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My Three Birthday Wishes

Összefoglalás
Magyarország egyik legismertebb köz-
gazdásza arról értekezik, hogyan vette 
birtokba az ember a földet az évezredek 
során. A  jelenkor karakterét már az em-
ber határozza meg, ezért korunkat antro-
pocénnek, azaz az emberhez igazodónak 
kellene tekinteni. A  kommunikációban 
megszűntek a távolságok.
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Summary
One of Hungary's best-known economists 
discusses how humans gradually took pos-
session of land in the course of thousands 
of years. As the character of our time is al-
ready determined by humans, this histor-
ical period should be considered anthro-
pocene, i.e. "adjusted to man". Distances 
have ceased in communication. 
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A szellemivagyon-termelés 
piacosítása

A jelenkori társadalmak fejlődési tempó-
ja egyre inkább attól függ, hogyan gyara-
podik a szellemi vagyon. Ezt már az 50-es 
években megtanultam Max Webertől, aki 
a múlt század fordulóján megállapította: 
a tudományos és technikai forradalom 
olyan társadalmi alépítményt hozott lét-
re, aminek felépítményét másoknál ha-
tékonyabban csak a protestáns népek 
képesek működtetni. Azóta a társadalmi 
fejlődés hatékonyságának a felismerését a 
tények fényesen igazolták, ha a tételét két 
módosítással egészítjük ki.

Protestáns helyett puritánt kellett 
volna mondani. Weber protestánsként 
abban a meggyőződésben élt, hogy azért 
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puritánok a protestánsok, mert ezeket a 
kereszténységük puritánságra nevelte. 
Az összefüggés azonban fordított. Euró-
pa térségének északnyugati harmadában 
a skandinávok, az angolszászok és a ger-
mánok eleve, már a kereszténység felvé-
tele előtt is puritánok voltak. Ezért aztán 
ahogyan nagykorúak lettek, a nem puri-
tán római katolikus kereszténységüket 
felváltották a megreformált, puritánabb 
kereszténységre.

A távol-keleti konfuciánus népek lega-
lább annyira puritánok, mint a Nyugaton 
a protestánsok. Az ipari forradalom előtt 
a távol-keleti népek társadalmai a Nyugat 
puritánjai előtt jártak. A történészek máig 
nem tárták fel, hogy a keményen puritán 
távol-keleti népek azért maradtak le a Nyu-
gat puritánjaihoz képest, mert nagycsalá-
dosak voltak. Ahogyan azonban iparosod-
va ezek is kiscsaládosak lettek, a 20. század 
folyamán fokozatosan felzárkóztak a világ 
társadalmi élvonalába. Jelenleg már vitat-
hatatlan, hogy a 21. század derekára min-
den távol-keleti ország fejlett lesz. Ideje 
volna azt felismerni, hogy minden társa-
dalom sejtje a család. Ez a Homo sapiens 
életében mindig nagycsalád volt. Az első 
kiscsaládos társadalom a nyugat-európai 
feudális társadalom volt, ezt megelőzően 
a földművelő társadalmak nagycsaládosak 
voltak. Annak jelentőségét a történészek 
máig nem ismerték fel, hogy a nyugat-eu-
rópai jobbágyrendszer kiscsaládos volt.

Weber sem ezt ismerte fel. A  nyu-
gat-európai népek nem a reformációnak, 
hanem a kiscsaládnak köszönhetik, hogy 
a viselkedésük puritán lett. A  puritán 
népek viselkedésüknek köszönhetően a 
többi kultúrát megelőzik a társadalmi fej-
lettségükkel.

Weber megállapítása azt jelenti, hogy 
a lakosság puritán viselkedése a társadal-

mi fejlődése számára a fizikai tőkénél is 
fontosabb. Ennek ellenére a jelenkori 
közgazdaságtan százszor annyit foglalko-
zik a fizikai vagyon tulajdonformájával, 
mint a szellemi tőke társadalmi szerepé-
vel. Ma már a lakosság viselkedése fon-
tosabb, mint a fizikai vagyon tulajdon-
formája. Ebből fakad, hogy csak a fizikai 
tőkét tekintjük értékével mért árunak, az 
ennél sokkal nagyobb értékké vált szelle-
mi tőke pedig értéke nélkül mozoghat az 
országok között.

Vitathatatlan tény, hogy a tudományos 
és technikai forradalom óta a legnagyobb 
érték az ember, annak értékét mégsem 
vesszük figyelembe. Ebből fakad, hogy a 
legfontosabb értéknek, a munkaerőnek 
az értéktermelését, az oktatást nem tartjuk 
értéktermelésnek, azt nem a piacra, ha-
nem az állam politikai hatalmára bízzuk.

Ha valaminek a piacosítására megé-
rett a jelenkori fejlett társadalom, akkor 
az oktatás az, amit a piacra kell bízni. Ez 
az elmaradt társadalmakban jelenleg job-
ban megindult, mint a fejlettekben, ahol 
legfeljebb a vallásokat vonták be az okta-
tásba annak ellenére, hogy erre azok a 
legkevésbé alkalmasak, mert abban nem 
az eredmény, hanem a dogmák tisztelete 
az első. A  gyermekek elsősorban a szü-
lők tulajdonai, a felnevelésük módjának 
megválasztását azokra kell bízni. Ezzel 
szemben a jelenkori fejlett társadalmak-
ban továbbra is úgy kezelik az iskolarend-
szert, mintha a gyermek az állam tulajdo-
na volna.

Mivel a jelenkori társadalom haté-
konyságát elsősorban a lakosság értéke 
határozza meg, a versenyképessége a la-
kosság képességén múlik. Az mégsem ju-
tott a társadalomtudósok eszébe, hogyan 
mérjük ezt a legnagyobb értéket, és mit 
kell tenni a növelése érdekében. 
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Az ezredforduló környékén az agyku-
tatók néhány négyéves gyermek szókin-
csét felmérték. Erre ma a számítógépek 
lehetőséget adnak. Erre az agykutatók 
hívták fel a figyelmet, azt állítva, hogy 
az ember abban is más fejlettségi szin-
ten születik, hogy az első négy-öt évben 
fejeződik be az agyfejlődés. Az ember új-
szülöttje abban is különbözik a biológiai 
elődeitől, hogy életképtelenebbül szüle-
tik. Az állatvilágban az életképességhez 
elsősorban az ösztönökre van szükség: 
az újszülöttek vagy azonnal életképesek, 
vagy nagyon rövid idő alatt azzá válnak. 
Ezzel szemben az újszülött gyermek élet-
képtelen, nem tud járni, beszélni, a szülei 
gondoskodására szorul. Az csak utólag 
vált felismertté, hogy az agyfejlődéshez 
négy-öt évre van szükség. 

Az agy fejlettségét a szókinccsel mér-
ték. A  használt szavak számát kincsnek 
minősítették a nyelvek. Az ember bioló-
giai fölényét a fejlett agyának, a nagyon 
sok feladat elvégzésére alkalmas kezek-
nek és a hangképzésnek köszönheti, 
mégsem ezeket, hanem a használt szavak 
számát hívják kincsünknek. Hogy a 4-5 
éves korban használt szavak száma való-
ban kincs, csak tíz-tizenöt éves tapasztalat 
alapján derült ki. A tanulási eredmények 
és a gyerekkori szókincs között ugyanis 
nagyon szoros a korreláció. Azt, hogy ki-
nek milyenek lesznek a tanulási eredmé-
nyei, meg lehet állapítani abból, hogy 4-5 
éves korban hány szóval kommunikál. Az 
is egyértelmű, hogy a gyerekek szókincse 
két feltételen múlik: egyrészt mennyire 
iskolázottak a szülők, másrészt mekkora 
gyermekközösségben élnek.

A  mesemondó szülők ösztönösen 
azért meséltek a gyermekeiknek, mert a 
mesék más életkörülményeknek megfe-
lelő szókincset tartalmaznak. Azt, hogy 

miért játszottak a szent szövegek, a le-
gendák, a versek fontos szerepet, csak 
akkor értettem meg, amikor a szókincs 
jelentőségét megismertem. Ezt megelőz-
ve a reformáció bibliafordításait a vallás 
érdekét szolgálónak tartottam, most már 
tudom, hogy milyen fontos szerepe volt 
a Biblia szinte folyamatos olvasásának. 
Ez ugyanis többségében olyan szókincset 
tartalmazott, ami a mindennapi életben 
nem fordult elő. A Biblia szókincsét azok 
is megtanulták, akik nem tudtak olvasni. 
A görög társadalmakban százszor annyian 
ismerték Homérosz szövegét, azaz szókin-
csét, mint amennyi olvasni tudott. A köl-
tészet társadalmi szerepe is az volt, hogy a 
szókincset bővítse. Azt, hogy hogyan hat 
a szókincsre a rádió, televízió, előre meg 
sem lehet mondani.

Ezt a témát azzal zárom, hogy a je-
lenkor száz év alatt megszázszorozta az 
egyetemen tanulók számát. Ugyanakkor 
viszonylag kevés figyelmet szenteltünk 
annak, hogy az egyetemeken elért eredmény 
elsősorban a jó magzati kihordáson és az első 
négy évben megszerzett szókincsen múlik. 

A gyermeknevelés társadalmi 
támogatása

A jelenlegi kormány jó irányban mozdul 
azzal, hogy a gyermekvállalást nemcsak da-
rabszáma után, hanem adókedvezménnyel, 
azaz a szülők jövedelmével arányosan is tá-
mogatja. Sajnos addig még nem jutottunk 
el, hogy felmérnénk, milyen szülői háttér 
mellett milyen a gyermeknevelés eredmé-
nye. Meggyőződésem szerint a gyermek-
nevelés elsősorban a szülők iskolázottsá-
gától és jövedelmétől függ. Ezért vagyok 
megszállott híve az olyan nyugdíjrend-
szernek, aminek nagysága nem a szülők 
életkeresetétől, hanem a gyermekneve-
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lésük eredményétől függ. Aki tudomásul 
veszi, hogy a társadalom jövője elsősor-
ban a következő generáció minőségétől 
függ, ezért az öregekről való társadalmi 
gondoskodást a gyermekei felnevelése 
arányában biztosítsa.

A  családtámogatásban máig nem tu-
datosult, hogy az a társadalom érdekével 
ellentétes, a gyermekvállalást kontrasze-
lekcióssá teszi. A  gyermekek számához 
igazodó támogatásnak az a következmé-
nye, hogy a gyermekvállalás a szülők jöve-
delmével és iskolázottságával fordítottan 
arányos. Nagyobb kárt talán egyetlen tá-
mogatási rendszer sem tesz, mint a jelen-
legi családi pótlék.

Érthetetlen, hogy a jelenkor tudomá-
nyos világa nem veszi tudomásul, hogy fa-
junk közel száz éve kontraszelekcióval és elvisel-
hetetlenül gyorsan szaporodik. Az emberiség 
jelenleg kisebbik fele, a puritán fejlett 
és gyorsan fejlődő társadalmakban vagy 
spontán leállt, illetve Kínában erőszakkal 
megállították. A már fejlett, gazdag ötöd-
ben gyorsan javulnak az egy lakosra jutó 
mutatók. A nagyon alacsony szintről pél-
dátlanul gyors fejlődés történik. E térség-
ben, ami a társadalmi fejlődés motorja, 
kontraszelekciós a következő generáció 
újratermelése. Ennél nagyobb veszély egy 
fajt nem is fenyegethet. Ennek csak azért 
nincs még katasztrofális hatása, mert ja-
vulnak a kontraszelekciós nemzedéknek 
az életfeltételei és a képzése.

Az emberiség nagyobb fele azonban 
tízszer gyorsabban szaporodik, mint va-
laha a múltjában. Ennek ellenére abban 
is példátlanul javul az élelmezés, gyorsan 
csökken a halálozás, és nő a várható élet-
kor. Ennek együttes hatására évente 70 
millióval, tehát elviselhetetlenül nő a la-
kosság száma. Az emberiség demográfiai 
kettészakadása következtében először tör-

tént meg az, hogy az emberiség nagyobb, 
egyre jobban lemaradó felében a lakos-
ság nagy többsége számára a jobb életfel-
tételeket akkor is csak a gazdag társadal-
makba való áttelepülés jelentheti, ha ott 
az alsó jövedelmi tizedben maradnak.

A  társadalomtudományok máig nem 
ismerték fel annak a történelemformá-
ló hatását, hogy a fejlett társadalmakban a 
szegények, az alsó tized is sokkal jobban élhet, 
mint az elmaradt társadalmak lakosságának 
kilenctizede. Az osztálytársadalmak világá-
ban ugyanis a lakosság óriási többsége, a 
rabszolga, a jobbágy és a proletár alig élt 
jobban, mint az elmaradtabb társadalmak 
átlaga. Jelenleg a jóléti országokban nem-
csak a dolgozók, de még a munkanélkü-
liek is sokkal jobban élnek, mint az elma-
radt társadalmak népességének a nagy 
többsége. Ebből a tényből fakad az, hogy 
az emberiség lemaradó kétharmadában a 
lakosság nagy többsége örömmel élne a 
fejlett társadalmak alsó tizedében. Lega-
lább kétmilliárd ember él úgy a lemaradó 
társadalmakban, hogy nincs semmi re-
ménye, lehetősége arra, hogy otthon ma-
radva úgy élhessen, mint a jóléti társadal-
makban az alsó tized. Ez ma olyan tény, 
amiről a kommunikáció forradalmának 
köszönhetően ezek az emberek nemcsak 
láthatják azt a tényt, de a közlekedés fej-
lettségének köszönhetően el is érhetik. 
Ugyanakkor a fejlett világban ezredennyi 
bevándorló befogadására sem képesek.

A Homo sapiens meghódította  
a földet: az antropocén

Száz éve senkinek nem volt fogalma arról, 
mit érünk meg máig, még kevésbé lehet 
felmérni azt, hogy hol lehetünk száz év 
múlva. Az ugyan valószínű, hogy a tudo-
mányos és technikai fejlődés tovább gyor-
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sul, de annak a részletein reménytelen 
jóslatokba bocsátkozni.

Amikor pár napja barátaim Yuval 
Noah Harari Homo Deus című könyvével 
megajándékoztak, a könyv azonnal bemu-
tatkozott. Véletlenül a 70. oldalán nyílt ki, 
ahol egy grafikont láttam az emberek és 
az egy kilónál nagyobb testű házi és va-
don élő állatok biomasszájának arányá-
ról. Ez elég volt arra, hogy elhatározzam, 
erre a könyvre rászánok egy hónapot, és 
leírom a véleményemet. Másnap újra itt 
nyitottam ki a könyvet, és meglepődtem 
az ábra előtti lapon a fejezet címén: Ant-
ropogén, az ember által formált korszak. 

Annyit már a 80-as években tudtam, 
hogy egy szovjet tudós vetette fel először, 
hogy a földtani, a heliocentrikus korok 
lejártak, a jelenkor karakterét már az em-
ber határozza meg, ezért korunkat antro-
pocénnek, azaz az emberhez igazodónak kelle-
ne tekinteni. Ezen ma is tudományos vita 
folyik. Harari ábrája azonnal meggyőzött. 
Jelenleg az ember és a háziállatai teszik 
ki a földön élő biomassza közel 90 száza-
lékát. A  vadon élő állatok pedig csupán 
a tizedét. Alig tízezer éve, azaz a földta-
ni korok időszakaihoz szinte a jelenben, 
e megosztásban 99 százalék volt a vadon 
élő állat. Az ember és az akkori egyetlen 
háziállat, a kutya aligha haladhatta meg 
az egyetlen százalékot. Mára az ember és 
háziállatainak súlya megszázszorozódott. 
Ekkora biológiai változás nem történt 
egyetlen sokszáz millió éves heliocentri-
kus korszakban sem. 

Tízezer éve legfeljebb néhány tízmil-
lió, jelenleg 7,5 milliárd ember él a vi-
lágon. Még nagyobb változás történt az 
embert szolgáló háziállatok esetében. Ma 
nemcsak közel ezerszer annyi ember él, 
mint tízezer éve, de ezek átlagsúlya akkor 
legfeljebb negyven kiló lehetett, most 

hatvan kilónál is több. Harari szelleme-
sen azzal jellemzi e változást, hogy a gyűj-
tögető emberek nagy többsége azért halt 
meg korán, mert alultáplált volt, jelen-
leg pedig a túlsúlyosságban többen hal-
nak meg, mint az alultáplálkozás okán. 
A szembeállítás szellemes, de félrevezető, 
mert a túlsúlyos emberek is háromszor 
tovább élnek, mint az éhezés által jellem-
zett korokban. 

Az elmúlt száz évben ugyan megöt-
szöröződött fajunk létszáma, és ennek 
ellenére tizedére csökkent a nagyon 
szegények, az éhezők száma. Kevesen ve-
szik tudomásul, hogy az ENSZ ötven éve 
a nagyon szegényeknek azokat tekinti, 
akiknek a napi jövedelme 1,9 dollár alatt 
van. Száz éve az emberiség nagyobb fele 
e szint alatt élt. 1990-ben a részarányuk 
harmadára csökkent, de még mindig 1,5 
milliárdnyian voltak, ezek harmada pedig 
a reform előtti Kínában élt. Ott mára ez a 
szegénység megszűnt. Jelenlegi számukat 
500 millióra becsülik.

Mintegy tízezer éve az emberiség sú-
lya, szerepe a vadon élő állatokhoz viszo-
nyítva jelentéktelen volt. Az előtte levő 
korszakokban az ember szerepe elhanya-
golható volt, tehát a földünkön az életet 
heliocentrikusnak kell tekinteni. Az is 
aligha vitatható, hogy tízezer éve az em-
ber nem játszott szerepet a klíma felmele-
gedésében. Ritka faj voltunk, a természeti 
környezet alakításában nem játszottunk 
szerepet.

Az ember mégis egy nagyon fontos te-
kintetben az első faj volt, amelyik a többi 
fajjal ellentétben, a környezetéhez nem 
úgy alkalmazkodott, ahogyan az az állatvi-
lágban történik, amit már Darwin is meg-
állapított, a mutáció és a szelekció hosszú 
útján, új fajjá változva. Az ember a fejlett 
agyával, mellső végtagjainak ügyességével 
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és kommunikációs képességének köszön-
hetően a viselkedésével alkalmazkodott. 
Ez a magasabbrendűségünk azonban 
megjelenésünkkor még messze volt attól, 
hogy a földet maga alá rendelje. E  szint 
közelébe csak addigra értünk el, amikor 
a felmelegedés elkezdődött.

Ha a felmelegedés előbb kezdődik, 
nem lehetett volna számos növény- és ál-
latfaj domesztikációja lehetséges. A  me-
zőgazdasági tudományok képviselői máig 
nem vetették fel a kérdést: Hogyan tör-
tént a kultúrnövények kinemesítése és a 
háziállatok domesztikációja? Erre a kér-
désre ugyan még nem találtam választ, 
pedig a biológusok már tudományosan 
elfogadták, hogy a kultúrnövények: a rizs, 
a köles, a búza, az árpa lakóhely körüli 
kapás művelése néhány tízezer évvel ko-
rábban megindult, és ez idő alatt kultúr-
növénnyé szelektálódott.

Az is tudományos tény, hogy a kutya 
mintegy húszezer éve az emberhez szelí-
dült, és vele együttműködve a rénszarva-
sok vándorló nyájaihoz csatlakozott.

Az antropocén kor eljövetelének 
legfontosabb előfeltételét az ember te-
remtette meg azzal, hogy szolgálatába 
állította, domesztikálta a maga fehérjével 
való élelmezését, a szántóföldi növény-
termeléshez elengedhetetlen szállítást és 
talajművelést ellátni képes állati igaerőt. 
Annak érdekében, hogy megértsük, mi-
nek köszönhetjük, hogy fajunk viszonylag 
nagyon gyorsan szolgálatába tudta állítani 
a földgolyót, fel kell tárni a haszonnövé-
nyek és a háziállatok ember által történő 
hasznosítását. Meg kell említeni azt is, 
hogy az öntözéses szántóföldi földműve-
lés létrehozásának volt egy heliocentrikus 
feltétele is, a tengerszint mintegy 70 méte-
res felemelkedése. Ez tette lehetővé, hogy 
Kelet- és Dél-Ázsia, valamint a Közel-Kelet 

folyamainak a völgyei gravitációsan öntöz-
hetők és folyásukkal szemben is hajózha-
tók lettek. Ez is a heliocén hatásnak volt 
köszönhető. Ha nem emelkedik mintegy 
70 méterrel a tengerszint, nem lehetett 
volna gravitációsan öntözni a folyamok 
síkságait. Bármennyire egyértelmű, em-
lítést sem találtam arról, hogy az öntözé-
ses szántóföldi gabonatermelés létre sem 
jöhetett volna, ha nem emelkedik meg a 
tengerszint. A  kelet-ázsiai, a dél-ázsiai és 
a közel-keleti öntözéses gabonatermelő 
kultúrák létre sem jöhettek volna, ha a fo-
lyamaik továbbra is a mintegy 70 méterrel 
alacsonyabb tengerekbe ömlenek. Még 
a vízügyi szakemberek sem mutattak rá 
arra, hogy az öntözéses gabonatermelés 
gazdaságföldrajzi feltételét csak a meg-
emelkedett tengerszint jelentette.

Csak az ember volt képes állatokat do-
mesztikálni, de ezt az ember is csak olyan 
állatfajokkal tehette meg, amelyek nagy 
többsége képtelen volt az életmódját az 
élettere megváltozásához ösztönösen 
igazítani. A  legfontosabb háziállatok: a 
szarvasmarha, a bivaly, a kecske, a birka 
vadállatként a nagyon megváltozott ere-
deti életterében vagy kipusztult, vagy csak 
néhány, a számára kedvező élettérben 
maradhatott volna meg. Domesztikálni 
ugyanis csak a jelentős klímaváltozáshoz 
alkalmazkodni képtelen, kihalásra ítélt 
fajokat lehetett. A  domesztikált fajok 
kihaltak, vagy a számuk a domesztikált 
fajtestvéreikhez képest csekély számra 
apadt.

A  jégkorszak megszűnését okozó fel-
melegedés jókor történt.

Az éghajlat felmelegedését, a termé-
szeti környezetek jelentős megváltozását 
heliocentrikus okok idézték elő. Az időzí-
tése véletlen szerencse volt. A  jelentős 
klímaváltozás nem akkor történik, ami-
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kor az ember már olyan fejlett állapotban 
volt, hogy ehhez a heliocentrikus váltás-
hoz képes volt alkalmazkodni. Az éghaj-
latváltozás azonban akkor történt, amikor 
az ember már képessé vált arra, hogy em-
bercentrikussá változtassa a földünkön az 
életet, viszonylag nagyon gyorsan olyanná 
tette a földet, hogy indokoltan tekinthet-
jük embercentrikusnak, antropocénnek.

Az a tény, hogy mára a földünkön 
antropocén rendszer működik, annak 
a folyamatnak a következménye, hogy a 
földünk klímája a naprendszerben tehát 
heliocén okból olyan változás történt, 
aminek a hatására a földön viszonylag 
gyorsan és jelentősen megváltoztak az 
életfeltételek. A heliocén változás ugyan 
mintegy 10 ezer éve kezdődött, de szinte 
csak az utolsó száz évben vált a földi élet 
emberszabásúvá, antropocén típusúvá. 
A földtörténeti korok sok százmillió éves 
időszakaihoz viszonyítva a tízezer év a hi-
bahatárokon belüli időt jelent.

A történelmünket sokkal könnyebben 
megértenénk, ha a földünkön élő állatvi-
lág és az emberiség biomasszájának össze-
tételét az elmúlt tízezer évben is megmu-
tatnánk.

Hasonló arányok változását kellene 
megmutatni a mezőgazdaságról is, arról, 
hogyan alakult a kultúrnövények aránya 
a gyűjtögethető, vadon termő növények-
hez viszonyítva. Egyértelművé válna, hogy 

nemcsak a földünk bioszférájában, de a 
flórájában is többségbe kerültek az em-
ber által kiszelektált kultúrnövények. 

Ma mintegy százszor több ember és 
egy nagyságrenddel több állat táplálkozik 
sokkal jobban, mint előtte. Ezt annak kö-
szönhetjük, hogy nem a földünk termé-
szet adta növényeiből és állataiból élünk, 
hanem azokból, amit az ember szelektált 
ki magának.

Harari fontos változásra mutat rá azzal, 
hogy a földi élet csak a jelenkorban vált 
szerves egységgé. A kommunikációban meg-
szűntek a távolságok, és az emberiség először 
tud egymásról. Az utazás mára könnyebb 
lett a kontinensek között, mint a vasút 
előtt az egynapi járóföldnél nagyobb tá-
volság legyőzése volt. Gyermekkoromban 
még az is ritkaságnak számított, hogy va-
laki másik faluba költözött. Nagyon meg-
lepett, amikor még diákkoromban azt ol-
vastam, hogy a középkori házasságok 95 
százalékát a néhány száz lakosú falvakon 
belül kötötték. De még gyermekkorom 
falujában is, aki szomszéd faluból házaso-
dott, azt szinte idegennek kezelték. Azt is 
különleges eseményként kezelték, ha va-
laki ugyan a falun belül házasodott, de az 
egybekeltek nem ugyanazon keresztény 
egyházhoz tartoztak. A  jelentős vagyoni 
különbségűek házasságkötését még in-
kább természetellenesnek minősítették.

Fajunk először vált biológiai egységgé.  


	_GoBack
	_Ref517781152
	_Ref517781357
	_Ref517781560
	_Ref517781617
	_Ref517781686
	_Ref465081407
	_Ref517781775
	_GoBack
	_Hlk514903400
	_Hlk514904459
	_Hlk511891948
	_Hlk512331774
	_Hlk511465507
	_Hlk511465749
	_Hlk511891435
	_GoBack1
	__DdeLink__4105_320348201
	OLE_LINK3
	OLE_LINK4
	OLE_LINK7
	para_8
	bookmark0
	Ciklusokon át   
	Throughout Cycles    
	Hogyan lehet megõrizni Európa keresztény identitását?
	A századközép után
	A szuverenitás valódi forrásának feltérképezése 
a nyugati államfejlôdésen és a magyar rendszerváltáson keresztül
	Az internet demokratizáló hatása
	A világi hatalom és a spirituális hatalom kapcsolata 
a reformáció korában1
	Gyõr humánszolgáltatási modelljének egészségügyi pillére 1990-tõl napjainkig
	Miért fontos a pénzügyi ismeretek oktatása a 
Z generáció véleménye alapján?
	The Human Factor As a Basis of Evolutionary Development
	The Rights of People Living with Disabilities 
in the 21st Century
	„A bethleni konszolidáció” gazdasági teljesítménye
	Komparatív elõnyök, ökológiai ártalmak, társadalmi károk a világállam és a nemzetállamok világának fényében
	A méretfüggõ vállalati adózás
	A kkv-k elõtt álló kihívások Magyarországon és a Nyugat-Dunántúl régióban
	Az egészségturizmus fogalomrendszerének modellezése kiválasztott nyugat-dunántúli fürdõtelepülések mintáján keresztül
	A tervezési keretrendszer innovatív megközelítése a magyarországi államháztartási szektorban1
	A központi értéktárak szerepe az európai versenyképesség növelésében és az értékpapír-tranzakciók kiegyenlítési kockázatának csökkentésében 
	Vállalkozások állami támogatásainak bemutatása 
és számviteli elszámolása
	A jövedelmi helyzet, 
az élettel való elégedettség és a környezeti terhelés összefüggései hazánk régióiban
	Pénzügyi felügyeleti feladatokat kizárólagosan ellátó központi bankok 
Kelet-Közép-Európában1 
	Brexit-tárgyalások: 
Odüsszeia, partot érés nélkül1
	Kuba és Észak-Korea
	V4: A Political Tool for Advancing State Interest2
	A Magyar büntetõjog. Kommentár a gyakorlat számára I–III.
	A Polgári jog. Kommentár 
a gyakorlat számára I–III. 
	A polgári értékek szolgálatában
	A három születésnapi kívánságom
	Közszolgáltatások és térbeli koncentráció
	A motiváció, a mozgásba hozás mûvészete1
	Az abortusz törvényi szabályozása és megítélése napjainkban
	Magyarország válaszlépései a pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos kihívásokra
	The Choice and Organization of Materials in the Communicative Minimum for Teaching Communication to Students With a Non-Humanities Profile 





