
AZ EMBER ADOTTSÁGAI ÉS ÉRTÉKEI

Ahhoz, hogy az emberi történelem mozgatórugóit, az egyes fordulatok, válságok jellemzőit 
tanulmányozhassuk, foglalkoznunk kell az ember természetben elfoglalt helyével, az ember adottsá-
gaival és értékeivel.

Ősi életmódunk

195 ezer évvel ezelőtt jelent meg a mai ember. Ha az állatok és emberek viselkedését össze-
vetjük, a különbség minőségi. Míg egyazon állatfaj egyedei ugyanabban a helyzetben nagyjából 
ugyanazt teszik, különböző emberek azonos helyzetben más és más módon viselkedhetnek. Míg az ál-
latot elsősorban ösztöneik vezérlik, az embert az ösztönös viselkedés mellett a tanult, begyakorolt, 
belé nevelt készségek és az értelme által felügyelt akarati cselekvések jellemzik. Miközben az érze-
tei és ösztönei által meghatározott állat a pillanatnak él, az ember képes előre is tekinteni. Éppen ez 
az embert jelentő görög szó, az antroposz eredeti jelentése, szó szerint felfelé, előre, messzire né-
zőt jelent.

Emberelődeink Afrikában fás ligetekkel tarkított füves pusztán éltek. Kedves az ilyen táj az 
embernek. Bármilyen vidéken éljen is a kicsi gyermek, ha tájképeket mutatnak neki, egyértelműen a 
füves-ligetes vidék tetszik neki a leginkább. Ösztönösen ilyen helyen érezzük magunkat a legjobban. 
Bár ezt a képet későbbi élmények elnyomhatják, csaknem mindenki vágyik kertes házra. Ösztöneink, 
viselkedésünk jó része ősi életmódunkkal értelmezhető.

Társainkra nagyon erősen rá vagyunk utalva, a szavannán az ember 150-200 fős csoportokban 
élt. Napjainkban társadalmakként létező csoportok már csak Új-Guinea vagy Amazónia legeldugot-
tabb területein találhatók. Alig fél évszázada az ősi életmódot követő ausztrál bennszülöttek és a 
Kalahári-sivatag peremén élő kungok életét még részletesebben is tanulmányozhatták a néprajztu-
dósok. Ezek az embercsoportok nagyon nehéz természeti viszonyok között éltek és élnek, sivatagok 
peremén. Éppen ezért maradhattak meg, másnak nem kellett az ennyire kietlen terület. Legalább 60 
ezer évvel ezelőttig, amikor megindult az Afrikából való szétszóródás, valószínű valamennyi ember 
ilyen csoportban élt.

Csoportban kell élni, ez beépült az ember ösztöneibe. Tartoznunk kell egy, a családnál na-
gyobb, de nem túl nagy, legfeljebb 150-200 fős csoporthoz. Ezért a csoportért az ember komolyabb 
áldozatokat is kész hozni és képes alávetni saját érdekeit ennek a nagyobb közösségnek az érdekei-
ért. Ha megnézzük a címjegyzékeinket, nézve, kiket ismerünk közelebbről, hány embert tartunk ko-
molyabban számon, kiderül, hogy 100-200 főről van szó. De az együttműködés csak a csoporton be-
lülre vonatkozik. Csoporton kívüliek másnak, versenytársnak számítanak, akinek nem jár az, ami a 
csoporton belülieknek. Mindez benne van a természetünkben és ez nem akármilyen gondot jelent a 
mai egyetemesülő világban.

Ősi életmódunk a vándorló, vadászó-gyűjtögető csoportban való élet. Mindenki közösen hasz-
nálja a csoport területét, nincs felosztva kisebb csoportok vagy egyének között. Ahogyan az auszt-
rál bennszülöttek vagy a Kalahári-sivatagban élők esetén tapasztalták, a csoportok csupán pár napra 
elegendő élelmet tartanak maguknál. Nincs állandó lakhelyük, az egyes gyümölcsökért és egyéb táp-
lálékért sokszor tíz kilométernyit gyalogolnak. Egy bőrzsákban is elfér az emberek holmija. Nincs az 
eszközeiknek különösebb értéke, könnyen elkészíthetőek. Vadászfegyvereik sem túl erősek, így nem 
tudják a vadat erősebben megsebezni. Ezért mérgezett nyilakkal vadásznak. Hosszú órákon át kell 
követni a vadat a megsebzés után, míg végleg elejthetik.

A megfigyelt gyűjtögető-vadászó csoportokban az ott élő emberek jó egészségben, magas, 
60-70 esztendő közötti életkort érnek meg. Változatosan, egészségesen táplálkoznak, sokat mozog-
nak, hajszoltság és felesleges feszültségek nélküli kiegyensúlyozott életet élnek. Csak a csecsemő-
ket fenyegeti a vándorló életmód miatt nagyobb veszély, de ha megérik az első életévüket, attól 
fogva jó életkilátásaik vannak. Ösztöneinkbe ivódott az évmilliókon keresztül folytatott gyűjtögető 
életmód. Eszerint ne törődj azzal, mi lesz majd, hanem mindennap megyünk és gyűjtjük amit lehet. 
Ez az ösztönös "menj és gyűjts" életrend ma is meghatározó, pedig a régi eljárásoknál sokkal haté-
konyabb módszereink vannak javak szerzésére. A gyűjtögető-vadászó életmód máig ható öröksége 
az az öröm is, amit akkor érzünk, ha találunk valamit. Gomba, szamóca és más vadon termő gyümölcs, 
növény gyűjtése felüdítő élmény. A szerencsejátékok iránti fogékonyság, a nyerni vágyás is ősi örök-
ségünk.

Egy vándorló csoport népessége nagyobb mértékben nem nőhet. Mennie kell a többiekkel a vá-
randós és pici gyermeket nevelő nőnek is és a gyermekeket is állandóan magukkal kell vinniük. Nem 
lehetséges, hogy az egyik gyermek még csecsemő és az idősebb testvére csak egy-két évvel koro-
sabb. Az idősebb testvérnek már együtt kell mennie a felnőttekkel. Éppen ezért a gyermekek szüle-
tése között eltelt időszak meglehetősen hosszú kell, hogy legyen, legalább 4-6 esztendőnyi. Sokáig, 
évekig szoptatnak az anyák. Ez nem csupán a gyermekek táplálását könnyíti meg, teszi egészsége-
sebbé, hanem egyúttal fogamzásgátlás is. Nem megfelelő időszakban fogant gyermeknek kevés az 
esélye az életben maradásra, nagy valószínűséggel elhagyják. Viszont az anyák a megtartható gyer-
mekeiket legalább 3 éves korig nagy figyelemmel és szeretettel gondozzák. Ez a gyermeknevelés 
természetes módja, a gyermeknek erre van és ma is erre lenne szüksége. Gyűjtögető-vadászó cso-
portban a gyermek, mivel csak keveset nevelhetnek fel, igen nagy kincs.

Mivel a csoportok kis létszámúak és kevés a gyermek, a gyűjtögetők lehetőleg kerülik a cso-
portok közötti véráldozattal vagy akár halálos sebekkel is fenyegető összetűzéseket. Inkább elke-
rülik egymást. Igazából nincs miért harcolni, hiszen nincsenek felhalmozott, elragadható javak. 
Amely csoportok úgymond megvadulva a többiekre törnek, azok a veszteségeik miatt előbb-utóbb 
felmorzsolódnak.

Nincs a csoportban különösebb munkamegosztás, kivéve a kor és a nem szerinti feladatokat. 
Mindenki élelem után jár. Nem tud a csoport főnököt, munkaszervezőket eltartani. Nincsenek ren-
det fenntartó intézmények. Csoporton belüli vitákat megbeszélésekkel, békítéssel rendeznek el. Ha 
a helyzet két egyén között végképp elmérgesedett, akkor valamelyikük csoportot vált. Nincsenek 
törvények, a közös dolgokat együttesen vitatják meg és így találnak megoldást. Mindenki egyenlő, de 
természetesen személyiség, testi erő, értelem és a vadászatokban, harcokban tanúsított ügyesség 
fontos tényezők. Befolyásolják, ki mennyire vesz részt a döntésekben. Mivel egyenlőnek lenni ter-
mészetes állapotunk, ösztönösen visszautasítjuk a születési előjogokat és azt hogy más egyéb miatt 
eleve fölénybe legyenek velünk szemben. Nehezen viseli el az ember, hogy dönthetnek felőle anélkül, 
hogy abba neki beleszólása lehetne. Nemrég közölt felmérések szerint a társadalmi ranglétra maga-
sabb fokain állóknak jobb az egészségi állapota, magasabb a várható életkora. Ez független attól, 
mennyire gazdag és ténylegesen milyen felépítésű a társadalom. Mindez csak az alávetettség meg-
nyomorító hatását fejezi ki. Ez magyarázza a mindenkori egyenlőségi mozgalmak, többek között a 
jelenlegi szocialista szerveződések népszerűségét.

Ösztönössé, beépültté vált a becsületérzetünk is, nemrég találták meg az agykérgünkben en-
nek központját. Olyan kísérletet végeztek, amelyben emberpárok viselkedését vizsgálták. Egyik kö-
zülük kapott 20 dollárt és azt meg kellett osztania a társával. Ugyan ő döntött, mennyit ad a másik-
nak, de ha a társa nem fogadta el a neki felajánlott összeget, akkor egyikük sem kapott semmit. Az 
esetek többségben méltányosan, fele-fele arányban osztoztak. Viszont néhányszor az osztásra jo-
gosult arcátlanul úgy döntött, hogy csak alig ad a másiknak, mert az annyinak is örülhet, és ha felhá-
borodik ezen, akkor semmit sem kap. Ilyen esetekben a sértett személy becsületérzeti központja 
igen erősen működni kezdett. Ennek eredményeképpen a legtöbb esetben a sértett azt választotta, 
hogy inkább semmit sem kap, mintsem hogy ilyen becstelenség megessék. Ez az agyterület 20-22 
éves korra fejlődik ki teljesen.

Természetes módon segítenek egymáson a csoport tagjai. Ösztöneinkbe íródott az is, hogy a 
kapott segítséget viszonozni kell. Nem azonnal, de tudom, tartozom és idővel törlesztenem kell. Se-
gítek, mert bennem van, ez nem egyszerű jóság, hanem rám nézve is kedvező következményei lesz-
nek a jövőben. Nem tűrheti a csoport a lógósokat, a segítőkészséggel visszaélőket, a haszonlesőket, 
ezeket bünteti. Súlyosabb esetben egyszerűen kirekesztették maguk közül. Ha valakitől például 
megvonták a nevét, az illetőnek megszakadtak a kapcsolatai. Ezzel szinte mindent elveszítve, búsko-
morságba merülve gyorsan megbetegedett és meghalt. Ösztöneinkbe van írva - nemrég mutatták ki - 
hogy a segítőkészséggel visszaélőket, potyázókat, ingyenélőket meg kell büntetni. Ezt önzetlen bün-
tetésnek nevezik, azaz akkor is büntetek, ha ez nekem egyébként fáradságos és kellemetlen.

A tudatos és a tudattalan

Ha valami az eszünkbe ötlik, általában nem tudjuk, miért éppen az jutott az eszünkbe és mi-
lyen úton-módon jutottunk el az adott gondolathoz. Nem láthatunk bele az elménkbe. Működését 
nem tudjuk követni, döntéseink valódi hátterét általában csak sejthetjük, sőt sokszor érthetetlenül 
állunk önmagunkkal szemben. A lélektan és az agykutatás legújabb eredményeit is figyelembe véve 
azt mondhatjuk, hogy a döntéseinket az elménk tudattalan tartományai munkálják ki. A tudatos 
szint csak mint figyelő, szemléző, felülvigyázó, ellenőrző egység működik. Megvizsgálja, hogy a tu-
dattalan által előterjesztett anyag megfelelőnek, ésszerűnek tűnik-e, jól van-e megfogalmazva, stb. 
Míg a tudatalatti tevékenységet ösztönök, érzelmek és tanult viselkedési módok határozzák meg, 
addig a tudatos agyműködés a szokatlan helyzetekben vezeti az embert. Ha ilyenkor az egyén csak a 
szokványos módon, tudatos megfontolások nélkül cselekszik, akkor egyáltalán nem biztos, hogy meg-
felelően él az alkalommal, vagy el tudja kerülni a fenyegető veszélyt. Abban segít a tudatos agytevé-
kenység, hogy az ember megfelelően viselkedve minél jobban illeszkedhessen környezetéhez. Érthe-
tő a tudatalatti és a tudatos közötti feladatmegosztás. Egyszerűen nem férhetünk hozzá mindahhoz 
a tudatalattiban jelenlévő anyaghoz, amiken vágyaink, törekvéseink, döntéseink alapulnak. Képtelen-
ség is lenne valamennyi ismeretünket tudatosan vizsgálni, sohasem érhetnénk a végére és semmilyen 
döntést nem hozhatnánk meg. Érzékeink másodpercenként 11 milliónyi adatot kezelhetnek, ezek kö-
zül legjobb esetben jó ha 40 válik tudatossá.

Ha a tudatos gondolkodás nem elég erős és emiatt a berögzült, főleg ösztönszerű viselkedé-
sünk válik meghatározóvá, akkor úgy járunk, mint a csapdába esett majom. India déli részén használ-
ják majomcsapdaként a kivájt, rúdhoz erősített kókuszdiót, melyet rizzsel töltenek meg. Csak akko-
ra a kókuszhéjon vágott lyuk, hogy a majom keze ugyan befér rajta, de ha belemarkolt a rizsbe, utá-
na már nem tudja a kézfejét kihúzni. Így ejtik fogságba, ugyanis képtelen a zsákmányát elengedni. 
Nem fogja fel, hogy ily módon az ember kezére jut és az a marok rizs nem érhet többet, mint a sza-
badsága.

Nagyon sokszor eleve nem szükséges a tudatos közbelépése. Nemcsak az emberi szervezet 
életműködésére irányuló tevékenységek, de az érzékszervek hasznosítására, a járásra, közlekedés-
re, írásra, a zeneművész ujjainak akaratlan mozgására irányuló cselekvések túlnyomó többsége is ön-
működően valósul meg, mert megtanultuk, begyakoroltuk őket. Jól betanult, beidegződött tevékeny-
ségeinket a tudatos ellenőrzése nélkül is megfelelően végezzük. Amikor teniszezni tanulunk, figyel-
nünk kell, úgy fogjuk az ütőt, úgy tartjuk azt, úgy ütjük meg a labdát, ahogyan tanították. Később 
már a tudattalan rész végzi el a megfelelő számításokat, miként fogadjam, üssem vissza a labdát. 
Tudatosan itt csak azt észlelem, hogy mindez sikerült-e. Hasonlóan, amikor vezetni kezdek, ez elein-
te nagyon nehéz. Mozdulataimat, figyelmemet állandóan ellenőrizni kell, vajon a megtanult szabályok 
szerint tevékenykedem-e. Később már könnyebb lesz a vezetés, mert a gyakorlás hatására rögzültek 
bennem a megfelelő műveletek, kezd már menni magától is.



Mai agyfényképezési eljárásokkal kimutatható, hogy döntéseink, vágyaink, törekvéseink a tu-
datalatti tartományból származnak. Csak onnan támadhat indulat a cselekvésre. Eszerint az ember-
ben nem az a jó, szép, igaz kelt cselekvésre indulatot, amit az eszével annak tud, hanem amit belül-
ről, tudat alatt is annak érez. Ha a dolog egyszerű, nem ütközik akadályba, nincsenek meggondolandó 
társadalmi következményei, akkor az a tudat, az értelem igénybevétele nélkül önműködően kielégül. 
Ha a feladat bonyolultabb, a tudatalattiban ébredt vágy, törekvés a tudatalatti által mellékelt in-
doklás kíséretében kb. fél másodperc múlva felkerül a tudati övezetbe. Csak annyi a tudatos rész 
szerepe, hogy felülvizsgálja, mérlegelje a vágyat, törekvést. Ha nem megfelelő az indoklás, vissza-
küldi a tudatalattinak, más, elfogadható indoklást kérve. Ha a tudatalatti nem tud megfelelő indok-
lást adni, általában eláll a vágyott cselekvéstől. Ha a tudatos úgy találja, hogy a tudatalatti által fel-
küldött indoklás elfogadható és megindokolható, akkor az szándékká, akarattá válik és a megfelelő 
eszközöket megtalálva az egyén azt megcselekszi.

Jól jellemzik a tudatos tartományok szerepét az alábbi vizsgálati eredmények. Kétféle hely-
zetben nézik meg, hogy az ember agyának mely területei válnak tevékenyebbé. Mindkét alkalommal 
pénzjutalmat kap az ember, és megválaszthatja, mikor veszi fel a pénzt. Aközött kell választania az 
első helyzetben, most azonnal kapjon-e 27,10 dollárt, vagy inkább négy hét múlva 31,25 dollárt. Má-
sik esetben pedig, hogy két hét múlva kapjon-e 27,10 dollárt, vagy inkább hat hét múlva 31,25 dol-
lárt. Mindkét esetben működtek a megfontoló, mérlegelő tudatos agyterületek. De az első helyzet-
ben, amikor az ember azonnal kaphat valamit, az érzelmekkel kapcsolatos tudatalatti területek tevé-
kenysége kifejezetten erőssé vált. A tudatos tartomány az első esetben akkor vált igen tevékennyé, 
amikor a vizsgált egyén lemondott az azonnali jutalomról és ehelyett a késleltetett pénzfelvételt 
választotta.

Bár az értelem, tudás, tudatosság nem képes az emberben szükségletet, vágyat támasztani, 
ami az akarati cselekvés folyamatát beindíthatná, viszont az ember tudatalattija, különösen gyer-
mekkorban, alakítható. Neveléssel, melynek fő eszközei a példamutatás, gyakoroltatás, tanítás és 
oktatás, ösztönöket kiegészítő, értékes viselkedésre indító beidegződések és készségek, erkölcs 
építhető a tudatalattiba. Miután a nevelés megtörtént, az erkölcsös viselkedés szabályait ösztön-
szerűen követjük. Minél fiatalabb a gyermek, annál fogékonyabb a nevelésre. Mivel a képek és általá-
ban a művészi alkotások sokkal inkább alakítják a tudatalattit, mint az értelemhez szóló érvelések, a 
kisgyermek képszerű mesékkel, történetekkel való erkölcsi nevelése különösen hatékony.

Ha nem a belénk nevelt erkölcs szerint viselkedünk, belső küzdelem támad bennünk, furdal a 
lelkiismeret és ennek élettani jelei is vannak. Például ha nagyobbat hazudnánk, a pirulás, a testbe-
széd és más elárulnak bennünket. Éppen ezen alapul a hazugságvizsgáló készülékek működése. Azon-
ban vannak olyan emberek, körülbelül minden századik, akiken az erkölcsért felelős agyközpont fo-
gyatékossága miatt nem fog a nevelés. Emiatt hiányoznak belőlük a társadalmi együttélést szolgáló 
gátlások és késztetések és nincs lelkiismeretük sem, ami feltámadhatna bennük, ha nem a nevelés-
nek megfelelően viselkednek. Pszichopatáknak, magyar eredetű kifejezéssel erkölcsfogyatékosoknak 
nevezik őket. Szemrebbenés nélkül hazudhatnak, felelőtlenül ígérhetnek, nincs olyan élettani jel a 
viselkedésükben, amely leleplezhetné őket, mindezt mélyen a szemedbe nézve tehetik, nem fogsz 
gyanút. Remek színészi képességeik vannak és amíg várnak tőled valamit, elbűvölőek tudnak lenni. 
Amint viszont már hozzájutottak ahhoz, amire vágytak és feleslegessé válsz, kímélet nélkül elbánnak 
veled, annyira arcátlanul, kegyetlenül, lélektelenül viselkedve, ami az egészséges ember számára 
képtelenség. Egyedül a saját szándékuk számít, azt minden eszközzel véghezviszik. Nem csoda, hogy 
sok közülük börtönbe kerül, de ez nincs hatással rájuk, nevelhetetlenségük miatt nem tudnak meg-
változni. Akik tehetségesek és ráadásul jobb a családi hátterük, a kifinomultabb megtévesztő eljá-
rásaik és teljes gátlástalanságuk segítségével nagyon magas állásokba is feljuthatnak. Ha a szándé-
kuk a társadalom számára értékes célokkal esik egybe, akkor nagy dolgokat vihetnek végbe. De élet-
útjukat ekkor is az általuk tönkretett, összetört, kifosztott emberek sorsa jellemzi.

Hagyományos, az állatvilágból örökölt módszer a megtévesztés. Azért is fennmaradt, mert a 
megtévesztés a csoporton kívül élőkkel szemben nem volt tiltott. De magunkat is becsaphatjuk. Mi-
vel nem tudjuk követni a törekvéseinket, a döntéseinket kidolgozó tudatalatti agyműködést, nem va-
gyunk tisztában azzal, éppen miért merül fel bennünk ez vagy az a törekvés, döntési lehetőség, 
mennyire igaz a tudatalattitól érkező indoklás. Még inkább rejtettek maradnak tudatos énünk szá-
mára azon döntéseink előzményei, amiknek mozgatóit tudatos énünk szégyellné. Letiltaná ezeket a 
tudatos részünk, ha tudná, hogy igazából miért is döntöttünk éppen így vagy pedig erősebb tusako-
dás után fogadná csak el. Tudatalattim az elrejtéssel megóv a lelkiismeret-furdalástól meg attól, 
hogy tudatosan leállíthassam annak a megtételét, amire törekszik. Mondhatjuk, először magunkat 
csapjuk be, hogy azután másokat még jobban meg tudjunk téveszteni, megszerezhessük tőlük azt, 
amire tudatalattink, benne elsősorban az ösztöneink törekszenek. Inkább győzni akarunk és nem az 
igazságot megismerni. Elménk olyan, akár az ügyvéd, aki ékesszólását, tudását arra fordítja, hogy 
védencét minél kedvezőbb helyzetbe hozza, függetlenül attól, mi volna az igazság. Azaz az ember 
nem az az ésszerűen gondolkodó, döntéseit az értelem fényében meghozó lény, akinek főleg a felvi-
lágosodás kora óta nagy büszkén hisszük magunkat.

Az elme működéséről szerzett tudományos ismereteket a hirdetési és tudatipar (tömegkom-
munikáció) igen hatékonyan használja, úgyhogy a hatalom számára a nyílt erőszakra már csak a na-
gyon feszült helyzetekben lehet szükség. Nézzük példának, mint hatnak az országút mentén elhelye-
zett óriáshirdetmények. Nem nézheti a gépkocsi vezetője ezeket, hiszen csak annyit törődik velük, 
hogy ezek nem közlekedési táblák, viszont sokszor látja őket és a kép beíródik a tudatalattijába. Le-
gyen ez a kép egy most bevezetett kávé hirdetése, amin egy vonzó pár készül a gőzölgő kávét fo-
gyasztani. Kellemes, örömet mutató látvány, mindenki vágyik az ilyen meghitt kapcsolatra, és mint 
vágyott állapotot őrzi a képet a tudatának mélye. Akkor kezd a kép hatni, amikor a vezető a bevá-
sárlókocsijával bemegy a bevásárlóközpontba. Azért annyira nagy az áruház, hogy minél többet bo-
lyongjon benne a vevő és a keresettebb árukat is e célból pakolják ide-oda. Általában azért megyünk 
a bevásárlóközpontba, mert kevés a pénzünk és minél olcsóbban szeretnénk vásárolni. Pár dolgot 
szeretnénk csak venni, de sokkal többet fogunk a bevásárlókocsinkba rakni. Mint ahogy a vezető is, 
aki ugyan nem akart kávét venni, de útközben szemébe ötlik a hirdetett kávé. Van ugyan otthon ká-
véja, de erős vágy ébred benne, hogy megvegye, ugyanis a tudatalattija a hirdetés mutatta boldog 
együttlétre vágyik. Nem az igazi ok jön fel indoklásul a tudatalattiból, hanem hogy akciós, olcsó, biz-
tosan nagyon zamatos, vedd el! És berakja a kocsijába. Mint más dolgokat is, amikre szintúgy nincs 
igazából szüksége és pénze sem rá, de mégis megveszi. Sokkal jobban járt volna és kevesebb ideje 
megy a vásárlásra, ha bemegy a kisboltba, ahol ugyan kicsit többe kerül, amit meg akar venni, de ott 
tényleg csak azt veszi meg, amire szüksége van. Ha tényleg annyira meg van szorulva, akkor csak 
annyi készpénzzel menjen be a nagyáruházba, amennyibe a szükséges áruk kerülnek, mert ha pénz-
kártyával fizethet, túl fogja költeni magát, nem ő dönt, mit vesz, hanem a hirdetők.

Ösztöneink, öröklött és szerzett képességeink

Mely ösztönei erősebbek avagy gyengébbek, ezekről az egyén nem tehet, mert kapta őket. 
Mennyire erőszakos, mily mértékben mennyire terjeszti ki magát avagy bezárkózó-e, képes-e befo-
gadni, avagy kizáró-e, ezek az egyén személyiségének rajta kívülálló jellemzői. Adottságaink nem kö-
vetkeznek egyértelműen abból, hogy éppen milyen géneket örököltünk. Mivel a magzat kialakuló ideg-
rendszere nagyon erősen függ az anya idegrendszerének működésétől, az anyával, az anya környeze-
tében történtek meghatározó hatásúak lehetnek. Ez dönti el, hogy az anyai és apai örökség mely 
összetevői válnak élővé, a rendelkezésre álló géneknek milyen összeállítású rendszere juthat sze-
rephez.

Ugyanazt az ösztönadottságot az egyén csiszoltságának megfelelően többféle szinten is ki 
tudja élni. Például az erőszakos természet legdurvább kiélési módjai a gyilkosság és más kegyetlen 
bűncselekmény elkövetése. De ezt az adottságot ki lehet élni mészárosként, kiképző őrmesterként, 
felsőbb szinten akár fogorvosként, sebészként is. Vagy az egyneműek között fellépő nemi vonzódá-
sért is felelős ösztönadottság művészi alkotómunkával is kiélhető. Ha az ilyen ösztönadottságú 
egyén magasabb szellemi területek felé fordul, csodálatos teljesítményekre lehet képes. Gondoljunk 
például Csajkovszkij életművére. Ezért ösztöneink önmagukban sem nem jók sem nem rosszak. Erő-
forrásként foghatjuk fel őket. Mint ahogy a félelmetesen lobogó tűz egyúttal az éltető fény forrá-
sa, úgy az egyébként ijesztőnek ható ösztönadottságok is nagyon sok jó és szép forrásaivá tehetők. 
Szép buddhista jelkép erre a mocsárból kinövő lótuszvirág. Sokféle növény tenyészik a mocsárban, 
amely egyúttal a lótusz nevelője is.

Az intelligencia örökölhetőségéről, az öröklött és szerzett képességek arányáról állandó tudo-
mányos viták folynak. Újabb eredmények szerint a képességeknek csak egy része, 30-40%-a örököl-
hető. Meglepő felismerés, hogy az intelligencia kb. 20%-a méhen belül szerezhető meg. Képessége-
ink 40-50%-a nevelés eredménye. Minél kisebb a csecsemő, a gyermek, annál érzékenyebb a környe-
zet által nyújtott mintákra.

Világszemlélet

A lélektan és az agykutatás egy fontos eredménye az, hogy nem a valóságot látom, hanem an-
nak a bennem előállítható képét. Elménk a világban történteket nem egyszerűen, felvevőgépként 
rögzíti, hanem a már korábban ismertekkel, tapasztaltakkal összevetve értékeli, minősíti és tárolja 
el. Ennek következtében az egyén a világból csak azt veheti észre, azt látja meg, amit vagy amihez 
hasonlót már ismer. Elsősorban csak azokra a dolgokra figyelhetünk fel a világban, amelyek a ben-
nünk kialakult rendszernek, amit világszemléletének, felfogásának nevezhetünk, megfelelnek. Amik a 
benne kialakult szemléletnek ellentmondanak, azokkal nem vagy alig képes mit kezdeni. Ezért az em-
ber döntéseit világszemlélete, felfogása meghatározó módon befolyásolja.

Képzeljük magunkat a vizsgálóbíró helyzetébe. Az a feladata, hogy a történteket kivizsgálja, 
feltárja, hogy pontosan mi, hogyan zajlott le. Szemtanúkat hallgat ki, akik egymással összeférhetet-
len dolgokat is mondanak. Tudja a vizsgálóbíró, hogy ez akkor is lehetséges, hogy a szemtanúk közül 
egyik sem hazudik. Csupán arról van szó, hogy beállítottságuknak, neveltetésüknek, korábbi tapasz-
talataiknak megfelelően más-más mozzanat ragadta meg a figyelmüket és elméjük az esemény fel-
dolgozása során a történtek egyes elemeit különbözőképpen értelmezte és raktározta el. A vizsgáló-
bíró megfelelő kérdéseivel tisztázza, hogy az adott tanú alkatának, műveltségének ismeretében a 
vallomásból mi fogadható el tényként. Tanácsos azt is kerülni, hogy a tanúk még a kihallgatásuk előtt 
megismerkedhessenek a többi tanú vallomásaival, mások és a sajtó véleményével. Ha a vallomások 
teljesen egybecsengenek, akkor a vizsgálóbíró rögtön tudja, hogy meg akarják téveszteni. Látja, 
hogy a tanúk összejátszanak, mert esetleg bűnrészesek, vagy megfélemlíthették, megvesztegethet-
ték őket.

Az egyén világszemléletének kialakulását az öröklött adottságai és a nevelés együttesen hatá-
rozzák meg. Külső ingerek, mintázatok hatására az agykéreg sejtjei egymáshoz kapcsolódnak, háló-
zatokba rendeződnek, így tárolják a megélteket. Minél fiatalabb az ember, annál fogékonyabb a kör-
nyezet által nyújtott mintákra, mások viselkedésére. Ezért a tudat magzatkori, kisgyermekkori és a 
rákövetkező, a felnőttkorig tartó fejlődési szakaszai meghatározóan fontosak. Az egyén világszem-
lélete kb. 25 éves korára szilárdul meg. A világszemlélettől függ, hogy minek tartja magát az ember 
a világban, milyennek látja a világot, mit tart annak egyes dolgairól, mi lesz számára fontos és mi az, 
ami kevésbé értékes. A középkorú egyénnek nagyon kemény és hosszú ideig tartó munka kell ahhoz, 
hogy valami számára teljesen új dolgot meg tudjon érteni, ugyanis létre kell jönnie az újfajta gon-
dolkodáshoz szükséges agyi rendszernek.



Ha az ember a világszemléletével össze nem férő dolgokkal találkozik és azok a mindennapi 
létfeltételeit nem veszélyeztetik komolyabban, akkor az egészről egyszerűen igyekszik tudomást 
sem venni. Ha viszont olyan valamivel szembesül, amely az életvitelének az egészét komolyan érint-
heti, akkor már nem teheti meg, hogy nem vesz róla tudomást. Ekkor először is igyekszik tagadni, le-
kicsinyelni a dolgot. Ez nem igaz, hamisítás, szemfényvesztés, csalás; vagy ez csak kivételesen van 
így, csak ilyennek látszik; vagy úgysem számít, ennek nincs jelentősége. Azaz az egyén a gondolkodá-
sát főleg csak arra használja, hogy önmagát, tetteit utólag igazolja. Például a fogyasztói társadalom 
polgárának ma szembesülnie kellene azzal, hogy az állandó gazdasági növekedés, azaz életszínvonal 
emelkedése lehetetlen, már csak azért is, mert az erőforrások, mint az olaj és a földgáz vészesen 
fogynak. Erre egyszerűen nem gondol. Ha kénytelen meghallani, arra az első válasz az, hogy ez nem 
így van.

Ha viszont az egyén értelmével belátja, hogy milyen nehéz a helyzet, magatartásának, életvi-
telének megváltoztatása egyáltalán nem olyan egyszerű. Ugyanis a benne kialakult gondolkodásmódon 
igen nehéz változtatni. Sokszor van úgy az ember, hogy akarna valamit és bár szándéka véghezvite-
lének nincs nyilvánvaló akadálya, mégsem tud úgy viselkedni, ahogyan szeretné. Bizonyos dolgokra 
egyszerűen képtelen vagyok, minden látható külső ok nélkül. Tudatosan ugyanis hiába akarok valamit, 
ha a tudattalanom nem javasol olyan döntést, ami lehetővé tenné számomra a kívánt viselkedést. A 
tudatos részem csak azok közül tud választani, amit a tudattalan elém tár, ezért továbbra is teszem 
azt, amit nem tartok jónak. Önmagunk átalakítása agykérgi hálózatunk áthuzalozását jelenti és ez 
nagyon sok tanulást igényel.

Fogas kérdés, hogy mennyire vagyunk szabadok. Azért nem beszélünk az állat szabadságáról, 
mert az állat azt teszi, amit az adott helyzetben az ösztönei előírnak. Ugyan az állatnál is számít, 
hogy mit tanult meg, de egy adott helyzetben egy állatfajta egyedei nagyjából mindig ugyanúgy vi-
selkednek. A tapasztalatok és a nevelés különbözősége miatt is érthető, hogy adott helyzetben kü-
lönböző emberek mást-mást tehetnek. Ez viszont még nem jelenti azt, hogy az ember szabad. Mint 
ahogyan az emberi agy működését ismertettük, a döntéseinket a tudattalan dolgozza ki, a tudatos 
szintre csak a döntés mérlegelése, a rábólintás, az elvetés vagy a visszaküldés marad. A tudattalan 
tartományban az egyes döntéseket a körülmények, az ösztönök, a tapasztalat, a tanulás, a nevelés 
eredményeinek összegződése, kölcsönhatása alakítja ki.

Nem tekinthetjük igazán szabadnak a kisgyermeket, mivel egy adott helyzetben még azt cse-
lekszi, ami akkor a leggyorsabban eszébe jut. Azt teszi, ami az öröklötten ott lévő és a tanulással, 
tapasztalással odakerült dolgokból a tudattalan a legegyszerűbben ki tud dolgozni. Nem jó, ha az 
ember felnőttként is így viselkedik, azaz azt teszi, ami az adott pillanatban éppen a legkézenfek-
vőbb, a legkönnyebb. Ekkor az ember csak sodródik a különböző világi tényezők kénye-kedve szerint 
és nem más, mint a legértelmesebb állat. Abban különbözik az állattól, hogy elméje fejlettségének 
köszönhetően sokkal többet tanulhatott és tapasztalhatott. Viszont azzal, ami az állattól minőségi-
leg megkülönböztetné, hogy mérlegel, szabadon dönthet, nem él. Megköti a múlt és a jelen, a tudatos 
szintjének gyengesége miatt aligha mondható szabadnak. Embergépként viselkedik. Az ember akkor 
nevezhető szabadnak, ha annyira öntudatossá válik, hogy személyként, felelőssége tudatában hozza 
meg döntéseit. Minél erősebb bennünk a tudatos szint ellenőrző és mérlegelő szerepe, annál szaba-
dabbak vagyunk.

Emberi szabadságunkat, hogy nem vagyok gépezet, az újra, alkotásra való készségünk bizo-
nyítja. Egy gép nem alkot, ha képes is sok mindenre, időről-időre csak ismétli önmagát. A töprengő, 
kereső emberi elméből eredeti gondolat pattanhat ki. Nem volt belé írva, nem az agyműködés elke-
rülhetetlen velejárója. Lehet, hogy az a gondolat másnak is eszébe jut, jutott már, de egymástól 
függetlenül ismerik fel, fogalmazzák meg. Olyat tervezhet, teremt az ember, ami addig nem léte-
zett a Mindenségben. Szabad az emberiség mint egész, történelme, tudományos eredményei, művé-
szete ékesen bizonyítja. Természetesen, nagyon sok mindenben gépszerűen viselkedik az ember. Kü-
lönösen az olyan öreg, aki szellemi renyhesége vagy betegsége miatt már csak ismételgeti régi önma-
gát, annak is egyre kisebb részét.

Igazából abban szabad a felnőtté váló ember, hogy 16-25 éves korában mit tesz életfelfogá-
sának középpontjába, azaz elfogadja-e a szülei, a közösség által ráhagyományozott világszemléletet. 
Ha választott, akkor döntéseit, cselekedeteit az fogja vezérelni. Ha elfogad, elhisz, bizalmába fo-
gad egy eszmerendszert, annyira, hogy az áthatja gondolkodását, akkor mérlegeléseit, mit tart fon-
tosnak és mit nem, ez az eszmerendszer fogja az életét meghatározni. Ha 25 éves korunkra nagyjá-
ból rögzül is a világszemléletünk, változásra ezután is van lehetőségünk. Megtehetjük, hogy többet 
olvasva, jobb társaságot választva, életmódot változtatva, többet és mélyebben imádkozva, vagy 
csak eltávolítva szobánk faláról a lelki egyensúlyt felkavaró képeket, megszüntetve a kereskedelmi 
csatornák hallgatását és nézését stb. módosítjuk agyi rendszereinket. Így egy idő, pár nap, hét vagy 
hónap után világszemléletünk és önmagunkról alkotott képünk is módosulni fog és döntéseink is job-
bak lehetnek.

Érdeklődő ember

Agyunk a dolgokat az idegsejtek behálózódásának rendszerével, egymáshoz kötve tárolja, és e 
hálózatok segítségével értelmezi. Mire mondjuk azt, hogy érdekes? Különböző emberek más-más 
dolgokat tarthatnak érdekesnek. Ami az egyiket megragadja, közömbösen hagyhatja a másikat. Egy-
részt arra mondjuk, hogy érdekes, ami megérint, mert hasonlóval már találkoztunk, de épp ilyen mó-
don még nem. Valami iránti fogékonyságunk ezért egyrészt a korábban megismertekre, megtanultak-
ra vezethető vissza. Másrészt érdekesek lehetnek az egyes dolgok, mert öröklött adottságaink 
tesznek fogékonnyá irántuk. Ilyen adottságok elsősorban az érzékeléshez kötődnek. Például akinek 
jó a térlátása, - ez elsősorban öröklött adottság - sokkal inkább érdekesnek láthat egy tájat vagy 
műalkotást, mint az olyan ember, akinek nincs jó térlátása.

Ha valami érdekes, azt könnyű tanulni és az érdeklődve tanult ismeret meg is marad bennünk. 
Merthogy a tanult dolgot van mihez kötnünk. Ha valami nem érdekes, de meg kell tanulni, akkor na-
gyon nehéz a tanulás és a tanultakat gyorsan el is felejtjük, mivel az átvett anyagot nincs mihez kap-
csolnunk. Ilyen, számunkra érdektelen anyagot csak akkor tudnánk igazán megtanulni, ha először 
megszereznénk mindazt az ismeretet, amihez azután kötni tudnánk a most még érdektelen anyagot.

Következésképpen jó helyzetben van, akit sok dolog érdekel. Könnyen, gyorsan és sok mindent 
meg tud tanulni, emiatt könnyen megtalálja a helyét az életben, nem okoz gondot számára az érvé-
nyesülés. Mindannyiunknak fontos, hogy minél több dolog iránt tudjunk érdeklődni. Érdeklődési kö-
rünk, fogékonyságunk erősen függ attól, milyen nevelést kaptunk kisgyermekként. Azt, hogy mit ve-
szünk észre a világban, mire vagyunk érzékenyek, fogékonyak, agyunk betanítottságától függ. Csak 
olyan dolgok iránt tudunk érdeklődni, azokat az ismereteket tudjuk egyáltalán megtanulni, melyek-
nek megvannak bennünk az előképei. Amilyen területek felé fordulhatott a csecsemő, a kisgyermek 
nyiladozó értelme, azok lehetnek számára a meghatározóak élete folyamán.

Alapvetően fontos kérdés, hogyan fejlesztjük, mire képezzük gyermekeinket. Amilyen kép-
zettséget kap a gyermek, olyan agyterületek indulnak komolyabb fejlődésnek. Legyen az a terület a 
matematika, a zene, a nyelvtanulás vagy más képességek hordozója. Ezért gyermekeink nevelése ha-
talmas felelősséget ró ránk. Lehetőségeink tárháza elképzelhetetlenül gazdag. Igaz, vannak korlá-
tok, nem lehet bárkinek bármit megtanítani. Azt is tekintetbe kell vennünk, hogy ha agyunk képessé-
geit nem fejlesztjük, lehetőségeinkkel nem élünk, az több mint egyszerű mulasztás. Akkor azzal kell 
szembesülnünk, hogy a nem használt szerszám rozsdásodik, a be nem kapcsolt készülék hamarabb 
tönkremehet. Ha agyunk lehetőségeit kihasználatlanul hagyjuk, az súlyosabb szellemi, lelki és végül 
testi károsodásokhoz is vezethet.

Ősbizalom

Benső biztonságérzetünk, ép személyiségünk kialakulásának elengedhetetlen feltétele az ősbi-
zalom megalapozása, melynek időszaka a magzati kor és a csecsemőkor első hónapjai, körülbelül a ha-
todik hónapig. Alapvetően fontos ez az korszak az emberke öntudatra ébredésében, melyhez igen 
sok kedvező külső inger szükséges. Ezeket a magzat és a pici baba csak akkor kapja meg, ha eléggé 
szeretik és törődnek vele. Sírni a baba azért is sírhat, mert így kéri a számára annyira szükséges, 
vele való foglalkozást. Továbbá még nem tudja önmagát megnyugtatni, ezért is kéri az anyját, jöjjön, 
nyugtassa meg. Tudnunk kell, hogy már a pár hónapos baba is nagyon tevékeny. Műszerekkel figyelve 
a szemmozgását, megállapítható, mire mennyit figyel. Innen tudjuk, hogy a természettan alaptörvé-
nyeit ösztönösen ismeri. Ha ezeknek megfelelő eseményeket mutatnak neki, rájuk néz és máris fel-
fogta. Ha viszont különös eseményeket vetítenek ki neki, akkor hosszan nézi, amíg a látottakat fel 
tudja dolgozni. Ha valamivel nem boldogul, akkor sírni kezd. Segítséget kér, mert zavarba került.

Az ilyen apró emberkének még nem működnek a váratlan nehéz, veszélyes helyzeteket feldol-
gozó agyterületei, mivel még nincs erre szüksége. Még nem tud mozogni, ezért nem is sodorhatja ve-
szélybe magát. Édesanyja pedig ösztöneinek is engedelmeskedve szereti és óvja picinyét. Ez a korai, 
kb. hat hónapos korig tartó, a szerető anyai gondoskodás által meghatározott időszak állítja be a fe-
szültségeket kezelő és osztályozó központ (stresszközpont) számára a gondtalan, békés állapotot 
jelző szintet. Ezért felmérhetetlenül súlyos következményekkel jár, ha a pár hónapos síró babára 
ráordítanak vagy megverik. Ez a durva inger ráterhelődik a még kialakulatlan feszültségkezelő köz-
pontra és ezzel elvész a biztonságot jelző szint a beállítási lehetősége. Mielőtt elérkezett volna a 
központ betanulásának időszaka, már tönkre is ment. Végig az élete folyamán képtelen lesz arra, 
hogy a külső ingereket megfelelően kezelje. Emiatt az egyén szorongani fog, függetlenül attól, 
mennyire sikeres. Állandó szorongás határozza meg mindennapjait és emiatt az élete keserűbb, be-
tegesebb és rövidebb lesz. Ha pedig nagy terhelés éri, ledermed, képtelen erőforrásait a pillanatnyi 
szükségletének megfelelően mozgósítani. Mivel a lelketlen bánásmód öntudatra ébredésének szaka-
szát zavarta meg, önképe is sérül, selejtnek, feleslegesnek, szükségtelennek érzi magát. Állandó 
szorongásáért, ledermedéseiért is önmagát okolja.

A szeretett magzat és kisbaba egy neki örvendező, őt nagyra értékelő környezetben ébred 
önmaga tudatára. Ez az érzés életre szólóan meghatározza a világhoz és emberekhez való viszonyát. 
Alapvetően jónak és rendben lévőnek fogja tartani a világot, amely az ő otthona, ahol biztonságban 
érezheti magát, azaz kifejlődött benne az ősbizalomnak nevezett érzés. De csak két éves kortól 
vannak rögzülő emlékeink és világunk jóságának érzése mint zsigeri érzés van jelen abban, akiben 
megvan az ősbizalom.

Valamennyi fennmaradásra képes közösség ismérve a magzatról való társadalmi gondoskodás. 
Ilyen közösségekben különleges védelem övezi az áldott állapotban lévő anyákat. Védi a nőket a kö-
zösség, és a nők is vigyáznak magukra, mert ők az élet hordozói. Soha nem lehet biztosan tudni, mi-
kor melyik nő hordozza magában az éppen megfogant életet és éppen ez a szakasz meghatározó a 
magzat életében. Ezekben a társadalmakban nem csupán a férfiuralom tiltja a nők számára a do-
hányzást, szeszes ital fogyasztását és más káros szenvedélyeket, hanem a fennmaradás parancsa is. 
Ha a társadalom nem tartja be az ilyen törvényeket, elpusztul, mert akkor az anyák egyre gyengébb, 
életre képtelenebb utódokat hoznak világra.

Tanulás kisgyermekként

Velünk született tanulási módszerünk az utánzás. Ember számára legkönnyebben követhető, 
felfogható és átvehető dolog a másik ember adta minta. Mintákat önkéntelenül is veszünk, a sajá-



tunkká válhatnak. Ösztönös tevékenység az utánzás és mennél fiatalabb a csecsemő, a gyermek, an-
nál érzékenyebb a környezetétől kapott mintákra. Létszükséglet a csecsemő számára, hogy a kör-
nyezetében emberek legyenek, akik vele foglalkoznak, érdeklődnek iránta, rendelkezésére állnak. 
Ezért a nevelés alapvető módszere minták adása. Mintákat állandóan adunk és kapunk is. Egy ötöd-
éves egyetemi hallgatóval esett meg az alábbi. Tanítási gyakorlatra régi középiskolájába, volt taná-
rához ment vissza. Gyakorló órája után a tanulók elmondták neki, mi mindenben követi tanáruk jel-
legzetes viselkedését. Ennek nem volt tudatában az egyetemi hallgató. Tanárától legalább öt évvel 
azelőtt vette át az említett mintákat. Az utánzás, mintakövetés a felnőtt számára is ugyanolyan 
ösztönös tevékenység, mint a csecsemő számára. Azoktól vehetünk át mintákat, akikre felnézünk. 
Szófűzéseink, fordulataink, bizonyos mozdulataink mind tanultak lehetnek. Igaz, az adott összeállí-
tásban, amit megtestesítek, mindezek a sajátjaim, mégis néha még emlékezem, ki csinálta, mondta 
így.
 

Tanulni már magzatként elkezdünk. Egyre többet tudunk a magzatként hallgatott zene jóté-
kony hatásáról. Zeneszerző családok, mint a Bach, a Mozart és a Strauss család teljesítményei, vagy 
a cigányzenész családok csodálatos zenei érzékű gyermekei mind a korai zenei élmény iránti érzé-
kenységre utalnak.

Sokat jelent a gyermeknek az is, ha minél korábban olvasunk neki, már 2-3 hónapos korától. 
Ugyan a pici nem érti az olvasottakat, de a hallott szöveg zeneiségét, lüktetését, az összecsengése-
ket már kiválóan érzékeli. Éppen ezért verseket érdemes neki olvasni, elsősorban olyanokat, amilye-
neket Weörös Sándor is írt: "Bóbita, bóbita táncol, körben az angyalok ülnek, béka hadak fuvoláz-
nak, sáska hadak hegedülnek". Ha a karunkra ültetett csecsemőnek olvasunk, a babánknak kivétele-
sen szép élményben van része. Érzi testi közelségünket, a szeme is jóval többet lát így, mint a kis-
ágyban, ahonnan elsősorban csak a mennyezetet bámulhatja és élvezi a verset is. Mivel 2-3 hónapo-
san már lát is, a tudata a verselés nagyszerű élményét a könyvhöz köti. Ez az úgynevezett tudatba 
való beíródás, melynek alapja az, hogy a tudat a gyakran együtt előforduló jelenségeket egymáshoz 
rendeli. A boldogság és a könyv a csecsemő számára ilyen, egymáshoz tartozó dolgokká válnak. Minél 
hamarabb elkezdjük az olvasást, annál mélyebben rögződik a gyermekben a könyv, az írott és olva-
sott szó becsülete és öröme. Később a rögződöttség miatt már az is elég, ha csak könyvet lát és már 
jobban érzi magát. Ha pedig kézbe is veheti, máris örül. E mélyen rögzült érzés egész élete során el-
kíséri. Később az ilyen módon könyvhöz szokott gyermek falja a könyveket és kevés gondjuk lesz az 
olvasás tanulásakor.

A matematikai képességhez szükséges okszerű gondolkodás megtanulásában is a kisgyermek-
kor, azon belül is a beszélni tanulás kora lehet a meghatározó időszak. Ugyan a tízig való számolás 
képessége valószínűleg öröklött, de az okszerű gondolkodásunk fejlődésében a szülőktől átvett min-
ta lehet a döntő. Ha a szülő értelmesen, szabatosan fejezi ki magát - nem kell erről papírja legyen -, 
a szülőt figyelő gyermek sem tehet mást, az okszerű, értelmes beszéd, gondolkodás lesz a sajátja. 
Okszerűen gondolkodó gyermeknek pedig nincs különösebb gondja a matematikával. Ha értelmes szü-
lők egészséges gyermeke buta, akkor elég nagy biztonsággal mondhatjuk, hogy a szülők elhanyagol-
ták kisgyermeküket, nem foglalkoztak vele. Mivel a párválasztás lélektana szerint nagyjából azonos 
értelmi szintű emberek lépnek házasságra, jelentős azoknak a gyermekeknek a száma, akiknek mind-
két szüleje butább, mint az átlagember. Ilyen szülők gyermekeinek matematikai képessége általában 
gyengébb. Matematika tanárok a megmondhatói, hogyan beszél, érvel az olyan szülő, akinek gyerme-
két meg kellett buktatni matematikából.

Nemrég közölték egy több tízezres nemzetközi felmérést eredményét. Ebben azt kutatták, 
milyen korai adottságokkal, körülményekkel lehet kapcsolatba hozni a gyermek későbbi tanulmányai 
során elért eredményeket. Kiderült, hogy a gyermek valamennyi tudományos jellegű teljesítményé-
nek, - azaz hogy milyenek voltak későbbi tanulmányi eredményei matematikából, természettudomá-
nyos és humán tantárgyakból -legfőbb és szinte egyetlen meghatározója, hogy milyenek voltak a ko-
rai matematikai képességei az óvodába kerülésekor.

Ahogy a fenti példák is mutatják, a gyermek fejlődését nézve meghatározó, milyen közegben 
tölti élete első éveit. Régi nagy társadalmakban ahány kisgyermek volt a családban, legalább annyi 
felnőttnek kellett a gyermekekkel lennie. Amíg az anya a pár hónapos újszülöttet gondozza, addig a 
két-három éves gyermekkel is lenni kell felnőttnek, aki csak rá figyel, vele törődik. Alapvetően fon-
tos ugyanis a gyermek számára, hogy olyan valakivel lehessen együtt, aki őt jól ismeri és nagyon sze-
reti és ez a valaki csak vele foglalkozzon. Szülő vagy jó dajka, ismerve a gyermeket, azt is tudhatja, 
miért éppen azt kérdezi a gyermek, amit kérdez. Ezért az az idő, amit a szülő vagy a dajka tölt a 
gyermekkel, felbecsülhetetlen értékű a gyermek számára. Nagyrészt ettől függ, mennyire lesz ér-
telmes az egyébként egészséges gyermek. Minél többet foglalkozunk gyermekünkkel csecsemő és 
kisgyermekkorában, annál összetettebbé, kifinomultabbá alakulnak agykérgének hálózati rendszerei, 
annál könnyebben fog később tanulni. Leginkább magzatként, csecsemőként, kisgyerekként szerez-
hetők meg azok az alapvető képességek, amelyek később készségekké fejlődnek, fejlődhetnek, alap-
vető emberi értékeinkké válnak.

Pici gyermeküket bölcsődébe adó szülők nemigen tudják, hogy azért a pénzért, amit munkahe-
lyükön kereshettek az alatt a két-három év alatt, milyen sorsra ítélték gyermeküket. Ha a gyermek 
nem kapja meg idejében a megfelelő mintákat, nem fejlődhetnek ki bizonyos képességei. Ezért élete 
során sok olyan dolog iránt érzéketlen lesz, amelyek pedig gazdagíthatták volna világát. Felnőttek, 
nagyobb gyermekek fogékonyságának hiánya, tompasága, unalmas, szürke és üres élete általában a 
kisgyermekkorban meg nem kapott törődésre vezethető vissza. Természetesen ha a szülő olyan, a 
gyermek még jól is járhat a bölcsődével, ha valamelyik kedves és értelmes gondozónő sokat foglalko-
zik vele.

Nagyon jól ismerték a nevelés fontosságát a régi társadalmakban. Erre
példának nézzük meg a vezető személyek neveltetését és a foglalkozás szerint szigorúan elkülönülő 
társadalmi rétegeket. Hajdan az egyiptomi fáraó vagy a dalai láma ma nem csupán a hatalom birtoko-
sai, hanem kitüntetett helyzetben lévő, kivételes személyiségek is. Kezdetektől fogva a lehető leg-
jobb nevelést kapták, a legtisztább erkölcsű, legtöbbet tudó emberek vették körül őket életükben, 
tanították meg őket arra, amire koruk szerint éppen szükséges és lehetséges volt. Ilyen mesterek-
től tanulva kivételes képességek birtokosaivá váltak, ők lettek a legfőbb tanítók, akik a többieket 
meg tudják ítélni, akik másokon segíteni tudnak. Vallásos fogalmat használva a földiek között ők 
azok, akik az istenekhez leginkább hasonlók, vagy maguk is istenséggé váltak.

Az indiai kasztrendszer kialakulását, működését akkor érthetjük meg jobban, ha a gyermekek 
nevelésére figyelünk. Mint ismert, a különböző kasztokhoz tartozó személyek nem házasodhattak, 
nem tarthattak kapcsolatot egymással. Ezért a gyermekek egyértelmű mintákat kaptak. Például a 
papi kaszt, a brahmanok gyermekei csakis olyan emberekkel érintkezhettek, akik számára a szellem 
világa, a gondolkodás mindennél többet jelentett. Legfőbb erények ebben a csoportban az elvont, 
tiszta, okszerű gondolkodás, a magába mélyedés képessége, a minél magasabb szellemi szint elérése. 
Mivel a gyermekek eszmélésüktől fogva csak ilyen emberek társaságával találkoztak, maguk is csak 
ilyenekké válhattak.

Ha megvizsgáljuk, hogy egy-egy híres főúri család miért tudott hosszú időszakokon, akár szá-
zadokon keresztül jelentős személyiségeket felmutatni, legyenek azok hadvezérek, államférfiak, tu-
dósok vagy művészek, a nevelés hatékonyságában találhatjuk meg a magyarázatot. Ezeknek a csalá-
doknak a gyermekei csecsemőkoruktól kezdve a legjobb nevelést kapták, sokszor a kor legkiválóbb 
nevelői szolgáltak a főúri házakban. Felfelé törekvő polgári családok gyermekei is kiemelkedő telje-
sítményekre képesek. Ahogy a családban növekszik az egyre műveltebb, egyre sokoldalúbb emberek 
csoportja, úgy gyarapodik a minták száma a felnövekvő gyermekek számára.

A zsidó hagyomány szerint a valahol megtelepedő zsidó közösség számára a három legfonto-
sabb intézmény a zsinagóga, a temető és a tanoda. Három közül pedig a legfontosabb a tanoda. A 
gyermekeivel való alapos foglalkozás a zsidó család legfőbb kötelessége. Emiatt az értelmesebb szü-
lők gyermekei egyre kiválóbbakká, tehetségesebbekké váltak. Így a szétszórtságban élő, ám hagyo-
mányait, közösségeit féltve őrző zsidóság szinte mindenütt, ahol letelepedett, nagyszerű képessé-
gekkel rendelkező, kiemelkedő teljesítményekre képes személyekkel gazdagította az adott terület 
népességét.

Tanítás

Mint fentebb említettük, az ember 18 éves koráig különösen fogékony. Értelmességének mér-
tékét öröklött adottságai és magzatként, csecsemőként, kisgyermekként szerzett képességei nagy-
részt meghatározzák, de óvodai, iskolai nevelése 18 éves koráig szintén nagy figyelmet és erőfeszí-
tést követel. Készségekké kell fejlesztenünk a gyermek képességeit.

Tekintsük át, mit tanuljunk és hogyan tanítsunk. Világról szerezhető ismereteinket illetően a 
nagy kérdés az, hogy mennyire erősen függnek össze a világ dolgai. Ha a közöttük lévő kölcsönhatá-
sok erősek, akkor minden mindennel össze van fonódva. Emiatt igazából semmit sem lehetne a többi-
től függetlenül vizsgálni. Ekkor a világról, annak dolgairól és jelenségeiről csak átfogóbb jellegű, kéz-
zelfoghatónak aligha mondható kijelentéseket tehetnénk. Nehéz lenne számokkal, a matematika esz-
közeivel bármit is leírni. Csak bölcselkedhetnénk arról, milyen is a világ. Mint látni fogjuk, nehezen 
ugyan, de kiderült, hogy nem egészen ez a helyzet. Vannak olyan rendszerek, amelyek a világ többi 
részétől jól elkülöníthetőek és emiatt egyszerű módszerekkel tanulmányozhatóak. Ilyen dolgokról 
pontosan fogalmazhatunk, leírásukra akár matematikailag leírható törvényeket is alkalmazhatunk. 
Összetettebb és egyszerűbb rendszerekkel különböző módon bánhatunk, a bölcs és az okos gondol-
kodás eszközeivel vizsgálhatjuk őket.

Maga a szó alakja is leírja az okos módszerét. 'Ok-os', azaz okokat kereső, ok-okozat alapján 
gondolkodó. Ok-okozati alapon akkor érdemes gondolkodni, ha a világ dolgait, jelenségeit csak szűk 
körben vizsgálhatjuk. Azaz nem szükséges a világ többi részével foglalkoznunk, a vizsgálandót a világ 
egyéb hatásaitól tényleg el lehet szigetelni. Ha ez megtehető, akkor a viszonylag egyszerű rend-
szert pontosan meghatározva, megmondva, mi alatt éppen mit értünk, az ok-okozati kapcsolatok 
alapján feltárhatjuk a rendszert jellemző összefüggéseket. Ha a vizsgált dolog valóban leegyszerű-
síthető és a világ többi dolgától leválasztva vizsgálható, az okos gondolkodás nagyon hatékony és 
eredményes. Egyértelmű eredményre vezet, gondoljunk például a mértani tételek bizonyítására. 
Igaz vagy nem igaz, teljesül vagy nem teljesül, kétértelmű válasz nem fogadható el. Nincs tekintély-
tisztelet, az okos vizsgálódás számára csak a tiszta érvelés a mérvadó.

Ha bonyolultabb rendszert tanulmányozunk, az ok-okozati kapcsolatok feltárásán és végigkö-
vetésén alapuló okos módszer alkalmazhatatlanná válik. Fel sem tudjuk tárni, vagy képtelenek va-
gyunk átlátni az összes ok-okozati kapcsolatot. Bölcsen gondolkodva, a tapasztalatok összessége és 
a felgyülemlett tudás alapján az ilyen feladat is vizsgálható. Keresi a bölcs, amit vizsgál, ahhoz ha-
sonló hol fordult már elő korábban. Mikkel vethető össze, mi lehet a mostaniban a már ismertekkel 
közös. Képzeletének felhasználásával párhuzamokat von. Sokat kell a bölcsnek tudnia és a hasonlósá-
gok felismeréséhez jó képzelőerő is kell. Honnan ismerünk fel egy párhuzamot, nem tudjuk. Mindez a 
tudatalatti szinten történik és mint ilyen nem követhető, nem térképezhető fel. Ha sikerült valami-
lyen párhuzamot, hasonlóságot felismerni, még hátra van az ellenőrzés. Most a bölcsnek tudatosan 
gondolkodva, okosan elemeznie kell, van-e valódi alapja a felismert hasonlóságnak, vagy csak képzele-
tének játéka vetette egymás mellé a két dolgot. Így aki bölcs, annak egyúttal okosnak is kell lennie. 
Ha az egyén az utolsó lépésre nem képes, akkor nem bölcs, mert homályos, mások számára követhe-
tetlen kijelentéseket tesz.



Amit a bölcs mond az adott dologról, az nem a bizonyosság, hanem csak vélekedés. Tudva a 
bölcs ezt, tartózkodik a határozott nyilatkozatoktól. Inkább az úgy vélem, azt hiszem, szerintem, 
valószínű, úgy gondolom vagy efféle kifejezésekkel bevezetve ismerteti amire jutott. Hiszen ha va-
laki nála sokkal tapasztaltabb, többet tud, nem biztos, hogy ugyanazt a véleményt mondaná.

Ellentétben az okossal, a buta képtelen lényeges dolgokat lényegtelenektől elkülöníteni és 
összefüggéseket átlátni. A bölcsesség ellenkezője a bolondság. Aki bolond, az egyrészt korlátolt, 
másrészt önismeret hiányában erről nem tud. Korlátoltsága miatt, ez műveletlenségből, tudatlanság-
ból, tapasztalatlanságból, képzelőerejének hiányából eredhet, nem ismeri fel, hogy a vizsgált dolog 
valamilyen nagyobb rendszer leválaszthatatlan része. Mivel nem tud korlátairól, megalapozatlanul bí-
zik önmagában és tekintet nélkül mások tapasztalataira, figyelmeztetéseire, ragaszkodik túlzott 
egyszerűsítéseihez. Teszi azt, amire éppen képes. Ezzel ugyan megoldhat valamit, ám közben jóval 
több bajt okozhat, mint amennyit elhárít. Míg a bölcsesség együtt jár az okossággal, az okos bizony 
lehet egyúttal bolond is, ha rögeszmésen hangsúlyozza saját okosságát és képtelen felismerni mód-
szerének korlátait.

Mindkét fajta módszert, a bölcs áttekintést és az okos feladatmegoldó képességet taníta-
nunk kell. Nyelvünk művelődés és oktatás szavai szépen szemléltetik, melyik mire vonatkozik. Aki 
művelt, nagyon sok művet ismerő valaki, ezek birtokában bölcs gondolkodásra képes. Műveltséget 
egyéni erőfeszítéssel, odafigyeléssel, munkával szerezünk. Az oktatás okszerű gondolkodásra való 
nevelést jelent, itt nem a tudás gyarapításáról, hanem képesség fejlesztéséről, készség elsajátítá-
sáról van szó. Erre a megfelelő mintákat mástól kapjuk. Ha a művelt ember bölcsen mérlegeli, hogy 
mit szabad megtennie és a döntése után okosan cselekszik, nem lehet nagyobb baj.

Nagyon sok gyermeknek megfordult már a fejében, miért kell neki annyifélét tanulni az iskolá-
ban, hiszen úgyis hamar elfelejti a sok-sok megtanult anyagot. Másrészt az életben ezekre az isme-
retekre úgysem lesz szüksége. Tiltakoznak, nem csak a gyermekek, az ellen is, ha valamit szóról szó-
ra el kell sajátítani. Sokan mondják, akár kutatási eredményekre is hivatkoznak, inkább meg kellene 
tanítani gondolkodni őket. Nem szabad felesleges ismeretekkel tömni a fejüket. Vagy azt halljuk, 
hiábavaló annyi matematikával gyötrődni, minek is a tömérdek kötelező irodalmat elolvasni, fizikával 
kínlódni, úgysem tudom ezeket használni semmire, ezekkel nem lehet majd sok pénzhez jutni. Ezekre 
a vélekedésekre válaszul nem árt áttekinteni, igazából mit miért is kell tanulnunk. A hasznosság, a 
közvetlenül szükséges ismeretek elsajátítása nem az egyedüli szempont. Meghatározó inkább az, 
hogy az egyes tárgyak tanulásával agyunk működését, gondolkodásunkat fejlesztjük. Most áttekint-
jük, hogy a különböző tárgyak tanulása mit fejleszt bennünk.

Nagyon sokaknak nem lesz szüksége részletesebb matematikai ismeretekre. De a matematika 
okszerű gondolkodást fejlesztő hatása mindenki számára fontos. A számtani, mértani feladatok so-
rán szerzett gondolkodási minták bekerülnek agyunk feladatmegoldó módszerei közé. Mindazt, amit 
a matematika tanulása során elsajátítunk, azt agyunk egészen más területeken is hasznosítani tudja.

Nem csupán a természet alapvető törvényeit kell a fizikaórákon megtanulnunk, hanem elsajá-
títhatunk egy fontos gondolkodási módszert is. Amikor egy jelenséget vizsgálunk, a megértéshez el 
kell tudni választanunk a lényegest a lényegtelentől, a fontosat a kevésbé fontostól. Ha erre képe-
sek vagyunk, akkor a jelenség egy jó, közelítő leírását, modelljét fogalmazhatjuk meg. Modellt készí-
teni nem könnyű. Nem egyszerű ok-okozati lépések egymásutánja, az okszerű gondolkodás képessége 
mellett jó adag képzelőerő is kell hozzá. A lényeglátás képességét a természettan (fizika) tanulása 
közben sajátíthatjuk el. Miközben a természet jelenségei mögött álló alapvető törvényszerűségek-
kel ismerkedünk, észrevétlen megtanuljuk azt is, mint kell okosan kérdezni valamire, hogyan lehet 
felismerni az igazán fontos dolgokat. Fejlesztheti ezt az érzéket a történelem tanulmányozása is, 
ott azonban az eligazodás jóval nehezebb.

Lényeges és lényegtelen elválasztása különösen fontos a betegséget megállapító orvos számá-
ra. Ennek a képességnek kifejlesztése az orvosképzés egyik alapvető feladata. Nagyon ritka, hogy az 
orvoshoz menő beteg éppen a tankönyvi példának megfelelően sorolja fel a tüneteit. Nem véletlen, 
vagy önkényes az, hogy az orvosi egyetemre való felvételi egyik tárgya a fizika.

Valami leírásához, valamivel való bánáshoz nem elég felismerni benne a lényeges elemet. Nyil-
ván a többi rész sem feleslegesen van ott. Összefüggnek, rendszert alkotnak az elemek. Ahhoz, 
hogy meg tudjuk érteni az egész működését, netán értelmesen tudjuk befolyásolni, az egészet egy-
ségként, rendszerként kell tudnunk szemlélni, vizsgálni, működtetni. Ha erről megfeledkezünk, na-
gyokat tévedhetünk és alig helyrehozható károkat okozhatunk. Tudni kell, ha belenyúlok egy rend-
szerbe, nemcsak a közvetlenül érintett részt változtatom meg, hanem más dolgokat is befolyásolha-
tok. Akár az egész rendszert is lényegesebben megváltoztathatom. Gondoljunk arra, a rendszer az 
erősebben kaotikus viselkedés tartományában is lehet.

Rendszerben gondolkodást elsősorban a biológia és a földrajz tanulmányozása során sajátítha-
tunk el. Ezeket a tárgyakat nem is tudjuk rendesen tanulni, ha egyes részeivel különállóan akarunk 
foglalkozni. Ha az adott dolgot csak önmagában akarjuk megérteni, nem sokra jutunk. Szükséges az, 
hogy az egészbe beágyazva tudjunk rá gondolni.

Míg a matematika, fizika, biológia, földrajz elsősorban az ok-okozati összefüggésekben, rend-
szerekben való gondolkodást fejleszti, addig az olvasás, a magyar tanítása inkább a bölcs gondolko-
dásra nevel.

Olvasás és képzelőerő

Az olvasási készség nem csupán betűk összeolvasását jelenti, hanem általában szépirodalom, 
versek, elbeszélések, regények olvasásának készségét. Első pillanatra furcsának tűnhet ezt készség-
nek nevezni. Gondolhatnánk, aki folyamatosan olvas, az regényekkel is boldogul. Ez azonban nem 
ennyire kézenfekvő. Például Tolsztoj Háború és béke című regényét, a világirodalom egyik legna-
gyobb alkotását, sokan képtelenek olvasni. Vajon vele születünk-e azzal a képességgel, hogy értve, 
élvezettel tudjuk olvasni a Háború és békét, vagy más örökbecsű művet? Nyilvánvalóan nem. Ez a 
készségünk akkor indul fejlődésnek, amikor apró gyermekkorunktól kezdve olvasnak nekünk. Ezáltal 
belénk ivódik a nyomtatott szó tisztelete. Azután megtanulva a betűket, magunk is elkezdjük az ol-
vasást. Kezdve az egyszerűbb mesék betűzésével, egyre hosszabb történetek, elbeszélések, az Egri 
csillagok és más ifjúsági regények olvasásán keresztül fejlődik ki bennünk a szépirodalom értékelé-
sének és élvezetének képessége. Talán száz-kétszáz vékonyabb, vastagabb kötet elolvasása után jut 
el oda az ifjú ember, hogy képessé válik a rangos szépirodalom értő olvasására. Verset például akkor 
tudunk élvezni, ha a vers sorait olvasva képek sorozata jelenik meg előttünk, azaz a versre a képze-
letünk válaszolni tud. Mondjuk úgy, ehhez hasonlót már megéltem másutt, milyen érdekes, hogy a 
vers szerinti megfogalmazásban még nem találkoztam ezzel a képpel. Az olvasás képessége képzele-
tünk működéséhez kötődik. Amint olvasni tanulunk, elménk a szavakat az elme nyelvére, mintázatok-
ra, képekre fordítja le és ezek kezelését sajátítja el. Képzelőerőnk fejlesztésének talán leghatéko-
nyabb eszköze maga az olvasás.

Mind az okszerű gondolkodásra, mind a képzelőerőre egyaránt nagy szükségünk van. Képzelő-
erő nélkül nem sokra megyünk gondolkodásunkkal, bármilyen okos is legyen az. Agyunk okszerűen 
gondolkozó része a képzelőerő közreműködése nélkül csak nehezen tud döntést hozni, belemerül a 
részletek mérlegelésébe, nem 'hibáz rá' a döntést segítő kulcsfontosságú elemekre. Továbbá vilá-
gunkban egyszerű módon, csupán a meghatározások és az okszerűség segítségével csak nagyon kevés 
dolog írható le, mindössze a matematika és a természettudományok szabatosabb része. Világunk 
egyéb dolgait, történését nem tudjuk önmagában megadni, meghatározni, elemezni, csak úgy, ha más 
dolgokkal, történésekkel vetjük egybe, jelzőket, hasonlatokat, stb. kell használnunk. Párhuzamokat 
kereső bölcs gondolkodásunk alapvető módszerünk, képzelőerő nélkül pedig nincs bölcsesség.

Tanuljunk minél többet

Fenti példáink is mutatják, mennyire fontos, hogy a gyermek minél többféle dolgot minél job-
ban megtanuljon. Nem vész kárba semmiféle tanulnivaló, amire a gyermek időt fordított. Kell, hogy 
minél nagyobb ismeretanyaggal rendelkezzen. Gondolkodni az ember agya ugyanis csak olyasmiről 
tud, amit tud mihez kötni, amiről már vannak bizonyos ismeretei. Csak olyan dolgok között tudunk 
gondolkodással összefüggéseket találni, amelyek már bennünk vannak. Lehet, hogy csak rejtetten, 
évek óta nem is fordultak meg a fejünkben, de most hirtelen előbukkantak, mert éppen kapcsolhatók 
ahhoz, ami most foglalkoztat. Mint ahogyan már tárgyaltuk, csak olyan dolgok iránt tud érdeklődni 
az ember, amit valamiképpen tud a korábbi dolgaihoz kapcsolni. Agyunk éppen úgy tanul, hogy az új 
dolgokat a korábbi, már elraktározott ismeretekhez köti. Ha nincs a tanultakat mihez kötni, akkor 
az újat nagyon gyorsan el is felejtjük, akkor is, ha netán bemagoltuk.

Kifejezetten jó hatású, ha sok mindent, ami számunkra érdekes, szóról szóra megtanulunk. 
Érdektelen dolgok magolásának feleslegességét a nevelési gyakorlatban sajnos úgy is értelmezték és 
értelmezik, hogy a verstanulás és más hasonló szövegek tanulása is haszontalan. Pedig nagyon fontos 
szerepük van, nem csak a képzelőerőnk és kifejezőkészségünk, hanem az emlékezőtehetségünk fej-
lesztésében is. Például a rendszerekkel foglakozóknak, így orvosoknak, biológusoknak, földrajzosok-
nak és másoknak a jó emlékezőtehetség kifejezetten fontos. Csak az tud a rendszerekkel eredmé-
nyesen bánni, aki egyszerre nagyon sok dolgot képes fejben tartani. Ezért aki majd ilyen szakokra 
készül, jó, ha minél több verset megtanul.

A személyes foglalkozás meghatározó szerepe

Nem csupán a kisgyermek számára fontos a mintaként jelen lévő személy. Később is ez adja a 
legtöbb lehetőséget a tanulásra. Akkor a leghatékonyabb a tanítás, ha a tanítvány a tanítóval lehet 
együtt. Egy tanító jól ismeri tanítványát, tudja, érzi is, milyen állapotban van. Számára éppen azt 
adja, ami időszerű, amire a tanítványnak tényleg szüksége van. Tanító és tanítvány nagyon sokféle 
módon tudja befolyásolni egymást. Úgy is, amiről tudomást sem szereznek. Ha a tanító tanítványok 
csoportjával van együtt, az is nagyon jó közeg a tanuláshoz. Kevésbé hatékony ugyan a tanulás, mint 
az egyetlen tanítvánnyal foglalkozó tanító esetén, de ezt némileg ellensúlyozza, hogy a többi tanít-
ványhoz is fűződnek kapcsolatok. Általában egyivásúak a tanítványok, hasonlók a gondjaik és versen-
gésük serkentőleg hathat haladásukra.

Tanító közelében lenni kiváltság, ritka alkalom. Végül is a tanulás fő eszköze az olvasás. Köny-
vet azonban nem egy személynek írnak. Személytelen a benne lévő tudás, nehezebben hozzáférhető, 
nem egyszerű elsajátítani. Sok dolog nem is nekem szól, nem is érthetem, miről szól, bizonyos isme-
retek egyenesen megzavarhatnak és nincs kihez fordulnom magyarázatért. Ha az inkább nekem szó-
ló könyv nem a maga idejében jut el hozzám, nem is veszem igazán hasznát. Vagy még nem értem 
meg, vagy már felesleges vele foglalkoznom. Akkor igazi élmény az olvasás, ha vele az emberekhez 
kerülhetek közelebb, ha van kivel megbeszélnem, mit olvashattam, mit éltem át közben.

Természetesen, az olvasás, mint a képzelőerő fejlesztésének fő eszköze, a fenti korlátok el-
lenére is meghatározóan fontos. De nem kell csodálkoznunk azon, hogy egyes nagy társadalmakban 
az írásbeliség az oktatásban nem játszott komolyabb szerepet. Még jobban ki kell emelni a tanító 
személyiségének meghatározó szerepét, ha a kordivatok által felkapott új eszközök tanításra való 
alkalmazására gondolunk. Hang- és képcsatornák, mozi, lejátszó készülékek, számítógép, világháló 
mind csak oktatási segédeszközök lehetnek. Nem helyettesíthetik a tanítót.



Ha a gyermek állandóan lejátszó berendezések előtt ül, képzelőereje elcsökevényesedik, sze-
mélyisége súlyosabban is torzulhat. Ugyanis nincs mód arra, hogy a hallott, észlelt dolgokat az agya a 
saját képi nyelvére átültesse. Mindent készen kap és akkora tömegben, hogy nem tud velük mit kez-
deni. Ezért a gyermek számára kifejezetten káros, ha nevelését képcsatornákra vagy képlejátszók-
ra bízzuk. Csak 6 éves kor után ajánlatos a gyermeket a képernyő elé ültetni, különben torzulnak a 
megfelelő képességei. Már csak azért is igencsak egyoldalú a gyermek és a képeket reá zúdító be-
rendezések kapcsolata, mert az adás nem személyesen neki szól, nem kérdezhet. Ha a képeket le-
játszó játékokra gondolunk, akkor már a gyermeknek is van egy kevés lehetősége a közbeavatkozás-
ra, de nem sok. Ha a tanító, ellenőrző számítógépes anyagokra gondolunk, azok hasznosabbak, de 
nem hasonlíthatók ahhoz, amit a szülők nyújthatnak gyermeküknek. Legújabban felvetették, hogy az 
autizmus kifejlődésében is komoly szerepet játszhat az, ha a gyermek 3 éves kora előtt sokat ül 
képernyő előtt.

A boldog ember

Ahogyan már tárgyaltuk, adottságaink az ősi, gyűjtögető-vadászó életmódhoz illeszkednek. 
Nem volt kegyes természet az emberrel. Folyamatos készenlétben, környezetükre és egymásra fi-
gyelve, magukra és társaikra vigyázva kellett élniük. Alkatunk, idegrendszerünk ehhez az állandóan 
tevékeny állapothoz idomult. Néprajztudósok a 20. század első felében még megfigyelhették, hogy a 
gyűjtögető életmódot folytató népcsoportok életvitelének fő jellemzői a természetes környezet 
számunkra elképzelhetetlenül alapos ismerete valamint az emberi kapcsolatok mélysége és minősége.

Nem sokat törődtek a gyűjtögető-vadászó népek az anyagiakkal. Megtorolta ugyan a csoport a 
lustaságot, munkakerülést, de a felhalmozást hiábavalónak tartották. Sokkal inkább a közösségi 
együttlétek, játékok, ünnepek voltak számukra fontosak. Akkor élünk természetes módon, ha az 
őseink által oly hosszú időn keresztül folytatott életmenetnek megfelelően használjuk adottságain-
kat. Emberi értékeink közül az emberi kapcsolatokra való készség és a természethez fűződő megfe-
lelő kapcsolat a meghatározóak. Sokban gazdagítanak az olvasás, zenehallgatás, műélvezet is, de 
gyakran csupán eszközök, amelyek segítenek abban, hogy az emberekhez és a természethez köze-
lebb juthassunk.

Tekintetbe véve a fenti alapvető emberi adottságainkat, az ember természetes viselkedése 
szerint elsősorban a szellemiek és nem az anyagiak felé fordul. Ugyanis a törzsfejlődés során az em-
ber az értelmet kapta, mint kitüntetett tulajdonságot. Nyitva áll a szellem világa az ember előtt. 
Kincseiből szinte bármennyit megszerezhet, ugyanis korlátlan mennyiségben hozzáférhetők. Maga az 
egyén és a világ is gazdagodik ezáltal. Például nem lehet két ember kapcsolatáról olyat mondani, hogy 
ez már nem lehet szebb, bensőségesebb, őszintébb, teljesebb. Közösségek életével kapcsolatban 
még inkább elképzelhetetlen tökéletességről beszélni. Ha valamit megtanítok, azt a tudást nem ve-
szítem el, sőt a tanítványok kérdéseivel, megjegyzéseivel és a rájuk tett hatás megfigyelésével ma-
gam is gazdagodom. Önmagukat szaporítják a szellemi értékek, minél több van belőlük, annál 
könnyebb még többhöz jutni. Bár elsősorban a szellemieknek él, az értelmes ember általában az 
anyagiakban sem szűkölködik, viszonylag könnyen meg tudja szerezni mindazt, amire ténylegesen 
szüksége van.

Élményeink vizsgálata érdekes eredményre vezetett, lásd Csíkszentmihályi Mihály Áramlat 
című könyvét. Csíkszentmihályi az USA-ban tanult és ott végzett munkáival vált világhírűvé. Ő maga 
és követői azt vizsgálták és vizsgálják, mikor érzi az ember igazán jól magát. Csíkszentmihályi mód-
szere szerint a vizsgált egyén személyhívót, csipogót kap, amely távirányítással napi nyolc alkalom-
mal találomra szólal meg. Ekkor a személy lejegyzi, éppen mit csinál, mire gondol, mint érzi magát, és 
minősíti, mennyire boldog. Ily módon egy hét alatt fel tudják térképezni az egyén élményeit. Eddig 
kb. negyedmillió, különböző korú, foglalkozású, műveltségű embert vizsgáltak így meg és több mint 
8000, magát boldognak valló egyént részletesen ki is kérdeztek, mitől boldogok.

Melyek az élet érdemesebb pillanatai? Erre a válaszok, leválasztva az egyedi jellemzőket, kor-
tól, nemtől, foglalkozástól, műveltségtől függetlenül szinte azonosak. Akkor válik boldoggá az ember, 
ha képességeinek határán tevékenykedve tart valami felé. Hegymászó, gyermekei fejlődésében gyö-
nyörködő anya, sokat edző versenyző, elképzelésein évek óta dolgozó feltaláló, tudós nem attól bol-
dog, mert sikeres, elérte, amit szándékozott. Annak érzése teszi boldoggá, hogy minden tőle telhe-
tőt megtéve küzd.

Könnyen megérthetjük, miért érzi annyira jól magát a képességeinek határán tevékenykedő 
ember. Ha szándékát túl könnyű megvalósítania, akkor nincs lekötve, bőven marad ideje. Emiatt 
unatkozik és ez nem jó érzés. Ma az embert a természet vak erői már jóval kevésbé veszélyeztetik, 
mint őseinket. De az állandó kemény igénybevételre kész idegrendszerünk nem viseli el a tétlensé-
get. Aki unatkozik annak erőforrásai, amelyek a világgal, az ismeretlennel való küzdelemre valók, sa-
ját maga ellen fordulnak. Önmagát morzsolja fel az unatkozó ember. Ha viszont a szándéka túl igé-
nyes, akkor az ember szorong, hogy úgysem tud megfelelően teljesíteni. Ezzel is önmagát emészti. 
Amikor az ember képességei határán teljesít, egyszerűen nem jut ideje arra, hogy magát egye. Már 
csak ezért is nagyon jól érzi magát. Számunkra kedveset téve szinte észre sem vesszük, miként te-
lik az idő. Ha unatkozunk vagy szorongunk, gyakran nézzük az órát, gyötrődve a múló idővel.

Ha hallunk százéves öreggel készült beszélgetést, a néni vagy bácsi főleg arról beszél, hogy 
ma is végezte a dolgát, ásott, főzött vagy takarított. Való igaz, a kikapcsolódás, a pálmafákra akasz-
tott függőágyban való édes pihenés jó érzés, de ezt ember csak rövid ideig képes igazán élvezni. Te-
vékenységre valók vagyunk, ennek megfelelően kell élnünk. Érdekes orvosi tapasztalat, hogy válságos 
időszakokban, mint a második világháború éveiben, az angliai bombázások idején, amikor az embere-
ket annyi nélkülözés és szenvedés sújtotta, jelentősen csökkent az idegbetegségek száma. Egysze-
rűen a létért való mindennapos küzdelem nem hagyott időt és erőt arra, hogy az emberek önmagukat 
emésszék.

Kívülről szemlélve azt látjuk, hogy a képességei határán dolgozó ember milyen sokat teljesít, 
szinte emberfeletti terheket vállalva magára. Belülről az ember, mivel erőit megfelelően hasznosít-
ja, nem érzi a fáradtságot. Inkább életöröm tölti el, mert érzi, teszi amire képes. Ezzel életének 
ura, sorsának gazdája, teljes életet él. Képzeljük el, nem a fenti nehéz, ám szeretett munkát vég-
zem, hanem műszakban dolgozva dobozolok. Untat. Állandóan erőszakot kell tenni magamon a folyta-
táshoz, hogy kihúzzam a műszak végéig. Ez az egyszerű, könnyű ám egyhangú munka emiatt sokkal 
jobban elfáraszt, mint az összetett, nagy figyelmet igénylő, ám szeretett tevékenységem.

Értékes élet

Miért jó számomra, ha szellemi értékekben gazdag vagyok? Miért fontos az, hogy minél mű-
veltebb legyek, minél fogékonyabb mennél több dolog iránt? Ez a kérdés joggal vetődhet fel az em-
berben, különösen olyan korban, amikor a szellemi értékek becsülete folyamatosan csökken. Követ-
kezőképpen válaszolhatunk. Minél több területen mennél műveltebb, fogékonyabb vagyok, annál szá-
mosabb szál köt a léthez. Több oldaláról is megismerhetem a világot, minél alaposabb a műveltségem, 
annál mélyebben. Ekkor rájövök arra, milyen érdekes, gazdag, színes az élet. Eközben tudatosodik 
bennem az is, hogy része vagyok. Felfedezem, mennyi mindenre vagyok képes, milyen sokféle lehető-
séget nyújthat számomra az élet. Felismerve értékeimet, jobban tisztelem, becsülöm magam. Ilyen 
módon ébredek ember voltom tudatára, ekkor kezdem el magam igazán értékelni, szeretni. Termé-
szetesen a jól nevelt kisgyermek is tudja, mennyire fontos ő a világnak, de ténylegesen a felnőttség-
hez közeledő fiatal értheti meg igazán, micsoda értéket jelent családja, barátai, környezete, egyál-
talán az emberek, a világ számára. Minél több dolog köt ugyanis a világhoz, annál inkább otthon le-
szek benne. Kapcsolataim egymást erősítik, az egyik hatására a többi is mélyebbé, kifinomultabbá 
válhat. Rájövök arra, hogy a képességeimmel, lehetőségeimmel mit érdemes leginkább csinálnom. 
Meglelem a helyem. Teljes életet élek, úgy, ahogy emberhez méltó. Boldog leszek és kiegyensúlyo-
zott.

Környezetemnek is az a jó, ha teljességre törekvő, boldogságra képes ember vagyok. Ennek 
két oka is van. Talán a fontosabb az, hogy mintaként szolgálok másoknak. Mint tárgyaltuk, a minta 
adása és vétele nem tudatos folyamat, kisgyermekhez hasonlóan, fiatalok, felnőttek is kapnak és 
vesznek át viselkedési mintákat. Teljes életet élve az ember sugároz, észrevétlenül is jobbá teszi a 
környezetében lévőket. Másrészt az ilyen ember jól tudja, része a rendszernek. Ezért nem bánhat 
akárhogyan környezetével, az emberekkel, a természettel. Felfogja, ha valami rosszat tesz, annak 
következményei lesznek, akkor is, ha nem azonnal kell azokkal szembenézni. Ha egy embert becsa-
pok, megrövidítek, megalázok, ez az ember ezzel sérül, rosszabbként hagy el, mint ahogyan hozzám 
került. Őt sértve létrontó vagyok, és a lét megromlása engem is sújtani fog. Ha közvetlenül nem is, 
de a gyermekeimet és másokat igen. Tehát az egészben gondolkodó ember természetesnek veszi 
azt, hogy úgy bánjon másokkal, amilyen módon szeretné, hogy vele is bánjanak. Ahogyan a vallási pa-
rancs is tanítja. Életem talán legfontosabb jellemzője az, létezésem miként, milyen irányba befolyá-
solta a világot, mennyire volt és van szükség reám. Mennyire lett a világ jobb, emberibb azáltal, hogy 
itt voltam, vagyok.

Boldogtalanság

Alapvető emberi szükséglet a kapcsolatok teremtésének és fenntartásának vágya, hogy minél 
többféle módon csatolódjunk a világhoz és mennél többféle jelzését érzékeljük. Ha ennek a mélyről 
fakadó belső igénynek nem engedelmeskedünk, nem építjük ki a világ felé a megfelelő érintkezési 
csatornákat, létünk kerül veszélybe. Ha a világhoz fűződő kapcsolataink, azoknak rendszerei csak 
fogyatékosan vagy sehogy sem fejlődtek ki, akkor egy idő után belülről pusztulni kezdünk. Lehetősé-
geink szűkülnek, lelkünk szomjazni kezd, majd bensőnk kiszárad. Nehéz a belső űrnél, a semminél ri-
asztóbb emberi állapotot elképzelni. Kötelékek, kapcsolatok nélkül az ember kétségbeesetten keresi 
a kapaszkodókat. Számára nincs rosszabb állapot, mint egy időre saját magával egyedül maradni. 
Amikor nem dolgozhat, nem vezethet, nincs kihez beszélni, a hang- és képcsatornákat sem kapcsol-
gathatja akkor szembesülnie kell a bensőjében tátongó sötétlő űrrel.

Nyomasztó érzés az emberi kapcsolatok, szellemi kötődések hiánya, ezek nélkül mint a sötét-
zárkába vetett, úgy élünk. Elidegenedve mindentől, érezve, hogy igazából semmi sem köt a világhoz, 
ember és világ nagyon jól meglenne nélkülem is, csak magam számára vagyok fontos, jól ismert élet-
érzés. Ilyen élet nagyon sok embert gyötör. Szegénységet, nélkülözést, betegséget, fájdalmat, min-
dent elvisel az ember, ha ezeknek van értelme. Valakikért, valamiért mindezt elszenvedem. Senkinek 
a semmije lenni talán a legijesztőbb emberi állapot, elviselhetetlen. Ha az ember ezt az érzést nem 
is tudja, meri megfogalmazni magának, lelke mélyén gyötri. Felőrli feleslegességének érzése, létezé-
sének hiábavalósága. Ha a személy mindenhol a semmivel szembesül, ha ennyire magára marad és így 
nem lesz azzá, ami lehetne, önpusztító folyamatok indulnak meg lelkében és testében. Saját maga 
elől az ember nem menekülhet, bensőjének üressége mindenhová elkíséri. Egyenes az út a testi lét 
felmorzsolódásáig. Ivászat, kábítószerezés, gyógyszerfüggés, testivé váló lelki betegségek felé. A 
nem megvehető, de alapvető értékeket nem becsülő, mert nem is ismerő közösségekre pedig pusztu-
lás vár. Bármilyen csillogóak legyenek is a díszletek, gazdagok a kirakatok, az anyagi bőség nem tudja 
elfedni a belülről pusztító titkos kórt, a bensőkben terjeszkedő űrt, a semmi növekedését, mindenre 
kiterjedését. Ez elől nincs hová menekülni. Kényszerű pótcselekvések csak időlegesen fedhetik el a 
semmit, létezésünk gyökértelenségét, feleslegességét és unalmát. Ezért az egyén legfőbb érdeke az 
értelmes és teljes életet lehetővé tevő emberi, szellemi értékek megszerzése. Ahogy az indiai mon-
dás kifejezi, a boldogság nem attól függ, milyen anyagi javaid vannak, hanem hogy ki vagy.
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