
A TÖRTÉNELEMRŐL

A gyűjtögető-vadászó életmód fenntartható volt. Természetes szükségleteiknek megfelelően 
éltek és ezen kívül csak a tűz használatával változtatták környezetüket. Csupán az utóbbi 11000 év 
során tért át az ember az élelmiszertermelésre. Vadon élő állatokat háziasítva és növényeket neme-
sítve a tartott jószágokból és a termelt növényekből éltek meg. Emberi fogyasztásra a vadon élő nö-
vények és állatok csupán kis része alkalmas. Legtöbb fajuk táplálékként nem hasznosítható. Ha gyűj-
tögetésből él valaki, akkor az adott területen található növényzet tömegének durván 0,1%-át használ-
hatja fel. Ha a területet megműveljük, a kívánt növény akár annak 90%-án is tenyészhet. Ennélfogva 
egy terület akár 10-100-szor annyi pásztort és földművest, mint gyűjtögetőt tud eltartani. Nemcsak 
a több táplálék, hanem az életmód jelentős megváltozása miatt is nőhetett a népesség. Míg a gyűjtö-
getőknél az állandó vándorlás miatt kevés volt a gyermek, addig a földműveléssel együtt járó letele-
pedés miatt a születések száma jelentősen nőhetett, mivel az anyák akár másfél, kétévente szülhet-
tek. Ezért a gyermekek nem jelentettek akkora értéket, mint a gyűjtögetők számára és az egyes 
gyermekek jóval kevesebb szeretetet és figyelmet kaphattak, mint a gyűjtögetők gyermekei. Az élel-
miszertermelők egyszerűen számbeli fölényüknél fogva szorították ki a vadászó-gyűjtögető 
csoportokat.

A helyhez kötött életmóddal együtt jár az élelmiszer felhalmozása. Eltarthatnak olyanokat is, 
akik nem foglalkoznak földműveléssel. Ezek meg tudják szervezni a közösen végzendő feladatokat, 
gondoskodnak a település és a készletek védelméről, földműveléshez, házépítéshez szükséges eszkö-
zöket készítenek. Most már van miért harcolni, vannak felhalmozott értékek. Megjelent az uralkodó, 
a hivatalnok, a katona és a mesterember. Néhány háziasított állat szállításra is alkalmas. A lovak szál-
lításon kívül hátasállatként is használhatók. Nem tudjuk, miként történt a gyűjtögető-vadászó cso-
portok letelepedése. Sokféle egyéb szempont mellett a vallási meggondolások is szerepet játszhat-
tak. Mivel a vallásosság a ember egyik alapvető mozgatója, részletesebben áttekintjük jellegzetessé-
geit.

Vallás és történelem

Cselekvéseink indítékául nem a világ tárgyi valósága, vagy annak ismerete szolgál, hanem érzé-
kelt hatása. Aszerint ugrom vagy nem az úszómedencébe, milyen mélynek hiszem a vizet, függetlenül 
attól, milyen mély az valóban. Azaz nem maga a valóság vezeti az embert, hanem amilyennek a valósá-
got hiszi. A hit a világ valóságáról alkotott érzelem és ismeret egysége. Nem azt teszi az ember, amit 
az értelem, a józan ész mondana, hanem amit az érzelmei, a tudatalatti tartalmai megszabnak. Ha a 
belém rögzültek nem tükrözik a világ valóságát, akkor cselekedeteim eleve kétes értékűek. Hiába 
mondanák mások vagy magam is tudnám az értelmemmel, mit kellene csinálni, mivel a bensőmbe nem 
ez van íródva, nem születhet meg bennem a helyénvaló döntés.

A történelmet az emberek akarati cselekvéseinek összessége alakítja. Cselekvéseinket a világ-
szemléletünk, a hitünk irányítja. Kérdés, merrefelé viszi, mire veszi rá az embert a hite, a világszem-
lélete, ettől függ a fennmaradás lehetősége is. Ehhez a vallásokat, a vallásos jellegű viselkedéseket 
kell tanulmányozni. Valamennyi ismert népcsoport, törzs jellemezhető a vallásával, vallásaival, ilyen 
jellegű fogalmainak rendszerével. Ez arra utal, hogy a vallásosság elválaszthatatlan az embertől, hoz-
zátartozik az emberi közösségek létezéséhez. A legtöbb természet közelében élő ember 
világszemléletének alapvető eleme természetes vallásossága.

Természetes vallásosság

Ha a belső biztonságérzettel bíró emberek világról alkotott képét nézzük - ezek alkotják a 
nagy többséget, - annak alapvető eleme, hogy a világot rendezett, összefüggő egészként látják. Ez 
számukra zsigeri érzésnek mondható. Másik fontos emberi tapasztalat, hogy a minket óvó és megtar-
tó rend, annak fennmaradása folyamatosan végzett értelmes munka eredménye. Ezen két alapvető ta-
pasztalat szerint rend van a világban és a rendhez és fenntartásához pedig értelmes munka kell. Ha a 
természethez közel éltünk gyermekként, megtapasztalva annak hatalmasságát és összhangját, akkor 
tudatalattink a feldolgozás után ezt úgy foglalja össze, hogy világunk egészének összehangolt rendje, 
és ennek a rendnek a fennmaradása a természet felett álló értelem műve. Ugyanis az anyagi világ 
egyedüli értelmes lénye az ember, mi pedig jól tudjuk magunkról, hogy a természet rendjét nem mi 
hoztuk létre, ennek a rendnek csak a termékei vagyunk. Mindez az emberből azután úgy bukik ki, hogy 
nem lehet az, hogy a világ csak úgy magától létezzen, lennie kell mögötte valaminek. Ennek a gondolat-
nak a megfogalmazásában a természetes vallásosság mutatkozik meg. Valamennyi természethez közel 
élő ember, akiben megvan az ősbizalom, természetes módon vallásos, mert megjelenik számára a ter-
mészetfeletti fogalma. Erre építhet azután a vallásos nevelés. Ha viszont gyermekkorunk környezete 
alapvetően épített környezet, beleértve a betonrengeteg kevés szabad helyére odatervezett fát és 
nem volt módunk rácsodálkozni a természet egészére, akkor a világ egészének rendjét tudatalattink 
emberi tevékenységnek tulajdonítja és a természetes vallásosság nem fejlődik ki.

Valamennyi vallás közös jellemzője a természetfeletti értelem létezésébe vetett hit. Másik 
alapvető ismérvük az, hogy az ember meghajol a természetfölötti előtt és igyekszik annak megfelelni. 
Ha az ember a természetfölöttinek megfelelően, az isteneknek vagy Istennek tetszően él, akkor biz-
tonságban érezheti magát.

A természetfölöttire való tekintés természetes emberi adottság és ez eszményt és célokat ál-
lít az ember elé, aki, hogy összhangba kerülhessen a fölötte álló hatalommal, ennek az eszménynek 
megfelelően igyekszik élni. Lelki élettávlata alá, de afelé törekedve, anyagtalan, de az anyagi világhoz 
kötött szellemi élettávlatot épít ki magának az ember. Ennek kiépülése során a természetfölöttibe 
vetett hitnek megfelelő gondolkodási rendszer, felfogás alakul ki benne. Azt kezdi jónak, szépnek és 
igaznak tartani, ami a természetfölöttibe vetett hit szerint az. Eszerint fog aztán a világban élni, ön-
magához, embertársaihoz és a természethez viszonyulni.

Vallásos hit és vallás nem azonosak: a vallásos hit a lelki síkon fogalmazódik meg és megvalósu-
lása, a vallás a társadalom közegében történik. Jól mutatja a vallás mibenlétét a régies, vallást jelen-
tő religio szó, amely a latinból ered. Jelentése a tetteit és szavait újra- és újra mérlegelő, megválo-
gató emberre utal, ebben az istenekkel, Istennel szemben kötelező nagyfokú gondosság és pontosság 
fejeződik ki. Az mutatja a vallás erejét, hogy az alapjául szolgáló hit mennyire képes a szellemi élet-
távlat kialakítására és az ennek megfelelő viselkedésre indítani a társadalom tagjait. Ismeretes, hogy 
a mély vallásosság micsoda szerepet játszott a zsidó, a római és az arab történelemben. Függetlenül 
attól, van-e Isten vagy nincs, látnunk kell, hogy egészen a 20. századig az emberiséget lelki élettávla-
ta, Istenbe vetett hite vezette. Minden tettét, cselekedetét, alkotását Isten létezésében bízva vé-
gezte. Akár kereste Isten tetszését viselkedésében, akár nem, az ember mindig számolt Isten léte-
zésének a tényével. Állati tehetetlenségben való éléséből, legértelmesebb állati létéből istenhite 
emelte ki az embert. Ez adott számára magasabb rendű eszméket, eszményt.

Ha az ember a világot összevisszának látja, igencsak tevékeny életet él. Állandóan tesz valamit, 
hogy védje magát és éljen a kínálkozó lehetőségekkel. Elsősorban csak magára tud gondolni, másra 
nem jut ideje, ereje. Mában élő, nem tud igazából a jövővel vagy a múlttal foglalkozni. Inkább rossz-
nak látja a világot mert nem nagyon veheti észre a jót, az építőt és teremtőt, ezeket ugyanis csak a 
dolgok folyamatát szemlélve és elmélkedve fedezhetné fel. De erre sem ideje, sem ereje. Csak úgy 
tud gondolni a jövőre, ha ezt és azt még most megcsinálom, akkor majd jobb lesz. Nem tud megnyu-
godni, nem élhet teljes emberi életet. Csak a pillanatnak él, elhasználja a világ erőforrásait és így 
pusztít. Világunk kuszaságát elsősorban az ember és nem a természet okozza és a világot zűrzavaros-
nak látó emberek számának felszaporodása növeli a világ káoszát. Emiatt egyre több ilyen ember jele-
nik meg, egyre kevesebb időnk jut egymásra, a gyermekeinkre. A káosz növekedése az emberi társa-
dalmak összeomlásához vezet.

A világot szép egésznek tartó ember is lát a világban összevisszaságot, de ezt a világ egésze 
rendjének velejárójaként kezeli. Meg tud állni, szemlélődik és elmélkedik. Ennek köszönhetően észre-
veszi a jót is és ahhoz igazíthatja életét, tevékenységét. Csak olyan veszélyek ellen védekezik komo-
lyabban, amelyek ellen tényleg védekezni kell és az esélyek közül csak azokat használja ki, amelyekkel 
élés összhangban van a világ szép rendjével. Ezért nem hajszolja annyira magát, mint a káoszban élő, 
túlzottan tevékeny ember, viszont amit tesz, az építi a világot, szebbé teszi azt.

Mivel a vallásos ember hisz abban, hogy a világ értelmes alkotás, áll felette valamilyen felsőbb 
szellemi erő, ezért gondolkodásában meghatározó a jövőre tekintés. Bízva az isteni gondviselésben, 
az ember sokkal többet tud elviselni, képes sok mindenről, hacsak időlegesen is lemondani. A vallásos-
ság ezért társadalmat alakító és fenntartó tényező, mással aligha helyettesíthető. A hit szabaddá 
tesz. Ez a sokak által első pillanatban érthetetlen állítás arra utal, hogy a vallásos ember világszemlé-
lete értékeket lát a világban, van értékrendje, erkölcsisége és ez a mindennapos döntéseket megha-
tározó módon vezérli. Ez személlyé, szabaddá teszi az embert. A vallásos érzésen kívül más, maga-
sabb értékeket hordozó bölcsészeti, erkölcsi rendszer is szabaddá teheti az embert.

Csak akkor tud az ember fennmaradni, ha gondolkodásának rendszere a világ valóságához il-
leszkedő, azaz alapvetően helyesen viszonyul a világ egészéhez. Ahogyan már tárgyaltuk, a neveléssel 
ösztönerősségű cselekvési minták építhetők be az emberbe. Különösen hatékony a kisgyermek kép-
szerű mesékkel, történetekkel való erkölcsi nevelése. Még akkor is, ha későbbi tanulmányaink hatásra 
elutasítjuk a nevelésünk alapját képező hagyományt és vallásos hitet, a belénk nevelt erkölcs szabá-
lyai szerint éljük mindennapi életünket. Régebben, mielőtt a tudományos forradalomra hivatkozó 
anyagelvű bölcselet megrendítette volna a hagyományos gondolkodás rendszerét, a szóban élő törté-
nelem, a mesék, regék, művészet, ezeknek rendszere és a világ egészéről képet adó vallás igazította 
el az embert a világ dolgaiban, elsősorban ezek képezték az egyéni és a közösségi gondolkodás alapja-
it. Tudni lehetett, mi a jó és a rossz, mit szabad tenni, mire kell törekedni és mitől kell óvakodni.

Vizsgáljuk meg, hogy a vallások miként segítik az őket követő társadalmak fennmaradását, mi-
ként óvják az egyént a pusztuláshoz vezető viselkedéstől. Nem arról van szó a vallások szerint, hogy 
az ember természeténél fogva eleve rossz lenne. Sokkal inkább megromlott emberről, emberi viselke-
désről beszélnek és ezen igyekeznek változtatni. Nagy gondunk, hogy az ösztöneinknek megfelelően 
csak a 100-200 fős csoportunkban kell önzetlenül viselkednünk. Mások versenytársaink a forrásokért 
folyó küzdelemben és velük szemben a felülkerekedést segítő eszközök, a megtévesztés és erőszak 
ösztönösen követett eszközök. Egy, az elsősorban a versengésre épülő társadalom egyrészt más tár-
sadalmak rovására enyhítheti belső feszültségeit másrészt a legkönnyebb módszer a természetes 
környezet kizsákmányolása. Ösztöneink ellen nem élhetünk, de lehetőségünk van a magasabb szinten 
való kiélésükre, és nemes eszközöket alkalmazó társadalom csak a megfelelő erkölcsi nevelés eredmé-
nyeként jöhet létre. Megmaradásunk kulcsa a megfelelő magas szintű emberi kapcsolatrendszerek 
létrejötte, mert hosszabb távon csak ez képes megakadályozni a természetes környezet felélését. 
Nem csoda, hogy a nagy múltú vallások ilyen, a túlélést segítő gondolkodási és erkölcsi rendszereket 
építenek be az emberbe.

Ősi tapasztalat, hogy a természet válaszol arra, amit vele teszünk. Visszahat ránk, ám sokszor 
csak jóval később, mint ahogyan a dolgaiba beavatkoztunk. Válaszai hasonlítanak arra, amit egy élő, 
akár egy ember is tesz védekezésként, amikor bünteti, pusztítja a reá törőt. Sokszor késleltetve, 
akár a vele esett sérelmeket nem felejtő ember, aki nem hagyja megtorlatlanul, ami vele történt. 
Ezért amikor a törzs öreg bölcse az tanítja, hogy ne bántsd a fát, mert az erdő szelleme megbüntet 
bennünket, alapvető igazságot fogalmaz meg. Az ilyen képszerű tanítás mély nyomot hagy a világgal 
ismerkedő gyermekben és ösztönerősségű erkölcsi gátlást épít be tudatalattijába. Hasonlóképpen a 
forrás, a patak, a föld szellemeiről és a természetet benépesítő egyéb szellemekről való tanítások is 
a természetes környezet és ezzel az adott közösség védelmét szolgálják. Amikor a mai ember kine-
veti ezeket, nem tudja mit csinál. Ugyan ma már világos számunkra, hogy ilyen, személyesen, emberi 
módon bosszút álló felsőbb lények nincsenek, de természettudományos ismereteinknek köszönhetően 



tisztában vagyunk azzal, hogy az erdő létfontosságú számunkra, vizünk, levegőnk, talajunk épsége a 
fáktól függ. Ám amikor saját érdekünkről van szó, irtjuk a fát és az erdőt. Nem az értelmünk vezet 
ilyenkor, hanem az érdekként megnyilvánuló ösztöntörekvés, amelynek a korunkat jellemző nevelet-
lenség miatt nemhogy nincs erkölcsi gátja, hanem az önzést, kapzsiságot, a csak a pillanatra figyelést 
egyenesen a piacgazdaság serkentőjeként, hajtóerejeként kezelik és bátorítják.

India ősi vallásának központi tárgya az elme tökéletlensége, az ember elsötétedéséről beszél a 
hindu; és az ember dolga elméjének egyre világosabbá tétele. Elménk feladata az volna, hogy híven 
tükrözze a világ valóságát és így vezessen minket a világban. Ha az elme a világról hamis, részleges, 
töredékes képet ad, nem csodálkozhatunk azon, hogy az egyén helytelenül, a világ rendjét sértve, 
sok-sok bajt okozva él. Összetéveszt lényegest lényegtelennel, igazat hamissal, állandót mulandóval. 
Vakon botorkál a világban, nem tudja, mit is csinál igazából.

Elménk állapotát a hindu hasonlat tó felszínének viselkedésével veti össze. Ha a derült egű éj-
szakán a Balaton partján ülünk és a víz erősen hullámzik, akkor a víztükör semmit sem mutat az égbol-
ton tündöklő Holdból. Ha csökken a hullámzás, akkor már fel-felvillan egy-egy cserépnyi holdfény. Ha 
viszont kisimul a víz, a Hold teljes szépségében ragyog a víztükrön. Hasonlóan, ha elménk homályos, a 
külső zavarok mindent elfednek, semmit sem tudunk átlátni. Nem észleljük, nem foghatjuk fel a való-
ságot, elménk nem tükrözheti azt vissza. Ha elménk tisztább, meg tudjuk szűrni a zavarokat, azaz 
jobban szét tudjuk választani mi a lényeges és mi csak múló zavar. Csak a tiszta elme, akár a mozdu-
latlan, sima víztükör képes a valóságot észlelni és azt visszatükrözni, megragadni fontos és alapvető 
dolgokat.

Szembe kellene azzal néznünk, hogy az elménk a világról töredékes és torz képet ad. Nagyon 
nehéz ezt tudomásul venni. Beszélünk mi erről, de csak homályosan, fátyolozottan. Mondogatjuk, - ez 
a mai világ egyik igen gyakran hangoztatott, szinte központinak mondható szólama,- hogy minden em-
ber másként gondolkozik, mindenki másként fogja fel a világot. Ez így igaz. De belegondolva, mit is je-
lent ez valójában, és az egyes emberek elméje ezt miként értelmezi, megdöbbentő eredményre ju-
tunk.

Mindenki másként látja ugyan a világot, de csak egyetlen világ van. Ha az egyetlen valóságot 
mindenki másnak érzékeli, az bizony arra utalhat, hogy valamennyien rosszul, nevezetesen töredéke-
sen és torzan ragadjuk meg azt. Arra képesek vagyunk, hogy a másik torz felfogását észleljük, leg-
alább is abban, amit jómagam helyesen észlelek. Amit mindketten vagy valamennyien ugyanolyan tor-
zan látunk, annak hamis szemlélete észrevétlen marad. Egyáltalán elmém a 'mindenki másként fogja 
fel a világot' mondást a maga rendszere szerint értelmezi. Ebbe ugyanis belefér, van valaki, aki he-
lyesen szemléli a világot és az összes többi pedig helytelenül. Aki pedig tisztán lát, az természetesen 
én magam vagyok. Nem lehet az, hogy én rosszul emlékeznék, zavarosan fognám fel a világot, össze-
kevernék dolgokat. Lehet ugyan bennem is némi tökéletlenség, de hogy ennyi baj van a világban, annak 
oka nem én vagyok, hanem a többiek.

Ha az elmém jómagamat tisztán, világosan látónak tételezi fel, miközben a többi embert hely-
telenül gondolkodónak látom, akkor a világot azzal tudom jobbá tenni, ha másokat a magam képére 
alakítok. Gondolkodjanak úgy mint én, lássák úgy a dolgokat mint jómagam. Csakhogy a többi ember is 
ugyanígy viselkedik. Ennélfogva a családon, és más kisebb-nagyobb közösségen belül állandóan folyik a 
küzdelem a többi meggyőzéséért, átneveléséért. Eredménytelenül, csak a zűrzavar nő. Így a 'minden-
ki másként fogja fel a világot' mondás legfeljebb a türelmet, a másik iránti megértés szükségét feje-
zi ki, nem pedig azzal szembesít, amire tényleg törekednem kellene. Saját töredékes és torz látásmó-
domat kellene ugyanis felismernem és felszámolnom. Nem a többi ember, hanem saját magam világo-
sabbá tételére kellene törekednem.

Azzal, hogy a hindu vallás önfejlődésre ösztönöz, időnket és erőforrásainkat a megmaradáshoz 
szükséges tevékenységek felé irányítja. Aki tisztában van saját korlátaival, nem bántja feleslegesen 
a többi embert, nem esik neki meggondolatlanul a természetnek, nem kezd kétes értékű természet-
átalakító tevékenységbe, hanem idejének és erőforrásainak jó részét saját maga lelki-szellemi építé-
sére fordítja. Tisztábban és világosabban gondolkodva jobban bánik az emberekkel és a világgal egy-
aránt és példaként szolgál mások számára is. Még kifejezettebben látszik ez a buddhista életvitelé-
ben. Míg a hindu számára a szellemi fejlődés lehetősége korlátozottabb, a buddhista nevelés több év-
tizedes kemény gyakorlással olyan szellemi szintekre képes az embert emelni, melyekről a lélektan 
csak manapság kezd megfoghatóbb kijelentéseket tenni. Számos kisebb-nagyobb ázsiai társadalom 
felemelkedésében, fenntartható életrendjének kialakulásában a buddhista felfogás szerinti életmód 
kulcsszerepet játszott. Példaként Tibet, Kína, Japán történelmének korábbi korszakait hozhatnánk 
fel.

Kína gondolkodását a buddhizmus mellett a kínai eredetű taoizmus határozta meg, amely egy 
mindent átfogó, rendező, összhangot teremtő és fenntartó elvnek, a taonak tulajdonította a világ 
rendjét. Szüntelenül változó, mozgó világunkat a tao szervezi, rendezi. Nincs a tao valamiféle legfel-
sőbb teremtő és fenntartó személyes istennel, mindenható hatalommal azonosítva. Mivel hallatlanul 
összetett a világ, a mindent magától elrendező taot nem ragadhatjuk meg egyszerűen, nem adható 
meg valamilyen gépkönyvvel, eljárással. Csak példákon keresztül szemléltethetjük működését. Ami a 
mozgást és változást illeti, erről a buddhizmus és a tao hasonlóan vélekedik. Míg a buddhista számára 
ez a léthelyzet kiindulópontja, a tao a változások, mozgások, körforgások állandó mintázataira, az 
ezeken keresztül mutatkozó világrendre utal. Ennek megfelelően minden létezőnek megvan a maga he-
lye, szerepe. Semmi sem kerül véletlenül oda, ahol van. Legfontosabb feladata az embernek, hogy mi-
nél tökéletesebben illeszkedjen a világ rendjébe, oda nem illő tevékenységgel ne zavarja meg azt. 
Hagyja, hogy a tao vezérelje életét. Továbbá a körforgások miatt az időszemlélet körkörös, a múlt, 
jelen és jövő igazából nem létezik, ami van, olyan már volt és lesz is.

A kínai időszemlélet körkörösségének egyik megnyilvánulása az ősök és így a hagyományok tisz-
telete. Mindent az ősöknek köszönhetünk. Ha annak idején ők csak önmaguk javát keresik és csupán a 
saját sorsukkal törődve rövidlátó módon, ösztöneiket követve habzsolják az életet, akkor mi ma nem 
léteznénk. De őseink bölcsek voltak, gondoltak ránk, a jövendő nemzedékekre és alaposan megfontol-
ták, miként élhetnek, mibe vághatnak bele. Ezért mi is, bármit teszünk, gondolnunk kell arra, megfe-
lel-e ez a hagyománynak, mit szólnának mindehhez az őseink. Kínát a hagyományokhoz való ragaszko-
dás tartotta meg, azaz a döntéshozáskor mindig mérlegelték, mit is tettek volna hasonló helyzetben 
az előttük járók.

Híven szemlélteti a körkörös világszemlélet, a hagyomány világképre gyakorolt hatását a követ-
kező kínai történet. Egy lángeszű mérnök repülő szerkezetet készített. Bemutatta az uralkodónak, 
akinek szemmel láthatóan tetszett a készülék, erősen csodálta. De a bemutató után az uralkodó szét-
romboltatta a repülőt és megölette feltalálóját, minthogy a világ addig is megvolt repülő nélkül és az 
ilyen új dolgok kiszámíthatatlan módon megzavarhatnák a világ rendjét. Ugyanis az ősök is biztos ta-
lálkoztak már valaha a repüléssel, de azt nem hagyományozták az utánuk jövőkre. Nyilván azért nem, 
mert ártalmasnak vélték. Kína hagyományos világszemléletének helyességét meggyőzően bizonyítja, 
hogy Kína fennmaradt, miközben a többi nagy ókori birodalom mind eltűnt.

Eltérően az indiai és kínai vallásoktól, az egyistenhit istene személyes isten. Tanítása szerint 
kezdetben az ember romlatlan, istenképű volt. Az istenképűség nem testi hasonlóságot jelent, hanem 
azt, hogy az ember értelmes és szabad és ennélfogva alkotni is tud. Isten az emberre bízta a világot, 
hogy művelje és őrizze azt. Arra int az őrzésre való figyelmeztetés, hogy az ember megsértheti a vi-
lág rendjét, létrontó lehet, ha nem eléggé figyel arra, amit csinál. Jól tudhatja az értelmes ember, ha 
tesz valamit, az nem csak az itt és mostra vonatkozik, hanem később és máshol is hathat. Így a világ 
teljességében él és felelősen bánik a világgal. Ám megtörtént a bűneset. Ennek fő eleme az ember Is-
ten iránti bizalmatlansága. Aki bizalmatlan, az egyúttal bizonytalanná is válik és félni kezd. Ha az em-
ber fél, már nem a világ teljességében, hanem csak a maga biztonságosabbnak tartott kisebb környe-
zetében él és csak azzal törődik. Nem töpreng, mérlegel, hanem elsősorban ösztönei parancsát követi. 
Ezzel elvesztette szabadságát. Használja ugyan értelmét, okosan gondolkodik, ám ezt csak az ösztö-
nei által kívántak megszerzésére, igényei és érdekei szolgálatában teszi. Így szabadságát vesztve és 
értelmét csak korlátozottan használva az istenképű emberből a legértelmesebb állattá vált, akire az 
isteni figyelmeztetés szerint biztos pusztulás vár.

Áteredő, eredendő a bűn, a bűneset óta jelen van az emberben. Örökléstani ismereteink alap-
ján nem mondható, hogy a bűnre való hajlam öröklődő adottság, azaz Ádám és Éva öröksége testünk 
felépítésénél fogva volna jelen bennünk. Nem tételezhetjük fel, hogy a romlottság testi adottsága-
inknak, ösztöneinknek volna tulajdonítható, Isten tökéletes embert teremtett. Ahogyan az ősbizalom 
tárgyalásánál is volt szó róla, amit a várandós anya átél, mint a cserbenhagyottsága, az őt ért bántal-
mak, a benne ébredő düh, félelem, harag, indulatosság, durvaság is, mind hatnak a magzatra. Alakítják 
elméjét, méghozzá legerősebben a fejlődés legelejeén, annak legérzékenyebb szakaszaiban. Azt is 
befolyásolják, hogy genetikai örökségünkből éppen mi nyilvánul meg, mely késztetések, milyen ösztön-
törekvések mozgatnak majd bennünket. Ezért már a ma világra jött csecsemőt is terheli, hogy alap-
vető gondolkodási és érzelmi jellemzői nem annyira tökéletesek, mint amennyire lehetnének. Szent-
írásbeli kifejezéssel, már ő is hordozza, viseli szülei romlottságát. Születő tudatosságát és így a ma 
született csecsemő sorsát is jellemzi az a berögződött, az ember lehetőségeit erősen beszűkítő, tor-
zító viselkedésmód, amit már magzatként megtanult és amit a vallás eredendő bűnként jellemez. Ere-
dendő bűnösségem a mások, szüleim és környezetem által belém ültetett tökéletlenség következmé-
nye. Úgy 14 éves korig a gyermek nem is tehet arról, milyenné lett. De nem hibáztathatom szüleimet 
és a többieket, mert nem lettem olyan, amilyen egyébként lehetnék. Ők is csak azt a viselkedési min-
tát adták tovább, amit felmenőiktől kaptak. Eredendő a bűn, az első emberekig nyúlik vissza. Lánc-
szem vagyok az eredendő bűn láncában. Kaptam a felmenőimtől és gyermekeimnek, unokáimnak adom 
tovább.

Nézzük meg, hogyan élhet a zsidó Istennek tetsző módon. Mivel magától az ember, megromlott 
állapota miatt rossz döntések sokaságát hozhatja, nem emberi, hanem isteni irányítással, Isten tör-
vényét követve kell a zsidónak élnie. Valamennyi cselekedete előtt bölcsen mérlegelnie kell, mit mond-
hat az adott esetre a törvény és eszerint kell döntenie. Mai fogalmakat használva, lentről, a tudat-
alattiból rossz vezetést kapunk, ezért minden egyes döntésnek át kell jutnia a tudatos szűrőjén, mi-
vel állandóan figyelni kell Isten törvényeire és azok szerint kell élni. Mind az értelmi mérlegelés mind 
az annak megfelelően hozott döntés egyben a bűnesetben elvesztett istenképűség helyreállítását is 
segíti.

Más, végleges megoldásra, a bensőnk megújítására, törekszik a kereszténység. Mai fogalmak-
kal, romlottságunk onnan ered, hogy tökéletlen mintákat követve nőttünk fel és erről nem tehetünk. 
Belénk van írva, hogy magzatként, gyermekként feltétlen bizalommal legyünk a körülöttünk levők 
iránt, akikre felnézve menthetetlenül átvesszük a rossz mintákat is. Megoldásként a kereszténység a 
közénk, a földre leszállott Isten, Jézus Krisztus követését ajánlja. Ő tökéletes, hozzá váljunk hason-
lóvá. Róla vegyük a mintát, belénk kell égjen Krisztus példája, hogy már a bensőnkből is csak a jó 
származzon. Tanulmányozzuk a tanításait, hogy az értelmünket használva szabadon is kövessük Őt. 
Azonban csak azt tudom követni, akire felnézek, akiben hiszek és bízom. De Krisztus nincs itt a kör-
nyezetemben, nem foghatott meg kisgyermekként a személye. Ám a körülöttem élő, Krisztust szívük 
mélyén szerető emberek életmintája segíthet, hatásukra, ha az elég erős, valóban megszerethetem 
Krisztust. Egyébként hiába akarnám az értelmemmel Krisztust követni, ha érzelmileg, a tudatalatti 
szinten nem szeretem Őt. Vallásgyakorlással, sokat imádkozva, szertartásokat átélve átírhatom 
valamennyire a tudatalattimat, mindez segítheti, hogy lelkem mélyén megszerethessem Krisztust és a 
követője lehessek, de a siker nem biztos. Még ha a szerzetesi életet választom is, hogy legyen bőven 
időm a szellemiekkel foglalkozni és megfelelő társaim legyenek az Istenhez vezető utamon, sem 
biztos, hogy valóban Isten felé tudok fordulni. Ki lehet Krisztus követője és honnan a benne való hit, 
éppen ebben van a Krisztust követő felekezetek közötti különbségek gyökere.

Jézus Krisztust, a tökéletes embert, Isten földi megjelenését elpusztították. Jézus kereszt-
halála világosan mutatja, mennyire megrontotta az embert az eredendő bűn. Jézus, a tökéletes em-
ber mindenkin csak segített, tanított, gyógyított és ha megfedett valakit, az is csak az illető javát 



szolgálta. Nagyságát, hatalmát és tökéletességét mutatja, hogy még az igaztalan, méltatlan bánás-
mód, a szörnyű szenvedés sem hozta ki belőle az átkozódót, a lázadót, a bosszúval fenyegetőzőt. 
Méltó lett volna arra, hogy mindenki felnézzen rá, mégis megölték. Akiken segített, kihasználták, el-
hagyták, megtagadták és elárulták. Sokakat meggyógyított, de amikor megindult ellene a vizsgálat, 
már csak egy vállalta közülük, hogy Jézus gyógyította meg. Nem mondhatjuk, hogy akkoriban az em-
berek rosszabbak lettek volna, mint mi maiak. Azt sem, hogy Jézust a körülmények szerencsétlen 
egybeesése miatt pusztították el. Mindenki csak azt tette, amit máskor is, a megszokottnál rosszab-
bul, önmagát alulmúlva egyikük sem viselkedett.

Ha Jézus ma jelenne meg közöttünk, a sorsa hasonló lenne, a kereszthalál jelenkori változata 
várna rá. Ugyanúgy kihasználnák, magára hagynák, meghurcolnák és elítélnék. Nem mondhatnánk, 
mondhatom, hogy ebben nekünk, nekem nem volna részem. Szükségem volna mindarra, amit tőle kap-
hatnék, megszerezném, amit tőle megszerezhetnék de kockázatot már aligha vállalnék érte, amikor a 
féltékeny és irigy hatalmasok reá törnének. Jézus, a megtestesült Isten valóban áldozat volt, azzal 
hogy itt megjelent, a biztos pusztulást vállalta.

De nemcsak a nálunk sokkal különbeket használjuk ki és nemcsak rájuk lehetünk irigyek és fél-
tékenyek. Gondoljunk a nyájat birtokló gazdagra, aki irigyli és ellopja a szegény ember egyetlen bá-
ránykáját. Úgy bánunk egymással, mint ahogyan bántak Jézussal és bánnánk most is. Ritka a Jézus ál-
tal hirdetett önzetlen, érdek nélküli szeretet bennünk, enélkül élve pedig igyekszünk kihasználni, ki-
facsarni akit csak tudunk és ráadásul irigykedünk és féltékenykedünk is rá. Tesszük ezt a legközeleb-
bi családtagjainkkal, párunkkal is, meg akivel alkalom van erre. Amikor pedig az illető negyvenes, ötve-
nes éveiben összeroppan és meghal, csak olyanokat mondunk, minek ivott annyit, miért törte annyira 
magát, miért vette úgy a szívére, és hogy gyenge volt, nagyon megviselte ez az élet. Ez az élet pedig 
nemcsak embereket pusztít el, hanem a legértelmesebb állatként élő ember vakon rombol maga körül, 
tönkreteszi a természetet, és ezzel végül elemészti magát az emberiséget is.

Jézus kereszthalála megmutatta, kik vagyunk valójában, mint bánunk egymással. Bizony naponta 
pusztítjuk magunk körül Jézust, az emberfiát ahelyett hogy felismernénk Őt embertársainkban és 
méltóképpen bánnánk vele. Csak magunkat nézve fel sem tűnik, mint élünk, ez a közegünk. Ráeszmélve 
arra, megérezve azt, hogy megszokott, átlagos viselkedésem és viselkedésünk ölte meg Jézust és öli 
Őt folyamatosan ma is, és hogy ilyen módon pusztítjuk magunkat is, indul meg bennünk igazán a meg-
tisztulás folyamata. Jézus áldozata nem volt hiábavaló, és feltámadása hatalmas biztatás számunkra, 
mert bizonyítja, legyőzte a világot. Halálával megváltja azokat, akik Őt felismerve újjászülettek, 
akikben a régi ember visszaszorulóban van, és az új, megvilágosodott ember pedig növekszik. Elég 
csak a vele együtt megfeszített két gonosztevőre gondolni. Míg a ma világában élő 'ha te vagy a 
Krisztus, akkor szabadítsd meg magadat és minket is' szavakkal szidalmazza, addig a másik, aki meg-
világosodva rájön arra, hogy milyen nagy esemény az ártatlan emberfia kínhalála, üdvözül.

Erőforrás és fejlődés

Legfontosabb erőforrásunk a tüzelőanyag. Tüzelőt évszázezredeken keresztül az elpusztult 
élőlények testének szövetei, elsősorban a száraz fa szolgáltattak. Fátlan területek tüzelőanyaga az 
állatok megszáradt ganéja volt. A faszén alkalmazása megnövelte a tüzelőanyag energiasűrűségét és a 
fémkohászat nélkülözhetetlen alapanyagává vált. A szélerő az ókorban elsősorban a vízi szállítás, a 
hajózás erőforrása. Más gépezetek, malmok, öntözőrendszerek hajtására még alig használták. Az 
ókori nagy birodalmak hatalmas és néhány esetben máig fennmaradt építményeit és egyéb műszaki al-
kotásait az emberi és állati erőt, valamint a tüzet használva készítették. Mezopotámia, Egyiptom, In-
dia, Kína, Görögország, Róma és az amerikai birodalmak mind ezekre a ma nagyon szegényesnek ható 
erőforrásokra épültek.

Az északabbra lévő európai területeken a hosszabb kemény telek nehezebbé tették az emberi 
életet. Szükség volt minél jobb szerszámokra és gépekre. Nem egyértelmű a különbség szerszám és 
gép között. Általában a gépek hajtása több erőforrást igényel, míg a szerszámot az emberi erő mű-
ködteti. Gépek léteztek korábban is, de az ókorban elég volt az, amit emberi és állati erővel el lehe-
tett végezni. A szélerő és vízerő alkalmazása malmok, szivattyúk és egyéb gépezetek hajtására a kö-
zépkori Európában vált mindennapossá. Nem alkalmazhattak külső munkaerőt a rendházakban, mert a 
nyitottság zavarta volna a szerzetesi életet. Így a vadonba elvonult szerzetesek önmagukat látták el 
a szükséges javakkal. De a tanuláshoz, szertartásokhoz, elmélyüléshez sok idő kellett. A megoldás a 
minél több gép használata volt, ezért a vízerő alkalmazása részben a rendházakhoz kötődik. Másrészt 
az anyagias gondolkodás egyre nagyobb teret hódított. Úgy tehettek szert nagyobb jövedelemre a 
nemesek, ha birtokaikon több malom üzemelt. Az ipari forradalom előtti társadalmakban a külső erő-
forrásokkal nyert energia és az embert tápláló napi 2500 kilokalória - mint már írtuk, ez három deci-
liter étolaj, vagy ami ugyanaz, gázolaj energiája - aránya 4:1 körül volt. Azaz képletesen egy európait 
3-4 erőforrás rabszolga segített.

Hagyományos társadalmak

Hogy milyen módon alkalmazkodik a társadalom a világ változásaihoz, ezt nagyban befolyásolja, 
hogy vezető rétege a származás avagy az egyéni alkalmasság alapján alakult-e ki. Hagyományos társa-
dalmakban a vallásosság meghatározóan fontos. Általában van egy, szellemi vezetést adó papi réteg, 
amely nem gazdag, de mindenki által tisztelt. Az államvezető réteg a főnemesség, amelybe születni 
kell. Aki főnemes, a lehető legjobb nevelést kapja és így jó vezetővé válhat. Képességeinket, mint 
fentebb már elemeztük, nem csak a nevelés, hanem az öröklött tulajdonságok is befolyásolják, nagy-
jából fele-fele arányban. Így a népességnek a főnemességen kívül eső része - és ez a túlnyomó több-
ség - eleve ki van zárva a hatalom gyakorlásából, legfeljebb papi, hivatalnoki, vagy végrehajtói réteg-
be kerülhet be. Emiatt az adottságaiknál fogva állami vezetésre termett emberek nagy többsége sem 
lehetőséget, sem képzettséget nem kap arra, hogy irányítson. Így a főnemesség által vezetett társa-
dalom az emberek tehetségének csak töredékét engedi érvényesülni. Viszont kisebb a valószínűsége 
annak is, hogy erkölcsfogyatékos (pszichopata) jusson meghatározóan fontos állásokba, csak a főne-
mesi családokba született erkölcsfogyatékos kap erre lehetőséget.
 

Ha a főnemesség által vezetett, tekintélyuralmon alapuló társadalmak szellemiségét tekintjük, 
fő jellemzői a hagyományokhoz való ragaszkodás és a bölcsesség tisztelete. Elsősorban a vallási tör-
vényekre hivatkozva igyekeznek korlátok között tartani az önzést, kapzsiságot. Óvakodnak az újtól, 
mert attól tartanak, hogy az kiszámíthatatlan következményekre vezethet. Csak olyan változásokat 
fogadnak el, amelyek illeszkedhetnek rendszerükhöz. Így lehetőségeiknek csak egy töredékét hasz-
nálják ki. Ezzel lemaradhatnak sok mindenről, viszont nagyobb az esélyük arra, hogy változatlanul 
vagy alig változva fent tudnak maradni. Egy hagyományos társadalom békésebb korszakokban megfe-
lelően működhet, de a heves változások időszakaiban - ezeket általában nem ő maga idézi elő - 
könnyen sebezhetővé válik.

Olyan helyeken alakulhattak ki összetettebb szerveződésű, fenntartható jellegű társadalmak, 
amelyek földrajzilag védettek voltak, minthogy hatalmas hegységek, sivatagok vagy tengerek övezték 
őket. Ilyen térségekben volt idő arra, hogy kiműveljék, mint élhetnek együtt úgy emberek, hogy köz-
ben természetes környezetükkel is összhangban tevékenykednek. Ilyen fennmaradásra képes társa-
dalom volt a már tárgyalt Edo korszakbeli Japán, az ősi Egyiptom, Kína és Tibet és még néhány kisebb 
társadalom. Olyannyira életképesek voltak, hogy akár évezredekig fenn tudtak maradni. Hagyomány-
tisztelő, az újtól idegenkedő, változatlanságra törekvő társadalmakat hoztak létre. Műszaki vívmá-
nyaikkal nem éltek vissza. Bár a kínaiak ismerték a puskaport, nem használták hadviselésre, mások 
pusztítására. Hatalmas tudásanyagukat vallásos hitüknek megfelelően, a természettel és világgal 
összhangban igyekeztek alkalmazni. Nyíltabb térségekben a népek inkább az egymással való küzde-
lemmel voltak lefoglalva és kevesebb lehetőség volt a természettel való kifinomult kapcsolat kimun-
kálására. Itt a gyakori népességmozgás nem tette lehetővé állandóbb társadalmak kifejlődését. 

Nézve a hagyományos szerveződésű fenntartható társadalmakat, nem szolgálhatnak követhető 
példaként, mert már nem léteznek és végül is csak részben használják ki azokat a lehetőségeket, me-
lyekkel az ember rendelkezik. Jellegüknél fogva nem képesek a természettudományok művelésére, 
fejlesztésére. Azt azonban elmondhatjuk, hogy azok a társadalmak, amelyekben az emberek termé-
szetes módon, az emberi adottságaikkal összhangban, elsősorban a szellemi javak kedvéért élnek, a 
természethez illeszkedő, fenntartható rendszert képeznek. A történet szerint az indián munkát kap 
a jenkitől. Elvégzi, megkapja érte a fizetségül járó dollárokat. Fellelkesülve a sikertől, a jenki javasol-
ja az indiánnak, hoz még neki munkát, azt is elvégzi és így még több pénzhez juthat. Nemet mond az 
indián, mert amire tényleg szüksége van, azt abból a kis pénzből is megveheti. Ideje, ereje, szabadsá-
ga többet ér a pénznél, ő akar vele rendelkezni. Szeret a társaival együtt lenni, faragni, járni a va-
dont, erről nem fog a pénz kedvéért lemondani.

De a fenntartható jellegű birodalmak nem lehettek tartósak. Ugyan hatalmas tudást halmoztak 
fel, jól szervezett, szilárd államokat alkottak, de az utóbbi évezredben a kívülről jövő nyomásnak már 
nem tudtak ellenállni.

A természettudomány születése és a felvilágosodás

A természettudományok ugrásszerű fejlődése, az Európában a 17. században lezajlott tudomá-
nyos forradalom az emberi történelem egyik legcsodálatosabb fejezete. Ha a múlt nagy műveltségei-
re tekintünk, jól szervezett társadalmakat, lenyűgöző művészi és építészeti alkotásokat, fejlett böl-
cseleti rendszereket, irodalmat, mérnöki alkotásokat látunk, de nincs semmi olyan bennük, amely akár 
távolról is emlékeztethetne a mai természettudományra. Pedig látszólag minden rendelkezésre állott 
ahhoz, hogy a természettudomány megjelenhessen. Voltak emberek, akiknek volt idejük és módjuk 
gondolkodni, fejlett volt a matematika, az anyagi eszközök rendelkezésre álltak. Nyilvánvaló, hogy ez 
nem elég. Ahhoz, hogy a természettudomány fejlődése elindulhasson, a természetet megfelelően ér-
tékelő világszemlélet is szükséges. Ebben benne kell lennie annak a feltételezésnek, hogy az anyagi 
világ bizonyos értelemben jó és tanulmányozásra érdemes. Hinnünk kell, hogy a természet rendezett 
és a rendje felfogható és értelmezhető az ember számára. Fel kell tételezni azt is, hogy a világ meg-
ismerésének a módja nem pusztán az elvont gondolkodás, a matematika alkalmazása, hanem rendsze-
res megfigyeléseket is kell végezzünk. Előfeltétel az is, hogy a tudósok szabadon kutathassanak, til-
tások és korlátok ne korlátozzák őket és az elért eredményt nyilvánosságra lehessen hozni és szaba-
don lehessen terjeszteni. Nagyon természetesnek tűnnek ezek az előfeltételek, de a történelmet ta-
nulmányozva láthatjuk, hogy olyan műveltségi kör, társadalom, ahol ezek teljesülhettek volna, az 
ókorban nem létezett, megfelelő légkör csak a középkor latin kereszténységű Európájában jött létre.

A sokistenhívő vallások felfogása szerint a világ egyes történéseit az istenek, felsőbbrendű lé-
nyek vezérlik. Egy ilyen, szellemi lények döntései által vezérelt világ nem fogható fel az ember szá-
mára, mert az ember nem ismerheti a felsőbbrendű lény gondolkodását, céljait. Mivel a világ szent 
dolgait tilalmak övezik, ez a lehetőségét is kizárta annak, hogy az ember fürkészhesse az isteni szán-
dékokat, avatatlan módon beavatkozzon az isteni világrendbe, a kísérletezésnek lehetősége sem jut-
hatott eszébe senkinek. A felfoghatatlan és tanulmányozhatatlan világ képzete nem férhet össze a 
természettudomány létével. Kr. e. 600 körül a kis-ázsiai görög bölcselők felvetették, hogy a termé-
szeti jelenségek isteni közreműködés nélkül is leírhatók. Nem arról volt szó, hogy ki akarták zárni is-
teneiket a világból, ehelyett inkább személytelenné tették és a világot vezérlő törvényekkel azonosí-
tották isteneiket. A görög bölcselet és tudományosság egyrészt összegezte a korábbi korok eredmé-
nyeit másrészt máig érvényes eredményekkel gazdagította az emberi gondolkodást. Legnagyobb ha-
tású gondolkodója, Platón szerint a megfigyelhető, az érzékeink által vizsgálható anyagi világ a való-
ságnak csupán az árnyéka, tökéletlen utánzata. Mivel az ókori gondolkodás számára a platóni szemlé-
let vált meghatározóvá és ez a földi valóság lebecsülését vonta magával, a megvetett anyagi világ nem 
kaphatott kellő figyelmet.



Az egyistenhívő vallások szerint Isten a világot az általa adott törvényekkel kormányozza. Tör-
vényt csak az adhat, aki teremtett. Ha a teremtés nyersanyaga kívülről származna, akkor az Isten 
hatalma nem lehetne teljes, alkalmazkodnia kellene az előzményekhez. Ezért az egyistenhit alapvető 
jellemzője a semmiből való teremtés. A Biblia szerint az embert Isten a saját képmására teremtette. 
Ez természetesen nem a kinézetre való hasonlóságot jelenti, hanem részben azt, hogy észjárásunk 
hasonlít Isten gondolkodásmódjára. Azaz az ember képes lehet arra, hogy felfogja Isten teremtett 
világának törvényeit. Ez felbátorít a törvények keresésére. Mivel a természetben minden csak te-
remtmény, a szentségektől mentes természet szabadon vizsgálható. Mivel az egyistenhit világában az 
idő a teremtéskor születik és a végső időkig tart, természetes módon változik a világ, ezért itt hiány-
zik a körkörös időszemléletű társadalmak újtól való merev idegenkedése.

A természettudomány a keresztény világszemlélet és a görög gondolkodás kölcsönhatása révén 
született meg. Sokféle összetevő alkotta a görögök hagyatékát, ezek nem együtt és nem egyszerre 
váltak az európai műveltség részévé. A keresztény Európában a megfelelő szellemi és intézményi hát-
térnek köszönhetően lassan megnyílhatott az út a természet törvényeinek felismeréséhez, rendsze-
res vizsgálatához, azaz a tudományok fejlődéséhez. A szerzetesrendek szellemi műhelyeiben elért 
eredményeket a 12. századtól alapított egyetemeken tették közkinccsé és a különböző irányzatok kö-
vetői szabadon vitatkozhattak Isten és a világ, Isten és az ember viszonyáról és más kérdésekről. A 
szabad légkör annak az eredménye, hogy a Biblia kijelentéseit a keresztény egyház nem szó szerint 
értelmezte. Szerinte az Isten által sugalmazott Biblia az emberi tudás kimeríthetetlen kincsestára 
és nem csupán a betű szerinti üzenet a fontos, hanem emögé még felmérhetetlenül sok tudás, ismeret 
van beépítve. Ezeknek feltárása örök emberi feladat, melynek során az ember tévedhet, ezért a Bib-
lia értelmezése állandó szabad vita tárgya lehet. A közös nyelv, a latin általános használata, a külön-
böző irányzatok képviselői közötti viták, a nézetek szabad ütköztetése, a diákok és professzorok ta-
nulmányútjai évszázadokon keresztül megfelelő háttérül szolgáltak az új gondolatok, eszmék születé-
séhez és terjesztéséhez. Mindennek eredményeképpen a 17. századra megszületett a mai értelemben 
vett természettudomány amely nemcsak műszaki alkalmazásaival, hanem az emberi gondolkodásra 
gyakorolt befolyásával is alakította a történelem menetét.

A természettudományos gondolkodás sikeréhez köthető a felvilágosodás, a mai világ szellemi-
ségét megalapozó mozgalom megszületése is. Ez a 16-18. században Európában és Észak-Amerikában 
kialakult szellemi irányzat az élet valamennyi területén az észt és az értelmet helyezte a központba. 
Hivatkozva a természettudomány, elsősorban Newton természettanának lenyűgöző eredményeire, va-
lamint arra, hogy a nagyobb ismeretanyag alapján újonnan született kiváló eredmények eleve helye-
sebbek a korábbiaknál, elvetette a hagyományokon alapuló életrendet. A felvilágosodás gondolkodói 
szerint valamennyi gond forrása az évezredes hagyományokhoz való ragaszkodás. Követelték, hogy 
mindent az ész ítélőszéke elé kell állítani, az értelemre kell alapozni életvitelünket és a történelem 
szemétdombjára kell vetni mindent, ami avult. 'Denevér babona! bagoly vakbuzgóság! Meddig lesz kör-
möd közt a Mindenhatóság! Meddig ülsz a királyok koronáján, kincsén? A vitézek kardján és a népek 
bilincsén?' - kesergett Csokonai az 1794-ben írott Konstantinápoly című versében. Az volt a felvilágo-
sodás fő célkitűzése, hogy hasonlóan ahhoz, amit Galilei és Newton a természettanban végzett, 
ugyanazt a munkát véghez kell vinni a vallás, a társadalom, a közélet és a gazdaság valamennyi terüle-
tén. Uralkodó gondolkodási rendszerré a természettudományos kutatási módszer jellemzője, az okos 
feladatmegoldó gondolkodás vált. Tekintélyeket elvetve, mindig az adott helyzetet ésszerűen ele-
mezve kezdtek gondolkodni nemcsak a természettudományos kutatás, hanem azon kívüli területeken 
is. Általában hatékony és gyors az okos cselekvés, sikerei nyilvánvalóak. Él a ma rendelkezésre álló le-
hetőségekkel. Ha hibás volt a helyzet értékelése, az okos módszer alapjául szolgáló leegyszerűsítés, 
a meghozott személyes, államvezetői, gazdasági és egyéb döntéseknek a rosszasága sokszor csak 
hosszabb idő után derül ki. Mindenesetre a bölcsesség mint gondolkodási módszer háttérbe szorult.

Jól tudták a felvilágosodás élharcosai, hogy egy átfogó társadalmi változást tudati változásnak 
kell megelőznie. Ehhez a régi, hagyományokra alapozott világfelfogást, miszerint az elődeink által év-
ezredeken át megtapasztalt, kiismert isteni világrendnek megfelelően kell élnünk, új, az emberi kép-
zeletet jobban megragadó alapvetéssel kell helyettesíteni. A felvilágosodás világszemléletének a ha-
ladás lett a kulcsszava. Általánossá téve a közoktatást, meg kell törni a babonák és az elavult vallásos 
nézetek uralmát. Ezután a józan önérdek és az elfogulatlan tudományos elemzés alapján cselekedve a 
társadalom fokozatosan a jobb élet felé halad, lépésről-lépésre közelebb kerülünk a földi paradi-
csomhoz. A haladás képzete igen hatékonynak bizonyult és sikeresen szorította vissza a hagyomá-
nyokra alapozott világfelfogást. Fölényének erős támaszává vált, hogy az ember időközben nekilátott 
az ősmaradványi erőforrások kiaknázásának, elkezdte a szenet használni. Ez igen gyors fejlődést 
tett lehetővé és ez nagyban erősítette a haladásba vetett hitet.

Rohamléptű haladás

Angliában a 17. századra a lakosság lélekszáma gyorsan növekedett. Annyira hiánycikké vált a 
fa, hogy áttértek a széntüzelésre. Korábban a fekete kövek a felszínen hevertek. Bár egyre többen 
kezdtek velük tüzelni, eleinte még elég volt csak ásni őket. Később már vágatokat kellett nyitni, hogy 
a szénhez hozzáférhessenek. Hamarosan elérték a talajvíz szintjét. Ezek után állandóan ki kellett 
emelni a vizet. Első vízkiemelő rendszereiket vödrök láncolata alkotta, ezeket lovakkal, vagy ha lehe-
tett, vízkerékkel hajtották. Amikor már mélyebbről kellett felhozni a vizet, ez hosszabb láncolato-
kat, több lovat igényelt. Bizonyos mélységek után másféle módszert kellett találni a víz felhozására. 
Éppen arra használták az első gőzgépeket, hogy a szénbányákból kiszivattyúzzák a vizet. Ezek után 
nem volt megállás, a társadalom egyre jobban szénfüggővé vált. Gőzgépeket azután nemcsak szi-
vattyúzásra, de másra is alkalmaztak. Ott is lehetett gépeket hajtani vele, ahol nem volt vízerő. Meg-
született a vasút, a gőzmalom és társaik. Megindult az ipari forradalom. Miután az ember elkezdte az 
ősmaradványi erőforrások, legelőször a szén felhasználását, rohamosan nőni kezdett az ’erőforrás 
rabszolgák’ száma, azaz az egy fő által felhasznált energiamennyiség.

Egy idő után a természettudományos haladás hatalmas lökésekkel segítette a műszaki fejlő-
dést. Ezek után a műszaki haladás fő mozgatója nem a felgyűlt tapasztalat, hanem a felismert alapve-
tő természeti törvények tudatos alkalmazása lett. Addig ismeretlen lehetőségeket adott a mérnökök 
kezébe a newtoni erőtan, a hőtan, a vegytan és a villamosságtan törvényeinek felfedezése. Egyre ter-
melékenyebb, tökéletesebb gépeket készítettek, volt mivel hajtani őket.

Míg a hagyományos társadalmakban a világszemlélet fékezte, vagy meg is akadályozta a gépesí-
tést, az új műszaki lehetőségek kiaknázását, addig az újkori Európában és az Egyesült Államokban 
ilyen korlátok nem léteztek. A hagyományos európai társadalmak fokozatosan népfelségi (demokrati-
kus) vezetésű államokká alakultak, az Egyesült Államok volt számukra a példa. Ezekben a társadal-
makban megvan az a lehetőség, hogy a vezetés a lehető legalkalmasabbak kezébe kerüljön. Ez a rend-
szer, ahol származásától függetlenül bárki feljuthat a vezetők közé, akkor igazán hatékony, ha a köz-
oktatás mindenki számára lehetővé teszi a megfelelő tudás és műveltség megszerzését. Ezzel a nép-
felségi rendszer kormányzó rétege a népesség leginkább rátermett és felkészült egyedeiből kerülhet 
ki. Mivel a hatalomért való szabad versengés és a választások rendszere nem teszi lehetővé, hogy va-
laki túl hosszú ideig a hatalom birtokosa lehessen, a kormányzási lehetőséghez jutó vezetők a rendel-
kezésre álló időszakban igyekeznek a tőlük telhető legtöbbet nyújtani. Ezek miatt a népfelségi rend-
szerek teljesítménye, hatékonysága jóval nagyobb lehet, mint a főnemesség által vezetett társadal-
maké. 

Komoly gond, hogy a népfelségi társadalmak vezetőrétegébe jóval nagyobb eséllyel kerülhet be 
erkölcsfogyatékos (pszichopata), az ott lévők arányszáma nagyságrendekkel haladhatja meg népessé-
gen belüli arányukat. Ennek oka, hogy az erkölcsfogyatékos lelkiismeret és gátlások híján sokkal 
könnyebben jut fentebb és ragyogó színészi teljesítményével mindenkit megtéveszt, aki nem tölt el 
huzamosabb időt a környezetében. Roppant nehéz onnan eltávolítani őket,  állapota miatt sebezhetet-
len és elnyűhetetlen. Csak egy másik erkölcsfogyatékosnak van komolyabb esélye vele szemben és 
módszereinek gátlástalansága miatt munkatársai között is egyre több lesz az erkölcsfogyatékos, 
mert ilyenek bírják hosszabb időn keresztül elviselni, ahogyan más emberekkel bánik.

A népfelségi rendszerek által felszabadított társadalmi erőforrások természetszerűen első-
sorban a gazdaság működését élénkítik. Legkönnyebben az érzékei által megragadható dolgok, az 
anyagiak felé fordulhat az ember. Egyre inkább az anyagiak és az anyagelvűség határozták meg a mű-
szakilag gyorsan fejlődő társadalmak gondolkodását. Emberi sikerek, az ember alkotta egyre maga-
sabb szintű rend rendítették meg a vallásos világkép alapvető támaszait. Nem pusztán a természettu-
dományok sikereivel, a természettudományra hivatkozó anyagelvű bölcselet térhódításával magyaráz-
ható a vallásosság gyengülése, hanem az ember környezetének változásaival is összefügg. Míg a ko-
rábbi idők embere a természet szép, összehangolt rendjével szembesült, addig a városiasodás mérté-
kének növekedésével az újabb kor embere egyre inkább csak az ember által alakított, rendezett, il-
letve kaotikussá tett környezettel érintkezik. Például nagyon sok városi gyermek, ember nem látta 
még életében a lenyűgöző szépségű nyári égboltot. Mivel a vallásosság alapvető forrása a világ egé-
szének rendjével való találkozás, ennek hiányában a természetfelettibe vetett hit is nehezebben fo-
galmazódik meg. Ezért Európában és Amerikában a keresztény vallás egyre inkább veszített és veszít 
befolyásából, bár fogalmai meghatározták és ma is meghatározzák a gondolkodást.

Nem csoda, hogy a gyorsan fejlődő népfelségi társadalmakban gyengülni kezdett a másokról 
való gondoskodás eszméje. Korábban Isten ellen való vétek és szégyen volt a szegényt és védtelent 
megrövidíteni, kizsákmányolni, a keresztény erkölcs szerinti kötelességünk a gyengébbekre és lema-
radottakra figyelni, őket szeretni és segíteni. De a piacgazdaság elvi alapja Adam Smith munkájára 
épül, miszerint a piac úgymond láthatatlan keze az emberi gyarlóságot, mint az irigység, kapzsiság a 
közjó javára szervezi. Ezek után a vallásos és erkölcsi szempontok jelentéktelenekké váltak és a köz-
gondolkodás a társadalmat a gazdagok nagy-nagy megelégedésére a piac láthatatlan kezére bízta.

Társadalmi gonddá vált a gyors gépesítés, mert ezzel embertömegek váltak munkanélkülivé. 
Szervezkedéseit, a gépeket romboló, ellenük tiltakozó mozgalmakat az angol kormány erőszakkal foj-
totta el. Másfajta feszültségeket is gerjesztett a gépesítéssel együtt járó rohamléptékű haladás. 
Egyrészt a géppel gyártott harisnyák, ruházati cikkek stb. rosszabb minőségűek, mint a hagyományos 
módon készültek. Olcsóbb is lett a gépi termelés, mert a tulajdonosok kevesebbet fizettek a gépek 
mellett dolgozó, nem annyira képzett munkaerőnek. Így a tulajdonosok gazdagodtak, mások pedig 
szegényedtek. Nem tudott a nép annyit vásárolni, a megnövekedett termékmennyiséget nem volt aki 
megvegye. Egyedüli megoldás a kivitel lett: minél több terméket szállítani külföldre. Ehhez több szál-
lítóeszköz és erőforrás kellett. Így a gépesített termelés igen súlyos válságokhoz, fenntarthatatlan 
társadalmi viszonyokhoz vezetett. Arra kényszerítette a nyugati világot a verseny, hogy vagy növel-
jék a gépesítés szintjét vagy a termelést olyan országokba telepítsék, ahol még olcsó a munkaerő. 
Mindenütt fellépett a tömeges munkanélküliség és a piaci verseny valamint az erőforrásokért való 
küzdelem háborúkba torkollott.

Állandó vetélkedés, darwini verseny jellemzi a népfelségi rendszerek történetét. Aki sikertele-
nebb, lemarad. Emiatt is komoly belső feszültségek keletkeznek. Kezelésükre a hagyományos társa-
dalmakban jól kikísérletezett módszerek vannak, ezek használata jellemzi a lassabban, szerves fejlő-
dés útján kialakult népfelségi társadalmak, mint Svájc életét is. De a népfelségi rendszerekben a vil-
longások gyakoribbak, az összeütközések jóval hevesebbek lehetnek, mint a hagyományos társadal-
makban. Gazdagodók és szegényedők között egyre nagyobb a különbség, és a feszülő ellentéteket 
gazdasági növekedéssel csillapítja a tőkés társadalom. Többet kell termelni, mert ekkor a szegényeb-
beknek is több juthat és mindenki elégedettebb lehet. Másik módja a felgyülemlett indulatok leveze-
tésének a kifelé fordulás. Hamar rájönnek a népfelségi rendszerekben élők arra, hogy belső feszült-
ségeiket úgy vezethetik le a legkönnyebben, és a gazdaság is akkor növekszik a legbiztosabban, ha 
odahaza nem esnek egymásnak, hanem gazdag és szegény erőiket egyesítve más társadalmak forrása-
it ragadják el. Gyarmatosítanak, háborúznak, igyekeznek kívülről minél többet maguknak megszerezni. 
Ez vezetett az első világháború kitöréséhez is. A népfelségi társadalmak hódításai világhelyzetet 
meghatározó tényezőkké váltak. Gyorsan legyengítették és elsöpörték a hagyományos társadalmakat, 
gyarmatosítottak, majd a 20. század második felében olyan világgazdasági rendszert hoztak létre, 
amelyről úgy látszott, csak nekik, a volt gyarmatosítóknak és az USA-nak lehet esélye a sikerre.
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