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Van min gondolkodni! A világ legyen a mérce*
Kivonat

A szerző több kutató-szakértő problémamegismerő problémamegoldó munkájának
tézisszerű felhasználásával igyekszik válaszokat fogalmazni több olyan kérdésre, amin
szerinte is érdemes gondolkodni. A világ legyen a mérce: Milyen a világ ma? Miként
viszonyulunk a világhoz? A jövő kulcsa: az agykapacitás, a szellemi termelési mód, a
tudástőke értéke, ára, hozzáférhetősége és a tudatlanság kockázata! S hol van
Magyarország, hová, merre megyünk, a felemelkedés esélyei? Igaz-e, hogy az EU nagy
szenvedés lesz számunkra?

Van min gondolkodni! A világ legyen a mérce
Az emberi létezés alapkérdésire keressük a választ. Válaszokat adni az embereket

érdeklő új kérdésekre, az a gondolkodó, kutató értelmiség egyik alapvető feladata. Van
min gondolkodniuk azoknak az egyéneknek, társadalmi intézményeknek, akiknek igazán
az emberi élet fontos: akik felelősséget éreznek az emberek sorsának alakulásáért; akiknek
az vagy az lesz a dolguk, hogy elfogadható szép-jó-igaz választ tudjanak adni az emberi
lét időszerű problémáinak megismerésére és megoldásaira; akiknek nemcsak önmaguk és
családjuk szabadsága-egyenlőség-boldogsága fontos, hanem másoké is, akiknek az
emberek fölemelkedési esélyeinek biztosítása létkérdés; belátva, hogy egyéni-társadalmi
létünk jobbítása az igazi tét, amiért érdemes cselekedni, tenni.

Lét a tét - halljuk sokszor ezt a kijelentést hazánkban. Ám az embereket a konkrét
létezésük mikéntje és hogyanja, valóságos életmódja érdekli: miből él jól-rosszul,
gazdagon-szegényen, egészségesen - betegen, munkából - lopásból - csalásból, hogyan
él; emberhez méltóan-szinten, emberhez-polgárhoz méltóan; hol él: milyen szociális-
kulturális viszonyok és körülmények között, milyen minőségű a szocializációja, mobilizá-
ciója, felemelkedésének esélyei stb.

Tény: hogy hazánkban az utóbbi években a szabályozott biztos élet utáni vágy felérté-
kelődött, a lét - a jog és a közbiztonság igénye nőtt. Az ember életének minőségét szeretné
megemelni, kívánja jobb élete legyen, életminőségének, problémáinak megoldása előtérbe
kerülhessen: az oktatói-szociális-gazdasági-egészségügyi folyamatok kezelésében és a
környezetvédelemben. Ám a magyar demokrácia mai szintjén még igen sok egyén és
emberi-csoport szintjén sincs az emberek kezében saját sorsuk igényeik szerint történő
alakítása. Mert ki vannak szolgáltatva nemcsak természeti (árvíz, aszálykár, tűzkár)
erőinek, hanem más egyének - csoportok, gazdasági-politikai-jog érdek-érték érvénye-
sítő döntéseinek, intézkedéseinek, azok egoizmusának, melyeknek kordában tartása is nehéz.

1.) A világ legyen a mérce. Milyen a világ ma? Mivel kell itt szembenézni? Kutató és
közgondolkodást formáló értelmiségi vélemények szerint az önmagát és környezetét
alakító embereknek cselekedeteik folyamatában szembe kell nézniük azzal, hogy a világ a
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századfordulóra megváltozott. Világrendszerek, változatok, birodalmak kerültek vezetési,
politikai-gazdasági-szociális válságba, a nemzetközi, kontinentális, és regionális terror, a
háborús észjárás, az erőszakos, olykor a fegyveres küzdelem és a természeti-társadalmi
környezet pusztító viszonyok közé. Ez a folyamatosan változó, olykor igen zűrzavaros kor
alkotja az emberi gondolkodás és tömeges emberi cselekvés, sokféle emberi magatartás
hátterét. Helyenként pusztító, máshol meg-megújuló mozgástérben többé-kevésbé eltérő
szabadság és kényszer szinten létező emberek élnek együtt. Még sokak számára
többé-kevésbé idegennek érzett világban élve, igazságtalan érzülettel gondolnak arra,
hogy változtatni kell az élt rendszeren, az új világon és önmagunkon, hogy igazán itthon,
otthon érezze magát ebben a változó - felgyorsult világban, hazában. Európa felé tartva a
választás nagyobb szabadságra ítélve, bonyolult, többrétű, összetett. Rejtettebb
életvilágunkban, több-nagy társadalmi reform megoldására készülve, tömeges
életmódváltást is igényelve, sok mindent újra kell gondolni, újra kell fogalmazni. Sok
munka vár népünkre, a tudat és létformáló értelmiségre. Hiszen a többség nem eléggé
nyitott még-már a világra, kultúrára, az új tudásfajták megszerzésére, kevés ember
kíváncsi az újra, a tudományra. Az emberek közül sokan rosszul reagálnak a társadalmi
feszültségekre, rosszul viselik el a változásokkal együtt járó bizonytalanságot, köztük a
versenyt, az emberi méltóságuk sérülését, szegénységüket, a lelki bajaikat
(szenvedélybetegségek), és azt, hogy a szociális különbségek továbbra is gyorsan nőnek
(Bűntudatos gazdag, irigy szegény mentalitás kényszer vagy lehetőség, mobilitás,
szűkülés-társadalmi szerkezet megmerevedni látszik, karrieraggodalmak). Hiányzó
belátás és a világra való kilátás. Szűkössége ma még jelentős mértékben megnehezíti
fölemelkedésünket a fejlettebb-modernebb világhoz. Hazánk, s megyénk többféle
dilemma előtt áll: nőni vagy kisebbedni, nyílni vagy zárkózni, lepusztulni-csődbe jutni
vagy építkezni az EU piacán boldogulni, vagy nem. Több kutató és vezető személyiség
szerint nem lehet belenyugodni abba, hogy csak az USA-nak legyen világpolitikai
felelőssége. Európa, az EU is lehet a világszínpadon, ha lenne stratégiája és kellő ereje. Az
EU jövője és ereje a tágulásban a tőke, munka, tudás versenysikerében, és a demokráciák
világszövetségében van. Ám sok itt a tennivaló, nagyon sok.

2.) Kulcs a jövőhöz! Az agykapacitás, a szellemi termelési mód, a tudás tőke működése!
Van min gondolkodni nekünk magyaroknak azon is, hogy a kapitalizmus egy-egy
országban akkor válik általános társadalmi rendszerré, amikor az ipari tőke, a
kereskedelmi tőke és a pénztőke összefonódik. Ám mi magyarok még ma sem tartunk itt!
Franciaországhoz és Németországhoz képest késve jött létre, és a hazai termelőerők és az
igen ellentmondásos termelési (tulajdon-, érdek-, osztály- réteg és érdekeltség) viszonyok
torz szerkezete és kevésbé progresszív működése okán változtatni kellett a válságba, a
háborúkba került rendszereken. Nem lehetett a régi ipari-, mezőgazdasági-, kereskedelmi
és azokra épülő politikai-, jogi-, erkölcsi, stb. felépítményt megtartani, mert mindazok
működése számos deficitet hozott. A tőke, a tudás, a munkaerő útjában akadályokat,
falakat hozott létre. Kérdés, hogy a négyféle tőke és a magyar munkaerő érvényesülésének
útjában álló akadályokat az arra alkalmas intézmények milyen intézkedéssel tudják
lebontani az EU-hoz csatlakozva, globálisan gondolkozva és regionálisan cselekedve.
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Ma a világban egyre inkább az innovációs hullám, a tudástőke, az agykapacitás, a
szellemi termelési mód működése a legnagyobb húzóerő, ha a tudás lesz az ásványkincs?
A magyarság leggazdagabb tőkéje a tudástőke, a legjobban működő termelési módja a
szellemi termelés. Ám mindeddig húzódó nagyjelentőségű nemzeti problémánk az, hogy
a potenciális tudástőkénket kevésbé tudtuk az idehaza épülő gazdasági, és kulturális
viszonyaink modernizációjában alkalmazni. Az értelmiség fontos feladata foglalkozni a
szellemi termelési mód hatékony működésének logikájával, és dialektikájával, köztük
olyan keresett tudásgondolkodásfajtákkal, mint: a technikai innováció, a szervezési tudás,
a szimbolikus és az alternatív gondolkodás, a másként gondolkodás szabadsága, a lojalitás,
szolidaritás, a verseny és a jólét biztosítása, s mindezek a tudáselemeknek a versenyen
alapuló megjelenése a teljesítményekben! Hiszen végső soron: ki mit tesz, annyit ér! —
kellene legyen a mérce egy fejlett demokratikus köztársaságban. Ám ha az emberek
közötti kapcsolatokat a félelem, a frusztráció, a zaklatás és a töltetes alakítják, akkor az
embereknek sem a kreatív, sem pedig a produktív potenciálját nem lehet mobilizálni.
Ehhez szükséges: rendelkezés a tudás fölött, a tudás átfogó értékrendbeli sorolása, értékek
személyes közvetítése - mert értéknihil van -, a tudás szelektív értékelése a használha-
tóság alapján. A jövő jelenleg látható kihívásai, az EU-hoz csatlakozás, érték-norma
választás és a szociálstrukturális átalakulás, hazai értékváltással jár együtt, melyek
jovőképességeinket meghatározzák.

3.) A tudás értéke és ára, hozzájutás lehetősége - kényszere, háttere, - teljesítmény és
haszonelvűsége a tudattalanság kockázatai!

Sokan állítják:, hogy a jövő alakításában a tudástőke lesz a legnagyobb húzóerő. Sőt már
napjainkban is szinte minden társadalmi tevékenységi területen a korszerű tudás az alap.
Hiszen a munkába történő elhelyezkedés elemi feltétele az adott munkának megfelelő tudás
birtoklása. Egy életen át tartó helytállás pedig egész életünket átfogó folyamatos újratanulást
és felejtést igényel. Ám az újabb társadalomtudományi kutatások nemcsak az ipari
kereskedelmi és a pénztőke mibenlétét - működését elemzik, hanem az úgynevezett tőke-
vagyon, a kulturális-szociális és a tudástőke és/vagy a kapcsolati tőke (mint funkcionális elit
tőke) szerepét-működéset is. E kutatások föltárták, hogy növekvő szerepe van a tőkevagyon
mellett a kulturális és kapcsolati tőkének (köztük a versenyképes tudástőkének) az
emberi-hatalmi, munkáltatói-munkavállalói (szolidaritási-egyenlőségi-emberi méltósági)
viszonyok kapcsolatok milyenségének is. Mert egy fennálló intézménynek, normáknak
nemcsak funkciói, hanem disszfunkciói - hátrányos hatásai - is lehetnek. Hiszen például
kizsákmányolás sem mehet minden határon túl, vagy az adóztatás. Vagy a negatív
privatizáció (korrupció), ami utal a hatalmi elit egy részének jog és erkölcstelen
(diszfunkcionális) működésére és egy-egy nomenklatúra bukására. De nem minden
kulturális és nem minden kapcsolati tőke működése rossz. Maga a tudás sem mindenható
tényező. A tudáshoz való hozzájutás és az elsajátított tudás hasznosítása nem független a
szociális-kulturális-lélektani környezettől, attól a háttértől, melyben a tanuló-dolgozó
személyiség él s tanul, ami őt körülveszi, motiválja, pozitív vagy negatív módon
szocializálja. Gazdagság és szegénység, a tőkevagyon, egy-egy család szociális léthelyzete,
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jövedelme, ingerszegény-ingerdús kultúrája, kapcsolati és emberi bánásmód tőkéje, szokás-
és viselkedéskultúrája, intelligencia szintje, tudatlanságának kockázatai, a helyi óvoda és
iskola működésének minősége, mind-mind determinálja az ifjak birtokba vett tudás
értékét-árát, hozzájutás anyag és mozgásformáját, konkrét lehetőségét. Ám a tudás és a
tudatlanság maga és determináltsága változtatható, alakítható. Ebben fontos az egyén
motivációs felelőssége, erős akarata, belátása, szorgalma, ambíciója, teljesítménye és ezek
folyamatos értékelése, elismerése és sikerélménye. Az EU-ban megnyílik a tér: a szakértelem,
tehetség, vállalkozói kedv, ízlés, életminőség, leleményesség, és az elme versenye előtt.

A tudásnak pedig értéke-önértéke van, s kell, hogy legyen, mert az önálló-autonóm
gondolkodás és döntéshiány területei nagyok még hazánkban. Kulcskérdés: milyen az
iskola jövője, a jövő iskolája, kik, milyen értékű ifjak járnak oda, milyen tudású emberek
lépnek be a munkafolyamatba?

Van min gondolkozni, hogy mit tanítsunk, milyen tudás hasznosítható—emészthető,
hogy az iskola mit fejleszt, mit s kit gyakoroltat, hogy az emberek az EU-ban, s a világban
versenyképesek legyenek.

Figyelembe véve azt is, hogy a tudás érték, de nem áru, ám pénzbe kerül, illetve a tudás
nemcsak teljesítmény és nemcsak haszonelvű érték, hiszen a nyugdíjas is olvas, tanul,
művelődik.

4.) A felemelkedés esélyei! Hol van Magyarország, hová merre megyünk? Igaz-e, hogy
az EU nagy szenvedés lesz?

Van min gondolkodni a magyar embernek most, amikor ismét Nyugatot követő
társadalommá válik. Szembenézve azzal, hogy Nyugat az alapvető demokratikus értékek
szövetségeit jelenti, a papi, a feudális vagy hatalmi diktatúrákkal szemben és hogy a
demokráciák a világ kisebbségét, egyenegyedét alkotják.

A felemelkedés, a jobb élet megteremtésének reményében csatlakozunk az EU-hoz, új
irányt szabunk hazánk fejlődésének, tudva, de még kevésbé érezve, hogy új dimenziók
várnak ránk és utódainkra. Bízunk abban, hogy felemelkedésünk lehetőségei és esélyei
megteremtődnek, reméljük, jobb idők, nagyobb verseny-, és mozgástér vár ránk.

Hiszen tudjuk: jobb időkben, kedvezőbb körülmények, jobb lehetőségek között a
társadalom dinamikája magával ragadja az embereket, megemeli jövedelmüket, életük
mennyiségi-minőségi feltételeit.

Felemelkedésünk esélyeit vizsgálva kutatók-szakértők kitekintve a világra jelzik, hogy
az EU-hoz csatlakozva a világ kell, legyen a mérce, az igazi zsinórmérték a demokráciák
világszövetsége, amihez mérjük önmagunkat - másokat. Ám a világban kialakult emberi
civilizáció működése környezeti (ökológiai-gazdasági-szociális értelemben nem
fenntartható. Az elhúzódó ökológiai válság találkozása a gazdasági-szociális válsággal és
a háborústerrorisztikus észjárással nem fenntartható, az eddig járt út tovább nem járható,
más utat kell választani. Tét: a világrendszer átalakítsa. Ugyanakkor a jelenlegi folyamatok
folytatódása esetén Európa alig tud 2010-re a világ leginkább versenyképes tudásalapú
gazdasággá válni. A sikerek a már elhatározott, ám vontatottan haladó strukturális
reformok keresztülvitelén túl további erőfeszítésekre is szükség lehet.

- 2 3 2 -



KÖNYV - KULTÚRA

Ezekben az években drámai változásokon ment és megy át a magyar társadalom.
Kialakultak a demokrácia és a piacgazdaság intézményei, de meg kell tanulni működtetni
őket. Hosszú tanulási folyamat előtt állunk. Hazai-megyei-társadalmi folyamatok
átrendeződtek, ezek hozadékával és hordalékával kell itt szembenézni. Sokan állítják, s
gondolják, hogy Magyarország és megyénk sok szempontból nézve a rendszerváltás előtti
állapothoz hasonló helyzetben van. Hiszen az emberek 80%-a hazánkban rosszabbul él,
mint 1988-ban. Szakértők szerint hazánk szétszakadó, egyenlőtlen, igen drága, pazarló,
sok pénzbe kerülő társadalom: 1,2-1,4 millió ember a költségvetésből él, a munkaképes
társadalom 40%-a inaktív, a társadalmi egyenlőtlenségek és a mobilitás szűkülés miatt az
aktív népesség csak egyötöde tud karriert építeni, az elhúzódó-növekvő szegénység pedig
nagymérvű szociális-kulturális-lelkimentális feszültségeket termel, ezért sem versenyképes.
Gondunk, hogy energiafaló a magyar gazdaság. A fajlagos energiafelhasználás duplája,
mint az EU tagállamaiban. Az energia árak pedig nyugati szintűek lesznek, a takarékosság
szorgalmazása kormányzati szinten most került előtérbe. Nagy a lemaradásunk az
életminőséget is meghatározó igen drága környezetvédelem területén. Sok ember létét
veszélyezteti hazánkban-megyénkben is az árvízkár, fagykár, aszálykár, tűzkár a víz- és
levegőszennyezés. A jelzett problémák miatt is sok megpróbáltatással jár az EU-hoz
történő csatlakozásunk. Valószínű, hogy sok kis- és nagyvállalkozás megy majd tönkre a
kiszorító piaci versenyben. Hogy ne következzen be, a vállalkozásoknak kellő stratégiával
kell rendelkezniük. A fejlődés pedig alapvetően egyenlőtlen, ezért lesznek helyek,
amelyek elnéptelenednek, és lesznek, amelyek dinamikusan vált oznak-fej lödnek. Vajon a
közigazgatási vagy államreform útján lesznek-e befutó régiók, működőképes kistérségek,
kiürülő megyék, és a fejlődésben lemaradt területek, szellemfalvak, gettósodó telepek,
egyes városokra rázúduló bevándorlók, a vidéki létből menekülők. Ahol például a helyi
adók magasak lesznek, oda nem megy a külföldi tőke, tőke nélkül pedig nincs fejlődés.
Sajnos nálunk a vállalkozóknak nemigen van tőkéjük. Miből is lenne? Ezért itt a
tőkeinjekciója elengedhetetlenül fontos, ami kihat a bérekre, fogyasztásra, és az adókra.
Társadalmunk fölemelkedését fékezik az olyan problémák, mint: a családok széthullása,
helyi közösségek hiánya, a szolidaritás hiánya, agresszív - regresszív viselkedések, itt-ott
működő bűnözési hullám, az a tény, hogy iszunk, dohányzunk, drogozunk. A társadalom
hibás működése utal arra, hogy: szabadság van, de mentalitás kerete nincs, a társadalmi
tudat több területe mély válságban van, egy demokratikus (polgári) magatartáskultúra
kialakítása igen lassan halad. A szocializációs rendszerek és intézmények (család, iskola)
a politikai-közéleti-hatalmi-közigazgatási szervek, a tömegkommunikációs szervezetek
nem vagy igen nehezen, kis hatékonysággal töltik be a hivatásukat, a többdimenziós
nevelésben. Sok a tennivaló, hogy megteremtsük az önmagunk szüntelen formálása és
környezetünk tudatos alakítása-védelme közötti egyensúlyt és relatív harmóniát, mert
mindkét lét itt a tét! Van min gondolkodni!
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