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On els5generációs értel
miségiként igen fiatalon
nemzetközi hir ű tudós
lett. Mi volt az a moti
váló erlJ, amely ilyen
messzire repítette?

Freund Tamással
Született 1959-ben, neurobiológus, a MagyarTudományos Akadémia Ki
sérleti Orvostudományi Kutatóintézetének igazgatóhelyettese. Kutatási
területe az agykéreg idegsejtjeinek, azok kapcsolatrendszereinek szinapti
kus és kémiai szerkezeie, élettana, szerepe az epilepszás és ischémiás agy
károsodásban. Thbb, mint százötven nemzetközipublikáció szerzője, illet
ve társszerzője. 1997-ben Akadémiai-díjjal tüntették ki: a Bolyai Alapít
ványt Somody Imre, a Pharmavit Rt. vezérigazgatója, Lantos Csaba, a
CAIB Értékpapír Rt. vezérigazgatója és Karsai Béla, a Karsai Rt. elnök
vezérigazgatója alapította 1997-ben. A díjat a tudományos kutatás-fej
lesztés terén nemzetközi mércével is kimagasló eredményt elérő magyar
állampolgárságú vagy magyar származású tudós kaphatja meg.

. Családom mindkét ága Veszprém környéki sváb faluból szárma
zik, felmenőírn földművesek voltak. A családi háttérrel tehát nem
magyarázható, hogy kutató lettem, de szüleim kezdettől fogva
megkövetelték, hogy tanuljak. A falubeli családok, nagyszüleim
generációja felismerték a veszélyt, hogy a földből már nem lehet
sokáig megélni, gyermekeik pedig csak akkor tudnak boldogulni
a másfajta életformát igénylő városokban, ha minél tanultabbak.
Ebből a faluból származik MádI Ferenc köztársasági elnök is, aki
nek a szülei földművesek voltak, s mind a hat gyermekük egyete
met, főiskolát végzett. Nem számított ritkaságnak, hogy egy pa
rasztembernek könyvtára volt, vagy az, hogy valamilyen hangsze
ren játszani tudott. Nem mindegy tehát, hogy milyen környezetből

lesz valaki elsőgenerációs értelmiségi. A szüleimben is megvolt a
tudás iránti vágy. Annak, hogy apám nem végezhette el a középis
kolát és nem kerülhetett főiskolára, az volt az oka, hogy leégett a
falu, a szülei teljesen eladósodtak, és nem tudták tovább fedezni
tanulmányait. így kénytelen volt elmenni dolgozni. Anyám pedig
alig kezdte el a középiskolát, súlyos vesemedence-gyulladást ka
pott, ki kellett hagynia egy évet, és utána már nem tudott vissza
menni az iskolába. így már tizenöt éves korában dolgozni kezdett
a Magyar Ásványolaj- és Földgáz Kísérleti Intézetben, laboráns
ként. Vegyipari szakmunkás bizonyítványt szerzett, és onnan is
ment nyugdíjba több, mint negyven éves munkaviszony után.
Apám pedig a Nehézvegyipari Kutatóintézetbe került igazgatói so
főrnek, végül gépkocsi előadó lett. Nagyon sokáig komoly hajtóerő

volt számomra, hogy eljussak olyan csúcsokra, melyekre a szüleim
rajtuk kívül álló okokból nem juthattak el. Később természetesen
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Gimnazista korában ze
nész szeretett volna
lenni.

Ilyen sara zenei elfog
laltság mellett mikor ju
tott ideje a tanulásra?

nagyon örültek, amikor elvégeztem az egyetemet, majd ledoktoral
tam, s egyre több hazai és nemzetközi sikert értem el kutatóként.

A természettudományok és a zene volt az, ami rendkívüli módon
vonzott. Hetedik osztályos koromban kezdtünk kémiát tanulni,
amit nagyon megszerettem, köszönhetően Keller Antalnak, a
veszprémi Szilágyi Erzsébet Általános Iskola igazgatójának. Csodá
latos tanár volt, aki minden egyes kémiai szabályra, törvényre tu
dott egy viccet, s ezek alapján még a legrosszabb tanulók is megje
gyezték a szabályokat. Nyaranta szüleim munkahelyén dolgoztam,
s megismerkedhettem a különböző vegyszerekkel. Megragadott a
kémiai reakciók csodálatos világa, s akkoriban vegyész akartam
lenni. Kémiai versenyeken indultam, különórákat vettem édesa
pám egyik tanár barátjától. Ezeknek aztán később óriási hasznát
vettem, s amikor a Lovassy László Gimnáziumba kerültem, már
olyan szinten tudtam a kémiát, hogy az órákra szinte semmit sem
kellett készülnöm. A kémia. iránti érdeklődésem párhuzamosan
bontakozott ki a zeneivel. Hétéves koromtól kezdve klarinétoztam.
Tizenkét éves koromig azonban többet jártam a zeneiskola mellé,
mint az órákra, sokszor abba is akartam hagyni, de a szüleim nem
engedték. Tizenkét éves koromban láttam egy Benny Goodmanről

szóló filmet, ami nagyon megragadott: ha így is lehet klarinétozni
- akkor természetesen folytatom. Kiváló tanárom, Szűcs József szer
zett nekem egy-két Benny Coodman-kottát, s zongorista barátommal
lejátszottuk a számait. Többször is felléptünk úttörő kulturális se
regszemléken, és nagy feltűnést keltettünk Coodmann-improvizá
lásunkkal, hiszen rajtunk kívül mindenki klasszikus művekkel in
dult a versenyeken. Sikerünk is volt, több díjat nyertünk. Később
a gimnáziumban saját dzsessz-zenekarom is volt, s emellett Du
nántúl akkoriban talán legnépszerűbbegyüttesében, a Nyitrai Jazz
Kvartettban is játszhattam. Ez nekem, a tizenéves gimnazistának
óriási megtiszteltetés volt. Énekeltem Veszprém városának, illetve
a Lovassy Gimnáziumnak vegyeskarában is, mindkettőt a csodá
latos karnagy, Zámbó István vezényelte, és ritkán klarinéton kise
gíthettem a veszprémi szimfonikus zenekarban is.

Természetesen a gimnáziumi tanulmányaimat sem hanyagoltam
el. Akkoriban még nem döntöttem el, hogy zenész legyek-e vagy
biológus. Végül is a harmadikos gimnazista biológiatankönyv
döntötte el a sorsomat: ennek szerzője a Szentágothai tanítvány,
Hámori József egykori kultuszminiszter volt. A könyv tele volt
Szentágothai János szebbnél szebb ábráival az agy szerkezetéről

és működéséről. Mindez biológia tanárnőnk izgalmas, motiváló
előadásában annyira magával ragadott, hogy elhatároztam: agy
kutató leszek. Így felvételiztem a szegedi József Attila Tudo
mányegyetem biológus szakára. A zenének sem fordítottam
azonban teljesen hátat, három szakasztársammal már sorkatonai
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Szavaibólazt veszem ki,
Iwgy az iskolában meg
határozószerepük van a
kiemelkedő pedagógus
egyéniségeknek. Napja
inkban mintha kevesebb
lenne belőlük, s ezt so
kan azzal magyarázzák,
Iwgy a tanárok alulfize
tettek, túlterheltek.

Ma pillanatokalatt dús
gazdag lehet valaki, ha
nincsenek gátlásai, az
erkölcsielveksokember
ből kioesztek; az érvé
nyesülésért semmi sem
drága. Eza hozzánk kés
ve begyűrűzött vadkapi
talizmus sziikséges ve
IqáróJa,vagytendencm,
amelyrehosszú távonfel
kell készűlniink?

szolgálatunk alatt megalakítottunk egy spirituálé kvartettet, majd
ezután mind a négyen Szegedre kerülve kibővültünkvegyes karna
rakórussá. Ebből lett az a Canticum kamarakórus. amely később

megnyerte az országos Ki Mit Tud? versenyt. Hetente egyszer még
ma is énekelek az Emődi Györgyi karnagy által vezetett Magyar
Magán Vegyeskarban, alkalomadtán pedig bekéredzkedem egy
egy ismerős dzsessz együttesbe klarinétozni. Itt az intézeten belül
is alakítottunk egy kamarakórust. amellyel általában karácsonyi
ünnepségeken szoktunk fellépni az intézetben, vagy a Semmelweis
Egyetemen.

Már az általános iskolában is hatalmas szerepe van annak, hogy
egy pedagógus az oktatott tárgy iránti alázattal, lelkesedéssel, sze
mélyes példaadással mennyire képes motiválni a diákot. Tény,
hogy a tanárok alulfizetettek. de a magasabb bér mellett nagyobb
társadalmi megbecsülést is érdemelnének. Ha visszagondolok a
gyermekkoromra, nagyon sok olyan tanárom jut eszembe, akik
nem dúskáltak az anyagi javakban, de ez nem akadályozta meg
őket abban, hogy teljes szívvel végezzék feladatukat, és a tantár
gyuk iránti hihetetlen szeretetüket, odaadásukat átsugározzák a
diákságra. Az talán igaz, hogy ha a tanárok jobban meg lennének
fizetve, akkor nem kényszerülnének másodállások elvállalására, és
így több energiájuk maradna a nevelésre, oktatásra. A mai fiatal
tanárgeneráció sajnos olyan korban vált pedagógussá, amikor pró
bálták kitörölni a fejekből a többezer éves vallási erkölcsöt, etikát,
és a hiteltelen, meghatározhatatlan "szocialista erkölcs" mindenha
tóságát hirdették. A keresztény neveltetést az ember megkaphatta
ugyan otthon, de ez nem volt általános, s a családi háttér egyébként
sem pótolhatja az iskolai oktatás és nevelés hiányosságait.

Az a tragédia, hogy hasonlóan a biológiai evolúcióhoz. a termé
szetes szelekció azokat részesíti előnyben, akik alkalmazkodnak a
környezet által diktált elvárásokhoz. Amíg a társadalmi környezet
azokat részesíti előnyben, akik számára a gyors meggazdagodás az
egyetlen életcél, akár mások letiprása árán is, és a pénz uralma
meghatározó, addig ez a folyamat megállíthatatlan, mert a darwini
természetes szelekció törvényei érvényesülnek. Mindig az fog evo
lúciós előnyre szert tenni, aki a környezeti elvárásokhoz, körülmé
nyekhez jobban alkalmazkodik. Ha viszont pozitív irányba tud
nánk megváltoztatni a környezet elvárásait, a körülményeket (a
többi élőlénnyel szemben az ember erre is képes), akkor a darwini
szelekció is más viselkedésmintákat részesítene előnyben. Ha pél
dául Magyarországon valaki vállalja a nemzetben gondolkodást, és
hirdeti, hogy igenis szükségünk van nemzeti azonosságtudaton ala
puló összefogásra és optimizmusra ahhoz, hogy kilábaljunk a sú
lyos gazdasági, erkölcsi válságból. akkor azt az illetőt a médiában
uralkodó réteg nemhogy előnybennem részesíti, hanem egyenesen
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Korunkban rengeteg az
aberráció. Mennyirefügg
ez összea 20. században
történt információrob
banással?

nevetségessé teszi. Így a felnövekvő értelmiség azon része fog ki
választódni és érvényesülni, aki alkalmazkodik a média által alakí
tott társadalmi környezet elvárásaihoz. (Hacsak nem akar nevetsé
gessé válni.) Ha azonban a társadalmi gondolkodás megváltozna,
és olyan viselkedési mintát tartana követésre és támogatásra mél
tónak, amely önzetlen és nemzetben gondolkodik, akkor egészen
más típusú emberek kerülnének mintaadóként a középpontba, és
választódnának ki. A darwini szelekció tehát feltartóztathatatlanul
működik, de nem mindegy, hogy mihez adaptálódunk, mihez ido
mítanak bennünket az evolúciós törvények. Nem látok más megol
dást, mint hogy szívósan, kitartóan dolgoznunk kell azon, hogy az
emberek - a saját jövőjük érdekében is - más értékrendet fogad
janak el, mint ami ma uralkodó.

A biológiában természetes folyamat, hogy ha megváltozik a kör
nyezet, akkor az éppen létező fajok vagy alkalmazkodnak a meg
változott környezethez, vagy elpusztulnak. Az alkalmazkodás so
rán sokféle mutáns keletkezik, melyek közül lesznek olyanok, akik
jobban alkalmazkodnak az új környezethez, és ez a genetikai vál
tozat fog elterjedni, a többiek rovására. Ha valahol drasztikus kör
nyezetváltozás történik - például hirtelen fölmelegedés, vagy ép
pen lehülés -, akkor az ott élő fajok erre úgy reagálnak, hogy a
mutációs ráta felfokozódik. tehát a genetikai állomány egyik gene
rációról a másikra nagyobb valószínűséggel változik meg. Ennek
azonban óriási a kockázata, hiszen általában rengeteg torzszülött
keletkezésével is együtt jár. A társadalmi evolúcióban feltételezhe
tően most értünk el egy drasztikus környezetváltozáshoz, az infor
mációs társadalom kialakulásához. Az információáradat a sokszo
rosára nőtt ahhoz képest, amennyit ötven-száz évvel ezelőtt kellett
befogadnia az emberi agynak. Az őskorban az emberi agy az akkori
környezeti körülményeknek megfelelően fejlődött ki. Az ember va
dászó, halászó életmódot folytatott, ismerte a szomszédját, megta
nulta, hogyan kellledöfni a bölényt, hogy élelemhez jusson, mással
nemigen kellett foglalkoznia. Az emberi agy erre fejlődött ki. Ma
gyakorlatilag ugyanezzel a biológiai felépítésű aggyal rendelke
zünk, mégis milliószor több információt kell befogadnunk és fel
dolgoznunk. Hihetetlen a különbség, és a nagy ugrás nem is olyan
régen történt, csupán ötven-hatvan évvel ezelőtt.

A feldolgozandó információmennyiség drasztikus megnöveke
dése a rádió, tévé, mobiltelefon, internet megjelenésével, az uta
zás hihetetlen könnyűvé válásával csak mostanában kezdődött.

Ez a változás nagy és gyors, és a biológiai evolúcióhoz hasonlóan
társadalmi szinten is várható volt, hogy a környezet hirtelen meg
változása túlzott változékonysághoz, az alkalmazkodás lehetősé

geinek intenzív kereséséhez, alternatívák bőséges kínálatához fog
vezetni. Mindez pedig társadalmi torzszülöttek megjelenését is
eredményezi, ide sorolható például bizonyos vallási szekták kiala-
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Egy On által vezetett
kutatócsoport tanul
mánuozza a kábítósze
reknek az agyra gyako
rolt hatását. Milyen
eredményre jutottak?
Igaz,hogya marihuána
nem ártalmas?

Akkor miért tartják so
kan veszélyesebbnek az
alkoholnál?

kulása és elterjedése, maffiacselekmények, terrorizmus, drog- és
szervkereskedelem, az alkoholizmus és drogfüggőség világméretű

terjedése. Naponta találkozunk a legképtelenebb viselkedési aber
rációkkal is. Erre vezethető vissza az is, hogy a pszichiátriai be
tegségek száma ugrásszerűen megnövekedett: az agy képtelen
igazodni az új környezetet jellemző információáradathoz, a sze
mélyi kapcsolatok követhetetlenségéhez, és ez ellen az egyén
többféleképpen próbál védekezni. Sajnos egyre gyakoribbá válnak
a kóros "védekezési módok": az ember befelé fordul, depresszió
ba menekül, szorong és pánikbeteg vagy skizofrén lesz. Az, hogy
ezek a jelenségek még nem vezettek nagyobb tragédiához, jelen
tős részben annak köszönhető, hogy a betegségek kialakulásával
párhuzamosan a pszichiátria és a neurológia is fejlődött, az agy
kutatás eredményei révén nagyon hatékony gyógyszeres- és terá
piás módszereket sikerült kidolgozni e betegségek "karbantartásá
ra", megelőzésére. Az emberiség megpróbál adaptálódni a drasz
tikusan megváltozott környezethez, s ennek az adaptációnak ke
resi a biológiai és társadalmi útjait.

Ezt soha sehol nem mondtuk. Amit sikerült megfejtenünk, az, hogy
a marihuána receptora - tehát az a fehérje, amely az agyban fel
fogja ennek a molekulának a hatását - pontosan milyen hálóza
tokban, milyen feladatokkal rendelkező idegsejteken, s ezek melyik
részén helyezkedik el. Bebizonyítottuk, hogy ez a receptor egy gát
lással, szinkronizációval foglalkozó idegsejt végkészülékén találha
tó, innen csökkenti az ingerületátvivő anyag felszabadulását, és így
gátolja ezen idegsejt működését. Ennek az idegsejttípusnak a fela
data a szinkronizáció és az agyhullámok generálása, melyeknek
szerepe óriási a tanulás és memória terén, illetve az asszociációs
folyamatokban. Ebből következőerr az eredményeink magyarázatot
adnak arra, hogy a marihuána miért rontja le a memória és a tanu
lás folyamatait, s milyen mechanizmusokon keresztül károsítja az
asszociációs képességet. Legújabb kutatási eredményeink azt su
gallják, hogy a különböző szorongásos betegségek leküzdésében
lehet nagy szerepe majd az endogén-cannabidoikoknak - tehát
azoknak a marihuána hatóanyagéhoz hasonló molekuláknak, me
lyeket a saját 'agyunk termel. Új gyógyszerterápiás lehetőségeket

dolgozhatunk majd ki az epilepszia, a szorongás vagy éppen az
asztma kezelésére. Megjegyzem, hogy a tudományos közvélemény
szerint a marihuána valóban könnyű drog, mégpedig azért, mert
nem okoz függőséget, még akkorát sem, mint az alkohol.

Azért, mert aki egyszer marihuána élvezővéválik, az bekerül olyan
körökbe, ahol a kemény drogok is előbb vagy utóbb megjelennek.
Aki a marihuánával kezdi, az egy idő után már nem elégszik meg
ennek a hatásával, innen pedig egyenes út vezet a kemény drogok
hoz, és azok rendszeres szedése már szomatikus függést okoz, ami-
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A hirtelen injormáció
robbanás ellen védekez
nek az emberek drogfo
gyasztásai is: álomvilág
ba menekülnek az elvi
selhetetlen valóság elől?

ből "visszahozni" valakit rendkívüli teljesítmény, az esetek többsé
gében nem is sikerül. S van még egy fontos szempont: bizonyított
tény, hogy a marihuána élvezőknek háromszor akkora heroin dó
zisra van szükségük a megfelelő hatás eléréséhez, mint azoknak,
akik soha nem szívtak marihuánát. Aki tehát marihuánáról vált át
a kemény drogra, az sokkal hamarabb bele fog pusztulni a kábitó
szer-élvezetbe. Emiatt is nagyon veszélyes a marihuána.

Sajnos igen. Az agy menekülni próbál a jelenlegi környezetből, ami
be biológiai szerkezeténél fogva nem illik bele, hiszen nem arra
fejlődött ki, hogy megbirkózzon ezzel az áttekinthetetlen informá
cióáradattal, és azzal, hogy kétmilliós városokban éljen, kétmillió
hasonló agy között. Az említett befelé fordulás, a depresszió is lehet
"védekezési" mechanizmus, de az is, hogy az ember kábítja magát,
alkohollal, drogokkal. Ezek is egyfajta torzszüleményei a megvál
tozott környezetnek. Ezért mondom, hogy most olyan időszakban

élünk, amikor az új környezeti elvárások által hirtelen változásra
van kényszerítve az emberi faj. Erre is van számos biológiai példa,
elmondom a legnépszerűbbet. A nyírfaaraszoló lepkéknek fehér a
szárnyuk, s így a nyírfa kérgén nem veszi észre a madár, és nem
eszi meg. Van ennek a lepkefajnak egy feketeszárnyú változata is,
ugyanaz a faj, csak egy kis mutáció a fehérhez képest. Ennek az
előfordulási aránya csupán egy-két ezrelék. Pontosan azért, mert a
feketeszárnyú lepkét azonnal észreveszi a madár a nyírfakérgen,
megeszi, így előfordulási arányát a predátor mint környezeti ténye
ző roppant alacsonyan tartja. Birmingham környékén az 1800-as
években lezajlott ipartelepítés következtében iszonyatosan nagy
szmog keletkezett, befeketedett a nyírfák kérge, tehát hirtelen
drasztikus környezetváltozás történt. A nyírfaaraszoló lepkék po
pulációja pedig úgy reagált erre, hogy a fehér változat szorult
vissza néhány ezrelékre, hiszen most ez a változatot vette könnyeb
ben észre a madár, a fekete változat pedig eluralta a populációt. A
laikus azt kérdezheti: ilyen okos volt a lepke? Képes volt megvál
toztatni a színét feketére? Nem. A lepke nem ennyire okos, csak
színét illetően kétféle genetikai változatban létezik, és a környezet
hez jobban alkalmazkodó változat terjed el a többi rovására. Ez
ilyen egyszeru. A humán populációban is jelen vannak a: különböző
természetes genetikai variánsok, és nyilvánvalóan folyamatosan
újak jelennek meg. Lesznek olyanok, akik csak a drog, az alkohol
segítségével tudják majd elviselni az új civilizációs környezet elvá
rásait. E típus szaporodási képessége valószínűleg kicsi lesz, így az
ilyen jellegű viselkedést, "alkalmazkodást" kódoló gének vissza
fognak szorulni azokhoz képest, amelyek valamilyen módon lehe
tővé teszik az egészséges alkalmazkodást, fejlődést. Ez történhet az
információ tudatos visszaszorításával, szabályozásával, lesznek
olyan személyek, akik nem vesznek majd maguknak mobiltelefont,
hogy legalább a buszon, metrón ne kelljen az információ fogadásá-
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S vajon a szükséges vál
tozások után létrejövő

világ emberibb lesz a
mainál. együtt jára lel
kek megújulásával?

Hogyan lehetne meg
győzni az embereket a
tudás, atudományhasz
nosságáról, hogy a ku

tatás és fejlesztés nem
öncélú dolog, hanem elő

rejutásunk záloga?

val, feldolgozásával foglalkozniuk, kidobják otthon a televíziót, ki
menekülnek a nagyvárosokból a természetbe, többet kezdenek tö
rődni testi és lelki egészségükkel stb. A különböző változatok ver
senye viszonylag gyorsan fog lezajlani, és néhány generáció után vár
hatóan eldől, hogy melyik viselkedésmintázattal képes az ember job
ban alkalmazkodni az új környezethez. Ezek a sikeres változatok az
tán nyilván jobban fognak szaporodni, és így a legadaptívabbnak
bizonyuló gének kezdenek majd eluralkodni az egész emberi po
puláción belül. Itt számítani lehet akár országok közötti verseny
kialakulására is, hiszen mindenhol más-más központi stratégiával
próbálják ezeket a társadalmi fejlődési problémákat megoldani,
már ha egyáltalán felismerik őket. Egy átgondolt stratégiával Ma
gyarország biztosíthatná helyét a következő századok sikeres nem
zetei között.

Ez attól függ, milyenné tudjuk tenni a környezetet. Mert ahogyan
a nyírfaaraszoló lepke alkalmazkodik a fakéreg megváltozott színé
hez, azaz a szelekció kiválogatja a környezethez jobban alkalmaz
kodó változatot, az ember is ugyanígy jár, és az uralkodó társadalmi
körülményeknek és elvárásoknak megfelelően válogatódik ki. Az
óriási különbség az, hogy a lepke nem tudja megváltoztatni a nyír
fakéreg színét, amihez a madarak révén az egész faj alkalmazko
dásra kényszerül, az ember viszont képes környezetének tudatos
megváltoztatására. Ezért különösen nagy felelősség hárul mind
azokra, akiknek lehetőségükvan a társadalmi tudat, a szellemi kör
nyezet formálására, a felnövekvő generációk nevelésére, így a taná
rokra, a történelmi egyházakra, a média és a közélet szereplőire,

művészekre, írókra, tudósokra. Újra vonzóvá kell tennünk az évez
redes kulturális, erkölcsi értékeket, az együttműködő szellem erejét,
és mindezt hatékonyabban kell átrökítenünk a jövő nemzedékekre.
Igenis lehetséges egy emberibb világ megteremtése, s nem menthet
jük fel magunkat azzal, hogy semmit nem lehet tenni az uralkodó,
káros tendenciákkal, az evolúciós törvényekkel szemben.

Erre sokféle lehetőség van, a legkézenfekvőbb, ha elkezdjük sorolni,
hogy csak az elmúlt ötven-száz évben mennyi tudományos felfede
zés történt, amelyek hozzájárultak számos népbetegség legyőzésé

hez, jelentősen meghosszabbították az átlagos életkort. Ugyanígy
kiemelném az ökológia fontosságát is. Lakóhelyünket, a Földet bi
ológiai diverzitásával együtt óvnunk, őriznünk kell, ez minden em
bemek kötelessége. Itt megint csak rendkívüli jelentősége van a
szelekciós tényezőknek, hogy vajon az egyik pillanatról a másikra
meggazdagodni vágyó .síkeremberek" kerülnek-e döntési pozíció
ba, akik a saját rövid távú önző érdekeiken kívül mással nem tö
rődnek, csak a gátlástalan vagyongyarapítással, akár a Föld és az
élővilág kizsigerelése árán is, végveszélybe sodorva hosszútávon az
egész emberi faj élőhelyét. Ha az ő gondolkodásuk, akaratuk érvé-
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A globalizáció korában
nem félő, hogy a kis or
szágok a jövőben elve
szítik nemzeti sajátossá
gaikat és versenyképes
ségűket, szerepűk a fej
lettebb, erősebb államok
kiswlgálása lesz?

nyes ül, csak a pénz szava, a rideg gazdasági törvények diktálnak.
az világméretű katasztfához vezethet. Szerencsére a politikusok kö
rében is egyre többen ismerik fel az ökológiai egyensúly megőrzé

sének fontosságát.

Engedje meg, hogy megint biológiai folyamatokkal példálózzak,
mégpedig a leépítő evolúcióval. Erre a folyama tra jó példa az egyes
állatok háziasítása. amelyek többsége sokat veszített a vad típusok
ra jellemző kiváló mozgásképességből, érzékszervi képességekből

az emberrel való együttérzés következményeként. A leépítő evolú
ció egészen drasztikus példája egy Saeculina nevű rák, mely lárva
állapotban még igen kitűnő érzék- és mozgásszervekkel, központi
idegrendszerrel rendelkezik. Később, amikor megtalálja gazdaálla
tát, egy nagytestű ráko t, megtapad rajta, tömlőket növeszt a gaz
daállat testébe, azon keresztül táplálkozik. Eközben leépíti saját
központi idegrendszerét, az összes érzékszervét, s a mozgásképes
ségét is teljesen elveszíti. Végül egyetlen nagy nemi miriggyé ala
kul. Nyilvánvaló, hogy a Magyarországhoz hasonló kis országok
számára a Nyugat felkínálja rendkívül fejlett technológiáját, még
gazdasági eredményeiből is részesülhetünk. De ha mi csupán
annyit teszünk, hogy rátapadunk a felkínál t emlőkre, akkor rálé
pünk a leépítő evolúció útjára: leépítjük saját képességeinket az in
novációra, a tudomány művelésére,és egy idő után már igényünk
sem lesz arra, hogy ápoljuk saját kultúránkat, nemzeti értékeinket.
Azt hiszem világos, hogy ez az út hová vezetne. Magyarországon
az egyetlen alternatív útvonalat kell választanunk: meg kell őriz

nünk saját tudományos potenciálunkat, nemzeti kultúránkat, és
egy tudásalapú társadalmi modell felé kell haladnunk. Vegyük át
az új eredményeket, de közben törekedjünk arra, hogy felfedezése
inkkel, alkotásainkkal mi magunk is hozzájáruljunk a nemzetközi
tudomány, kultúra fejlődéséhez, és így alapozzuk meg gazdasági
felemelkedésünket.

A globalizáció korában is természetes, hogy az egyes nemze
tekben, népekben igény van arra, hogy a világ elé tárják saját ér
tékeiket. Említhetem a finn vagy az ír példát. A sokszínűség nem
csupán színessé teszi a világot, hanem ez a fejlődés mozgatórugó
ja is. Az evolúcióban is a különbözőségen alapszik a szelekció, a
különböző mutánsok, egyedek egymás mellett élve és egymással
versengve igyekeznek bizonyítani saját életképességüket, ráter
mettségüket. A homogenizáció megszünteti a versenyt és ezáltal a
fejlődést is. Ez történt az ókori Kína esetében: amíg egymással
versengő kis államok alkották, rendkívül fejlett volt technikában,
tudományban. Az egyesítő császárság azonban homogenizálta a
kultúrát, és ezáltal lelassította, megállította a fejlődést Kínában. A
globalizáció során tehát törekedni kell a nemzeti kultúrák, a hete
rogenitás megőrzésére, mert így lehet biztosítani az ebből fakadó
egészséges szelekciót és versenyt. Magyarországnak is meg kell
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őriznie nemzeti identitását, saját kultúránk és a tudomány műve

lésére való igényt. Arról sem szabad elfelejtkezni, hogy manapság
az előállított termékek értékét elsősorban a szellemi hozzájárulás
adja. Tragikus lenne, ha a a nemzetközi munkamegosztásban .Ma
gyarországra a fizikai hozzájárulás szerepe hárulna. Éppen ellen
kezőleg: hagyományaink és adottságaink alapján elsősorban a
szellemi tőke fejlesztésére kell törekednünk. Mindig híresek vol
tunk arról, hogy nagy koponyákat adtunk a világnak, s meggyő

ződésem, hogy ez így lesz a jövőben is.
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