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is meg kellett emelni. Sosem láttuk errefelé ezelőtt. Odagurultunk és megkérdeztük, hogy 
hallott-e már a versenyről, mert ha lenne kedve egyet menni, mi megmutatnánk a pályát, meg 
az idejét is lemérjük. Bólintott, persze. Megkerültük vele a téglalapot, ami lejtett is meg emel-
kedett, és ember nem kerülte még meg 1,30 alatt. Figyelmébe ajánlottuk a halálkanyart, ahol 
jobban teszi, ha nemcsak a kontrával fékez, de behúzza elől a patkóféket is, máskülönben a 
szalagkorlátnak sodródhat. Egy szót se szólt, angyalian mosolygott csak a kapafogaival. Meg-
köszönte a tesztkört és kérte, hogy jöjjön az éles. A Forrai startjelére nekiiramodott és eltűnt 
a szemünk elől. A hátunk mögül ismeretlen hang hallatszott a zanócásból, az is lehet, hogy 
egy fácán dürgött, de kit érdekelt ez akkor, amikor ez a fiú a Zubor Zoli csúcsa ellen ment. 
A Béla se nézett hátra, hanem a kukoricás irányába meredt, ahonnan felbukkanni vártuk az 
ismeretlen fiút. Kisvártatva be is fordult a zörgő canga a célegyenesbe, a Forrai mutatóujja a 
stopper gombján, szájában a Kaktusz-pálca. Pittyentett, a srác kifarolt és mindenki a Forraira 
nézett. 1,27,9 – rebegte. Majdnem négy másodperccel jobb a Zubornál. 

A fiú nem tűnt fáradtnak. Zavartan mosolygott, meg ez első kerekét próbálta kikapni 
megint. Nem sikerült. Megköszönte a kedvességünket és indult is volna, de a Kocsis Béla 
elszaladt a féltégláért, felírta a számokat az aszfaltra, aztán a fiú felé nyújtotta az íróeszközt. 
Az letámasztotta a campinget, szórakozottan elvette a téglát, az útra karcolta, hogy Sanyi, 
és elköszönt. Sosem láttuk azután arrafelé, pedig legyőzte aznap az időt. Több mint két má-
sodperccel ment 1,30 alá. Mintha puskából lőtték volna ki. Álltunk némán egy ideig, aztán a 
Zuborék felé indultunk. Jégkockás indiáncseresznye mellett gondoltuk elmondani neki, amit 
magunk sem hittünk.

TóTH Attiláné

Egyén – csoport – társadalom
Megfontolások rushkoff és Gladwell nyomán

Korunk modern társadalmának egyik leg-
fontosabb jellemzője, hogy az egyének ké-
pesek kialakítani saját életüket, értékeiket, 
helyüket a társadalomban, mert erre más 
társadalmi meghatározottságok lehetőséget 
adnak. A klasszikus csoporttagozódás fel-
bomlott, sem a családi, sem más társadal-
mi kötelékek nem elég erősek ahhoz, hogy 
áthághatatlan korlátok közé szorítsák az 
egyént. Ez a tendencia azt jelenti, hogy bár 
most is működnek a csoportkötelékek, nem 
végérvényesen kötik meg az egyént, ám ha-
tásuk így is jelentős lehet. A születési helyet 
és csoportot az egyén akkor tudja meghalad-
ni, ha tisztában van helyzetével, lehetőségei-
vel, és tudja, mi a célja.

Lehetőségünk van tehát új csoportot, új 
köteléket keresni és találni. Ebben az anyagi, 
jogi alapokon túl a társadalom olyan szabá-
lyozókat is biztosít, amelyek ezeknél néha 
sokkal erősebbnek mutatkoznak, mint a szo-
kások, sztereotípiák, hagyományok, amelyek 
évszázados tapasztalatokat, gyakorlatot tud-
nak maguk mögött. Ezeken áttörni roppant 
nehéz, elszántság és akaraterő kell hozzá.

Egyre többen tanulnak rendszeresen, 
szervezett formában a klasszikus iskolázta-
tási időn túl, mert változtatni akarnak mun-
kájukon, szélesíteni akarják lehetőségeiket. 
Egyre lazább lesz a helyhez kötöttség is. A 
munkahely megválasztására nagyobb terüle-
tek állnak rendelkezésre, szinte az egész világ 
nyitva áll a munkavállaló előtt, csak el kell 
fogadnia, hogy eredeti kapcsolatai esetleges-

sé válhatnak, talán meg is szűnnek. A há-
zasságot sem tartja mindenki megkerülhe-
tetlennek. Az együttélés különböző formái 
alakulnak ki, amelyekben a felek különböző 
erősségű egymáshoz kötöttséget vállalnak. 
Mások ezt tartósan nem vállalják, sőt kiala-
kult egy széles réteg, amely saját céljainak 
megvalósítása érdekében sokáig egyedül él. 
Sokasodnak viszont a rövidebb vagy hosz-
szabb ideig tartó, egy vagy több tagot tar-
talmazó baráti közösségek. Ezzel világossá 
válik, hogy az egyének életét, társaságát, kö-
zösségét, véleményét befolyásolók a korosz-
tályukból kerülnek ki. A meglazult kapcso-
latok nem csak a távolságot igénylők életére 
hatnak, hanem minden generációra, vagyis 
a gyermekekre és az idősekre is, ők is legin-
kább a korosztályuk tagjait keresik, hozzájuk 
alkalmazkodnak.

Mindezekkel összefüggésben két követ-
kezményt kell megemlítenünk. Elsőként azt, 
hogy ez a szemlélet nem marad meg a cso-
portok világában, hanem kiterjed a gazdasági 
életre is. A megváltozott kapcsolatrendszer 
új értékeket képvisel, ezzel új életforma jár 
együtt, ami az igényeket is megváltoztatja. A 
gazdaságnak ki kell elégítenie az új igényeket 
és ezt meg is teszi. A kereskedelem és a szol-
gáltatások alkalmazkodtak és alkalmazkod-
nak a most kikristályosodó életformákhoz.

A másik következmény, hogy a társadal-
maknak meg kell tanulniuk az új embertí-
pus irányítását, társadalommá szervezését. A 
jövőben, akár ötven évre előre is azt mond-
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hatjuk, hogy a lakosság különböző eredetű, 
különböző gyökerekkel rendelkező egyének-
ből áll majd, olyanokból, akiknek származása 
nem köthető a jelenlegi tartózkodási helyük-
höz. Más a kultúrájuk és vallásuk (ha ezek 
különbözősége még lehetséges), mások az 
erkölcsi értékeik, vagy legalább a fontosnak 
tartott viselkedési kódexük.

Douglas Rushkoff Jelensokk című köny-
vének alcíme mutat rá arra, hogy a fentieket 
mélyebb, a társadalmi kapcsolatok mögött 
zajló események, folyamatok támogatják. 
A kötet alcíme: Amikor minden most törté-
nik. A szerző így exponálja a problémát: 
„Társadalmunk a jelen pillanatra összpon-
tosít. Minden valós időben, élőben történik, 
és folyton készenléti állapotban van. Nem 
egyszerűen felgyorsulásról van szó, még ha 
életstílusunk és technológiánk fel is gyorsí-
totta a tempót, ahogyan a dolgainkat végre-
hajtani próbáljuk. Inkább azt mondhatnánk, 
hogy mindaz, ami nem éppen most történik, 
egyre inkább veszít jelentőségéből, miközben 
mindaz, ami állítólag éppen most zajlik, el-
borít bennünket.”1

A könyv tanulsága szerint a legfontosabb 
számunkra, amikor már egyedül vagyunk 
(klasszikus kötöttségek nélkül), hogy jelen 
legyünk az éppen most zajló folyamatokban, 
ott, ahol most történnek az események, hogy 
tudjunk arról, ami történik éppen most bár-
hol a világban. Nem elsősorban a felgyorsult 
világról van szó, bár az is okozhatna sokkot, 
erről írt annak idején Toffler a Jövősokk című 
könyvében.2 A jelenlevés vágya, sőt igénye 
persze csak ezen a technikai fejlettségen 
merülhet fel, de annál mégis több. Ez nem 
alkalmazkodás, hanem belső igény.

A különbség megértése érdekében álljon 
itt a könyvben található legrövidebb sztori: 
„A lány egy manhattani bárban múlatja az 
időt, az Upper East Side-on, de mintha ész-
re sem venné a körülötte örvénylő zenét és 
a srácokat. Nem is törődik a forgataggal, te-
lefonján a város más helyein levő barátaitól 
érkezett SMS-eket böngészi. Tudni akarja, 
vajon ott van-e, ahol lennie kell, vagy eset-

leg adódik valami jobb esemény is, valahol 
máshol, éppen abban a pillanatban. A kép-
ernyő felvillanása felkelti az érdeklődését, 
másodpercekkel később pedig barátaival 
már az East Village felé hajtanak, taxival. 
Megérkezik egy szinte ugyanolyan buliba, és 
már nincs kétsége, „ez az a hely, ahol lennie 
kell”, mégsem adja át magát a hangulatnak, 
hanem a telefonján levő kamerával mást sem 
tesz a következő órában, csak képeket készít 
magáról és a barátairól – és azonnal fel is töl-
ti a világhálóra, hogy mindenki láthassa őt az 
adott pillanatban”3

A fiatal lány történetéből figyeljünk fel 
arra, hogy a két hely közül egyiken sem érzi 
jól magát, mert elfoglalja a ’jelen lenni’ törek-
vése, ráadásul a jó helyen való jelenlét meg-
szervezése, majd az, hogy azt a hírt, hogy ő 
a legjobb helyen van, mindenkivel tudassa. 
Hogy milyen alapon állapítja meg, jó helyen 
van-e, az bizonytalan, ugyanis egyiket sem 
„lakja be”, arra nem ér rá. Nem az a fontos 
tehát, hogy ő jól érezze magát, hanem az, 
hogy elismert helyen legyen, és ezt minden-
ki tudja, vagyis azok közé tartozzon, akiket 
a reklámok így neveznek „akik számítanak”. 
Tehát ott legyen ahol ők, az ismerőseiből, a 
korosztályából verbuválódott társaságban, 
éppen most, amikor a buli éppen van, tör-
ténik. Erős a törekvése, hogy részese legyen 
az éppen zajló eseménynek, hogy elcsípje a 
tovatűnő pillanatot.

A könyvben számos hasonló történetet 
olvashatunk, mind a pillanat megfogásának 
igényéről szól. A fülünkre ragasztott telefon-
nal vásárolunk, utazunk, eszünk (sőt beszél-
getünk is), mert mindent szeretnénk tudni 
mindenkiről, éppen most. Utazáskor előfor-
dul, hogy a mellettem ülő telefonbeszélge-
tését kell hallgatnom, mindig megdöbbent, 
hogy nincs szó semmi fontosról, csak arról, 
hogy a másik éppen most mit csinál, hol vá-
sárol és mit vesz, vett, annak milyen a színe 
stb.

A ’most’ megélésére való törekvés ren-
geteg időt és szellemi munkát kíván. Másra 
nincs idő, nem jut energia. Nem érünk rá 

gondolkozni az összefüggéseken, azon, amit 
a munkahelyünkön majd holnap tenni kell, 
arról, hogy hogyan segítsünk a gyereknek a 
matekban, vagy súlyosabb problémákat ho-
gyan oldjunk meg. Már nemcsak az a baj, 
hogy teljes erőnkkel a mában élünk, hanem 
az is, hogy azt a lehető legfelszínesebben, 
igénytelenül tesszük.

A fiatal lány a fenti történetben észre 
sem vette a körülötte kavargó eseményeket, 
amikor a másik helyre érkezett, ott sem a 
program érdekelte, vagy annak minősítése. 
Nem azért ment egy másik helyre, mert az 
elsőn nem volt megelégedve a minőséggel. 
Nincs szükség véleményalkotásra, a megélés, 
a jelen levés ténye sokkal fontosabbá válik. 
Az események értékelése, a múltbeli történé-
sekkel való összevetése, minősítése háttérbe 
szorul a jelenlevés fontossága miatt. Ebből 
következően igénytelenség árasztja el az élet 
minden területét. Ez a média számára nagy 
szerencse, mert a néző megelégszik egy őt, 
a menyasszonyi ruháját, a lakását stb. dicsé-
rő műsorral, a mostani vetélkedők éppen 
mostani nyerteseinek bemutatásával, a való-
ságshow programokkal, a reklámok biztató 
hangulatával. Ezek senkitől sem kívánnak 
megerőltetést, a készítőktől és a nézőktől 
sem. (Sok ilyen műsort ismertet a könyv is.) 
Sajnos az igénytelenség kényelmes, ezért úgy 
viselkedik, mint a járvány, árad, terjed, gya-
rapszik, és általánosan jellemzővé válik. Az 
igénytelen társadalom nem sok jót várhat sa-
ját gazdasági életétől.

A jelen központba helyezése azért is 
kérdéses, mert jelen nincs. Amikor éppen 
megélni véljük, már el is múlt és az került 
előtérbe, amit az előbb még jövőnek tekin-
tettünk. A tájékozódás miatt mi neveztük ki 
a jelent (az „itt és most”-ot) létezőnek, pedig 
az csak a folyamat múló pillanata. A jelen-
hez való ragaszkodás háttérbe szorítja a múlt 
és a jövő közötti kapcsolatot. Ha ragaszko-
dunk a jelen nagyszerűségéhez és megis-
mételhetetlenségéhez (ami igaz, persze), és 
egyediségének megéléséhez, akkor a múltat 
nem tartjuk fontosnak. A jelen imádatnak 

ez súlyos következménye. A jelent csak a 
múlttal együtt lehet megélni. Csak ebben 
az esetben derülne ki, hogy miért nem sze-
reti a fiatal lány az első bulizó helyet (mert 
rossz emlékei vannak, mert hasonlít egy ré-
gen ismert lepukkant kocsmához stb.) vagy 
azért nem szereti, mert többre vágyik, vala-
mire, amit majd ezután fog megvalósítani. 
A jelencentrikusság megakadályozza, hogy 
jövőcentrikusak legyünk, ami pedig nélkü-
lözhetetlen az egész társadalom jövője szem-
pontjából. Ahhoz, hogy a jövő megfelelően 
alakuljon, mindannyiunk jövőorientáltságára 
szükség van. El kell tehát szakadni a jelentől, 
azt átmenetként kell megélni. Mindenkinek 
észre kell vennie, hogy az „élj a jelennek” biz-
tatás csalárd lehetőséggel kecsegtet.

Malcolm Gladwell Fordulópont című 
könyvében4 azzal foglalkozik, hogy bizonyos 
egyszerű folyamatok hogyan válnak nagy tö-
megeket vonzóvá, amelyben sokan érzik úgy, 
hogy ez az esemény az övék, s ők ebben részt 
akarnak venni. Az eredeti angol cím (Tipping 
Point) csak annyiban utal a fordulópontra, 
hogy magában a létező eseményben történik 
valami változás, amelynek sodrása hirtelen 
megváltozik, és szinte kényszerít a csatla-
kozásra. Tagadhatatlan, hogy (elméletileg) 
magányosan élő (az egyéni életbe zárkózó) 
és jelenhez kötődő ember számára ilyen fo-
lyamokra, sodrásokra szükség van, hogy részt 
tudjon venni a társadalom életében.

Gladwell könyve a menedzserek számá-
ra nélkülözhetetlen ismereteket tartalmaz. 
Az ő feladatuk, hogy eladják a terméket, a 
szolgáltatást, a rendezvényt, ehhez tudniuk 
kell, hogyan növelhetik az esélyeiket, hogyan 
válhatnak sikeressé, hogyan gyorsíthatják fel 
a csendes folyamatokat, hogyan mozgathat-
ják meg az embereket, hogyan érhetik el az 
ő ajánlatuk, ötletük sikerét. A szerző e vál-
tozásokat járvánnyá válásnak nevezi. Egy 
egyszerű eseményből hirtelen, rövid idő 
alatt születik a járvány. A könyv egyik esetét 
idézve: egy cipő átlagos ajánlatként szerepelt 
a piacon, a termelő már ki is akarta vonni a 
forgalomból, amikor hirtelen annyi megren-
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hatjuk, hogy a lakosság különböző eredetű, 
különböző gyökerekkel rendelkező egyének-
ből áll majd, olyanokból, akiknek származása 
nem köthető a jelenlegi tartózkodási helyük-
höz. Más a kultúrájuk és vallásuk (ha ezek 
különbözősége még lehetséges), mások az 
erkölcsi értékeik, vagy legalább a fontosnak 
tartott viselkedési kódexük.

Douglas Rushkoff Jelensokk című köny-
vének alcíme mutat rá arra, hogy a fentieket 
mélyebb, a társadalmi kapcsolatok mögött 
zajló események, folyamatok támogatják. 
A kötet alcíme: Amikor minden most törté-
nik. A szerző így exponálja a problémát: 
„Társadalmunk a jelen pillanatra összpon-
tosít. Minden valós időben, élőben történik, 
és folyton készenléti állapotban van. Nem 
egyszerűen felgyorsulásról van szó, még ha 
életstílusunk és technológiánk fel is gyorsí-
totta a tempót, ahogyan a dolgainkat végre-
hajtani próbáljuk. Inkább azt mondhatnánk, 
hogy mindaz, ami nem éppen most történik, 
egyre inkább veszít jelentőségéből, miközben 
mindaz, ami állítólag éppen most zajlik, el-
borít bennünket.”1

A könyv tanulsága szerint a legfontosabb 
számunkra, amikor már egyedül vagyunk 
(klasszikus kötöttségek nélkül), hogy jelen 
legyünk az éppen most zajló folyamatokban, 
ott, ahol most történnek az események, hogy 
tudjunk arról, ami történik éppen most bár-
hol a világban. Nem elsősorban a felgyorsult 
világról van szó, bár az is okozhatna sokkot, 
erről írt annak idején Toffler a Jövősokk című 
könyvében.2 A jelenlevés vágya, sőt igénye 
persze csak ezen a technikai fejlettségen 
merülhet fel, de annál mégis több. Ez nem 
alkalmazkodás, hanem belső igény.

A különbség megértése érdekében álljon 
itt a könyvben található legrövidebb sztori: 
„A lány egy manhattani bárban múlatja az 
időt, az Upper East Side-on, de mintha ész-
re sem venné a körülötte örvénylő zenét és 
a srácokat. Nem is törődik a forgataggal, te-
lefonján a város más helyein levő barátaitól 
érkezett SMS-eket böngészi. Tudni akarja, 
vajon ott van-e, ahol lennie kell, vagy eset-

leg adódik valami jobb esemény is, valahol 
máshol, éppen abban a pillanatban. A kép-
ernyő felvillanása felkelti az érdeklődését, 
másodpercekkel később pedig barátaival 
már az East Village felé hajtanak, taxival. 
Megérkezik egy szinte ugyanolyan buliba, és 
már nincs kétsége, „ez az a hely, ahol lennie 
kell”, mégsem adja át magát a hangulatnak, 
hanem a telefonján levő kamerával mást sem 
tesz a következő órában, csak képeket készít 
magáról és a barátairól – és azonnal fel is töl-
ti a világhálóra, hogy mindenki láthassa őt az 
adott pillanatban”3

A fiatal lány történetéből figyeljünk fel 
arra, hogy a két hely közül egyiken sem érzi 
jól magát, mert elfoglalja a ’jelen lenni’ törek-
vése, ráadásul a jó helyen való jelenlét meg-
szervezése, majd az, hogy azt a hírt, hogy ő 
a legjobb helyen van, mindenkivel tudassa. 
Hogy milyen alapon állapítja meg, jó helyen 
van-e, az bizonytalan, ugyanis egyiket sem 
„lakja be”, arra nem ér rá. Nem az a fontos 
tehát, hogy ő jól érezze magát, hanem az, 
hogy elismert helyen legyen, és ezt minden-
ki tudja, vagyis azok közé tartozzon, akiket 
a reklámok így neveznek „akik számítanak”. 
Tehát ott legyen ahol ők, az ismerőseiből, a 
korosztályából verbuválódott társaságban, 
éppen most, amikor a buli éppen van, tör-
ténik. Erős a törekvése, hogy részese legyen 
az éppen zajló eseménynek, hogy elcsípje a 
tovatűnő pillanatot.

A könyvben számos hasonló történetet 
olvashatunk, mind a pillanat megfogásának 
igényéről szól. A fülünkre ragasztott telefon-
nal vásárolunk, utazunk, eszünk (sőt beszél-
getünk is), mert mindent szeretnénk tudni 
mindenkiről, éppen most. Utazáskor előfor-
dul, hogy a mellettem ülő telefonbeszélge-
tését kell hallgatnom, mindig megdöbbent, 
hogy nincs szó semmi fontosról, csak arról, 
hogy a másik éppen most mit csinál, hol vá-
sárol és mit vesz, vett, annak milyen a színe 
stb.

A ’most’ megélésére való törekvés ren-
geteg időt és szellemi munkát kíván. Másra 
nincs idő, nem jut energia. Nem érünk rá 

gondolkozni az összefüggéseken, azon, amit 
a munkahelyünkön majd holnap tenni kell, 
arról, hogy hogyan segítsünk a gyereknek a 
matekban, vagy súlyosabb problémákat ho-
gyan oldjunk meg. Már nemcsak az a baj, 
hogy teljes erőnkkel a mában élünk, hanem 
az is, hogy azt a lehető legfelszínesebben, 
igénytelenül tesszük.

A fiatal lány a fenti történetben észre 
sem vette a körülötte kavargó eseményeket, 
amikor a másik helyre érkezett, ott sem a 
program érdekelte, vagy annak minősítése. 
Nem azért ment egy másik helyre, mert az 
elsőn nem volt megelégedve a minőséggel. 
Nincs szükség véleményalkotásra, a megélés, 
a jelen levés ténye sokkal fontosabbá válik. 
Az események értékelése, a múltbeli történé-
sekkel való összevetése, minősítése háttérbe 
szorul a jelenlevés fontossága miatt. Ebből 
következően igénytelenség árasztja el az élet 
minden területét. Ez a média számára nagy 
szerencse, mert a néző megelégszik egy őt, 
a menyasszonyi ruháját, a lakását stb. dicsé-
rő műsorral, a mostani vetélkedők éppen 
mostani nyerteseinek bemutatásával, a való-
ságshow programokkal, a reklámok biztató 
hangulatával. Ezek senkitől sem kívánnak 
megerőltetést, a készítőktől és a nézőktől 
sem. (Sok ilyen műsort ismertet a könyv is.) 
Sajnos az igénytelenség kényelmes, ezért úgy 
viselkedik, mint a járvány, árad, terjed, gya-
rapszik, és általánosan jellemzővé válik. Az 
igénytelen társadalom nem sok jót várhat sa-
ját gazdasági életétől.

A jelen központba helyezése azért is 
kérdéses, mert jelen nincs. Amikor éppen 
megélni véljük, már el is múlt és az került 
előtérbe, amit az előbb még jövőnek tekin-
tettünk. A tájékozódás miatt mi neveztük ki 
a jelent (az „itt és most”-ot) létezőnek, pedig 
az csak a folyamat múló pillanata. A jelen-
hez való ragaszkodás háttérbe szorítja a múlt 
és a jövő közötti kapcsolatot. Ha ragaszko-
dunk a jelen nagyszerűségéhez és megis-
mételhetetlenségéhez (ami igaz, persze), és 
egyediségének megéléséhez, akkor a múltat 
nem tartjuk fontosnak. A jelen imádatnak 

ez súlyos következménye. A jelent csak a 
múlttal együtt lehet megélni. Csak ebben 
az esetben derülne ki, hogy miért nem sze-
reti a fiatal lány az első bulizó helyet (mert 
rossz emlékei vannak, mert hasonlít egy ré-
gen ismert lepukkant kocsmához stb.) vagy 
azért nem szereti, mert többre vágyik, vala-
mire, amit majd ezután fog megvalósítani. 
A jelencentrikusság megakadályozza, hogy 
jövőcentrikusak legyünk, ami pedig nélkü-
lözhetetlen az egész társadalom jövője szem-
pontjából. Ahhoz, hogy a jövő megfelelően 
alakuljon, mindannyiunk jövőorientáltságára 
szükség van. El kell tehát szakadni a jelentől, 
azt átmenetként kell megélni. Mindenkinek 
észre kell vennie, hogy az „élj a jelennek” biz-
tatás csalárd lehetőséggel kecsegtet.

Malcolm Gladwell Fordulópont című 
könyvében4 azzal foglalkozik, hogy bizonyos 
egyszerű folyamatok hogyan válnak nagy tö-
megeket vonzóvá, amelyben sokan érzik úgy, 
hogy ez az esemény az övék, s ők ebben részt 
akarnak venni. Az eredeti angol cím (Tipping 
Point) csak annyiban utal a fordulópontra, 
hogy magában a létező eseményben történik 
valami változás, amelynek sodrása hirtelen 
megváltozik, és szinte kényszerít a csatla-
kozásra. Tagadhatatlan, hogy (elméletileg) 
magányosan élő (az egyéni életbe zárkózó) 
és jelenhez kötődő ember számára ilyen fo-
lyamokra, sodrásokra szükség van, hogy részt 
tudjon venni a társadalom életében.

Gladwell könyve a menedzserek számá-
ra nélkülözhetetlen ismereteket tartalmaz. 
Az ő feladatuk, hogy eladják a terméket, a 
szolgáltatást, a rendezvényt, ehhez tudniuk 
kell, hogyan növelhetik az esélyeiket, hogyan 
válhatnak sikeressé, hogyan gyorsíthatják fel 
a csendes folyamatokat, hogyan mozgathat-
ják meg az embereket, hogyan érhetik el az 
ő ajánlatuk, ötletük sikerét. A szerző e vál-
tozásokat járvánnyá válásnak nevezi. Egy 
egyszerű eseményből hirtelen, rövid idő 
alatt születik a járvány. A könyv egyik esetét 
idézve: egy cipő átlagos ajánlatként szerepelt 
a piacon, a termelő már ki is akarta vonni a 
forgalomból, amikor hirtelen annyi megren-
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delést kapott, ami miatt érdemes volt a ter-
melést újból megindítani, sőt modernizálni. 
Mi történhetett? Az adott cipőtípus hordása 
járvánnyá vált. Milyen jó lenne egy-egy meg-
mozdulásból (környezetvédelem, kulturális 
esemény stb.) járványt előidézni! A könyv 
ennek módját kutatja, és mert nem krimiről 
van szó, nyugodtan megmondhatjuk: nem 
találja meg az általános és biztos módszert, 
de a járvánnyá vált eseményeket elemezve ad 
néhány kapaszkodót.

Ahhoz, hogy valamely jelenség ne vesz-
szen bele az érdektelenségbe, három tényező 
szükséges. Az első a kis számok törvénye. A 
szerző szerint minden társadalmi esemény 
népszerűsége, preferáltsága összefügg azzal, 
hogy részt vesznek-e benne ismert, elismert 
emberek, társadalmi szereplők, „arcok”. Egy 
jelentős ember maga is elérheti, hogy a sze-
gényeket támogató alapítványhoz több pénz 
érkezzen, mint a másikhoz. Egy jól kiválasz-
tott népszerű színésznő, színész nagyobb jö-
vedelmet idézhet elő a kozmetikai cégnél. A 
feladat a megfelelő személyiség megtalálása, 
bár nem tudjuk, hogy mi tesz valakit azzá. 
Ezt nevezi a szerző a kis számok törvényé-
nek.

Az alkalmas személyek három területen 
mutathatják ki hatásukat. Mint összekötők, 
azzal hatnak pozitívan, hogy nagy társadal-
mi kapcsolatrendszerrel bírnak. Amerikai 
tapasztalatok szerint (de ehhez hasonló 
megállapítást itthon is tehetünk) a munka-
vállalók 66%-a a kapcsolati háló révén találja 
meg munkahelyét. A társadalom nagy rend-
szerében magára maradt egyén könnyebben 
elfogadja az ajánlást, ha az általa is ismert 
személytől származik.

A második szerep a sokat tudó, aki nem 
szakember, hanem valamilyen érzelmi szál 
vezette el a terület ismeretéhez. Például jól 
ismeri a gyógyszerek hatását, mert érdekli a 
szervezet működése és a befolyásolás lehe-
tősége. Mindent tud az autókról, mert már 
gyermekkora óta „autóbolond” stb. Nem a 
termék eladását akarja segíteni, hanem a vá-
sárlót akarja helyesen tájékoztatni. Ettől lesz 

a véleménye fontos számunkra, ő a rábeszélő 
vagy lebeszélő ember. Hatására részt veszünk 
egy mozgalomban, segítünk egy alapítványt, 
támogatunk egy kezdeményezést stb.

Az összekötő és a sokat tudó mellett je-
lentős hatása lehet az ügynöknek, de csak 
akkor, ha őszintén, hitelesen képviseli a mi 
érdekeinket is. Ők „hárman” kizökkenthetik 
az embereket a jelen imádatból, a görcsös 
jelenhez kötődésből, ha megfelelő ajánlato-
kat tesznek, ha ezek az ajánlatok követőkre 
lelnek, akikhez csatlakozni lehet. A folyamat 
felgyorsulása egy adott pillanatban követ-
kezik be és azután járvánnyá válik – ahogy 
a szerző minősíti. A járványok pedig társa-
dalmi és gazdasági tevékenységek esetében 
is úgy működnek, mint az egészségügyben: 
kitörnek, rohannak, terjednek, növekednek, 
majd elülnek – rövidebb vagy sok esetben 
igen rövid idő alatt – és felejtés vár rájuk, 
mert helyüket új járványok foglalják el. Ez 
a magányos ember befolyásolásának legjobb, 
legeredményesebb módszere.

Malcolm Gladwell és Douglas Rushkoff 
könyvei a modern társadalomban egyedül 
„bolyongó” emberre gyakorolt hatásokról, 
a hatások közötti választásokról szólnak. 
Elősegítik annak megértését, hogy mi törté-
nik körülöttünk, hogy saját életünknek aktív 
szereplői lehessünk.
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pApp Dénes

Kultusztörténet és 
gyöngyhalászat

A Móricz-életmű prügyi vonatkozásai

A nyíregyházi Móricz Zsigmond Kulturá-
lis Egyesület könyvsorozatának nyolcadik 
kötete nem mindennapi expedícióra invitál. 
Az ország észak-keleti régiójába repít, egész 
pontosan a Zemplén-hegység déli lejtői, To-
kaj-Hegyalja és a Tisza holtágakkal ékített 
folyója között megbúvó településre, amely-
nek neve Prügy. Móricz Zsigmond gyerek-
kora néhány évét töltötte itt a 19. század 
végén, ma emlékház őrzi és hirdeti az író 
életútjának ezt az állomását, és mindazt, amit 
e falu az írónak és az író e falunak jelentett, 
jelent és jelenthet. A könyv címe kagylót és 
gyöngyöt ígér, lássuk, mit tudunk mindebből 
felszínre hozni, ha alámerülünk kissé a szö-
vegekben.

A könyv megálmodója és szerkesztő-
je, valamint egyik szerzője Szilágyi Péter, 
aki 1996 és 2013 között tanított Prügyön, 
és a Móricz Zsigmond Emlékházat is ve-
zette, és aki több mint 15 évnyi kutató- és 
múzeumpedagógiai munka eredményeként 
tekint e változatos összetételű cirka három-
száz oldalra. Bevezetőjében négy nagyobb 
egységet jelöl ki az itt összegyűjtött írások 
rendszerező elvével kapcsolatosan, amely a 
könyv tulajdonképpeni szerkezetének váza is 
egyben. Elsőként említi az irodalomtörténeti 
tanulmányokat, illetve azokat az előadásokat 
és visszaemlékezéseket, amelyek így együtte-
sen alkotják a mintegy a könyv felét képező 
tartalmi egységet. Olyan emberek elképze-
léseivel, gondolataival ismerkedhetünk meg 
itt Móricz Zsigmond prügyi éveivel kapcso-

latosan, mint például öccse, Móricz Miklós, 
aki történetesen e faluban született. Miklós 
bátyjáról, Zsigmondról írt könyvei igencsak 
fontos dokumentumai az irodalomtörté-
netnek. A Móricz Zsigmond indulása című 
írásából beválogatott részletek körültekintő, 
mértéktartó, néhol egészen óvatos hangon 
szólnak az akkor még gyermek Zsigmond 
faluba érkezéséről, a családi körülmények-
ről, valamint tudható élményeiről, vélhető 
érzéseiről, egy olyan életrajzi vidékről, egy-
ben írói forrásvidékről, amelynek fókusza a 
Taktaköz tájegysége és benne egy falu, Prügy 
(amelyet abban az időben úgy írtak, Pthrügy, 
és úgy ejtettek, hogy Tügy). Míg Zsigmond 
1939-ben napvilágot látott Életem regénye c. 
önéletrajzi ihletettségű írása a „feledhetetlen 
szenvedések” földjeként említi e helyet, Mik-
lós már igencsak temperálja ezt a képet.

A tanulmányok között találjuk Tassonyi 
András két írását, aki huszonnégy évig volt 
a prügyi Móricz Zsigmond Általános Iskola 
tanára. Mindemellett a Kazinczy Társaság 
alapító tagja, a prügyi Móricz-kultusz meg-
teremtője. Az ötvenes években készített in-
terjúi olyan helyi emberekkel készültek, akik 
még tanúi voltak a Móricz család prügyi 
életének. Ezek a jelentős helytörténeti ku-
tatások máig nagyrészt kéziratban vannak. 
Tassonyit tudós kíváncsisága az Életem regé-
nye prügyi vonatkozású életrajzi és helytör-
téneti adatainak kitartó, lelkes korrektorává 
tette. Ugyanis fölöttébb bosszantotta az a 
tapasztalat, hogy aki pusztán e könyv alapján 


