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„Az emberiség jövője a neveléstől függ, attól a programozó
rendszertől, mely tetszés szerint változtatható. (...) minden új
politikai rendszernek első feladata volt, hogy megteremtse saját nevelési rendszerét, mely érdekeit szolgálja, és a rendszer
megszilárdulását biztosítsa. Elméletileg létezik a lehetőség,
hogy nevelés útján gyökeresen megváltoztassuk a történelem
menetét (...), a gyakorlatban azonban itt áll a hatalmas kérdés:
ki képes, ki alkalmas arra, hogy tanítsa az ifjúságot? Léteznek
az idősebbek, akik tanítják az ifjakat, de az idősebbek hajlamosak arra, hogy azt a világot közvetítsék tanulóik felé, melyben
maguk is felnövekedtek. Ki tanítja akkor a tanítókat? És milyen
világba akarunk elérni?”
(Szent -Györgyi Albert)
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