásaink
száma nagyságrendekkel megnõtt. E hatások ide-oda dobálnak, és egyre jobban begyorsítanak bennünket. Hát csoda, hogy egyre kevésbé
nyilvánvaló az irány? Hát meglepõ, hogy eltorzul a mérték? Az irányt
és a mértéket a tömeg áramától idõrõl idõre való függetlenedésünkkel
nyerhetjük vissza. Emlékezzünk vissza Szilárd kilencedik parancsára!
Az irány és mérték visszaszerzésének értelmében megvilágosodik az is,
mikor jön el Szilárd „hetedik éve”, amikor az átmeneti elvonulás sürgetõ parancs lesz. Nyilvánvalóan nem hétévente, hanem akkor, amikor
már érezzük azt, hogy megváltozott bennünk az irány és a mérték, de
még nem éreztük meg azt, hogy hogyan.
Az útnak tehát iránya és mértéke van. Igen ám, de ez az irány és mérték önmagába tér vissza! Utunk célja a kiindulópontjával azonos. Tehát nem a cél a fontos, hanem a minket megnemesítõ út maga. Az út
kerekségének gyönyörû leírása olvasható a következõ sorokban: „Ami
az úton el nem indult, vagy ami az út elején van – a kõ, a csecsemõ –,
még nem szerzett magának semmi kincset és önmagában-véve szeretetreméltó. S a teljességbe érkezett lény, aki szerzett kincseit már magába-
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olvasztotta és éppúgy nincsen semmije, mint a kõnek vagy a csecsemõnek: szintén önmagában-véve szeretetreméltó. S a még el nem indult,
s a már megérkezett: azonos. A gyarapodás útján járó embert, aki féligmegszerzett csonka kincsek alatt roskadozik, csak az idétlen kincsek
csábereje okozta tévedésbõl lehet szeretni, vagy rokonság kapcsán,
vagy részvétbõl, vagy a végtelen-szeretet hõfok-nélküli, tökéletes egykedvûségébõl.” Pontosan ezt a végtelen szeretetet éri el a helyes utat
megjárt, irányát és mértékét végleg megtalált utazó.

AZ ÚT CÉLJA
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Ahhoz, hogy az út végét célunkat elérve, azaz nemesedve érhessük el,
tisztában kell lennünk azzal, hogy földi valónk csak útitárs, amelyet
magunkkal viszünk. Az út végén csak akkor lesz tanulsággal tele a puttonyunk, ha túl tudunk lépni a mindennapok apró gondjain. Csak így
vonhatjuk le azokat a következtetéseket, amelyek életünk egészének
igaz értelmét, igazi célját adják.
Az út vége az a pillanat, amikor a szeretet végtelenségét éljük át.
Weöres megfogalmazása ezt a végtelenséget, a lélek végtelenségét hasonlítja össze Isten teljességével: „Az idõbeli véges személyiség mögül
kibontakozó idõtlen végtelenség: a lélek. A kibontakozásra nem szoruló idõtlen végtelenség: az Isten.”
Az út végét Weöres egy nagyszerû képsorozattal írja körül. Az út végén „Az embernek nem a léte, hanem a külön-léte szûnik meg. Vannak
emberek, akik úgy belemosódnak a tömeglélek alaktalanságába, vagy
valamely züllöttség értelem alatti áramába, hogy teljesen feloldódnak
benne, eltompulnak és külön-létük csak látszat. És haláluk már csak e
látszatnak halála: testük felbomlásával a külön-létük utolsó jele is megszûnik, végképp beleolvadnak a sötét, ragacsos áradatokba. Ez a kárhozat. És vannak, akik egyéniségük fölé emelkedve igazi lényükké a személytelen, örök mértéket teszik; halálukban úgy omlik le róluk a különlét, mint egy börtönfal és átömlenek, idõbeli, zárt életükbõl az
idõtlen, határtalan teljességbe. Ez az üdvösség. Legtöbb ember a haláláig õrzi egyéniségét. Tervei, körülményei, apró kedvtelései jelentik ré-
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szére az élet értelmét, s a haldoklás perceiben feltáruló idõtlen végtelenségtõl, az üdvösségtõl éppúgy visszariad, mint az elfoszló tudat alól
feltörõ homályos vonzástól, a kárhozattól; egyikben sincs érzés, értelem, változás, tagoltság, melyek az õ kedvteléseihez szükségesek; szétmálló ösztöne az élet végsõ roncsába kapaszkodik, s ez már nem nyújt
menedéket. Az élet, változás, idõ kicsúszik alóla, s a változatlan örökléttõl iszonyodva elhúzódik: dermedt állapotba kerül, melybõl az élet
tagoltsága és a lét teljessége egyformán hiányzik. Meghalás utáni sorsa
kis részben attól függ, hogy miképpen emlékeznek rá, imádkoznak-e
érte, földi és nem-földi jó szándékok segítik-e; fõképpen pedig attól,
hogy volt-e az életében valamely egyén fölötti, általános erény, mely
nem a személyiségéhez, hanem az alkat mélyén rejlõ örök mértékhez
tartozik, a személyiség elpusztulásával nem pusztul el, és õt támogatni
bírja. Ez a tisztítótûz.” Ehhez nincs mit hozzátenni. (Tulajdonképpen
a többi idézet is olyan mélyértelmûen gyönyörû, hogy ahhoz sem lenne
mit hozzátenni, így hát ez az a pont, ahol az Olvasó bocsánatát kérem
az oktalan kotyogásomért.)

Hét történet hét nagy öregrõl
Az idõskor örömeivel foglalkozó gondolatok elõtt hét nagyszerû emberrõl írok le hét személyes történetet. A közös bennük az, hogy a történetek fõhõseitõl tanulni lehetett. Valahol az életünk arról is szól,
hogy másoknak tanulságot adó történetek hõsei legyünk.
Sir David Attenborough-val az Európai Unió Descartes-díjának átadásán találkoztam 2004-ben, Prágában. Bevallom, a díj átvételénél
sokkal fontosabb volt számomra, hogy ennek ürügyén megismerhetem
ezt a nagyszerû embert. Izgatottan vártam tehát a kifent-kikent díjazottak között (én persze akkor sem viseltem szokványos nyakkendõt, mert
az atillához szerencsére olyan nem kell), hogy megjöjjön. Egyszer csak
befutott egy példátlanul rosszul öltözött hátizsákos ember. A többiekkel ellentétben egy cseppet sem izgatta, hogy ki itt az EU-s fõnök, aki
megmondja, hogy mit is kell itt tenni, vagy, hogy kik a többiek. Három
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dolog érdekelte. Ahol bejött, volt a falon egy régi kép, Prága középkori
épületeivel. A szemközti falon vadászatot ábrázoló faliszõnyeg volt.
(A sötétség miatt egyiket sem lehetett jól látni, de õ percekig vizslatta
mindkettõt.) Aztán észrevett egy olyan ablakot, amelynek a túloldalán
madarak voltak. Ezzel szemben ült le – mindenkitõl távol, a madarakat
figyelve. Sötét volt. Így csak találgatni lehetett, hogy ez a szakadt jóember vajon hogyan kerülhetett ide. Engem a különleges mindig vonzott,
így odamentem hozzá és bemutatkoztam. „Peter, call me just David” –
jött a válasz. Annyira mást vártam, hogy csak ekkor hasított belém a felismerés, ami utólag leírva másoknak már az elsõ sornál teljesen nyilvánvaló lehetett, hogy õ Attenborough.
Chen-lu Chou professzorral Pekingben vacsoráztam együtt 2003ban. 80 éve ellenére példátlanul idõs volt, nem is annyira kora, semmint az élettapasztalata miatt. Örömmel kezdte kérdezgetni tõlem:
„Elõször a Straub professzor meghívására jártam Magyarországon.
Hogy van az öreg Straub?” – „Straub professzor… már nagyon-nagyon
jól van a másvilágon szegény.” – „Ó, hát ez igazán szomorú! De ott volt
a felesége is, Trúdi! Hogy van a jó Trúdi?” – „Ó! A szegény Trúdi, az
már Straub professzor elõtt nagyon jól volt…” – „Jaj, de kár! Igazán sajnálom. De hát voltam én másodszor is Magyarországon! Akkor a Keleti
professzor hívott meg. Hogy van a Keleti?” – „Szegény Keleti, bizony
már az is…” Ebben a pillanatban érkezett el oda beszélgetésünk, amit
már nehezen lehet értelmesen folytatni. Chou professzor mégis bravúrosan kivágta magát: „Amikor utoljára voltam Magyarországon, volt ott
egy fiatal kis csitri. Mi is volt a neve, mi is? Megvan! Váss Máriká. Hogyan van a Máriká?” Fellélegeztem. „Vas Mária éppen most ment nyugdíjba, és nagyon jól van!” Aztán nagyon sokat tanultam tõle még a kínai
császárokról és a pekingi Nyári Palotáról.
1996-ban megcsörrent a telefon az asztalomon. (Ez még azelõtt volt,
amikor minden telefont eltüntettem az életembõl.) „Szervusz, édes
fiam! Donhoffer Szilárd vagyok. Olvastam a könyvedet a tudományos
kutatásról. Gratulálok! Ha legközelebb Pécsett jársz, okvetlenül nézz
be hozzám.” Éppen egy kísérlet közepén voltam, így igen hamar befejeztem a beszélgetést. Amikor letettem a kagylót, mondom a többieknek: „Valami Donhoffer Szilárd hívott engem Pécsrõl. Tudjátok, ki az?”
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Döbbent csend. „Szent isten! Te nem ismered a Donhoffert?!” Vegyészként tényleg nem tudtam, hogy õ volt a kórélettan egyik igazán nagy
magyar alakja. Utánanéztem. A telefonálás idején Donhoffer professzor
úr 94 éves volt. Pár hónapra rá jártam legközelebb Pécsett. Július közepe volt, 39 Celsius-fok. Elõtte telefon a pécsi intézetbe: „Mikor látták
utoljára Donhoffer professzor urat?” A másik oldalon gyanús hallgatás.
Erre én döbbentem meg. Talán csak nem halt meg? – kérdeztem magamtól. Majd jött a válasz: „Micsoda kérdés ez? A professzor úr minden
nap itt van az intézetben!” Amikor beléptem a szobájába, a 39 Celsius-fokban egy igazi, idõtlen Buddha fogadott. Nagyon jól elbeszélgettünk, majd ezzel fejezte be: „Édes fiam! Meg szeretnélek ajándékozni
a parergáimmal.” Ezzel odament egy irdatlan szekrényhez, és egyesével elkezdte összegyûjteni az egylapos, nagyszerû elmélkedéseket. Egy
elmélkedés kiemelése és átadása legalább egy perc volt. Az elsõ tíz perc
után finoman megkérdeztem: „Professzor úr! Nem tudnék esetleg segíteni?” „Nem, fiam – jött a válasz –, ezeket nekem a saját kezemmel kell
odaadnom neked.”
Gobind Khoranával 1996-ban (74 éves korában, a Nobel-díja átvétele
után csaknem harminc évvel) találkoztam Denverben. Kevés olyan embert láttam, akiben a kollégák és a tudomány iránti alázat olyan magas
fokon élt volna, mint benne. Nobel-díjasként a konferencián részt vevõ
minden doktorandusz poszterjéhez odament. Õszinte érdeklõdéssel és
odaadással hallgatta azt a kicsike morzsát, amelyet a szárnyait éppen
próbálgató diák a tudományhoz hozzátett. Minden mozdulata híven
példázta azt az alázatot, amely csak a legnagyobbak sajátja – akármit is
értek el, és akárhogyan is jutalmazták (vagy nem jutalmazták) õket
ezért.
Ho Peng a szingapúri oktatás vezetõje, akivel 2010 márciusában találkoztam. Számomra az elkötelezett, az igazi pedagógus mintaképe,
aki magas pozícióban is megõrizte magában a kivételes empátiát és figyelmet. Sugárzik belõle annak a megérzése, hogy minden oktatási intézkedésnek csak a gyermekek fejlõdésének elõsegítése lehet az egyedüli célja. És annak a megérzése is, hogy az az iskola, ahol a pedagógus
nem tud örömöt és szeretetet adni, és mindezt kiváltani a gyerekekbõl,
az bizony nem jó intézmény.
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Maya Simionescuval, a Román Tudományos Akadémia elnökhelyettesével 1996 és 2004 között dolgoztam együtt. Férjével, Nicolae Simionescuval a hetvenes években tért haza az Egyesült Államokból, Nobel-díjasok mellõl Ceaușescu Romániájába, és hozott létre az akkori
körülmények között egy olyan szigetet, amelyben emberség és valódi
tudományos érték honolt. Mire én megismertem, az imádott és óriási
tekintéllyel bíró férj már nem volt közöttük. Maya hatalmas empátiával, szeretettel és kedves, nõies gesztusokkal vitte tovább a férj örökségét, oldotta a feszültségeket, kereste a legértékesebb, új tudományos
utakat, és fél óra együtt vacsorázás után Bukarestben minden asztalnál
ülõnek világossá tette, hogy az erdélyi magyar városok nevét csak magyarul lehet kimondani – hibátlan kiejtéssel.
Straub F. Brúnó – Szent-Györgyi Albert tanítványaként – a magyar
biokémia egyik legnagyobb alakja volt. Fiatal kutatóként maximum
messzirõl láthattam az Enzimológiai Intézetben. Egyetlen személyes
emlékem vele kapcsolatban a Kutató Diákok Mozgalom megindításához fûzõdik. 1995-ben, sok más kiváló kutató mellett, neki is írtam egy
olyan levelet, amelyben a támogatását kértem ahhoz, hogy tehetséges
középiskolások az egyetemeken és az MTA intézeteiben kutathassanak.
Legnagyobb meglepetésemre az akkor 81 éves Straub kézzel írott levélben válaszolt: „Nagyon nagy örömmel csatlakoznék ehhez a kiváló kezdeményezéshez, és segíteném magam is a középiskolás diákok munkáját, de sajnos a korom és az egészségi állapotom ezt már nem teszik lehetõvé.” A levél tartalma szívet melengetõ volt. Azonban a levélen
magán csaknem elsírtam magam. Ceruzával írt, reszketõ, összevissza
futó sorok. Néhány hónappal késõbb Straub már nem élt. És mégis. Így
is. Fontosnak tartotta, hogy írjon, hogy bátorítson, hogy felismerje az
újat, és meglássa benne a jót.
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Soha nem késõ felfedezni az újat magunkban!
Annak a felismerése, hogy a tehetséggondozás nem fejezõdik be,
mondjuk, 35 éves korban, nem valamiféle, az idõsek felkarolását segítõ
altruizmus kérdése. Egy dán–francia kutatás bizonyította, hogy egy ország innovációs potenciáljában sokkal nagyobb szerepe van annak,
hogy mekkora erõforrásokat szán a dolgozók továbbképzésére, semmint annak, hogy hányan végeztek mûszaki-természettudományos szakokon. A legnagyobb hazai cégek képviselõi sírni tudnának elkeseredésükben, ha az egyetemrõl kikerülõk többségének a képességei szóba
kerülnek. Nyelvtudást, együttmûködési készséget, egy projekt végrehajtásának készségeit, és ami a legfontosabb, a lényeglátást, az új gyors
megtanulására való készséget hiányolják az egyetemeken végzettekbõl.
Valahol nem sokkal az egyetem után honfitársaink jó része feladja: „Elértem képességeim csúcsát. Tanultam már eleget, most már az élet élvezete következik. Nagy fizetés, ingyenautó, kevés munka.” Sajnos, így
elõre nem lehet menni! Sem egyénileg, sem együttesen. Az adatok elszomorítók. 2005-ben az összes magyar foglalkoztatott 16 százaléka kapott valamilyen képzést, szemben például a csehországi 60 százalékkal. Az élethosszig tartó tanulás nálunk sok esetben a családalapítással
befagy.
Nincsenek adataim rá, de úgy érzem, hogy az errefelé tapasztalható
idõsebb kori fejlõdéshiánynak és tanuláshiánynak az egyik igen fontos
oka az önbizalom hiánya. Annak a fel nem ismerése, hogy elképesztõen nagy tartalékok vannak mindannyiunkban. Minden felnõtt a tulajdonságoknak éppen olyan felfedezetlen kontinenseit rejti magában,
mint egy egyszerû baktérium, amely a génkészletének csak a tizedét
használja rendszeresen, és génjeinek a kilencven százaléka arra vár,
hogy legyen valamikor olyan környezeti hatás, amikor éppen az a gén
lesz a megmenekülés letéteményese, bajnoka. Lehetne tehát máshogyan is élni errefele. El lehetne hinni azt, hogy érdemes az újba, a nagyon újba belevágni, mert képes az ember felnõni az új feladathoz. Képes a feladatot úgy megoldani, ahogyan csak õ tudja. Képes ezzel egyedit, újat, értékeset adni. Van rejtett tehetsége, van rejtett értéke, van rejtett haszna, nem is kevés.
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A rejtett értékeknek, a teljes életút tapasztalatával gazdagított megújulásnak a felismerése új dimenziókat ad a tehetségek gondozásának.
Nemcsak nagyon megérdemelt idõskori öröm forrása lesz, hanem új értéket is teremt, és a felhalmozott tapasztalatnak olyan hasznosítását
adja, amely azzal, hogy fejlõdik, egyben fejleszt is. Az idõskori tehetség
a mintapéldája annak az általánosan is érvényes pedagógiai alapállásnak, hogy a gondozott egyben gondozó is, és viszont. Nagyon a kezdetén járunk ennek a folyamatnak. A Senior Mentor Program igen jó példája az idõskori tapasztalatok új élethelyzetben való kamatoztatásának. A tehetségprogram jövõbeli terveiben szerepel az idõskori tehetségek segítésének kimunkálása.

Az idõskor örömeirõl
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Egy szép idõs arc, egy gyönyörû idõs kéz a helyesen meghozott korábbi
döntések ezreinek a lenyomata. Megöregedve újra lesz idõnk. Lesz idõnk
arra, hogy megörüljünk egy napsugárnak, egy kicsi lepkének, az egyik
unoka kacagásának. Lesz idõnk újra felfedezni a legszebb, a legtisztább,
a leggyermekibb érzelmeket, amelyeken a felnõttkor taposásában rendre
átrohantunk.
A kapcsolatok meggyengülése egyfajta független helyzetet is teremt.
Ez a helyzet ideálissá teszi az idõs embert a konfliktusok oldására, a meditálásra. Ahogy közeledünk a matuzsálemi korhoz, egyre kevéssé béklyóz
már le a földi lét. A lelkünkkel egyre inkább képesek leszünk úgy repülni
megint, ahogy kisgyermekkorunk legszebb álmaiban tettük egykoron.
Az idõskori erények legfontosabbika a bölcsesség. A bölcsesség része a józanság (indulatmentesség), a befogadásra és az adásra való nyitottság és az elõrelátás is. A bölcsesség tehát az egésznek a megtapasztalása és átlátása. A bölcs egyszerre közelít a világhoz férfi módjára,
gondolati struktúrákkal, és nõi módon, holisztikusan, képszerûen megragadva az egészet. Az idõs ember már annyi mindent és annyi mindennek az ellenkezõjét látta, hogy – optimális jellemfejlõdése esetén – sokkal közelebb került az indulatmentességhez, az elõrelátáshoz, az egész
megtapasztalásához, mint fiatal társai. Az idõsödõ szervezetben kezde-
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nek kiegyenlítõdni a hím és a nõi nemi hormonok. Ez közelebb viszi ahhoz az idõs embert, hogy az említett gondolati és holisztikus gondolkodási struktúrákat kiegyenlítettebben használja, mint fiatalabb társai. Az
élet nagyon nagy adománya az, amikor az idõskorhoz még mindig gyermeki játékosság, a befogadásra, adásra való nyitottság és motiváció is társul. Az ilyen gyermeki szeretetben élõ idõs ember elérte a bölcsességet.
Továbbmegyek. A bölcsesség kellõ élettapasztalat, kellõen magas kor
elérése nélkül nem szerezhetõ meg. Emiatt bölcsességet ifjú embertõl
elvárni dõreség. Az állhatatosság hosszú távú gondolkodásra, a mértékletesség, az igazságosság és a türelem is mind-mind olyan erények, amelyek – kellõ jellemfejlõdés esetén – az idõskorral nõnek.
A bölcsesség és az idõskor összefüggésének szép példája a Vének
Tanácsának mélyen gyökerezõ szokása az emberi kultúrtörténetben.
A spártai államban a Vének Tanácsa, a Gerouszia a 60. életévét betöltött 28 vénbõl állt. A római Szenátus elnevezése is a vének (senex) gyûlésébõl fakad. Az Amerikai Tudományos Akadémia lapjában 2010-ben
megjelent cikkben az idõskori bölcsesség tudományosan mérhetõ példáját adták azzal, amikor bebizonyították, hogy idõs emberek sokkal
jobban tudják a konfliktusok valódi megoldását elõre jelezni, mint ifjabb társaik. A vizsgálatok szerint az idõsebb emberek sokkal több és
különbözõbb szempont szerint voltak képesek értékelni az adott helyzetet, mint a fiatalok. Jobban érezték a helyzet valós korlátjait, és inkább voltak képesek elfogadni az ésszerû kompromisszumokat. Az
idõs emberek sokkal jobban tudtak perspektívát váltani, és belehelyezni magukat egy másfajta gondolkodásba, semmint a fiatalok.
Természetesen nem akarnám sem magamat, sem másokat abba a hamis illúzióba ringatni, hogy az idõskor az örömök teljességét hozza el.
Közismert az a mondás, amely a tudományos életpálya célkitûzéseit
évtizedekre osztja. Ez a huszonévesek által vágyott (minimum) két Nobel-díjjal indul, majd harmincasként „haza bölcse” fokozatra vált,
negyvenesként ezt egy kisebb, avagy nagyobb bársonyszék vágyával
cseréli fel, ötvenesként vagyonkát, hatvanasként egészséget szeretne.
Végezetül pedig hetvenesként (egyes változatokban nyolcvanasként,
avagy még idõsebbként) már megelégedne azzal is, ha aznap (kivételesen) még a délelõtt folyamán megtalálná a protkót, a hallókészüléket és
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a szemüveget. Hadd idézzem édesanyám egykori mondását: „Tudod,
fiam, amikor fiatal voltam, rengeteg volt az energiám. Csak, sajnos,
nem tudtam azt, hogy mire is használjam. Most, hogy megöregedtem,
már nagyon tudom, hogy mit kellene tennem, de már nincs hozzá energiám.” Az idõskor nemcsak (a kivételesen kegyelmes életút után esetleg bekövetkezõ) lelki kiteljesedés, hanem a lehetõségekben való beszûkülés ideje is.
Azonban az idõskor lehetõségekben való beszûkülésének is vannak
pozitív oldalai. Az egyik a nyugalom. Megöregedve újra lesz idõnk. Az
idõs ember ellágyulásai, pityergései, gyakori meghatódásai igen sokszor nem az elgyengülés, hanem egy érzelmekkel újratöltekezett élet
jelei. Az idõ újdonságokat is teremt. Rengeteg idõs ember fedez fel új
hobbikat, és teljesít be egy egész életen át hordozott titkos vágyakat.
(Édesanyám a Színmûvészeti Fõiskola befejezése után 32 évvel, 56
évesen járta ki az általános iskolát. A 20. század – is – egy olyan kor
volt, amelyben minden furcsaság megesett.) Az egyik fõ „hobbim”, a tehetséggondozás modern felfogása szerint tehetség minden életkorban,
így sok-sok évvel a nyugdíj után is megmutatkozhat, szinte bármiben.
A beszûkülés a felelõsség csökkenésével is együtt jár. Az unokák
a gyermeknevelés örömeit hozzák el – a gyermeknevelés felelõssége
nélkül. Az idõs ember máshogyan lesz a közösség része, mint korábban. A tanítói szerep megbecsülést és tiszteletet ad. A híres nagymamahatás is nagyrészt azon alapul, hogy az idõs hölgyek a kis közösségben (látszólag pusztán pletykálkodva, fecsegve-locsogva) gyenge kapcsolatok sokaságát építik ki és ápolják, amellyel a közösség kohézióját
nagymértékben emelik.
Egy helyesen megélt élet csúcsán azon vesszük észre magunkat,
hogy már nem köt minket a világhoz semmi, csak a mindent átható, önzetlen szeretet. Elfogytunk úgy, hogy közben átlényegültünk.
Valahol az élet, és különösen az idõsödõ élet, tisztázási, elvarrási folyamat. Ezért is fáj annyira, ha nem tudtuk kimondani valakinek, aki
közben végleg eltávozott, hogy „bocsánat”, vagy azt, hogy „szeretlek”.
Érdemes megnézni Bertoluccitól Az utolsó kínai császár címû filmet.
A császár, aki fogoly volt a Tiltott Városban, gyûlölködött, és egy elveszett császárságot akart megszerezni, ahelyett, hogy saját magát szerez-
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te volna meg. Így elvesztett mindent mindaddig, ameddig meg nem találta újfent saját magát az azoknak a növényeknek adott szeretetben,
amelyeket idõskorában kertészként gondozott.

Hányfajta mosolyunk gazdagíthat
minket és másokat?
A MINDENNAPOK GYÖNYÖRÛ KIS MOSOLYAI
A mindennapok mosolyai a legtöbbször kicsi, rövid, félig meggondolt
mosolyok. A zavart mosoly elnézést és olyan megbocsátó szeretetet
kér, amely a rossz cselekedet ellenére is jár. A huncut mosoly tudja azt,
hogy az élet nagyon bonyolult, hogy a dolgoknak legalább kettõs jelentése van. Az egymásnak ellentmondó jelentések közötti kognitív feszültség, és annak a felismerése, hogy ezek az ellentmondó jelentések
mégis összefüggenek: mosolyt fakaszt. A kitörõ öröm mosolya egy
olyan kacagásnak a bevezetése, amely ellen küzdeni sem lehet, hiszen
az öröm forrásával kioltott, bennünk lévõ óriási feszültség éppen így
vezetõdik le. A magakelletõ mosolyok legtöbbje még messze nem felajánlkozás. Éppen ellenkezõleg. E mosolyok az elérhetetlen vonzás
eszközei. Hasonlóképpen a szépséget visszaigazoló mosoly is nagyon
sokszor belülre irányul. Magamnak jelzem vissza, hogy amit láttam,
éreztem, találtam: az szép. Mind a magakelletõ, mind a szépséget
visszaigazoló mosolynak van olyan formája, amelyik nyitott, teljes, és
nem másoknak, hanem a Másiknak szól. Ezek a mosolyok azonban már
a kapcsolatok szépségének mosolyaihoz tartoznak.

A KAPCSOLATOK SZÉPSÉGÉNEK MOSOLYAI
A kapcsolatok mosolyainak szépségét bensõségességük és személyes
szeretetcsatornát teremtõ képességük adja. A kapcsolatok mosolyai
cselekvést fejeznek ki. A bizalmat adó mosoly még általános jellegû:
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szeretetet, befogadást ad, és szeretetet, befogadást vár el érte cserébe.
A szeretetet elfogadó mosoly a legtöbb esetben ennél már sokkal személyesebb. Visszaigazolja, és ezzel megteremti, erõsíti az egyetemes szeretetáram kicsi szeletét jelentõ kapcsolatot. A mélyen átélt öröm mosolyai közül nagyon sok a kapcsolatok által teremtett szeretetáramból fakad. A szerelmes mosoly a legtöbbször nem akció, hanem állapot.
Gyönyörködést, megnyugvást sugall. A mennyei érintés mosolya az a
mosoly, amikor teljes valónkban megérezzük, hogy összeköttetésbe kerültünk a világ egyetemes szeretetáramával. A mennyei érintés mosolya sokszor nem kitörõ mosoly, hanem bensõ csendet teremt és jelez.
Ez a mosoly már nagyon közel van a bensõ öröm mosolyához.

A BENSÕ ÖRÖM CSENDES MOSOLYA
Ez a legszebb mosoly. A világ szeretetáramának érzése, átadása és gazdagítása adja ezt a mosolyt. A bensõ öröm mosolya egy helyesen leélt
élet olyan kincse, amely egymagában összegzi mindazt a jót, amit a jóra
nyitott és a jót tevõ, erényes élet jelent. Nagyon kívánom minden Olvasómnak, hogy hosszú gyakorlás és nagy türelem után tapasztalja meg
a bensõ öröm csendes mosolyát!
(Készakarva nem írtam a gonosz mosolyokról: a gúnyos mosolyról,
a megszégyenítõ, a lefitymáló, a gyilkos mosolyokról és társaikról.)
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Ahhoz, hogy nagyot gondoljunk, el kell tudnunk azt is ismerni,
hogy amit eddig gondoltunk, az bizony kicsi volt
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Miért nem tudunk nagyot gondolni?
Miért nem vagyunk képesek mások számára is sokat mondóan nagyot
gondolni? Az okok egyrészt a sok évtizedes kényszerû bezártságból
adódnak. Abból, hogy nem beszélünk nyelveket, hogy nincs világlátottságunk, hogy nem szedtünk össze kellõ tapasztalatot arról, hogyan
élnek mások, hogyan gondolkodnak és milyen értékek a fontosak a számukra. Másrészt, mert hiányzik a befogadóképesség (ami nehezen változik meg egy generáció alatt), az empátia, a szempontrendszerváltás
képessége. Harmadik ok pedig az, hogy elképesztõen önfejûek vagyunk. Hiányzik belõlünk az az alázat, ami a saját kicsike kis dolgainkat teljesen más perspektívában teszi a helyére.
Hogyan gondolhatunk nagyot? Ahhoz, hogy nagyot gondoljunk, el
kell tudnunk azt is ismerni, hogy amit eddig gondoltunk, az bizony kicsi
volt. Aki ebben nem az addigi élete megtagadását, hanem az eljövendõ
élete kitáguló köreit látja, az tényleg képessé vált a kiteljesedésre, és belépett azon a kapun, amely az igazán nagy teljesítményekhez vezet.
A leírtak üzenete nem az, hogy amit egy ilyen kicsi ország törpe lakója elér, az eleve jelentéktelen. Egyáltalán nem! Az üzenet az, hogy
vegyük észre azt az elemet a sikereinkben, ami teljesen más szemszögbõl is számottevõ, és ezt hangsúlyozzuk, ezt sulykoljuk. A több nem
jobb. A doktorandusz, ha felsorol tizenkét kiváló tudományos eredményt a PhD-értekezésében, azzal sokkal kevesebbet ér el, mint ha kiragadná azt az egyetlen egyet, amely tényleg új volt a témában, és
amely miatt valóban elismerésre tarthat számot. Lássuk meg a lényeget
abban, amit elértünk, és legyünk büszkék arra. Vegyük észre azt is,
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Kolláth György: A nagyot gondolkodni iniciatívájának talán az is akadálya, hogy a felszínes
látszat – és az ütõs, ám üres duma – a fáradt közembernek bizony gyakran elég. Ez sok mindent eltakar elõle ideig-óráig, miközben látatlanban is objektíve esélyrontó, hátrányunkat
fokozó tényezõ. A kiszolgáltatott vesztes könnyen hisz abban, hogy rajta kívül álló ok
miatt lúzer, ilyenkor egy bûnbak felmutatása önmagában gyógyító illúzió. Hosszabb távon
büntet igazán az, ha kétfelé megy a szó és a tett. Ha a sok okból megrendült ember hinni akar
a csodában, néha bizony beéri Patyomkin-falakkal is. Nem az ilyen ember a hibás, hanem ››
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hogy ez a lényeg más és más embercsoportnak bizony más és más lehet. Ehhez kell a nyelvtudás, a világlátottság, a befogadóképesség, az
empátia és a szempontrendszerváltás képessége.
Mi segít mindebben? Az, ha sikerélményeink vannak idehaza. Az,
ha megdicsérjük egymást mindenért, amiért érdemes. Az, ha több lesz
ebben az országban a mosoly. Az, aki több sikert kapott, nem vágyik
olyan betegesen arra, hogy újabbat kapjon. Az, aki több sikert kapott,
képes elrugaszkodni a bizonytalanba, és lépni egy nagyot. Az, aki több
sikert kapott, képessé válik a teljesítményét a valós helyén értékelõ alázatra. A magyar gazdasági csoda egyik legszûkebb keresztmetszete az
ország mosolytalansága.

A folyamatos, hosszú távú építkezés
mint polgári erény
Nem merünk hosszú távon, nagy ívben gondolkodni. Földhöz ragadtak
az álmaink. Mindent azonnal akarunk: ma, nekem, most! Tartós aprómunka távlati célért? Nem megy. Pedig csak ez ad sikert.
Történelmi kiszolgáltatottság és bizonytalanság szabálykerüléssel
súlyosbítva? Értékrendet és viselkedéskultúrát hagyományozó közösségek hiánya? Századnyi elmaradást habzsoló fogyasztói népõrület?
Csak a huszárrohamot ismerõ néplélek? Az ok ezernyi lehet: az eredõ
baj közös. Hogyan terjedhetett el ennyire ez a gondolkodás?

›› az, aki visszaél e helyzettel. Látom, hogy délelõtt az egyetemen bravúros, a diákok által
olykor elismerõen „padotverõs” elõadást tart a politikus. Délután aztán a parlamentben
ugyanõ kidagadt erekkel képességei – sõt, tantárgya – minimumát feledve szolgál és interpretál rossz ügyet, hamis ideológiát. Mintaadása pusztító. Amíg a normalitás, a józan ész, az
elemi tisztesség szintjéhez képest is ritka az autonóm gondolkodás és kiállás, addig ennek horizontális és vertikális továbbgyûrûzõdése nem szakad meg, sõt, ilyenfajta ifjanti szocializációt eredményez. Az önbecsülés és a rá épülõ összetart(oz)ás fontos, enyhe túlzása talán bocsánatos, a nagyot gondolást nem sértõ bûn egy világversenyen. De a talmi büszkélkedés
(extra Hungariam non est vita, Ugocsa non coronat), illetve a mások gyalázása árán való
magyarkodás bármi másban az egó kolompolása kicsiben és nagyban egyaránt, hamis és
ártó. Elõbbinek szívderítõ – és tényleg szinte egy egész nemzetet megmozgató, rendkívüli,
magyaros szurkolásban testet öltõ – sikeres válfaja az olimpiai éremszerzés és ünneplés. Sokkal gyakoribb és tûrhetetlen kinövése ugyanakkor a lelátók szubkultúrájának õrjöngése, ami
azután nem marad a stadionban, hanem jelen van a nemzeti ünnep tönkretételében, mások
lealázását célzó demonstrációkban, néha tevõleges rombolásokban. A válság, a megélhetési
nehézség, a bûnözés kihoz szélsõségeket – mindenütt. A régiónkra s benne ránk is jellemzõ
sajátos probléma, hogy ezzel szemben a törékeny demokrácia védelmének minimumában
sincs konszenzus. Hát még pozitív – négy éven túlmutató –, a pártérdekek fölött álló program sincs arra nézve, hogy nem itt vívunk, hanem együtt kezeljük a gondot, mielõtt az kezelhetetlenül mindnyájunkra szakad. Nagyot gondolni így nehéz.
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Szerepet játszhatott benne a kisnemzeti lét. Ha évszázadokon keresztül egy nép sorsát rendre a környezõ régió nagyhatalmai döntik el, nehezen épül fel az „uralom a sorsomat” hosszú távú biztonságérzete. Inkább a „mihez kell alkalmazkodni éppen ma”,
a „mit kell túlélni éppen ma” taktikái lesznek az általánosak.
A Kádár-korszak idején a tulajdonviszonyok rendezetlensége és
a jogállamiság hiánya nem tette érdekeltté a vállalkozókat abban,
hogy beruházzanak, ugyanis a növekedés egy bizonyos határon
túl feltûnt, így veszélyes volt. Tehát még azok is a „költsük el ma”
rövid távú parancsára szocializálódtak, akiknek a hosszú távú
gondolkodás esetleg akkor még átörökített családi viselkedésminta lehetett.
Az úgynevezett „puha költségvetési korlát” nem csak a szocializmus sajátja volt, újraéledt a válságkezelõ intézkedések vállalatoknak adott segélyeivel. A szabályrendszer ilyen megváltoztatásai
szintén a hosszú távú gondolkodás ellen dolgoznak.
A rendszerváltás gazdasági és társadalmi megrázkódtatásai sem
erõsítették meg az „érdemes itt hosszú távon tervezni” érzetet.
A közös elnyomó, a szocialista állam összekacsintós becsapása
után a rendszerváltást követõ évek óhatatlanul további szabály- és
ellenõrzésbeli lazulást hoztak. Az állam (kinek az állama is tulajdonképpen?) változatlanul a közös elnyomó maradt. Az évszázados túlélési taktikákat mindez megfejelte: terjedt és terjed az
ügyeskedés. A szabályok betartásának hiánya összezilálta a szûkebb környezetet is. Ez is gyengítette a hosszú távon gondolkodást.
Mindezt tetézi a társadalmi közösségek megbomlása. A 20. század
kataklizmái a hagyományokat, az értékrendet és a viselkedési
mintákat romboló események sorát hozták. Ha a körülmények
nem kedveznek az olyan hosszú távban gondolkodó magatartásformának, amelynek még az emléknyoma is kiveszett, akkor ennek a magatartásformának az újjáteremtése nagyon nehéz.
A ma fogyasztói alapállása már kiindulási pontjában sem gondolkodik hosszú távon. A folyamatosan változó javakból halmozni
nem érdemes. A tegnap cucca ma már szemétre való. Ekkora fogyasztói túlpörgetés esetén a hosszú távú szemlélet csak az érté-
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ket termelõ munkában lehet jelen. Magyarországon (és más rendszerváltó államokban) különösen túlteng az önjutalmazó fogyasztói düh, hiszen sokaknál évtizedek nélkülözését és mellõzöttségét
kell most (sajnos) egyedüli pótszerként kompenzálnia.
Ráadásként mindezt megfejeli a „kalandozó magyar”, a „huszáros
roham” hazai hagyománya, és az a szélsõséges értékelésre való
hajlamunk, amely sokszor csak az eufória és a nemzeti gyász kettõsségét ismeri. A nagy nekibuzdulások és a nagy katasztrófák országában nehéz építõkockát építõkockára rakva, lassan és megfontoltan haladni egy távoli cél felé.
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Az okok sorát hosszasan lehetne folytatni még. Az eredmény közös.
Nem tudunk hosszú távon, nagy ívben gondolkodni, és nem tudunk
másokat szolgálva, lépések sokaságán át kitartóan haladni hosszú távú
céljaink felé. Mibõl látszik ez? Például abból, amit Nádas Péter írt a
Szabadság tréningjei címû esszéjében: „Valamikor a hetvenes évek közepén, amikor a börtönben gyártott borítékok nem ragadtak többé,
mert a börtönõrök a rabokkal összejátszva ellopták a szükséges ragasztót, arra a következtetésre jutottam, hogy a szocialista magyar állam
megvalósította a saját legbensõbb politikai szándékait. A levéltitoktól
a ragasztóig valóban mindenki mindennek a tulajdonosa lett, ugyanezek a tulajdonosok viszont nem tudták többé használni a tulajdonukat, mert semmi nem volt többé rendeltetésszerûen használható. De
arra is rájöttem, hogy a szocialista állam csupán akkor fog összes polgárát maga alá temetve ténylegesen összeomlani, amikor az utolsó eszköz
sem lesz többé használható. Amikor valamit nem lehet már nagy találékonyan valami mással helyettesíteni. Igaz, hogy a boríték ragasztós
szegélye már nem ragadt, de még mindig találtam olyan kerek vignettát, amivel a nem ragadó borítékokat le lehetett ragasztani. Ekkor határoztam el, hogy amikor a kerek vignetta sem ragad többé, levelet írok az
állam elnökének, Losonczi Pálnak, s arra kérem, hogy jelentse be a magyar állam csõdjét és kérje az Egyesült Nemzetek Szervezetének segítségét.
Egy év sem telt el, a kerek vignetta sem ragadt többé. Ekkor azonban
hazánkban is elkezdtek egy cellux nevû átlátszó ragasztószalagot gyár-
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tani, állítólag ellopták a licenszét, s ezzel néhány évig megint le tudtam
a borítékokat ragasztani. Valamivel azonban nem számoltam elõre. Mire ténylegesen nem lett volna mivel az államelnöknek írott levelemet
leragasztani, s ez a pillanat valóságosan elérkezett, a szocialista állam
engem is maga alá temetve összeomlott. (…) Demokráciában az történik meg, amit megtesz az ember. Én most bejelentem a csõdöt. Ezzel
a csõddel az államelnöknek immár nincsen hová fordulnia.
Vagy megbeszéljük a viszonylag egyszerû logisztikai problémát,
megegyezünk, takarítunk, reparálunk, vagy nincs megoldás.”
Kedves példám a májkonzerv is. Az a májkonzerv, aminek a tetejét
a sörösdobozéhoz hasonló fogantyúval le lehet pendíteni. Alapesetben
az ilyen konzerv pereme tompa. Kivéve azt az esetet, amikor a konzervbe mélyedést vágó szerszámot már emberemlékezet óta nem élezték
meg. Ilyenkor a konzerv teteje leszedhetetlen lesz, a füle a kezünkben
marad, és a késsel felfeszegetett tetõ után a perem sorjával teli, és életveszélyes csapdaként leselkedik ujjra, vagy bármi emberire, ami odakerül. Szerszámot élezni? Minek? Eladjuk azt úgy is.
A hosszú távú gondolkodás hiányát mutatja a „minden változást
most, egyszerre” reformdühe is. Sokakat bevonó, alapos átgondolás?
Valódi hatástanulmányok? Kísérletezés? Annak mélyreható elemzése?
Még nagyobb léptékû kísérletek? Alapos újragondolás? A résztvevõket
valóban meggyõzõ terjesztési terv? „Ugyan, kérem! Ez már legalább három választási ciklus. Nincs erre nekünk idõnk!” (A hibák javítása persze kétszer annyi idõbe telik egy dühöngõ, de minimum szkeptikus
környezetben.)
Pedig lehetne mindezt máshogy is. Például kiszedhetnénk a füvet az
EU-s forrásból országszerte telepített MÁV díszkõburkolat kockái közül, hogy ne rohadjon el az egész néhány év alatt, újabb nagy beruházást kikényszerítve megint. Vagy lehetne fokozatosan építeni az üzletet. Úgy, ahogyan kedvenc teázóim egyike, a Zöld Teknõs Barlangja is
indult. Nem sok száz négyzetméteren és három szinten, mint ma, hanem a sok száz négyzetmétert megvéve, de csak tíz négyzetméteren.
Azután egy év múlva ötvenen, majd újabb egy év elteltével százon.
Mindig csak éppen annyin, amennyi a terjedõ hír miatt még éppen tele
volt. A magyar pályázati õrület ezzel szemben megaintézményeket hoz
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létre, amelyekbe ha az elején betéved valaki, csak azt látja, hogy „üres”,
és nem lesz kedve jönni soha többet. Aztán lenyugodva is elbeszélgethetnénk közös dolgainkról. Nemcsak azokról, amelyektõl nõni vagy
csökkenni fog a boríték a következõ hónap elején, hanem azokról is,
amelyek hosszú távon érvényesek. Azokról, amelyektõl „csak” a gyermekeink sorsa függ. Álom? Nem. A hosszú távú gondolkodás és a másokat szolgáló csendes munka már itt van körünkben. Ma még kivétel.
De ez az, ami egyedül marad meg belõlünk majd a 21. század igen sok
szenvedést hozó, de sok mindent meg is tisztító válságai után.
Úgy érzem tehát, hogy a hosszú távú gondolkodás az, ami egyben az
egyik legfontosabb viselkedésminta is ahhoz, hogy Magyarország helyzete jobb legyen. De van ennél személyesebb okom is. Tudós vagyok,
hálózatkutató. A tudomány mûvelése hosszú távú gondolkodást igényel. Soha nem tudhatom, hogy az az ötlet, amelyet ma kigondolok, vajon igaz-e. Évek kemény munkájára is szükség lehet ahhoz, mire a mai
ötletet bizonyítani tudom. Még kevésbé lehet a legtöbb esetben fogalmam arról, hogy a pályatársak mennyire tudják használni majd eredményeimet. A gondolatok tényleges értéke sokszor már csak a következõ generáció során derül ki igazán. A kutató hosszú távon gondolkodik. Ezért is fáj annyira, hogy ami nekem természetes, az sokaknak
mennyire nem az.
A hosszú távú gondolkodás ma még olyan luxus, amelyet sokan nem
tudnak megengedni maguknak. Mert nagyon nehéz hosszú távon gondolkodnia annak, akit napi megélhetési problémák gyötörnek. De érdemes abba is belegondolni, hogy a hosszú távú gondolkodás sokszor
a rövid távú problémák más megközelítését is jelentheti. A hosszú táv
nem azonos az altruista, a lemondó, az ajándékozó magatartással. Nagyon sokszor konkrét, rövid távú haszna is lehet. Ha valaki mindig
a napi helyzettel harcol, akkor nem biztos, hogy meg tudja oldani, mert
könnyen csapdába esik, és ugyanazokat a köröket járja körbe és körbe.
A hosszú távú gondolkodás képes a csapdák megkerülésére is.
Az is igaz, hogy ha a minket körülvevõ példák pont az ellenkezõjét
sugallják a hosszú távú gondolkodásnak, a szabálykövetésnek, akkor
bizony nehéz a helyzet. De nem szabad, hogy lefegyverezzük magunkat a minket körülvevõ rossz példákkal! Ne adjuk ilyen olcsón! Ne ad-

170

A FOLYAMATOS, HOSSZÚ TÁVÚ ÉPÍTKEZÉS MINT POLGÁRI ERÉNY

juk fel egyszerûen. A játékelméleti példák is azt bizonyítják, hogy az
együttmûködõk, ha összefognak, akkor túlélik a csalók tengerét. Próbáljuk meg a hosszú távon gondolkodást a rossz példák ellenére is. És
észre sem vesszük, hogy végül mi leszünk a példa.
Hadd egészítsem ki a leírtakat még a gumicukor-teszttel! A gumicukor-teszt eredetileg marshmallow- (mályvacukor-) tesztként került
be a pszichológiai szakirodalomba. Igen sok változata ismeretes. Az
egyik szerint a kísérletet óvodások egy csoportjával végezték el. Amikor az óvó néni (óvó bácsi) elment, otthagyott nekik tíz gumicukrot.
„Egy órára el kell mennem. Ha meg tudod állni, hogy megegyed a gumicukrot, akkor, amikor visszajövök, kapsz még tízet. Ha megeszel akár
csak egyet is, nem büntetlek meg, de nem kapsz újabb tíz cukrot.” Az
óvodások jó része nem bírta ki, és megette a cukrot. Egy részük viszont
megállta a próbát. Tíz évvel késõbb ezek az óvodások lettek – átlagosan – a sikeresek az iskolában, és velük volt jóval kevesebb jellembeli
probléma is. Ennyire sokat számít a személyes életsors hosszú távú alakulásában a hosszú távú gondolkodás.
A környezet visszajelzése, értékítélete igen fontos. Sajnos azonban
a környezet jelenleg szétesett. Nem azért, mert mi, magyarok ilyen széttartók vagyunk, hanem azért, mert változások idején a tágabb környezet mindig meglazul. A sejtekben éppúgy, mint a társadalmakban. Még
csak tanuljuk, hogy hogyan kell újraszervezni magunkat. A blog is ennek a folyamatnak a piciny eszköze. Bizony, az alázat valóban hiányzik
nagyon. Egy olyan korban, amikor a közösség változást él át, amikor a
kapcsok meglazulnak, amikor az „én vagyok a világ közepe” felszabadító érzése elsöpri egy korábbi rendszer korlátait, nem teljesen természetes az alázat hiánya? Óvodás dolog ez, de hát nézzünk magunkra!
Hát nem óvodások vagyunk? Éppen most növöget fel a rendszerváltás
utáni Magyarország ahhoz, hogy rádöbbenjen: alázat nélkül, külön-külön nem megy.
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Napjaink (hazai) menedzsere, politikusa és a tudós
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Menedzsereink és politikusaink, illetve tudósaink alapállása különösen jó példa a rövid és a hosszú távú gondolkodás rendszerré szervezõdésének bemutatására. A tudóst az emberiség normái vezérlik, üzletembereink és politikusaink viszont a legtöbbször ennél jóval szûkebb
csoportnormákat követnek. A tudós objektív mércéhez, az addig megismert tudásból fakadó konszenzushoz méri magát. A tudósnak, ha
bármit el akar érni, ennek az egész konszenzusnak a megváltoztatását
kell elérnie. A tudományban nincsen lokális nyereség. A tudós haszna
csak hosszú távon realizálható.
A példámban az összehasonlítás kedvéért szélsõségesen ábrázolt, és
ezért minden említésnél csak idézõjelesen értett „politikusok” és „üzletemberek” idehaza a rendszerváltást követõen egyre inkább tekintélyt, helyzetet és befolyást szerzõ, rövid távú hasznot realizáló játszmákat játszanak. Mi jellemzi ezeket?
A játszma elején a politikus és az üzletember a valós mértéknél jóval nagyobb területet foglal el, hogy majd késõbb legyen mibõl
visszaadnia. A politikus és az üzletember területfoglalásában a
mérték nem a területfoglaló valós értéknek, hanem a területfoglalási képességnek a függvénye egyedül. A politikus és az üzletember kiváló a pókerben. A tudós pocsék pókerezõ, mert teríti az öszszes kártyáját a játék elején. Pontosan akkora területet foglal el,
mint amennyit a kártyák érnek. De abból csak akkor és csak anynyit enged, amikor és amennyire meggyõzik, hogy az õ igazsága és
értéke nem a helyes vagy nem a teljes igazság.
A politikus és az üzletember pozíciói rugalmas védelmére, a tudós pedig a felismert igazság merev védelmére szocializált. Ennek
azonban van egy másik oldala is. A tudós, ha meggyõzték, kapitulál. Teljesen és részengedmények kicsikarása nélkül feladja az addig elfoglalt egész területet. Az üzletember és a politikus esetén
soha nincs teljes visszavonulás. „Elfoglalt területet csak centinként – még, hogy centinként?!, mikrononként! – adunk fel.” Ráadásul minden egyes darabkát óriási küzdelem árán. Ha viszont

172

NAPJAINK (HAZAI) MENEDZSERE, POLITIKUSA ÉS A TUDÓS

a politikus vagy az üzletember megegyezik, azt általában (még
idehaza is) betartja. Betartja akkor is, ha késõbb kiderül, hogy a
megegyezés rossz alapokra épült (a legtöbbször ez már a megegyezés pillanatában is egészen nyilvánvaló). A tudós nem tart be
semmilyen „megegyezést”, ha az idõ múlásával az igazság egy
pontosabb megközelítése is lehetõvé válik. Az igazság nem egyezkedés kérdése. (A vegyészek úgy mondanák, hogy a politikus és az
üzletember „kinetikailag kontrollált”, ahol az aktiválási energia
magas, és ezért az állapot csak kínos erõfeszítésekkel változtatható meg, de ha már megváltozott, akkor úgy marad. A tudós e megközelítés szerint „termodinamikailag kontrollált”, mert nála az aktiválási energia alacsony, azaz mindennek enged, ami az optimum felé irányítja.)
A mai politikus és az üzletember fegyvertárában megengedett az
a magatartás, amelyik a saját elõnyét a másik vélt elõnyének állítja
be. Ha ezt a másik „megette”, akkor vesztett, azaz a sok esetben
kommunikációnak álcázott blöff bejött. A tudományban (pontosan a leírt rugalmas pozíció feladása miatt is) nincs blöff. A blöffölõ inkább elõbb, mint utóbb leleplezõdik, és egy életre kizárják a
tudományos közösségbõl.
Az üzletember és a politikus elõbb a célt fogalmazza meg, és annak a legoptimálisabb elérésére mozgósít mindent, azaz operacionalizál, streamline-ol, határidõt szab és költséget optimalizál.
A tudós célja a kutatás közben nap mint nap megváltozik. Mûködése laza, költséghatékonysága a legtöbbször pocsék.
A jól mûködõ üzleti és politikai szervezõdések pontosan a hatékonyság elérése miatt javarészt hierarchikusak. A döntési szintek
és kompetenciák, a függelmi viszonyok igen jól körülhatároltak.
Ezzel pontosan ellentétben, a jól mûködõ tudományos rendszerek
diffúzak és diverzek. A tekintélyt, az autoritást a tudományos elõrehaladást a legjobban szolgáló csoporttag birtokolja, de õ is csak
átmenetileg. A döntések kooperatívan születnek. A döntési szintek, a függelmi viszonyok a tudományos kutatási folyamatban
sokszor értelmezhetetlenek, és jobbára zavarosak.
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A hatékony politikai és üzleti mûködés egyszerûsíti az elõrehaladás mérõszámait, ami kedvez a direkt összehasonlításnak, a teljesítés megítélésének és a versenynek. A tudományos kutatás tartalmi eredményessége igen komplex értékelést igényel, és nem elõre
meghatározott mérõszámok mentén mozog. A politikai és az üzleti életben a játszmák kimenetelének igen rövid távú a hatása a politikus és az üzletember személyes értékére. Ha sérül a pozíció, ha
vesztes volt a játszma, sérül az egó. A jó tudós esetén (aki már elhitte magáról, hogy õ tényleg az) az egó hosszabb távon stabil.
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Hadd idézzem a leírtak illusztrálására Michel Rocard, volt francia
miniszterelnök (akivel a természettudományos oktatás reformját megvizsgáló EU-s csúcsbizottságban volt alkalmam együtt dolgozni) találós
kérdését: „Mit gondolsz, Péter, hány százalékban okozza az államok
közötti konfliktusokat az államok közötti érdekkülönbség, és hány százalékban az államokat képviselõ politikusok egójának sérülése?” „60–
40?” „Csudát! A konfliktusok 90%-a az államokat képviselõ politikusok sértõdéseibõl fakad.” Lehet, hogy Rocard úr becslése túlzott, mivel
a saját EU-s tapasztalataim szerint is a franciák képviselik Európában a
legegótudatosabb nemzetet. (Sokat töprengtem ennek lehetséges okain.
Alain Degenne és Michel Forse Introducing Social Networks címû kiváló
munkájából tanultam meg, hogy a nemesi cím 17. századtól elkezdett
kiárusítása, a márkik, az algrófok [vikomtok] fokozódó dömpingje, az
ebbõl is fakadó francia etikett termelte ki azt a kínosan betartott hierarchiát, amely az egóérzékenység szempontjából a franciákat máig hatóan csúcstartóvá teszi egész Európában.) Ennek ellenére annyi biztosan igaz lehet, hogy az államok közötti konfliktusokat sokkal inkább
a politikusok egósérülései, semmint a valódi érdekellentétek okozzák.
A hierarchia visszahat a folyamatra is. Az üzleti vagy a politikai
fõnök véleménye nem igényel indoklást és bizonyítást. „A célunk
közös. Aki a közös célt megkérdõjelezi, az áruló.” A tudományos
vezetõnek minden egyes kérésével kapcsolatban értelmezési és
indoklási kötelezettsége van. Az a tudományos cél, amely nem indokolható, nem cél. A tudományban semmilyen „a priori” céltéte-
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lezés (ideológia, értékrend vagy a fogyasztói igény által megszabott cél) nem mûködik. Normális tudományos mûhelyben árulók
sincsenek.
A két viselkedésmódban a kreativitás mértéke nagyon különbözik. A valódi tudományos mûhelyek kreativitása – éppen a hierarchia és a merev struktúrák hiánya miatt – magas. A szokásos hazai
politikai és üzleti struktúrák a konfliktusmegoldásban nem kreatívak, és éppen ebbõl következõen minden válságban rosszul teljesítenek.
A különbségsorozat elemei tehát összefüggenek és rendszert alkotnak. A tudományt más rendszerben lehet és kell mûvelni, mint a jelenleg a hazai viszonyokra leginkább jellemzõ üzletet vagy politikát. Melyek lehetnek ennek a rendszerszintû különbségnek a mélyebb okai?
A tudomány és a jelenlegi hazai politika/üzlet mûvelésére szakosodott két rendszer igen hasonlatos a biológiából ismert „expanzióra optimalizált” és „túlélésre optimalizált” rendszerek kettõsségéhez. Az expanzióra optimalizált szervezõdés flexibilis, kreatív és
pazarló. A túlélésre optimalizált szervezõdés merev, konkrét célra optimalizált és spórolós. A tudomány gondolati konstrukciói
korlátok nélkül expandálhatnak. A politika és az üzlet jelenlegi
hazai formája a létezõ felosztásáért vívott elkeseredett harcban
testesül meg. A források végesek (illetve a szereplõk végeseknek
hiszik õket), így a gyõzelem, a hatékony túlélés válik az igazi kérdéssé.
A tudományos piac és az üzleti vagy politikai piac értékképzése
alapvetõen különbözik. A tudományos piacon az érték egy transzparens közmegegyezésen alapul. Az üzleti és a politikai piac értékei alkufolyamatok millióiban formálódnak. Ezek az alkufolyamatok ma már messze nem transzparensek, és sok esetben még csak
nem is követhetõk. Idehaza különösen így van ez. Így a piac értékviszonyai olyan bonyolulttá váltak, hogy a komplexitásuk ép észszel ma már felfoghatatlan. A tudományos piac értékképzése alapvetõen nem manipulálható. Ezzel szemben az üzleti és a politikai
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piac esetén már a kialakulás alaplépései is a manipulálható elemek egész sorát hordozzák.
Tanulságos lehet a kétféle rendszer mûködési viszonyainak megértéséhez az is, ha összehasonlítjuk az evolúciót a mérnöki tervezés folyamataival. Az evolúció a tudomány fejlõdésével rokon. Az
evolúció szelekciós tényezõje az életképességen alapuló túlélés
(ez a tudományban a legpontosabb igazságra való optimalizálással azonos). A túlélés hosszú távú és objektív kategória. A mérnöki tervezés szelekciós tényezõje – az üzleti és politikai élethez hasonlóan – a hasznosság. A hasznosság rövid távú, szubjektív megítélésbeli elemekkel terhes kategória. Az evolúció (és a tudomány)
barkácsol, és sokszor látszólag céltalanul szaladgál ide-oda. A mérnöki tervezés (és az üzleti/politikai élet) költséghatékony és céltudatos. A rövid távú hasznosság elvben konvergál a hosszú távú
túléléssel, de ez a konvergencia sokszor csak viszonylagos.
Az üzleti és a politikai élet sajátosságai tehát nem csak a rövid távú
gondolkodásból fakadnak és messze nem csak hazai problémák. Változik-e vajon a politikusi és a menedzseri alapállás a jövõben? Feltûnhetnek-e vajon generációkat megalapító, felelõs üzletemberek és nagyformátumú államférfiak?
Az eszmefuttatásnak ezen a pontján vissza szeretném vonni az öszszes eddigi tanaimat. Való igaz, hogy a tudomány és az üzleti/politikai
világ mûködése az ellentéteiket didaktikusan felnagyító megfogalmazásokat is megenged. A valóság azonban más. A tudomány elõrehaladása sok esetben igen hasonlít ahhoz, mint amit az üzletrõl vagy a politikáról írtam, és viszont. Így sok olyan tudós van, akiket elcsábít a pillanatnyi hírnév igézete, és gyors elõrejutásuk érdekében blöffölnek
vagy becsapják tudóstársaikat. Másfelõl viszont sok olyan magyar üzletembert és politikust ismerek személyesen is, akik értékalapon, hoszszú távon gondolkodnak, és nem hajszolják a pillanatnyi hasznot vagy
népszerûséget. Azt azonban erõsen remélem, hogy az eddigi meglehetõsen eltúlzott szembeállítás akkor is segített a kétfajta rendszer lényegének a megértésében, ha a maga tisztaságában nem is bizonyul
igaznak.
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Bojár Gábor, a Graphisoft egyik alapítója szerint, aki a hosszú távon
gondolkodó, felelõs magyar üzletemberek egyike, az üzletembert a tudóstól elsõsorban a kockázatvállalás sokkal fokozottabb öröme különbözteti meg. Amíg a tudós a pályatársainak elismeréséért küzd, addig
az üzletember a piac elismeréséért, a piaci sikerért. Amíg a tudós célja
az, hogy megértse a világot, az üzletemberé (vállalkozóé), hogy megváltoztassa.
Vagyis a „Feltûnhetnek-e vajon felelõs üzletemberek és államférfiak?” kérdésre az elsõ válasz az, hogy: Igen! Hiszen mozognak már
a köreinkben is ilyenek. Sejtem, persze, hogy ez a megjegyzésem
hány szkeptikus kommentárt fog a nyakamba szabadítani, és igazuk
is van. Jelenleg a felelõs magatartás sem az üzletben, sem a politikában nem egyszerû. Különösen idehaza nem. Mivel tudnánk mindezt
segíteni?
Ahhoz, hogy a felelõs magatartás felé tudjuk tolni a politikai és az
üzleti világot, a legfontosabbak a hosszú távú haszon értékét növelõ mechanizmusok. Minden olyan elem, amely a hosszú távon
helyes viselkedésen alapuló hírnév, a reputáció értékét növeli, és
ezt az értéket közösségileg ellenõrzött és valódi értékeken alapuló
formákra helyezi, segít a felelõs magatartás terjedésében. Ennek
példájaként a hosszú távon helyes viselkedést díjazó elismerések
(díjak, klubok tagsága stb.) sokkal több formáját kell kitalálnunk
és gyakorolnunk, hogy jobban kompenzálják a rövid távú anyagi
(választási) haszon csábításait. Többet kell beszélnünk közös értékeinkrõl és a nekik megfelelõ viselkedést mutató embertársaink
követendõ példájáról.
Fontos a jelenleginél sokkal nagyobb átláthatóság, transzparencia.
Különösen a piaci érték képzésének elemei esetén.
Hasznos segítség a lokális érdekközösségek megbontása. Félreértés ne essék, ezzel nem azt mondom, hogy a globalizáció felelõs
üzletembereket és államférfiakat nevel. Az üzleti és a politikai hatalom jelenleg folyó, néhány kézben való összpontosulása a globalizációnak olyan átmeneti szakasza, amely éppen, hogy egy új lokális érdekközösséget, a hatalomkoncentrálók érdekközösségét te-
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remti meg. Ennél sokkal mobilisabb, diffúzabb viszonyrendszerre
van szükség. Ehhez egyrészt sokkal több autonóm szereplõ és csoport kell. Ahhoz, hogy egy kevésbé központosított rendszer életképes legyen, növekednie kell az elosztható javak mennyiségének
is. Ennek nem okvetlenül kell tényleges növekedésben megvalósulnia. A fogyasztói õrületet meghaladó életmódra való átállás
sokkal valószínûbb megoldás lehet.
Az autonóm szereplõk és csoportok egyik legjobb megtestesítõje a
civil szféra, amely már mai mûködési rendjében is egyesíti a tudományos és az üzleti/politikai világ mûködésének hatékony elemeit.
A válságterhes kor az üzleti és a politikai kultúra átalakulását készíti elõ. Ahol minden egyes helyzet új, ott olyan szintû kreativitásra van szükség, amelyet a tradicionális üzleti és politikai szerkezet képtelen megteremteni.
A lényeg tehát az, hogy a rövid és a hosszú távú gondolkodás hogyan
szervezõdhet rendszerré. Hogyan vehet fel olyan viselkedésformákat,
amelyek az ember környezetét is rövid vagy hosszú távon gondolkodóvá formálják. Sõt! Ezeken túlmenõen, hogyan rögzíthet a rövid távú
gondolkodási forma olyan norma- és értékrendszert, amely a hosszú távon való gondolkodást általánosan elfogadottá, sõt követendõvé teszi.
Mindennek az átgondolása arra figyelmeztet engem, hogy nagyon
nem egyszerû a rövid távú trendet hosszú távra fordítani, és ez a próbálkozás semmiképpen sem lehet sikeres akkor, ha csak egyéni elszánásra épít („mert a hosszú táv a jó”). A normává csontosodott rövid
távú gondolkodást a normarendszer megtörésére alkalmas, hosszabb
idõtávon ható mechanizmusokkal lehet csak megváltoztatni. Valószínûleg kell a változáshoz azonban még valami. Kritikus tömeg. Kell egy
olyan állapot, hogy rájöjjünk, a rövid távú, kisebb csoportnak hasznos
érdekek követése nem vezet sehová. Az, hogy a korrupcióból (például)
kezd az országnak nagyon elege lenni, ennek a „nemzettudati katarzisnak” az egyik elõjele lehet.
A tömeg katarzisa azonban felkavar és gyors változásra ösztökél.
Ilyenkor kell nagyon észnél lenni. Mert a változás rossz irányba is mehet: így például a rugalmasságot és a sokszínûséget meghagyó, hosz-
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szabb távú gondolkodásra ösztönzõ mechanizmusok megerõsödése helyett beléphet egy olyan, teljesen merev rend követelése is, amely az
egész társadalomra azonos és nagyon feszes normákat ültet rá. Néhány
olyan rendszer kudarcát már végigéltük mi, magyarok is a 20. században, amely ezzel próbálkozott. Remélem, tanultunk abból, hogy ez
nemcsak, hogy nem versenyképes semmilyen válság megoldása során,
hanem az egyéni életutak kerékbe törése miatt ráadásul még rengeteg
borzalommal is jár. Csak remélni tudom, hogy ez esetben nem fogjuk
követni a régi magyar szokást, amelyik az egyik végletet egy másikkal
kívánja ellensúlyozni.

Hol lehet megtalálni a biztonságot ma?
Az elmúlt évszázadokban a nyugati civilizációban élõ ember biztonságigénye a sokszorosára nõtt. Elfogadhatatlanná vált a számunkra az,
hogy mi vagy közeli ismerõseink meghaljanak, megbetegedjenek, az
életüket váratlanul kizökkentõ események történjenek velük, avagy
gyarapodás helyett szegényedés legyen a sorsuk. Az erre való törekvés
persze természetes. Minden biológiai rendszer igyekszik stabilizálni
a környezetét. A baktériumok biofilmeket képeznek, az erdõ fái föld
alatti gombafonadékokkal stabilizálják magukat, az állatok csordákba
tömörülnek. Mi, emberek ilyenkor mit teszünk? Miért növekedett meg
ennyire a biztonságigényünk?
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A munkamegosztás bonyolódásával egyre kiszolgáltatottabbak és
gyámoltalanabbak lettünk.
A világ összetettsége nagyságrendekkel növekedett meg akárcsak
az elmúlt évtizedekben is. Egyre kisebb szelete látható át, érthetõ
meg azoknak a folyamatoknak, amelyek körülvesznek bennünket.
Ma már szinte semmilyen olyan eszköz mûködését nem értjük
maradéktalanul, amelyet nap mint nap használunk. Ha ezek az
eszközök elromlanak, a javításukra egyedül esélyünk sincs. Egyre
kevesebb azoknak a társadalmi folyamatoknak a száma, ahol akár
csak közelítõleg átlátjuk azokat a történéseket, amelyek valami-

Összességében nagyon érdekes a gondolatfelvetés, és kétségkívül van benne valami eredeti.
Másrészrõl azonban nem értek egyet az írás mondanivalójával, és szinte minden állításával
komoly vitába kerültem, amit az alábbiakban igyekszem megindokolni. Úgy éreztem, a bejegyzés mindvégig azt sugallja (akár akaratlanul is), hogy általánosan igaz az, hogy a tudós
a jó, a politikus pedig a rossz. Mivel ezzel általánosságban nem tudok egyetérteni, értelemszerûen kerültem szembe a legtöbb részletesen kifejtett felvetéssel, melyek amúgy nagyon
gondolatébresztõk voltak. Ha az egyes különbségtételeknek – tudós és politikus között – ››
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›› maximálisan igazat is tudtam volna adni, akkor sem tudnám elfogadni, hogy ez bármiféle minõségi különbséget jelentene a két hivatást választók között. A különbségek csak azt
mutatják, teljesen eltérõ e két hivatás logikája és gondolkodásmódja, de ez egyáltalán nem
baj. Sõt, ez a lehetõ legtermészetesebb állapot.
Ahogy nem minden esetben jellemzi a tudóst a hosszú távú gondolkodás (lásd például kutatási téma pályázati kiíráshoz történõ megválasztása), úgy a politikust sem kizárólag a rövid távú döntések és kényszerek vezérlik (lásd az EU létrehozását). Azt is igaznak és megfontolandónak tartom ugyanakkor, hogy a tudós akkor nem jutna elõbbre (és juttatná elõbbre
a társadalmat), ha képtelen lenne a hosszú távú gondolkodásra, a politikus pedig akkor, ha
a rövid távú gondolkodásra lenne képtelen.
Volt a cikkben két érdekes állítás célokkal kapcsolatban. Az egyik így szólt: „A tudós az
igazságot keresi. A mai (hazai) menedzser és politikus sokszor más, ennél sokkal rövidebb távon hasznos célokra optimalizál. Nem az a lényeg, hogy mi az igazság vagy az érték, hanem
az, hogy én és az én csapatom mekkora szeletet tudunk elfoglalni a játékmezõbõl.” Ez az észrevétel a napjainkban a politikáról formált véleményekkel egybecseng ugyan, egyvalamit
mégsem vesz számításba: a nevezett „politikus” rögvest kikérné magának ezt az összehasonlítást, mivel az õ gondolkodásának az a sajátossága, hogy biztos benne, sõt, mélyen hiszi és
vallja, hogy igaza van, tehát minden, amit tesz, az csak a jót és az igazságot szolgálhatja,
még akkor is, ha pillanatnyilag nem úgy tûnik.
A másik állítás: „Az üzletember és a politikus elõbb a célt fogalmazza meg, és annak a legoptimálisabb elérésére mozgósít mindent: azaz operacionalizál, streamline-ol, határidõt szab
és költséget optimalizál. A tudós célja a kutatás közben nap mint nap megváltozik. Mûködése
laza, költséghatékonysága a legtöbbször pocsék.” Ezzel a mondattal sem lehet teljes mértékben egyetérteni, mivel a cél mind a tudósnál, mind a politikusnál más és más általánosságban, illetve az elkövetkezõ lépésre leszûkítve. A politikus (ha megfelel ennek a megnevezésnek) hosszú távon valami jobbat, igazabbat akar, a tudós úgyszintén. Itt tehát nincs különbség. A konkrét célok jellegében sincs azonban jelentõs különbség, hiszen a politikus és a tudós
esetén egyaránt nap mint nap változhatnak ezek. Erre a politikai gondolkozásmódok térfelén (mert csak itt van vitánk) a konzervativizmus adja a legpraktikusabb választ: a konzervatívok ugyanis azt mondják, hogy gondolkodásmódjuk nem ideológia, hanem attitûd, melynek nincsenek fix válaszai egy-egy kérdésre, csak értékrendje, amely mentén azokat igyekszik
a helyzetnek leginkább megfelelõ módon megoldani.
Tekintély és hierarchia. Megint csak igaz: az alapállítással egyetértek, azzal azonban, hogy
rossz volna, nem. Véleményem szerint a politikának és általában az állam megszervezésének
és irányításának elfogadható, elfogadandó sajátossága az, hogy hierarchia és tekintély mûködjön benne, enélkül egyszerûen nem mûködne. Szép dolog persze, és sok tekintetben kívánatos is a közvetlen demokrácia, a deliberatív demokrácia helyi szinten, a társadalmi párbeszéd (ahogy a cserépszavazásnak és a törzsi gyûlésnek is megvolt a szépsége a maga idejében), de kizárólag ezen eszközök alkalmazásával nem lehet mûködtetni egyetlen államot
sem, az evolúció ezért hatékonyabb, gyakran tekintélyek és hierarchiák jelenlétével mûködtetett, hathatósabb irányítást kényszerített ki.
A következõ különbségtevés, az értékképzés kapcsán megint csak az jut eszembe, hogy ami
a bejegyzésbõl hibájának tûnik vagy tûnhet a politikai logikának, az valójában sokak szerint
nem hiba, csak sajátosság. Sõt, más szempontból – kissé erõltetetten ugyan – még akár pozitívumnak is tekinthetõ néhányuk: az alkufolyamatban keletkezõ értékekrõl például azt állíthatjuk, hogy azokat többek vallhatják magukénak, míg a megkérdõjelezhetetlen értékek és
igazságok kontroll nélkül maradnak.
Farkas Anikó
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lyen eredményhez vezetnek, avagy azt meghiúsítják. Mindez tovább fokozza bizonytalanságérzetünket.
Az életünket érintõ folyamatok gyorsulása olyan reakcióidõket
vár el tõlünk, ahol a biztosan helyes döntések sokkalta több információt igényelnének, mint amennyit a felgyorsult idõ még akkor
is megszerezni enged, ha ez egyébként lehetséges lenne. Ez is elbizonytalanít.
A globalizáció, az ember társadalmi hálózatainak egyre inkább kifejlõdõ túlkötöttsége olyan lavinaszerû folyamatokat (például világgazdasági válságokat) is okoztak, amelyek teljesen átláthatatlanok, sokszor megjósolhatatlanok, és így még inkább aláássák a biztonságérzetünket.
A kifejlõdõ globális éghajlatváltozás elsõ jelei olyan idõjárási extrémumokat hoznak (aszály, áradás, fagy- és hõségrekordok), amelyek a kiszámíthatatlanság újabb dimenziói.
Az említett hatások kivételesen egyedi elemeinek legtöbbjét az átlag helyett a különlegesre kiéhezett média a sokszorosára erõsíti
fel. A különleges felnagyításával a média nagyságrendekkel növeli meg bizonytalanságérzetünket.
Az olyan átalakuló helyzetben lévõ országokban, mint amilyen
Magyarország, a hatásokat még fokozottabb mértékben élik meg
és szenvedik el az emberek.
E bizonytalanságnövelõ hatások miatt a biztonságkeresés így sokkal
erõteljesebbé vált az elmúlt évtizedekben, mint bármikor korábban. Mi
mindenben jelentkezik ez?
Felértékelõdtek azok az egyformaságot igénylõ csoportok, amelyek a bizonytalan világban biztos viselkedési és döntési mintákkal leveszik az eligazodás felelõsségét az egyén válláról, és ezzel
biztonságot adnak tagjaiknak. (A szekták és félkatonai szervezetek
térhódítása jórészt e hatásoknak tudható be.)
Sokkal nehezebb az egyformaságot igénylõ csoportoknál azoknak
a közösségeknek a kialakítása (ide sorolom az igazi szeretetre épülõ családokat), amelyek a bizalmon és az egymás megsegítésén
alapulnak. A változatos helyzetekre adott változatos reakciók leg-
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többször nagyon egyéni és nagyon felelõs viszonyulást követelnek. Emiatt az ilyen közösségek száma – sajnos – annak ellenére
sem nõtt ugrásszerûen, hogy egyre nagyobb igény lenne rájuk.
E nehézségek miatt a nem egyénileg kiküzdött, hanem hivatalosan garantált szolidaritásnak számos olyan formája is erõre kapott, mint amilyenek a biztosítások, avagy a váratlan helyzetekre
garantált megoldásokat adó erõs állam.
A biztonságot az életünket meghatározó szabályok kiteljesítésével
is növelni igyekszünk. Ilyen a diplomáciában az egymást nagyon
nem ismerõ emberek közeledését segítõ etikett. A szabálykerülés
magas foka kis hazánkban ezt a biztonságnövelõ elemet különösen túlfejlesztette, ami erõteljes túlszabályozáshoz és rendeleterdõhöz vezetett.
A biztonságra való törekvés esetében az egyformaságot igénylõ
csoportvédelem pontosan ellenkezõ véglete is megfigyelhetõ. Ez a
sajátosan paradox forma az elõre menekülés stratégiája, ami a régi
és könnyen bizonytalanná váló helyzetet olyanra cseréli fel, ahol
a játékszabályokat az elõre menekülõk határozhatják meg, és így
bebiztosíthatják a helyzetüket a követõkkel szemben. A GDP-növelési mánia egy része tehát biztonságnövelésbõl is fakad.
A biztonság az élettér redukciójával is elérhetõ. Ez a visszavonulási stratégia például idõskorban figyelhetõ meg, ahol az idõsödõ
test egyre kiszámíthatatlanabb viselkedése a gazdáját az igen kevés rizikót jelentõ legmegszokottabb cselekvési sorokba szorítja
vissza.
A biztonságérzet növelésének legáltalánosabb formája az ismeretek szerzése. Az internet, az elburjánzott emberi kapcsolatrendszer, a média mind ilyen információszerzési, biztonságnövelõ stratégiának tekinthetõ.
A biztonság növelésének a látszólagos információk is fontos eszközei. Egyáltalán nem ismerem, de bebeszélem magamnak, hogy
ismerem. Emiatt nem félek tõle. Ezzel a pszeudo-információs formával már az õsember is élt akkor, amikor megnevezte az õt körülvevõ dolgokat. Van neve, emiatt ismerem, emiatt hatalmam
van felette. Ez a voodoo-jellegû önmegnyugtatás ma is igen gyak-
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ran megfigyelhetõ például az orvostudományban, illetve más, nagyon komplex és ezért nehezen megismerhetõ jelenségekkel foglalkozó területeken.
Az információszerzés biztonságnövelõ szerepe a sokszorosára növekedhet, ha az információkat használjuk is. Ennek egyik legfontosabb formája az, ha elõre átgondoljuk dolgainkat. Aki rendszeresen azon kapja magát, hogy cselekvések és viszontcselekvések,
válaszok és viszontválaszok ezreit gondolja át elõre, az ennek a
biztonságnövelõ stratégiának igen intenzív alkalmazója.
A biztonság növelésének látszólagos, de igen hatékony módja az,
ha eltereljük a figyelmünket a bizonytalan dolgokról. A hobbikba,
cselekvési és pótcselekvési formák sokaságába való menekülés
nagyon gyakran ilyen szerepet tölt be. Számos embertársunk életében a túlhajszolt szex is bizonytalanságcsökkentõ cselekvésként
jelentkezik.

Hogyan lehet a válságból öröm?
MI ADHAT TARTÁST MAGUNKNAK
ÉS EGY ÖSSZEOMLANI LÁTSZÓ VILÁGNAK?

Merre haladunk? Az elõttünk álló idõszak egyik legfontosabb jellemzõje a váratlan események, a szélsõségek egyre fokozottabb megjelenése
lesz. A fokozott felmelegedés és a légkör ebbõl is fakadó nedvesedése
következtében egyre több idõjárásbeli szélsõségre (extrém hideg, extrém meleg, extrém felhõszakadások, extrém szárazság, extrém szmog,
extrém viharok stb.) számíthatunk. A kutatók felhívták a figyelmet arra, hogy a népvándorlás és a Római Birodalom bukása idõszakában
(250 és 600 között) is nagy idõjárásbeli ingadozások voltak. Az idõjárás
szélsõséges hatásait a világ gazdasági/politikai súlypont-áthelyezõdései felerõsíthetik. Az USA/EU hagyományos vezetõ szerepét alááshatja
eladósodottsága és gazdasági nehézségei. Kína erejének sok évtizedes
fokozódása megtörhet. Mindez a világhelyzetet bizonytalanná teheti.
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E változásokra rárakódhat az arab világ elhúzódó forrongása, ami további, elõre nehezen kiszámítható helyzeteket teremthet. Az ember alkotta szervezõdések igen megnövekedett komplexitása sokkal nagyobb
hibalavinákat generálhat, mint korábban bármikor. Az egyre növekedõ
adatbázisok mindezek mellett újfajta helyzeteket, információbiztonsági veszélyhelyzeteket teremtenek. A szélsõségek megjelenésének valószínûségét a közösségek eróziója és a média növekvõ szerepe tovább
növelheti. Ráadásul mindezen hatások összeadódhatnak. Egy tartósan
kiszámíthatatlan és tartósan nehéz idõszakra kell tehát felkészülnünk.
Mitõl kell megóvnunk magunkat? Elsõként abba kell hagynunk a növekedésõrületet. Miért vagyunk ennyire növekedésfüggõk? Az ember
gondolkodása aszimmetrikus: kedvességfüggõk vagyunk. Ennek egyik
jele az, hogy – legalábbis az angol nyelvben – számottevõen több pozitív szót használunk, mint negatívat. Az állítás fordítva is igaz: bántásérzékenyek vagyunk. Ennek egyik jeleként – legalábbis az angol nyelvben – a negatív szavaknak sokkal nagyobb az érzelmi súlya, mint a pozitívaknak. A pozitív tartalmakra való fokozott vágyunkat megfogalmazó Pollyanna-hipotézist egyre több tudományos megfigyelés támasztja
alá. A növekedésõrület a kedvességfüggõségünk következménye. Ennek bizonyítékaként Kornai János Gondolatok a kapitalizmusról címû
könyvében nagyszerûen írja le azt, hogy hogyan függ össze az áraszimmetria és a veszteségkerülés a túlkínálat kialakulásával.
Egy tartósan kiszámíthatatlan és nehéz kor hajlamosít a neurózisra.
Nagyon vigyáznunk kell arra, hogy ne higgyük az elõttünk álló feladatokat megoldhatatlannak. Az önsajnálat elképesztõen veszélyes érzés,
mert lefegyverez és apátiába taszít. Aki intenzíven sajnálja magát, az
annyira el tud telni ezzel az érzéssel, hogy a válaszok kigondolására
már nem marad ereje. A feladatok megoldhatatlanságának hite teret ad
az irracionális gondolkodásnak. Ebbõl csodavárás, megváltósóvárgás
és segítségmítoszok támadnak, amelyek megint csak lefegyvereznek.
A majomcsorda õsi tapasztalata óta tudjuk, hogy a közösség megvéd.
Emiatt a kiszámíthatatlan, nehéz korok növelik a nyájszellemet. Az
együttrohanás, a tömegviselkedés kritikátlan elfogadása a saját gyermekkorunkba való visszalépést, a regressziót jelenti. Az sem jobb
azonban, ha túlzásba visszük a megoldás akarását. Ez ugyanis cse-
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lekvésgörcshöz, sõt akár cselekvésõrülethez vezethet. Ellent kell tudni
állnunk ezeknek a zsigeri, ösztönös hatásoknak. A megoldást nem
akarni, hanem megérezni kell.
Mit kell tennünk? Hogyan lehet a válságból öröm? Mi adhat tartást
magunknak és az összeomlani látszó világnak? A válaszaim mind arra
irányulnak, hogyan tudunk úgy viselkedni, hogy csökkentsük az elõttünk álló kor kiszámíthatatlanságait. E viselkedési formák követésével
talán el tudjuk kerülni azt, hogy a rendszerhibák kritikus átmenetté,
katasztrófává összegzõdjenek. Ráadásul egy élhetõbb, emberibb világot
teremthetünk. A kutatók a közösségi döntéshozatalt és a szervezetszintû tanulóképességet jelölték meg a váratlan helyzetek elkerülése egyik
fõ eszközeként. Ahhoz, hogy mi is hozzá tudjunk járulni a közösség
döntéseihez és megoldási módozatainak a gazdagodásához, a legfontosabb teendõnk a higgadtság, az önálló gondolkodásra, az elmélyülésre,
az elemzésre, ha kell: a visszalépésre való képesség. Bonyolult helyzetekben a legjobb megoldás nem a legkézenfekvõbb megoldás. Megtalálásához sok türelemre és igényességre van szükség. A minõségre, a tartósságra, a megbízhatóságra való koncentrálás megóv az elhamarkodott
döntésektõl. A közösségi döntéshozatalhoz valódi közösségek kellenek.
Egy kiszámíthatatlan korban a közösségformálás legfontosabb feltétele
a bizalomépítés. A bizalmat a leghatékonyabban a szeretetadó magatartás szüli. A közösségeink akkor és csak akkor válhatnak tartósan is
stabillá, ha a legkisebb, a helyi közösségekbõl indulva azokat kiterjesztjük a Föld egészére, és a jelenleginél sokkal Föld-barátabb életmódra váltunk át. A válság elõbb-utóbb rákényszerít bennünket (illetve, ha nem idejekorán értjük meg az üzenetet, akkor a földlakók maradékát…) a Föld-barát közösségek kialakítására. Ezek megteremtése teremt a válságból örömöt. (Érdemes megfigyelni, hogy a fenti viselkedési
tanácsok más szavakkal ugyan, de ugyanazokat a viselkedési normákat
fogalmazzák meg, mint a blogon korábban megalapított Liliomos Mozgalom [www.liliomos.hu].)
Miért is fontosak annyira az érzelmek a helyes döntések meghozatala
során? Azért, mert a mai világ olyan bonyolult lett, amellyel az agyunk
evolúciója már képtelen lépést tartani. A történéseket befolyásoló té-
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nyezõk logikus átgondolásának és egymással való kombinálásának az
agyunk szerkezetébõl fakadó korlátai vannak, amelyek a legtöbb emberben bizony elég szûkek. Az érzelmek a körülmények sokkal tágabb
körét képesek integrálni, mint a logikus gondolkodás. (Ennek egyik
példájaként Soros György többször említette, hogy a hátfájása az egyik
legjobb elõrejelzõ arra, hogy a tervezett befektetés jó lesz-e, avagy
rossz. Megdöbbentõen sok nagy horderejû – és tegyük hozzá: igen sokszor helyesnek bizonyuló – üzleti döntés születik hasonlóan érzelmi
alapokon.)
Az érzelmeink csak akkor tudnak helyes tanácsokat adni, ha kiegyensúlyozottak és gazdagok. Az érzésbéna embereket elsodorja az elsõ rájuk
törõ érzelem, az érzelemrángatott emberek pedig belezuhannak a feldolgozatlan múltjukból rájuk törõ elsõ érzelemcsapdába. Mindkét esetben
még a logikusan átgondolt következtetésnél is sokkal rosszabb döntések
születnek.
Melyek azok az érzelmek, amelyeket le kell küzdenünk a helyességre
törekvõ életünk során?
1. Függetleníteni kell magunkat a múlt érzelmeitõl. Fel kell dolgoznunk mindazt a bántást, és mindazt a szélsõséges örömöt is, ami minket a múltban ért. Szét kell mosnunk magunkban azokat a zsigeri reflexeket, amelyek eltaszítanak minket minden olyan helyzettõl, amelyben megismétlõdhetnek a múlt fájdalmai. Fel kell oldanunk azokat a
reflexeket is, amelyek belerángatnak minket minden olyan helyzetbe,
amely újra közel vihet bennünket a régmúlt örömeihez. A reflexvezérelt
ember kiszolgáltatott, az élete törpe és szegény. Az ilyen ember soha
nem adja meg magának az esélyt arra, hogy a múltban elhibázott tetteit
a megismétlésükkel végre megoldja. A reflexvezérelt ember soha nem
gyarapodik az öröm új fajtáival sem, mert úgy ismételgeti az elsõ néhány örömét, mint azok a zsírdús ételekre szoktatott patkányok, amelyek inkább éheztek, semhogy egészséges ételt egyenek.
2. Függetleníteni kell magunkat a jövõ érzelmeitõl. Szét kell mosnunk magunkban mindazt a rettegést, amely megakadályozza azt, hogy
szabadon megélhessük a jövõt. El kell hinnünk azt, hogy másodjára képesek leszünk elkerülni azt a csapdát, amelybe korábban már beleestünk. Rá kell éreznünk arra, hogy meg tudjuk oldani az elénk kerülõ
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helyzeteket, mert az életünk helyzetei nem függetlenek tõlünk, és nem
rajtunk kívül vannak. Életünk helyzetei pontosan annak a világnak a
részei és megnyilvánulási formái, amelynek mi is velük egyenrangú részei vagyunk. Továbbmegyek: egy helyesen töltekezõ élet esetén rájövünk arra, hogy mi magunk is képesek vagyunk egyesülni az egész világgal, és ezáltal betölteni azt. A világot betöltve minden elénk kerülõ
helyzet, az egész jövõnk egy érdekes epizód, tanulságos mese, a világ
egésze szeretetáramának egy apró rezdülése lesz, amely pontosan azért
került elénk, hogy a megoldásában magunkat fejleszthessük, és ebben
a folyamatban örömünket lelhessük. A helyesen élt élet pontosan abban a pillanatban él, amelyikben éppen van, és érzi, hogy ez a pillanat
mennyire annak az útnak a része, amely egyszerre a múltba, minden
más pillanatba és a jövõbe ágyazott.
3. Függetleníteni kell magunkat a gyûlölettõl. A gyûlölet nemcsak
azért pusztító érzelem, mert odakötöz bennünket a gyûlölet tárgyához,
hanem azért is, mert olyan erõs, hogy kiéget mindent, amit csak a közelében talál. A gyûlöletvezérelt emberbõl kihal a valódi szeretet. Az
ilyen érzelemfogyó ember igen hamar teljes ember helyett csak gyilkos
indulatai által rángatott zombi marad.
4. Függetleníteni kell magunkat a másikat kisajátító szeretettõl. Sokan azt hiszik, hogy az igazi szerelem az, amelyik elszakíthatatlan szálakkal hozzákötözi õket életük párjához. Az ilyen szeretet kisajátít és
korlátoz. A másik embert kisajátító szeretet látszatöröm. Az igazi szerelem valóban végtelenül mély, és valóban egy másik emberre fókuszált.
Az ilyen szerelem azonban a másikban felfedezi a világ egészét. Az igazi szerelem a másikkal való egyesüléssel esélyt teremt arra, hogy kilépjünk saját bezárt körünkbõl, és a másikat mint a világ egésze gyönyörûségének nekünk rendeltetett különleges szeletét szerethessük. Az igazi
szerelem a kiteljesedést nem lezárja, hanem a másikban való beteljesedéssel felgyorsítja.
5. Függetleníteni kell magunkat a megrögzöttségeinktõl. Mielõtt félreértene a kedves Olvasó, ezzel a kijelentéssel NEM értékmentességet hirdetek! Éppen ellenkezõleg. Arra hívom fel a figyelmet, hogy a néhány
egyszerû kijelentésre lecsupaszított értékrend pontosan arra a logikára
szûkíti le a világ csodálatos gazdagságát, amely elégtelen a világ teljes-
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ségének valódi megéléséhez. Mindez nem jelenti azt, hogy a helyes értékrend ne lenne hierarchikus, azaz, ne lennének benne a többieket vezérlõ és az élet fonalát meghatározó olyan fõ értékek, mint amilyen
a világ szeretetáramának felismerése és az ebbe való alkotó beilleszkedés. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az értékrendnek csak egy törpe
része az, ami tételesen tanítható. A valódi értékrend nem néhány megrögzöttség összessége, hanem egy helyességre törekvõ élet egészének
a lényege.

………………
………………
………………
………………
………………
………………

Összefoglalva az eddigieket: a helyesen vezetett élet során képesekké
válunk arra, hogy függetlenítsük magunkat a világ minden egyes megnyilvánulásától. Hadd szögezzem le azonban, hogy ez messze nem azt
jelenti, hogy függetlenítenénk magunkat a világ egészétõl. Éppen ellenkezõleg. Pontosan a világ részeitõl való függetlenedés tesz minket képessé arra, hogy megérezhessük és betölthessük a világ egészét, és
megérezzük a világot behálózó és éltetõ szeretet egyetemességét. Aki
idáig eljut, sugárzóvá válik, mint a fény, befogadó, átölelõ és átlátszó
lesz, mint a víz, és ereje lesz, mint a szélnek, amelynek csak iránya
van, de formája nincs. Aki idáig eljut, az megéli az értelmén keresztül
õt betöltõ bölcsesség mindent besugárzó teljességének, a szívében lakozó szeretet hatalmának és a szexualitásában is megnyilvánuló legõsibb erõ mindent elsöpörni képes forgatagának az egységét. Ezt az állapotot elérve képesekké válunk magunkban összegezni a világ isteni
bölcsességének egészét, képesekké válunk megérezni, befogadni és
másokra kisugározni Jézus végtelen szeretetét, képesekké válunk átélni
és átadni a Szentlélek erejét, és mindezzel még teljesebbé tenni a világ
szeretetáramát.
Azonban, ha távolodunk ettõl az állapottól, és nem közeledünk felé,
akkor a ránk váró bonyolult helyzetek nem a megoldódás irányába fognak megváltozni, hanem még sokkalta bonyolultabbakká válnak, hiszen a világ egésze ezzel a nagyon egyszerû visszacsatolással is figyelmeztet bennünket arra, hogy ideje lenne végre változni kezdenünk. Ennek a változásnak a felismerésében és megélésében kívánok minden
Olvasómnak nagyon sok örömöt!
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Eszmefuttatás a magyar jövõ építéséhez
szükséges készségtár néhány elemérõl
Ha abból indulunk ki, hogy Európa öregszik, akkor a fiatalok munkaerõ-piaci értéke egyre nõ. Az egyszerûbb készségtárat igénylõ munkahelyeket a drága Európából azonban rendre kiköltöztetik. A munkaerõ-piaci bonyodalmak is hozzájárulnak ahhoz, hogy a majdani munkahelyüket latolgatók egyre inkább elbizonytalanodjanak. Ennek egyik
jele, hogy a mai pályakezdõk hajlamosak magukat túlpozícionálni, addigi erõfeszítéseiket túlbecsülni.
Egy valamirevalóan is jó állás esetén az iskolában kapott jegyek nagyon keveset érnek. Ahhoz, hogy sikeres legyek, valami olyasmit is meg
kell tanulnom, amit a többiek nem tudnak, és meg kell tudni jelenítenem
azt is, hogy én e speciális tudás avatott hordozója vagyok. Méghozzá
százfajta embernek százfajta módon kell ezt megjelenítenem.
Szükség van a váratlan helyzetek megoldásához a helyes önértékelésre, optimális kockázatvállalási képességre, bizonytalanság- és kudarctûrésre, valamint kreativitásra és együttmûködési készségre. Ugyanazok a tulajdonságok váltak felértékeltté tehát a világ munkaerõ-piacán, mint amelyekkel egy átlag magyar vagy már rendelkezik (individualizmus), vagy ha nem (kockázatvállalás és együttmûködés), akkor
felismerésükkel és begyakorlásukkal nemcsak a saját, hanem az egész
nemzet értékét is ugrásszerûen megnöveli.
Mikor ér sokat egy mai fiatal? Az érték meghatározása már akkor is
nagyon bonyolult, ha csak piaci értéket értünk alatta. Az Eurostat szerint az EU-ban jelenleg mintegy 28,6 millió 15–20 év közötti, hamarosan munkába lépõ fiatal él. Ennél a hamarosan nyugdíjba vonuló korosztály létszáma 220 ezerrel több. Ez a különbség 2030-ig elérheti a 8,3
milliós nagyságrendet. Azaz, ha abból indulunk ki, hogy Európa öregszik, akkor a fiatalok munkaerõ-piaci értéke egyre nõ. Ha körülnézünk,
akkor azonban egészen mást látunk. Az egyszerûbb készségtárat igénylõ munkahelyeket a drága (és sok esetben elkényelmesedett) Európából
rendre kiköltöztetik, és a nem röghöz kötött munkahelyekbõl csak az
marad meg az EU-ban, amihez annyira speciális tudás kell, ami másutt
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nem található meg. Ezt az önmagában is ellentmondásos helyzetet az
ilyen-olyan (és majd jövõre: amolyan) világgazdasági válságok csak tovább bonyolítják.
A szülõi minták elértéktelenedése mellett a munkaerõ-piaci bonyodalmak is hozzájárulnak ahhoz, hogy a majdani munkahelyüket latolgatók egyre inkább elbizonytalanodjanak. A HR-esek szerint a mai pályakezdõk hajlamosak magukat túlpozícionálni. Az Educatio kutatási
eredményei szerint az elvárt bér és a megkapható bér közötti olló a pályakezdõk becslései szerint is legalább 40%.
A magyarság önértékelésére általában jellemzõ bizonytalanságok tehát a pályakezdõk esetén fokozottan jelentkeznek. Miért van ez? Az iskola világa (különösen az átlagos magyar iskoláé) leegyszerûsített értékmintát sugall. Az ismereteket kitûnõen megtanuló a jó ember, a bukdácsoló a rossz. Sokak számára csak az elsõ munkahely keresése közben válik világossá az, hogy egy valamirevalóan is jó állás esetén az
iskolában kapott jegyek nagyon keveset érnek. Az önértékelésbeli bizonytalanságok abból is fakadnak, hogy nagyon sokan nem érzik meg
azt, mekkora erõfeszítés kell ahhoz, hogy valaki világszinten is teljesítsen, és ne csak a Bátonyterenye utcai kisegítõ iskola IV/M. osztályában
legyen osztályelsõ. Az „én már megszenvedtem azért, hogy nekem
mostantól már csak jó legyen” érzete sokaknál már akkor jelentkezik,
amikor annak a bizonyos tízezer óra magas színvonalú és kutya kemény gyakorlásnak még csak a néhány századik órájánál tartanak (ha
egyáltalán elkezdték ezt valaha is).
Mi kell tehát ahhoz, hogy valaki igazán sikeres legyen? Az egyik nyilvánvaló válasz erre a kérdésre az, hogy meg kell tanulni valami olyasmit,
amit a többiek nem tudnak, vagy messze nem tudnak olyan szinten, mint
amilyenre mi eljutottunk. A magyar vízilabda-válogatott bármely tagja
„piacképes termék”. A sikerhez azonban egy speciális tudás önmagában
sokszor akkor sem elég, ha ez a speciális tudás magas színvonalú. Mi kell
még ezen kívül? Annak a megjelenítése, hogy én e speciális tudás avatott
hordozója vagyok. Méghozzá minimum százféle megjelenítése, százfajta
embernek. Ehhez nyelvtudás kell (legalább kettõ-három), kultúraismeret, és a saját értékem olyan tudata, amely biztonságot ad az eligazodáshoz teljesen ismeretlen kulturális környezetben is.
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A mai változó és válságos világban a speciális ismeretek, még ha kivételesen magas fokúak is, sem elegendõk sokszor ahhoz, hogy az ember érvényesüljön. Ehhez társulnia kell egy olyan képességhalmaznak,
amely teljesen váratlan helyzetek megoldására tesz alkalmassá bennünket. Melyek ezek a képességek? A helyes önértékelés és a kellõ
mértékû önbizalom, amelyekbõl egy optimális kockázatvállalási képesség és fokozott bizonytalanságtûrés, kudarctûrés fakad. Ha mindehhez kreativitás és együttmûködési képesség is társul, akkor ez
– mondjuk, az állásinterjúknál – sikerhez vezet. A helyes kockázatvállalási és együttmûködési készség az a két tulajdonság, amelyben a magyarság kitörési esélyét látom. Ez a két tulajdonság ugyanis az, amelyik
egy átlag magyarból hiányzik, és amellyel az egyébként meglévõ és
a mai világban igen hasznos individualizmusunk olyan eredményeket
érhetne el, mint amilyenekkel a hasonlóképpen individualista Anglia,
Hollandia és Egyesült Államok büszkélkedhet.

– Így a gazdasági világválság közepén, amikor a szakemberek szerint is
most jönnek csak az igazán szûk esztendõk, valóban a kilábalás felé vezetõ utakat kell keresnünk. Csak a pozitív gondolkodás, az elõrelépés
alapos megtervezése, a hosszú távon gondolkodás, a jövõteremtõ, stabil
értékrend kialakulása vezethet ki a válságból. Valóban terjeszteni kell ehhez a változásokat új, izgalmas lehetõségként, megoldható kihívásként
a sorstragédiaként megélõ életmód helyett, és csak az új lehetõségeket
együttesen megnyitó viselkedés a hasznos. Ezeket a gondolatokat a blogodról szóló fejezetbõl idéztem. Mivel egészítenéd ki a leírtakat, ami ebben a szinte véget nem érõ válságban – most legalábbis annak tûnik – kapaszkodót jelenthet mindannyiunk számára?
– Az igazi kapaszkodót az jelenti, ha megtaláljuk egymásban – önmagunkat. Ha rájövünk arra (akár a bennünk lévõ és általunk alkotott
hálózatok egyformaságának felismerésével is), hogy a másik nem egy
idegen, hanem tökéletesen ugyanannak egy másik leképezése, mint
ami mi vagyunk. Az igazi kapaszkodó az, ha megérezzük, hogy minden
mozgásban van. Az igazi kapaszkodó az, ha rájövünk arra, hogy ez
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a mozgás mi magunk vagyunk, és ez a mozgás életáram és harmónia.
Az igazi kapaszkodó az, ha megérezzük azt a szeretetet, amely ezt az
életáramot mozgatja. Ha megéreztük a mindent átható szeretetet, akkor már nagyon kevés kell ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy ez a szeretet
mindenkiben és mindenben ott lakozik. Ha átéreztük a szeretet általánosságát, akkor már terjeszteni, adni is képesek vagyunk e szeretetet.
Ha pedig szeretetforrás lettünk, akkor éppúgy stabilizáljuk ezt a világot,
mint akik már azok. Sok örömöt kívánok mindannyiunknak ezen a szép
úton!
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