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Ajánlás

Vannak könyvek, amelyeket ha az ember könnyelműen elkezd olvasni, nem tud 
letenni. Valahogy így vagyok a Fenntarthatóság pszichologiájával is.

Boldogság? Számomra ez az élet értelmének szinonimája. Ha valamiről valóban 
érdemes gondolkodni, róla eszmét cserélni, akkor ez az. Ferenc pápa nemrégiben 
egy távol-keleti útján mondta: „A jóléti társadalom elfelejt feltenni egy kérdést, 
és ez az élet értelme”.

Horváth Balázs professzor úr ezt a legfontosabb kérdést járja körül nagy körül-
tekintéssel és szakmai hozzáértéssel. Sziporkázó idézetek, nagyszerű megállapítá-
sok, elgondolkodtató összefüggések teszik izgalmassá ezt az eszmefuttatást, jelzik 
a szellemtörténet és a kultúrtörténet próbálkozásait.

A civilizáció elbűvölő eredményei, a tudományos kutatás vívmányai, a vallási 
megközelítés által felkínált „pályamódosítások” mind-mind bonyolítják, színesítik 
a boldogságkeresés útját. A kudarcok, csapdák, úttévesztések minden nemzedék 
számára feladják a leckét: merre tovább?

Jó szívvel ajánlom mindazoknak ezt az újabb kötetet, akik veszik a bátorsá-
got és mernek elgondolkodni az emberiség nagy-közös kérdésén, és vállalják az 
együttgondolkodás felelősségét és kockázatát.

Beer Miklós



Ajánlás

Ez a könyv egy trilógia harmadik tagja, az előzőekkel szerves összefüggést alkotó 
mű. Elődjei, A beteg bolygó és az Erkölcs és civilizáció az élettartamnak és egész-
ségnek az elmúlt tízezer év alatt végbemenő változásaival, valamint a környezeti 
problémákhoz csatlakozó erkölcsi kérdésekkel, ezek elemző megvitatásával fog-
lalkozik. A harmadik – jelen – kötet központi témája az emberi boldogság. Vajon 
az elmúlt évezredek során felhalmozott hatalmas tudás boldogabbá tett-e minket, 
a hozam pozitív-e? Arányban áll-e az egyidejűleg létrejövő károkkal és veszedel-
mekkel? – kérdi a szerző.

Korunkra kétségkívül kialakult egy „legversengőbb, legpénzéhesebb, legma-
gabiztosabb, legöntetszelgőbb és legindividualistább nemzedék” – idézhetjük 
Datton szavait. Az ember, akit Szentgyörgyi Albert „őrült majom”-nak nevezett, 
vajon korunkban miért viselkedik úgy, mint egy őrült? – veti fel a kérdést Hor-
váth Balázs, aki az „őrült majom”-ról bebizonyítja, hogy valójában „boldogta-
lan majom”. Boldogság helyett a depresszió, boldogtalanság, stresszbetegségek, 
önpusztító autoimmun bajok hatalmasodtak el rajta. Vajon miért van ez így, miért 
nem járhat együtt az anyagi-gazdasági jólét az életminőségi jólléttel, boldogság-
gal, megelégedettséggel és örömteli élettel? A könyv rendkívül gazdag ismeret- 
anyaggal válaszol a kérdésre, rendre megvizsgálva a poztívumok mögött húzódó 
akadályokat, destrukciókat.

A könyv hat fő része és tizenhat fejezete izgalmas olvasmány, amelyből szemé-
lyes érdeklődésemnek megfelelően emelek ki megdöbbentő és új összefüggésekre 
rávilágító részleteket. A szerző nem fukarkodik a kritikus megfogalmazásokkal 
sem, pl. a „boldogságkerülő iskola” telitalálatosan jellemzi oktatásgyakorlatun-
kat, a „spirituális élmény nélküli teológia” az extrovertálódó egyház igyekeze-
tét a lelkek bevonzására. A fizika forradalmáról adott képet a „valóság majom- 
aggyal felfoghatatlan természeteként” fogalmazza meg. A fizika az elmúlt száz 
évben tényleg sok olyan jelenséget fedezett fel, amelyekről a természettudomá-
nyosan művelt emberek többsége sem tud. A kvantummechanika sem anyaga 
a középiskolai oktatásnak, noha nagy jelentősége lehetne. Fény derülhetne a misz-
tika és a kvantummechanika bizonyos összefüggéseire. Az emberi tudás megáll 
a XIX. század végének fizikai világképénél, ezért már nincs nyitott befogadó- 
képesség az újabb, olykor paranormálisnak ható ismeretek iránt. Az előítéletes-
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ség uralkodik. Való igaz, hogy a tudományos haladás vívmányai gyakorta felfog-
hatatlannak tűnnek, és nem csupán áldást hordoznak, amint azt az ötödik rész 
bemutatja, hanem az is mélyen igaz, hogy az a helyzet, amelybe az emberiség 
a szellemi teljesítménye révén önmagát hozta, kétségbeejtőnek mondható. Ezt 
Konrad Lorenz is állítja az Embervoltunk hanyatlása című könyvében. Számomra 
kifejezetten izgalmasak a könyv második részének a meditációról és misztikáról írt 
fejezetei, illetve a misztikafóbia megvilágítása – olyannyira, hogy legszívesebben 
minden olvasni tudó emberhez eljuttatnám, hadd szülessen végre előítéletmen-
tes konszenzus ezekben a kérdésekben. A 14. fejezetet is ki kell emelnem. Címe: 
„Eltérített civilizáció – Legfőbb büszkeségünk: az emberi agy”, amelynek csodáira 
ámulhatunk rá, és úgy olvashatjuk, mintha egy ismeretterjesztő előadást hallgat-
nánk. Sokat tanulhatunk belőle.

Ez a könyv az emberi jóllét és boldogság mibenlétét, akadályait és sebzettségét 
a legkülönbözőbb optikákból világítja meg, és a filozófia, vallások, a természeti, 
kapcsolati, lelki-szellemi, spirituális vonatkozások szempontjából láttatja szá-
munkra, kibővítve tudásunkat és növelve műveltségünket önmagunkra, a világra 
és e kettő kapcsolatára vonatkozóan. 

A szerző nyíltan bevallja, hogy könyvének nem a megoldások keresése az elsőd-
leges célja, inkább a diagnózis felállítására vállalkozik. Lelki érzékenységeket tár fel 
bizonyos területeken (például a vallási elfogultságok a meditációval, kontempláció- 
val szemben; a jógára vonatkozó előítéletesség; a spiritualitás elutasítása a rá 
vonatkozó ismeretek nélkül, s így tovább) és rávilágít a konszenzus, egymás meg-
értésének szükségességére.

Jelen kötet fontos és jó könyv mindnyájunk számára, mert mintegy felsőfokú 
továbbképzést ad olyan ismeretekre vonatkozóan, amelyekhez életvitelünk inten-
zitása miatt nem férhetünk hozzá. Noha nem szolgál megoldással, mert arra nehéz 
volna bárkinek is vállalkozni, mégis kinyitja a szemünket a jelen valóságra, és fel-
hívja a figyelmünket közös felelősségünkre egész világunkért, teremtett környe-
zetünkért, a létfeltételként adott Univerzumért, a külső világon túl pedig belvilá-
gunkért, a megőrzendő és fenntartható fejlődés érdekében.

Budapest, 2020. március 18.                                            

          Prof. Dr. Bagdy Emőke





Ezt a könyvet szeretettel ajánlom Édesanyámnak





Előszó

„Miért viselkedik úgy az ember, mint egy őrült? Ezzel a kérdéssel 
szeretnék foglalkozni.”

(Szent-Györgyi Albert: Az őrült majom)

Nem olyan rég egy környezetvédelmi konferencián, amelyen magam is részt vet-
tem, a rendezvény elnöke – mintegy hangosan gondolkodva – a következő kér-
dést tette fel: „Addig rendben van, hogy az elmúlt évezredek során ekkora tudást 
felhalmoztunk, és ennyire megváltoztattuk az életünket. De vajon boldogabbak 
lettünk ettől?” A költői kérdésre nem érkezett válasz, de valószínűleg nem is érezte 
úgy senki, hogy a felvetés választ igényelne. Én viszont határozottan úgy gondol-
tam, hogy erre a kérdésre nagyon megérné választ találni. Sőt, ennél fontosabb 
kérdés talán nincs is. 

Arisztotelésztől a mai pszichológusokig mindenki egyetért abban, hogy a bol-
dogság a legfőbb jó, és úgy tűnik, elérésének vágya minden cselekedetünk végső 
mozgatórugója. A boldogság érkezhet a cselekedet pillanatában vagy többéves 
késleltetéssel, esetleg már az életünk után vagy a következő életünkben, de a cél 
mindig ez. Akár szorgalmasan dolgozik valaki, akár ügyeskedésből próbál megélni, 
akár idegen országban telepedik le, akár itthon marad, mindenképpen a boldoggá 
válás vágya vezérli. A boldogság az egyetlen, amit önmagáért kívánunk – minden 
mást csak azért, hogy általa boldogabbak legyünk. 

Ha a boldogság ennyire központi eleme életünknek, kézenfekvő megvizsgálni, 
hogy az elmúlt tíz-tizenkétezer évben, mióta a világot kimozdítottuk a sarkai-
ból, közelebb jutottunk-e hozzá. Ha igen, akkor valószínűleg jó úton vagyunk. 
Ha nem, akkor valamit elrontottunk – sőt, minden valószínűség szerint teljesen 
rossz irányba megyünk. Ha történelmünk során egyre boldogabbak lettünk, akkor 
minden okunk megvan azt feltételezni, hogy ez a jövőben is így lesz, és egyszer 
elérjük, amire vágyunk. Ha viszont inkább a boldogtalanság nőtt, akkor nagyon 
komolyan el kell gondolkodnunk, jó-e az az irány, amelyet a mezőgazdaság fel-
találása óta követünk.

Vannak, akik szerint ezen töprengeni már csak azért is felesleges, mert úgy- 
sem tudunk változtatni az egész emberiség történelmének menetén. Még 
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ha ki is derülne, hogy a természeti népek boldogabbak voltak nálunk, hogy 
mehetnénk vissza majdnem nyolcmilliárdan a gyűjtögető-vadászó életmódba? 
A könyv végén még egyszer megvizsgáljuk ezt a problémát, de már most érde-
mes végiggondolnunk valamit. Tízezer éve haladunk a környező világ megvál-
toztatásának útján, és vitathatatlan, hogy ennek során sokat elértünk. De közben 
az új életmód sok hátrányát is megtapasztaltuk. Légkondicionálhatjuk lakóhá-
zainkat, gyors és kényelmes közlekedési eszközökön utazhatunk, fejlett orvos-
tudomány gyógyít bennünket stb. – ugyanakkor még sosem éheztek ennyien, 
még sosem volt ennyi alultáplált, már bőrünkön érezzük az éghajlatváltozás 
hatásait (Magyarországon évente átlagosan 780 áldozata van a hőhullámok-
nak1), miközben óránként másfél tucatnyi faj pusztul ki Földünkön. Vajon jobb 
vagy rosszabb lett a világ?

Erre a kérdésre mindenki másképp felel. A progresszivisták szerint – akik 
közé az emberek túlnyomó többsége sorolható – a világgazdaság növekedése, 
a tudomány és a technika fejlődése, a rendelkezésünkre álló energia, teljesítmény 
és információ mennyisége alapján egyértelmű, hogy az emberi élet sokkal gaz-
dagabb és kellemesebb lett. Pár dolgot még ki kell javítanunk, de a tendencia 
tökéletes. A szkeptikusok szerint viszont – akik közé magam is tartozom, és 
akiket gyakran pesszimistáknak is neveznek – a pozitív következmények eltör-
pülnek a negatívak mellett. Kinek van igaza? Ízlésbeli kérdés volna, ki, melyik 
táborhoz csatolakozik?

Úgy gondolom, erre a kérdésre nemcsak lehetséges egzakt és egyértelmű 
választ találni, de érdemes is, hiszen az emberiség egyik legalapvetőbb dilemmá-
járól van szó. Képzeljük el, hogy az eszkimók egy hosszú tanácskozás végén arra 
jutnak, egyszer és mindenkorra elegük van a hidegből és a fagyból. Induljunk el 
déli irányba, ahol sokkal kellemesebb az éghajlat – mondják. El is indulnak. Már 
vagy tízezer év óta mennek, minden évben csak pár kilométert haladva előre, 
mire valamelyikük egyszer csak felveti: mérjük meg a hőmérsékletet, hogy lás-
suk, jó irányba haladunk-e. Vezessük az adatokat egy naplóba, hogy egyértel-
műen kiderüljön, tényleg enyhébb-e itt már az éghajlat. Mire a többiek lehur-
rogják: ugyan, ez hőmérő nélkül is nyilvánvaló, másrészt már nyilván elfoglalták 
a régi helyünket, így oda úgysem tudnánk visszamenni. Mondják ezt úgy, hogy 
közben süvít a jeges szél, és aznap éjjel megint többen megfagytak. 

A mesebeli eszkimókhoz hasonlóan mi is tízezer éve járjuk a mezőgazdaság, 
tágabb értelemben a környező világ jelentős megváltoztatásának útját. Azóta 
szinte minden megváltozott, és mielőtt evidenciaként könyvelnénk el, hogy 
jó irányba, érdemes lenne ezt megfelelő érvanyaggal is alátámasztanunk. Erre 
tesz kísérletet ez a könyv, valamint két társa, amelyek korábban jelentek meg: 
A beteg bolygó és az Erkölcs és civilizáció. Az előbbi a környezeti problémák 
rövid bemutatása után mai világunk és civilizációnk kialakulásával, az emberi 
élettartam és egészség elmúlt tízezer év során bekövetkezett változásaival fog-
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lalkozik. Utóbbi pedig a környezeti problémákkal együtt járó erkölcsi kérdése-
ket teszi vizsgálata tárgyává. Mindhárom könyv generalista megközelítésű, azaz 
a tudományok legszélesebb köréből merítve igyekszik a kérdéseire választ találni.




