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Tanulni csak az eddigi történelem példáiból lehet. Szerencsé-

re az emberek többsége ma már racionálisan gondolkodik, mo-

delleket és koncepciókat képes megérteni. A szkeptikus hozzáál-

lás a TVR-hez olyan, mint a múlt a középkor környékén, ahol 

tudósokat végeztek ki az elméleteikért, például a Föld és a világ-

űr tulajdonságaival és elhelyezkedésével kapcsolatban, azért 

mert az uralkodó korszellem másképp látta a világot. Pedig mára 

az ottani felvetések mind bizonyított tények, tehát igazuk volt, 

hiába utasították el és tartották őket hamis elmélkedéseknek. 

Az utópiák nem pusztán álmok, hanem a jövőben reálisan és 

esélyesen létező világok lehetőségei. Egy ősember számára az 

elmélet, hogy a jövőben állatokat fogunk használni a termelésre 

vagy utazásra, a levadászásuk helyett, utópisztikus, talán elkép-

zelhetetlennek minősül. Mégis igaz lett. A mezőgazdaságban 

hétköznapivá vált az állatok jelenléte és szerepe. Ha néhány ezer 

évvel ezelőtt azt állítjuk, hogy a jövőben szükségtelenné válik az 

állatok használta, mert önmagától működő szerkezetek, gépek 

veszik át a helyüket, talán elképzelhetetlen és utópisztikus világ-

nak minősült volna eme elmélet, ma már mégis igaz. Akár ha 

csak pár száz évvel ezelőtt elmeséljük valakinek, hogy a jövőben 

akár másodpercek alatt bárki elérhetővé válik kommunikációra 

az internet segítségével, az már közel egy csodának tekinthető 

általa. Ugyanez igaz a mai vélekedésre, hogy léteznek-e idegen, 

távoli civilizációk, űrlények. Amint találkozunk velük, az is igazzá 

válik. Ennek a lényege, hogy az emberi elme képes elég pontos 

képet festeni a jövőről, mert olyan sok alapvető tudással rendel-

kezik már, hogy képes előre látni és valószínűsíthetően sejteni. 

Épp ezért, akár el is fogadhatjuk már most, kétség nélkül, hogy a 
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jövőben biztosan jobb világban fogunk élni. Már ha hajlandóak 

leszünk tenni is érte. 

A rendszereket olykor sok félreértés és tévhit övezi a jó szán-

dékuk ellenére, hiszen az emberek egy része szereti a végered-

ményeket látni – s ha az nem jól sikerül, biztosan az egész rossz 

volt már alapvetően. Nem feltétlenül van ez így, s erre az egyik 

legjobb példa a kommunizmus és kapitalizmus. Ha a történelmet 

nézzük, bukásnak is minősíthetjük. Ha viszont, mint koncepciót 

nézzük, lehet, hogy még jobb is, mint a jelenlegi világ! A koncep-

ció elmélete egy kis részében nagyszerű volt, viszont az alkalma-

zása tragikus. Ebből az a tanulság, hogy egyik világrendszer sem 

fog működni, ha az emberek nem azt csinálják, mint amiről az 

elmélet szól. Ha nem követik az elvet, azért nem a rendszer a 

hibás, hiszen az emberek csinálnak valami merőben eltérő, telje-

sen más dolgot. Tegyük hozzá, hogy sok eleme valóban az embe-

rek által elfogadhatatlan eredményeket szült, de ezúttal emel-

jünk ki egy olyan példát, ami csodálatosan hangzik. 

Az emberiség egy régóta vágyott álmát szerette volna megva-

lósítani, hogy végre eltörölje a szegénységet és a gazdagságot, és 

mindenki egyenlően élhessen. Ez a mai napig hatalmas vágy. 

Tehát az a megoldás, hogy minden ember kapjon egyenértékű 

fizetést a munkájáért? Jó ötlet, jól is hangzik, de mégsem műkö-

dik. Az emberek tettei miatt nem működik. Az elv szép, a megva-

lósítás képtelenség. Ha mindenki ugyanannyit kap, akkor lusta-

ságból dolgozhatunk sokkal kevesebbet is, mint mások, hiszen 

úgyis ugyanazt fogjuk kapni érte. Nos, épp ettől lett egyenlőtlen 

a történet. Ha valaki aligha csinál bármit is, mondjuk egy órán át, 

a másik meg egész nap robotol, miért ugyanaz cserébe a juta-
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lom? Kipróbáltuk, de nem tartottuk be az egyenlő munka meny-

nyiségének szabályát, ezért összeomlott, nem lett fair. Így jutot-

tunk el a mai elvhez, hogy mindenki annyit kapjon, mint ameny-

nyit dolgozik, viszont így a kereset személyenként eltérő, s máris 

visszatért a szegényebb és gazdagabb különbség. Ez a nem mű-

ködő koncepciók ördögi köre. 

A másik jelölt a jelenlegi demokrácia. Az emberek megelégel-

ték az uralkodókat, azt amiért nincsen beleszólásuk abba, mit kell 

csinálniuk, s hogy eme uralkodók sokszor nem voltak kompeten-

sek, így rossz irányba vitték a népet. A nép a saját vezetőjét akar-

ta, aki mint képviselőjük, majd a nép akarata alapján fogja vezet-

ni őket, arra amerre mindenki szeretné. Na de mit akar minden-

ki? Senki sem akarja pontosan ugyanazt, mindenki némileg más 

és mást akarhat, akkor hogyan, mi alapján válasszunk vezetőt? Itt 

a probléma gyökere. Ma azt hisszük a demokrácia a legjobb 

megoldás, s talán mint elv tényleg jó, de a valóság csak demokrá-

ciának nevezi ezt a rendszert, ami valójában nem is pontosan az. 

Nem is lehetne az. Itt a kulcsszó a népakarat. Létezik ilyen, hogy 

népakarat? Aligha, nem igazán. A gond többrétű. Először is, te-

gyük fel, hogy létezik 10 párt, amelyből megválaszthatjuk a veze-

tőt. Mi van akkor, ha mi valami mást, egy 11.-ik pártot akarunk? 

Hogyan választunk meg olyat, ami nincs is ott a választási lehető-

ségek között? Mondhatnánk, az a megoldás, hogy hozzuk létre. 

Rendben. Viszont nem is fog a teljes nép ugyanarra voksolni, csak 

abból lesz vezető párt, akire a legtöbb szavazat érkezik, vagyis a 

legjobb esetben is csak picit több mint a fele, amennyiben 2 párt 

verseng. Mi a következő megoldás? Legyen több vezető párt. 

Működhet? Nem. Hiszen ha mindenki arra szavazhat, amit sze-

retne, akkor több tucat vagy több száz párt kerülne egyszerre 
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hatalomra, ami túl sok. Ez káoszhoz vezetne. Épp ezért ilyen for-

mában ez sem lehet végső megoldás, demokrácia ide vagy oda.  

A fenti példákból már jól körvonalazódik, hogy egyetlen vál-

toztatás sosem lesz elegendő ahhoz, hogy minden megváltozzon. 

A mai világ olyan, mint egy túlhasznált öreg autó, ami épphogy 

haladgat, de folyamatosan lerobban. Ez a mai világ fent említett 

instabilitása. Ezt a járművet állandóan javítgatni és foltozni kell, 

hozzátenni egy-egy apróságot, karbantartani és felügyelni ahhoz, 

hogy tovább tudjon menni. Ha csinálunk egy változtatást a világ-

ban, az olyan, mintha lecserélnénk egy tönkrement alkatrészt 

egy vadiúj darabra. Aztán tönkremegy valami más, azt is lecserél-

jük, s mire a végére jutunk, ismét akadnak majd elöregedett al-

katrészek, tehát ennek sosem lesz vége. Két megoldás van csak. 

Vagy az összes alkatrészt egyszerre cseréljük ki, vagy vehetnénk 

egy teljesen új járművet. Tehát az egész rendszert kicserélhetjük. 

Erre később többféle stratégia is lesz, ahol akár egyszerre két 

jármű is létezhet, egyikből a másikba átpakolva részeket lépé-

senként.  

A fokozatosság elve tűnik a legvalószínűbbnek. Ez azt jelenti, 

hogy a TVR egy ideig akár létezhet a mostani rendszer mellett 

párhuzamosan is, együttműködve, mint lassú áttérés. Ennek az 

előnye, hogy ha valami mégis rosszul alakulna, mindig lehet egy 

lépést vissza, hátrafelé lépni, súlyos következmények nélkül. 

Valamilyen formájú áttérés és kiépítés viszont elengedhetetlenül 

szükséges lesz egy jobb világ eléréséhez, s magához a túléléshez 

is (az említett instabil katasztrofális helyzetekkel szemben, mely 

problémákkal manapság is szembe kell néznünk). 


