
A TÁRSADALOM MINT RENDSZER

Közel egyensúlyi rendszer a társadalom, amelyet körfolyamatok összjátéka tart fent. Szerveződés-
ként alakul ki és aszerint maradhat fent. Környezete, feltéve, hogy más társadalmakkal nincs kapcsolat-
ban, a természetes környezet, ahonnan erőforrásokat és nyersanyagokat vesz fel. Kivéve az embert, az 
élőlények csak annyi erőforrást vesznek fel környezetükből, amennyi testük anyagcseréjéhez szükséges. 
Napi 2500 kcal-nyi tápértékű élelmiszeren élve az ember annyit fogyaszt, mint egy állandóan égő 120 wat-
tos izzólámpa. Ha az étel tápértékét azonos tápértékű étolaj mennyiségével fejezzük ki, napi három deci 
étolaj hajt bennünket. Mivel az étolaj és a gázolaj hasonlóak, akár használt étolajjal is lehet motort hajta-
ni, mondhatjuk, napi három decis a fogyasztásunk.

Erőforrások és nyersanyag

Nemcsak a saját táperejével él az ember, hanem mindennapjai során több külső erőforrást is fel-
használ. Például tüzel. Kezdetben csak az ételei készítéséhez vagy a hideg és a vadállatok elleni védeke-
zésként használtunk a tüzet, később sok más egyéb célra is. Az állati erő, szélerő vagy vízerő alkalmazása 
malmok vagy más gépezetek hajtására további erőforrásokhoz juttatta az embert. Óriási mennyiségű erő-
forrásokhoz férhet hozzá az ősmaradványi eredetű tüzelőanyagok, szén, földgáz és kőolaj használatával. 
De csak addig, amíg ezek el nem fogynak.

Miután a természetes nyersanyagból készült terméket elhasználtuk, roncs, hulladék, szemét marad 
vissza. Ezekből erőforrásokat befektetve újra használható anyagokhoz juthatunk. Emiatt a nyersanyagvál-
ságok nem annyira erősen vészesek, mint az erőforrásválságok. Az erőforrás a fennmaradás alapkérdése. 
Amikor valaminek a bányászásához hozzálátnak, a legkönnyebben hozzáférhető részt termelik ki először. 
Ha a könnyebben kinyerhető hányadot már kibányászták, azután látnak hozzá a nehezebben, költségeseb-
ben kitermelhető részek felszínre hozatalához. Gyakorlatilag mindig az adott helyzetben legolcsóbban, 
leggazdaságosabban kinyerhető részt bányásszák ki. Emiatt ahogy telik az idő, a lelőhelyről egyre nehe-
zebbé és költségesebbé válik a termelés. Mivel egyre mélyebbről és nehezebben hozzáférhető helyekről 
kell kinyerni a bányászott nyersanyagot, egyre több erőforrást kell befektetni adott mennyiség felszínre 
hozásához.

Bányanyitáskor, amikor megnyitják a lelőhelyet, egy ideig nő a kibányászott mennyiség. Eléggé fel-
tárva a lelőhelyet a bánya évi hozama eléri a belőle kihozható mennyiség legnagyobb értékét, ezt a bánya 
hozamcsúcsának nevezhetjük. Ahogy a bányászás körülményei nehezednek, csökken a kitermelhető 
mennyiség és végül, amikor már gazdaságtalanná válik a termelés, a bányát bezárják. Ugyan még bőven ma-
radhat ott nyersanyag, de már nem éri meg kitermelni. Hogy egy ércet vagy más nyersanyagot meddig gaz-
daságos bányászni, attól is függ, mennyi erőforrást fektethetünk be a kitermelésbe. Ha az erőforrások és 
más, a bányászáshoz szükséges anyagok bőségesen, olcsón hozzáférhetőek és nagy szükség van az adott 
nyersanyagra, akkor az alacsony fémtartalmú érceket is kibányásszák.

Amikor viszont erőforrás-hordozót, szenet, kőolajat és mást termelünk ki, a bányászás elvi korlát-
ját az adja, hogy több energiához jussunk, mint amennyi energiát a kitermeléshez felhasználtunk. Ezt a 
hányadost, a nyert energia és a kitermeléshez felhasznált energia hányadosát kinyerhetőségnek nevez-
zük.1 Például a szénbánya üzemeltetéséhez folyamatosan ki kell a mélyből szivattyúzni a bányavizet, nyers-
anyag és erőforrás kell a tárnák kiépítéséhez és a kitermeléshez is. Ha az ezekhez szükséges összenergia 
közelíti a kinyert szénből kapható energiát, azaz a kinyerhetőségi arány már elviselhetetlenül alacsony, 
akkor a bányát be kell zárni, bár még hatalmas mennyiségű szénvagyon lehet a mélyben. Hasonlóképpen az 
olajkutat is le kell zárni, ha túl sok erőforrást kellene befektetni a termelés folytatásához.

Nemcsak az egyes kisebb bányáknak van meg a hozamcsúcsa, hanem egy bányavidék, kőolajmező 
termelése is hozamcsúcsával jellemezhető, ezt a fokozatosan megnyitott aknák és olajkutak összesített 
hozama rajzolja ki. Beszélnünk kell a különböző nyersanyagok és erőforrás-hordozók világtermelésének 
hozamcsúcsairól is.

Emberi viszonyok

Maga a társadalom is szerveződő rendszer, szerveződésének alapfeltétele, hogy az emberek érint-
kezhessenek egymással. Az emberek természetüknél fogva vágynak más emberekkel való együttlétre, kap-
csolatokra. Ezek akkor alakulhatnak ki, ha van emberi szabadság. A szerveződéshez egyrészt mindenre ki-
terjedő és igaz ismeretekre van szükség, másrészt arra, hogy ezek birtokában szabadon lehessen válasz-
tani a lehetőségek közül. Ha van szabadság, akkor az egyén dönthet és folyamatosan újabb kötődések, 
kapcsolatrendszerek alakulhatnak ki. Az emberi kölcsönhatások sokoldalúsága munkálhatja ki a társadalom 
arculatát meghatározó, egyensúlyát biztosító körülményeket. Az egyéni szabadság léte teszi lehetővé, 
hogy a külső körülmények változása esetén a rendszer kellő gyorsasággal tudjon alkalmazkodni. Szabadság 
hiányában a rendszer megmerevedik, képtelen lesz a fennmaradáshoz szükséges változások kimunkálására. 
De a szabadság nem lehet korlátlan, mert a túl sok szabadság szétzilálhatja a társadalmat. Ekkor a közös-
ség egyénekre szakadhat majd a megfelelő összetartó erők hiányában szétesik.

Az emberi szabadság korlátait a törvények, az erkölcsi rend és a világnézet jelölik ki. Jól szemlélte-
ti ezek viszonyát a régi kínai felfogás. Eszerint az ember akkor él a világ rendjének megfelelően, ha rá-
hangolódik a világra és úgy él benne, hogy minél jobban illeszkedhessen hozzá. Ha az emberek erre nem 
képesek, akkor legalább az erkölcs szabályozza, mint éljünk, mit szabad és mit nem. Ha az emberek er-
kölcstelenné válnak, akkor legalább kövessék az állam törvényeit. Ha az emberek már a törvényt sem tisz-
telik, akkor az ország tönkremegy. Az erkölcsösséggel kapcsolatban nagyon értékesek Konfuciusz tanítá-
sai. Szerinte a rossz általában nem egyszerűen a magányos gazemberek műve, hanem az emberek közösen 
követik el. Konfuciusz éppen ezért a vezetők erkölcsösségének fontosságát emeli ki. Ha a családfő, a taní-
tó, az elöljárók, a fejedelem, a császár erkölcsös, akkor a családtagok, a tanítványok és a nép is mintáju-
kat követve élnek.

Fenntartható társadalom

Egy társadalom anyagi és szellemi területei szoros kapcsolatban vannak egymással. Meg kell adnia a 
lehetőséget arra, hogy az egyes emberek egyéniségüknek megfelelően élhessenek és így jól érezzék magu-
kat a világban. Ezért a gazdasági háttér mellett igen fontos az is, milyen a társadalomban a tudomány, ok-
tatás, művelődés, művészetek, vallás és egyáltalán a szellemi élet állapota. Fenntartható életet csak a 
szellemi és az anyagi területek megfelelő kapcsolata teremthet. Valamennyi anyagi és szellemi terület köl-
csönhat a többivel. Jó, ha mindegyikük a maga fontosságának megfelelő súllyal működhet, érvényesülhet. 
Kölcsönhatásaik összjátéka alakítja ki a társadalom sajátos arculatát. Ekkor virágzik a társadalom. De ha 
valamelyik terület a többi kárára, sőt azokat akár teljesen háttérbe szorítva terjeszkedik, akkor az inga-
tag egyensúly felborul. Hosszabb-rövidebb időn belül, ha az önszabályzás nem képes az egyensúlyt helyre-
állítani, a társadalom képtelenné válik arra, hogy alkalmazkodjon környezete változásaihoz. Emiatt hanyat-
lani kezd és elpusztul.

Nem egyszerű feladat kimunkálni az anyagi és szellemi területek egyensúlyát. Magától értetődően 
meg kell teremteni, fenn kell tartani a társadalom anyagi alapjait. Az ehhez szükséges munkák a népesség 
nagy többségét alkotó átlagos, vagy átlag alatti képességű ember feladatát képezik. Szellemi irányítás, a 
többiek munkájának megszervezése a társadalom vezető rétegeinek dolga. Akkor maradhat fenn a társa-
dalom, ha a szellemi és államvezető rétegeket a valóban leginkább rátermettek alkotják. Ezek közé egy-
részt a legtehetségesebbek tartoznak, másrészt azok, akik ugyan nem annyira kiemelkedő tehetségek, de 
a kisgyermekkortól kapott kiváló nevelés a legjobbak közé emeli őket. Kína hivatalnoki karának több mint 
kétezer éves története jól szemlélteti, miként lehet a megfelelő vezetőréteget kiválasztani és fenntarta-
ni.

Kína első három évezredének viharos története megmutatta, hogy a nehéz helyzetekben a bölcsebb, 
többet tudó emberek jobban helyt tudnak állni. Megnövekedett a tudás és a bölcsesség becsülete. Miután 
megerősödtek, az északi uralkodók délfelé terjeszkedtek és lassan birtokba vették a teljes területet. 
Ott nemcsak műveletlenebb kínaiak, hanem más nemzetiségű népek is éltek. A kínai terjeszkedés alapelve 
a katonai hatalmon kívül a műveltség átadása volt. Egy műveletlen, faragatlan embernek be kell látnia, 
mennyire alantas állapotban van és fel kell benne kelteni a vágyat a felemelkedésre. Ez a módszer határo-
zottan jól működött és a kínaiak igen hatékonyan olvasztották be a meghódított területek népességét.

Kr. e. 221-ben egyesült a birodalom és az egyesülés után kialakuló szakértő hivatalnoki kar igazgat-
ta. 12 rendbe osztották a hivatalnokokat. Kiválasztásuk versenyvizsgák alapján történt. Ezek anyagát a kí-
nai irodalom, a bölcsek tanításai, a hagyományok ismerete képezte. Úgy tartották, aki nem kedveli a költé-
szetet, nem műveli a bölcsészeti tudományokat, az szívtelen ember, akire nem lehet más emberek irányí-
tását, ügyeinek intézését bízni. Vizsgákat bárki tehetett, aki tehetséges és szorgalmas volt, a képzés 
megnyitotta a felemelkedés útját az alacsonyabb származásúak előtt is. Ezek után a birodalom egyik fő 
feladata éppen a megfelelő számú és képességű hivatalnok kiképzése és a testület fenntartása lett. A hi-
vatalnoki kar tagjai sajátos módon egyesítették magukban a közéleti ember, a tudós és a művész szerepét.

Kína sorsát ezek után ennek a nagyon jól képzett, erkölcsös, nagytudású hivatalnoki karnak a tevé-
kenysége határozta meg. Ez a rendszer egészen a 20. század elejéig 1912-ig fennmaradt. Császári házak 
bukhattak, újak jöhettek, meghódíthatták Kínát a mongolok vagy mások, Kína műveltségét már semmi sem 
rendíthette meg. Még a Kínát elárasztó pusztai megszálló népek is kénytelen-kelletlen a hivatalnokokra 
bízták a közigazgatást. Meghódítóik észrevétlen átvették a hivatali kar által kiszabott rendet, nem tehet-
tek ellene semmit. Pár nemzedék alatt ők is kínaivá váltak, beolvadtak, hasonultak az általuk meghódított 
néphez.

Sajnos, igen kevés történelmi példa van arra, hogy a régi Kína társadalmához hasonlóan, egy társa-
dalom évezredekig fenn tudjon maradni. Általában a társadalmi egyenlőtlenségek fokozódása, egyesek 
dúskálása és mások elszegényedése nemcsak a társadalmi feszültségek növekedéséhez vezet, hanem a leg-
inkább védtelen, a természeti környezet és ezzel a társadalom jövője morzsolódik fel. Ha a társadalom 
megengedi az egyének számára az anyagi javak korlátlan halmozását, akkor a gazdasági élet ugyan gyors 
fejlődésnek indulhat, de pazarló módon hamar felélik az erőforrásokat és tönkreteszik a természetes 
környezetet. Az Edo-korabeli Japán fenntartható társadalmat képezett, ahol a gazdagodást vaskezű kor-
mányzással gátolták meg.

Edo-korszak
 

Nem szándékunk a hosszú és eseményekben gazdag japán történelem részletesebb ismertetése. 
Annak csupán egy rövidebb szakaszával, az 1603-1867-ig terjedő időszakkal foglalkoznánk. Edo korszak-
nak nevezik, ez a Tokugava sógunátus kora. Edo a mai Tokió korábbi neve, akkor került ide a kormányzati 
központ. Manapság az Edo korszaknak egy olyan jellegzetességére figyeltek fel, amely igen fontos lehet 
az emberiség egészének jövőjére nézve is. Ekkor ugyanis egy hatalmas és népes birodalom hosszú időn át 
képes volt fenntartható életrendet követni. Nem belülről bukott meg ez a rendszer, külső fenyegetés te-
relte Japánt más pályára.

1600-ra Japán népessége elérte az eltarthatósági határt, amit növekvő feszültségek, lázadások 
sora is jelzett. Ráadásul erősödött a külső, különösen az európai befolyás, ami hozzájárult a belső ellenté-
tek éleződéséhez. Emiatt a hatalomra kerülő katonai kormányzat igyekezett visszaszorítani a kívülről ér-
kező hatásokat. Erősen központosították a hatalmat. Elzárták a szigetországot a világtól. 1639-ban rende-
letet hoztak, amelyben megtiltották, hogy a japánok elhagyják hazájukat. Annyira féltek az idegen esz-
méktől, hogy egyúttal az éppen külföldön tartózkodóknak megtiltották a hazatérést, még a kereskedők, 
halászok és hajósok sem térhettek haza. Külföldi sem léphetett Japán földjére, csak egy maroknyi holland 
és kínai kereskedőnek engedték meg, hogy Nagaszaki közelében egy szigeten tartózkodhassanak. Állomá-
suk forgalma a 18. századra évi két hajórakományra apadt.

Szinte államvallássá emelték a buddhizmust. Egy család egy adott területhez, szentélyhez volt köt-
ve, itt tartották nyilván a családot. Ezt a nyilvántartást felhasználva röghöz kötötték a lakosságot. Még a 
legkisebb falut is csak engedéllyel lehetett elhagyni, út menti ellenőrző állomások ügyelték a rendet. Meg-
szabták, miként lehet közlekedni, ki hogyan, mivel utazhat, hány kísérője lehet. Ezzel azt is elérték, hogy 
mindenkinek helyben vállalnia kellett cselekedeteinek következményeit. Nem lehetett azt megtenni, hogy 
valaki a lakóhelyén becsap, megrövidít, megkárosít másokat, majd megszedve magát lelép és ezt másutt 
újra kezdi, vagy csak elköltözve zavartalanul élvezi csalárdul szerzett gazdagságát.

Évszázadokra visszamenően pontos népesedési adatokkal rendelkezik az ország, ennek számítógépes 
feldolgozása kb. húsz éve kezdődött meg. 1720-ban tartották az első nemzeti népszámlálást amit azután 
rendszeresen megismételtek. Innen tudjuk, hogy végig az Edo korszakban Japán lakossága nagyjából állan-
dó volt, közel 30 millió. Engedélyezték a magzatelhajtást és a csecsemőgyilkosságot, nem engedték a kis-
birtokok megosztását, a fiatalabb fiúk nem örökölhettek és így nem is házasodhattak. Edo lakóinak száma 
1-1,25 millió között mozgott, ezzel az akkori világ legnagyobb városa volt. Nem volt elég a szigorú nyilván-
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tartás, a sógunok még hatalmas besúgói és titkosrendőri hálózatot is fenntartottak. Számuk 50000 körül 
lehetett. Mindenkin rajtatartották a szemüket, elég volt egy kétes megjegyzés, azt is szigorúan megtorol-
ták. Ugyanolyan szorosan ellenőrizték a felső rétegek tagjait is. Megkövetelték tőlük, hogy Edóban is szál-
lást kell építeniük és jövedelmüknek megfelelően családjukkal együtt ott kell élniük. Kétévente látogatha-
tott haza a családfő, de családja nélkül. Előírták a sógunok a ranghoz illő öltözéket, udvartartást, kísére-
tet. Kötelezővé tették, hogy a sógunnak rendszeres ajándékot adjanak. Jelentős összegekkel hozzá kel-
lett járulniuk az építkezésekhez és egyéb költségekhez. Így erősen korlátozták a jövedelmek felhalmozó-
dását és az emberek mozgásterét. Megakadályozták, hogy a gazdag tovább növelhesse gazdagságát és na-
gyobb hatalomra tehessen szert.

Egy ennyire erősen megkötött népnek meg kellett adni valahol a kibontakozás lehetőségét. Igen 
nagy gondot fordított a sógunátus az oktatásra. Kinyilvánították, a művelt, tanult ember megérti, mi a jog, 
igazság és kötelesség. Egy felsőbb osztálybeli embernek még szorgalmasabban kell tanulnia. Bevezették az 
alapfokú oktatást is. Ezek a szentélyek, rendházak mellett működő intézmények ugyan nem adtak maga-
sabb fokú képzést, de megtanították  az alapfokú írásjeleket és oktatták a fegyelmezett, engedelmes éle-
tet megkövetelő erkölcstant. Virágoztak a művészetek, a színház, a zene, a szertartások, a kertépítés és 
mások. Gazdagok és szegények egyaránt szerettek olvasni. Csaknem hétezer könyvesbolt és kb. 800 köl-
csönkönyvtár működött az országban. Számos kiadvány elérte a nyolcszázas példányszámot.

Összefoglalva elmondható, hogy az Edo korszakban Japánt nem támadták meg kívülről. Békés idő-
szakot élt meg, szinte egyáltalán nem voltak belső háborúskodások. Csak az együttélési szabályokat és az 
állam kemény törvényeit kellett betartani. Szellemileg és gazdaságilag is hatalmas eredményeket értek el. 
Igaz, a gazdaság fejlődése nem a nyugati értelemben vett növekedésnek felelt meg.

Japánban kevés a művelhető földterület és a nyersanyag. Bár az ország területe közel háromszoro-
sa hazánkénak, a lakható, művelhető területe csak akkora, mint Magyarországé. Nagyrészt lakhatatlan 
hegységek borítják, kétharmad része erdővel fedett. Forrásként természetesen be kell számítanunk a 
tengeri halászatot. Ahogy említettük, ezen a gyakorlatilag hazánknyi területen az Edo korszakban 30 mil-
lió ember élt úgy, hogy semmit nem vittek be külföldről. Nem voltak éhínségek. Japán gazdaságának alapja 
az újrahasznosítás volt. Annyira kevés volt a forrás, hogy mindennel nagyon gondosan és takarékosan kel-
lett bánni. Nagyon költséges volt új dolgokat vásárolni, ezek a közönséges ember számára megfizethetet-
lenek voltak. Mindent, amit csak lehetett felhasználtak, újrahasználtak, megjavítottak. Lehet mondani, 
szemét szinte nem létezett. Számos újrahasznosító mesterség létezett. Az edényeket és más fémeszkö-
zöket ha kilyukadtak, megfoltozták. Nálunk is ismert volt ez a múlt század közepéig, az öregebbek még 
emlékezhetnek a falvakat, városi házakat felkereső drótos tótokra. Törött cseréptárgyakat rizsből ké-
szült ragaccsal erősítettek össze, majd hőkezeltek. Fából készültek a folyadékokat tároló hordók, ezeket 
bambuszból készült abroncsokkal fogták össze. Ha az abroncsok öregedtek, töredeztek, kicserélték őket. 
Javították a lábbeliket, papírlámpákat és minden mást, amíg csak lehetett.

Összegyűjtötték a használt dolgokat és újra feldolgozták. Így felvásárolták a használt papírt is. 
Ami papír már annyira értéktelen volt, hogy nem kellett a felvásárlónak, azt más gyűjtötte össze és adta 
el a megfelelő gyűjtőhelyen. Akkoriban valamennyi ruha kézi szövéssel készült, így nagy érték volt. Edoban 
kb. 4000 használtruha kereskedő élt a felvásárlásból. Bambuszból készítettek esernyővázat és zsírpapírt 
húztak rá. Felvásárolták a régi esernyőket, és lecserélve róluk a papírt új esernyőt készítettek. Csomago-
lópapírnak adták el a használt zsírpapírt. Hasonlóan a használt hordóknak is voltak felvásárlói, akik a fel-
újítással foglalkozó vállalkozóknak adták el őket. Voltak begyűjtők, aki apró játékokat, édességet vittek 
magukkal. Olyasmit kiáltoztak, hogy 'csere-bere'. Ha gyerekek játék közben régi szeget vagy más fémtár-
gyat találtak, becserélhették játékra, édességre. Felvásárolták a gyertyák lecsöpögött viaszát. Megvet-
ték a tüzelés után maradt hamut is és a parasztoknak mint talajtápot eladták, ugyanis magas a kálium tar-
talma. Házaknál hamugyűjtő ládát, nagyobb intézményekben hamugyűjtő bódét tartottak. Más társadalmak 
is használják erre a hamut, de egyedül Japánban vásárolták fel. Tanintézményekben a tankönyvek nem a 
tanuló, hanem az intézmények tulajdonában voltak. Feljegyzések szerint megesett, hogy egy matematika 
tankönyvet 109 éven át használtak.

Összegyűjtötték az emberi anyagcseretermékeket is, kb. 1955-ig ez volt a legfontosabb talajerő 
utánpótlási nyersanyag Japánban. Mialatt Európában ez járványkeltő veszélyforrás volt, a japánok mint ér-
téket dolgozták fel. Mivel a széklettel a szervezetből kikerülő kórokozók csak az emberi szervezetben 
képesek szaporodni, a széklet megfelelő idejű érlelés után veszély nélkül használható a termőtalaj táplálá-
sára. Parasztok rendszeresen látogatták a velük szerződést kötőket, pénzzel vagy zöldséggel fizettek. 
Később nagybani felvásárlók és viszonteladók vették át az ágazatot. A sok lakót tartó háziurak jó pénzt 
kerestek ezzel. Fintoroghatunk ezen, de a japán városok jóval tisztábbak voltak a mieinknél és ma is azok. 
Általában a japánoknak sokkal jobb az egészségi állapotuk, mint a miénk, ugyanakkor tisztaságuk miatt ér-
zékenyebbek is a fertőzésekre, mint mi.

Ilyen takarékosság mellett nem vagy alig nőhetett a gazdaság. Így a felvásárlók, javítók, gyártók 
nem sok haszonhoz, befektetni való tőkéhez juthattak. Mindenki csak megélt, de gazdagodni nem gazda-
godhatott. Nem a tömegtermelésen, hanem a források teljes kihasználásán alapult az Edo korszak fenn-
tartható társadalma.

Japán akkor csak napfényből származó erőforrást használt. Gallyá, ággá, törzzsé, termésekké ala-
kítják a fák a naperőt. Ha a múlt évben képződött terméseket, ágakat, gallyakat használjuk, akkor a múlt 
évi naperőből élünk. Tekintve Japán erdeit, egy japánra az Edo korban legalább 200 tonna fa jutott. Éven-
te egy fa tömege átlagosan 5%-kal gyarapodik. Ezzel az évi növekmény egy Edo kori japánra legalább 100 
mázsa fa volt. Ennek csak kis töredékét használta fel az Edo kori fenntartható társadalom embere. Úgy-
szólván csak a gallyakat eltüzelve megélt. Ezért is lehetett a társadalom fenntartható. Ha nézzük az Edo 
korszakot, az erőforrások 80%-a az elmúlt év, 95%-a az elmúlt három év napfényéből származik. Mindez 
azt jelenti, hogy az Edo társadalom szinte mindenhez, amire szüksége volt, az elmúlt 2-3 év napfényét 
használta fel. Csaknem mindent növényekből állítottak elő, kivéve a fém, cserép és más ásványi anyagokból 
készült termékeket.

Amíg a villany meg nem jelent, papírlámpákkal és viaszgyertyákkal világítottak, az olajat és viaszt 
maguk állították elő. Olajat növényi magvakból sajtoltak vagy bálnaolajat, szardíniaolajat használtak. Fon-
tos melléktermék a rizsszalma, minden kg rizsre durván 0,8 kg szalma jut. Rizsszalmából öltözetet, lakbe-
rendezési, használati tárgyakat is készítettek és tüzeltek is vele. Hamuja azután visszajutott a földre, 
száz százalékosan hasznosult. Öltözetként papucsot, kalapot, esőkabátot készítettek belőle. Az állatte-
nyésztők is többféle módon használták a rizs szalmáját.

Beteg társadalmak

Az ép társadalom szerveződő rendszer, melyben a szerveződés a bizonyos fokig szabadon döntő 
emberek egymáshoz fűződő kapcsolatain keresztül jön létre. Érdekek ütköznek a társadalmi folyamatok-
ban és sokszor fennáll annak a lehetősége, hogy bizonyos érdekcsoportok egyeduralkodókká válhatnak. Az 
uralkodóvá vált csoportok érdekei akkor érvényesülhetnek a legjobban, ha az embereket sikerül meghatá-
rozott, többé-kevésbé gépies tevékenységekre szorítani, megakadályozva azt, hogy idejüket és erejüket 
másra is fordíthassák. Ilyen gépies tevékenység lehet a kényszeresen végzett munka, a katonáskodás vagy 
más, a hatalmon lévő csoportot szolgáló cselekvés. Akkor lehet az embert ilyen gépies, kiszámítható visel-
kedésre késztetni, rávenni, embergéppé alakítani, ha sikerül őt embertársaitól valamilyen módon leválasz-
tani, eltávolítani. Ehhez az kell, hogy lehetőleg csak annyit érintkezzen másokkal, amennyire ezt az ember 
élettani szükségletei megkövetelik. Viselkedjen úgy, mint az állat, akiről tudni lehet, hogy adott helyzet-
ben mit fog tenni. Ne beszélgessen másokkal az élet komolyabb kérdéseiről, ne szervezkedhessen, ne kí-
sérelje meg a maga kezébe venni az életét.

Könnyen irányítható, kiszolgáltatott a magányossá lett ember. Csak a megélhetés, a gazdaság köti a 
világhoz és a gazdaságon keresztül az ember nagyon könnyen mozgatható, ki és bekapcsolható. De az em-
beri kapcsolatok elsorvasztása lebénítja a szerveződést. Hosszabb távon életképtelenné, fenntarthatat-
lanná teszi a társadalmat. Erről szólunk a következőkben.

A zsarnokság

A mindenre kiterjedő parancsuralmi rendszer, a zsarnokság lényege az, hogy az emberek viselkedé-
sét a központi irányítás teljesen felügyeli. Ami a tájékoztatást illeti, a zsarnokságot úgy jellemezhetjük, 
hogy az összes tudást, ismeretet egy helyre akarja összpontosítani és annak birtokában kívánja vezetni a 
társadalmat. Csak azt tudatja a társadalom egyes rétegeivel és az egyénekkel, amit éppen szükségesnek 
tart. A tudás feletti egyeduralmat minden lehetséges módszerrel igyekszik elérni és fenntartani.

A zsarnokok lebecsülik, semmibe veszik a szabad együttműködés során kialakult rendet és a fegye-
lem, az engedelmesség mindenhatóságát emelik ki. Tudják, az emberi közösségek, szerveződések létezése, 
azok működése kiszámíthatatlan következményekkel járhat. Ezért a zsarnokság bevezetésekor első és 
legfőbb feladatuk a társadalom részekre darabolása. Ezt a zsarnok azért teszi, mert a kapcsolataitól 
megfosztott egyének viselkedése már kiszámítható, embergépként viselkednek.

A parancsuralmi rend létrehozásának és fenntartásának legfontosabb eszköze a titkosrendőrség. 
Ennek alapvető feladata nem az egyes emberek leleplezése, börtönbe zárása, a szervezkedések kikutatása 
és felgöngyölítése, hanem a társadalom tájékozódási rendszerének megbénítása. Éppen az a titkosrendőr-
ség működtetésének fő célja, hogy az emberek bizalmatlanná váljanak egymás iránt és így ne merjenek 
nyíltak, őszinték lenni egymással, féljenek emberi kapcsolatokat teremteni és fenntartani. Ha a titkos-
rendőrség igazi összeesküvés nyomaira bukkanhat, az annak a jele, hogy rosszul dolgozik, mert az emberek 
még nem tartanak eléggé a besúgóktól, és meg mernek bízni egymásban.

Élet- és fejlődésképtelenné teszi a zsarnokság a társadalmat. Ezért az összeomlása mindig csak idő 
kérdése. Ugyanis a világ, a zsarnoki állam környezetét képező külvilág változik. Egy élő szervezethez ha-
sonlóan, az egyes ép társadalmak folyamatosan válaszokat adnak, alkalmazkodnak a környezetük - legyen 
az természeti, vagy emberi - változásaihoz. De a zsarnokság, amely az élő társadalmat megölte és valami-
lyen gépezettel helyettesítette, nem képes az alkalmazkodásra. Nem is akar alkalmazkodni, nem is tud. Az 
ép társadalmat behálózó tájékozódási rendszerek tönkretételével, a tájékoztatás központosításával élet-
képtelenné teszi magát. Felépítésénél fogva képtelen a kívülről beérkező jelzések, adatok érzékelésére, 
rendszerezésére, feldolgozására, az azokra adandó megfelelő válaszra.

A teljesen parancsuralmi rendszer átlagos élettartama 2-3 nemzedékre tehető. Ezalatt a társada-
lom feléli a korábban kiépült alaprendszert. Tönkremennek az utak, romosodnak az épületek, lepusztul a 
hírközlés, oktatás, egészségügy. De ami még ennél is súlyosabb, a megnyomorított emberek elfelejtik, ho-
gyan kell az ismeretekkel bánni, kapcsolatrendszereket és intézményeket építeni és fenntartani. Hacsak 
nem bocsátkoznak felelőtlen háborús kalandba, a parancsuralmi rendszerek belülről, külső romboló hatás 
nélkül roppannak össze.

Az eltompítás rendszere

A zsarnokság ősrégi rendszer és erőszakossága miatt meglehetősen ingatag. Mivel az embereket 
igazából csak testi mivoltukban fenyegeti, nem annyira veszélyes, mint az emberek tudatának átgyúrására 
alkalmas eszközökkel felszerelt hatalom. A 20. században a hang- és képcsatornák rohamos terjedésével 
új lehetőség adódott arra, hogy az embert embergéppé lehessen alakítani. A kép- és hangcsatornák óriási 
mennyiségű, az embert izgató hírt, tudósítást, eseményt zúdítanak mindenkire. A hírözön a fontosabb 
pontokban torzított, az egész csupán üres zaj és ricsaj. Emiatt az emberek túlnyomó többsége nem tudja 
meg, milyen világban él és igazából mi is történik körülötte. Emiatt bizonytalanná, szorongóvá válik és haj-
lik arra, hogy csak önmagát védve elforduljon másoktól. Továbbá a folyamatos feszültséget keltő, a gyil-
kosságokat és egyéb rémségeket tömegével mutató műsorokat, az érzékek állandó izgatását az elme csak 
úgy tudja elviselni, ha érzéktelenebbé válik. Azaz az ember kezd tompulni. De ez a tompulás nemcsak a 
képernyő előtt, hanem mindenkor jellemezni fogja. Családon, közösségen belül is. Egyre inkább magára ma-
rad és lassan már csak a munkahelye, a megélhetés és a vásárlás érdekli. Éppen ezt akarják, hogy ilyenné, 
kiszámíthatóvá, irányíthatóvá, embergéppé váljon.

A kép- és hangcsatornák hatalmas fegyverek. A korábban kisebb közösségekben élő, egymást na-
gyon jól ismerő emberek is tartottak a hazugságtól és a félrevezetéstől. De az az ősrégi emberi tapaszta-
lat vezérelte őket, hogy a hazugság úgymond kis hazugság, az igaz dolgok közé van becsempészve, hogy az 
emberek elhiggyék. Ugyanis a régi közösségekben mindenki ismert mindenkit és a körülményeket is. Így a 
nagy hazugság azonnal lelepleződött és a nagyot hazudó lehetetlen helyzetbe került. Viszont a mai társa-
dalmakban, ahol nem ismerjük annyira egymást, egyes vezetők és a kép- és hangcsatornák igen gazdag tu-
lajdonosai rájöttek arra, hogy a nagy, a teljes hazugság mennyire hatékony eszköz. Az emberek ugyan gya-
nakvóak és a mondottakat nem hiszik el teljesen, viszont mivel ösztönösen csak kis hazugságnak veszik, a 
mondottaknak jó részét valósnak fogadják el. Holott az egésznek csak egy parányi része volt igaz. Mire 
ráébrednek, mekkorát hazudtak nekik, már késő, a nagy hazugság elérte célját.
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