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Kettős leírás

Természettudo
mányos emberkép

az iskolában
Minden iskola közvetít valamiféle emberképet, függetlenül attól,
hogy ezt tudatosan teszi-e, vagy az csupán a tanulókkal történő

mindennapi interakciók során alakul ki. A hagyományos "humán"
tárgyak szerepköre ismert és nagyon lényeges ebben a folyamat
ban, de az emberről szóló tudásnak csak egy része tartozik a ha
gyományos humán tárgyakhoz.

A biológia-oktatás az emberkép kialakításához meglehetősen

csekély mértékben járul hozzá. Az ember biológiája csupán az
élettani és biokémiai folyamatok magyarázata során jelenik meg,
esetleg egy elnagyolt emberi evolúció poros vázlatában. Ugyanak
kor a szaktudományokban egy teljesen új természettudományos
emberkép kialakulását figyelhetjük meg, amely az emberi viselke
désevolúció rekonstrukcióján alapszik; nem helyettesíteni, hanem
kiegészíteni kész ismereteinket az emberről, magunkról.

A természettudományok kezdeti fejlődési szakaszában az egyes
részterületek kizárólag a saját problémáikkal törődtek, leírták a
megfigyelt jelenségeket, és igyekeztek azokat valamilyen módon
értelmezni, de nem feltétlenül vették figyelembe a társtudomá
nyok eredményeit. Később azután kiderült, hogy vannak olyan
elvek, törvényszerűségek, amelyek minden tudományterületre ér
vényesek. Ilyen például az anyag vagy az energia megmaradásá
nak elve. Az elmúlt fél évszázadban jöttek rá a biológusok, hogy
a biológiai jelenségek mögött mindig kémiai reakciók állanak. Eb
ből a felismerésből született a molekuláris biológia. A világ meg
ismerése során kiderült, hogy noha minden szerveződésiszintnek
megvannak a maga sajátos törvényei, végső magyarázatokat csak
akkor vagyunk képesek kimunkálni, ha a magasabb szintű jelen
ségek mögött feltárjuk az alacsonyabb szintek mechanizmusait, a
biológia esetében tehát a kémiai reakciókat. Úgyanígy van szük
ségünk a galaxisok keletkezésének magyarázatához az elemi ré
szek fizikájára.

Kialakulóban van egy hatékony "szupertudomány", amelynek
minden részét közös elvek, idővel közös nyelv köti majd össze.
Ennek legfőbb jellegzetességei a kettős leírás, a logikai átjárható
ság és a transzformativitás.

A kettős leírás azt jelenti, hogy egy-egy jelenségcsoport magya
rázatát legalább két szerveződési szinten történő leírással szüksé-

418



ges megadnunk. A sejt leírása például "sejt szinten", a szaporo
dás, táplálkozás, ingerlékenység, sejtkölcsönhatások, valamint
"molekuláris színten" a kémiai reakciók, a katalízis, az anyagcse
refolyamatok, a makromolekula szintézis stb. folyamatainak leírá
sával történik. Az egyedi állati viselkedés magyarázatait egyrészt
az organizmikus szinten megfogalmazott etológiai leírás, másrészt
az idegrendszeri szinten működő idegélettani mechanizmusok le
írásának együttese adja. Az állatpopulációk viselkedését az ökoló
giai és az etológiai leírási szint magyarázza.

A logikai átjárhatóság A logikai átjárhatóság egyszeruen azt jelenti, hogy az integrált
tudományterületek bármelyik két jelenségét képesek vagyunk va
lamilyen sorban értelmezhető logikai lánccal összekötni. Például a
cukorbetegség egyrészt biológiai, másrészt az atomfizikai tudo
mányok területére tartozó fogalom. A kettőt összekapcsoló logikai
lánc a következő: a cukorbetegség az organizmus szintjén megje
lenő tünetegyüttes, amelyet visszavezethetünk a hasnyálmirigyre,
a vércukorszint szabályozására, az inzulin-termelő sejtekre és az
inzulinra, az inzulin fehérje-molekula, atomcsoportok, atomok ta
lálhatók benne. A logikai lánc minden elemét kielégítő kauzális
magyarázatokkal köthetjük össze.

A transzformativitás A harmadik jellegzetesség a transzformativitás, ez utal az egysé-
ges tudományos nyelvre, vagyis arra, hogy a logikai átjárhatóság bi
zonyítása során, az egyes szerveződési szinteken alkalmazott ma
gyarázatok szemantikailag egyenértékűek, és egymásnak pontosan
megfeleltethet6ek. A sejtosztódás folyamatainak sejtszintű leírását
például pontosan átfordíthatjuk molekuláris folyamatokra.

A szupertudomány ma még csak a természettudományokat, a
fizikát és társtudományait, a kémiát, és bizonyos mértékig a bio
lógiát foglalja magában, de megindult a társadalomtudományok
csatlakozása is, ez szükségszerűen a pszichológiai, a szociológiai
és a gazdasági jelenségek természettudományos vizsgálatát kíván
ja. Az emberrel foglalkozó hagyományos tudományok közül a
pszichológia reagált a leggyorsabban a természettudományok ki
hívására az evolúciós pszichológia irányzatának megjelenésével,
amely éppen a biológiai megalapozottságú humánetológiát és
evolúciógenetikát kívánja a hagyományos pszichológiai szenilélet
tel termékenyen ötvözni.

Az új emberkép evolúciós jellege

Az új embertudomány alapvetőenevolúciós szemléletű, Az emberi
viselkedés fejlődéstörténetének rekonstrukciójával hozza létre azt
az alapot, amelyről a mai modern ember és társadalmainak visel
kedése megérthető.

Ebben a hosszú, minden valószínűség szerint több millió évig
tartó folyamatban fajspecifikus biológiai tulajdonságcsoportok ala
kultak ki az embernél. Mind az egyént, mind a csoportot egy egé-
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A csoportszerkezet
kialakulása

A szexualitás
szerepének

megváltozása

szen különös, más fajokban csak nagyon ritkán és speciálisan jelent
kező konstrukciós tevékenység jellemzi. Az emberi csoportkultúrák
ban a csoportszerkezet rendkívül szoros, a csoportnak általában ál
landó vagy hosszabb időre szóló telephelye van. A csoport tagjai
erőforrásaik megszerzése és a konstrukciós tevékenység során folya
matosan és magas szinten kooperálnak. A csoporton belüli agresszió
minimális. A csoportok közötti kapcsolat a kooperációtól a totális
agresszióig terjedhet. A primitív állati kommunikáció helyett megje
lent az emberi nyelv, és kifejlődtek a szerszámhasználat és -készítés
technikailag egészen bonyolult formái. Kialakult a fogalmi gondol
kodás. Nőtt a gyermeknevelésre fordított idő és energia. Jelentősen

megnövekedett a korai szocializáció szerepe. A legfeltűnőbb azon
ban talán az, hogy a kulturális csoportok individualizálódtak, a
konstrukciós tevékenység, a nyelv, a hiedelemrendszerek, a vallások,
a szokások minden csoportot bonyolult, egyedi létezővé tesznek.

Az evolúció során az embercsoportok mérete szembeötlően

megnőtt. A kulturális evolúció kezdeti szakaszában, a csoporttár
sadalmak kialakulása idején már száz-százötven főre teszik a cso
portok létszámát. Bizonyítható még az is, hogy a csoport viszony
lag állandó letelepedési hellyel rendelkezett. A csoportméret nö
vekedése és az állandó letelepedési hely kialakulása egy sor felté
tel alá van rendelve, és meghatározott következményekkel jár.

Az első és legfontosabb feltétel, hogy szoros csoportszerkezet
csak akkor alakulhat ki, ha a csoporton belül az agresszió vissza
szorul. Az ember őseinek el kellett viselniük egymás fizikai közel
ségét, ki kellett küszöbölniük mindazokat a konfliktusforrásokat,
amelyek a rokon fajoknál magas agressziós szinthez vezettek. A
legfontosabb a táplálékelosztással és a szexualitással kapcsolatos ag
resszió. Rokonaitól eltérőert az ember hajlandó a táplálékmegosztás
ra. Fajunk, hasonlóan a legfejlettebb szociális ragadozókhoz, mint
például a kutyafélék, képes a közös táplálékszerzésre és -elosztás
ra. A csoporton belüli agresszió csökkenése mindenesetre együtt
járt a csoportok közötti agresszió növekedésével, az idegengyűlö

let kifejlődésével.

A szoros csoportszerkezet kialakulásának második feltétele a
szexuális rivalizáció csökkenése, mert ha ez magas marad, akkor
az állandó konfliktusok a csoportot szétzilálják, nem teszik lehe
tővé a munkamegosztást, a kis, vadászó him alcsoportok ideigle
nes távollétét. Ez a probléma a majom rokonainál szokásos poli
gámia visszaszorulásával, a monogámia és a párkötődés kialaku
lásával oldódott meg, amit a szexualitás funkcióváltozása tett le
hetővé. A szexualitás funkcióváltozása más fajnál is kialakult. Az
emlősök között az egy utód létrehozásához szükséges szexuális
aktusok száma egy és néhány között ingadozik. Két feltűnő kivé
tel van. A ~ egyik az oroszlán, amelynél egy utódra kb. 3000 páro
sodási ak IS jut, a másik az ember, akinél ez az érték kb. 2000. Az
oroszláno. esetében az ún.oroszlánciklus etológiában jól ismert
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folyamata adja a megfelelő magyarázatot, a csapat hímjei között
nincsen szexuális rivalizáció, a válogatás nélküli, gyakori szexuá
lis aktus a csoportkohéziót szolgálja.

Az ember esetében is kialakult egyértelmű magyarázat. Az
emberi szexualitás hármas funkciót nyert: az utódok létrehozásán
kívül egyrészt párkötő, másrészt pedig örömszerző, illetőleg

stressz-csökkentőcélokat is szolgál.
Az emberi szexualitás erősíti a párkapcsolatot, létrehozza azt a.

hosszabb-rövidebb ideig tartó monogám viszonyt, amely lehetövé te
szi a szexuális versengés minirnalizálását. A vadászó, kalandozó csa
pat hímjei, férfiai többé-kevésbé biztosak lehetnek abban, hogy páquk'
kötődik hozzájuk, és genetikai érdekeik nem kerülnek veszélybe.

A különböző kultúrákban intézményesített párkapcsolatok rend
szerei megfelelnek ennek a biológiai alapnak. A kultúrák mintegy 40
százalékában találunk intézményesített monogámiát, de az intézmé
nyesített poligám társadalmakban is monogám a férfiak nagy része,
csak a rangsor legtetején lévők valódi poligámok.

A párkapcsolat erősítése mellett a szexualitás egy másik új
funkciót is fölvett: a stresszoldó, örömszerző szerepét.

Az evolúció során olyan, látszólag különböző tulajdonságok
fejlődtek ki, mint a nyelvhasználat, a tárgykészítés és -használat,
valamint az absztrakt gondolkodás. Ezek azonban mind visszave
zethetóek egyfajta nyitott konstrukciós képességre, amely az állat
világban az ember előtt csak protoformákban létezett. Az állati
kommunikáció nem gondolatok közlésére szolgáló rendszer, ha
nem belső állapotok összehangolására szolgáló fiziológiai szabá
lyozó mechanizmus.

Anyelv szerepe Az emberi nyelv funkciója ettől teljesen eltérő. Nemcsak érzel-
mi állapotokra vonatkozó üzenetváltás, hanem gondolati repre-.
zentációk cseréjére alkalmas eszköz is, amellyel jelent, múltat, jö
vőt, szándékot, tervet, elképzelést, alternatívákat lehet egy telje
sen nyitott és elvileg végtelen számú üzenetet alkalmazó rend
szerben megjeleníteni. Alkalmas arra, hogy a jelenségek, tárgyak,
akciók és aktorok nyelvi reprezentációt nyerve új struktúrákban,
új kombinációkban, a valóság rekonstrukcióiként jelenjenek meg.
Ezáltal egy absztrakt, virtuális realitás jön létre, amelyben az ob
jektumok - legyenek azok tárgyak vagy személyek, valósak
vagy képzeltek reprezentációi - tulajdonságait a nyelvet haszná
ló adományozza. A nyelvi objektumok viselkedése a nyelvhaszná
ló kreatív képességének függvénye. A virtuális realitás kitágítja a
beszélők cselekvési terét azáltal, hogy a képzelt objektumok bár
miféle formát és viselkedést felvehetnek, ugyanakkor egyfajta
korlátként is működík, mert az objektumok csak azokat a tulaj
donságokat vehetik fel, amelyekkel felruházzuk őket. Így képes
az emberi elme ideális rendszereket elképzelni, és ezáltal pontot,
egyenest, kört, síkot vagy a jó és rossz végleteit létrehozni. Lehet-

421



Az eszközkészítés

A csoport mint
független entitás

Az emberi kooperáció

ségessé válik a matematika feltalálása, és ugyancsak lehetséges
lesz szellemvilágot elképzelni, jóságos vagy haragvó démonokkal,
tündérekkel.

Az eszközkészítést, főként a szerszámok használatát és készíté
sét sokáig úgy tekintették, mint az ember felsőbbrendűségének

egyetlen és lényeges bizonyítékát. Azóta tudjuk, hogy számos ál
lat használ tárgyakat, szerszámokat, és egyesek el is készítik azo
kat. Néhány éve egy összeszámlálás 80 állatfajról mutatott ki
ilyen tulajdonságot. Az ember esetében a tárgyak használata és
készítése izomorf a nyelvi kompetenciával és az absztrakt gondol
kodással. Ez is egyfajta nyitott rekonstrukciós képesség, amelynek
segítségével a tárgyaknak új, elgondolt formákat és tulajdonságo
kat adunk, működésüket logikai szabályrendszerekhez igazítjuk,
gépeket, technológiákat teremtve ezáltal.

Az emberi csoportokra jellemző még egy teljesen új tulajdon
ság: a hűség a csoporthoz. A csoportban élő állatoknak a csoporttal
való kapcsolatait egyértehnűen az egyes egyedekhez fűződő kapcso
latuk határozza meg. Az állati ehne eddigi ismereteink szerint kép
telen a csoportot úgy elképzelni, mint konkrét tagjaitól független va
lóságot. Nos, az emberi elme absztrakciós képessége éppen ezt teszi
lehetővé, Az emberi csoportok mint önálló, absztrakt létezők mint
tőle látszólag független szociális konstrukciók jelennek meg az em
ber számára. Az emberi motivációs rendszerek új tulajdonsága az a
feltétlen lojalitás, hűség, amely a csoporthoz történt tökéletes szocia
lizáció esetén a csoport tagjaiban kialakul. Előfordul, hogy az ember
életét áldozza csoportjáért, saját hátrányára nyújt jelentős segítséget
csoportja tagjainak, ha ez szükséges: csupa olyan tulajdonság, amely
ismeretlen az állatvilágban.

Az előbbi két tulajdonságcsoport az alapja az emberi csoport ak
tivitásának, amely merőben más, mint az állatcsoportoké és előz

mények nélküli. Az ember meghatározó biológiai tulajdonsága az
előbbiekben vázolt konstrukciós készség, amely azonban nemcsak
mint egyedi tulajdonság jelentkezik, hanem általában mint cs0

portaktivitás. A szociálisan fejlett állatoknál is megfigyelhető cs0

portaktivitás, bizonyosfajta kooperáció. A csimpánzok vagy a ku
tyafélék például közösen vadásznak, azonban az állati kooperáció
valamennyi formája nélkülözi a konstrukciós készséget.

Az emberi kooperáció ezzel szemben komplementer jellegű,

ami azt jelenti, hogy a feladat kisebb részekre van felosztva. Sze
repek, tervek, változatok készülnek még a tevékenység megkez
dése előtt, és a résztvevők ezeket a résztevékenységeket elosztják
egymás között, tevékenységük tehát kiegészítő jellegű, valamilyen
előre meghatározott közös célt szolgál. Az emberi csoportok ko
operációját az "individuális akcióterv" előzetes konstrukciója jel
lemzi. Ez vezet a csoportok individualizációjához, és a csoport
szelekció mechanizmusához. Az individuális akcióterv nyelvi
konstrukció, elemei tanultak, tehát alapvetőerr különbözik az álla-
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A viselkedés
szinkronizációja

ti kooperáció alapjául szolgáló "genetikai akcióterv"-ektől, Jellem
ző rá az is, hogy az ember hajlandó az akcióterveket, később a
komplexebb ideákat a csoporton belüli rangsorban elhelyezni, és
a domináns akciótervnek éppen úgy alávetni magát, mint a do
mináns csoporttársnak.

A konstrukciós képesség, a szoros csoporszerkezet és csoport
hűség, a nyelv és az absztrakciós készség adja az individuális ak
ciótervek végtelen gazdagságát, és ezek tették lehetővé a kulturá
lis evolúció rendkívül gyors fejlődését. Ezekhez a képességekhez
társult egy sor olyan mechanizmus, amely mint biológiai tulaj
donság szintén csak az embernél jelenik meg, és arra szolgál,
hogy a csoport tagjainak aktivitását szinkronizálja. Hiába jelent
volna meg a magas szintű konstrukciós készség az egyedekben,
ha szinkronizáló mechanizmusok nem alakultak volna ki, a cso
port képtelen lett volna egységes aktivitásra.

Sokféle fiziológiai mechanizmust ismerünk, amelyek a szinkro
nizációt segítik. Ilyen az imitációs készség, az a tulajdonságunk,
hogy megfigyelt magatartásmintákat minden jutalom vagy ser
kentés nélkül hajlandóak vagyunk utánozni. Az az emberi kész
ség, hogy könnyen elfogadjunk valamilyen szabályrendszert, pél
dául a közösségi normákat, szintén a csoporttagok viselkedésének
szinkronizációjához vezet. Az érzelmi szinkronizációnak is sokféle
módja van, a ritmusokra, a zenére, az énekre, a táncra képes és
arra fogékony ember ezen tevékenységek során egyfajta elme- és
viselkedés-szinkronizációban vesz részt.

Végül ki kell emelnünk a fentebb vázolt tulajdonságcsoportok
kölcsönhatásának néhány különös következményét. A szoros cso
portstruktúra, a konstrukciós aktivitás, a szinkronizációs készség
egyfajta zárt visszacsatolási hurkot hoz létre. Az izolált csoport
konstrukciós aktivitásának jó része magára a csoportra irányul, ame
lyet a szinkronizáció felerősít, és a csoporthűség és kísérőjelenségei

tartósítanak. vagyis a csoport önmagát konstruálja. Ennek sokféle
következménye van. Az egyik a különböző szabályrendszerek, a
normák és a nyelv felszíni struktúráinak kialakulása. Ahogyan a
nyelvet tanuló gyermek képes a nyelvi környezetből extrahálni az
adott nyelvi környezetre vonatkozó szabályrendszert, ugyanúgy ké
pes az egyén egy csoport tagjainak interakcióiból valamiféle szabály
rendszert felismerni és egyéb tulajdonságai miatt azt követni, meg
erősítve ezáltal a szabályrendszert magát. A nyelv, a rokonsági rend
szerek, a rítusok, de maga a mindennapi gyakorlat is ilyen módon
jelenik meg és rögzül a kultúrákban, hozzájárulva a már említett
csoportindividualitáshoz.

A szocializáció biológiai és kulturális folyamata során, a csoport
tagja megtanulja nyelvét, csoportjának szokásait, kialakulnak bioló
giai alapú kötödései a csoport tagjaihoz, globális eszméihez, kialakul
benne a csoport iránti feltétlen hűség. Ha az egyén egy optimális
méretű izolált csoportba születik, és az emberi evolúció jó részében
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Újszerveződési szint

Acsoport- és
idegengyúlölet

ez volt a helyzet, a szocializáció tökéletes lesz. A csoportban a
globális eszmék, a hűség, a közös akciók kérdéseiben nem alakul
hat ki ellenvélemény, hiszen a csoport minden felnőtt tagja azo
nos nézetek, szokások hordozója. Ez a szocializációs folyamat
rögzíti a csoport szerkezetét és magasabb struktúráit, a csoport
csak generációk során változhat, egészen apró lépésekben.

Az emberi csoportok a kulturális evolúció kezdeti szakaszában
új szerveződési szintre jutottak. A csoportok struktúráját, tevé
kenységét egyfajta szociális fúzióval, a legegyszerűbben egy új lé
tező, egy "csoportlény" mint szuperorganizmus kialakulásával
magyarázhatjuk. A kulturális evolúció további fázisait pedig a
csoportlények szelekciója hozta létre.

Ha az új biológiai tulajdonságokat az emberi individuum, az
egyén és a csoport közötti viszony szempontjából vizsgáljuk, azt
állapíthatjuk meg, hogy lényegében négy döntő változás történt:
az első, hogy az ember kritika nélkül elfogadja, kívánja a csoport
"globális" eszméit, hisz valamely mítoszban, vallásban, ideológiá
ban, identitást kifejező kultúrában. Ez lényegében megfelel az
emberi moralitás megjelenésének. A második változás az, hogy az
ember képes lesz a csoportj ához tartozókkal közös akciók végzé
sére. A harmadik változás az első kettő szerves kiegészítője: a glo
bális eszmék és a globálisan vezérelt akciók folyamatosan szemé
lyes érzelmi és értelmi elemzés alatt állnak, amelynek eredményei
folyamatosan beépülnek a globális szint szerkezetébe. így lesz az
egyén egyidejűleg létrehozója és elszenvedője a csoportja által
adott szociális realitásnak. Végül a negyedik változás az, hogy el
térően az állatoktól, az ember hajlandó a csoport érdekében az
egyéni és genetikai érdekeivel esetleg szöges ellentétben álló ma
gatartásra, képes lesz önfeláldozásra.

Az emberi evolúció történetéből tudjuk, hogy a csoportorganiz
mus, amelynek teljes kifejlődése, biológiai tulajdonságainak teljes rög
zülése mintegy két-háromszázezer évvel ezelőtt fejeződött be Afriká
ban, rendkívül sikeres. De már korai periódusában megjelenik egy
olyan új mehanizmus, amelynek szintén vannak biológiai alapjai, ez
pedig a csoportok közötti egyezkedési mechanizmusok kialakulása.

A csoporthűséggel együttjárt a csoportgyűlölet. a xenofóbia ki
alakulása. Az evolúciós sikerek nyomán a hasznosítható területek
egyre fogytak. Megjelentek hát az egyezkedési mechanizmusok,
amelyek segítségével a csoportok között az erőforrások felosztha
tók valamilyen módon. Ha megvizsgáljuk ezeket a mechanizmu
sokat, azt találjuk, hogy ezekben sok a racionális elem, de hiá
nyoznak a feltétel nélküli hűség, az önfeláldozás, a morális támo
gatás elemei. A közös akciók helyett a kompromisszum, a globális
idearendszer helyett a megkülönböztetés, az óvatos elutasítás, a
lojalitás helyett a kis csalás, az ügyeskedés, a megtévesztés válik
hasznos mechanizmussá.
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Az ember természetes csoportjai a történelem folyamán na
gyon gyorsan redukálódtak. A nemzetségből nagycsalád, a nagy
családból nukleáris család lett, és ma a polgárok személyes auto
nómiájukra büszkék. Az autonóm személyiség a végső csoportré
dukció, az egytagú csoport, amely csak önmagához hűséges, de
kész egyezkedni másokkal. A modem társadalom megfosztja az
embert embersége alapvető jegyének megnyilvánulásától, a cso
portkötődés normális kialakulásától, s ennek aztán a legkülönbö
zőbb mentális zavarok, neurózisok lesznek a következményei.

Az új emberkép szerepe az iskolában

Minden emberről szóló tudásnak annyi értelme van, amennyire az
segít önmagunkat megérteni. A fentiekben vázolt kép rendkívül
tömörített és leegyszerűsített, de talán jelzi, hogy az új ismeretek
miben lehetnek az ember hasznára.

Az evolúciós emberkép világosan meghúzza a határvonalat az
állatvilág és az ember között, nem tagadva azt a tényt, hogy az
ember is az állatvilágból emelkedett ki, de egyben meg is mutat
ja, hogy milyen új tulajdonságok szolgálták a kiemelkedést. Fiatal
emberek számára megalapozott ismeretek az agresszióról, a sze
xualitásról valamint saját identitásuk és kultúrájuk viszonyáról ki
emelkedő személyiségformáló tényezők. Az összehasonlító evolú
ciós viselkedés-elmélet egyértelmű magyarázatát adja az emberi
agresszivitás biológiai és kulturális komponeseinek, segít megér
teni azt, hogy a szocializáció során jelentkező hatások miként for
málják a "mi" érzését, miként a "másokét", megmutatja azoknak
a kultúrális indulatoknak a biológiai alapjait, amelyek sokszor je
lennek meg életünkben. A társadalmat tagoló mechanizmusok
működésénekmegértése közelebb visz ezek hatásának csökkenté
séhez, tudatos megszüntetéséhez. A szexualitás kérdéseiben az ál
szent prüdéria és a teljes szabadosság kínálata helyett megmutatja
azokat a bonyolult evolúciós tényezőket, amelyek az emberi sze
xualitás hármas funkciójához vezettek, megmutatja, hogy ezek
közül nem lehet egyet kiemelni és a többit súlyos ár nélkül el
nyomni, segít megérteni azokat az erős késztetéseket, amelyekkel
minden normális fiatal találkozik, és megmutatja, hogyan lehet
megfelelő önismerettel ezeket egy teljes élet harmóniájába foglal
ni. Legfőképpen pedig megtanítja a fiatal embert kultúrája, szű

kebb csoportja hűséges tagjaként élni, mert az egyéni élet egyen
súlya csak a megfelelő csoportokkal tartott kapcsolatok kölcsön
hatásában teremthető meg. Az új ismeretekkel jól alátámasztható
a különböző hiedelemrendszerek és hitek kialakulásának igénye
és fontos pozitív szerepe az ember életében, egyben segítheti a hit
birtoklóját a racionalitás világában is eligazítani.

A természettudományos emberismeret választ ad a legfonto
sabb kérdésekre: kik vagyunk, honnan jöttünk és hová megyünk.
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