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Fı gondolatom az volt, hogy korunkban a sok tudás miatt 

megfeledkeztek arról, hogy mi a létezés és mit jelentsen a bensıség. 
(Sören Kierkegaard) 

Bevezetés 

Szent meggyızıdésem, hogy fajunk, a homo sapiens, a pusztulás felé tart, hacsak nem hatol a 
problémák gyökeréig, és nem lesz úrrá azokon. A válságnak és a megoldásnak – az emberiség 
üdvének – alfája és ómegája az az üzenet, amely dolgozatom kvintesszenciája. Így szól. Az 
emberi nem eltévelyedett: nem élünk békében önmagunkkal – így másokkal sem. 
Boldogságunkat jórészt kívül, az anyagiakban keressük, ahelyett, hogy az igazi emberi 
értékekre koncentrálnánk – tisztelet a kivételnek.1 A BOLDOGSÁG-ra2 kell törekednünk, a jó 
életre – arra, hogy jobb emberek legyünk, és a világot jobbá tegyük! 

A fı probléma 
Le kell szögeznünk, hogy 1) az emberiség válságban van, és 2) a fı probléma – akármennyire 
is próbálják leplezni – az erkölcsben keresendı. A legalapvetıbb ellentét, amely korunkat 
jellemzi, az ember külsı és belsı világa között feszül. Ahogy egy nemzetközi tudományos 
közösség két évtizeddel korábbi intelmei között olvashatjuk: „a világban létezı 
ellentmondások fı oka, hogy ellentmondás alakult ki egyfelıl a tudományos és mőszaki 
haladás, másfelıl a társadalom és az egyén fejlettségi foka között” (Hellmann és Gromiko, 
1988, 295. o., idézi Füzeséri, 1991, 145. o.). Számos nagy gondolkodó rámutatott (példának 
okáért vegyük csak az ebben a fejezetben említetteket), hogy az emberi lét végsı, nagy 
kérdéseit illetıen mintegy 2600 éve egy tapodtad sem haladtunk elıre – nem így a természeti 
erık szolgálatunkba állításával. Mindennek jelentıségére (többek között) Toynbee (Toynbee 
és Ikeda, 1992, 286. o., idézi Simonyi, 1994) az alábbi szavakkal hívta fel a figyelmet – és 
nem mellékesen ezzel zárta az Ikedával folytatott párbeszédüket megörökítı kötetet. 

Az ember etikai teljesítményének színvonala mindig is alacsony volt és nem 
emelkedett. Technikai teljesítményének színvonala emelkedı görbét mutat, amely 
korunkban gyorsabban emelkedett, mint bármely általunk ismert elızı korban. Tehát 
az egyenlıtlenség technikánk és etikánk között ma nagyobb, mint valaha. Ez nem 
egyszerően megalázó: ez halálosan veszélyes. Jelenlegi helyzetünknek alázatossá kell 
tennie bennünket, s ennek az érzésnek arra kell ösztönöznie, hogy érjük el a 
méltóságot, amely nélkül életünk nem lehet boldog. Az emberi méltóság nem érhetı el 
a technika területén, amelyen az emberi lények oly járatosak. Csak az etika területén 
érhetı el, s az etikai eredmény azzal a fokkal mérhetı, amelyben cselekedeteinket a 
részvét és a szeretet, nem pedig a kapzsiság és az agresszivitás vezérli. 

Meg kell kérdıjeleznünk „a »haladás« fogalmát – aminek átgondolása a huszonegyedik 
század fı feladata lesz mindenütt a világon” (Lukacs, 1993, 115. o.). Miképp a történész 
megjegyzi: „a mőszaki »haladás« eszméje, amely az egész világot egyetlen óriási külvárossá 
tenné a végtelenségig terjeszkedı autópályákkal, bevásárlóközpontokkal és repülıterekkel, 
elavult eszme”. Képesek vagyunk a holdraszállni, „… ám az emberrıl semmit sem tudunk” 
(hogy Bertalanffy mővének magyar címét idézzük3). Civilizációnk nagyszerő vívmányai 

                                                 
1 Tegyük rögtön hozzá: nem feltétlenül rossz, hogy így állunk! Aki dudás akar lenni… 
2 A szokatlan írásmódra a bevezetı további részeiben magyarázattal szolgálok. 
3 Az eredeti így szól: Robots, Men and Minds. 



 2

ellenére (vagy épp ezek miatt) nem élhetünk maradéktalanul boldogan, hisz valahol most is 
háború dúl. Szent-Györgyi Albert (1945) – egyike az igazi nagy tudósoknak4 – így írt: 

Nem lehet természettudományos gondolkodással gépet építeni, és azután 
szentimentalizmussal, olyan primitív érzésekkel, mint önzés, kapzsiság, uralomvágy 
vezetni. Ebbıl katasztrófa lesz, katasztrófa kell, hogy legyen. 

Az elızıekbıl is következik, hogy (törekvésem szerint) értekezésem általános érvényő, 
megállapításai túlmutatnak a szőken értelmezett közgazdaságtan és tudomány keretein. Az 
ilyesfajta közgazdasági relevancia és tudományosság hiányának vádját (ódiumát) vállalom. 
Már csak azért is, mert napjaink tudományáról – természetesen a kivételek figyelembe 
vételével – megfontolásra érdemesnek tartom Hamvas Béla nézetét a Kiengesztelıdés címő 
munkájából, amelyet egyébként több mővében is kifejt. 

Elavult a tudomány, amely nem a hiteles megismerés, hanem a polgári, késıbb a 
proletár totális hatalom gyakorlatának ideológiája, és szállítja azokat az eszméket és 
eszközöket, amelyeknek segítségével az emberiség fölött gyakorolt erıszak, az 
emberiség kizsákmányolása, és a valóság elhazudása könnyebb és biztosabb.  

Hogy a BOLDOGSÁG, illetve a világ bajai, mint általános téma kapcsán miért épp a 
közgazdaságtant emeltem ki – azon kívül, hogy közgazdászként végeztem, és kutatásom e 
területrıl bontakozott ki –, arra a diszciplína bizonyos szempontból uralkodó szerepében 
találjuk meg a választ. Szembetőnı a gazdasági érdek, a gazdasági gondolkodás és a 
gazdasági érték elsıdlegessége a mindennapokban – az élet szinte minden területén.5 Az 
említett és szükséges erkölcsi megújhodás rendkívül érzékenyen fogja érinteni (illetve 
érintené) a gazdaságot. 

Legfıbb ideje, hogy szakítsunk azzal a nyíltan hangoztatott vagy csak az események burkából 
kihámozható általános vélekedéssel, mely szerint az ember és a társadalom legfontosabb, de 
legalábbis egyik fı célja az anyagi gyarapodás, illetve a természettudományos-mőszaki 
fejlıdés (amelyek egymást serkentik). Vegyük észre, hogy a fenti Szent-Györgyi-idézetben 
szereplı primitív érzéseket kiegészítve megkaphatjuk a keresztény tanításokból ismeretes hét 
fıbőnt! Miképpen azt is látnunk kell, hogy a modern piacgazdaság nagy mértékben ezekre az 
emberi jellemvonásokra épül.6 Lényegét tekintve persze tudjuk ezt már legalább Mandeville 
(1714) doktor ténykedése óta: 

… millió szegénynek 
munkát adott a fényőzés, 
s gıgtıl nyert élést nem kevés. 
Irigység, hívság, karba kart, 
fellendítették az ipart, 
s az állhatatlanság hibája 
ételbe, bútorba s ruhába, 
e nevetséges gyengeség lett 
hajtója a kereskedésnek. (13. o.) 

                                                 
4 „»A tudósok legnagyobb része nem foglalkozik társadalmi és emberi problémákkal, megelégszik azzal, hogy a 
tudománynak élhet és ebbıl jól megél.« (Huxley, 1947) Azután azzal mentegetıdznek, hogy nem tehetnek arról, 
kik és mire használják az általuk fölfedezett tudást” Simonyi (1994). 
5  Mintha Marshall (1890) közgazdaságtan definíciója kifordult volna. A közgazdaságtan az ember mindennapos 
tevékenységeit vizsgálja – ehelyett azt mondhatnánk, hogy az elıbbi immáron teljesen áthatja az utóbbit. 
„Political economy or economics is a study of mankind in the ordinary business of life;” (1. o.). 
6 Ezt a bölcs gondolatot Botos Katalintól hallottam egy konferencia-hozzászólásának részleteként. Hálás 
köszönetem érte! 
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Szerencsére kedvezı fejleményekrıl is beszámolhatunk. Amint azt Simonyi (1994) 
megjegyzi: „A Római Klub elsı jelentésének (A növekedés határai, 1972) sikerült a 
köztudatban megingatnia a folytonos gazdasági növekedés mítoszát”. A teljesség jegyében az 
említett intézmény a megoldás útját is felvázolta. „Egy késıbbi tanulmányuk (Botkin, 
Elmandjra és Malitza, 1979) […] [az elsı jelentéssel] szemben már címében is (Nincsenek 
határai a szellemi fejlıdésnek) az ember belsı lehetıségeinek határtalansága mellett érvel. Az 
emberi lényben a képzelet, a kreativitás és a morális energiák mindezideig feltáratlan 
tartalékai vannak. Mivel alapvetıen az ember önértelmezésének, boldogság-elképzelésének 
eltévedésérıl van szó, a túlélés módja önmagunkban van” Simonyi (1994). 

Az emberiséghez hasonlóan a közgazdaságtan is válságban van. Egyetérthetünk Pecceivel, 
aki szerint „A közgazdaságtanban forradalmian új látásmódra van szükség, még sokkal 
inkább, mint általában a tudományban" (Peccei, 1984, 108-116. o. idézi Simonyi, 1994). 
Másutt (102., 106. o.) pedig az alábbiakat mondja (idézi Rosta, 2008): 

… a tisztán haszonelv ellentétes a tudomány kiegyensúlyozott fejlıdésével. 
Látnunk kell, hogy humán ágazatok, társadalomtudományok, az erkölcsi 
tudományok, minthogy közvetlen anyagi hozamuk nincs, a sutba kerülnek. Holott 
tényleges fontosságuk egyre nagyobb. […] veszélyzónába kerülünk: elfeledkezünk 
az élet értelmérıl. […] ne veszítsük el érintkezésünket a természettel és a 
természetfölötti világgal …  

Vegyük hozzá mindehhez azt az általánosan elfogadott vélekedést, miszerint a 
közgazdaságtan lényege, definíciója maga is vita tárgya! Egyesek (Hargrove, 1989, 209-210. 
o., idézi Simonyi, 1994) még tudományos voltát is megkérdıjelezıdik.  

… a közgazdaságtan nem is tudomány, csupán egy hitehagyott leszármazottja a 
tizenkilencedik századi etikaelméletnek, amely tudománynak állítja be magát. A 
modern gazdasági elmélet közvetlenül az utilitarizmuson alapszik, tudományos 
látszatot keltve egy gazdasági zsargon használatával a logikai pozitivizmus 
szellemében. Az igazi tudományoktól eltérıen, amelyek empirikus kutatásokra 
alapoznak, a közgazdaságtan az úgynevezett gazdasági ember gazdasági viselkedésére 
vonatkozó spekulációkon alapszik, aki teljesen a racionális egoizmus szerint 
cselekszik, ami nem éppen ajánlható etikai elmélet. A közgazdaságtan nem mutatta ki, 
hogy a gazdasági értékek objektíven felülmúlják a többi, hagyományosabb értéket: 
egyszerően csak semmibe veszi ezeket az értékeket. 

A fenti megállapítás túloz. A közgazdaságtan legnagyobbjaira (mint például az idézett és még 
idézendı Marshallra) korántsem jellemzı az említett szőklátókörőség; vagy ki vonná 
kétségbe mondjuk Keynes tudományos érdemeit? Mégis, azért szerepeltetem ezt a durva 
kritikát, mert sok igazságot tartalmaz. A közgazdasági tudományos munkák jelentıs része 
megkérdıjelezhetetlen axiómaként fogadja el a gazdasági értékek elsıdlegességét.7 Ennek 
némileg ellentmondani látszik a neoklasszikus áttörés óta uralkodóvá vált értéksemlegesség, 
amelyet egyébként az idézett szerzık közül is többen kárhoztatnak. Pontosan ez az ideológiai 
semlegesség vezetett oda, hogy a közgazdaságtan alig foglalkozott az élet anyagiakon túli 
aspektusaival – jelentıs részben azért, mert ez kevéssé fért bele az egyre inkább elıtérbe 
kerülı matematikai apparátus elemzési körébe. 

                                                 
7 Ha már Keynesrıl szólunk, hozzá kell tennünk, hogy ı örök immoralistának tartotta magát. "I remain, and 
always will remain, an immoralist." (Keynes, 1949, 98. o.) – A mester védelmében idézzük következı szavait: „a 
közgazdaságtan alapvetı erkölcsi tudomány és nem természettudomány” Deane (1997), 216. o. 
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Tegyük hozzá, hogy egyes nézetek szerint a közgazdaságtan olyannyira képlékeny terület, 
hogy a vele való foglalatoskodást akár mővészetnek is nevezhetnénk. A 19. század végén 
például John Neville Keynes hangsúlyozta, hogy külön kellene választani a politikai 
gazdaságtan három lehetséges értelmezését, azaz a közgazdaságtan pozitív tudományként, 
normatív tudományként és mővészetként való felfogását. Meglehet, a neoklasszikus áttörés 
óta a pozitív közgazdaságtan került a fısodorba, ettıl azonban még a közgazdaság-tudomány 
többi aspektusának is van létjogosultsága. 

Sıt, ismételten hangsúlyoznunk kell, hogy a közgazdaságtan válságban van, amint arra 
Petıné et al (2008) rámutatnak Daly a társadalmi-gazdasági cselekvéseket cél-eszköz 
hierarchiába rendezı koncepciója8 kapcsán. 

Súlyos hibát vétene – közelítésünkben – a közgazdaságtan, ha [Daly modelljének] […] 
teljes spektrumával nem számolna. A teljesség melletti gondolkodásra figyelmeztet 
korunk két, egymástól nem független válságjelensége: a végsı eszközök oldalán 
a planetáris halál rémét idézı ökológiai válság, s a végsı cél oldalán a totális 
értékzavar. Ezeken a pontokon végezte el az uralkodó közgazdaságtan az öncsonkítást. 
[…] A profit- és GDP-növekedés uralkodó közgazdaságtani fétise ezért két oldalról is 
támadható: a morál felıl (célon alapuló bírálat) és biofizikai oldalról (eszközön 
alapuló bírálat).  

E bevezetı gondolatkör zárásaként le kell szögeznünk: korunk fı problémáiért nem a 
tudományt és a közgazdaságtant kell okolnunk! Azok csak eszközök az ember kezében, 
akinek bensıjén múlik, hogy mire használja ıket. Ne feledjük Kirkegaard intı szavait! 

Kutatásom célja 
Dolgozatom konkrét célkitőzései viszonylag egyszerően megfogalmazhatók. Reményeim 
szerint azonban, értekezésemmel sikerül meggyızıen rámutatnom egy olyan fontos dologra, 
amellyel nemcsak hogy továbbvihetem, hanem mintegy közös nevezıre hozhatom a 
közgazdaság-tudomány területén a 20. század második felében megjelenı – nevezzük úgy – 
alternatív irányzatokat. Ezek az új kezdeményezések – mint például a környezet-gazdaságtan, 
gazdaságetika, közgazdasági imperializmus, viselkedés-gazdaságtan, gazdaságpszichológia 
stb. – mind azt jelzik, hogy a hagyományos közgazdaságtan nem ad választ a világ 
kihívásaira. Megérett az idı arra, hogy radikális változás következzék be közgazdasági 
gondolkodásunkban. 

Munkám szőkebb értelemben vett célja a következıkben foglalható össze: 

1. A mára igencsak divatossá vált empirikus boldogságkutatások visszásságainak 
feltárása, illetve annak igazolása, hogy a szubjektív jóllét koncepciója nem felel meg 
azoknak a kívánalmaknak – megfelelı mérhetıség, morálisan nem kifogásolhatóság –, 
amelyeket a nemzetgazdasági teljesítmény bıvülésének mint általánosan elfogadott fı 
közösségi célkitőzésnek az alternatívájával szemben támaszthatunk; 

2. Mintegy mellékesen – tekintve, hogy a szubjektív jóllét koncepcióját elvetem – egy 
olyan boldogságfogalom leírása, amely érdemes arra, hogy az egyén és a közösség 
legfıbb céljaként fogadhassuk el.  

Dolgozatom ezáltal a közgazdaságtan általánosan érvényes alapvetésének, az anyagi jólét 
fokozásának – mint elsıdleges célnak – az empirikus boldogságkutatások által 
                                                 
8 Melynek lényege dióhéjban az, hogy a természet- és mőszaki tudományok alárendeltek a közgazdaságtannak, 
amely pedig eszközül szolgál a társadalmi célkitőzéseknek, amelyeket a morál vezérel, ennek hátterében pedig 
transzcendentális megfontolások húzódnak meg (lásd például Daly és Farley, 2004). 
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megfogalmazott kritikán túli megkérdıjelezését foglalja magában, felhívva a figyelmet a 
közgazdaságtan, illetve a tudomány uralkodó nézeteinek tarthatatlanságára. 

Szándékom szerint értekezésem jelentısége mindezen túlmutat. Úgy látom, hogy a fentebb 
említett tudományos törekvések, amelyek a közgazdaság-tudomány megújítására irányultak, 
még nem kristályosodtak ki eléggé ahhoz, hogy tiszta kategóriákban beszélhessünk róluk. 
Abban mindenképpen egyetérthetünk, hogy ezek valamiféle alternatív gazdaságtan 
kialakítását szorgalmazzák. Létrejöttükben – véleményem szerint – alapvetıen két ok játszott 
szerepet. Az egyik a jelenlegi gazdasági rendszerünk nagy valószínőség szerinti, hosszú távon 
fenntarthatatlan volta – gondolván a fizikai környezetünkre és a természetes élıvilágra. 
Másrészt pedig homo eoconomicus modelljének elégtelenné válása – nem minden gazdasági 
cselekedetet lehet magyarázni az önérdek és a racionalitás alapján – volt az a tényezı, amely 
életre hívta az új irányzatokat. 

Állítom, hogy mindenfajta külsı probléma valamiféle belsı vívódás, zavar kivetülése. Amint 
azt a legelején leszögeztem, kizárólag az ember bensıje okolható Földünk valamennyi bajáért 
– így az ökológiai válságért is. A közgazdaságtan emberképe pedig meglehetısen szőken 
értelmezi az embert, és alapvetıen hibás (lásd a keresztény tanítások szerinti hét fıbőn) 
elképzelésre épül. Valami hasonlót fogalmaz meg Simonyi (1994). 

Csak ha az emberek megtalálják a boldogságot, amely elsısorban a nem anyagi 
dolgokban rejlik (amilyenek a növekedı szerelem, a gyerekek, a barátság, a 
közösség, a lelki élet, a szellemi kincsek, a segítés, az alkotás, a természet, az 
önnevelés, a nagy áldozatokat is vállaló szeretet, a szegényeknek adás öröme 
stb.), akkor áll be az anyagi dolgok fogyasztása (s ennek következtében termelése 
is) egy a természetbe illeszkedı szintre, s akkor áll meg az a környezetpusztítás, 
amit a harmadik világ nyomorgói a maguk túléléséért folytatott küzdelmében 
elkövetnek. 

Ha valamiféle hierarchiában gondolkodunk az alternatív gazdaságtan irányzatai kapcsán, 
akkor a saját értelmezésem szerinti boldogságkutatás kell hogy az elsı helyen álljon. Ez a 
gondolatom összhangban van Daly tudományos és társadalmi célokat és eszközöket 
felsorakoztató rendszerével. Nyomban meg kell jegyeznem, hogy boldogságkoncepcióm 
magában foglal etikai és transzcendentális megfontolásokat, amelyek az iménti szerzınél a 
piramis csúcsán helyezkednek el. 

Ez volna gondolataim legbensı magva. Korunk problémáinak megoldásáról sajnos nincsen 
világos elképzelésem, úgy vélem azonban, hogy a bajok gyökerére való rámutatás is nagy 
elırelépés lehet a jelenlegi fázisban.9 

Témaválasztás  
Ebben az alfejezetben azt a meggyızıdésemet igyekszem alátámasztani, hogy a 
közgazdaságtannak igenis foglalkoznia kell a boldogság kérdésével. Megindoklom a 
témaválasztást, kitérek a téma aktualitására, hogy ezzel is azt sugalljam, a boldogság 
(mibenlétének kutatása) mint tudományos téma relevánsnak tekinthetı.  

A boldogság közgazdaságtana10; A pénzen túl – egy jólléti gazdaságtan felé11. Meglehet, az 
iménti címek némileg túloznak, tény azonban, hogy – az említett írások tanúságán túl is – 

                                                 
9 Mai tudásom szerint nem mondhatok mást, mint amit az egyik legısibb emberi tanmese – Ádám és Éva 
paradicsomi története – is sugall: az ember csak akkor lehet jó, ha tudja, mi a rossz. A tudásnak pedig egyetlen 
útja van: a tapasztalás. Csak arra kell vigyáznunk, nehogy elpusztítsuk magunkat! 
10 Easterlin, (2004): The Economics of Happiness. 
11 Diener és Seligman, (2004): Beyond Money Toward an Economy of Well-Being. 
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egyértelmő törekvés tapasztalható tudományos berkekben, hogy a közgazdaságtan figyelmét a 
kemény gazdasági indikátorokról (elsısorban a GDP-rıl) az emberek boldogságérzete felé 
tereljék. Átléptünk ugyanis egy határt – és ehhez nem fér kétség. Az emberiség jelentıs 
részének ma már nem kell a mindennapi betevıért aggódnia – megoldották a szőkösség 
problémáját. Emberek milliói megengedhetnék maguknak, hogy minimális napi robot mellett 
szinte csak azzal foglalkozzanak, amivel szeretnének. A feltételes mód szüli a boldogsággal 
kapcsolatos tudományos és kevésbé tudományos munkákat, amelyek mennyisége immár 
tetemesre rúg. Manapság komoly érdeklıdésre számíthat az, aki ebben a témában publikál. 
Bizton állíthatjuk ugyanis, hogy a boldogság hiánycikk a Földön. Ki hinné a lelki 
betegségekrıl, a bőnözésrıl (hogy csak néhányat említsek a különféle anómiák és anomáliák 
közül) szóló statisztikákat tekintve, hogy azok boldog társadalmakat tükröznek? 

Úgy tőnik tehát, hogy a nagy anyagi gazdagság nem hozta meg a remélt boldogságot, sıt 
mintha még egyéb ártó szellemeket is kiengedett volna a palackból – ezt a jelenséget 
neveztem el jóléti paradoxonnak. Ezért kellene a közgazdaságtan, a döntéshozók és az 
emberek figyelmét is az anyagiakról a boldogságra irányítani. Vajon közgazdasági kérdés ez? 
Joggal érvelhetnénk ugyanis a következıképpen: a közgazdaságtan feladata abban áll, hogy 
minél kielégítıbb módon biztosítsa az anyagi javakat, de hogy ettıl az emberek boldogabbak-
e, az már más kérdés. Magam ellenben azt a nézetet képviselem, hogy a közgazdaságtan – 
mint minden tudomány – feladatának kell hogy tekintse az emberek életének jobbá tételét, és 
(többek közt ezért is) foglalkoznia kell az empirikus boldogságkutatások eredményeivel és 
azzal a nehéz kérdéssel, hogy mit tekintsünk az anyagi gazdagság elımozdítása helyett a 
közgazdaságtan, a nemzet, az ember új céljának.  

Kutatásom fı indítékául az a vélekedésem szolgált, mely szerint a boldogsággal kapcsolatos 
empirikus szakirodalom döntı többségében mért függı változó – a boldogság – nem alkalmas 
arra, hogy a gazdaságpolitika fı célkitőzéseként tartsuk számon, sıt az így értelmezett 
boldogságra való törekvés nem feltétlenül teszi jobbá az életet. Megkísérelek természetesen 
választ adni ama nagy kérdésre, hogy miben is áll a boldogság. Pontosabban, felvázolok egy 
olyan koncepciót, amelyet ha boldogságként fogadunk el, akkor az emberi élet legfıbb 
céljaként értelmezhetünk – és amelynek propagálása érdekében a tudomány s a 
közgazdaságtan is köteles mindent elkövetni. A megértést könnyítendı, ha az empirikus 
szakirodalomban általában elterjedt boldogságfelfogásra utalok, akkor a boldogság formát 
használom, míg a fogalom saját elméletem szerinti megfelelıjét a nagybetős BOLDOGSÁG 
alakkal jelölöm. A megkülönböztetés ilyetén módját nem a szerzı ama feltételezhetı vágya 
vezérli, hogy személyét elıtérbe állítsa, hanem a megkülönböztetés szükségessége, mivel az 
empirikus szakirodalom boldogságfelfogását a jelenség túlzott leegyszerősítésének tartom, 
míg magam a BOLDOGSÁGOT a lehetı legtágabban értelmezem, és a jó élet fogalmával 
azonosítom. 

Az ellenvélemények szerint a boldogság mibenlétének kutatása nem csak közgazdaságilag, 
hanem tudományosan is irreleváns, a (morális) értékkel kapcsolatos filozófiai probléma, 
melynek megoldása sem a közgazdászoknak, sem a pszichológusoknak nem feladata 
(Wilkinson, 2007, 13. o.12). Jegyezzük meg nyomban, hogy az efféle kritikák – úgy tőnik – 
nincsenek tisztában a tudomány avagy a filozófia fogalmával. Igaz ugyan, hogy a 
dolgozatomban is megfogalmazott boldogságkoncepció popperi értelemben nem cáfolható,13 

                                                 
12 Engedtessék meg, hogy – legalábbis szakmai szempontból – értékeljem Wilkinson írását. Az ellentábor 
szekértolói között idézem ıt elıször, ami arra enged következtetni, hogy sok esetben kétségbe vonom állításait. 
Az igazság ellenben az, hogy Wilkinson tanulmányát az egyik legtárgyilagosabb, legszínvonalasabb munkának 
tartom, amelyet a témában olvastam, ezért még többször hivatkozom rá. 
13 Amire Hámori Balázs hívta fel a figyelmemet értekezésem tervezetének bírálatában. Köszönet érte! 
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ami a kérdés tudományosságára vet árnyat. Ne feledjük azonban, hogy a filozófia tudomány 
is, és – Heidegger (1924) szavaival élve – „Minden tudomány filozófia, akár tudja, akár nem, 
akár akarja, akár nem”14 (63. o.). Ráadásul, meglátásom szerint az iménti gondolat Popper 
tudományfilozófiai fejtegetéseivel is összhangban van. Tegyük hozzá, jó pár példa akad arra, 
hogy a megszokottól eltérı axiómákból egészen újszerő végkövetkeztetésre juthatunk (lásd 
Bolyai-féle geometria)! Valamint, a tudomány határai állandóan változnak, felségterületének 
kiterjesztése teljesen általános jelenség. 

Eddigi tudományos megnyilvánulásaim visszhangjaiból okulva arra jutottam, hogy – mintegy 
védekezésképpen – kénytelen vagyok hathatós érvekkel alátámasztani a boldogság témájának 
tudományos és közgazdasági relevanciáját. Indoklásom egyik fele profán. Számos 
tudományos cikk, monográfia látott már napvilágot a témában a közgazdaságtudomány 
berkein belül, sıt közgazdasági doktori disszertáció (Stutzer, 2003; vagy hogy magyar szerzıt 
említsünk, Lelkes, 2002) is született a boldogságról. Ráadásul a szakma által elismert 
mővekrıl van szó. A téma létjogosultságát jelzi az is, hogy a közgazdaságtudományi 
tanulmányok témakör szerinti besorolásakor mérvadó Journal of Economic Literature (JEL) 
kódok között a Happiness, azaz boldogság kulcsszó is helyett kapott az I31-es jelzésen belül.  

A prózai érveket folytatván a marketingre hivatkozom. Bizonyos tekintetben a marketing 
felfogható úgy is, mint az elméleti közgazdaságtan szolgálatában álló alkalmazott tudomány, 
amely számos esetben – elsısorban a fogyasztói magatartás jobb megértése érdekében – 
színtiszta pszichológiai vizsgálatokkal él. Azaz olyan lélektani kérdéseket boncolgat a 
lélektan tudományos módszereivel, amelyeknek fontos közgazdasági vonatkozása van. 
Közgazdaságtan és pszichológia kapcsolatáról szólva meg kell említenünk két új diszciplína, 
a gazdaságpszichológia és a viselkedési gazdaságtan megjelenését. Azt hiszem, elvárható, 
hogy – példának okáért – a színek világa (Dernóczy, 2007), a felsıoktatási hallgatók 
sörfogyasztási szokásai (Major, 2008) vagy éppen a sportfogyasztás (Neulinger, 2007) mellett 
a boldogság is helyet kapjon a közgazdasági kutatási témák sorában. 

Most pedig vizsgáljuk a boldogság és a közgazdaságtan kapcsolatát az iménti pragmatikusabb 
megfontolásoktól elrugaszkodva! Munkámmal azt kívánom sugallni, hogy a boldogság a 
közgazdaságtan egyik központi kérdése kellene hogy legyen.  

A közvélekedés – a tudományos is (!) – persze úgy tartja, hogy a közgazdaságtan az 
anyagiakról szól. A közgazdászok védelmében azonban valamelyest árnyalnunk kell a képet, 
hiszen a legalapvetıbb neoklasszikus modell sem közvetlen célként jeleníti meg az anyagi 
gazdagságot; hanem úgy, hogy az egyén célja hasznosságának maximalizálása, közösségi 
szinten pedig a társadalmi jólétet szeretnénk fokozni – amelyet az egyéni hasznosságok 
valamiféle aggregálásából származtatunk. Továbbá, nagyobb anyagi gazdagság magasabb 
hasznosságot és nagyobb jólétet eredményez – ami természetes is, hiszen ha az anyagi 
javakból több áll rendelkezésre, akkor könnyebben megvalósíthatjuk céljainkat; de 
meggyızıdésem, hogy nem ez a döntı tényezı boldogságságunk alakulásában. Szőkös 
idıkben – amilyenekben az említett modell is fogant – az anyagi gazdagság és a 
boldogságérzet párhuzamba állítása még helyénvalónak is tekinthetı (amint erre késıbb is 
utalok majd). Ezért érthetı, hogy a közgazdászok és a nemzetgazdaság szereplıi mindent 
elkövetnek a termelés hatékonyságának elımozdítása érdekében. A probléma abban áll, hogy 
mintha az anyagiakban mért gazdasági fejlıdésben a jólét fokozásának kizárólagos módját 
látták volna. A gazdasági növekedés sok helyütt elsıdlegessé vált – kialakult a növekedési 
dogma (az a kényszerképzet, hogy gazdaságnak mindenképpen növekednie kell). 

                                                 
14 Ez utóbbi fontos mozzanattal Somogyi Ferenc, a másik elıopponens gazdagította munkámat, amit ezúton is 
köszönök neki! 
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Ne gondoljuk azonban azt, hogy a közgazdaságtan eredetileg annyira dominánsnak tekintené 
az anyagiakat, mint mai világunk! A legérzékletesebben talán Marshall szavai fejezik ki 
mondanivalóm lényegét. „… [A közgazdaságtan] soha nem veszítheti szem elıl az élet igazi 
kérdéseit; ezek pedig kivétel nélkül olyan motívumok körül forognak, amelyek nem 
mérhetıek” (Marshall, 1890).15 Ha csak arra koncentrálunk, hogyan lehetne minél 
hatékonyabban termelni, és mindenki arra törekeszik, hogy minél hasznosabb szerepet töltsön 
be a gazdasági folyamatokban (és ezáltal minél nagyobb jövedelemre tegyen szert), akkor 
könnyen elsikkadhat a lényeg. Mindezt Pigou (1932) úgy fogalmazza meg, hogy az emberi 
munka termelékenységének fokozásáért való erıfeszítések elnyomhatják az emberi lélek 
nemesítésének igényét.16 J. S. Mill (1848) pedig egészen konkrétan is szavakba öntötte 
értekezésem egyik fı üzenetét: „Aligha szükséges rámutatni, hogy a tıke és a népesség 
változatlan állapota – magyarul az anyagi gazdagság változatlan állapota (közbeékelés, 
Somogyi Ferenc) – nem jelenti az emberi fejlıdés változatlan állapotát. A szellemi kultúra 
minden fajtájának, valamint az erkölcsi és társadalmi haladásnak itt legalább akkora tere 
lenne, mint bármikor is volt” (264. o.).17 

Az iménti, annak igazolására szolgáló kísérleteim, hogy a közgazdaságtan intellektuális 
felségterületébe a boldogság kutatása is belefér, egyszersmind azt a kérdést is feszegetik, 
hogy miben áll a közgazdaságtan lényege. Egyetlen mozzanatra utalok csupán ezzel 
kapcsolatban. Varian (1993) szerint a közgazdaságtan „arra hivatott, hogy olyan elveket, 
javaslatokat fogalmazzon meg, amelyek jobbá teszik az emberek életét” (2. o.). Lehet persze 
máshova helyezni a hangsúlyt tudományunk esszenciájának meghatározásakor, Varian 
állításának jogosságához azonban aligha fér kétség. Magam is így gondolom, és dolgozatom 
megállapításai ennek szellemében értékelendık. Azt is megkockáztatom, ez a nézet 
aktuálisabb, mint valaha – amit a közgazdasági imperializmusként ismertté vált irányzat 
utóbbi évtizedekben tapasztalható elıretörése is mutat. Mindezt hadd illusztráljam a témában 
alapmőnek számító cikk emblematikus mondatával: „… az ember céljai nem korlátozódnak 
kenyérre és vajra, hanem kiterjednek a hírnévre, kalandra, szexre, státusra, örök üdvösségre, 
az élet értelmére és nyugodt álomra” (Hirshleifer 1985, 53. o.). A tudomány berkein belüli 
megújhodás fuvallata egy a világban tapasztalható szemléletváltozást is tükröz (illetve annak 
szikráját). Mielıtt részletesebben is tárgyalom az említett, fordulatot jelentı fejleményeket, és 
empirikus igazolásukat adom, ki kell térnem arra a döntı jelentıségő  mozzanatra, amely az 
alapjául szolgált mindennek.  

Az emberiség jelentıs részének ma már nem okoz különösebb nehézséget az alapvetı 
létszükségleti cikkek hosszú távú, stabil biztosítása; ellentétben azokkal az idıkkel, amikor 
még mindennapos verejtékes munkával kellett elıteremteni a betevı falatot – vagyis ma már 
valóban nem csak a kenyér és a vaj számít. Sokak számára tehát valóra vált a keynesi jóslat. A 
nagy tudós ugyanis egy rövid eszmefuttatásában (Keynes, 1930) azt írja, hogy a szőkösség 
szorításának megszőntével (amelyet a szerzı egyébként írásának megszületésétıl számítva 
mintegy száz éven belülre tett) az emberek, akik addig a mindennapos nehéz munkához, 
küszködéshez szoktak, a szőkösség problémájának18 (the economic problem) megoldása után 
egy új kihívással szembesülnek: nem tudnak majd mit kezdeni a rájuk szakadó mérhetetlen 

                                                 
15 Elsı könyv, VI. fejezet, 1. §. Vajda László fordítása in: Bekker (szerk.), 2002. 
16 Az angol nyelv meglehetısen pragmatikus volta miatt úgy érzem, fel kell tüntetnem a mondat eredetijét is. A 
szó szerinti fordítás talán nyersnek hat; valójában arról van szó, amit a kissé emelkedett magyar fordítás kifejez. 
A kettıt együtt látva pontosan érthetı a lényeg. „… efforts devoted to the production of people who are good 
instruments may involve a failure to produce people who are good men.” (I. rész I. fejezet 7. §) 
17 Ez az idézet is Somogyi Ferenc tudását dicséri.  
18 Lényegében ugyanerre gondol, csak más elnevezést használ Schumacher (1973), amikor a termelés 
problémájáról beszél. 
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szabadidıvel. A mai fejlett világot Hankiss Elemér (1999) a proletár reneszánsz elnevezéssel 
illette, hiszen a szóban forgó országokban az átlagember számára is elérhetıvé váltak olyan 
dolgok, amelyek korábban csak kiváltságos kevesek osztályrészéül jutottak. Valóban, a 
második világháború után a világ gazdaságilag legfejlettebb államaiban fokozatosan olymérvő 
anyagi jólét köszöntött be (amelyet Nyugat-Európában a jóléti állam19 megteremtése 
fémjelez), hogy a társadalom jó része képes volt túllépni az alapvetı létszükségleteken. 

Hogy mindez milyen mértékben jellemzı a világ lakosságára, annak pontos meghatározására 
nem vállalkozhatom. Annyi bizonyos, a Föld népességének jelentıs részérıl van szó, 
százmilliókat érint a kérdés. A jelenségre számos mértékadó gondolkodó (közülük többeket 
magam is idézek) hívta már fel a figyelmet; tényét általánosan elfogadottnak tekinthetjük. A 
mérték megállapítása kapcsán csupán becslésekre hagyatkozhatunk. Az egyik ilyen szerint 
mintegy 550 millió ember él 23 000 dollárnál nagyobb éves jövedelembıl. Számukra valóban 
megoldódott a szőkösség problémája. İk azok, akiknek nemcsak hogy nem kell nap mint nap 
azért aggódniuk, hogy miképpen biztosítsák hosszú távon megélhetésüket, hanem azzal 
foglalkozhatnak (elvileg), amivel csak akarnak, például hogy kiteljesítsék tehetségüket, 
személyiségüket. Hozzávetılegesen kétmilliárd ember viszonylagos jólétben élhet – 23 000 és 
3 000 dollár közötti éves jövedelembıl –, lehetısége van arra, hogy munkájával megteremtse 
azokat a dolgokat, amelyekre szüksége van (hazánk lakóinak döntı többsége is ide sorolható). 
Négymilliárd embernek mindennapos kérdés az alapvetı létszükségleti cikkek biztosítása. Ezt 
a csoportosítást nevezi Marosán György fogyasztási piramisnak.20 Nagy valószínőséggel 
állíthatjuk azonban, hogy a fenti adatok helytállók. Megnéztem ugyanis a világ 188 
országának bruttó hazai termékét, és a népességszámok felhasználásával azt kaptam, hogy 
mintegy 800 millió ember él 23 000 dollár/fınél magasabb GDP-jő országban, 23 000 és 
3 000 dollár között mintegy 3 milliárd fıt találhatunk, 2 milliárd 160 millióan pedig olyan 
ország lakosai, amelyben az egy fıre jutó GDP nem haladja meg a 3 000 dollárt.21 Joggal 
feltételezhetjük, hogy a gazdag országokban több a szegény ember, mint a szegény 
országokban a gazdag. Így lesz a 800 millióból 550 millió. Az is valószínő továbbá, hogy az 
általam kalkulált középsı sávból sokan a szegények sorába tartoznak. A Világbank szokásos 
szegénységi küszöbe alapján úgy becsülik, hogy 2001-ben 1,1 milliárd ember élt kevesebb, 
mint napi 1 dollárból, és 2,7 milliárd fı napi fogyasztása nem haladta meg a 2 dollárt.22 

Ezen a ponton kell kitérnem egy rendkívül fontos mozzanatra: az erıforrásválságra. Modern 
gazdaságunk mőködése ugyanis ısmaradványi erıforrásokra épül, és ezekbıl a forrásokból 
ma már évrıl évre kevesebb áll rendelkezésünkre, vagyis elértük az úgynevezett olajcsúcsot 
(Hetesi). Ennek következtében jelentıs átrendezıdések várhatók akár a következı években is 
a világ hatalmi-gazdasági rendszerében, sıt mindennapi életünkben is – hacsak nem állnak elı 
valamilyen forradalmian új energiatermelési megoldással.23 Könnyen lehet tehát, hogy a nagy 
anyagi jólét hamarosan szertefoszlik. Ez azonban nem jelenti azt, hogy munkám értelmét 

                                                 
19 „A nyugati nemzeteket, melyek tagjainak gazdasági magatartásához kizárólag haszonelvő útmutatásokat 
fogalmaznak meg, nem véletlenül nevezték egy idıben »hideg társadalmaknak«” (Horváth, 2009). 
20 Az adatok eredeti forrására nem siketült rábukkannom (Marosán György egyik közéleti írásában olvashatóak a 
számok, amelyeket a szerzı a Financial Times egyik számában talált). 
21 Az adatok 2000-es árfolyamon dollárban értendık és vásárlóerı-paritáson számított GDP-re vonatkoznak. 
Forrásuk pedig a Világbank által is használt Penn World Table – lásd Heston et al, 2006. 
22 A pontos határok 1,08 illetve 2,15 dollár vásárlóerı-paritáson 1993-as árfolyamon. Az adatok forrása 
természetesen a Világbank: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/0,,contentMDK:20153855~menuPK
:373757~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:336992,00.html (letöltés dátuma: 2008.03.06.). 
23 Az ismert alternatív energiatermelési eljárások (mint a szélerımő vagy a napkollektorok) kapacitását 
lehetetlen az igényeknek megfelelıen olyan szintre fejleszteni, hogy kiváltsuk velük a fosszilis 
energiahordozókat. 
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veszti, mert az alapvetı probléma – mint arra többször utaltam már – az emberben belül van, s 
nem odázhatjuk el az ezzel való szembenézést. 

A növekedési dogma azonban még mindig erısen tartja magát, ám az ellentábor is egyre 
hangosabban hallatja a hangját. Persze hiába hangoztatják nézeteiket bölcs gondolkodók, ha 
intelmeik süket fülekre találnak a politikai döntéshozók és az emberek körében. A politikát 
tekintve reményteli fejleményeket is tapasztalhatunk a legmagasabb szinten. Az idıben kicsit 
visszanyúlva elıször Robert Kennedy (1968) egy beszédére utalok, amelyben az elnökjelölt a 
nemzetgazdasági teljesítmény mérésére szolgáló mutatót, a GDP-t bírálja, mert az nem fejezi 
ki „gyermekeink egészségét, oktatásuk minıségét, … költészetünk szépségét vagy házassági 
kötelékeink erısségét; … mindent mér, kivéve azt, ami miatt élni érdemes”. A tragikus sorsú 
államférfi gondolatai köszönnek vissza a brit konzervatívok élén álló, David Cameron, (akit a 
miniszterelnöki cím várományosaként is emlegetnek) szavaiban: „Itt az idı, hogy 
leszögezzük, az élet nem csak a pénzrıl szól, és hogy ne csak a GDP-re, hanem a GWB-re 
koncentráljunk”.24 Ezek a nyilatkozatok25 még akkor is figyelemre méltók, ha tekintetbe 
vesszük azt, hogy politikusok szájából hangzottak el, akiknek szinte minden megnyilvánulását 
az állampolgárok szavazatainak elnyerése vezérli. A döntı tényezı persze az emberek 
gondolkodásmódja. Ha ugyanis többségükben nem tudják kivonni magukat a fogyasztói 
társadalom bővköre alól, akkor a politika sem képes eltántorítani ıket attól, hogy az 
anyagiakban keressék boldogságukat. Találhatunk persze sokkal radikálisabb példát is. A 
boldogsággal kapcsolatos szakirodalmat olvasván gyakran bukkanhatunk a következı 
mondatra: A bruttó nemzeti boldogság fontosabb, mint a bruttó nemzeti jövedelem. Ezek a 
szavak 1972-ben hangzottak el az új bhutani uralkodó trónra lépésekor. İfelsége szavait 
tettek is követték, és a kis ország valóban a természeti, közösségi és szellemi értékekre 
koncentrál. A himalájai királyság tapasztalatait érdemben nem tudjuk felhasználni, mert ık 
nem hágtak fel az anyagi jólétnek olyan magas fokára, mint a fejlett ipari államok. Szinte 
egyáltalán nem szembesültek még a fogyasztói társadalom árnyoldalaival, nem úgy, mint a 
fogyasztói piramis felsı szintjein levık. Ez utóbbiak boldogsággal kapcsolatos kérdéseire 
koncentrálok a dolgozatban. 

Meg kell jegyeznünk azt is, hogy igencsak komoly érdekek főzıdnek a termelési szint 
fenntartásához és növeléséhez. A politikusok és az emberek pedig hatalmas nyomásnak 
vannak kitéve a termelık oldaláról. Egyesek szerint az ilyen lobbik hatása odáig is terjed, 
hogy bizonyos, elsısorban környezetkímélı találmányok elterjedését meghiúsítják (lásd 
Egely, 1992). Az emberek fogyasztásra való ösztönzésére pedig egy egész tudomány 
szervezıdött.26 

A fordulat tehát, amelyre utaltam, abban áll, hogy a gazdasági fejlıdés következtében a fejlett 
világban a szőkösség problémája túlhaladottá vált, de úgy tőnik, hogy az új kihívásokra még 
nem találtak gyógyírt. Sıt, azzal tetézik a bajt, hogy a régi reflexeket mőködtetik, vagyis régi 
válaszokat adnak az új kihívásokra: az anyagi fogyasztás további bıvülésével remélik annak a 
boldogságnak az elérését, amelyet a jóléti társadalom, az anyagi gazdagságnak egy 
kielégítıen magas szintje nem hozott magával. A fejlett világot tekintve merıben új helyzettel 
állunk szemben. A gazdasági fejlettség alacsony szintjén, amikor még nem általános az, hogy 
felesleg halmozódjon fel, az egyén vagy a közösség boldogságát jól jellemzi anyagi 

                                                 
24 A GWB rövidítés általános jóllétet jelent (General Wellbeing). 
25 Ezekre a példákra is Wilkinson (2007) cikke hívja fel a figyelmet. 
26 Ennek kapcsán ismételten utalnom kell az erkölcsre, amelyet egy másik igazi nagy tudós, Nikola Tesla is 
döntı tényezınek tartott. Önéletrajzi írásának tanúsága szerint a feltaláló élete fımővének titkát magával vitte a 
sírba. Helyesen látta ugyanis, hogy az emberiség nem elég érett ahhoz, hogy üdvére váljon egy olyan szerkezet, 
amely minden addiginál hatékonyabban képes energiát termelni.  
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gazdagsága.27 Manapság azonban ezen már túl kell lépnünk! „Ha képtelenek leszünk 
(mindenki számára) elegendı terméket elıállítani, csak az emberiség régi, és fájdalmas 
szerencsétlensége folytatódik. Ám ha szem elıl tévesztjük azt, amit már megoldottunk, és 
nem vagyunk képesek továbblépni a következı feladathoz, az éppen ilyen tragikus volna.” 
John Kenneth Galbraith (1958) (idézi Marosán) tollából származik az iménti gondolat, amely 
tökéletesen érzékelteti mindazt, amit ezzel a bekezdéssel ki akartam fejezni. Azt hiszem, 
nyilvánvaló, hogy mi volna az a bizonyos következı feladatot.28 Foglalkozzunk vele! 

A kutatás tudományos-elméleti kerete 
Az iménti felszólításhoz híven, megkísérelek felvázolni egy tudományos-elméleti keretet, 
amely hozzájárulhat ahhoz, hogy munkám minél szélesebb körben elfogadott legyen. 
Engedtessék meg egy némiképp személyes, de a disszertáció pontosabb értelmezése és 
értékelése szempontjából nem mellékes megjegyzés! Ez a mő fı mondanivalója, jellege miatt 
nem illeszkedik a szokványos PhD-értekezések sorába. Úgy érzem, hogy ez az alfejezet 
megtöri a téma kifejtésének (törekvésem szerint) sodró lendületét. Sok igazság van az 
irományom tervezetét bíráló Hámori Balázs következı mondatában, mely szerint munkámban 
„nincs valódi kutatási kérdés, sem valódi hipotézisek”. Tényleg nem abból indultam ki – 
miképpen az értekezések általában, – hogy egy jól körülhatárolt kérdésre keresem a választ, és 
megfelelı hipotéziseket vizsgálok; ezért az ilyesfajta kérdések és hipotézisek 
megfogalmazásának óhatatlanul valamelyes mesterkéltség lesz az ára. Mégis, az imígyen 
kreált elméleti keret alkotóelemei fontosak és relevánsak. Mindezt vállalva, bizonyos 
tekintetben az alábbi feltevések, módszer és vázlat alkotják írásom magvát.  

Hipotézisek 

1) Dolgozatom legfontosabb hipotézise a következı: a közgazdaságtan uralkodó alapérték-
választása tarthatatlan. Nem gyızöm hangsúlyozni, hogy a közgazdaságtan (politikai 
gazdaságtan) eredetileg nem tekintette mindenek felett való, elsıdleges célnak az anyagi 
fejlıdést; a tudomány történetének és modern apostolainak számos nagy alakja képviselte 
és képviseli (amint erre utalok is) ezt a dolgozatomban üdvözített álláspontot. Mégis, ha 
létezik valamiféle közgazdasági közvélekedés mint olyan, akkor ez egyértelmően az 
anyagiakban mért gazdagság elsıdlegességét tükrözi, miképpen – egyfajta hallgatólagos 
sıt olykor kimondott elıfeltevésként – ugyanez érzıdik az írott és szóbeli tudományos 
megnyilvánulásokból is. 

2) A jóléti paradoxon. Többrıl van itt szó annál, mint hogy az anyagi bıség fokozódása nem 
feltétlenül vonja maga után a boldogságérzet emelkedését – az utóbbi megállapítást leíró 
és megerısítı szakirodalom rendkívül bıséges. Valójában itt a nyugati civilizáció súlyos 
válságára mutatok rá, amelynek – vethetnék egyesek egyébként helyesen közbe – az 
anyagi bıség nem oka, elıfeltétele, hanem következménye. A sokszor említett erkölcsi 
válság tünete ugyanis az, hogy sokan kívül, az anyagiakban keresik a boldogságot. 

3) Az empirikus boldogságkutatás kritikája: a szubjektív jóllét (mint boldogságkoncepció) 
nem alkalmas arra, hogy a gazdasági növekedés helyett a közösség legfontosabb célja 
legyen. A szubjektív jóllét fokozása önmagában nem tekinthetı üdvös emberi 
célkitőzésnek (végképp nem – ahogy azt az empirikus boldogságkutatás vallja – az emberi 
élet legfıbb céljának). Mindezek magyarázatát az alábbiakban látom: 

                                                 
27 Úgy is mondhatnánk, hogy addig igaz ez, amíg érvényesek Dürrenmatt szavai: „Borjúhús? Az igen! Attól 
nekem is jókedvem kerekedne!” (Az öreg hölgy látogatása)  
28 Meg kell jegyeznünk, hogy a szegénység teljes felszámolása a leggazdagabb országoknak sem sikerült, így az 
érintett rétegeknek persze nem a boldogság elérése a legégetıbb problémája. 
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a) Az empirikus boldogságkutatások elméleti háttere nem kellıen kidolgozott. Az 
empíria elıreszaladt az elmélethez képes. Sokféle, alkalmasint egymástól jelentısen 
különbözı dolgot, érzést, jellemzıt próbálnak mérni, sıt összehasonlítani, ami 
pontatlanságokhoz, ellentmondásos eredményekhez, rendezetlenséghez vezet. 

b) Ennek folyományaként és tanújeleként terminológiai zőrzavar észlelhetı a 
boldogságkutatások terén.  

c) Mérhetıség. A mérhetıséggel kapcsol aggályaimban természetesen az is közrejátszik, 
hogy elméletileg kevéssé tisztázott, vajon mit is kellene számszerőleg megragadni. 
Ám még ha csak a legszőkebben értelmezett boldogságérzetre szorítkozunk, akkor 
sem tartom kielégítınek a mérhetıséget. 

Ha már elvetem a téma szakirodalmában uralkodó szubjektív jóllét koncepcióját, úgy érzem, 
szükséges az így keletkezett rést (hiátust) betömnöm. Ezért értekezésem végén, a fı 
mondanivaló után mintegy kódaként, válasszal szolgálok arra a kérdésre, hogy miben áll egy 
olyan boldogságfogalom, amelyet az egyén és a közösség legfıbb céljaként fogadhatunk el. 
Ez a néhány oldal – amint arra Somogyi Ferenc rámutatott – dolgozatom kvintesszenciája. 
Kutatásom során fı kérdésem az volt: mi a boldogság. Egyet kell értenem Hámori Balázzsal, 
hogy ez nem tekinthetı kutatási kérdésnek. De megállapításának, mely szerint az általam leírt 
TÉT-boldogságkoncepciónak ne volna közgazdasági relevanciája ellent kell mondanom. Nem 
is kérdésem megválaszolása itt a döntı tényezı – igaz, komoly győjtı, intuitív és szintetizáló 
munka eredménye, de alapvetıen mások gondolataiból táplálkozik –, hanem az, hogy 
kimondjuk – Somogyi Ferenc megfogalmazásában – a „boldogság végsı kritériuma … a 
morál”! Mint ahogy azt is le kell szögeznünk, hogy egyéni életünket, közösségeinket, 
társadalmunkat és gazdaságunkat nem aszerint kellene szerveznünk, hogy minél több anyagi 
erıforrás álljon rendelkezésünkre (anyagi jólét), még csak nem is aszerint, hogy minél 
hosszabb ideig minél kellemesebben érezzük magunkat (szubjektív jóllét), hanem mindent 
annak kellene alárendelnünk, hogy elérjük a BOLDOGSÁG-ot. 

A módszer 

Ha azt mondom, hogy esetemben mesterkélt az efféle rigorózus, tudományos(kodó) elméleti 
keretalkotás, akkor ez fokozottan igaz a módszer kérdésére. Mi is illenék egy a már 
korábbiakban bemutatott témákat felölelı dolgozat adekvát módszerének? 

Egy az isteni szikraként beugró, megvilágító erejő felismerések bővöletében élı alkotó 
igyekszik minél mélyebbre hatolni a témában és eredményeit minél meggyızıbben tálalni; és 
nem mintegy az összetevıibıl – kérdés-hipotézis-módszer – némi túlzással biztosra menve 
próbál összeeszkábálni egy kutatást. Utólag persze meg lehet jelölni az alkalmazott módszert, 
amely esetemben a hermeneutika.29 Ez részletesebben szövegek, összefüggések értelmezését, 
az azokból levonható következtetések szigorú végigvitelét, majd ezeknek különféle elméleti 
és empirikus eredményekkel való összevetését jelentette. Továbbá elméleti értékelést, 
csoportosítást és szintetizálást, ellentmondások felmutatását, és új következtetések levonását 
az imént felsoroltak nyomán. 

A témához, a problémafelvetéshez s a megcélzott eredményekhez magától értetıdıen 
kínálkozott a módszer, alkalmazása teljesen kézenfekvı volt. Ezért nem mondhatom, hogy 
módszeremet bizonyos megfontolások után magam választottam ki. Vagyis, ha az a kérdés, 
hogy miért a hermeneutikát tartom munkám esetében üdvözítınek, akkor inkább csak arról 
beszélhetnénk, hogy miért nem más módszerrel éltem. Egyet emelek csak ki, az empirikus 

                                                 
29 Ismételten Somogyi Ferencnek kell köszönetet mondanom, mert ı fogalmazta meg, hogy mi is az 
értekezésemben felhasznált módszer. 
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adatgyőjtést és feldolgozást. Egyrészt komoly aggályokat fogalmazok meg a boldogság 
mérhetıségével kapcsolatban, így bizonyos ellentmondással terhelné a dolgozatot valamely 
empirikus módszer alkalmazása. Ennek ellenére könnyen el lehetne képzelni egyes 
következtetéseim empirikus adatokkal való alátámasztását, az említett következtetések 
azonban így is megállják a helyüket, s értekezésem fıbb tézisei nem olyanok, amelyek 
feltétlenül empirikus megerısítésért kiáltanának. 

Az értekezés szerkezete 
A dolgozatban a következı tartalmi-logikai vázat követem. Az I. fejezetben azt a hipotézist 
fogom alátámasztani, amely szerint a gazdaságilag fejlett országok polgárai nem érzik 
magukat boldogabbnak, mint ötven évvel ezelıtt, már csak azért sem, mert a modern jóléti-
fogyasztói társadalmak egyéb – éppen a gazdasági növekedés árnyoldalaként jelentkezı – 
súlyos problémákkal is kénytelenek szembenézni. Mindezt a jóléti paradoxon elnevezéssel 
illettem, és ennek tárgyalásával is azt sugallom, hogy szükséges és érdemes foglalkozni a 
boldogság kérdésével, illetve hogy részben maga a jóléti paradoxon léte hívta életre a 
boldogság mibenlétének kutatását. Ezek után, a II. fejezetben bemutatom, rendszerezem és 
értékelem az empirikus boldogságkutatások legfontosabb eredményeit, és rámutatok azok 
ellentmondásosságára. Ez utóbbit a felmérések során alkalmazott boldogságkoncepciók 
hiányosságaira, az elméleti háttérre vezetem vissza, és komoly aggályokat fogalmazok meg a 
boldogság mint érzés mérhetıségével kapcsolatban. Az általánosan használt 
boldogságértelmezésekkel szembeni legfontosabb kifogásom – III. fejezet – az, hogy ha az 
ezek alapján konstruált mutatószámok javítását tőzzük ki célul, az nem garantálja a variani 
célt, az emberek életének jobbá tételét. A IV. fejezetben felvázolom az alternatív 
boldogságkoncepciót. Meglátásom szerint az így értelmezett boldogság elımozdítása kellene 
hogy a közgazdaságtan fı feladata legyen. A BOLDOGSÁG e felfogás szerint a jó élettel 
azonos, melynek legfıbb kritériumai: az egyéni képességek, tehetség kibontakoztatása; az 
egyéni sorsfeladat(ok) megoldása; hogy mindezek által az ember azzá váljon, akivé válhat, és 
értelmet találjon az életben. Végül röviden összefoglalom a dolgozat téziseit, amelyek egy 
része mintegy mellékesen a fı mondanivaló kifejtése kapcsán fogalmazódtak meg bennem. 

Bevezetım zárásaként s mintegy a lényeget elırebocsátva egy sok tekintetben hasonló 
jelenség példáján keresztül hadd érzékeltessem a BOLDOGSÁG és a boldogság közötti 
különbséget! Mégpedig a szépség, ezen belül is a nıi szépség példájával. Megalapozott, 
indokolt, tehát jogos feltételezés volna a szépségkirálynık, illetve a szépségversenyeken 
résztvevık külseje alapján meghatározni a szépség fogalmát, netán fizikai paramétereik 
alapján mérni a fokát. Meggyızıdésem azonban, hogy ezek alapján igen sok SZÉP nıt nem 
ítélhetnénk szépnek; másrészt pedig a szépségversenyek résztvevıi közül többen nem 
testesítik meg a SZÉPSÉG fogalmát. Tegyük hozzá mindehhez, hogy a fenti vélekedésem 
tudományosan – ahogy mondani szokás, a tudomány mai állása szerint – aligha igazolható,30 
igazságához azonban kétség nem férhet: mindenki tudja, hogy az igazi SZÉPSÉG a bensıbıl 
fakad. Kétségtelen, hogy a szépség leírása, tényezıinek feltárása sokkal pontosabban 
lehetséges, mint a SZÉPSÉG megragadása; az elıbbi sokkal jobban operacionalizálható, mint 
az utóbbi. Jelentıségénél fogva azonban – és azért is, mert számos konkrét példa esetében a 
két szépségfogalom nem fedi egymást – tántoríthatatlanul vallom, hogy fı feladatunk a 
SZÉPSÉG mibenlétének kutatása.31 

                                                 
30 Még akkor sem, ha az evolúciós pszichológia legfrissebb eredményeit hívjuk segítségül, amit a dolgozat egy 
késıbbi részében egyébként magam is megteszek. 
31 A fenti példa kitalálása után leltem rá Hamvas Bélánál (1943-44) a következıkre: „a szépség nem jelleg, amit 
el lehet veszíteni; a szépség nem tulajdonság, hanem Istenhez való hasonlóság. Amit el lehet veszíteni és amit a 
nı el is veszít, az a bőbáj. Ezért lesz rút és vén. – A szépség nem valami, ami merı külsıség. Tudjuk pedig ezt 
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I. A jóléti paradoxon 

Ez a fejezet arról a jelenségrıl szól, amely – meglátásom szerint – az empirikus 
boldogságkutatások életre hívásának legfontosabb tényezıje. A filozófiában, a 
szépirodalomban mindig is központi téma volt a boldogság, arra azonban csak a huszadik 
század embere vetemedhetett, hogy a szigorú tudomány módszereivel közelítsen hozzá. 

Úgy vélem, azért foglalkozunk manapság ennyit a boldogság kérdésével – tudományosan is –, 
mert a mai kor embere boldogtalan. Ez a mondat két olyan állítást is tartalmaz, amely 
empirikus igazolásra szorul. Azt is mondhatnám, hogy az elsı helytállóságának 
bizonyításával egyszersmind a második igazságát is alátámasztom. Tény, hogy rengeteg szó 
esik manapság a boldogságról. Elég csak fellapoznunk a napi- és hetilapokat, a bulvársajtót is 
beleértve. A televízió- és rádiómősorok között is szinte minden héten látható, hallható 
valamilyen mősor a boldogságról. Nézzük meg a könyvkiadást! A boldogság egyenlete, A 
boldogság képlete, A boldogság természete, Az örömteli élet mővészete … és folytathatnám a 
témában megjelent népszerő könyvek sorát. Szinte elképed az ember, hogy mennyi könyv 
szól a boldogságról, ha rákeres egy internetes böngészıprogramban. Már ez is elég, hogy 
belássuk, manapság valóban slágertéma a boldogság. Hadd utaljak azonban arra, hogy a 
tudományos szakirodalomban is divatos kutatási területrıl van szó. Hivatkoztam már a 
boldogság JEL-kódjára. Az ezredforduló óta jelenik meg a kizárólag ezzel a témával 
foglalkozó tudományos folyóirat, a Journal of Happiness Studies. Ha olyan, tudományos 
publikációkat katalogizáló rendszerekben keresünk, mint a Web of Science, Science Direct 
vagy az EBSCO, akkor is töméntelen, boldogsággal foglalkozó anyagot találunk. Annyit, 
hogy mindegyiket az elejétıl a végéig talán lehetetlenség is elolvasni. Számos nívós 
monográfia, tanulmánykötet és cikk jelent meg a témában, amelyekre a dolgozatban is 
hivatkozom.  

Mármost, ha valamirıl ilyen sok szó esik, akkor az vagy nagyon fontos az embereknek, vagy 
nagyon hiányzik nekik – de leginkább mind a kettı egyszerre. A boldogság esetében ez 
nyilvánvaló. A szeretettel és a transzcendenciával – meglátásom szerint – úgy állunk, mintha 
kidobtuk volna az ajtón, de visszamászna az ablakon; gondoljunk csak az úgynevezett 
ezoterikus irodalom térhódítására. A leggyakoribb téma a mindennapos közbeszédben, amely 
mindezeket viszonylagos háttérbe szorítja, a pénz, a gazdasági kérdések. Megoldottuk a 
termelés problémáját, marad tehát idınk és energiánk foglalkozni az ezen túlmutató 
kérdésekkel, a boldogsággal, illetve a boldogtalansággal – az okunk minderre pedig az, hogy 
nem érezzük magunkat elég boldognak.  

Jóléti paradoxon – így neveztem el a fejezet középpontjában álló jelenséget, amely jóléti, mert 
az anyagi jólét bizonyos szintje után jelentkezik csak, és azt jelenti, hogy a viszonylagos 
anyagi gazdagság ellenére mégsem vagyunk boldogok. Paradoxon továbbá azért, mert 
alapjában véve hamis elvárás, hogy az anyagi jólét egyúttal boldoggá is teszi az embereket. 
Persze kell hogy legyen mit ennünk, innunk stb., de az ember boldogsága alapvetıen nem 
ettıl függ, nem az az élet értelme, hogy minél gazdagabbak legyünk. Badarság volna azt 
feltételeznünk, hogy a termelés problémájának – mint alapvetı és döntı jelentıséggel bíró 
kérdésnek – orvoslásával az emberiség minden gondja és baja egy csapásra megszőnik. A 

                                                                                                                                                         

onnan, ahol a szépség igazán megvan: a mővészetbıl. Ott megvan, és ott örökre meg is marad. A mővészetben a 
szépség realizálódik. A szépség az egész lényen uralkodó hatalmas tőz és fény. Ami merı külsıség, az a bőbáj; a 
ruha, a festék, a szerep, a betanult mosoly és mozgás és modor. S ez az, amit a nı elveszít: a bőbáj eszközeit. S 
ez az, amit a bőbájos mint végzetet kénytelen átélni: felismerni, hogy a maszkot választotta és nem az arcot.” I. 
kötet, 208. o. 
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közgazdasági elméletek történetének olyan nagy alakjai, mint Adam Smith vagy – amint 
láthattuk – Keynes vagy Mill is azt vallották, hogy a gazdaság felvirágoztatása nem jár együtt 
automatikusan a boldogsággal. Smith (1776) szerint az emberek boldogsága több, mint 
pusztán az anyagi gazdagság. Az anyagi javaknak és a gazdagságnak az elégedettségben és a 
boldogságban betöltött szerepével kapcsolatos álláspontja inkább szkeptikusnak tekinthetı 
(amint erre Gilbert, 1997 is rámutat). Nézzük mindezt konkrétabban, a számok tükrében is! A 
jóléti paradoxon létét igazoló empirikus kutatási eredmények áttekintése után rátérek arra, ami 
a valódi kérdés: mi lehet a jelenség oka? A szakirodalomban fellelhetı különféle 
magyarázatokat ismertetem, rendszerezem és értékelem majd.  

A jóléti paradoxon nemcsak azt takarja, hogy az anyagi jólét megteremtése, illetve annak 
további fokozása nem teszi az embereket boldogabbá, hanem azt is, hogy mindeközben egyéb 
nem kívánatos jelenségek is felütik a fejüket. Olyan komoly társadalmi anomáliákkal is 
szembe kell néznünk, mint a munkanélküliség, a fokozódó környezetszennyezés, a közösségi 
élet hanyatlása, a család válsága, a rossz mentálhigiéné vagy a bőnözés növekedése. Vegyük 
sorra mindezeket a súlyos bajokat! Számos megbízható tanulmány igazolja a depresszió és 
más lelki betegségek elıfordulásának drasztikus gyakoribbá válását (a témáról jó áttekintést 
ad Layard, 2005, 3. fejezete és Twenge, 2000). Az utóbbi szerzı kimutatja, hogy az elmúlt 
ötven évben például az Egyesült Államokban a depressziós megbetegedések aránya a 
tízszeresére emelkedett. Twenge azt is megjegyzi, hogy az 1980-as években az átlag amerikai 
gyermeknél nagyobb mértékő szorongást diagnosztizáltak, mint az 1950-es években az 
átlagos, pszichiátriai kezelésre szoruló gyermek esetében. Mindezt annak ellenére komolyan 
kell vennünk, hogy ma már szinte divat depressziósnak lenni. Sıt olyan vélemények is 
vannak, miszerint az antidepresszánsokat gyártó gyógyszeripari cégek nyomására egyes 
orvosok is könnyebben nyilvánítják a pácienst depressziósnak (Lenkei, 2003). Pugno (2004) 
összefoglalója alapján a következı tanulmányok is a depresszió növekedését támasztják alá a 
fejlett ipari országokban: Klerman (1988) és (1993) Lavori et al. (1993), Olfson et al. (2002), 
Rutter és Smith (1995), Lane (2000). 

 A bőnözéssel kapcsolatos egyik beható vizsgálat a fejlett országokat illetıen (Japánt kivéve) 
háromszáz százalékos növekedést tárt fel az 1950 és 1980 közötti idıszakot tekintve. Az 
elızı két tényezıt nem lehet különválasztani a fejlett gazdaságok egyik legnagyobb 
problémájától, a munkanélküliségtıl, melynek mértéke néhány nyugat-európai országban tíz 
százaléknál magasabb rátával jellemezhetı. A másokkal szembeni bizalom szintje és 
közösségi életünk ugyancsak jelentıs problémákra utal: egyre kevesebben vállalnak tagságot 
civil szervezetekben, és vesznek részt azok tevékenységében, ezáltal pedig gyengülnek a 
közösségi kötelékek (lásd például Putnam, 2000). Ugyanez áll a párkapcsolatokra is. A nık 
helyzete az orvostudomány és a gazdaság fejlıdésével jelentısen megváltozott az utóbbi száz 
évben. Nıtt a férfiakkal szembeni alkuerejük, kevesebb az olyan tényezı, amely bent tartaná 
ıket egy megromlott kapcsolatban. Nem csoda, hogy a válások száma annyira 
megszaporodott a fejlett országokban (lásd Popenoe, 1996; Ellwood és Jencks, 2004). Az 
öngyilkosságok elıfordulása is gyakoribbá vált a leggazdagabb államok többségében az 
Egyesült Államokat, Svédországot és Svájcot kivéve. Tovább rontja a képet, hogy a fiatalok 
ma már majdnem minden fejlett világbeli országban sőrőbben követnek el öngyilkosságot 
(Diekstra et al., 1995). Az ifjúságot tekintve Németország kivétel talán az inaskodás 
rendszerének megelızı hatása miatt (Layard, 2005). 

Mindez párhuzamba állítható a már-már katasztrofális méreteket öltı környezetszennyezéssel, 
illetve a természet egyéb úton történı pusztításával. Az elızı bekezdésben foglaltak ugyanis 
az emberi természet hanyatlását tárják elénk, és ennek csak külsı kivetítıdése a természet 
állapotának romlása – amint arra a bevezetıben utaltam már. 
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A fenti anomáliák után tekintsük át a jóléti társadalmak boldogságszintjének idıbeli 
alakulását – a jóléti paradoxon igazolása végett – anélkül, hogy részletesebben elmerülnénk a 
boldogság mérésének-mérhetıségének kérdésében (hiszen ezzel késıbb még behatóan 
foglalkozom)! A jóléti államok boldogságának változását tekintve a következı kép rajzolódik 
ki. Az emberek szubjektív elégedettség- és boldogságérzetét kutató felmérések a második 
világháborút követı évektıl állnak rendelkezésre. Ezek azt tükrözik, hogy az Egyesült 
Államokban az átlagos boldogságszint nem változott szignifikánsan az elmúlt bı öt évtized 
alatt (Diener és Seligman, 2004). Ha a boldog, illetve legboldogabb emberek arányát 
tekintjük, akkor sem történt jelentıs változás. Layard (2005) megjegyzi, hogy a Gallup adatai 
szerint 1948-ban, 1952-ben és 1957-ben a „nagyon boldog” minısítést az emberek rendre 40, 
42, illetıleg 52 százaléka tartotta magára vonatkoztathatónak. Ugyanezek az arányok 1981-
ben, 1990-ben és 1998-ban rendre 38, 35 és 33 százalék – ez utóbbi adatok forrása a World 
Values Survey. Ezekben a felmérésekben a megkérdezetteknek három típus valamelyikébe 
kellett besorolni magukat. Ezek a típusok a „nagyon boldog”, az „elég boldog” és a „nem túl 
boldog” voltak. Amerikában tehát az emberek nem lettek boldogabbak, holott a nemzeti 
jövedelemmel mért életszínvonal Layard szerint több mint a duplájára nıtt. A mérvadónak 
tekinthetı Penn World Table adatbázisa szerint az amerikai reál GDP 2000-es árakon 
számolva az 1950-es 11 086,60-as értékrıl 2000-ben már 34 364,50 dollárra rúgott. Az így 
számolt gyarapodás tehát mintegy háromszoros. Japánnal kapcsolatban megállapítható, hogy 
1958 és 1987 között a reáljövedelem az ötszörösére nıtt az országban,32 míg a lakosság 
általános elégedettsége nem változott (Easterlin, 1995). A nyugat-európai társadalmak kissé 
eltérı képet mutatnak. Itt ugyanis a boldogságszint hozzávetılegesen az 1970-es évekig 
emelkedett, majd csak ezután kezdett stagnálni. Ennek magyarázata részben abban rejlik, 
hogy a világháború veszteségei után Nyugat-Európában csak ekkorra sikerült hasonló 
életszínvonalat teremteni, mint az 50-es évek Amerikájában (Veenhoven, 1991).  

Veenhoven (2004) egy másik cikkében olyan, az 1940-es években született amerikaiakról 
olvashatunk, akiknek önbevallás alapján folyamatosan vizsgálták a boldogságszintjét 1972 és 
2000 között. A 28 év alatt átlagéletkoruk 26-ról 54-re emelkedett, átlagos reáljövedelmük 
több mint a duplájára – 116 százalékkal – nıtt; boldogságérzetük azonban nem változott 
szignifikánsan. 

Úgy látszik tehát, hogy a szőkösség problémájának megoldása, az anyagi gazdagság nem 
hozta meg az általa remélt boldogságot, sıt bizonyos tekintetben még rosszabb is lett az élet 
(lásd a fenti anomáliákat) – ezt neveztem jóléti paradoxonnak. Közbevetıleg meg kell 
jegyeznünk, hogy a szakirodalomban a boldogság paradoxona (happiness paradox) – lásd 
Pugno, 2004 – kifejezés használatos, amely alatt azt értik, hogy a pénz nem boldogít, illetve 
hogy a jövedelem növekedésével párhuzamosan nem emelkedik az emberek boldogságszintje. 
Van azonban a kifejezésnek ettıl eltérı használata is (Marar, 2004), ami megint csak azt 
mutatja, hogy a boldogság tudományában egyelıre nincs egységes terminológia. Igaz, hogy a 
legkülönbözıbb tudományágak képviselıi foglalkoznak a boldogság kérdésével a 
legkülönbözıbb indíttatásból, de a laikusok könnyebb eligazodása érdekében talán nem ártana 
jobban figyelembe venni, hogy az egyes kifejezéseket hogyan használjuk. Mi lehet az oka 
annak, hogy – Konrad Lorenz (1973) kifejezésével élve – felcserélték az eszközöket a 
célokkal?33 Nézzük, milyen magyarázatai lehetnek a jóléti paradoxonnak! 

                                                 
32 Ha még tíz évvel kiterjesztjük a vizsgált idıszakot, akkor hatszoros a különbség a fent említett Penn World 
Table adatai szerint. 
33 Az eredeti megjegyzés így szól: „az utilitarizmus tévedése az eszköz felcserélése a céllal” (38. o.). 
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I.1. A jóléti paradoxon lehetséges magyarázatai 
Ha a jóléti paradoxon magyarázatát egyetlen szóba kellene sőríteni, akkor az anyagiasság 
volna a legmegfelelıbb kifejezés. Ez alatt azt értem, hogy bizonyos erık arra késztetik az 
embert, illetve a közösséget, hogy anyagiakban gyarapodjék, még akkor is, ha ezáltal hosszú 
távon nem lesz boldogabb vagy éppen az élet egyéb szféráiban sérül. Ez egyfajta döntési 
anomáliaként is felfogható. Mintha rövidlátó preferenciák alapján döntenénk – és így persze 
helytelenül – mind egyéni, mind közösségi szinten. Nézzük, melyek ezek a bizonyos 
„kényszerítı erık”! 

I.1.1. A szabadidı problémája 
Már utaltam Keynes (1930) gondolataira korunk – általa elırevetített – nagy kihívásával, a 
szabadidı eltöltésével kapcsolatban. Már maga a felvetés is paradox, mi több, abszurd. A 
neoklasszikus mikroökonómiai modellek is azt tükrözik, hogy a munka az egyén számára kín, 
mondhatni szükséges rossz; a munkavállaló a jövedelem és a szabadidı – két, a szemében 
üdvös dolog – optimális kombinációját határozza meg. Amint azonban a következı 
bekezdésben is láthatjuk, a szabadidı, a túl sok szabadidı kimondottan káros is lehet. A fı 
kérdés tehát az, hogy sokak számára miért látszik beteljesedni a keynesi jóslat második fele is, 
hogy nem tudnak mit kezdeni a szabadidıvel. A legvalószínőbb válasz persze az, amit maga 
Keynes is mondott, hogy a rendszeres, kemény munkához szokott emberek szinte tehetetlenül 
állnak a strukturálatlan idı problémájával szemben. Nézzük, mennyiben árnyalják ezt a képet 
Scitovsky gondolatai! 

Scitovsky Tibor (1976) arra hívja fel a figyelmet Az örömtelen gazdaság címő mővében, hogy 
a fogyasztás során hajlamosak vagyunk a kényelmet preferálni a bizonyos szellemi vagy 
fizikai erıfeszítést – befektetést – igénylı, kreatív tevékenységekkel szemben. Mivel a 
komforthoz könnyen hozzászokik az ember, a kényelmet elınyben részesítı fogyasztó újabb 
és újabb termékeket fog vásárolni, amelyek még kevesebb fizikai és szellemi erıfeszítést 
igényelnek azonos vagy magasabb szintő élvezet eléréséhez. Ebben az értelemben az új 
fogyasztási módok hatékonyabbak, mint a régiek; ez a hatékonyságnövekedés azonban csak 
átmeneti, pontosan azért, mert hamar hozzászokunk a komfort magasabb színvonalához. 
Ráadásul – mivel ez a könnyebb megoldás – olyan idıtöltéseket zárunk ki, amelyek esetleg 
tartós elégedettségben részesítenének minket. Ez a folyamat – amint azt Scitovsky (1976) 
megjegyzi – nem is feltétlenül tudatos. Nem csak arról van azonban szó, hogy bizonyos 
hasznos lehetıségeket elszalasztunk. Egy másik írásában Scitovsky (2000) kifejti, milyen 
veszélyekkel jár az, ha az ember nem rendelkezik a szabadidı kulturált, értelmes eltöltésének 
képességével. Az ilyen képességek hiánya unalomhoz vezethet,34 amelynek levezetése pedig 
könnyen destruktív cselekedetekbe torkollhat. Ezért szorgalmazta Scitovsky az iskolai 
oktatásban a (tantárgyak szokásos humán-reál felosztása szerint) – a reáltárgyakhoz képest 
elhanyagolt − humán tárgyak ügyének felkarolását. 

A gazdagság önmagában – amint azt késıbb részletesen is láthatjuk – kevés ahhoz, hogy 
minden problémánkat megoldja. Boldogságunkat tehát (most már, vagy éppen újfent) máshol 
– talán a szellemiekben vagy a közösségi kapcsolatokban – kell keresnünk. Ha ezt legalább 
szabadidınk eltöltése során megvalósítjuk, akkor már nagy lépést tettünk afelé, hogy a 
materiális fogyasztáson túl más értelmet is találjunk életünkben. (Ez utóbbi az értekezésem 
egyik legfıbb üzenete.) Ebben az esetben nagyon jól megmutatkozik az emberi viselkedésnek 
az – a jóléti paradoxon szinte valamennyi lehetséges magyarázatánál tetten érhetı, már 
említett – sajátossága, hogy hajlamosak vagyunk rövidlátó preferenciák alapján dönteni; 

                                                 
34 Köznyelvi fordulattal élve: jó dolgában azt sem tudja, mit csináljon. 
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túlbecsüljük a rövid távú elınyöket és áldozatokat35 a hosszú távon jelentkezı veszteséggel, 
illetve nyereséggel szemben. S mindezt nemcsak egyéni, hanem – amint azt az alábbiak 
illusztrálják – közösségi szinten is tapasztalhatjuk. Úgy is mondhatnánk, „az ember 
genetikailag a rövid távú elınyökre van hangolva, és ha nem mérlegel józanul, akkor azokat is 
választja …” (Hetesi). Ennek egyik eklatáns példája a következı alfejezetben tárgyalandó 
státusverseny, amelyet még egy apró mozzanat is összeköt a szabadidı problémájával. Sokan 
ugyanis kétkedve, sıt értetlenül olvasnák iménti soraimat (és joggal) mondván, hogy egy 
feszült, rohanó világban élünk, amelyben korántsem a szabadidı az emberek legnagyobb 
gondja, mivel alig van belıle. Az alábbiakban tárgyalandó státusverseny arra is választ ad, 
hogy miért töltik munkával az emberek az egyébként szabad órákat is. Itt kell továbbá 
megjegyeznem, hogy a szabadidı megfelelı eltöltésének képessége, pontosabban annak 
hiánya, ugyancsak a státusversenyt gerjeszti, hiszen ha az emberek nem tudják élvezni 
szabadidejüket, akkor jobb híján dolgozhatnak is. 

I.1.2. Státusverseny 
Miért van az, hogy a pénz, az anyagi javak hajszolása öncélúvá vált? Miért lépett túl a 
boldogság elérésére szolgáló eszköz szerepkörén? Ma már empirikus kutatási adatok is azt 
igazolják, hogy a gazdagság közvetlen hozzájárulása boldogságérzetünkhöz csupán az 
alapvetı, nélkülözésektıl mentes életszínvonal megteremtésére szorítkozik. Miért vagyunk 
mégis oly sokan az anyagiasság rabságában, miért hajszoljuk az anyagi javakat, ha gyakran 
csak ideig-óráig ajándékoznak meg némi boldogsággal? Az elsı ránézésre irracionális 
gazdasági (és nem csak gazdasági36) cselekedetekre próbál magyarázatot találni az 
úgynevezett közgazdasági imperializmus – amelyre bevezetımben már utaltam. Az idézett, 
Hirshleifertıl származó mondatban a kenyér és a vaj társai között a státus is helyet kapott. 
Erre vagy másképpen a hírnévre, rangra, presztízsre koncentrálunk a következıkben. 

Azért (is) kell tehát az embereknek a sok pénz, hogy ezzel biztosítsák helyüket a társadalmi 
ranglétrán, és ezáltal boldogabbnak érezzék magukat. Feltéve, hogy a gazdagság határozza 
meg a társadalmi státust, ami a modern, fejlett világra mindenképpen érvényes, hiszen 
valakinek a társadalmi presztízsérıl leginkább azok a feltőnı fogyasztási cikkek, a 
státusszimbólumok37 árulkodnak, amelyekkel az adott egyén rendelkezik. A státusért folyó 
küzdelemben csak úgy tud valaki kedvezıbb pozícióba kerülni, ha más lejjebb kerül a 
rangsorban. Ez tehát – a játékelméleti terminológia szerint – egy zérusösszegő játék. Ezért a 
státus érdekében tett erıfeszítések összességében véve hiábavalók, hiszen a státus 
összmennyisége társadalmi szinten nem változik. Ha tehát a státus növelése a cél, akkor a 
társadalom összességében nem kerül és nem is kerülhet közelebb a céljához, nem lesz 
boldogabb. Az egyén azonban – még ha mindezt át is látja –, ha elıbbre akar jutni, akkor 
kénytelen többet teljesíteni, ha a társadalmi környezet ezt kívánja, vagyis ha adott ranghoz 
                                                 
35 Ennek kapcsán beszélhetünk fel nem ismert szükségletekrıl. Ilyen lehet például az úgynevezett magaskultúra 
élvezete, amely komolyabb elıképzettséget igényel. A kezdeti erıfeszítések megtételétıl való berzenkedés 
következtében az egyén soha nem kerül kapcsolatba ezekkel a javakkal; könnyen elképzelhetı azonban, hogy a 
fogyasztás során lassan úgy rászokna, hogy egyre nagyobb örömét lelné benne (lásd Scitovsky, 1976, 1990, 66. 
o., vagy az általa idézett Flugel (1948), 171. o.). Ugyanígy a lehetséges veszteségek tekintetében is érvényesül a 
rövidlátás, amennyiben a jelenlegi esetleges áldozatok mértékét túlbecsüljük, ezért nem is vetjük alá magunkat 
olyan apróbb kellemetlenségeknek, amelyek pedig egy esetleges késıbbi, nagyobb bajt elızhetnének meg 
(például nem megyünk szőrıvizsgálatra stb.). Mindezekrıl részletesebben lásd Kahneman és Tversky, 1984. 
36 Pontosan ez a közgazdasági imperializmus lényege, vagyis hogy szinte minden cselekedetünk magyarázatára 
gazdasági motivációt keres; ezáltal elmosódik a határ a gazdasági és a nem gazdasági vonatkozású 
megnyilvánulások között (már ha van egyáltalán olyan cselekedet, amely nem gazdaságinak minısíthetı). 
37 Természetesen nem szükségszerő, hogy a vagyon legyen a státus elsıdleges fokmérıje. A társadalmi 
berendezkedéstıl és a közösségi normáktól függ, hogy milyen kritériumok határozzák meg a presztízst. Így lehet 
a kor, a hısiesség vagy bármilyen kiválóság a megbecsültség alapja. 
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nagyobb fogyasztás, gazdagság szükségeltetik. Képzeljünk el egy focimeccset (Layard, 
2005)! A teli stadionban ülnek az emberek a lelátón, mígnem valaki az elsı sorban feláll, 
hogy jobban lásson. Ezzel eltakarja a mögötte lévı kilátását, akinek ezért szintén fel kell 
állnia. Végül az egész stadion áll, de valójában senki sem lát jobban, mint korábban. Így – 
valamiféle közösségi szintő visszatartó mechanizmus híján – az emberek akár erejükön felül 
is teljesítenek, csak hogy le ne maradjanak a társadalmi rangért vívott küzdelemben. A tétek 
emelkedésével ez a harc egyre élesebb, és az egyéni erıfeszítések jelentıs része felesleges, 
hiszen zérusösszegő játékról van szó (lásd a focimeccs példáját). A szakirodalom ezt a 
jelenséget a rat race elnevezéssel illette, ami kisszerő, mindennapos létharcot jelent, és jól 
kifejezi az egésznek az ırületbe hajló jellegét, hiábavaló voltát. A magyar nyelvben 
szerencsésebbnek tartom az alcímben is jelzett státusverseny szót. 

A fenti példa is jól érzékelteti, hogy jóllehet, csak néhányan kezdenek – akár ırült – 
versengésbe, ettıl azonban azok is szenvednek, akik nem szállnak be a harcba, illetve nem 
akarnak résztvenni benne. Frank (2003) meglehetısen plasztikusan illusztrálja a fentieket. 
Képzeljük el, hogy egy bizonyos állásra pályázók közül valaki drága, egyedi szabású 
öltönyben jelenik meg az interjún. Ezzel mintegy externális hatásként rontja a többiek esélyét, 
akik kevésbé elıkelı öltözéket viselnek. Ha végül mindenki drága ruhát hord, akkor az egyéni 
esélyek az állás elnyerésére mit sem változnak. Az is biztos, hogy (ez esetben) a ruházkodási 
kiadások valamiféle kollektív kordában tartása hasznos volna a közösségre nézve – jegyzi 
meg Frank. 

A státusfogyasztás vizsgálatának úttörıje a közgazdász és szociológus Thorstein Veblen 
(1899).38 Késıbb, a huszadik században – elsısorban az antropológusok munkássága nyomán 
– nyilvánvalóvá vált, hogy a státus iránti vágy és a magas státus kifejezésének igénye 
általános emberi tulajdonság. A legkülönbözıbb társadalmakban sikerült kimutatni például az 
ajándékozás mögött meghúzódó nem csak önzetlen motívumokat (lásd Mauss, 1923-24). Ez 
utóbbi talán legszélsıségesebb példája az egyes észak-amerikai indián törzseknél elıforduló 
szertartás, a potlatch,39 amelynek az a lényege, hogy bizonyos javakat bıséges mennyiségben 
a tengerbe dobnak, vagy más módon elpusztítanak, csak hogy a törzs gazdagságát és ezzel 
presztízsét demonstrálják az ellenséges csoportoknak. Ezeket az önzı megfontolásokat is 
figyelembe véve beszélnek ajándékgazdaságról, és nem meglepı, hogy a már többször 
említett közgazdasági imperializmus is komoly figyelmet szentel mind az ajándékozás, mind 
a státus kérdésének. 

Maga az elnevezés – státusverseny, illetve rat race – valamint a jelenséggel mint anomáliával 
való foglalkozás Frank (1985) nevéhez főzıdik. Egészen pontosan, ı hívta fel elıször a 
figyelmet a státusverseny hiábavaló – azaz zérusösszegő játék – voltára. A következıkben 
olyan empirikus kutatási eredményeket vonultatok föl, amelyek a státusverseny létét 
igazolják. A szerteágazó vizsgálatok egyrészt azt mutatják, hogy az emberek mennyire 
hajlamosak az egymással való összehasonlításra, másrészt azt, hogy a rang elérésének 
motivációja valóban áthatja cselekedeteiket, és hajlandók ezért többlet-erıfeszítéseket is tenni 

                                                 
38 Ugyan nem annyira szorosan, de a szimbolikus fogyasztás elmélettörténeti elızményei után kutatva, bizonyos 
tekintetben mégiscsak ide kapcsolódik a következı gondolat. Állítólag, többek között Adam Smith is 
megjegyezte, hogy a minimálbéreknek nem csak a természetes szükségleteket kell tükröznie, hanem esetleg az 
ezt meghaladó társadalmi igényeket is. Így például Angliában azért is magasabb kellett hogy legyen ez a 
bizonyos összeg, mint Skóciában, mert míg az elıbbiben ha valaki nem képes cipıt venni magának, az a 
közösség megbélyegzésének is tárgya lesz, addig Skóciában mezítláb is járhat (Rothschild, 1995).  
39 Dívik a magyaros potlecs alak is, de én maradok az idegen írásmódnál. 
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(amelyek jelentıs része társadalmi szinten akár feleslegesen végzett munkának is 
tekinthetı40). 

A következı kísérletek és kutatási eredmények azt támasztják alá, hogy önértékelésünk alapja 
általában nem az abszolút teljesítményünk (nem ez alapján leszünk elégedettek vagy tölt el 
bennünket boldogságérzet), hanem másokhoz mérjük magunkat. Ha jobban belegondolunk, 
nem is olyan meglepı, hogy az olimpiai játékokon a bronzérmesek általában elégedettebbek, 
mint az ezüstérmesek (Medvec et al. 1995). Ez utóbbiak ugyanis hajlamosak úgy tekinteni az 
eredményükre, hogy nyerhettek volna, csak éppen valamennyivel elmaradtak a gyıztestıl. 
Míg a harmadik helyezettek inkább a többiekhez viszonyítják magukat, akik egyáltalán nem 
nyertek semmit. Postlethwaite, et al. (1998) azt találták, hogy a nık rosszabbul érzik 
magukat, ha a nıvérük férje többet keres, mint a saját férjük. A nık boldogságérzete 
egyébiránt csökkent a férfiakéhoz képest az Egyesült Államokban a második világháború 
után, aminek egyik oka az is lehet, hogy tömeges munkába állásuk révén sokkal 
közvetlenebbül össze tudták hasonlítani magukat a férfiakkal, és elıtérbe kerültek a még 
mindig meglévı különbségek (bér, elımenetel stb.). Annak ellenére, hogy életszínvonaluk 
számottevıen javult, több lett a lehetıségük és a fizetésük, mégsem lettek boldogabbak a 
férfiakhoz viszonyítva (Layard, 2005).  

Hasonló példával szolgált a német újraegyesítés. A kelet-német tartományok lakóinak 
életkörülményei nagymértékben javultak a 90-es években – nem utolsósorban a hatalmas 
nyugat-német anyagi támogatás eredményeképpen. A GSOEP41 adatainak tanúsága szerint 
viszont szubjektív boldogságérzetük visszaesett. A fı ok ismét az összehasonlítás. Az 
újraegyesítés után ugyanis már nem az egykori keleti blokk országaihoz, hanem a volt nyugat-
német részhez mérték saját helyzetüket. Ugyanígy egy kisebb – például munkahelyi – 
közösséget tekintve azt mutatják az empirikus eredmények, hogy az abszolút jövedelmekkel 
szemben sokkal inkább a keresetek másokéhoz viszonyított szintje számít az egyéneknek. 
Stutzer (2003) egy svájci mintát vizsgálva azt találta, hogy a munkavállalók fizetéssel való 
elégedettsége fıképp a jövedelemelvárásuktól függ. Ez utóbbit pedig döntıen az határozza 
meg, hogy az adott egyén környezetében mekkorák a bérek. Clark és Oswald (1996) kutatásai 
azt mutatják, hogy a brit foglalkoztatottak munkával való elégedettségének önbevallásos 
értékelésekor az érintettek nem az abszolút bérüket veszik figyelembe, hanem csak a relatív 
jövedelmüket.42 Sıt, a jövedelemmel való elégedettség fordítottan arányos az egyén 
házastársának fizetésével (Clark, 1996). Érdemes még megjegyeznünk azt – amire egyébként 
Frank is rámutatott –, hogy az ember azokkal hasonlítja össze magát, akik a ranglétrán közel 
állnak hozzá, és nem azokkal, akik beláthatatlanul messze vannak tıle.43 Hogy a mérleg 

                                                 
40 Lehetne persze ezzel szemben azt mondani, hogy hadd dolgozzon az iparos többet, hadd túlórázzon, ha több 
pénzt akar annak érdekében, hogy nagyobb legyen a presztízse. Ez csak áldásos lehet – folytathatnák – hiszen 
több lesz a társadalomban elvégzett hasznos munka, fokozódhat a verseny az iparosok piacán, ami még a 
fogyasztóknak is kedvez. Azt felejtik csak el az ekképpen érvelık, hogy ezáltal – vagyis ha az emberek 
tömegesen túlóráznak – a státusszimbólumok (amelyekért versenyeznek) drágábbak lesznek. Ráadásul a 
kevesebb szabadidıvel talán még rosszabb lesz az életük, mint korábban (bár kétségtelen, hogy azok jutnak 
hozzá a státusszimbólumokhoz, akik a legelszántabbak, legügyesebbek, legszorgalmasabbak – illetve a 
leginkább képesek kizsigerelni magukat). 
41 German Socioeconomic Panel (Német Társadalmi-Gazdasági Panelvizsgálat). A dolgozat egy késıbbi 
szakaszában ez a kutatás még fontos szerephez jut. 
42 Ezzel empirikus úton is igazolódott az, amit a közgazdaságtudomány klasszikusai is vallottak, hogy az egyén 
vagyonának, jövedelmének nem az abszolút, hanem a másokéhoz viszonyított nagysága számít. Hadd 
emlékeztessek az egyik fenti lábjegyzetre, Adam Smith megjegyzésére az angliai és a skóciai minimálbér 
különbségérıl.  
43 Az elégedettség- illetve boldogságérzet szempontjából természetesen az volna az elınyösebb az embernek, ha 
olyan referenciacsoportot választana magának, amelyikhez képest ı maga gazdagnak, tehetségesnek, 
elégedettnek stb. érezheti magát. Tény ugyanakkor, hogy általában az ilyen értelemben felettünk állókhoz 
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másik oldala se maradjon üresen, meg kell jegyeznünk, hogy az összehasonlítás nem csak 
káros következményekkel jár. Amellett, hogy versenyre sarkallja az egyént, a kellemetlen 
hatásokat is mérsékelheti. Clark (2003) kimutatta például, hogy a munkanélküliség kevésbé 
fájdalmas, ha mások is munkanélküliek, vagy ha az ember már korábban is volt 
munkanélküli.44 

A társadalmi elismertség, a társadalmi ranglétrán való elırejutás vágya sokaknak fontosabb, 
mint az életszínvonal. Ezt szőrhetjük le Solnick és Hemenway (1998) vizsgálatából, mely azt 
igazolja, hogy a relatív jövedelmi pozíció fontosabb, mint az abszolút. A kutatók a Harvardon 
tanuló hallgatók egy csoportjának a következı kérdést tették fel. Melyiket választaná a két 
elképzelt szituáció közül, amelyekben az árak egyformák: 

• Az elsıben 50 ezer dollárt keresne egy évben, míg mások (átlagosan) 25 ezret, 
• A másodikban 100 ezer dollárt keresne évente, míg a többiek (átlagosan) 250 ezret? 

A többség az elsıt választotta volna. Szegényebben is boldogabbak lennének, ha relatív 
jövedelmi pozíciójuk javulna. Ugyanennek a kísérletnek volt egy másik része is, amely azt 
támasztotta alá, hogy valóban a vagyon, illetve a jövedelem azok a tényezık, amelyek 
elsıdlegesen meghatározzák a státust. Felmerülhet ugyanis az a kérdés, hogy a sok 
szabadidınek van-e státusmeghatározó szerepe? Ha az egyén kevesebbet dolgozik, és több 
lesz a szabadideje, akkor ezzel nem fogja-e a többiek irigységét táplálni és nyomorúságát 
fokozni? A válasz: nem. A hallgatóknak ugyanis másik két helyzetet kellett mérlegelniük: 

• 2 hét szabadságot kap, míg mások 1 hetet. 
• 4 hét szabadságot kap, míg mások 8 hetet. 

Ekkor csupán húsz százalékuk választotta az elsı lehetıséget. Ugyan nem közvetlenül 
bizonyítja az alábbi kísérlet azt, hogy az ember sok mindent megtenne a státus eléréséért, de 
azt mindenképpen mutatja, hogy fontossága genetikailag is kódolva van bennünk. A UCLA-n 
cerkófmajmokkal végeztek kísérleteket (lásd Brammer et al. 1994) a státussal kapcsolatos 
attitődjük felmérése céljából. Módszerük az volt, hogy egy hím majom státusát változtatták 
úgy, hogy mindig más csoportba helyezték. Minden estben mérték a majom 
szerotoninszintjét, amely egy a jó érzésekre utaló ingerület-átvivı anyag (neurotranszmitter). 
Az eredmény minden várakozást fölülmúlt – minél magasabb szintet foglalt el a majom a 
hierarchiában, annál jobban érezte magát. A fıemlısök státus iránti vágyát az is mutatja, hogy 
a hímek felettébb gyakran megverekszenek egymással az erıviszonyokat tükrözı rangsor 
kialakítása érdekében. 

A relatív jövedelmi helyzet elsıdlegessége egy nagyon fontos következménnyel jár a 
közgazdasági elméleteket tekintve. A közgazdaságtan egyik legfontosabb területe az 
erıforrások, javak és jövedelmek elosztásának kérdését megoldani hivatott jóléti gazdaságtan. 
A jól ismert Pareto-elv szerint, ha egy társadalomban vagy közösségben minden egyén 
helyzete javul például úgy, hogy nı a jövedelme, és egyik szereplı helyzete sem romlik, 
akkor ez az új helyzet az eredetinél jobbnak tekinthetı. Ha egy munkahelyi közösségben 
mindenki tíz százalékos béremelést kap, kivéve egy valakit, aki csak öt százalékos 
fizetésemelésben részesül, akkor ez az egy valaki igencsak elégedetlen lesz, és a fenti kutatási 

                                                                                                                                                         

viszonyítjuk magunkat, nem feledve, hogy vannak alattunk is (sıt gyakran épp akkor nézünk lefele, amikor ez 
számunkra elınyös – errıl még késıbb lesz szó). Ha pedig valaki nem talál maga alatt más társadalmi csoportot, 
akkor kreál magának, és ez kiváló táptalaja lehet az idegen- és fajgyőlöletnek. 
44 Ugyanígy a bőncselekmények áldozatainak kínját is csillapítja, ha a szomszédaik is így jártak (Powdthavee, 
2005); amibıl az is következik, hogy hasonló esetekben az anyagi kártérítésnél hatásosabb és egyben 
hatékonyabb megoldás lehet az, ha olyan terápiás csoportokat hoznak létre, ahol a hasonló problémával 
küszködık megbeszélhetik tapasztalataikat. 
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eredmények tükrében könnyen lehet, hogy inkább az eredeti helyzetet preferálná. Ez az eset 
jól példázza azt, hogy a modern kutatások hogyan kérdıjelezhetik meg a közgazdaságtan 
általánosan elfogadott alaptételeit.45 

Láttuk tehát, hogy az embereknek nagyon is számít a társadalmi rangsorban elfoglalt helyük, 
a többiekhez viszonyított pozíciójuk. Ahhoz, hogy alátámasszuk, a státusverseny napjainkra 
igencsak elharapódzott, azt is igazolnunk kell, hogy a státus iránti vágy olyan erıs 
mozgatórugója az emberi cselekedeteknek, hogy a gazdag társadalmak tagjai képesek  
már-már irracionális méretekben túlórázni. Jó példa erre az Egyesült Államok. Az elmúlt 
ötven évben Európával ellentétben itt nem csökkent a munkaidı. A gazdaságilag fejlett 
országok közül itt dolgoznak a legtöbbet.46 Mindezek magyarázatát persze a státusversenyen 
kívül a viszonylag alacsony adókulcsokban is kereshetjük, vagy akár azt is valószínősíthetjük, 
hogy az amerikaiak jelentıs része nem tudja elég tartalmasan eltölteni a szabadidejét, ezért 
inkább a munkát választja.47 Az 1950-es években az amerikai anyák húsz százaléka dolgozott. 
Ma már ez az arány mintegy hetven százalék (Historical Statistics of the USA; Statistical 
Abstract of the USA).  

Még mindig Amerikánál maradva, a következı szociológiai felmérés nagyon jól illusztrálja a 
státusverseny hevességét. Ezerkétszáz amerikait kérdeztek meg, hogy mit tennének, ha 
ajánlanának nekik egy nagyon jól fizetı állást, de ehhez órákkal többet kéne távol lenniük 
családjuktól. A négy felkínált válaszlehetıség közül egy ember sem jelölte be azt, hogy az új 
állás elfogadását nagyon valószínőtlennek tartaná. Csupán az egyharmaduk gondolta úgy, 
hogy valamelyest valószínőtlen, a döntı többség azonban úgy nyilatkozott, nagyon vagy 
valamelyest valószínő, hogy elfogadnák az állást (a két utóbbi kategóriára adott válaszok 
elıfordulási gyakorisága nagyjából egyforma volt) (Easterlin, 200448). 

Az egyik fent említett kutatás olyan feleségekrıl szólt, akiknek a férje kevesebbet keresett, 
mint a nıvérük férje. A vizsgálat során az is kiderült, hogy az ilyen feleségek nagyobb 
hajlandóságot mutatnak arra, hogy munkát vállaljanak, és így köszörüljék ki a csorbát. Az 
európaiak a várakozásoknak megfelelı mintát követték a huszadik század második felében, 
azaz csökkent a munkával töltött órák száma a gazdasági növekedéssel, illetve a technológiai 
fejlıdéssel párhuzamosan, annak mintegy gyümölcseként. Mindazonáltal meg kell 
jegyeznünk, hogy erısen a státusverseny létére utal egy napjainkban elterjedt és 
meghonosodott kifejezés, a munka-alkoholista (workaholic). A nyelv meglehetısen jól 
leképezi az élet változásait, ezért ez utóbbi megjegyzést is a státusverseny léte melletti 
komoly érvként tarthatjuk számon. Vizsgáljunk meg egy közvetlen összehasonlításra ugyan 
kevéssé használható, de annál érdekesebb tudományos feltételezést! E szerint ıseink, a 
vadászó-győjtögetı életmódot folytató közösségek tagjai csupán heti két-három napot 
töltöttek munkával (Lee, 1969, idézi Csányi 1999). Mégiscsak elgondolkodtató, hogy az 
akkori állapotokhoz képest mérhetetlen gazdagságban élı mai ember miért dolgozik annyit, 
miért hordoz magában megannyi feszültséget?49 Miért hajlandó a társadalom annyi szabadidıt 
feleslegesen feláldozni a jövedelemnövelés oltárán? 

                                                 
45 A pareto-kritériumot bírálja Van Praag (1993), illetve a heurisztikus torzításokkal összefüggésben Tversky és 
Griffin (2000). 
46 OECD Employment Outlook 2003. 
47 Ne feledjük, hogy az amerikai gazdaság helyzete mindig is lényesen különbözött az európaitól. A tengerentúli 
ország gazdaságát sokkal kevésbé sújtja a kapacitásfelesleg problémája, ezért is tőnik úgy, hogy odaát – 
úgyszólván – több a lehetıség. 
48 Easterlin Norval Glenn felmérését idézi. 
49 Ehhez a kérdéshez számos érdekes adalékot kaphatunk Kenny (2006) munkájában, melyben a szerzı több ezer 
évre visszamenıleg próbálja feltérképezni az emberek életkörülményeit, sıt boldogságát is. 
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Végül két olyan gondolat, amelyrıl nem vagy alig esik szó a státusverseny kapcsán. Talán 
sokan feltették már magukban a kérdést, hogy vajon mi hajtja továbbra is elıre azokat a 
sikeres és gazdag üzletembereket, akik nyugodtan élhetnének munka nélkül életük végéig 
jólétben? Az egyik lehetséges magyarázat a hatalomvágy, hiszen korunkban a hatalom alapja 
a gazdasági erı. Meglehet, hogy általában a hatalomvágy szerepe az anyagi javak féktelen 
hajszolásában marginális, ahol azonban ez a motívum megjelenik – például egy piramist 
építtetı fáraónál –, ott már komoly hatása lehet nem csak az adott egyén, hanem környezete 
életére is. Ezért és világtörténelmi jelentısége miatt mindenképpen említésre méltónak tartom 
ezt a motívumot. 

A másik dolog, amelyet érintünk, és amelyrıl szinte egyáltalán nem esik szó a 
szakirodalomban, a státusverseny zérusösszegő játék voltát tagadja. Mi több, arra is felhívja a 
figyelmet, hogy a státusverseny pozitív kimenetelére mai világunkban nagyobb az esély, mint 
korábban bármikor. Wilkinson (2007) rámutat arra, hogy a státusverseny elsısorban Frank és 
Layard munkássága nyomán általánossá vált felfogása valójában az emberi természet durva 
leegyszerősítésébıl származik. Amit Wilkinson kifogásol a fenti szerzıknek az emberi 
viselkedésrıl alkotott modelljében, az a státus iránti vágy dominanciája és a státusért vívott 
harc módja. A fıemlısöknél általános vonások nem vihetık át közvetlenül az emberre. 
Ráadásul – mint erre a primáták hiererchikus viszonyainak vezetı szakértıjét idézve (Waal, 
1996) utal is Wilkinson – óriási különbség van például a csimpánzok és a rhesus majmok 
között. Nem beszélve arról, hogy micsoda eltérések lehetnek az ember és a fıemlısök között. 

Az ember – az élıvilágban egyedülálló módon – kultúrával rendelkezı lény. Így ami a 
fıemlısöknél zérusösszegő, durva harc, az az embernél pozitív összegő és sokkal 
kifinomultabb, azt is mondhatnám, kellemesebb, üdvösebb is lehet. Az emberi közösségekben 
presztízsre ugyanis nem csak egymás rovására lehet szert tenni, nem csak az ereje, hatalma, a 
ranglétrán elfoglalt helye folytán – vagyis kényszerbıl – ismerjük el valakinek a magas 
státusát, hanem létezik a társadalmi elismertségnek úgymond szabadon adományozott formája 
is. Errıl akkor beszélhetünk, ha valakit a kiválósága, a közösség érdekében tett erıfeszítései 
miatt övez megbecsültség. Létezhet tehát a státusversenynek kevésbé vagy egyáltalán nem 
harcias módja is. Ki az, aki nem tudott érvényesülni Albert Einstein vagy Szentgyörgyi Albert 
tündöklése miatt? De ha voltak is ilyenek, az ı esetleges rosszérzésüket minden bizonnyal 
többszörösen felülmúlja mindaz a jótétemény, amelyet a két idézett elme áldásos 
tevékenysége jelentett és jelent a mai napig is az emberiségnek (Wilkinson is ekképp érvel). 

Wilkinson egészen David Hume-ig nyúl vissza, aki egyik írásában (1741-42) azt taglalja, hogy 
a tudomány és a mővészet képviselıi között is komoly rivalizálás folyik, és ık is vágynak a 
dicsıségre, hírnévre (szabadon adományozott presztízs). Hume szerint pontosan ezeknek 
tudható be a tudomány és a mővészetek fejlıdése. Tyler Cowen (2000) a hírnév 
gazdaságtanáról szóló mővében azt mondja, hogy a rajongás és a megbecsülés a fizetség, 
amellyel a rajongók elismerik és manipulálják azokat az elıadókat, akik híressé szeretnének 
válni. A technikai-gazdasági fejlıdés nagyfokú kulturális fragmentálódást is magával hozott, 
ami alatt azt értem, hogy ma már egyre kevesebb az olyan tudás – gondolat, esemény – amely 
közkincs, vagyis mindenki tud róla. Mindenki a saját érdeklıdési körének megfelelıen 
tájékozódik a világban, és tölti el szabadidejét, ezért ma már csak a legritkább esetben 
élhetünk át olyan közösségi élményeket, amelyek – hazánkra gondolva – szinte az egész 
országot megmozgatják (még ha az csak egy televíziómősor is, amelyrıl másnap beszélnek az 
emberek; amire a rendszerváltás elıtt még számos példa akadt). Ennek az új helyzetnek 
viszont az az elınye, hogy nagymértékben megsokszorozódott azoknak a területeknek a 
száma, amelyeknek az ember potenciális szakértıje lehet, illetve amelyekben valaki 
kiválóságáról tehet tanúbizonyságot. Így – amint azt Hume is sugallta – a hírnévért folyó 
versengés még a tágabb közösség szempontjából is áldásos lehet. 
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I.1.3. Az érzéki taposómalom – mókuskerékhatás 
A jóléti paradoxon magyarázatok következı csoportjának elnevezése az empirikus 
boldogságkutatások talán legérdekesebb, legmeghökkentıbb eredményére utal. A felmérések 
azt mutatják, hogy az életkörülményekben bekövetkezı jelentıs változások hosszabb távon 
nem befolyásolják az egyén szubjektív boldogság- illetve elégedettségérzetét. Magyarán, az 
ember szinte mindenhez képes hozzászokni (ez persze túlzott leegyszerősítése a dolognak). 
Az érzéki taposómalom50 (hedonic treadmill) jelenségének névadói Brickman és Campbell 
(1971) arra a következtetésre jutottak, hogy azok az emberek, akik hirtelen meggazdagodtak 
(mert nyertek a lottón), egy bizonyos idı elteltével nem voltak kimutathatóan boldogabbak, 
mint az átlag. A hatás a skála ellenkezı oldalán is mőködik. A szerzık vizsgáltak maradandó 
károsodással járó balesetek áldozatait és olyanokat, akik más okból váltak hirtelen 
mozgássérültté. Azt találták, hogy néhány hét vagy olykor néhány hónap után az ı 
boldogságérzetük sem különbözött jelentısen a másoknál mért értékektıl. A jelenség létét 
más kutatások is igazolták (csak néhány példa: Brickman et al., 1978; Easterlin, 1995; Lykken 
és Tellegen, 1996; Myers és Diener, 1995; vagy a hazai szakirodalomból Szabó, 2003).  

Brickman és Campbell az adaptációt jelölték meg a jelenség okaként. Ez nagyon is valószínő, 
hiszen a vizsgált hatások rövid távon megváltoztatták az alanyok boldogságérzetét. Ez 
összhangban van azzal, hogy az egyének várakozása szerint egy esetleges lottónyeremény 
vagy mozgássérültté válás jelentısen befolyásolná boldogságérzetüket. Ha a hirtelen anyagi 
gyarapodás esetét vesszük, akkor azt mondhatjuk – a maga dinamikájában megragadva a 
dolgot –, hogy miután az egyén hozzászokott a magasabb életszínvonalhoz, és ezáltal 
boldogságérzete visszatért az eredeti szintre, már csak egy újabb nagy horderejő változás 
tudná a boldogságát újfent kimozdítani. Pontosan így mőködik az ingerküszöbmozgás 
jelensége vagy másképpen a biofizika egyik alapösszefüggéseként ismeretes Weber-Fechner 
törvény. Ez utóbbi a csökkenı határhaszon elvének, Gossen I. törvényének 
természettudományos alapja. Az érzéki taposómalom jelenségére, pontosabban annak csak a 
kellemes hatásokat magában foglaló részére pedig azt mondhatnánk, hogy Gossen I. 
törvényének társadalomtudományi empirikus igazolása.51  

Bizonyos tekintetben Scitovsky (1976) mővébıl is kiolvasható a taposómalom-hatás 
jelensége. A magyar származású társadalomtudós többször is hangsúlyozza, hogy a növekvı 
gazdagság nem feltétlenül okoz nagyobb elégedettség- vagy boldogságérzetet. Ha a gazdasági 
gyarapodást arra használják fel, hogy a komfortérzetet fokozzák, akkor ezzel még az átélhetı 
öröm lehetıségét is szőkítik. Mindezek fiziológiai magyarázatáért a pszichológiában ismert 
aktivációs szint vagy arousal fogalmát hívja segítségül a szerzı. Az öröm ugyanis abból 
fakad, hogy az optimálistól eltérı aktivációs szint visszatér a megfelelı értékre. A 
„komfortérzetnek pedig az optimálishoz közeli aktivációs szint a feltétele,” (…) így „a teljes 
és folyamatos komfortérzet kizárja az örömöt” (68. o.). 

A megszokással szemben Kahneman (2000) egy részben a saját kutatásaival is összhangban 
álló magyarázatot kínál a mókuskerékhatás jelenségére. Eszerint a szubjektív boldogságszint 
megrekedéséért az aspirációs szint megváltozása a felelıs. Ha megváltoznak az egyén 
életkörülményei, akkor ennek megfelelıen módosulnak a jövıre vonatkozó célok, elvárások 
is. Az aspirációs szintet leginkább az egyén életének közeli tapasztalatai határozzák meg. 
Például egy adott háztartás által kielégítınek ítélt jövedelemszintet döntıen befolyásolja a 
háztartás jelenlegi jövedelme. Az aspirációs szint magyarázata alapján tehát a fogyasztó 

                                                 
50 A taposómalom- és mókuskerékhatás kifejezéseket egymás szinonimáiként fogom használni. 
51 Érdekességképpen megjegyezhetjük, hogy a közösségi szintő gazdagodás (egy bizonyos szint után) negatív 
határhasznát hangoztatta Zolatas (1981). 
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ugyan jobban élvezi a jobb életkörülményekbıl adódó élményeket, mindez azonban nem tölti 
el nagyobb elégedettséggel, mert az elvárásai igazodtak az új szituációhoz. 

Lykken és Tellegen (1996) úgy véli, hogy minden egyén boldogságérzetének van egy 
alapszintje, ami az egyén szempontjából adottság, és történjék bármi is, a boldogságérzet egy 
idı után mindig visszatér ehhez az értékhez. Hogy mekkora ez az alapérték, azt örökletes 
tényezık, illetve az egyéni jellemvonások határozzák meg. Természetesen vitatható ez az 
elmélet (lásd Haybron, 2000), hiszen egyszerően kalodába zárja az ember boldogságérzetét. 
Késıbbi cikkében maga Lykken (1999) is már óvatosabban fogalmaz, sıt meg is kérdıjelezi 
az elmélet helyességét. Arra mindenestre rámutattak, hogy a személyes adottságok, mint a 
vérmérséklet és egyéb pszichológiai jellemzık – ha nem is determinálják, de – jelentısen 
befolyásolják azt, hogy az ember mennyire érzi magát boldognak.  

A mókuskerékhatás persze nem alkalmazható mindenre. Ha a negatív oldalt nézzük, azt 
mondhatjuk, hogy az ember képtelen hozzászokni néhány olyan szörnyőséghez, mint a tartós 
éhezés,52 az állandó fenyegetettségben, életveszélyben való lét, a megözvegyülés vagy hangos 
és elırejelezhetetlen idıközönként megszólaló erıs zaj (Diener és  Seligman, 2004). Talán 
még érdekesebb és még hangsúlyosabb kérdés az, hogy vannak-e a kellemes dolgok között 
olyanok, amelyekre nem érvényes az érzéki taposómalom. Nagy valószínőséggel állíthatjuk, 
hogy a kreatív tevékenységekben, a mővészetekben, a tudományban vagy akár a sportban 
való elmélyedés,53 az emberi kapcsolatok, a barátság olyan boldogságérzetet eredményeznek, 
amely hosszú távon megmarad, sıt a felsoroltak idıvel újabb és újabb örömökkel tölthetik el 
az embert. A szakirodalom is megjelöl néhány idevonatkozó példát. E kivételek 
tanulmányozásakor, átgondolásakor egy terminológiai különbségen – nemtelítıdés és a 
taposómalomhatás nemérvényesülése – fennakadva végül is fontos következtetésre jutottam. 

A szakirodalom tehát a mókuskerékhatás alóli kivételeket taglalva azt mondja, hogy van 
néhány jó dolog – mint a szerelem, barátság és még bizonyos fokig a házasság is – amelytıl 
nem lehet telítıdni.54 A házasság kérdéséhez rögtön hozzáteszem, hogy minden bizonnyal 
csak a jó házasság az, ami itt szóba jöhet. Egészítsük ki a sort továbbá Scitovsky nyomán a 
már említett, mővészetekkel kapcsolatos vagy kreatív tevékenységekkel (vö. Scitovsky, 1976, 
1990, 4. fejezet). A megfogalmazásbeli eltérés nemcsak alaki különbség, hanem tartalmilag is 
más-más dolgokra utal. Az érzéki taposómalom (most csak a pozitív oldalt nézve) azt jelenti, 
hogy valamilyen, méghozzá jelentıs esemény hatására boldogabb lesz az ember. Ez a hatás 
azonban csupán rövid távú, annak ellenére, hogy az egyén elızetesen azt várja, a 
megnövekedett (felfokozott) boldogságérzet tartós lesz. Tehát a boldogságszint végül is 
visszatér a megelızı állapotába. A telítıdés viszont azt jelenti, hogy egy bizonyos ponton túl 
az adott jószág fogyasztása már nem növeli az egyén hasznosságát, és ez esetben a 
hasznosságot nyugodtan helyettesíthetjük a boldogságérzettel. Sıt, nemcsak hogy nem növeli 
a boldogságszintet a további fogyasztás, hanem akár még csökkentheti is. Az a feltétel tehát, 
hogy valamire nem érvényes a mókuskerékhatás, azt jelentené, hogy egyszer megkaptuk azt a 
valamit, és ez tartósan megemelte a boldogságszintünket anélkül, hogy ezek után már bármit 
is tennünk kellene. Ezzel szemben a telítıdésre nem hajlamosság annyit tesz, hogy az adott 
jószág határhaszna mindig pozitív; amibıl még nem következik az, hogy az érzéki 
taposómalomnak is ellenállna, hiszen lehet, hogy egyszer részesülünk belıle, de utána – hiába 
nem hajlamos a telítıdésre – a további fogyasztás hiányában boldogságszintünk minden 
további nélkül visszaeshet. A második megfogalmazást – vagyis a telítıdésre való 
hajlamosság hiányát – a mókuskerékhatással kapcsolatban vélhetıleg úgy kell értenünk, hogy 

                                                 
52 Fakírokat és Éhezımővészeket (!) leszámítva. 
53 Ekkor persze az a bizonyos sporttevékenység már mővészetnek is tekinthetı. 
54 Lásd Frederick és Loewenstein (1999) valamint Clark et al. (2003).  



 26

már tartalmaz egy hallgatólagos feltételezést: az adott dolog további fogyasztásával a 
megnövekedett boldogságszint fenntartható. 

Mármost úgy tőnik, hogy a két megfogalmazás különbözı dolgokat takar, és az elsı 
pontosabb is. Térjünk vissza a mókuskerékhatás alóli kivétel meghatározásához, és gondoljuk 
meg, hogy egyáltalán van-e olyan dolog, ami kielégíti ezt a feltételt! A fenti megszorítást 
szigorítsuk annyiban, hogy a pozitív ne pusztán pozitív irányú elmozdulást jelentsen, hanem –
amely ennél erısebb kikötés – önmagában is pozitív, kellemes eseményt, és nem olyat, ami 
egy szélsıségesen rossz helyzetbıl (amihez szintén nem lehet egyébként hozzászokni) 
szabadítja meg az egyént (például egy új szív, vagy a háború befejezése stb.)! A válaszom 
nemleges – még egy, de korántsem indokolatlan megszorítással. A különféle díjak, 
kitüntetések, mint az Oscar- vagy a Nobel-díj, vagy akár egy tudományos fokozat 
megszerzése is ellentmondhat nemleges válaszomnak. Az ilyen elismerések rendkívül sokat 
jelenthetnek az ember önbecsülésének, és talán nem túlzás azt állítani, hogy a kitüntetettbıl 
egy kicsit más ember lesz, és másként is hal meg(!). A megszorításra térve, a 
mókuskerékhatás alóli kivétel meghatározásának ahhoz a részéhez kell visszatérnünk, hogy 
megkapjuk ezt a valamit, és ezután már semmit nem kell tennünk boldogságszintünk 
fenntartása érdekében. Ha ezt kiegészítjük azzal, hogy elıtte sem kellett semmit tenni érte, 
akkor máris elfogadhatónak tőnik a nemleges válasz, hiszen így kizártuk a jól megérdemelt 
közösségi elismeréseket. 

Mi ebben a fontos felismerés? Az, hogy tartós boldogságérzetre tehetünk szert azzal, ha 
valamiért megküzdünk, megdolgozunk, és el is érjük azt. Ha valamiért nem dolgoztunk meg, 
akkor azt ajándékba kaptuk.55 Ezen a ponton kötöm össze a kétféle megfogalmazást 
(taposómalom illetve telítıdés). Azt állítom ugyanis, hogy az ajándékba kapott dolgok csak 
abban az esetben okozhatnak tartós boldogságérzést, ha utána – ez a legmegfelelıbb szó – 
ápoljuk ıket. Ha nyerünk a lottón, csak akkor maradunk boldogabbak, ha értelmesen 
használjuk fel a pénzt. Az „élet ajándékaként” kapott barátságokat, szerelmeket, emberi 
kapcsolatokat, amelyeket „mellénk sodort a sors”, szintén ápolni kell, hogy jól érezzük 
magunkat bennük. Az ajándékot a lehetı legtágabban is értelmezhetjük. A legnagyobb 
ajándék talán mi magunk vagyunk, a tehetségünk, amelyért életünkben elızetesen nem kellett 
megdolgoznunk, amelyet „csak úgy” kaptunk. Ha ezeket nem bontakoztatjuk ki, akkor nem 
tudunk belılük boldogságot kovácsolni, sıt a bennrekedı energiák belülrıl emésztik fel az 
embert56. Vagyis lehetıvé kell tennünk az ajándékba kapott dolgok újbóli fogyasztását, így 
ezek nemnegatív határhaszna – hiszen telítıdésre nem hajlamosak – miatt megırizhetı a 
magasabb boldogságszint. A már megismert mőalkotások, mővészeti élmények újraélésével, 
újragondolásával és persze újabb mővek megismerésével újabb összefüggésekre derülhet 
fény; további, mélyebb örömök nyílnak meg számunkra – de ezért az elmélyülésért tenni kell. 

Egy szálat még el kell varrni, hogy kivilágoljék a vizsgált problémából leszőrhetı 
következtetés. A fentiek nem jelentik azt, hogy a jól megérdemelt dolgok elérése után ne 
volna velük semmi munka – kivéve persze a már tárgyalt díjakat. De miért is oly 
különlegesek ezek a díjak? Ha keményen dolgozom, hogy vehessek egy szép kertes házat, 
akkor a célom elérése után is dolgoznom kell a boldogságomért, de ha az Oscar-díjra 
törekszem, akkor utána hátradılhetek? Nos, az empirikus kutatások tanúsága szerint egy jobb 
helyre való költözés olyan eseménynek számít, amely csak rövid távon növeli a 
boldogságérzetet (Kahneman, 2000b), tehát az új ház egy idı után természetessé, megszokottá 

                                                 
55 Vö. azzal az alapigazsággal, hogy „csak az lesz a miénk, amiért áldozatot hozunk”! Müller (2008, 53. o.). Ez a 
mondat egész értekezésemnek és a boldogság témájának is mottójául szolgálhatna. 
56 "Ha napvilágra hozod, ami benned van, / Az lesz a menedéked. / Ha nem hozod napvilágra, / Az fog 
megsemmisíteni, ami benned rekedt" Jézus Krisztus (Apokrif iratok). 
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válik. Ez a bizonyos megszokási periódus azonban kitolható. Ha például szépen berendezzük, 
akkor ez is további öröm forrása lehet. Ha pedig a kertet megfelelıen gondozzuk, akkor az 
évszaknak megfelelı aktuális munkák, illetve a növények fejlıdése teheti tartósabbá a 
költözés boldogságra gyakorolt hatását.57 Mi tehát a különbség lakás és kitüntetés között? Az 
utóbbi egy egész életet, egy egész élet munkásságát, vagy legalábbis annak egy jelentıs 
szakaszát minısíti. Már itt elıbocsátom azt a hipotézisemet, mely szerint a tartós és igazi 
boldogság abban áll, ha valaki valamilyen értelmes életcélt és feladatot talál magának, és 
ennek érdekében tevékenykedik. 

Nézzük tehát, hogy milyen következtetésekre jutottunk annak a kulcsfontosságú kérdésnek a 
megválaszolása által, hogy melyek azok a dolgok, amelyek ellenállnak az érzéki taposómalom 
ırlésének! Az ingyen, ajándékba kapott sikerek nem okoznak tartós boldogságérzetet, hacsak 
nem teszünk meg mindent azért, hogy idırıl-idıre újabb örömmel töltsenek el bennünket.58 
Ugyanez vonatkozik azokra a dolgokra is, amelyekért keményen megdolgoztunk, mert idıvel 
megszokjuk ıket, kivéve, ha olyasvalamirıl van szó, ami egész (addigi) életünket minısíti. 
Mindez felfogható Hawtrey, illetve Scitovsky defenzív és kreatív termékekrıl szóló elmélete 
továbbfejlesztésének (vö. Scitovsky, 1976, 6. fejezet) 

Ha tehát felmerül a kérdés, hogy a megszokás lehet-e a jóléti paradoxon magyarázata; azt kell 
mondanunk, annyiban igen, hogy hozzászokunk a kényelemhez, a jobb minıségő javakhoz 
(étel, ital, autó, stb.), és ezek fokozása már nem jelent további boldogságot. A baj pedig 
pontosan az, hogy a jóléti társadalom fıképp az ilyen javakra költi a pénzét, és nem 
olyanokra, amelyek tartós megelégedéshez, boldogságérzethez vezetnének. Hogy ez miért van 
így, arra láttunk már néhány magyarázatot, és az alábbiakat is ebben az alfejezetben 
tárgyalom, mert igaz ugyan, hogy tartalmi szempontból inkább a következıhöz tartoznának, 
de az elnevezésük alapján ide sorolhatók, és ezáltal átvezetnek a következı részhez.  

Binswanger (2006) négy típusát különbözteti meg a taposómalom-hatásoknak. Pozicionális 
taposómalom-hatásnak (positional treadmill) nevezi modern korunknak azt a jellegzetességét, 
hogy hiába keresünk többet összességében, nem vagyunk boldogabbak azért, mert mások is 
többet keresnek, és az egyéneket inkább a relatív jövedelmi pozíciójuk érdekli, mint az 
abszolút. Magyarán, itt csupán a státusverseny egy másik elnevezésérıl van szó. Érzéki 
taposómalomnak (hedonic treadmill) hívja Binswanger a fentebb hosszan fejtegetett 
jelenséget, melynek hátterében a megváltozott körülményekhez való hozzászokás áll. Vagyis 
e második esetben a mókuskerékhatás eddig használatos – azt is mondhatnánk, hagyományos 
– értelmezésével állunk szemben. 

A két új taposómalom közül az egyik a multiopcionális (multioptional treadmill). Ez a 
jelenség nem más, mint amelyet Schwartz (2004) egy egész köteten keresztül taglal – ahogy a 
könyv címe is szól –, A választás paradoxona. Az anyagi jóléttel együtt jár az is, hogy nagyon 
gyakran sokféle dolog közül választhatunk, például szabadidınk eltöltését vagy mindennapos 
vásárlásainkat tekintve. Amíg csak néhány lehetıség közül kell kiválasztanunk a legjobbat, 
addig viszonylag jól boldogulunk (a kutatások hét-nyolc számú különbözı lehetıségben 
maximálják ezt). Ha azonban már húsz vagy még több opció áll rendelkezésre, akkor az 
                                                 
57 Ha azt kérdeznék, hogy mihez kezdjen az, aki egy tömbházbéli lakásba költözött, akkor azt mondhatjuk, hogy 
igyekezzen mindig más virággal díszíteni otthonát, vagy az asztalterítık színének változtatásával keresse mindig 
az új hatásokat vagy éppen a már bevált harmonikus összeállítást. Ha pedig nem lakásról van szó, hanem valami 
egészen másról, akkor is némi találékonysággal mindig megtalálható a tartós öröm, illetve az öröm állandó 
megújításának forrása. 
58 Fontos mozzanat annak eldöntése, hogy mi számít ajándéknak és mi nem. Ha már díjakról volt szó, 
érdekességképpen megemlítem a szépségverseny-gyızelmet. Ezt feltétlenül ajándéknak gondolom (még akkor 
is, ha a szépségért szenvedni kell), amit az is némiképp igazol, hogy mennyi magyar szépségkirálynı vált végül 
is szerencsétlen sorsúvá.  
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ember egyrészt nem képes már az összes szóba jöhetı esetet megfelelıképpen mérlegelni, 
másrészt pedig rosszérzéssel, frusztrációval tölti el az, hogy választott egyet, és ezzel 
lemondott még számtalan más lehetıségrıl. A fent vázolt döntéselméleti mozzanatra már 
jóval korábban felfigyelt a közgazdaságtan. A jelenséget Herbert Simon (1972) nevéhez kötik, 
és a korlátozott racionalitás elnevezéssel illették. A taposómalom tehát azért jelentkezik, mert 
ha lerakjuk a garast az egyik dolog mellett, akkor azt az egyet sem tudjuk igazán élvezni, a 
választás nehézsége59 és a lemondások60 miatt. Ez a káros mellékhatása a hın áhított nagyobb 
szabadságnak, hogy több mindenre költhetjük pénzünket és idınket. 

Kapaszkodjunk az utolsó szóba, az idıbe! Idımegtakarító taposómalomnak (time-saving 
treadmill) hívja Binswanger a negyedik típust. Az elnevezés mögött az a paradox helyzet 
rejtezik, hogy modern életünket számos olyan technikai vívmány segíti (?), amelyek arra 
hivatottak, hogy idıt spóroljanak nekünk. Gondolhatunk a kommunikációs eszközökre, de a 
közlekedés fejlıdésére vagy akár a mosógépre is. Ezek a találmányok azonban egyáltalán nem 
jelentettek idımegtakarítást számunkra. A kutatások azt mutatják, hogy a technikai 
fejlettségtıl függetlenül átlagosan ugyanannyi idıt töltünk például mindennapos utazással. A 
víz és az élelem beszerzése céljából ugyanúgy körülbelül napi egy órát gyalogolnak a primitív 
törzsek lakói, mint amennyi idıt az amerikaiak a kocsijukban töltenek, míg ingáznak otthonuk 
és a munkahelyük között. A különbség az, hogy míg az elıbbiek mindössze öt-hat km-t 
tesznek meg, addig az utóbbiak hatvan-hetvenet.61 Az ilyen és hasonló technikai újításoknál, 
ahol a szóban forgó tevékenység gyakorlásának nincsen, vagy még távolról sincs kiaknázva 
valamilyen fizikai korlátja (hiába gyorsítják például a borotválkozást, naponta kettınél több 
alkalomnak már semmi értelme), rendre megfigyelhetı egy jellegzetes emberi reakció. 
Valóban nı az adott cselekvés hatékonysága, de ezt nem az által valósítjuk meg, hogy adott 
eredményt kevesebb idı alatt érünk el, hanem úgy, hogy a megszokott idı alatt jóval 
nagyobb, szokatlanul nagy eredményt produkálunk. Ez a nagy eredmény (sok utazás, sok 
telefonálás) azonban nem járul hozzá boldogságérzetünk fokozásához. A nyerhetı idıt tehát 
kényelmi vagy anyagiassági megfontolásokból a szokásos, termelı tevékenységre fordítjuk, 
ahelyett, hogy valami mást keresnénk, olyat, ami tartós boldogságunk útját egyengetné. 

Jegyezzük meg, hogy a mókuskerékhatás csak részben magyarázza a jóléti paradoxont! A fent 
boncolgatott mechanizmusokból levezethetı az, hogy miért nem feltétlenül boldogít az anyagi 
gazdagodás, az viszont már kevésbé, hogy akkor miért nem kerestek más utat az emberek, és 
miért ütötték fel a fejüket az említett anomáliák (közösségi kötelékek gyengülése stb.). 

I.1.4. Evolúciós és lélektani megközelítések 
A jóléti paradoxon egyik lehetséges magyarázata a gazdasági fejlıdés közösségi 
kapcsolatokat roncsoló hatása. Lane (1999) A piaci demokráciák boldogságvesztése (The Loss 
of Happiness in Market Democracies) címő kötetében empirikus bizonyítékokkal is szolgál 
arra, hogy egy társadalom anyagi gazdagsága gyakran fordítottan arányos a tagjai által 
mőködtetett közösségi kapcsolatok minıségével.62 A szerzı lényegében két útját vázolta fel a 
boldogság elérésének. Az egyik a jó közösségek, a másik az anyagi gyarapodás. Így 

                                                 
59 Ahogy nagyon tömören és velısen kifejezi a német közmondás: Wer die Wahl hat, hat die Qual, amit úgy 
fordíthatnánk: Milyen nehéz annak, aki válogathat. 
60 Amelyek azért is olyan fájóak, mert nem lehetünk biztosak abban, hogy tényleg a legjobbat választottuk. 
61 Régen egész héten hordtak egy inget, a mosógép megjelenésével és fejlıdésével pedig egyre többet mosnak az 
emberek, és egy nap akár két inget is felvesznek. Hasonló a helyzet a mobiltelefonnal is. A beszélgetések 
információtartalma egyre kevesebb, nagy része akár feleslegesnek is tekinthetı. 
62 Ezen a ponton utalnom kell az elidegenedés jelenségére, vagyis hogy a tıkés gazdaságban a tömegtermelés 
jellegébıl adódóan a munkás elidegenedik a munkájától, majd a többi embertıl is. Lane munkája felfogható a 
már Adam Smith által leírt és Marx nevével egybeforrott jelenség empirikus igazolásának is. 
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elnevezése szerint vannak humanisztikus és materialista társadalmak. Lane rámutat arra, hogy 
a gazdaságilag fejlettekben az emberi kapcsolatok javítása nagyobb hozadékkal bír a 
boldogságra nézve, mint az anyagiakban való gyarapodás. Persze a nagyon szegény 
közösségekben – fıleg, ha nagyon humanisztikusak is – a gazdasági fejlıdés határhozadéka 
(ha úgy tetszik határhaszna) nagyobb. Az is igaz tehát, hogy bizonyos fokú anyagi gazdagság 
szükséges ahhoz, hogy a boldogság fokozása terén a humanisztikus oldal kerüljön elıtérbe. 

A meghitt emberi kapcsolatok valóban kitüntetett boldogságforrásnak számítanak. Szintén 
ezek hiányára vezeti vissza a jóléti paradoxont Pugno (2004).63 İ azt hangsúlyozza, hogy 
alábecsüljük a közösségi, személyes kapcsolatok jelentıségét, ami abban is testet ölt, hogy 
nagyobb hasznosságot tulajdonítunk a piacon beszerezhetı – elsısorban anyagi – javaknak, 
(market goods) mint a bensıséges emberi kapcsolatoknak (relational goods). A szerzı 
mindezt a pszichológiában ismeretes kötıdéselméletre vezeti vissza, arra hivatkozván, hogy a 
csecsemık között egyre kevesebb az úgynevezett stabilan kötıdı. Ez súlyos hátrányokat 
jelent a személyiség fejlıdésében. Az ember nehezebben alakít ki személyes kapcsolatokat, 
illetve amelyeket kialakít, azok labilisak. Mindez persze az anyán múlik, de arról kevesebbet 
tudunk, hogy mi az oka az anyák megváltozott viselkedésének. Az ebben a részben taglalt 
jóléti paradoxon magyarázatok mindegyikénél nyitva marad a kérdés, hogy vajon mi lehet a 
végsı ok. A kötıdéselmélettel kapcsolatos érvek esetén nyilvánvaló, hogy a gyermek 
kötıdése az anya viselkedésére vezethetı vissza, de mi határozza meg az anya viselkedését? 
Vagy ha a közösségi kapcsolatok hanyatlását például a technikai haladás számlájára írjuk, 
akkor adódik a kérdés, hogy mi okozza a technikai-tudományos fejlıdést, pontosabban azt, 
hogy általa az élet más szférái sérülnek. Az egész fejezet a lehetséges magyarázatokat kísérli 
meg körüljárni, mindenesetre a következı és egyben záró fejezetrészt pontosan ennek a 
kérdésnek szenteljük, az addig nem tárgyalt lehetséges, korspecifikus válaszok 
számbavételével. 

Az alábbi magyarázatokat azért neveztem evolúciósnak, mert a környezet megváltozására 
hivatkoznak, és a jóléti paradoxont (is) egyfajta alkalmazkodási (adaptációs) probléma 
tüneteként fogják fel. A szőkösség problémájának megoldása ugyanis egy csapásra új 
evolúciós környezetet teremtett az embernek mint biológiai lénynek.64 A humanisztikus 
pszichológia egyik megalapítója, Carl Rogers arról beszél, hogy a mai kor elvárásainak 
megfelelni akaró egyén nagyon sokszor rossz célokat követ (fogyjon le, csináljon karriert, 
feleljen meg a környezetének stb.). Azért rossz célok ezek – Rogers olvasatában –, mert 
könnyen lehet, hogy az adott egyén személyiségének fejlıdését más dolgok sokkal jobban 
szolgálnák. Rogers szerint ma már igen nagy mértékben elszakadtunk a természetes 
életmódtól. Az embernek szüksége van valamiféle visszajelzésre, hogy tudja, érezze, mit kell 
tennie, hogy egészséges, sikeres – boldog – legyen az életben. Régen ezt a feladatot nagyrészt 
egy belsı szabályozó mechanizmus – az ideg- és a hormonális rendszer – látta el. 
Örömérzettel jelezte az egyénnek, ha kielégítést nyertek természetes szükségletei (például 
jóllakott), és fájdalomérzettel, ha valamit rosszul tett (például tőzbe nyúlt). A modern ember 
viszont jórészt a társadalmi elvárások rabságában él, a szükséges visszajelzések legtöbbször 
kívülrıl jönnek, így az egyén mesterséges sztenderdeknek, célkitőzéseknek kell hogy 
megfeleljen.65 Vagyis (valamelyest) kiszabadulván természetes korlátaink közül ma már 
nagyrészt a kulturális behatároltság szab keretet életünknek. 

                                                 
63 Csak emlékeztetek, hogy ı is a boldogság-paradoxon (happiness paradox) kifejezést használja. 
64 Akármennyire is próbálja a mai világ háttérbe szorítani biológiai szükségleteinket, illetve próbálkozunk kitörni 
a természet által szabott korlátainkból, nem feledkezhetünk meg arról, hogy biológiai lények (is) vagyunk! 
65 Itt nem csak a társadalmi közeg megváltozására kell gondolni, hogy például a fáradságos karrierépítés helyett 
valakinek esetleg jobban megfelelne a gyermeknevelés vagy a mővészeti alkotó tevékenység, hanem a fizikai 



 30

Azt is megragadhatjuk, hogy miben áll e környezetváltozás lényege. Kopp és Skrabski (1992) 
szerint ma erıs a veszélye annak, hogy az anyagi javak minden áron való megszerzése válhat 
az önértékelés alapjává.66 Freund Tamás (2005) mindezt kiegészíti azzal, hogy a mai kor 
igényeinek megfelelni akaró emberre óriási információs nyomás nehezedik, ami alatt azt érti, 
hogy sokkal több információval szembesül annál, mint amennyit feldolgozni képes. Ezért 
választanak sokan olyan menekülési utakat, amelyeket az anómiás esetek körébe sorolhatunk. 
Ha még mélyebbre hatolunk az okokat kutatva, akkor azt mondhatjuk, hogy a technikai 
haladás áll a túlhajszolt életmód mögött. Nyíri Kristóf (2007) úgy érvel, hogy a mobil 
kommunikációs eszközök tömeges elterjedésének köszönhetıen megváltozott az idıhöz való 
viszonyunk. Ahogy a filozófus fogalmaz, mai életünk folyamatos újraoptimalizáció: 
tevékenységeinknek nincsenek rögzített idı- és térbeli paraméterei (ma már kevésbé jellemzı 
az, hogy találkozóinkat adott idıpontra és helyre szervezzük), hanem az állandó 
változásokhoz igazodva mindig próbáljuk megtalálni a lehetı legjobb idıpontot és helyet – és 
ebben segítenek a modern kommunikációs eszközök, mint például a mobiltelefon. Az 
újraoptimalizációnak viszont az az egyik következménye, hogy nem szeretjük az 
üresjáratokat, minden idınket szeretnénk valami hasznossal kitölteni,67 ezért is érezzük úgy, 
hogy mókuskerékben élünk. 

A környezet megváltozása és a technikai-tömegkommunikációs fejlıdés kapcsán 
foglalkoznunk kell egy gyakran említett jelenséggel, amelyet joggal tarthatunk számon úgy is, 
mint a bajok egyik forrását. A demonstrációs hatásról van szó. Ez persze elsısorban a 
szegényebb rétegeket sújtja68, hiszen a fényőzı életmód médiabeli megjelenése, sıt 
dominanciája örök elégedetlenségre kárhoztatja azokat, akik nem tudnak lépést tartani vele. 
Ezzel kapcsolatban utalhatunk a reklámok és szórakoztató filmek idealizált világára, ahol 
mindenki szép és gazdag. Ezzel a valóságtól elrugaszkodott képpel az emberek értékítélete 
sem a valós értékeket tükrözi, ami szintén ahhoz járul hozzá, hogy kevésbé vagyunk 
elégedettek azzal, amink van.69 

A következı evolúciós magyarázat csak közvetve vonatkozik a jóléti paradoxonra. Nettle 
(2005) ugyanis evolúciós örökségnek tartja a státusversenyt. İ is segítségül hívja azt az érvet, 
miszerint tisztán biológiailag szemlélve az egyed legfıbb célja az, hogy minél sikeresebben 
továbbadja a génjeit (vagyis minél több és minél rátermettebb utódja legyen). Ehhez az egyén 
minél rátermettebb ellenkezı nemő partnert szeretne találni. Nagyobb hatalommal és 
társadalmi státussal pedig jobbak az esélyei erre. Nettle azt mondja, hogy ezért genetikailag 
kódolt bennünk az imént felsorolt tulajdonságok (nagy presztízs, hatalom) túlértékelése. Ott 
(2006) ugyan lehetségesnek tartja ezt, de álláspontja szerint a mai kor emberére olyan 
mértékben zúdulnak a reklámok, hogy alig tudja kivonni magát az összehasonlítások 

                                                                                                                                                         

körülményekre is. Gyökeresen megváltoztak a körülmények ahhoz képest, mint amikor az emberi faj 
tökéletesedett a természetes szelekció útján. Ínséges idıkben a csokoládé például hatalmas tápértékével 
módfölött elınyös tápláléknak minısült (volna), ma azonban fıként egészségügyi problémák okozójaként tartjuk 
számon (mint édes bőnbeesést). Hasonlóképpen megváltozott a szerepe a stressznek is. Annak idején a 
szavannán kifejezetten hasznos volt (evolúciós szóhasználattal élve, adaptív értékekkel bírt), ha veszélytıl 
fenyegetvén az ember hirtelen fokozni tudta a reakciókészségét. Ma már szinte minimálisra csökkent az akut 
életveszélyes helyzetek elıfordulása, és a túl sok stressz az egyik fı bőnbak, egészségünk és életünk megrontója. 
(Megfelelı mennyiségő stressz persze ma is szükséges az érvényesüléshez és magához az élethez is!) 
66 Identitásprotézisrıl is beszél a szakirodalom, amikor valaki csak a fogyasztása által képes önmagát 
meghatározni, másoktól megkülönböztetni. Ez is egyike azoknak a mesterséges szükségleteknek, 
sztenderdeknek, amelyekrıl Rogers beszélt. 
67 A szóhasználattal szándékosan utalok a már tárgyalt taposómalom-hatások idıre vonatkozó típusára.  
68 A kutatások szerint a demonstrációs hatás árnyoldalai leginkább a közepesen gazdagok körében jelentkeznek, 
ellenben a legszegényebbekkel, akik nem is álmodhatnak a média közvetítette fényőzésrıl. 
69 „Meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk”. Simone Weil 
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kényszere alól. Ezáltal – ahogy a szerzı fogalmaz – a választás pszichológiai szabadsága 
csorbul. Ott szerint az ember ’objektív szabadsága’ is korlátozott abban, hogy elkerülje a 
státusversenyt, mert az anyagiak miatt kevesen engedhetik meg maguknak, hogy nyugodtabb 
vagy akár részmunkaidıs állásban dolgozzanak, vagy korábban nyugdíjba menjenek. Az 
állam az adórendszerrel és egyéb eszközökkel könnyíthetne a helyzeten. Összefoglalva, Ott 
abban látja a problémát, hogy kevés az embernek a szabadsága, a lehetısége arra, hogy 
alternatív életmódot folytasson. 

Az evolúció kapcsán szót kell ejtenünk egy az élıvilágban elıforduló olyan jelenségrıl, 
amelyhez hasonló a jóléti paradoxon hátterében is állhat. A szaporodási siker érdekében a 
fajok olyan jellegeket (például nagy, színes farktollak, vagy hatalmas agancs) fejleszthetnek 
ki, amelyek különösen vonzók a másik nem számára, ugyanakkor egy határon túl már az 
egyed túlélését veszélyeztetik (például nehezítik mozgását, és ezzel könnyebben válnak 
ragadozók prédájává). Ez utóbbit nevezik evolúciós megszaladásnak70 (runaway selection), és 
a jóléti társadalmak státusversenye is felfogható ennek megnyilvánulásaként. 

I.1.5. A jóléti paradoxon mint a nyugati ember létrontásának 
megnyilvánulása 

Térjünk vissza a fejezet elejéhez, amikor is korunk kritikájára utaltam! A jóléti paradoxonról 
szóló fejtegetésem zárásaképpen ugyanis rámutatok arra, hogy mi lehet az a végsı ok, amely 
a tárgyalt visszás jelenségek mögött meghúzódik. 

Persze nem jelenthetjük ki egyértelmően, hogy régen jobb volt az élet, mint ma. Ha csak 
kicsit megyünk vissza az idıben, és hazánkban maradunk, akkor megállapíthatjuk, hogy 
sokan gondolnak vissza nosztalgiával nagyapáink korára, és joggal teszik ezt. Sok tekintetben 
szebb és jobb volt akkoriban az élet, számos vonatkozásban viszont nehezebb, 
kiszámíthatatlanabb. Azt azonban mindenképpen leszögezhetjük, hogy régen sokkal 
elevenebben éltek a hagyományok, és sokkalta erısebbek voltak az ezek folytonosságát 
biztosító közösségi kapcsolatok. Egy ilyen világban az ember sokkal könnyebben eligazodik 
az élet nagy és hétköznapi kérdéseiben is. Hiszen ilyenkor (kis túlzással persze) nem kell 
gondolkodni, csak az ısök útján kell tovább haladni ahhoz, hogy a dolgok rendben menjenek. 
Nem állítom, hogy egy ilyen társadalomban – mintegy fıszabályként – jobb élni, de (ahogy 
ezt egy korábbi írásomban, 2005, megfogalmaztam) régen az embereket mintha egyfajta 
kollektív bölcsesség vezérelte volna az életben való boldogulásuk felé. Mai társadalmunkban 
ez jelentısen háttérbe szorult. Kinek-kinek jórészt egyénileg kell megtalálnia saját útját, hisz 
felmenıink bevált életreceptjeivel modern világunkban alig tudunk mit kezdeni, és nehéz 
rálelni azokra a közösségekre, amelyektıl valóban segítséget kaphatunk. 

Néhány bekezdéssel fentebb elkezdtem fonni egy olyan szálat, amely az ígért mélységekhez 
vezethet. Joggal mondhatjuk, hogy korunk embertelenségéért nagyban felelıs a modern 
technológia, amely az ember szerepét a minimálisra csökkenti. Kezdve az embertelen 
termelési folyamatoktól, attól, hogy az ember elidegenedik a munkájától, majd a 
tömegkommunikációs eszközök által a közösségtıl, embertársaitól, végül saját magától; 
egészen odáig, hogy az embereket is csak tenyésztik majd. Jól tudjuk azonban, hogy a 
mőszaki-tudományos felfedezések megléte önmagában kevés. Tömeges elterjedésükhöz 
megfelelı társadalmi közeg szükséges. A leggyakrabban az ókori Kínát hozzák fel példaként, 
ahol már régen feltalálták a kereket meg a puskaport, igazi jelentıségre azonban csak több 
mint ezer évvel késıbb tettek szert ezek az eszközök. A technikai újítások elterjedése (késıbb 

                                                 
70 Az evolúciós megszaladás (ez az alak egyébként Csányinál, 1999 olvasható) kifejezése mellett a magyar 
terminológiában az elfutó szelekció fogalma is használatos (lásd Bereczkei, 2003). 
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létrejötte) mögött (is) szinte mindig gazdasági érdek húzódik meg, magyarán egyfajta 
mohóság, vagyis hogy valaki többet akar, mint amennyivel a természet megajándékozza. 
Szándékosan használtam a mohóság kifejezést, hogy ezzel is utaljak a már említett hét 
fıbőnre, de fıképp az erkölcsi aspektusra. Ismét a morálhoz jutunk tehát mint végsı 
kritériumhoz. 

A jóléti paradoxon mint jelenségegyüttes csak egyenes következménye egy évezredekkel 
korábban kezdıdött folyamatnak, amelynek lényege – amint azt már bevezetımben is 
megfogalmaztam – az, hogy az ember elkezdett „kifele élni”, ahelyett hogy önmagán belül 
kereste volna boldogságát; ami – Hamvas Béla és mások elnevezése szerint – létrontás. Ezzel 
pedig a legmélyebb és legvégsı bölcselet, a szent tudás (vagy ha úgy tetszik, a 
transzcendentális megfontolások) vizeire evezünk.71 Az ıshagyományban (amelyrıl Hamvas 
Scientia sacra címő mőve alapján van fogalmam) nem létezett a mai értelemben vett munka, 
hanem csak alkotó tevékenység. A szükségletek kielégítésének formái a  
halászattól-vadászattól a kosárfonáson és minden kézmőves feladaton át a ház- és 
szentélyépítésig kivétel nélkül szakrális tevékenységnek számítottak. Ezért minden olyan 
találmány, amely az életet ezek rovására tette volna könnyebbé (mint például a kerék), 
létrontásnak számított.72 A létrontásban persze az ember önmaga természete ellen él, ami csak 
egyfajta megzavarodottság állapotában lehetséges. Mennél magasabb fokú a létrontás, annál 
nagyobb a megzavarodottság, tehát az embereknek hazugságban kell élniük. Sıt, ahogy 
Hamvas fogalmaz léthazugságban. Ezért mondhatjuk, hogy korunk egyik legfıbb problémája, 
hogy az emberek nem lehetnek önmaguk; és ezért helytálló az alábbi idézet (Faragó, 2003). 

 Napjaink modern embere gazdasági válságot vél felismerni, holott a szellem, a 
szellemiségünk válságát éljük. A kor emberének az Istene a Mammon és nem a 
Mindentadó, a teremtésbıl termelés lett és a fogyasztás „szent” cselekvéssé vált. Az 
ember „fejjel lefele kezd el élni”. Hamvas ezt a fajta életet korruptnak nevezi: az 
embert a Mammon megvesztegethette, és az embernek tetszik ez a romlott, züllött lét. 
Megzavarosodás az, amiben élünk, Jakob Böhme szavát kölcsönzi Hamvas, amikor 
errıl beszél, ez a turba. A bajt még az is tetézi, hogy ebben a romlottságban, 
megzavarodottságban, turbában kifejezetten jól érezzük magunkat. Evvel 
kapcsolatban gyakran halljuk visszhangozni: ez a fejlıdés, elıremenetel, a technika 
csodája, jólét, demokrácia stb. Ezért jellemzi oly nagyon napjaink emberét az 
anyagiasság, a korrupció, a technokrácia, a gazdasági és gazdagsági orientáció, a 
pénzuralom és a tudományba mint haladásba vetett hit. Ha azt mondtuk, hogy a 
válság szellemi, akkor a megoldás is csak szellemi síkon lehetséges. Minden más csak 
a felületen mozog.73  

                                                 
71 Ha a Daly-féle társadalmi cselekvés eszközei és céljai spektrumot vesszük alapul, annak is a csúcsáról van itt 
most szó. 
72 Egy régi kínai történetben is ezért kergette el a zen mester azt a házalót, aki kitalált egy olyan szerkezetet, 
amely megkímélte volna az embert a tea kiöntésének fáradalmaitól. Legyen szabad ismételten megjegyeznem, 
hogy nem a technikai haladás ellen emelek szót, hanem azt kifogásolom, ahogyan és amire a technika 
vívmányait felhasználjuk. 
73 Érdekességképpen hívom fel a figyelmet az idézet és Weöres Sándor XX. századi freskó címő költeményének 
összecsengésére. 
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II. Az empirikus boldogságkutatás eredményei  

Az elızı fejezetben láthattuk azt a problémát, amely voltaképpen életre hívta az empirikus 
boldogságkutatásokat, és a terület népszerőségét indokolja, hiszen a mai jóléti társadalmak 
egyik legfontosabb kérdése, hogy miképpen lehetünk boldogok, ha már az anyagi gazdagság 
ezt nem képes garantálni. Egész idáig azzal a hallgatólagos feltételezéssel éltünk, hogy maga 
a boldogság vagy legalábbis a boldogságérzet valamiképpen mérhetı. Ebben a fejezetben 
azzal foglalkozunk, hogy az empirikus boldogságkutatások valójában mit is mérnek, a 
vizsgálatok milyen fontos eredményeket hoztak, végül rávilágítok néhány homályos részre, 
rámutatok az eredmények ellentmondásosságára. 

II.1. A boldogság mérése – történeti áttekintés 
A boldogság mibenléte mindig is a filozófia egyik központi kérdése volt, anélkül, hogy az 
évezredek folyamán bármiképpen is mérték volna.74 Ha már ezzel a gondolattal játszadozunk, 
megjegyzem, erıs a gyanúm, hogy régen még élesebb szeme volt az embernek, hogy 
meglássa a másikban, boldog-e. Ez még mai (ebbıl a szempontból) elcsökevényesedett 
létünkben is biztos fogódzó lehet: akinek van hozzá szeme, az pontosan láthatja egy emberen, 
hogy jól érzi-e magát a bırében, harmóniában él-e önmagával és a környezetével, boldog-e 
vagy sem. Vélhetıleg az, amit a bölcseletben a boldogság fogalma alatt értenek, 
megfoghatatlanabb annál, mint sem hogy mérni lehessen, illetve nem is teljesen ragadható 
meg azokkal a jellemzıkkel, amelyek az elızı mondatban olvashatók. Arisztotelész úgy 
tartotta, hogy ha egy emberrıl el akarjuk dönteni, boldog-e, akkor ehhez az egész életét 
figyelembe kell venni (haláláig), és csak így alkothatunk képet (élete) boldogságáról.  

A fenti felvezetıvel csak azt szerettem volna sugallni, hogy ha elıírjuk a mérhetıséget, akkor 
már minden bizonnyal csorbul a „nagy” boldogság koncepciója. Amit tehát mérnek az 
empirikus boldogságkutatások során, az a fogalomnak egy szőkített értelmezése lehet. Ez a 
fogalmi beszőkülés bizonyos tekintetben már a konkrét mérések megkezdése elıtt végbement, 
méghozzá az elméletben. A közgazdaságtanra, a hasznosság fogalmára, és Benthamre 
gondolok. A 18. században szárnyait bontogató tudomány hamar magáévá tette az angol 
erkölcsfilozófus gondolatait. Egy meglehetısen leegyszerősített, de a közgazdaságtan 
pragmatikus elvárásainak kétségtelenül igencsak megfelelı modellel írta le Bentham az ember 
viselkedésének lényegét. Az emberi nem „két szuverén úr kormányzata alatt áll”, – írja; a két 
úr az öröm és a fájdalom. Ez az emberi életnek egy hedonisztikus felfogása, hiszen azt állítja, 
hogy azokat a dolgokat keressük, amelyek örömöt okoznak nekünk, és igyekszünk elkerülni 
azokat, amelyek kellemetlenek számunkra. Ehhez kapcsolódva vezette be Bentham a 
hasznosság fogalmát, melynek definíciója az eredeti szöveg szerint: „Hasznosságon bármely 
tárgy azon tulajdonságát értjük, miáltal az jótéteményt, elınyt, élvezetet, jót vagy boldogságot 
[…] létrehozni hajlamos […]”.75 Ezt a fogalmat alkalmazta a közgazdaságtan a javak 
fogyasztásának szubjektív értékelésére. Ha mindehhez hozzátesszük, hogy Bentham és a 
közgazdaságtan ısapái is úgy vélték, az egyén illetve a nemzet legfıbb célja – Bentham 
szóhasználatában érdeke – az egyén, illetve a közösség boldogsága, akkor – figyelembe véve, 
hogy a neoklasszikus közgazdaságtanban az egyén célja hasznosságának maximalizálása – 

                                                 
74 Egyáltalán, mint arra késıbb még utalni fogok, a boldogság sokkalta átfogóbb, komplexebb fogalom (volt) 
annál, mint hogy egy pillanatnyi érzésként fogják fel. A lényeg az volt, hogy milyen életet élt az adott egyén – 
vö. a Ki a legboldogabb a világon? kérdésre adott válaszokkal Hérodotosz (1998, 21-24. o.) munkájában vagy 
Arisztotelész mőveivel. 
75 Bentham (1789), idézi: Bekker (szerk.), 2002, 546. o. 
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joggal állíthatjuk, hogy a közgazdaságtan keretei között a boldogság a fogyasztói 
hasznossággal vált azonossá. 

A boldogság európai filozófiai elızményeit taglalva a szerzık általában Arisztotelészig 
nyúlnak vissza. A fent jelzett apró, de szerintem nagyon is fontos mozzanatról (amelyet 
korábbi írásaimban már kifejtettem) az általam ismert szerzık közül egyedül Apichai 
Puntasen tesz említést. Rámutat arra, hogy kezdetben a boldogság egy a mainál sokkal 
tágabban értelmezett fogalom volt. Jó életet jelentett minden szempontból, nem csak örömöt 
és elégedettséget – ami a mai általános boldogságfelfogás alapját képezi –, hanem erényes 
életet, belsı és külsı harmóniát, békességet. Örömmel olvastam a következı mondatot: „… a 
piaci viszonyok erısödésével a »boldogság« fogalmát fokozatosan felváltotta a hasznosság 
koncepciója” (2. o.). Ugyancsak ı jegyzi meg, hogy az elsı olyan jelentıs gondolkodó, aki a 
jó és a rossz fogalmát az örömre és a fájdalomra vezette vissza, Benthamet megelızıen 
Hobbes volt. A boldogsággal kapcsolatos szakirodalomban egyedül Dan Haybron (2000), 
filozófus egyik munkájában találtam Hobbesra való, ehhez kapcsolódó utalást. 

Mindebbıl arra érdemes felhívni a figyelmet, hogy a boldogság fogyasztói hasznossággá való 
redukálása – azt is mondhatnák „elanyagiasítása” – tudományos szempontból indokolt, mert 
az anyagi szőkösség keretei között az anyagi gazdagság mértékével jól közelíthetı az egyén 
boldogság- illetve elégedettségérzése, de fogalmazhattam volna úgy is, hogy jóléte. Ami 
pedig azért bír döntı jelentıséggel, mert a közgazdaságtan nagy kérdése és a jóléti 
gazdaságtan lényege az, hogy miképpen osszuk el a javakat igazságosan úgy, hogy a közösség 
jóléte a lehetı legnagyobb legyen. Láthatjuk, hogy a boldogság fogalmának szőkítésével a 
mérhetıség kívánalmát immár egy kevésbé ambiciózus feladat megoldásával – nevezetesen a 
fogyasztói hasznosság mérésével – is kielégíthetjük. Talán nem haszontalan 
nyomonkövetnünk a hasznosság fogalmának evolúcióját, illetve annak legfontosabb 
mérföldköveit, hogy érzékeljük azt a folyamatot, ahogyan a hasznosság mérésérıl, 
mérhetıségérıl szóló elképzelések változtak az idık során, aminek (egyik) eddigi 
végállomásaként ma már a hasznosságra tágabb értelemben is – a boldogság – 
megfelelıjeként tekintenek. A két dolog tehát nem csak a hasznosság fogalmának 
megszületésekor függött szorosan össze, hanem a modern közgazdaságtanban is.  

A kezdetekkor tehát egy olyan – Hobbes illetve Bentham gondolatainak hatását tükrözı –
hasznosságfelfogással éltek, amely minden egyes „fogyasztási eseményhez” egy számértéket 
– utilt – rendelt (például ha megeszem egy almát, akkor 5 utillal nı a hasznosságom). A 
hasznosságot tehát tıszámokkal mérhetınek tartották, ezért hívjuk kardinális hasznosságnak.  
A statisztikai módszertanban ezt arányskálának nevezik. E szerint azt is meg lehet mondani, 
hogy egy adott fogyasztói kosár mennyivel jobb, mint a másik. Ennek mintegy hátszelet 
biztosított a közgazdaságtanban marginális forradalom néven ismertté vált, Jevons, Walras és 
Menger nevével fémjelzett elmélettörténeti mozzanat. Ezzel az akár megmosolyoghatónak is 
tőnı, kardinális hasznosságfogalommal számolt le Pareto 1904-ben, mondván, hogy a 
hasznosság mint olyan, nem mérhetı. Csupán annyit tételezhetünk fel a fogyasztóról, hogy a 
különbözı fogyasztói kosarakat képes rangsorolni, vagyis sorrendbe állítani ıket, esetleg két 
jószágkombináció közömbösségét megállapítani – így honosodott meg a mikroökonómiában 
az ordinális hasznosság fogalma. Érdekességképpen megjegyezhetjük, hogy a közömbösségi 
görbe még Pareto elıtt megjelent éspedig a kardinális hasznosságfogalom keretében. Csak 
késıbb forrott egybe – elsısorban a tankönyvekben – az ordinális hasznossággal.  

Meglátásom szerint a döntı kérdés nem is az, hogy kardinálisan avagy csak ordinálisan 
mérhetı a hasznosság, illetve hogy miképpen mérjük. Sokkal fontosabbnak tartok egy másik 
elkülönítést, amelynek a tudomány sokáig mintha nem is tulajdonított volna jelentıséget – a 
boldogság szempontjából pedig (amint azt késıbb láthatjuk) kitüntetett szerepe van ennek a 
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dichotómiának. Mielıtt azonban konkretizálnánk, mirıl is van szó, folytassuk a 
hasznosságelmélet fejlıdésének áttekintését! A sokkal valószerőbb ordinális szemlélet lett az 
uralkodó, de mintha a kardinális-ordinális dilemma érdektelenné vált volna. A hasznosság 
fogyasztói hasznosságként való felfogása szempontjából ugyanis az a fı cél, hogy a 
fogyasztói magatartást képesek legyünk elırejelezni. Pusztán ezért volna szükség – mindezek 
szellemében – valamiféle hasznossági függvényre; hogy ebbıl levezessük a fogyasztói 
döntéseket. A megoldás, mint oly sokszor a tudományban és az életben, most is úgy adódik, 
hogy fordítva kell gondolkodnunk. A fogyasztó döntéseinek megfigyelésével, különbözı 
paraméterek megváltoztatásával következtethetünk a fogyasztó fejében esetlegesen létezı 
hasznossági függvényre. Az ennek megvalósítására szolgáló módszert Samuelson (1938) 
dolgozta ki, és kinyilvánított preferencia eljárás néven vált ismertté. Az ordinális 
hasznosságfogalom dominanciáján nem esett csorba, mert a Debreu-féle reprezentáció 
igazolta, hogy a hasznossági függvény – például a kinyilvánított preferencia eljárás 
eredményeként – felírása matematikailag lehetséges ordinális hasznosság feltételezésével is.  

Ami fölött pedig mintha jódarabig elsikkadt volna a tudomány figyelme, az a következı. 
Könnyen lehet, hogy nem csak más módon mérik a hasznosságot a kinyilvánított preferencia 
eljárás módszerével, mint ahogy azt Bentham idejében gondolták, hanem valami egészen mást 
mérnek. Ha megnézzük a benthami hasznosságdefiníciót, akkor azt láthatjuk, hogy 
lényegében egy érzésrıl van szó, amely mondjuk egy fogyasztói kosár elfogyasztásakor 
jelentkezik. Ez az érzés a kosár hasznosságától függıen kisebb vagy nagyobb. A fogyasztói 
döntés vizsgálatakor azonban csak egy a kosárról szóló elızetes értékítéletet regisztrálhatunk. 
Vagyis azt, hogy a döntése során mennyi hasznosságot tulajdonít a szóban forgó 
jószágkombinációnak, azt is mondhatnánk, mennyire vágyik76 rá. Amint a késıbbiekben 
láthatjuk, a kettı nem feltétlenül egyezik meg a mérések során. 

Térjünk azonban vissza az elmélet fejlıdésének tárgyalására! A fenti elkülönítés valamilyen 
tudományos fórumon való megjelenése több mint fél évszázadot váratott magára. A 
fogyasztói döntések megfigyelésébıl származtatott hasznosságot döntési hasznosságnak 
(decision utility) nevezték el, míg a benthami, a fogyasztás vagy az esemény átélésekor 
közvetlenül jelentkezı, megtapasztalható hasznosságot pedig tapasztalati hasznosságnak. A 
dolgozat egy késıbbi részében még foglalkozunk a két fogalommal. A hasznosságelmélet 
fejlıdésének következı állomása a tapasztalati hasznosság újjászületése, amely már 
közvetlenül az empirikus boldogságkutatásokhoz kapcsolódik – ezért részletesen az alábbi 
alfejezetben tárgyalom. Elıtte azonban felhívom a figyelmet egy említésre méltó mozzanatra, 
amely bizonyos mértékben indokolja a fogyasztói hasznosság döntési hasznosságként való 
felfogásának elsıbbségét. Mindenképpen elgondolkodtató, hogy a döntési hasznosság uralma 
idején a pszichológiában a behaviorizmus irányzata volt az általánosan elfogadott. Ezt a 
pszichológiai irányzatot legjobban a híressé vált úgynevezett Skinner-doboz fémjelzi, lényege 
pedig abban áll, hogy az emberek érzései, érzelmei közvetlenül nem hozzáférhetık – a 
dobozba nem látunk bele – az ember viselkedését (a kimenetet, az eredményt) vizsgálva 
azonban következtethetünk a belül lejátszódó folyamatokra.  

A behaviorizmustól való elszakadás, a hasznosság közvetlen mérhetıségéhez való visszatérés 
a második világháború utánra tehetı. Ezzel elérkeztünk az empirikus boldogságkutatások 
kezdeteihez, amikor is kérdıíves felmérésekkel kezdték vizsgálni az emberek boldogság- és 
elégedettségérzetét. Ez persze csak akkor tekinthetı a hasznosság közvetlen mérésének, ha azt 
tágabban, a boldogság szinonimájaként fogjuk fel, késıbb azonban már olyan konkrét 

                                                 
76 Mivel a benthami hasznosság közvetlenül a kosár elfogyasztásához vagy az esemény átéléséhez kapcsolódik, a 
fenti példa analógiájára azt mondhatnánk, hogy ez (mármint a benthami) azt mutatja meg, mennyire szereti az 
ember az adott dolgot. 
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események okozta boldogságérzetre is rákérdeztek, amit már a fogyasztói hasznosság 
közvetlen méréseként fogadhatunk el. 

II. 2. Az empirikus boldogságkutatások konkrét módszerei 
Az empirikus kutatások során a boldogság mérésére használt módszereket alapvetıen négy 
típusba sorolhatjuk. Az elsı a kérdıívezés technikája. A szociológiai, illetve pszichológiai 
felmérések keretében a második világháború után kezdték el mérni az emberek elégedettség- 
és boldogságérzetét. Az erre vonatkozó kérdések fokozatosan bekerültek az amerikai és a 
nyugat-európai háztartás-panelvizsgálatokban futó kérdıívekbe, és ma már szinte minden 
országban mérik ily módon a boldogságot. Sokféle kérdés, kérdıív került forgalomba, illetve 
használatos ma is. A közös bennük az, hogy a megkérdezettnek az elégedettség- vagy 
boldogságérzetét kell valamilyen diszkrét skálán megjelölnie. Nézzük konkrétan a 
leggyakrabban és általában együtt elıforduló két kérdést: 

Mindent egybevetve mennyire érzi magát elégedettnek? 

Mindent egybevetve most mennyire érzi magát boldognak? 77 

A megkérdezettnek egy négyes, hetes vagy tízes skálán kell kiválasztania a rá vonatkozó 
értéket (létezik hármas skála is, csak akkor verbális kategóriák közül lehet választani). Az 
eredmények így tehát az egyén szubjektív, utólagos (retrospektív) önértékelését tükrözik. 
Természetesen sokféleképpen meg lehet ragadni a boldogság vagy az elégedettség fogalmát. 
A kérdésre adott felelet lehet egyszerően számok közötti választás, de szerepelhetnek a 
számok helyett verbális kategóriák (például a nagyon boldogtól az egyáltalán nem boldogig) 
vagy stilizált arcképek – smiley-k. Elıfordul, hogy állításokat fogalmaznak meg, és az 
ezekkel való egyetértés fokát kell egy számértékkel megjelölnie a megkérdezettnek (ilyen 
például az „Élettel való elégedettség skálája”, Satisfaction with Life Scale – Pavot és Diener, 
1993). A szociológiában használatos kifejezéssel lehet egy itemő és több itemő kérdıívvel is 
mérni a boldogságot. Az utóbbi esetben szerepelhetnek kontroll kérdések, de lehet olyan 
kérdésekkel is fürkészni az egyén boldogságát, mint például Mások mennyire tartják Önt 
boldognak?, vagy felmérhetı ténylegesen az adott egyén ismerıseinek véleménye is.   

A statisztikákban így legtöbbször vagy az élettel való elégedettséggel vagy a 
boldogságérzettel találkozunk. Sokszor pedig a mindkettıt magában foglaló – tehát a 
különbözı kérdésekre adott válaszok alapján konstruált – szubjektív jóllét (subjective well-
being, SWB) mutatójával, amely ezáltal kognitív (tudati) és affektív (érzelmi) komponenssel 
is bír (Diener et al., 1997). A szubjektív jóllét – amely tehát nem csak azt mutatja, hogy 
hogyan érzi magát az ember, hanem azt is, hogy értelmével hogyan értékeli a helyzetét – a 
talán leggyakrabban használt boldogságszinonima az empirikus boldogságkutatások területén. 
Ha már elıkerült egy új elnevezés, akkor megemlítem, hogy elsısorban a szociológiában 
életminıségnek vagy szubjektív életminıségnek hívják az így mért fogalmat (például Allardt, 
1989.). Sıt elırebocsátom azt is, hogy a kutatások során esetenként a hasznosság vagy (ezzel 
azonos értelemben is) a jólét elnevezést használják, és ráadásul a jólét és a jóllét fogalmakat 
ennél tágabb jelentéssel is felruházzák.78 Ezzel csak azt szerettem volna érzékeltetni, hogy a 
boldogságkutatások területén már-már terminológiai zőrzavarral állunk szemben.79  

                                                 
77 Lásd Diener és Seligman, 2004; Easterlin vagy éppen a World Database of Happiness. 
78 Akárcsak Pigou a jólét esetében. 
79 A már említett boldogság paradoxonának – lásd Pugno, 2004 – például, amely alatt a szakirodalomban azt 
értik, hogy a pénz nem boldogít, illetve hogy a jövedelem növekedésével párhuzamosan nem emelkedett az 
emberek boldogságszintje, ettıl merıben eltérı értelmezése is létezik. Marar, 2004 szerint ugyanis abban áll a 
boldogság paradoxona, hogy az egyén vagy szabadságra vagy a mások általi elismerésre áhítozik – a kettı között 
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Szintén utólagos önértékelést nyerhetünk a naplózás módszerével – Day Reconstruction 
Method, DRM – amely Kahneman et al. (2004) nevéhez főzıdik. Ennek lényege az, hogy a 
nap végén a megkérdezettnek fel kell idéznie, hogy milyen tevékenységeket folytatott aznap, 
és azt is, hogy ezek milyen boldogságérzettel töltötték el ıt. Így tehát a boldogságérzet napi 
alakulására is következtethetünk, illetve ami még talán ennél is fontosabb, felmérhetjük, hogy 
mely tevékenység jelent boldogság- vagy boldogtalanságforrást. Érdekességképpen közlöm az 
egyik ilyen kutatás eredményét (1. melléklet). 

A harmadik módszer megvalósítja a valós idejő mérést, így kiküszöbölhetık a 
visszaemlékezésbıl adódó esetleges torzítások (amelyek egyébként nem elhanyagolhatók, 
amint arra késıbb még kitérünk). Az Experience Sampling Methodology módszere 
Csíkszentmihályi (1990) nyomán vált ismertté a szakirodalomban. A kifejezést bajosan 
lehetne magyarra fordítani (talán élménymintavételnek mondhatnánk, de a napi történések 
valós idejő rögzítése fejezi ki a lényegét), az eljárás folyamata viszont abból áll, hogy a 
megkérdezett egy apró számítógépet hord magánál, amely a nap folyamán többször 
véletlenszerően jelez neki. A kísérlet alanya ekkor értékeli szubjektív boldogságérzetét, majd 
a különbözı tevékenységekhez az adott boldogságértékeket hozzárendelve egy az elızıekhez 
képest újdonságértékkel bíró tevékenység-boldogság struktúrához jutunk.  

Az empirikus boldogságkutatások talán legígéretesebb területe az agy fiziológiai vizsgálata.80 
Ennek keretében legtöbbször elektródákat helyeznek el a fejbır szinte minden részére, és az 
elektromos aktivitást mérik az agy különbözı részein. Majd ezeket az EEG eredményeket 
összehasonlítják azzal, hogy az emberek milyen érzésekrıl számoltak be. Amikor pozitív 
érzéseket élnek át, akkor az agy bal elülsı részén erısebb az elektromos aktivitás; amikor 
negatív érzéseket, akkor a jobb elülsı részen intenzívebb a fizikiailag is mérhetı hatás. 
Például, ha valakinek humoros filmrészleteket vetítenek, akkor agyának bal oldala aktívabb 
lesz, a jobb pedig kevésbé; egyúttal mosolyog is, és pozitív értékelést ad saját hangulatáról. 
Amikor hátborzongató vagy visszataszító filmbejátszásokkal ismétlik meg a kísérletet, akkor 
pontosan az ellenkezıje történik. Mindez persze csak a jobbkezesekre vonatkozik 

Hasonló eredményeket kaptak akkor is, amikor közvetlenül azt vizsgálták, mi történik az agy 
belsejében. Például PET vagy MRI készülékbe helyezték a kísérlet alanyát, majd szép, illetve 
kellemetlen képeket mutattak neki. Az emberek elıször egy vidám csecsemıt láttak, majd egy 
olyat, akinek eltorzult az arca. A PET készülék rögzíti az agy különbözı területein a 
glükózfelhasználás változását, amelyet a fotókon fényfoltokként jelenít meg. A kellemes kép 
az agy bal oldalát aktivizálja, az ijesztı pedig a jobb oldalt. 

Így tehát fizikailag is pontosan mérhetı az érzések pillanatról-pillanatra történı változása. 
Közvetlen kapcsolat van tehát az agyi aktivitás és az ember hangulata között. Mind a kettı 
megváltoztatható valamilyen külsı hatás, például egy kép látványa által de fizikai úton is. 
Erıs mágnesezéssel lehetséges az elıagy bal oldalának stimulálása, és ettıl automatikusan 
jobb kedve lesz a kísérleti alanynak. Ezt a módszert depressziós betegeknél is alkalmazzák.81 

                                                                                                                                                         

viszont fordított arányosság van, ezért nem lehetünk boldogok. Természetesen ebben a meglehetısen merész 
nézetben is van némi igazság, de én elhatárolódom tıle. 
Azt is döbbenettel tapasztaltam egy az életminıséggel foglalkozó szociológiai munkát (Utasi, 2002) olvasván, 
hogy számomra ismeretlen szerzıkre hivatkoznak. Úgy látszik tehát, hogy némi belterjesség jellemzi a 
boldogságkutatások különbözı megközelítési módjainak képviselıit, amire Kopp Mária is utalt egy 
rádióinterjújában (2007), mondván hogy sajnálatos módon az életminıséget szociológiai, pszichológiai és 
egészségügyi szempontból kutatók nem idézik egymást. 
80 Az itt álló rövid összefoglalót Kahneman (2000a) és Layard (2005) alapján készítettem. 
81 Lisanby (2003). 
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Sıt, mi több azt találták, hogy ilyen módon az immunrendszer is erısíthetı, amelyet nagyban 
befolyásol az egyén kedélyállapota.82 

Ez tehát a boldogság mérésének négy legelterjedtebb módja. A legtöbb, a szubjektív jólléttel 
foglalkozó elméleti áttekintı tanulmány felhívja a figyelmet arra, hogy a különbözı 
módszerekkel mért eredmények meglehetısen jól korrelálnak egymással. Sıt olyan jól 
mérhetı tényezıkkel is (amelyeket ugyan külön metódusként nem tüntettem fel, legfeljebb 
utaltam rájuk), mint az adott egyén közvetlen környezetének, ismerıseinek, barátainak 
beszámolója vagy az egyén mosolygási gyakorisága83 és a stresszhatásra adott reakció – a 
pulzusszám és a vérnyomás változásának – mértéke (Shedler et al., 1993). Sıt nemcsak az 
ember barátai, kollégái ítélik meg ebbıl a szempontból helyesen az egyén szubjektív jóllétét, 
hanem olyan ismeretlenek is, akiknek az adott személlyel történt egyetlen rövid beszélgetés 
alapján kell nyilatkozniuk (Diener és Suh, 1999).84  

II.3. Az empirikus boldogságkutatás iskolái 
Túlzás azt állítani, hogy a boldogságkutatásnak iskolái volnának, inkább azt mondhatnánk, 
hogy van körülbelül fél tucat vezéregyéniség, akik mintegy irányt szabnak a többiek 
munkájának. Egyébként rengetegen próbálkoznak a legkülönfélébb indíttatásból hozzátenni 
valamit a boldogság tudományához – orvosoktól kezdve a közgazdászokon keresztül egészen 
a filozófusokig. Az empirikus kutatásoknak azonban – meglátásom szerint – célkitőzéseik, 
alkalmazott módszereik és nem utolsósorban a boldogsággal, illetve annak mérhetıségével 
kapcsolatos tudományos kiinduló feltételezéseik alapján többé-kevésbé elkülöníthetı három 
csoportja. Az alábbiakban bemutatom a három iskolát, az empirikus boldogságkutatás 
eredményeit pedig mindig az adott csoporthoz kötıdıen tárgyalom. 

Az elsı típusról már a fejezet elején is esett szó a kérdıíves felmérések kapcsán. Nevezzük 
ezt szociológiai-pszichológiai indíttatású irányzatnak. Az ide tartozó kutatók empirikus 
adatok sorával gazdagították a boldogsággal kapcsolatos irodalmat. Nem kerestek és nem is 
kreáltak maguknak különösebb „ideológiai” hátteret a boldogság mibenlétével kapcsolatban, 
egyszerően csak azt vallják, hogy amit mérnek – nevezzük ezt szubjektív jóllétnek – az az 
emberi élet egyik, ha nem a legfontosabb célja. Tömören fogalmazva, azt szerették volna 
megtudni, hogy milyen tényezık – illetve a legkülönbözıbb faktorok hogyan – befolyásolják 
az egyén szubjektív boldogságérzetét. A tanulmányok jelentıs része ökonometriai modellek 
segítségével próbálja megbecsülni a szubjektív boldogságérzet és egyéb objektíven mérhetı 
paraméterek közötti kapcsolatot. Az összefüggések feltárásán túl célkitőzéseik közé 
számíthatjuk azt a törekvést is, hogy a világ figyelmét a GDP helyett valamiféle alternatív 
mutatószámra tereljék, és hogy erre hagyatkozzanak egy ország fejlettségének, jólétének 
megítélésekor. Ez az indikátor a lakosság átlagos szubjektív jóllétén alapulna, és különbözı 
tényezıkkel korrigálnák (a várható élettartammal, a különféle egyenlıtlenségek mértékével 
például). Ennek megfelelıen több jelölt is akad; a téma alapos áttekintését adja Sebestyén 
(2005). A boldogságkutatásoknak ez az iránya – illetve azok, akik ökonometriai modellekkel 
a fent említett összefüggéseket meghatározni igyekeznek – már ma is elismertségnek örvend a 
közgazdász szakma körében – köszönhetıen a számos jelentıs eredménynek, amelyeket az 
alábbiakban megkísérlek összefoglalni. 

                                                 
82 Clow et al. (2003). 
83 És az igazi, úgynevezett duchenne-mosoly idıbeli hosszúsága (Eckmann et al., 1990). 
84 Jegyezzük meg, hogy az emberek hasonlóképpen értékelik magukat akár egy kérdezıbiztosnak nyilatkoznak, 
akár egy nyomtatványt töltenek ki: így persze van egy kis torzítás az interjúszituáció miatt (meg kell jegyeznünk, 
hogy Nettle, 2005 szerint ez a torzítás számottevı is lehet). Az arckifejezések is vizsgálhatók, különös tekintettel 
a valódi, duchenne-mosolyok gyakoriságára, amikor a szem és a száj egyaránt mosolyog. Ezek a mérési adatok 
is jól (bár kevésbé jól) korrelálnak a vizsgált személy által bevallott boldogságszinttel. 
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II.3.1. A szociológiai-pszichológia iskola eredményei 

A címben jelzett irányzat deklaráltan legfıbb kutatási feladata tehát annak felderítése, hogy 
melyek azok a tényezık, amelyek magas szubjektív jóllétet eredményeznek. Kezdjük a 
mindig súlyos, húsbavágó és kényes kérdéssel, az anyagiakkal! Mivel ez a 
boldogságkutatások egyik központi területe és életre hívója is (lásd a jóléti paradoxont és az 
anyagiasság problémáját), kiemelten foglalkozunk ezzel a tényezıvel.85 A pénz nem boldogít 
– hallható lépten-nyomon. A pénz boldogít? – teszik fel a kérdést a boldogságkutatás iránt 
érdeklıdı laikusok. Ha elgondolkodunk azon, vajon mit is értünk e kérdésen, akkor a 
következı dilemmákkal szembesülünk. Vizsgálhatjuk a különbözı anyagi viszonyok között 
élık boldogságát, de azt is, hogy ugyanazon személy boldogságának alakulása mennyiben 
tükrözi az illetı anyagi körülményeinek változását. Nem mellékes az sem, hogy maga a pénz 
boldogít vagy az, amit megvehetünk rajta: a javak és a szabadság. Lehet, hogy valaki jól tud 
bánni az elızıvel és kevésbé az utóbbival – vagy éppen fordítva. Van-e olyan határ, amely 
elıtt még a pénzzel, utána pedig már az érte kapott dolgokkal való bánni tudás számít az 
egyén boldogságát illetıen? Netán az is lehet, hogy a pénz sikeres megszerzésében szerepet 
játszó személyiségjegyek (mint tehetség, kitartás) egyúttal a boldogságra való képességet is 
erısítik? 

Tudományosan közelítve a kérdéshez azt kellene megnéznünk, hogy különbözı emberek 
gazdagsága és boldogsága hogyan alakul, felírható-e ebbıl valamiféle összefüggés (lehetıleg 
a többi tényezı hatását kiszőrve) – vagyis keresztmetszeti elemzésre volna szükség. A másik 
lehetıség ugyanazon vizsgálati alany anyagi helyzete és boldogsága idıbeli alakulásának 
nyomonkövetése idısoros elemzéssel.  

II.3.2. A pénz boldogít? – A keresztmetszeti elemzések eredménye 

Ha azt a kérdést tesszük fel, hogy a gazdagabb országok vagy személyek boldogabbak-e, 
akkor az empirikus kutatások alapján a következı választ adhatjuk. A gazdagok általában 
boldogabbak, mint a szegények, tehát statisztikailag összefüggés mutatható ki a jövedelem, 
illetve az anyagi helyzet és a boldogságérzet között (mind egyéni, mind nemzeti szinten). A 
legtöbb kutatás azonban azt is kimutatja, hogy a korreláció egy bizonyos jövedelmi határ 
fölött már nem jelentıs (lásd többek között Veenhoven, 1989; vagy Diener és Seligman, 
2004). Az említett eredmények tükrében azt mondhatjuk, hogy a nemzeti és a személyes 
jövedelem határhaszna (természetesen a hasznosságot és a boldogságot szinonimaként 
értelmezve) csökkenı.86 

Azt is meg kell jegyezni, hogy olyan tényezık, mint a lakosság egészségi állapota, a 
kormányzati munka színvonala vagy az emberi jogok tiszteletben tartásának mértéke mind 
korrelálnak a nemzeti gazdagsággal. Amikor a fenti tényezık hatását kiszőrve vizsgáljuk a 
jövedelem és jóllét kapcsolatát, akkor a GDP szerepe elhanyagolhatóvá válik (Diener és 
Seligman, 2004). Úgy tőnik tehát, hogy az anyagi gazdagság csak egy bizonyos szintig 
boldogít – egészen addig hozzájárul az emberek boldogságérzetéhez, amíg elérnek egy 
megfelelı szintő, biztos életszínvonalat –, az alapvetı szükségletek (adott társadalmi 
közegnek megfelelı szinten történı) kielégítése után azonban már nem.87  

                                                 
85 Azért is, mert a boldogságkutatások során felmerülı egyik gyakori következtetés az, hogy a jóléti államok 
lakóinak több figyelmet kellene fordítaniuk a nem anyagi dolgokra. 
86 Helliwell (2003) egyenesen azt állítja, hogy egy ponton túl a GDP határhaszna zérus. 
87 Sıt, mi több, (mint már utaltam rá) Zolatas (1981) úgy véli, hogy bizonyos határon túl a gazdagság 
határhaszna negatív. Ezt egyelıre empirikus adatok nem támasztották alá – hacsak a jóléti paradoxonról szóló 
fejezet elején említett elrettentı fejlemények nem tekinthetık annak. Hasonlóképpen, Zolatas azzal indokolja 
feltevését, hogy a bıség társadalmában olyan káros jelenségek ütik fel a fejüket, mint a hamis igények, felesleges 
termékek, környezetszennyezés és egyéb társadalmi problémák stb. 
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Illusztráció gyanánt nézzük az alábbi kutatás eredményét, amely arra utal, hogy a csökkenı 
határhaszon elve a nemzetgazdaságnál szőkebb egységeket tekintve is érvényesül! Az alábbi 
ábra – amelyhez hasonlatosakat a fent említett tanulmányokban is láthatunk, csak éppen 
országokra vonatkozóan – egy olyan németországi felmérésre utal, melynek során jövedelmi 
decilisek szerint vizsgálták a lakosság elégedettségét. Itt is jól észrevehetı a határhaszon 
zsugorodása. 

1. ábra: Az élettel való elégedettség és a jövedelem Németországban 2000-ben 

 

 

 

Megjegyzés: A pontok a jövedelmi deciliseket jelzik, a minta elemszáma 12 979.  
Forrás: Frey, Stutzer (2003), a GSOEP adatai alapján. 

 
Az amerikai adatok is azt támasztják alá, hogy a gazdag emberek minden társadalomban 
boldogabbak, mint a szegények. Ahogy a következı táblázat is mutatja, az amerikaiak 
leggazdagabb egynegyedének negyvenöt százaléka vallja magát nagyon boldognak, míg a 
legszegényebb egynegyed esetében ez csak harminchárom százalék. Ráadásul ezek az 
arányok alig változtak az elmúlt harminc évben. A leggazdagabb huszonöt százalék tehát 
durván kétszer akkora életszínvonalon él, mint korábban, de boldogabb nem lett. A szegények 
is gazdagabbak lettek, de boldogabbak nem. Más országokban is hasonló a helyzet e 
tekintetben. A boldogság társadalmon belüli egyenlıtlen eloszlása is meglehetısen állandó 
maradt a legtöbb országban (Layard, 2005). 
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1. táblázat 

Boldogság és jövedelmi helyzet 

(az értékek az adott csoportba tartozók százalékos arányát jelentik) 

 Egyesült Államok Nagy-Britannia 

Alsó 
jövedelmi 
kvartilis 

Felsı 
jövedelmi 
kvartilis 

Alsó 
jövedelmi 
kvartilis 

Felsı 
jövedelmi 
kvartilis 

Nagyon boldog 33 45 29 40 

Eléggé boldog 53 51 59 54 

Nem túlságosan boldog 14 4 12 6 

Összesen 100 100 100 100 

Forrás: Layard, 2005, 41. o. 

II.3.3. A pénz boldogít? – Az idısoros vizsgálatok eredményei 

Az idısoros vizsgálatokat tekintve azt mondhatjuk, hogy a gazdaságilag fejlett országokban a 
legtöbb ember boldogságszintje 1950 óta nem növekedett lényegesen. Az Egyesült 
Államokban (mint már jeleztem) az emberek nem lettek boldogabbak, holott a nemzeti 
jövedelem több mint a duplájára nıtt. Nem gyarapodott a „nagyon boldog” emberek száma, és 
nem történt említést érdemlı fogyatkozás a „nem nagyon boldogok” körében sem. A helyzet 
Nagy-Britanniában is hasonló, ahol a boldogságszint 1975 óta változatlan, és (kevésbé 
meggyızı bizonyítékok azt sugallják, hogy) nem magasabb, mint az 1950-es években, 
miközben a reáljövedelem minden társadalmi rétegre nézvést nagymértékben emelkedett 
(Veenhoven, 2004 vagy Layard, 2005).  

A rendelkezésre álló adatok tanúsága szerint a világ vezetı ipari hatalmában a kérdéses 
idıszakban a jelentıs gazdasági expanzió ellenére az emberek elégedettsége változatlan 
maradt (Diener és Seligman, 2004). Japánnal kapcsolatban azt tudjuk, hogy 1958 és 1987 
között a reáljövedelem ötszörösére nıtt, míg a lakosság általános elégedettsége nem változott 
(Easterlin, 1995).  

Nyugat-Európával kapcsolatban más a helyzet. A második világháború után közvetlenül mind 
a boldogságszint, mind a gazdasági teljesítmény alacsony volt Angliában, Hollandiában, 
Franciaországban és az NSZK-ban. Az 1948 és 1975 közötti periódusban azonban ezekben az 
országokban a gazdasági növekedéssel párhuzamosan a boldogság is nıtt. Mint látjuk, Anglia 
esetében ez az állítás ellentmond a fentebbinek. Amivel csak arra kívánok rámutatni, hogy a 
boldogságkutatások sztenderdnek tekinthetı módszereivel egymással ellentétes eredményekre 
is juthatunk. A 70-es években ezek az országok (Franciaország példájára utal Diener et al., 
1997) ugyanolyan gazdagok és boldogok lettek, mint az USA, és ezek után a jóllét 
lényegében stagnált (Veenhoven, 1991). Az USA és Nyugat-Európa közötti különbséget – 
szintén Veenhoven – azzal magyarázza, hogy az amerikai lakosság már a világháború után 
elég magas boldogságszinten állt. Az is igaz, hogy néhány országban enyhén felfele ívelı 
trendet találunk, mint például Dánia esetében (Diener és Seligman, 2004). 

Magam tehát a következı – már említett – álláspontot tartom helyesnek, miszerint a pénz egy 
ponton túl nem boldogít. Sıt azt mondanám, hogy addig a bizonyos pontig is csak annyiban 
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boldogít, hogy az egyént nélkülözéstıl, szenvedéstıl, de mindenképpen valamiféle hiánytól 
szabadítja meg.88  

II.3.4. További boldogságtényezık 
Tekintsük át röviden, hogy a pénzen, az anyagi gazdagságon kívül milyen egyéb tényezık 
szerepét sikerült kimutatni a szubjektív boldogságérzet meghatározásában az empirikus 
boldogságkutatások során! Döntı jelentıséggel bír a magánélet. Az ezzel kapcsolatos 
felmérések rendre azt mutatják, hogy a házasságban, illetve stabil párkapcsolatban élık 
általában boldogabbak (sıt tovább is élnek), mint egyedülélı embertársaik (Clark et al., 
2003). Layard (2005) például sorraveszi a boldogságot befolyásoló hét legfontosabb tényezıt, 
és nála az elsı helyen a családi kapcsolatok áll. Oswald (1997) a boldogságra hajlamosító 
tulajdonságok élén említi a házas jelzıt.89  

Természetszerőleg kulcsfontosságú tényezı a munka, hiszen életünk nagy részét ezzel töltjük. 
Az egyénnek a saját munkájával való elégedettsége, és egyáltalán az, hogy hol és mit 
dolgozik, jelentıs befolyással van az általános boldogságszintjére. Az ezzel kapcsolatos 
kutatások egyöntetően azt sugallják, hogy azok találnak boldogságot a munkájukban, akik 
úgy érzik, hogy valami értelmes, hasznos dolgot, vagy olyan érdekes tevékenységet végeznek, 
amelyben kiteljesíthetik tehetségüket – egyszóval azok, akik szeretik a munkájukat (lásd 
például Kopp, 2005 vagy Scitovsky, 1990). Nem véletlen, hogy a fentebb hivatkozott Oswald 
eredményei szerint a munkájukat tekintve szabadúszók, önfoglalkoztatók közül kerülnek ki a 
legboldogabbak. 

A két nem, nık és férfiak boldogságszintje között a nemzetközi statisztikák tükrében nincsen 
jelentıs különbség (Layard, 2005). Az életkort tekintve az az általános tendencia rajzolódik 
ki, hogy a fiatalok és az idısek boldogabbak, mint a középkorúak (Blanchflower és Oswald, 
2000; Lelkes, 2003). Ennek kézenfekvı magyarázata az, hogy az ifjak úgy érzik, elıttük áll 
még az élet, életkoruknál fogva is tele vannak optimizmussal, és olyan életvitelt folytatnak, 
amelyet még jelentıs részben az élvezetek keresése vezérel. A boldogságszint hanyatlása 
rendszerint már a családalapítás után következik be, 
harminc-negyven éves korban, amikor belekerülnek a mókuskerékbe. Ilyenkor hárul a legtöbb 
feladat az emberre, a többség ekkor kezd karriert építeni, családot és otthont teremteni. Az 
idıseknek pedig már van mire visszanézniük, van mivel elégedettnek lenniük, és nem 
utolsósorban, általában nem kell a mindennapos létharcban olyan formában résztvenniük, 
hogy naponta be kellene járniuk egy munkahelyre. 

Ezek után nézzünk meg három olyan példát, amelyek jól mutatják, hogy a szakirodalom mire 
vezeti vissza a boldogságérzetet! Layard hét – ahogy ı nevezi, nagy hetes – 
boldogságtényezıje (fontossági sorrendben): a családi kapcsolatok, az anyagi helyzet, a 
munka, a közösségi és baráti kapcsolatok, az egészség, a személyes szabadság és a személyes 
értékek. Egy másik tanulmányban a magas szubjektív jóllétőek általában azok közül kerülnek 
ki, akik jó házasságban élnek, magas jövedelmőek, fehérbırő nık, magas képzettségőek, 
önfoglalkoztatók, nyugdíjasok, háztartásbeliek (Oswald, 1997). Diener és Seligman (2004) 
szerint pedig a legfontosabb tényezık: stabil demokratikus társadalom, amely megadja 
                                                 
88 Persze azt is valamilyen hiánytól szabadítja meg a pénz, aki az anyagi fogyasztás, illetve a státusverseny 
bővkörében élve a legújabb híradástechnikai berendezésre vagy autóra vágyik. Ettıl azonban még nem lesznek 
tartósan boldogabbak az ilyen emberek. Nem is beszélve arról, hogy ez a fajta hiányérzet általában 
mesterségesen gerjesztett. 
89 Érdekességképpen megjegyzem, hogy a házasságkötést közvetlenül megelızı és követı idıszak 
elégedettségét vizsgáló tanulmányban Clark et al. (2003) azt találták, hogy a házasságkötés ideje jelenti a 
csúcsot az elégedettségérzésben, ám míg a nıknél ez a csúcs valóban egybeesik a házasságkötés idıpontjával, 
addig a férfiaknál már egy évvel korábban jelentkezik (lásd 2. melléklet).  
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tagjainak a szükségletek kielégítésére szolgáló eszközöket; családi és baráti kötelékek; 
megfelelı munka és jövedelem; egészség és elérhetı egészségügyi ellátás; fontos célok; 
valamiféle filozófia vagy vallás, ami értelmet ad az életnek. 

Láthattuk, hogy a boldogságérzet meghatározóit viszonylag általánosan fogalmazzák meg a 
kutatások (hiszen további demográfiai, szociológiai jellemzıkkel lehetne még konkrétabb 
válaszokat adni, példának okáért úgy, hogy az ötven év feletti, vidéki, házas köztisztviselık a 
legboldogabbak). Ha ezeket a boldogságtényezıket látjuk, akkor úgy tőnik, lényegében véve 
három dologba lehetne sőríteni a magas boldogságérzethez szükséges kellékeket: anyagiak, 
bensıséges kapcsolatok, értelem (értsd értelmes élet, munka). Ezek akár a maslow-i 
szükséglethierarchia-rendszere legegyszerőbb változatának elemeivel is megfeleltethetık. A 
fizikai-fiziológiai szükségletek kielégítését jelentik az anyagiak, a közösségi-társas 
szükségletek ösztönzik a kapcsolatok kialakítását, és ha azt érzi az ember, hogy az életének 
van értelme, hasznos a munkája, akkor az egyfajta önmegvalósításnak is felfogható.  

Visszatérve a boldogság immár maslow-i elvekre alakított tényezıire, a legrövidebben talán 
úgy foglalhatnánk össze ıket, hogy harmóniában lenni önmagunkkal és a világgal – ez volna 
a magas boldogságérzet titka. Némileg ellentmondásosnak tőnhet, hogy az empirikus 
kutatások szerint szoros kapcsolat van az anyagiak és a boldogság között, valamint az a 
következtetésem, hogy a pénz lényegében nem boldogít. Az ellentmondást feloldandó, 
vegyük tekintetbe azt a tényt, hogy az erıs korrelációt mutató statisztikáknál az oksági 
viszony iránya (vagyis, hogy a gazdagság okoz boldogságot avagy fordítva) egyáltalán nem 
eldöntött kérdés. Számos kutatási eredmény utal fordított ok-okozati kapcsolatra, azaz arra, 
hogy a szubjektív boldogságérzet határozza meg egyes objektíven mérhetı paraméterek 
értékét. Nézzük, milyen empirikus kutatási eredmények támasztják mindezt alá! 

Kezdjük ismét az anyagiakkal! Hosszú idıszakot átölelı vizsgálatok eredményeibıl azt 
olvashatjuk ki, hogy a jóllétnek meghatározó szerepe van az egyéni jövedelem alakulásában, 
mégpedig úgy, hogy a boldogabb emberek többet keresnek. Diener et al. (2002) azt találták, 
hogy az elsı évfolyamos fıiskolai hallgatók boldogságszintje jól korrelált késıbb elért 
jövedelmükkel. 
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2. ábra: Felnıttkori jövedelem a fıiskola elsı évének boldogságérzete és a szülık 
jövedelemszintjének függvényében 

 

 
                             Mennyire volt vidám-jókedélyő az egyén a fıiskola elsı évében? 

Forrás: Diener, Seligman (2004). 

 

Hasonló összefüggést tárt fel Marks és Fleming (1999) egy ausztrál mintán, illetve Staw et al. 
(1994) is. Az utóbbi vizsgálat során a kezdeti állapot jövedelemszintjének hatását 
statisztikailag kiszőrve is igazolódott a feltételezés. Graham et al. (2004) kutatásainak 
tükrében a boldogság akkor is jól elırejelezte a késıbbi jövedelmet, ha kiszőrték a  
társadalmi-gazdasági és demográfiai változók hatását. Azt is kimutatták, hogy a boldogabb 
emberek sikeresebbek a munkahelyükön, de közvetlenül a termelékenységük is magasabb 
(Harter, 2000). A szubjektív jóllétérzés az ember fizikai állapotát is befolyásolja. Egy az 
1950-es években kezdıdött vizsgálat kimutatta, hogy az optimista betegek átlagosan nyolc 
évvel tovább éltek, mint a pesszimisták (Maruta et a.l, 2000). Egy másik, klinikai vizsgálat 
tanúsága szerint azok, akiket valamilyen beavatkozás elıtt jó hangulatba hoztak, jobban tőrték 
a fájdalmat (Cogan et al., 1987). Végül egy fontos gyakorlati jelentıséggel is bíró kísérlet: 
Ulrich (1984) mőtéten átesett betegek lábadozását kísérte figyelemmel, és azt találta, hogy az 
a csoport, amelynek kellemes kilátása volt – fákra –, gyorsabban felgyógyult, mint az, 
amelyik egy téglafalat volt kénytelen nézni. 

Akárhogyan is mérjük a boldogságot, mindig úgy tőnik, hogy hasznos az egészségünk 
szempontjából90 (egyéb tényezıket változatlanul hagyva).91 A magas szubjektív jólléttel 
rendelkezık a statisztikák tanúsága szerint tovább élnek (Palmore, 1969), és a szívkoszorúér-
betegségek kockázata is kisebb az ı esetükben (Sales és House, 1971). A boldog embereknek 
általában sokkal erısebb az immunrendszerük és szervezetükben alacsonyabb a stresszt okozó 
kortizol szintje. Ha mesterségesen influenza vírusfertızés veszélyének teszik ki ıket, akkor 
kevésbé valószínő, hogy elkapják a betegséget. Komolyabb mőtétek után is nagyobb 
valószínőséggel gyógyulnak fel (Layard, 2005). 

                                                 
90 Ne feledjük azonban – és ezzel elırebocsátom boldogságkoncepcióm egyik fontos elemét – Karinthy Frigyes 
szavait: „az emberek nem egészséget akarnak, hanem boldogságot”! 
91 Lásd például Ryff és Singer (2003), Goleman (1996, 1. fejezet) valamint, Rosenkranz et al. (2003). 
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A fentiek alapján nem meglepı, hogy a boldog emberek általában tovább is élnek. Ezt 
támasztja alá egy érdekes véletlen kísérlet. Egy amerikai apácazárda rendfınöke 1932-ben 
elhatározta, hogy minden belépı nıvérrel írat egy vázlatos önéletrajzot. Az irományokat 
megırizték, és nemrégiben független pszichológusok értékelték aszerint, hogy mennyi pozitív 
érzelmet lehet kiolvasni belılük. Majd ezeket az értékeléseket összehasonlították azzal, hogy 
az egyes nıvérek mennyi ideig éltek. A figyelemre méltó eredmény az volt, hogy a pozitív 
érzések mennyisége, amelyet egy nıvér a húszas éveiben írásba foglalt, kiváló elırejelzıje 
annak, hogy milyen hosszú ideig élt.92 

A boldogság persze nemcsak alapvetı beállítottság, hanem életesemények eredménye is lehet. 
A jótékony hatások ekkor is jelentkeznek. Például, amikor valamilyen boldog élményben van 
részünk, akkor a szervezetünk biokémiailag jobban mőködik, a vérnyomás és a pulzusszám is 
nagy valószínőséggel esik.93 A különösen jó élmények hosszan tartó hatást gyakorolhatnak az 
egészségünkre. Redelmeier és Singh (2001) vizsgálatában ugyan összemosódik a siker és a 
boldogságérzet, de az eredmény így is meggyızı. A kutatók annak a hétszázötven színésznek 
és színésznınek az élettartamát nézték meg, akit valaha is Oscar-díjra jelöltek. 
Feltételezhetjük, hogy a zsőri döntése elıtt a késıbbi gyıztesek és vesztesek átlagban 
egyformán egészségesek voltak. Akik azonban megnyerték az Oscart, azok átlagosan négy 
évvel tovább éltek, mint azok, akik nem. Lelkileg ekkora többletet jelentett számukra a 
gyızelem – legalábbis statisztikailag. 

II.3.5. A nemzetek boldogságrangsorából levonható következtetések 
Ha empirikus boldogságkutatásról van szó, akkor a leggyakrabban olyan statisztikák kerülnek 
elı, amelyek a világ országainak boldogságszintjét hasonlítják össze. Ha megnézzük ezeket az 
kimutatásokat, akkor azt láthatjuk, hogy a legboldogabb nemzetek között túlnyomórészt a 
leggazdagabbak szerepelnek, de fellelhetık köztük egyes közép- és dél-amerikai országok 
(mint Mexikó, Venezuela, Kolumbia stb.) és Nigéria is. Sıt elıfordult már az is, hogy Puerto 
Rico vagy Guatemala végzett az élen a boldogságrangsorban. A boldogtalan országok között 
még csak elvétve sem találunk egyet a leggazdagabbak közül, de a legboldogtalanabbak 
zömét mindig a volt szocialista országok teszik ki. Mindez két (látszólag némiképp ellentétes) 
megállapításra enged következtetni. Egyrészt arra, hogy igen nehéz – ha nem lehetetlen – 
objektíven mérhetı tényezık alapján megbecsülni egy-egy ország lakóinak átlagos 
boldogságszintjét; ha úgy tetszik, nem lehet felírni egy általános érvényő 
boldogságfüggvényt, mert amint láthattuk, mindig találhatunk meghökkentı kivételeket, talán 
azért is, mert az egyes tényezık súlya igencsak eltérı lehet. Másrészt, azt is mutatják az 
eredmények, hogy a korábban idézett legfontosabb boldogságtényezıknek mégiscsak van 
jelentısége. Gondoljunk az anyagiakra és a gazdag országok elıkelı helyezéseire a 
boldogságrangsorokban, valamint a kapcsolatokra és a latin-amerikai országok boldogságára, 
vagy éppen a gazdag és erıs közösségekkel rendelkezı skandináv országokra, amelyek 
szintén a legboldogabb országok között szerepelnek. A latin-amerikai országokkal 
kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy ha olyan rangsort készítünk, amely a 
boldogságérzeten kívül figyelembe veszi a várható élettartamot, illetve a társadalmi 

                                                 
92 Azokat tekintve, akik még 1991-ben is életben voltak, a következı kilenc évben a nıvérek legvidámabb 25 
százalékának csupán 21 százaléka halt meg, szemben a legkevésbé vidám 25 százalékkal, akik közül 55 százalék 
távozott el (Danner et al., 2001, idézi Layard, 2005). 
93 Ryff és Singer (2003) valamint Davidson et al. (2000). Ezekre az összefüggésekre kérdıíves és agyi 
vizsgálatok együttes alkalmazásával derült fény. Ryff és Singer azt is bemutatja, hogy a szerelmi és 
szeretetkapcsolatok jótékony hatással vannak a stresszindikátorokra, pontosabban, az általuk „allosztatikus 
tehernek” nevezett mutatóra, amely a stresszel összefüggésbe hozható fizikai indikátoroknak egy súlyozott 
átlaga. 
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egyenlıtlenségeket is (Sebestyén, 2005), akkor ezek az országok észrevehetıen lejjebb 
csúsznak a listán.  

E rész zárásaként következzék még egy adalék ahhoz a feltételezésemhez, mely szerint nem 
lehet elırejelezni, ki lesz boldog és ki nem, illetve hogy a legkülönfélébb életkörülmények 
között élık közül kerülhetnek ki nagyon boldog emberek! A nemzeteknél kisebb, 
homogénebb egységeket vizsgálva, néhány nagyon különbözı közösség boldogságszintjét 
hasonlították össze. Az eredmények az alábbi táblázatban láthatók. 

2. táblázat:  

Mennyire elégedettek az életükkel különbözı társadalmi csoportok? 

„A leggazdagabb amerikaiak” a Forbes magazin szerint 5,8 

Pennsylvaniai amisok 5,8 

Inuitok (Észak-Grönland) 5,8 

Afrikai masszájok 5,7 

Svédek (átlagosan) 5,6 

Felsıoktatásban tanulók (47 országból) 4,9 

Illinois-i amisok 4,9 

Kalkuttai slum lakosok 4,6 

Kaliforniai hajléktalanok 2,9 

Kalkuttai hajléktalanok 2,9 

 

Megjegyzés: a válaszadók 1-7-ig terjedı skálán értékelték, hogy mennyire értenek egyet az 
alábbi állítással: „Elégedett vagyok az életemmel”. 
Forrás: Diener, Seligman (2004). 

II.3.6. Az újkardinalisták 
A másodikként tárgyalandó iskola célkitőzései a legambiciózusabbak a boldogság mérését, 
mérhetıségét illetıen – és ezek megvalósítása is példaértékő. Ezt az irányzatot Van Praag 
neve fémjelzi, és hívhatjuk ıket alapállásuk okán újkardinalistáknak vagy legfıbb 
székhelyük, illetve mérési módszerük közkelető elnevezése (a leydeni megközelítés – the 
leyden approach) alapján leydenieknek. A legfontosabb ismérvük az, hogy a boldogságot, 
illetve a hasznosságot kardinálisan mérhetınek, sıt személyek között (interperszonálisan) 
összehasonlíthatónak tartják. Így céljuk a gazdaságpolitika kezébe olyan hasznosság- vagy – 
ahogy ık nevezik – jólétfüggvényeket adni, amelyek segítségével a döntéshozók egy 
igazságosabb, boldogságmaximalizáló elosztást valósíthatnak meg.  

Az elnevezés és a célkitőzés is mutatja, hogy esetükben a jóléti gazdaságtan egyik fontos 
állomásáról van szó. Azért is illik rájuk az újkardinalista jelzı, mert kardinális 
hasznosságfüggvényeik mögött empirikus adatok sora áll, mintegy azok helyességét 
alátámasztandó. Van Praag és munkatársai annak az irányzatnak a legjelesebb képviselıi 
közé tartoznak, amely úgynevezett kiterjesztett hasznossági függvényt alkalmaz. Itt olyan 
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függvényre94 kell gondolni, amelynél a hasznosság konkrét értékét az adott egyén külsı és 
belsı „körülményei” is meghatározzák. A leydeniek az egyéni jövedelem és hasznosság 
összefüggését vizsgálták kérdıíves felmérésekkel, és ennek eredményeként egyéni 
hasznosságfüggvényeket konstruáltak. Vizsgálataik során (lásd Van Praag, Frijters, 1999) 
elsısorban a jövedelemre koncentráltak, de késıbb számos egyéb tényezıt (gyermekek 
száma, idıjárás stb.) is bevontak az elemzésbe. A kutatás elsı részében azt kérték a 
felmérések alanyaitól, hogy tételesen sorolják fel, milyen nagyságú nettó jövedelem volna 
számukra „nagyon rossz”, „rossz”, „nem elégséges”, „elégséges”, „jó” és „nagyon jó”. A 
módszer során ezekbıl a verbális osztályozásokból konstruáltak egy 0 és 1 közötti értékeket 
felvevı hasznossági függvényt. A megkérdezettek tehát megadták feltételezett kardinális 
hasznossági függvényük inverzének néhány értékét úgy, hogy különbözı verbális 
hasznosságkategóriákhoz hozzárendelték a megítélésük szerint megfelelı jövedelemértéket – 
ezt nevezik IEQ-nak (Income Evaluation Question – jövedelemkiértékelı kérdés). A feladat 
ezek után már csak annyi volt, hogy a verbális értékeket számokká, a pontokat pedig 
folytonos függvénnyé alakítsák át. Az adatok feldolgozásakor arra az eredményre jutottak, 
hogy különbözı egyének egységes módon fordítják le a szóbeli kategóriákat számokra – ami 
persze nem az abszolút nagyságokat illeti, hiszen különbözıek vagyunk, és más-más 
elképzeléseink vannak a megfelelı jövedelemrıl – de a hat számérték minden megkérdezett 
esetében legjobban a lognormális eloszlásfüggvénnyel volt közelíthetı. Egyéb felmérések 
arról gyızték meg a kutatókat, hogy az IEQ során a vizsgálat alanyai az egymást követı 
verbális kategóriák közötti hasznosságkülönbséget rendre azonosnak gondolják – EQA (Equal 
Quantile Assumption – azonos kvantilisek feltételezése). (Ezt a feltételezést immár 
általánosan alkalmazzák különbözı elemzésekben, lásd például Lelkes, 2003.) A kutatóknak 
így már csak az egyes pontokra legjobban illeszkedı folytonos függvényt kellett 
megtalálniuk.  

3. ábra: A jövedelem hasznosságának függvénye az újkardinalisták szerint 

 

Forrás: Van Praag (1999), 419.o. 

Megjegyzés: Y az egyén jövedelme µ és σ pedig személyenként változnak. Ökonometriai modellekkel µ nagyon jól becsülhetı az 
egyén aktuális jövedelme, családjának mérete stb. alapján. Vegyük észre, hogy a kapott hasznossági függvény kísértetiesen hasonlít 
Kahneman és Tversky prospect theory elnevezéső elméletének értékfüggvényére, így tehát a leydeni függvény összhangban áll a kísérleti 
eredményekkel (lásd Kahneman és Tversky 2000). 

                                                 
94 Ui(x) = V(x,ri), U

i ahol az egyéni V pedig az általános (kiterjesztett) hasznossági függvény, ri az egyéni 
körülményjellemzık vektora (Berde és Petró, 1995). 
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Az újkardinalisták közül azonban a hollandok meg is tudják indokolni, hogy a kapott 
hasznossági függvényt miért tekintik kardinálisnak, sıt még az interperszonális 
összehasonlíthatósággal kapcsolatban is empirikus bizonyítékokkal szolgálnak. 

A boldogság közgazdaságtana kapcsán tehát ilyen értelemben beszélhetünk kardinális 
hasznosságfüggvényrıl. Folytassuk azonban az interperszonális összehasonlíthatósággal! Az 
újkardinalisták ezt azzal igazolják, hogy – mint már említettem – vizsgálataik során azt 
találták, hogy a megkérdezettek többsége nagyon hasonlóan fordítja le a numerikus 
hasznossági skálát verbálisra, és joggal feltételezhetjük azt is, hogy a különbözı szóbeli 
jelzık alatt hasonló dolgokat értenek az emberek. A kérdés az, hogy ha a kapott kardinális 
hasznosságfüggvény alapján egy adott esemény hatására két különbözı egyén hasznossága 
egyaránt, mondjuk 0,1-del csökken, akkor ez egyenlı mértékben sújtja-e a két egyén 
kedélyállapotát. A boldogságcsökkenés abszolút mértékét illetıen azt kell mondanunk, hogy 
nem feltétlenül. A belsı, egyéni különbözıségeket talán nem is lehet, és nem is érdemes 
ekkora pontossággal számszerősíteni. Másrészt, a kiterjesztett hasznossági függvénynek 
pontosan az a lényege, hogy az egyéni különbözıségeket (azok legfontosabb csoportját, a 
különbözı viszonyítási alapokat) beépíti a függvényekbe; azonban még így is nyitva marad a 
kérdés, hogy például két egyént tekintve, hasznosságuk, mondjuk 0,5-rıl 0,4-re való apadása 
egy elosztási modellben azonos súllyal esik-e a latba. Nem tartom kizártnak, hogy az ilyen 
kérdésekre a tudomány soha nem fog egzakt válasszal szolgálni, csak bizonyos konvenciókra 
hagyatkozhatunk. Megjegyzendı, hogy hasonlóképpen érvel az interperszonális 
összehasonlíthatóság ellen Osmani, 1993. 

Elfogadva azonban a leydeniek által konstruált hasznossági függvények érvényességét, 
segítségükkel elvileg kialakítható egy olyan adórendszer, amelyben a különbözı mértékő 
egyéni adóterhek boldogság szempontjából mindenkit egyformán sújtanak – akár abszolút, 
akár relatív értelemben vesszük a jóléti áldozatot.  

A személyközi összehasonlíthatóság mellett szóló bizonyítékokat keresve a kísérleti 
közgazdaságtan – és a harmadik iskola – vizeire evezünk. Természetes dolog, és nap mint nap 
tapasztalhatjuk azt – ami az empirikus boldogságkutatások egyik legfontosabb kérdése –, 
hogy ugyanazon objektíve megragadható eseményeket különbözı egyének szubjektíve 
másképp értelmeznek. Kísérletek során azonban találtak olyan eseteket, amikor a szubjektív 
értékelés összhangban volt a tárgyilagosan mérhetı hatással. Megfigyelték például (mint már 
korábban utaltam rá), hogy egyes agyi területek elektromos aktivitása az átélt öröm, illetve 
fájdalom intenzitásának megfelelıen változik; vagy hogy a szülés alatt érzett, önbevallással 
mért fájdalom és a valós összehúzódások fizikai ereje közötti kapcsolat nagyon hasonló a 
vizsgálatban szereplı különbözı egyéneknél (Algom és Lubel, 1994). Az ilyen és ehhez 
hasonló, az agyi mőködésre koncentráló fiziológiai kísérletek a jövıben komoly elırelépést 
jelenthetnek a hasznosság mérésében is. 

II.3.7. Kahneman és a gazdaságpszichológiai iskola 
Mint már utaltam rá, kissé talán erıltetett a boldogság mérésének iskoláiról beszélni. A 
kutatások többségét magában foglaló elsı csoporttól – amely jóformán csak méri a 
boldogságot, és ontja az eredményeket különösebb elméleti megfontolások nélkül – 
határozottan különválasztható a leydeni csoport és Kahnemanék tevékenysége. Kahneman és 
Tversky munkásságának jelentıségét nehéz volna túlbecsülni. A nem hozzáértık számára már 
csak az is mutathatja nagyságukat, hogy kognitív pszichológus létére Kahneman kapta a 2002. 
évi közgazdasági Nobel-díjat.95 A nagy tudós életmővének csak egy szelete a 
                                                 
95 Hogy tovább gyarapítsuk a furcsaságok sorát, Kahneman úgy kapta meg a nagy elismerést, hogy állítólag soha 
egyetlen közgazdasági elıadáson, illetve kurzuson nem vett részt. 
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boldogságkutatás, és az, hogy ezzel foglalkozik, témánk – azaz a boldogságkutatás – 
fontosságát húzza alá. Kahnemanék jelentısége abban áll, hogy elsısorban a kockázattal 
kapcsolatos viselkedés terén, sikerrel oldották fel a tapasztalat és az elmélet egyes 
ellentmondásait, méghozzá úgy, hogy újabb kísérleteket folytattak addig, míg nem sikerült 
egy újabb koherens elméleti modellt alkotniuk. 

A boldogságkutatások kapcsán is több jelentıs új eredményt könyvelhetnek el – a már 
említett DRM módszerén kívül. Kahnemanék boldogságkutatásokkal kapcsolatos ténykedése 
hasznosságelméleti indíttatású. A prospect theory – amit fordítanak kilátáselméletnek 
(Hunyadi és Székely, 2003) meg elváráselméletnek (Hámori, 2003) is – úgynevezett 
értékfüggvénye nem más, mint a pénz egyfajta hasznosságfüggvénye, amelynek felírásával 
már Daniel Bernoullitól kezdve Neumann Jánoson és Oscar Morgensternen keresztül 
(bıvebben lásd például Bernstein, 2000) több nagy elme is foglalkozott, míg Kahneman és 
Tversky – úgy tőnik – megnyugtatóan rendezte a kérdést (hiszen – csak emlékeztetek rá – az 
értékfüggvény alakja összhangban van a valóságban megfigyeltekkel). További jelentıs 
kísérleti felfedezéseik (az elnevezés szintjén is) a hasznosság méréséhez és elméletéhez 
kapcsolódnak. Ezeket mindig megpróbálták valamiféle elméleti keretbe beágyazni. Ennek 
jegyében egy nagyon fontos – témánk szempontjából pedig majd kulcsszerepet játszó – 
distinkcióra mutattak rá, nevezetesen (és erre már utaltam) a tapasztalati és a döntési 
hasznosság (experienced vs. decision utility) elkülönítésére. A leghelyénvalóbb 
megfogalmazás az, hogy ez kétfajta megközelítése a hasznosságnak, nem csak a mérésének 
két módja, hanem magának a fogalomnak két különbözı metszete, dimenziója, elméleti 
megközelítése. 

Ha ismét visszatérünk a 18. század végéhez, a hasznosság fogalmának megszületéséhez, 
akkor azt mondhatjuk, hogy az eredeti benthami hasznosságfogalom kardinális hasznosságot 
takar, hiszen – már csak a marginalista forradalomnak is köszönhetıen – azt feltételezték, 
hogy adott jószág elfogyasztásakor a fogyasztó hasznossága egy konkrétan meghatározható 
számértékkel növekszik. Másrészt a benthami hasznosságfogalom tapasztalati hasznosságot 
jelentett, hiszen a jószág elfogyasztásához kötötték a hasznosságértéket. A tapasztalati 
hasznosság ugyanis azt a hasznosságot jelenti, amelyet egy adott esemény, mondjuk egy 
jószág elfogyasztása nyomán érez az egyén. Ezzel szemben a döntési hasznosság az a 
hasznosságérték, amelyet az egyén a fogyasztói döntései során az adott jószágnak tulajdonít – 
a konkrét esemény, a fogyasztás átélése nélkül mintegy elızetesen. Újfent világosan láthatjuk, 
hogy a paretoi ordinális hasznosságfogalomra alapozott kinyilvánított preferencia-eljárás 
alapján származtatott hasznosság: döntési hasznosság.  

Az empirikus boldogságkutatások abban is újat hoztak a tudományba, hogy a hasznosságot – 
boldogság formájában – ismét mint tapasztalati hasznosságot fogták fel, illetve a tudomány 
történetében elıször így is mérték. Felhívom a figyelmet, hogy mindez nem jelenti azt, hogy a 
kardinális hasznosság automatikusan tapasztalati hasznosság, és az ordinális hasznosság pedig 
mindig döntési hasznosság. A prospect theory értékfüggvényét például olyan kérdések alapján 
alakították ki Kahnemanék, amelyekben a megkérdezetteknek hipotetikus helyzetek – lutrik – 
közül kellett választaniuk. Az alábbi táblázat leegyszerősítve érzékelteti az eddig tárgyalt 
hasznosságelméleti dichotómiákat. 
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3. táblázat: A hasznosságértelmezés kettıssége 

 

 

Kahneman és munkatársai boldogsággal kapcsolatos kutatásaiból is csak egyetlen fontos 
fejezettel foglalkozom az alábbiakban, mivel ez jelenti az empirikus boldogságkutatások 
gazdaságpszichológiai, kísérleti ágát.96 Mi is volt az igazi nóvum az ı kutatásaikban? Ha az 
elsıként említett iskola felıl közelítünk a kérdéshez, akkor megállapíthatjuk, hogy az egyén 
általános boldogságszintjét már Kahnemanék elıtt is mérték; sıt konkrét történésekre 
levetítve is úgy, hogy az esemény után megkérdezték a kísérlet alanyát, mennyire értékeli azt 
kellemesnek. Kahneman viszont a boldogságnak egy olyan koncepcióját alkotta meg, amely 
az egyén aktuális vagy egy az egyén által átélt hosszabb idıszak boldogságát a boldogságérzet 
elemi egységeire – azaz minden egyes idıpontban folyamatosan mért boldogságérzetre – 
vezette vissza. Ennek megvalósíthatósága – legalábbis egyelıre – természetesen csupán 
rövidebb eseményekre szorítkozik, és semmiképpen sem (akár csak) több napot is (hosszabb 
idıszakról nem is beszélve) átívelı történésekre. 

Kahneman és munkatársai tehát abban hoztak újat a boldogság, illetve hasznosság mérésének 
történetébe, hogy idıben kiterjedı események hasznosságát mérték nem utólagosan, hanem az 
esemény közben folyamatosan percrıl-percre, pillanatról-pillanatra, vagy úgy is 
mondhatnánk, valós idıben. Hogy mindez hogyan mőködik, azt legplasztikusabban egy 
kolonoszkópiás kísérlet példájával lehetne érzékeltetni. A kellemetlen orvosi vizsgálaton 
átesı egyének fájdalmát percrıl percre regisztrálták – ez látható a függıleges tengelyen – a 
beavatkozás közben eltelt idı – vízszintes tengely – függvényében úgy, hogy a páciensnek 
percenként értékelnie kellett a fájdalomérzetét 0 és 10 között. A külön-külön mért 
hasznosságértékeket pillanatnyi vagy instant hasznosságnak (moment utility, instant utility) 
nevezték el. A két elnevezés egyazon dologra utal, mégis egy árnyalatnyi értelmezésbeli 
eltérésre is rávilágít, illetve ugyanannak a dolognak két különbözı oldalára. A pillanatnyi 
hasznosság egyszerően az esemény adott pillanatának szubjektív értékelését jelenti a 
boldogságérzet szempontjából. Ezt meg lehet ragadni instant hasznosságként is, amely – maga 
Kahneman (1999) meghatározása alapján – nem más, mint az, hogy az egyén mennyire 
szeretné, hogy az adott esemény folytatódjék.97 Az instant hasznosság értékekbıl pedig az 

                                                 
96 A mondatból az is kiviláglik, hogy Kahneman szerteágazó munkásságán belül a boldogságkutatásoknak is – 
ha szabad úgy fogalmaznom – több ágát mőveli, illetve mővelte. 
97 Azért olyan velıs ez a definíció, mert tudjuk, hogy az öröm- illetve fájdalomérzet evolúciós funkciója 
pontosan az, hogy az ehhez kapcsolódó esemény folytatására-megismétlésére, illetve azonnali felfüggesztésére, 
jövıbeli elkerülésére (az attól való tartózkodásra) készteti az egyént.  

A hasznosságértelmezés tárgya 

Konkrét esemény Az egyén élete általában 

A hasznosság jellege 

Fogyasztói hasznosság Általános boldogságszint 

A hasznosság értelmezésének / megragadásának célja 

A fogyasztói magatartás modellezése Megfelelı elosztási viszonyok kialakítása 
(jóléti gazdaságtan) 

    A hasznosság mérhetıségének minısége 

Ordinális Kardinális 

A mérés alapja 

Az egyén döntései Az egyén szubjektív benyomásai, tapasztalata 
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általuk meghatározott függvény idıbeli integráljaként adódik az esemény teljes hasznossága 
(total utility). A modell hosszabb idıszakra való kiterjesztése jelentené Kahneman objektív 
boldogságnak nevezett koncepcióját, amelynek gyakorlati megvalósítása – mint arra már 
utaltam – problematikus, de jobb híján egyelıre a már szintén tárgyalt ESM módszerrel lehet 
közelíteni. 

4. ábra: Kolonoszkópiás vizsgálat során érzett fájdalom mértéke 

 

Forrás: Kahnemann és Tversky (szerk.) (2000), 674. o. 

 

Nem véletlenül hivatkoztam a kolonoszkópiás beavatkozás példájára. Amint az jól kivehetı 
az ábrából, az A eset során végzett procedúra idıben sokkal rövidebb, mint a B, és abszolút 
értelemben véve jóval kevesebb fájdalommal jár. Az A eset teljes tapasztalati hasznossága 
ezért nagyobb – mert kevesebb fájdalommal jár – mint a B eseté. Érdekes módon azonban, ha 
olyan kísérleti alanyokat kérdeztek meg, akiken mind az A-val, mind a B-vel jellemezhetı 
beavatkozást elvégezték, hogy ha még egyszer alá kellene vetni magukat ennek a kellemetlen 
aktusnak, akkor melyiket választanák, a többség a B esetre voksolt. Vagyis az esemény 
tapasztalati és döntési hasznossága eltért! Mi lehet ennek a magyarázata? 

Kahnemanék azt találták, hogy az esemény utólagos megítélésében szinte semmi szerepet 
nem játszott a beavatkozás idıtartama. Jól korrelált viszont a végsı értékeléssel a 
legfájdalmasabb pillanat hasznossága valamint az utolsó három perc átlagos fájdalomszintje. 
Az utólagosan regisztrált fájdalomérzetet, vagy másképpen a beavatkozás (bizonyos 
tekintetben) döntési hasznosságát a legjobban az elızı két érték – tehát a legintenzívebb 
fájdalom pillanata és az utolsó periódus – átlaga jelzi elıre. Ami az utólagos megítélés 
szempontjából számít, az nem a kellemetlenség idıbeli kiterjedése, hanem a fájdalom csúcsa 
(peak) és a procedúra vége (end), így született meg a csúcs/vég szabály (peak/end-rule). Az 
idıben elhúzódó események utólagos értékelésekor tehát agyunk heurisztikákat alkalmaz. A 
két legkönnyebben megragadható rész kézenfekvı módon a csúcs és a vég. Ha az evolúciós 
elmélet szempontjából boncolgatjuk a kérdést, akkor természetesnek tőnik, hogy az emberi 
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agy arra szelektálódott, hogy a normálistól eltérı,  a vészjelzésekre érzékenyebben reagáljon; 
akinek az agya nem a csúcs/vég szabály szerint mőködött, az könnyebben vált a vadállatok 
prédájává, a tőz martalékává vagy egyéb természeti csapások áldozatává (ezt a magyarázatot 
adja a jelenségre Layard, 2005 és Nettle, 2005 is). Az efféle torzítás léte felveti a kérdést, 
hogy a közösség boldogulása szempontjából mire koncentráljunk. Az olyan intézkedésekre, 
amelyek közvetlenül jó érzéssel töltik el az embereket, vagy az számít inkább, hogy mit 
tárolnak az emberek az emlékeikben egy adott intézkedés kapcsán? Ezek nem elhanyagolható 
kérdések, a pontos vizsgálatuk még sok kutatómunkát igényel. 

A fentiekbıl még egy nagyon fontos következtetés adódik. Jól érzékelhetı volt, hogy az 
abszolút értelemben több fájdalommal járó változatot végsı soron kedvezıbbnek ítélték a 
megkérdezettek. Mindezt tetézi az a tény is, hogy a beavatkozás idıbeli hossza sem korrelált 
az utólagosan regisztrált fájdalomérzettel. Egy olyan esettel állunk tehát szemben, amelyik 
ellentmond a közgazdaságtan egyik alapelvének, mégpedig a preferenciarendezés axiómái 
közül a dominancia elvének, amely azt mondja ki, hogy ha egy jószágból többet kaphat a 
fogyasztó ceteris paribus, akkor hasznossága nı. A negatív oldalra, vagyis a fájdalomra 
lefordítva ez azt jelenti, hogy a több fájdalom kellemetlenebb kell hogy legyen – amint 
láthattuk azonban, a kísérletek ennek az ellenkezıjét mutatják. Ismét egy olyan mozzanatra 
leltünk, amikor nem közgazdaságtani kutatások közgazdaságtani axiómáknak mondanak 
ellent (esetleg le is döntik azokat).  

A sorra vett három iskola legfontosabb jellemzıirıl ad képet a következı összefoglaló 
táblázat. 

4. táblázat: Az empirikus boldogságkutatás iskoláinak legfıbb jellemzıi 
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Ezek voltak az empirikus boldogságkutatás legfontosabb eredményei. Számos érdekes 
összefüggésre derült fény, ugyanakkor azt is látni kell, hogy ez a terület még gyerekcipıben 
jár. Ez megmutatkozik abban, hogy a fogalmak használata nem egységes, ami meglátásom 
szerint annak is a jele, hogy a boldogság kérdésének elméleti megalapozása még viszonylag 
gyenge lábakon áll. Ez alatt azt értem, hogy elsısorban a kérdıíves felmérések eredményei 
annyira kecsegtetıek voltak, hogy hatalmas lendületet vett az adatfelvétel, és a kezdeti 

                                                 
98 Gross National Happiness. 
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elégedettségre, illetve boldogságérzetre vonatkozó kérdések sikerén felbuzdulva az ezekre 
alapozott boldogságfogalmat használták, kevés hangsúlyt fordítva arra, hogy a boldogság 
ekképpen való felfogása milyen problémákat rejthet magában. Ezért úgy vélem, hogy az 
empíria elıreszaladt az elmélethez képest; így a következı fejezetben a boldogság lehetséges 
értelmezéseivel foglalkozom, megmutatva azt is, hogy milyen fenntartásokkal élhetünk a fent 
bemutatott boldogságkoncepcióval – a szubjektív jólléttel – kapcsolatban. 
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III. Az empirikus boldogságkutatás kritikája a különbözı 
boldogságértelmezések tükrében 

Az empirikus boldogságkutatások legfontosabb eredményeinek áttekintése után nézzük meg, 
hogy a boldogságnak milyen különbözı értelmezései léteznek! Ezek tükrében világossá válik, 
hogy az empirikus felmérések túlnyomó részében használatos boldogságkoncepciót miért 
tartom a fogalom túlságosan szők értelmezésének. Nehezen vitatható persze, hogy ez a 
redukált változat az, amely többé-kevésbé kielégíti a mérhetıség feltételét, illetve hogy az 
ennél tágabban értelmezett boldogság mérése meglehetısen problematikusnak tőnik. Ez 
utóbbival mégis foglalkoznunk kell, ha azt tartjuk szem elıtt, hogy a közgazdaságtan jobbá 
tegye az emberek életét. Attól ugyanis, hogy valaki nagyon boldognak érzi magát, még nem 
feltétlenül lesz jobb az élete – ahogy ezt majd példákkal is igazolni fogom. Ha tehát komolyan 
gondoljuk a boldogság közgazdaságtanának megteremtését, akkor kritikusan kell vizsgálni azt 
a kutatók többsége által vallott nézetet, miszerint az egyének és a társadalom szubjektív 
jóllétének növelése az üdvözítı út; és azon is el kell gondolkodni, hogy miképpen lehet más 
boldogságkoncepcióknak megfelelı gazdaságpolitikát vagy akár – csak az egyén 
szemszögébıl vizsgálva – életvitelt megvalósítani. 

III.1. A konkrét boldogságkoncepciók 
Mielıtt rátérnénk a szakirodalomban található különféle boldogságértelmezések 
rendszerezésére, szenteljünk néhány szót a fogalom megjelölésére szolgáló szavunk 
jelentésére és eredetére. A magyar boldog szó – eredetileg bovdug alakban – 
varázslatba-bővöletbe esett, elrévült,99 elbájolt, megkötözött állapotot jelölt (A. Molnár, 
1985). A (korai) ómagyar korban – a Halotti beszédben is – a boldog szó a szent 
szinonimája.100 Kódexeinkben elıfordul dús-gazdag jelentéssel is. Jelenlegi értelmét pedig a 
középkorban kapta. Mivel a szakirodalom zömében angol nyelvő, utalok az angol happiness 
etimológiájára is.  Itt a szótı a ’hap’ fınév (egyébként igeként is létezik), melynek jelentése 
véletlen, szerencse, sors, végzet – vagyis bármi, ami történik az emberrel lett légyen az jó 
vagy rossz, amint erre a szóból képzett gyakran használatos happen (történik) ige is utal. Így 
lett az angol nyelvben az, akivel sok jó történik happy, azaz boldog. Ennek is köszönhetıen a 
mai köznyelvben a happy jelenti azt is, hogy valakinek szerencsések a körülményei, és azt is, 
hogy valaki jól érzi magát – állítja Griffin, 2007. Ezzel szemben Haybron (2003) azt mondja, 
hogy az angol nyelvben a boldog egész egyszerően csak azt jelenti, hogy valakinek jókedve 
van.101  

A nyelvi kitérıt lezárandó, meg kell jegyeznünk, hogy az empirikus kutatások azt sugallják: a 
különbözı nyelvet beszélı emberek nagyjából ugyanazt értik a fogalom alatt. Kínai diákok 
egy csoportját például megkérték, hogy válaszoljanak a boldogságukat vizsgáló kérdésre 
egyszer kínaiul, egyszer pedig angolul úgy, hogy a megkérdezések között két hét telt el. Az 
eredmény mindkét nyelven szinte ugyanaz az átlagos boldogságszint volt, és a különbözı 
nyelveken megadott boldogságszintek nagyrészt megegyeztek a diákoknál (Shao, 1993). 
Eszerint azok, akik kínaiul és angolul is beszélnek, nagyon hasonló jelentést tulajdonítanak a 
„boldog” szónak a két nyelvben. Mivel az angol és a kínai két egymástól eléggé különbözı 

                                                 
99 Fontos lehet megjegyezni, hogy ezek szerint a boldog szó eredeti jelentése a transzcendenciára is utal, hiszen 
annak idején a sámánok is révületbe estek, hogy felvegyék a kapcsolatot a természetfelettivel. 
100 Ez Szőz Mária korai megnevezéseiben ugyancsak tükrözıdik, s gyakran látható például a Jókai-kódexben is, 
ahol Assisi Szent Ferencet egyaránt nevezik Bódog Ferencnek és Szent Ferencnek. (A. Molnár, 1985) 
101 Meg kell jegyeznünk, hogy a happy az elégedettségre is utal. Az „Are you happy with that?” kérdés jelentése: 
Jó ez neked, megelégszel vele? 
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nyelv, ez az eredmény megnyugtató – állítják a kutatók. Meglátásom szerint azonban ez nem 
bizonyítja azt, hogy a boldogságnak ugyanaz volna a jelentése a különbözı nyelvekben. A 
fenti kísérlet csupán azt igazolja, hogy a kínai diákok ugyanazt értik a boldogság szó kínai és 
angol alakján. A józanész azt sugallja, hogy valaki megtanul egy szót elıször az anyanyelvén, 
majd ugyanezt a jelentést rátestálja az adott szó idegen nyelvbeli alakjaira is.  

A nyelvi különbözıségek elhanyagolhatóságát sokkal inkább alátámasztja a következı 
kutatási eredmény. A svájci németek, franciák és olaszok csoportja hasonlóan válaszol a 
boldogságkérdésekre. Ráadásul a svájciak, három anyanyelvi csoportját102 tekintve 
boldogabbak, mint az ugyanolyan nyelvet beszélı szomszédjaik – Franciaországban, 
Németországban vagy Itáliában. Tehát vélhetıleg nem a nyelvet, hanem az életmódot 
tükrözik a válaszok (Layard, 2005). Az egyes országok boldogságérzetének eltérésében tehát 
nagy valószínőséggel nem játszanak szerepet a nyelvi különbségek. Mindazonáltal 
valószínőnek tartom, hogy a különbözı kultúrák – akárcsak az egyének – valamelyest 
eltérnek abban, hogy mit értenek a boldogság fogalma, illetve a saját nyelvükben az annak 
megjelölésére használatos szóalak alatt.  

Mint láttuk, a boldogság szó eredete is azt sugallja, hogy jelentése többrétegő lehet. Kopp 
Mária három szintjét különbözteti meg a boldogságnak. Az elsı a fogyasztásból eredı 
boldogság, a fogyasztói elégedettség. Aki ezen nem tud túllépni, az – mint ahogy arra már a 
jóléti paradoxonról szóló fejezetben utaltam – arra kárhoztatott, hogy az anyagi fogyasztás 
bővkörében tengesse életét, mert boldogságérzetének fenntartásához újabb és újabb 
fogyasztói impulzusokra van szüksége. A boldogság második szintje a Csíkszentmihályi 
(1990) révén ismertté vált flow. Ez mindig valamilyen aktív tevékenységet jelöl, amelyet a 
szereplıje olyannyira élvez, hogy szinte megfeledkezik magáról. Meg kell jegyeznünk 
azonban, hogy a jelenséget már korábban Maslow (1957,) is leírta csúcsélmény103 néven, 
egyébként pedig a különbözı vallások szent szövegeiben is számos ilyen eset található.104 E 
tipológia szerint a legmagasabb rendő boldogság a trankvilitás. Ez egy olyan rendíthetetlen 
nyugalmi állapot, amelybıl az embert semmi nem tudja kimozdítani. A világgal és önmagával 
való mély megbékéltség jellemzi az erre a legmagasabb szintre elért egyéneket. 

Ha az empirikus kutatások során használt boldogságfogalmakat egy tágabb perspektívából, 
filozófiai síkról szemléljük, akkor azt mondhatjuk, hogy a boldogságnak ez csupán egy 
szelete. Az embereket és a filozófusokat már évezredek óta foglalkoztatja az a kérdés, hogy 
milyen a jó élet. Az ember legfıbb célját a legtöbb filozófus a boldogságban jelölte meg. A 
kérdés csak az, hogy mit értettek ez alatt. Az empirikus irodalomban, illetve a filozófiában 
megjelenı boldogságfogalmak legátfogóbb rendszerezését Haybron (2000) adja. Eszerint 
alapjában véve három boldogságfelfogást különböztethetünk meg: a pszichológiai, a 
prudenciális és a perfekcionista boldogságot (psychological, prudential, perfectionist 
happiness).  

Ha a boldogságot egy pszichológiai állapotnak tekintjük, és azt mondjuk, hogy az ember 
akkor boldog, ha jól érzi magát a bırében, akkor a pszichológiai boldogságról beszélünk. A 
pszichológiai boldogságot ötféleképpen értelmezhetjük, illetve ezeknek megfelelıen 
                                                 
102 A rétorománokról nem szólt az idézett kutatás. 
103 „Jómagamnak is volt már olyan misztikus élményem – írja Maslow (1957) – amelyben tapasztaltam valami 
olyan intenzívet, hogy szinte könnyekre fakasztott. Ez az élmény, amelyben határtalan távlatok nyílnak meg, és 
amelyet extázis, csodálkozás és félelemmel vegyes tisztelet követ, gyakran elıfordul önmegvalósító emberek 
körében. Ennek az élménynek szelídebb változatai akár naponta tucatszor is elıfordulhatnak és azoknál az 
embereknél is tapasztalhatók, akikre nem mondhatjuk, hogy önmegvalósítók. Az ilyen élmények során még az 
átlagemberek is önmegvalósítóvá válhatnak egy-egy pillanatra, mert ilyenkor igazán önmaga az ember. Inkább a 
fokozat és gyakoriság tekintetében különbözik egymástól az átlagember és az önmegvalósító.”  
104 Amint arra Somogyi Ferenc felhívta a figyelmemet. 
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mérhetjük az empirikus kutatások során. Mondhatjuk azt, hogy akkor vagyunk boldogok, ha 
az életünkkel mint egésszel elégedettek vagyunk – ez az élettel való elégedettség szemlélete. 
A második felfogást nevezhetjük hedonisztikusnak is, mert e szerint az egyén boldogságát az 
ıt ért kellemes és kellemetlen élmények egyenlege határozza meg. Ez a nézet tehát azt 
hangsúlyozza, hogy milyen események történnek az egyénnel. Ezzel szemben a harmadik 
megközelítés az ember érzelmi állapotát helyezi a középpontba (affective state view vagy 
mood theory). Így nem csak a különféle események átélésére való hajlandóság, hanem a 
különbözı érzelmekre vonatkozó egyéni diszpozíciók is számítanak. Elıtérbe kerül az ember 
belsı világa is, hiszen nem csak a külsı eseményektıl remélhetjük a boldogságot. A negyedik 
álláspont szerint boldogságunk attól függ, hogy vágyainkat milyen mértékben érezzük 
beteljesültnek. Ez azt tükrözi, hogy elvárásaink milyen jelentıs mértékben határozhatják meg 
jóllétünket. Igényeink alacsony szintre szorításával talán jobban érezhetjük magunkat, a 
túlzott vágyak pedig beárnyékolhatják életünk egyéb örömeit. A pszichológiai boldogság 
ötödik lehetséges értelmezése maga a szubjektív jóllét koncepciója, amely az elsı kettı, tehát 
az élettel való elégedettség és a hedonisztikus felfogás keverékeként fogható fel. 

Ha ennél magasztosabb elképzeléseink is vannak az életrıl, akkor a pszichológiai boldogság 
koncepcióját nem feltétlenül tartjuk kielégítınek. A prudenciális boldogság értelmében hiába 
érzi valaki jól magát – vagyis boldog a pszichológiai boldogság koncepciója szerint –, ha 
egyébként nem úgy él, hogy az hozzájárulna személyisége kiteljesedéséhez, vagy azt is 
mondhatnánk, hosszú távú jóllétéhez; akkor ez a prudenciális felfogás szerint nem lehet 
boldogság. Ha például valaki mesterségesen, narkotikumokkal ér el pszichológiai 
boldogságot, az vélhetıleg éppenséggel személyisége torzulásához vezethet. Vagy képzeljünk 
el egy asszonyt, aki nem tud arról, hogy férje megcsalja, ezért úgy él (úgy élnek), mintha 
minden rendben volna. Hiába érzi magát boldognak, a prudenciális boldogság koncepciója 
szerint ez nem tekinthetı valódi boldogságnak. Pszichológiai boldogsága nagy 
valószínőséggel hanyatlana, ha megtudná az igazságot, ami viszont elengedhetetlen feltétele 
annak, hogy prudenciális boldogsága javuljon. E felfogás szerint tehát semmi nem tekinthetı 
üdvösnek, ami csak látszólag vagy mesterségesen, illuzórikusan kelt boldogságérzetet az 
emberben. 

A legmagasabb szint a perfekcionista boldogság. Ez olyan boldogságot, illetve életet jelent, 
amely minden szempontból jónak tekinthetı. A prudenciális boldogság szempontjából az 
számít pozitívnak, ami az adott egyén személyiségének kibontakozását segíti elı. Ami 
azonban az egyik ember fejlıdésének használ, az lehet, hogy másokra nézve egyenesen káros. 
Ha valakinek ahhoz van a legnagyobb tehetsége, hogy kiváló katona legyen, hovatovább 
gyilkos fogások mestere, akkor békés idıben alig tudja kamatoztatni ezt az adottságát, illetve 
az emberélet kioltása más megfontolásból is aggályokat vet fel. Ha tehetsége 
kibontakoztatásával, hajlamai kiélésével kiteljesedik személyisége, az még nem tekinthetı 
minden szempontból jónak – például azok szempontjából, akik ettıl szenvednek – ezért nem 
elégíti ki a perfekcionista boldogság kritériumát. Hasonló példaként említhetünk minden 
olyan esetet, amikor valakiben olyan valós, belsı adottság motoszkál, amelynek felszínre 
hozatalával ugyan a szóban forgó egyén személyisége fejlıdik, megteremti belsı harmóniáját 
– tehát prudenciálisan boldognak tekinthetı – de mindezzel árt másoknak. Az etikai 
megfontolások tehát csak ezen a harmadik szinten jelennek meg, ezért magam is csak ezt 
tartom elfogadhatónak. 

Mint említettem, Haybron tipizálását találom a legjobbnak, ennek ellenére érdemes 
megnéznünk, hogy mások hogyan vélekednek a kérdésrıl, mert ezáltal egyéb fontos 
mozzanatok kerülnek elı. Nettle (2005) szerint a boldogság legegyszerőbb szintje jó 
érzéseket, örömöt takar, amelyek azáltal keletkeznek, hogy valamilyen vágyott állapotba kerül 
az egyén. Ez az elsı szint teljesen kizárja a tudatosságot. A boldogság második szintje nála az 
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élettel mint egésszel való elégedettség, amelyet érzelmek és tudatos értékelés együtteseként 
fog fel. A boldogság legmagasabb szintje pedig az, ha az ember fejlıdik, élete kiteljesedik, 
méghozzá úgy, hogy a jó élet valamilyen eszményét megvalósítja. Ez utóbbira Nettle 
Arisztotelész eudaimonia105 fogalmát hozza fel példaként. Nettle azt állítja, hogy ez a szint 
abban különbözik az elızı kettıtıl, hogy egyáltalán nem szükséges hozzá pozitív érzelem, 
mint például öröm vagy gyönyör. Ha valakinek a spártai életmód jelenti az eszményt, akkor 
egy ilyen kellemetlenségekkel teli élet is eredményezhet ezen a szinten boldogságot. Nettle 
még azt is megjegyzi, hogy ezt a fajta boldogságot nagyon nehéz mérni, mivel a valóságot 
kellene összehasonlítani valamilyen eszménnyel. Fontos az is, hogy honnan erednek az 
eszmények. Ha az egyén saját eszményérıl van szó, akkor a harmadik szint boldogsága 
átsugárzik a második szintre is – állítja Nettle –, de ha csak filozófusok, pszichológusok vagy 
a politika táplálja az eszményt, akkor az csak moralizáló ideológia. Nettle úgy gondolja, hogy 
a mérhetıség miatt csak az elsı két szintet érdemes vizsgálni figyelembe véve azt, hogy 
vannak olyan fontos emberi értékek – vagy ahogy ı fogalmaz, humán javak –, amelyek 
túlmutatnak ezen a két szinten (lásd lejjebb az objektivista elméleteknél). 

Chekola (2007) úgy véli, hogy habár a boldogság alatt általában érzést, hangulatot vagy 
attitődöt (például elégedettséget) értünk, központi jelentése mégis az életre mint egészre 
vonatkozik (valaki boldog életet élt). Affektívnek nevezi azokat az elméleteket, amelyek a 
boldogságot örömként, illetve örömök sorozataként fogják fel (ennek eklatáns példája 
Kahneman már említett objektív boldogság koncepciója). Az elızı mintájára hívhatnánk 
kognitív szemléletnek is azokat a boldogságfelfogásokat, amelyek a boldogságot az élettel 
való elégedettséggel azonosítják – Chekola ezt egyébként attitőd vagy élettel való 
elégedettség szemléletnek nevezi. Ide sorolhatjuk Veenhoven (1988) boldogságértelmezését 
is. Chekola szerint a boldogság legjobb megközelítése az, ha élettervünk folyamatos 
megvalósításaként fogjuk fel. Az értekezés legfıbb üzenete az, hogy ez a legmegfelelıbb 
boldogságfelfogás, amellyel az empíria valamennyi eredménye ellentmondásmentesen 
megmagyarázható; ezért részletesen csak késıbb foglalkozunk vele. Chekola életterv vagy 
globális vágy nézetnek nevezte ezt a boldogságfelfogást. 

Parfit (1984) a következıképpen csoportosítja a jó, illetve boldog életrıl szóló elképzeléseket. 
A hedonisztikus elméletek szerint csupán az átélt öröm, a kellemes élmény az, ami értéket 
képvisel az ember szemében, így boldogságát az átélt öröm és fájdalom egyenlege határozza 
meg. A második típus szerint az ember élete akkor és csak akkor boldog, ha vágyai 
beteljesülnek, vagyis ha olyan életet élhet, amilyet szeretne (a különbözı elnevezések: desire-
fulfilment theory, desire theory vagy preferentialism). A harmadik típusú elméletek azt 
vallják, hogy (az örömérzeten túl) vannak olyan objektív értékek, amelyek attól függetlenül 
jóvá, illetve jobbá teszik az ember életét, hogy az egyén akarja ezeket a dolgokat vagy sem. 
Nevezzük ez utóbbiakat objektivista elméleteknek (objectivist pluralism, objective list theory 
vagy substantive good theory)! Az efféle objektív értékekre klasszikus példáként említhetjük 
a következıket: tudás, barátság, szeretet, szabadság, valóságérzék, értelmes munka vagy a 
személyiség fejlıdése. 

                                                 
105 Arisztotelész jó életrıl vallott felfogását, az eudaimóniát a perfekcionista boldogság kategóriába sorolhatnánk, 
hiszen Arisztotelész szerint a boldog élet az erények gyakorlásával valósítható meg. Meg kell jegyeznünk, hogy 
Haybron szerint Arisztotelésznek egyáltalán nincs boldogságkoncepciója – már a terminológiai megfontolásokat 
tekintve. Témánk szempontjából mindenképpen foglalkoznunk kell az antik filozófus gondolataival, hiszen 
párhuzamot vonhatunk az ı elképzelései és az általam is vallott (a késıbbiekben kifejtendı) boldogságkoncepció 
között. 
Az eudaimonia szó szerinti fordításban egyébiránt jó szellemet jelent. Arisztotelész minden bizonnyal 
harmonikus, boldog létet ért alatta. 
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Kagan (1992) szerint a jó élettel, illetve a boldogsággal kapcsolatos elméleteket két szempont 
szerint csoportosíthatjuk. Az egyik alapján vannak szubjektív és objektív elméletek. Az elıbbi 
értelmében a boldogságunk kizárólag és közvetlenül attól függ, hogy mi az, amit értékelünk, 
mi az, amire vágyunk; tehát a vágyainktól, ízlésünktıl, érdekeinktıl. Az objektív elméletek 
ezt elvetik, és azt vallják, hogy vannak olyan dolgok, amelyek jók az embernek, akár 
tudomása van róluk, akár nem, akár szeretné ıket, akár nem. Kagan másik csoportosítási 
szempontja szerint a boldogságnak vannak internalista és externalista elméletei. Az 
internalista elméletek szerint a boldogság kizárólag a belsı fizikai vagy mentális történések 
függvénye. Azok a koncepciók tekinthetık externálisnak, amelyek ezt tagadják, és azt 
mondják, hogy más történések is szerepet játszanak az egyén boldogságában. Ez alatt 
érthetünk mindenféle külsı történést vagy az ember kapcsolataiban bekövetkezı változást. 

Tudván, milyen lehetséges értelmezései vannak a boldogságnak, most már gondolkozhatunk 
azon, hogy milyen szempontból melyiket alkalmazzuk. Elsı lépésként vegyük sorra azokat az 
érveket, amelyek azt támasztják alá, hogy a boldogság és az élettel való elégedettség 
azonosítása a közgazdaságtan vagy még inkább az erkölcs szempontjából nem célravezetı! 
Majd a boldogságnak boldogságérzetként való felfogásával kapcsolatos fenntartásokat 
ismertetem – mindkét esetben konkrét valós vagy képzeletbeli példákon keresztül. Azért ezt a 
két nézetet állítom pellengérre, mert a sztenderd kérdıívekben leggyakrabban így mérik a 
boldogságot. 

III.1.1. Érvek a boldogság elégedettségként való felfogásával szemben 
Nézzük tehát elıször azt a boldogságfelfogást – nevezhetjük kognitív nézetnek is, – amely a 
boldogságot az élettel való általános elégedettséggel azonosítja! Ez esetben a kutatók a 
megkérdezettıl egy az addigi életét átfogó, globális értékelést várnak. Az egyik kifogás ezzel 
a nézettel kapcsolatban pontosan ez utóbbi mozzanathoz kapcsolódik. Haybron (2001) úgy 
véli, hogy ez a fajta globális értékelésünk az életünkrıl – ha egyáltalán létezik – a legritkább 
esetben stabil, idıvel mindig változik. Másrészt, ez a felfogás egyáltalán nem tulajdonít 
jelentıséget a boldogságérzetnek. Egy teljesen elégedett embert akkor is boldognak értékel, 
ha egyébként egyáltalán nem érzi magát annak. E kognitív nézet egyformán jó életnek tekint 
egy elégedett és boldog, valamint egy ugyanolyan elégedett, de boldogságérzet nélküli életet. 
Márpedig joggal gondolhatjuk úgy, hogy az elıbbi többet ér, és bizonyosan nem tévedek, ha 
azt állítom, hogy az emberek többsége is ezt választaná. 

Attól még, hogy valaki elégedett, nem biztos, hogy jónak tekinthetı az élete, nem biztos, 
hogy sokan cserélnének vele. És fordítva, könnyen lehet, hogy sokan irigyelnének egy 
roppant elégedetlen embert, mert jó sora van, és nagyszerő dolgokat képes létrehozni. Az 
elégedettséget döntıen befolyásolja az, hogy mihez viszonyítja magát az ember. Egy amerikai 
katonát Irakban106 az tölt el jó érzéssel, hogy életben van. Hálát ad az égnek, hogy olyan 
csodálatos családja van és remek barátai. Sıt, módfölött szerencsés embernek érzi magát, 
mert olyan életet élhet, amilyet él. Ugyanakkor például egy amerikai professzor tinédzser 
lánya rendkívül elégedetlen lehet az életével, ha egy adott idıszakban éppen nem tudja fogni a 
kábel TV adásait (Haybron, 2007a). 

Azt mondhatjuk tehát, hogy mindenki rendelkezik valamilyen attitőddel, amely 
meghatározza, hogy mennyire értékeli az élet dolgait. Mint láthattuk, ez a viszonyulás döntı 
mértékben függ a környezetünktıl, de minden bizonnyal személyiségfüggı is. Vannak örök 
elégedetlenek, pesszimisták és olyanok, akik mindig képesek a dolgok jó oldalát is meglátni. 
Azt is mondhatjuk, hogy elégedettségértékelésünket bizonyos normák befolyásolják. Aki 
                                                 
106 Di Raimondo ırmestert idézi Haybron (2007). A katona egy levelét közli a New York Times 2004. március 
24-i száma. 
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mindig mindennel elégedett, azt a háládatosság elve vezérli az életben, más viszont örökké 
elégedetlen, és ez alapján viszonyul a világhoz. A személyes „elégedettségbeállítódás” 
tekintetében megfigyelhetı egy érdekesség. Különbözı életszakaszokban, helyzetekben más-
más attitőd szerencsés. Egy a karrierjét megalapozni szándékozó pályakezdı, kutató vagy 
feltaláló elırevivı elégedetlensége sikerre vezethet. Ha ugyanezt az embert egy súlyos 
betegség gyötörné, vagy egy közeli hozzátartozója kerülne hasonlóan szerencsétlen helyzetbe, 
akkor sokkal könnyebb volna számára, ha értékelne minden apróságot az életben. Sokszor így 
is történik, hogy akik nehéz helyzetbe kerülnek, azok elkezdik felfedezni az élet apró 
szépségeit, és örülnek is azoknak. Úgy tőnik tehát, hogy az elégedettséggel kapcsolatos 
attitődválasztásunk az életünk – boldogságunk – alakulásával ellentétes irányba módosítja az 
elégedettségünket, ami nehéz helyzetben segít megbirkózni a problémákkal, egy felívelı 
szakaszban pedig még nagyobb teljesítményre sarkall. Ennek a Haybron (2007b) által 
hipotézisként megfogalmazott érdekes jelenségnek a helytállósága már csak azért is 
valószínősíthetı, mert egy ilyen emberi tulajdonság evolúciós értelemben adaptívnak 
tekinthetı, hiszen az ezzel rendelkezı egyének nagyobb eséllyel maradtak életben, illetve 
adták tovább génjeiket. Nem mellékesen pedig, a hipotézis helyessége azt jelenti, hogy az 
elégedettség akár fordított kapcsolatban is állhat az élet minıségével. 

A fentiekben foglaltakat próbálták empirikusan is igazolni. Egy kísérlet során megkérdezték 
az embereket az élettel való elégedettségükrıl. Majd behoztak egy mozgássérültet, és az 
ismételt kérdésfeltevés után az elégedettség szignifikánsan nıtt. Ugyanezt a hatást érték el 
akkor is, ha a kísérleti alanyok szülıvárosukban átélt múltbéli nyomorúságait elevenítették fel 
(Schwartz és Strack 1991, 1999). A kognitív nézetnek tehát az is problémája, hogy az ez 
alapján mért elégedettség az ember külsı és belsı életkörülményei mellett az ehhez való 
viszonyulást, attitődöt is tükrözi. A politika szemszögébıl nézve más dolog az 
életkörülményeket javítani és más az attitődöket megváltoztatni. Ehhez kapcsolódik egy 
amerikai felmérés, melyben Adams (1997) azt találta, hogy a 80-as években az 
afro-amerikaiak élettel való elégedettsége növekedett, holott az életkörülményeik rosszabbak 
lettek (a boldogságszintjük is csökkent).107 

További kérdés, hogy az elégedettség erıs vagy gyenge definícióját alkalmazzuk. Félretéve az 
emberek elégedettséggel kapcsolatos attitődjeit, vegyük azt az esetet, amikor valaki, 
valamilyen nagy horderejő dologba kezd, hogy életét jobbá tegye, karriert építsen vagy éppen 
kiteljesítse tehetségét. Amíg a nagy célért dolgozik, küzd, addig nem mondható elégedettnek 
– erıs értelemben. Fogjuk meg azonban a visszájáról a dolgot! Ekkor azt mondhatjuk, hogy a 
célért való tevékenykedés mindenképpen valamiféle jóérzéssel, akár elégedettséggel töltheti 
el az embert, mert – negatív oldalról szemlélve – bizonyára sokkal rosszabbul érezné magát, 
ha egyáltalán bele sem kezdett volna a nagy feladatba. Ez utóbbi jelenti az elégedettség 
gyenge definícióját. Nagyon jó példa erre a következı. Foot (2001) olyan németeknek az 
esetét taglalja, akiket kivégeztek, mert nem teljesítették a nácik parancsait, nem adták be a 
derekukat.108 Ezeknek az embereknek az utolsó leveleibıl bizonyos magabiztosság sugárzik, 
hogy hőek maradtak elveikhez, nem paktáltak le a nácikkal. Azt gondolhatnánk, hogy 
feláldozták a boldogságukat – nem csak az életüket – a becsületükért, de talán mégsem. Ha a 
kivégzés elıtt állók boldogságát tekintjük, akkor ez tipikus esete annak, hogy erıs értelemben 

                                                 
107 Idézi Haybron (2007). 
108 Idézi Chekola (2007). 
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nem lehettek elégedettek az életükkel, mindent egybevetve viszont, elégedetlenek lettek 
volna, ha nem álltak volna ellen a náciknak.109  

A kognitív nézethez soroljuk a pszichológiai boldogságnak azt a típusát, amelynek alapja 
vágyaink érzékelt beteljesedése (lásd Haybron negyedik kategóriája, perceived desire 
satisfaction view110). E szerint akkor boldog az ember, ha legfıbb céljait, vágyait teljesülni 
érzékeli (Barrow, 1980). Ha valaki ebben az értelemben maximálisan boldog, azaz elégedett, 
akkor semmiféle elégedetlenséget nem észlel, ezért az égvilágon semmin nem akar 
változtatni. Ezért is kárhoztathatjuk a kognitív szemléletet, mert a teljes boldogsághoz e nézet 
szerint teljes passzivitás is társul. Újfent az elırevivı elégedetlenség fontos szerepét 
hangsúlyozom, hiszen általa teljesebb, jobb lehet az életünk. 

Akárcsak a következı részben (amelyben a boldogság boldogságérzetként való felfogásával 
vitatkozom), itt is akad egy bizonyos fokig metodológiai kifogásom – esetünkben a kognitív 
nézettel szemben. Az empirikus kutatási eredményeket vizsgálva ugyanis az alábbi feltőnı 
ellentmondásra bukkantam. Németország keleti részével kapcsolatban Layard (2005) arra utal 
az összehasonlítások szerepét érzékeltetve, hogy a kelet-német tartományok lakói az ország 
újraegyesítése után a hatalmas anyagi támogatás ellenére nem lettek boldogabbak (mondván, 
hogy nyugati szomszédaikhoz viszonyították helyzetüket). Frijters et al. (2004) viszont az 
egykori Kelet-Németország kapcsán az élettel való elégedettség mintegy húsz százalékos 
emelkedésérıl számol be az 1991 és 2001 közötti idıszakot tekintve. Részletesebben is 
utánanézve az eredményeknek azt találtam, hogy a World Value Survey adatai (amelyre 
Layard is támaszkodott) szerint a szóban forgó területen az emberek elégedettsége valamelyes 
csökkenést mutatott 1990 és 1997 között (lásd a Layard munkájához csatolt interneten is 
elérhetı függelék 3.1B táblázatát). Ettıl persze 2001-ig még regisztrálhattak volna húsz 
százalékos növekedést, Frijters et al. tanulmánya azonban 1991-tıl folyamatos javulást mutat 
az elégedettség terén. Ha megnézzük a kérdéseket, amelyekkel az elégedettséget mérték, azt 
látjuk, hogy szinte szó szerint megegyeznek, és még a skála is majdnem ugyanaz volt (egytıl 
tízig terjedt az elsı és nullától tízig a második esetben). A minták nagysága is meghaladta a 
tízezer fıt. Tehát azt mondhatjuk, hogy az élettel való elégedettség szokásos, kérdıíves 
mérésének megbízhatósága igencsak kérdéses, ha ugyanolyan módszerekkel, ugyanarra a 
helyre és idıre vontakozóan ennyire ellentmondásos eredmények is születhetnek. 

III.1.2. Érvek a boldogság boldogságérzetként való felfogásával szemben 
Az affektív nézet szerint a boldogság nem más, mint egy érzés; kissé leegyszerősítve, akkor 
boldog valaki, ha jól érzi magát. Ez a felfogás kétfajta boldogságértelmezést is magában 
foglal. Az egyiket nevezhetjük örömelvőnek (hedonistic view), hiszen ez alapján az ember 
boldogságát az ıt ért kellemes és kellemetlen élmények, események egyenlege határozza meg. 
Itt döntı szerepe van a külvilágnak; ha nem történik semmi, akkor az egyén nem lesz 
boldogabb. A másik nézet viszont a belsı lelkiállapotára koncentrál – amely persze nem 
függetlenítheti magát a külsı körülményektıl – és azt mondja, hogy akkor boldog az ember, 
ha jó a hangulata, ha a szó szoros értelmében jól érzi magát. És ez lehetséges mindenféle 
külsı esemény nélkül is.111 Ez utóbbit Brülde (2007) szerint nevezhetjük a hedonizmus (az 
elızı koncepció) egy szőkített változatának is. 

                                                 
109 A talán legismertebb példa Hitler szülıvárosától nem messze vezet minket, St. Radegundba, ahol Franz 
Jägerstätter megtagadta a náci katonai szolgálatot, és amint John Lukacs (1993) leírja, a kivégzése elıtti idıben 
tanúsított „hite, lelki békéje, másokkal való törıdése nagy hatással volt fogolytársaira” (250. o.). 
110 Ahogy ezt Haybron (2000)-nél láttuk. İ külön kezeli ezt a típust, míg például Brülde (2007) nem. 
111 Gondoljunk csak Csíkszentmihályi (1990) példáira, Szolzsenyicinre, aki a legszebb versekre gondolt a gulag 
kínszenvedései közt vagy a vietnami hadifogságban lévı amerikai katonára, akiben az tartotta a lelket, hogy 
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A lényegüket tekintve, mindegyik ellenérvet visszavezethetjük arra, hogy tudatunk – amint 
ezt az ismertetendı vélekedések lentebb illusztrálják – nem képes tökéletesen megítélni, hogy 
boldogok vagyunk-e, illetve hogy mennyire is vagyunk boldogok. Az ezzel kapcsolatos 
elgondolások tárgyalásakor a viszonylag kézzelfoghatótól az egyre emelkedettebb fele 
haladok.  

A boldogság mérésével-mérhetıségével szembeni egyik legfontosabb kifogás az, hogy a 
boldogságérzetnek bizony sok dimenziója lehet. Erre a (nevezhetjük úgy is) 
multidimenzionalitásra Wilkinson (2007) hívja fel a figyelmet, és mint mérhetıségi problémát 
korábban talán csak Haybron (2007a) érinti, de mindenképpen úgy tőnik, hogy a 
szakirodalom eleddig átsiklott a kérdés fölött. Mirıl is van szó? Amikor azt írtam az 
elızıekben, hogy nem tudjuk meghatározni, mennyire vagyunk boldogok, akkor a 
multidimenzionalitás tükrében arra is gondoltam, hogy esetleg nem is létezik megfelelı válasz 
erre a kérdésre. Megpróbálván érzékeltetni, hogy miben rejlik a válaszadás nehézsége, vegyük 
a következı példát! Egy gimnáziumi osztályfınöktıl megkérdezi az iskolaigazgató, hogy 
milyen az osztálya. Ha az osztályfınök elég megfontolt, akkor gondot okoz neki a felelet.112 
Hiszen gondolhatunk a tanulmányi eredményekre, vagy arra, hogy mennyire jó a közösség az 
osztályban, vagy hogy más szempontból majdan értékes tagjai lesznek-e a tanulók a 
társadalomnak. Ám ha ki is választottuk, melyik szempontból kívánunk értékelni, 
mondhatunk egy általános ítéletet, amely általános kép az egyéniségek sokféle 
kombinációjából kirajzolódhat. A boldogság multidimenzionalitása is hasonlóképpen 
ragadható meg. A jó és a rossz érzések nem feltétlenül egyazon skálán mérhetık (már ha 
mérhetık egyáltalán), illetve számos dimenziójuk lehet. Ezért lehetséges az, hogy ugyanolyan 
intenzitású öröm nem feltétlenül ellensúlyozza az ugyanakkora hevességő fájdalom hatását – 
avagy érezhetjük magunkat egyszerre boldognak és szomorúaknak is (Larsen et al., 2001). Ha 
annyi hormon és neurotranszmitter játszik szerepet abban, hogy hogyan érezzük magunkat, 
akkor lehetséges az a fajta érzéki csalódás, amelyet Haybron (2005) vet fel (affect-type bias 
néven), és amelynek lényege abban áll, hogy a számos fiziológiai történésbıl csupán egy 
töredék jut el a tudatunkig. Valószínőleg azokra koncentrálunk, amelyek az öröm-szomorúság 
dimenzióban fejtik ki hatásukat. A boldogságérzethez azonban az érzéki és nem érzéki 
örömön kívül hozzájárulhat a nyugalom, a kényelem vagy akár az izgalom, az önbecsülés, a 
magabiztosság; a tudat, hogy képesek vagyunk megbirkózni a problémáinkkal, megoldani 
feladatainkat és még sorolhatnánk. A számos külsı és belsı történés, illetve állapot közül 
boldogságérzetünk fürkészésekor minden bizonnyal nem tudunk mindegyikre egyformán 
figyelmet fordítani, és esetleg azok kerülnek elıtérbe, amelyek a tudatunk számára 
könnyebben hozzáférhetık. A különbözı dimenziók feltehetıleg valamilyen súlyozás szerint 
jutnak kifejezésre az empirikus kutatások során kapott válaszokban. Még ha a dimenziókat 
külön-külön tudná is kezelni az empirikus kutatás, ezek súlyozásáról aligha kaphatunk képet, 
vagy ha mégis, akkor az eredmények megbízhatóságát a súlyok instabilitása csorbíthatja. Arra 
gondolok, hogy a különbözı tényezık fontossága az egyes embereket nézve más és más lehet, 
sıt ugyanannál a személynél idıben is változhat az efféle preferencia.  

Úgy vélem, feltétlenül egyet kell értenünk Wilkinsonnal, illetve azzal, hogy a leszőkített 
boldogságértelmezés az eredmények megbízhatóságát is megkérdıjelezi. Sıt, mi több azzal 
is, hogy a multidimenzionalitás és a dimenziók súlyozásának rejtettsége, valamint 
változékonysága miatt maga a boldogságérzet mint olyan, nem is mérhetı. Hogy mennyire 

                                                                                                                                                         

fejben golfozott. Ezek persze kivételes esetek, amelyek mindazonáltal azt sugallják, hogy az elme erejével még a 
legkilátástalanabb helyzeteken is úrrá lehet lenni, és boldogságunkat tekintve nem vagyunk a külsı körülmények 
rabjai. 
112 Mint ahogy: „Író az, akinek gondot okoz az írás.” Thomas Mann vagy Goethe (?) – idézi Esterházy Péter 
(2003). 
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nehezen megragadható a boldogságérzet, illetve hogy mennyi különféle forrása és 
megjelenési formája lehet a jó és rossz érzéseknek, azt illusztrálja az alábbi ábra. 

5. ábra: Az érzések tárháza 

 

Forrás: http://www.comet-cartoons.com/smileyFeelings.php (letöltés dátuma: 2008. február. 
2.) 

Mindegyik ábrázolt helyzet elıfordulhat bármelyikünkkel, és nehéz eldönteni, hogy melyiket 
kívánjuk leginkább, vagy melyiket szeretnénk mindenképpen elkerülni. Természetesen az 
adott helyzettıl is függ, hogy milyen állapotban szeretnénk leginkább lenni, mert olykor lehet, 
hogy a közömbös (indifferent) vagy akár az agresszív arc vezet a legjobb eredményre. Az sem 
biztos, hogy a kicsattanóan boldog (blissful) állapot az üdvözítı, mert könnyen lehet, hogy 
csak átmeneti, és hogy egy meditatív vagy optimista alapállás hosszabb távon több jóval 
kecsegtet, stb. 
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A boldogság boldogságérzetként való felfogásával szembeni további érvek másféle mentális 
torzítást, illetve nem megfelelı helyzetértékelést állítanak a középpontba. Az elsı ilyen 
kifogás azt hangsúlyozza, hogy nem tekinthetjük boldognak azokat az embereket, akik ugyan 
boldognak vallják magukat, de valamilyen formában depriváltak, nélkülöznek, vagy súlyos 
fogyatékosság sújtja ıket stb. A Nobel-díjas Amartya Sen (1987) és (1999) pontosan ilyen 
eseteket  is leír. Ezek a nélkülözı emberek lehetnek boldogok az utilitarista, illetve a vágyak 
teljesülését középpontba helyezı elméletek szerint, ha realisztikus igényeket támasztanak, s 
úgymond megtanulnak örülni a kis dolgoknak. Sen azt mondja, hogy ez nem tekinthetı jó 
életnek, így a boldogság szubjektív mércéje – amely nélkülözi az etikai megfontolásokat – 
helyett valami objektívebbet kellene alkalmazni. Ezért javasolta a képességeket (capabilities) 
az emberi életminıség fokmérıjeként. Azok a kizsákmányolt, elnyomott emberek, akikrıl itt 
szó van, azért sem tekinthetık boldognak, mert ugyanazokat az örömöket, amelyeket ık 
átélnek, mi itt, a világ szerencsésebb részén nem sokra értékeljük, sıt természetesnek vesszük. 
Ha több lehetısége volna ezeknek az embereknek, akkor nem valószínő, hogy azt az életet 
választanák, amelyiket most a nehéz körülmények között kénytelenek élni. Mindez felveti az 
autonómia kérdését. Úgy vélem, hogy csak akkor beszélhetünk igazi boldogságról és jó 
életrıl, ha az embernek van döntési lehetısége, és autonóm módon képes megválasztani azt az 
életformát, amit szeretne – természetesen genetikai és egyéb adottságait figyelembe véve.  

Persze az sem garantálja a boldogságot, ha az emberek szabadon megválaszthatják, mivel 
töltsék idejüket! Az, hogy valaki rengeteg élményt él át, még nem jelenti azt, hogy jó is az 
élete. Sorolhatnánk a példákat Don Juantól Bristol márkiig (ez utóbbiról lásd Marosán, 
1999). Mindezt már régóta tudják a bölcsek: Media de fonte leporum surgit amari aliquid 
quod in ipsis floribus angat (Lucretius).113 Ezzel szemben nem csak szenteket, aszkétákat 
említhetnénk, akikbıl valami fenséges nyugalom és boldogság árad, hanem olyan hétköznapi 
embereket is, akik becsülettel teszik a dolgukat, és ez jóérzéssel tölti el ıket. 

A boldogságnak az örömre, illetve a boldogságérzetre való visszavezetésével szemben az 
egyik döntı érv az, hogy ezek a pozitív benyomások, érzetek gyakran illuzórikusak. A 
kulcstényezı itt az autentikusság. Egységes a szakirodalom abban, hogy a tévedésen, 
nemtudáson, megtévesztésen vagy manipuláción (akár pszichológiai vagy orvosi-biológiai) 
alapuló boldogságérzés nem tekinthetı a jó élet alkotóelemének. Magam is egyetértek ezzel a 
megállapítással, azzal a megszorítással, hogy az ilyesfajta boldogságillúzió esetenként 
jótékonyan hathat az ember életére.  

Kagan (1998) példája alapján vegyünk egy embert, aki nyugodtan, elégedetten, boldogan hal 
meg, mert úgy érzi, mindent elért az életben: szeretı családja és felesége volt, a közösségben 
tisztelet övezte személyét, mellesleg sikeres üzletember volt, és egy jól menı vállalatot 
hagyott hátra. Mindezt azonban csak ı gondolta így. A felesége ugyanis megcsalta, a gyerekei 
csak azért voltak kedvesek vele, hogy kölcsönvehessék az autót, az üzlettársa sikkasztott, így 
a vállalat nem sokkal a halála után tönkrement, a környezete pedig csak félelembıl tisztelte, 
illetve azért, hogy jótékonysági adományokat kapjon tıle. Ha az ember boldogsága csak azon 
múlna, hogy mit érez, vagyis egy pszichológiai állapoton, akkor ez az ember teljesen 
boldognak mondható. Gyanítom azonban, hogy nem sokan cserélnének vele, és az élete 
valójában nem ment jól, valójában nem mondható sikeresnek. 

A boldogság- vagy boldogtalanságérzet leginkább azon múlik, hogy az ember milyennek 
értékeli-érzékeli élete alakulását. Mit kezdjünk azokkal az esetekkel, amikor az értékelés, 
illetve a boldogságérzet alapjául szolgáló valóságészlelés téves? Tegyük fel, hogy valakinek a 

                                                 
113 Azaz: a kéjforrás közepébıl több keserő fakadoz, mi epeszt a virágszak alatt is (Lucretius: De rerum natura 
IV. könyv, 1133-34. sor, Fábián Gábor fordítása idézi Lukacs, 1993, 283. o.). 
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boldogságérzetét nagyban meghatározza az, hogy miképpen viszonyul hozzá az élettársa, aki 
azonban csak kihasználja ıt.114 Amikor ez a valaki szembesül a szomorú ténnyel, akkor 
természetesen nyomorúságosan fogja érezni magát. Annak elıtte persze boldognak hitte és 
érezte is magát. Hogyan értékeljük azonban ezt a periódust az élete szempontjából? Egyrészt 
ez egy hamis boldogság volt, és tekinthetjük elfecsérelt idınek. Ha viszont tanult belıle, és 
csak egy ilyen esetbıl tudott tanulni, akkor akár pozitívnak is értékelhetı. Az elıbbi példa is 
azt mutatja, hogy nem egyszerő egyes események életünkre gyakorolt hatását megítélni. 
Valamint, hangsúlyoznunk kell a válságok fontos és elırevivı szerepét. 

A legismertebb példája a fentebb taglalt jelenségnek minden kétséget kizáróan Nozick (1974) 
élménygépezete (experience machine). Egy képzeletbeli gépezet képes arra, hogy állandóan 
bármilyen kellemes élményben részesítse azt, aki rácsatlakozik. Ha valaki egyszer 
kapcsolódott a géphez úgy, hogy elektródákat csatlakoztattak az agyához, akkor már egész 
életében ott fog lebegni egy tartályban, és a gép az elıre betáplált program szerint stimulálja 
az agyát. Aki bent van a tartályban, azt sem tudja, hogy bent van, mert olyan jól mőködik a 
szerkezet, hogy az ember minden érzetrıl azt hiszi, valóság. A szerzı megkérdezi az 
olvasókat, hogy ki csatlakozna a géphez. Természetesen a többségünk nemet mondana, ami 
megint csak azt mutatja, hogy az érzéseinken kívül más is számít. Nem elég boldognak 
éreznünk magunkat, hanem a külvilág, a valóság is számít az embernek. 

Nézzünk azonban egy olyan példát, amikor az ember boldognak érzi magát, tökéletesen 
informált, de mégsem mondanánk azt, hogy egy boldog életrıl van szó! Rawls (1972) füvet 
számláló emberét az teszi boldoggá, ha minden réten, parkban megszámlálja a főszálakat. 
Teljesen kifinomult az ízlésvilága, tudja, hogy csak ez teszi boldoggá és semmi más. Ez a 
tevékenység mindenféle stresszt és frusztrációt távol tart tıle. Mégsem mondanánk, hogy ez 
egy jó élet. Senki nem cserélne a rögeszmés főszámlálóval. Ugyanígy nem szeretnénk egy 
olyan disznóvá válni, amelynek mindene megvan, és állandóan jól érzi magát. Az emberi 
életnek önmagában is van értéke, ami miatt inkább vagyunk boldogtalan emberek, mint 
jóllakott disznók.115 Vagy ahogy Mill írta egy helyütt (1863, 246. o.) „jobb elégedetlen 
Szókratésznek lenni, mint elégedett ostobának”.116 Nagel (1970) egy kifinomultabb verzióját 
adja ennek a problémának. Tegyük fel, hogy egy okos ember olyan balesetet szenved, 
melynek során megsérül az agya, s ennek következtében ötéves gyereknek érzi magát. Így 
csak olyan vágyai, szükségletei vannak, amelyek viszonylag könnyen kielégíthetık. Az 
affektív szemlélet alapján ezt egy nagyszerő esetnek tekinthetjük – és maga a személy sem 
érezne semmi rosszat –, valójában azonban szörnyő tragédiának tartanánk az esetet. 

Felhívom a figyelmet arra, hogy ezen a ponton a szuverenitás-paternalizmus, 
szubjektivizmus-objektivizmus kérdését is érintjük. Számos elmélet vallja azt, hogy annak 
eldöntésében, hogy adott személynek mi a jó, és mi a nem jó, az egyedüli kritérium az adott 
egyén értékítélete. Ha az agysérüléses embernek jó ez az állapot, akkor maradjon is így – 
mondanánk az affektív és a szubjektivista szemlélet alapján. Úgy vélem azonban, hogy 
valamennyien egyetértenénk abban, hogy mindent meg kell tennünk a beteg gyógyulása 
érdekében – hiába érezné magát „boldogtalanabbnak” egészségesen.117  

                                                 
114 A példa forrása Sumner (1996). Hasonló illuzórikus helyzetet jelenít meg plasztikusan Rachels (1986) 
Wonmugról szóló története vagy a Truman Show címő hollywoodi film. 
115 Nem vagyok biztos abban, hogy ezt minden ember így gondolja. 
116 Itt ugyan elégedettségrıl van szó, de ugyanúgy vonatkozik ez a boldogságérzetre.  
117 Vö. H. G. Wells egyik novellájának hısével, a hegymászó Nunezzel, aki látóként a vakok országába tévedvén 
betegnek találtatik. (idézi Lessing) 
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III.2. Az empirikus boldogságkutatások néhány vitás kérdése 
Mielıtt rátérnénk az általam legmegfelelıbbnek vélt boldogságfelfogás tárgyalására, nézzünk 
meg néhány problematikus kérdést! Ezekkel egyrészt rávilágítok arra, hogy milyen további 
kifogásokkal élhetünk az empirikus boldogságkutatások során leginkább alkalmazott 
szubjektív jóllét koncepciójával kapcsolatban, másrészt utalok olyan ellentmondásosságokra, 
amelyeket az (általam legjobbnak ítélt) koncepció képes lehet feloldani. 

Az elsı ilyen mozzanat a több problémát és kérdést is felvetı taposómalom-hatás. Mint 
említettem, számos tanulmány igazolja a jelenség létét, hogy mind a jó, mind a rossz 
körülményekhez képesek hozzászokni az emberek. Meg kell említenünk ugyanakkor, hogy 
vannak ellenvélemények is. Veenhoven (1991) egy módszertani elemre hívja fel a figyelmet. 
Brickman és Campbell (1971) a szerencsétlenséget szenvedık eseteinek vizsgálatakor úgy járt 
el, hogy a mozgássérültté váltakat személyesen kérdezték meg, a kontrollcsoport tagjainak 
jóllétét pedig telefonos megkeresés útján tudakolták meg. Ez jelentısen közrejátszhatott 
abban, hogy nem találtak szignifikáns eltérést a mozgáskorlátozottak és a kontrollcsoport 
szubjektív jóllétében. Megfigyelték ugyanis (amint erre korábban már utaltam), hogy szemtıl-
szemben az emberek hajlamosak a valóságosnál magasabbra értékelni boldogságszintjüket 
(Nettle 2005). Erre abból következtettek, hogy a telefonos megkérdezések és a postai úton 
kitöltetett kérdıívek esetén rendre alacsonyabb értékeket kaptak a szubjektív jóllétre. A 
személyes interjúk során pedig akkor volt nagyobb a torzítás mértéke, ha a kérdezı és a 
válaszadó ellenkezı nemőek voltak. Érvelhetnénk persze úgy is, hogy ez nem is torzítás, 
hanem a kérdezıbiztos személye valóban fokozta az egyén boldogságérzetét, Nettle azonban 
más véleményen van. İ ugyanis annak a vélekedésének ad hangot, miszerint az 
optimizmusnak, illetve a boldogságnak nagyobb társadalmi státust tulajdonítanak az emberek. 
Még azt is megkockáztatnám, hogy ezek a jellemvonások – evolúciós szóhasználattal élve – 
adaptív értékkel bírnak, vagyis nagyobb az esélye az ilyen egyének túlélésének, illetve annak, 
hogy génjeiket továbbadják, s utódaikat sikeresen felneveljék; tehát a másik nem tagjai 
vonzóbbnak találják ıket. Az ember tehát szinte ösztönösen hajlamos mindent elkövetni azért, 
hogy boldogabbnak tőnjék. Jó benyomást akarunk tenni a másikra – erre utal Nettle 
impression management formulája, mintha mindannyian menedzselnénk a másokra tett 
benyomásunkat. 

Hasonlóképpen vélekedik az empirikus boldogságkutatások torzításáról Headey és Wearing 
(1992). Magyarázatuk, amelyet viszonylagos fölényérzetnek (sense of relative superiority) 
nevezetk el, azonban valamelyest különbözik a fentiektıl. A szerzık azt találták egy ausztrál 
mintát vizsgálva, hogy a legtöbb ember a társadalmi rétegzıdésben elfoglalt helyétıl 
függetlenül magas boldogságszintrıl vall. A többség azt nyilatkozta, hogy boldogabb, mint 
korábban, boldogabb, mint a szülei, boldogabb, mint az átlag ausztrál. A szerzık ebbıl arra 
következtettek, hogy az emberek többségének van egy olyan hajlama, hogy az átlagnál 
jobbnak tartják magukat, nemcsak a boldogságot, hanem a párkapcsolatot vagy a munkát 
tekintve is.118 Mindez ugyancsak a boldogságfelmérések megbízhatóságát csorbítja. 

Az efféle felfele való torzítás már a neveltetéstıl kezdve beleivódik az emberbe, és akár 
normává is szilárdulhat. Az önbevalláson alapuló statisztikák tanúsága szerint az 
elégedetlenek aránya igen csekélynek mondható számos országban. Az amerikaiaknak 
például tipikusan kevesebb, mint tíz százaléka, de gyakran sokkal kevesebb értékeli az életét 
negatívan (Myers, 1992; Diener és Diener, 1996; Myers, 2000). 

                                                 
118 Egy ehhez kapcsolódó érdekesség az is, hogy általában még a legboldogabbak is úgy gondolják, hogy a 
jövıben még boldogabbak lesznek (Nettle, 2005). 
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Az elsı fejezet taposómalom-hatásról szóló részében már említettem az élethelyzetben 
bekövetkezı olyan komolyabb változásokat, amelyekhez nem lehet hozzászokni. Ezeken felül 
Oswald és Powdthavee (2006) brit adatokra támaszkodva azt állapították meg, hogy a 
súlyosan mozgáskorlátozottak boldogságszintje hat év elteltével sem tért vissza eredeti 
értékére. A házasságkötés esetében sem teljes a taposómalom-hatás, vagyis az elsı házasság 
után a boldogságszint emelkedését tartósnak találta Zimmerman és Easterlin (2006). Fujita és 
Diener tizenhét éven keresztül követte nyomon az emberek élettel való elégedettségét egy 
mintán, és az évek multával az elégedettség stabilitása szerénynek mutatkozott. Voltak a 
mintában olyan egyének is, akiknek szignifikánsan, és olyanok is, akiknek gyökeresen 
megváltozott az elégedettsége az évek során. 

Haybron (2005a) szerint az adaptációval kapcsolatos empirikus kutatások azért is lehetnek 
félrevezetık, mert a boldogságnak egy túlságosan szők felfogásával dolgoznak. Jelentıs 
torzításokat okozhat az, hogy általában az öröm-szomorúság skálán mérik a jóllétet, amely 
sokkal inkább hajlamos a valamiféle középértékhez vagy eredeti állapothoz való visszatérésre, 
mint például a trankvilitás vagy a szorongás. Természetesnek vesszük, hogy egy tragikus 
esemény után szomorúak vagyunk – de csak ideiglenesen. Az viszont teljesen ésszerőtlen 
volna, hogy valakinek egy idı után megszőnne a szorongása, ha tartós veszély fenyegeti a 
létét. Ez a szők nézet is okozhatja az ellentmondónak tőnı eredményeket. Másutt (Haybron, 
2005b) a szerzı megjegyzi, hogy a megszokás gyakran abban mutatkozik meg, hogy a 
tragikus vagy éppen jó dolgot egy idı után már észre sem vesszük. Ezért Haybron úgy véli, 
hogy az adaptáció – legalábbis részben – a figyelmünkön múlik, és nem teljesen az az oka, 
hogy az érzelmi állapotunk egy idı után a megszokás révén visszaáll kezdeti szintjére. Ennek 
illusztrálására a depresszió példáját hozza fel. Képzeljünk el két depressziós embert, de két 
különbözıt, méghozzá úgy, hogy az egyik éppen most lett az, a másik pedig már évek óta 
szenved ettıl az állapottól! Az újdonsült beteg minden bizonnyal még élénken emlékszik a 
megelızı boldog idıszakra, ezért jobban szenved, mint a másik, aki talán már nem is veszi 
észre, hogy depressziós, sıt ezt az állapotot tartja normálisnak. A két ember tehát meglehet, 
hogy ugyanazt a rossz dolgot érzi, de a nemrég megbetegedett rosszabbnak értékeli saját 
helyzetét. Így Haybron az érzéki taposómalom-hatással szemben figyelmi taposómalomról is 
beszél (attentional treadmill). Úgy gondolom, hogy nincs szükség erre a különbségtételre, 
hiszen az új körülményekhez való hozzászokás legfıbb motorja emlékezıképességünknek az 
a jellegzetessége, hogy a távoli dolgok többsége viszonylag haloványan dereng fel a 
tudatunkban, a napi események, állapotok pedig sokkal erıteljesebb hatást gyakorolnak 
ránk.119 Meglátásom szerint tehát az új dologra való figyelem megszőnte alapvetı sajátossága, 
sıt fı oka az adaptációnak. 

A taposómalom-hatás egy másik metszete az objektív-szubjektív dichotómia. A 
mókuskerékhatás jelenségét Kahneman (2000a) úgy vezeti fel, hogy ezek miatt az objektív 
életkörülmények jóformán semmilyen hatással nincsenek az egyén szubjektív 
boldogságérzetére. Már láthattuk, hogy milyen empirikus kutatási eredmények 
(keresztmetszeti és idısoros) nyomán vált elfogadottá a taposómalom-hatás jelensége. Az a 
tény, hogy a gazdagabbak általában boldogabbak is, ellentmondani látszik ennek a hatásnak. 
Utaltam ezzel kapcsolatban az ok-okozati összefüggés irányának kérdésességére, amely 
jelentısen árnyalja a képet, és ugyanakkor megkérdıjelezi az empirikus 
boldogságkutatásoknak azt a törekvését, hogy felderítsék, melyek azok az objektíven mérhetı 
tényezık, amelyek magas szubjektív jóllétet eredményeznek. Az is magyarázata lehet a 
gazdagok statisztikusan boldogabb voltának, hogy ık sokkal könnyebben találnak náluk 

                                                 
119 Azok az idısek természetesen kivételt képeznek, akik koruknál fogva éppen a távoli eseményekre 
emlékeznek élénkebben. 
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szegényebb, illetve kevésbé szerencsés körülmények között élıkbıl álló referenciacsoportot, 
amelyhez viszonyítva ık maguk boldognak tarthatják magukat. 

Kahneman magyarázata a taposómalomhatás jelenségére nem maga az adaptáció, hanem az 
aspirációs szintnek a körülményekhez való igazodása volt. Ez alapján a gazdasági fejlıdés 
következtében ma már a boldog minısítéshez objektíve több minden kell, mint régen. 
Easterlin (2001) megnézte, hogy ugyanazok az emberek életük különbözı szakaszaiban 
(évtizedeket átívelıen) hogyan vélekedtek saját boldogságukról. Az eredmények azt mutatták, 
hogy még akkor sem lettek boldogabbak, ha történetesen sokkal gazdagabbá váltak. Hasonló 
eredményre jutott Veenhoven (2004), amint arra már utaltam a jóléti paradoxonról szóló 
részben. Ez persze utalhat – a fenti Fujita-Diener-vizsgálattal szemben – arra is, hogy az 
egyén boldogságérzete az élete során viszonylag állandó. Arra keresvén a választ, hogy egy 
anyagilag biztosabb, tehát objektíve jobb élet, miért nem okoz magasabb szubjektív 
boldogságérzetet; azt hiszem, érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy egyáltalán miért 
kellene egy embernek boldogabbnak éreznie magát három vagy négy évtized múltán? Vegyük 
csak azt a példát, hogy az egyén fiatal felnıtt, középkorú, majd idıs! Ezek mind gyökeresen 
különbözı élethelyzetek, amelyekben más és más teszi ıt boldoggá (például rendre: kaland – 
család, munka – unokák, kedvtelések). Ezért tartom problémásnak azt a kérdést, hogy az 
életkörülményeknek az életpálya során bekövetkezett objektív javulása miért nem vezet 
magasabb szubjektív boldogságérzethez. Nemcsak számos, hanem minden életszakaszban 
más-más tényezık hatását kellene elemezni egy efféle vizsgálat során. Az anyagiaktól 
eltekintve is úgy látom, hogy összehasonlíthatatlan – példának okáért – ennek a három a 
periódusnak a szubjektív boldogságérzete, mert az a három boldogság tartalmában annyira 
más, hogy ugyanazon szubjektív boldogságérzet mögött esetleg homlokegyenest ellenkezı 
objektíven megragadható dolgok húzódnak meg. 

Az objektív-szubjektív dichotómiánál maradva felvetıdhet a kérdés, hogy a kettınek miért 
kellene együtt mozogni? Törvényszerő-e, hogy a szubjektív boldogságérzet alakulása 
leképezze az objektív életkörülményekben bekövetkezı változásokat? Az eddigiek – 
taposómalom-hatás, adaptáció – tükrében a válasz inkább a nem felé hajlik. Érdekes módon 
azonban, ha megnézünk egy a boldogsághoz jellegében és a szubjektív-objektív kettıségét 
tekintve némileg hasonló fogalmat, az egészséget, akkor ez utóbbi esetében pontosan az 
ellenkezı viszonyt találjuk. Az Egyesült Államokban az önbevallás alapján mért szubjektív 
egészségérzet az utóbbi évtizedekben javult, és pontosan leképezte az objektív, abszolút 
egészségi állapotban bekövetkezett pozitív változásokat (Layard, 2005). 

Az empirikus boldogságkutatások tehát inkább azt sugallják, hogy az objektív tényezık 
kevésbé számítanak a szubjektív boldogságérzet meghatározásában. Meglátásom szerint 
azonban az elıbbiek bizonyos tekintetben döntı jelentıséggel bírnak. Hogy elgondolásom 
alapján mennyiben számítanak az objektív tényezık, azt plasztikusan illusztrálja a következı 
kísérlet. Evans és Johnson (2000) két minden tekintetben azonos munkahelyi csoport 
szubjektív boldogságérzetét vizsgálta. A különbség csak annyi volt a két társaság között, hogy 
az egyik zajos környezetben volt kénytelen dolgozni, míg a másik nyugodt, csendes 
körülmények között végezhette munkáját. A szubjektív jóllét tekintetében nem sikerült 
jelentıs eltérést kimutatniuk a két csoport tagjai között. Arra kérték azonban a két csapatot, 
hogy oldjanak meg szellemi feladatokat (rejtvényeket). A csendes munkahelyen dolgozók 
kimutathatóan jobban teljesítettek, mint zajban tevékenykedı társaik.  

Ha az objektíven mérhetı jó teljesítményt, egészséget és hosszú élettartamot értéknek 
tekintjük, akkor igenis számítanak az objektív életkörülmények. Vallhatjuk azonban azt is, 
hogy mindezek nem lényegesek, csakis az a döntı, hogy szubjektíve hogyan érezzük 
magunkat. Ez értékválasztás kérdése. Az a tény, hogy a latin-amerikai országok jó része a 
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szubjektív jóllét koncepciójára alapozott boldogságstatisztikákban idırıl-idıre elıkelı helyet 
foglal el, két ponton is kapcsolódik az elızıekhez. Egyrészt, az objektív életkörülmények 
szerepérıl az említett országok esetében ugyanazt a következtetést vonhatnák le, mint a fenti 
kísérletbıl. Vagyis hiába – mondhatnánk – érzik nagyon jól magukat a latin-amerikai 
országok lakói, a várható élettartammal korrigált boldogságrangsorokban már korántsem 
olyan kedvezı a helyzetük. Másrészt pedig utalhatunk az itt élı emberek sajátos 
mentalitására, amely éppen egy olyan értékválasztást tükröz, amely minden külsı akadállyal 
dacolva a jó kedélyállapot fontosságát hangsúlyozza.  

Az objektív tényezık fontosságát azzal is bemutathatjuk, ha belegondolunk – az elızı két 
példára utalva – hogy ha mi dönthetnénk, akkor zajos vagy csendes munkahelyen szeretnénk 
dolgozni, Latin-Amerikába vagy Nyugat-Európába szeretnénk születni. Csak az elsınél 
maradva, nagy bizonyossággal megállapíthatjuk, hogy többségünk csendes munkahelyen 
dolgozna. Ha másképp tesszük fel a kérdést, hogy vállalnánk-e a zajos körülményeket tudván 
azt, hogy a szubjektív boldogságérzetünk ugyanolyan volna, mint a csendes munkahelyen; 
úgy vélem, akkor sem járnánk más eredménnyel. Valószínősítem azt is, hogy akik zajos 
helyen dolgoznak, és ez kifejezetten nem irritálja ıket, azok nem is vágynak nyugodtabb 
munkakörülményekre. Így bizonyos tekintetben a csendes munkakörülmények fel nem ismert 
szükségletként is felfoghatók.120 

Sıt olykor a magasabb szubjektív jólléttel járó szituáció helyett egy alacsonyabb 
boldogságszintőt választunk. Idézzük emlékezetünkbe az elızı fejezetben tárgyalt 
kolonoszkópiás kísérlet eredményeit. Ha megadták az embereknek a lehetıséget, hogy 
válasszanak, akkor az összességében több fájdalommal, tehát alacsonyabb szubjektív 
boldogságérzettel járó beavatkozást kérték. A döntési és a tapasztalati hasznosság alapján 
felállított rangsor tehát pontosan ellentmondott egymásnak.  Mind a tapasztalati, mind a 
döntési hasznosság szubjektív kategória, amennyiben a kísérleti alanyok szubjektív ítélete 
alapján mérték. A tapasztalati hasznosság annyiban objektívebb – nem véletlen alapul erre 
Kahneman objektív boldogság koncepciója –, hogy mérési módja kevesebb teret enged a 
torzításoknak, hiszen az esemény közben folyamatosan regisztrálják az egyén szubjektív 
értékelését, míg a döntési hasznosság esetében csak egyetlen utólagos értékelésre 
támaszkodhatnak a kutatók, amely ezáltal a memória torzításának sokkal inkább kitett. Mivel 
tehát a tapasztalati hasznosság közelebb áll a procedúra valós lefolyásához, nyugodtan 
mondhatjuk azt, hogy a kétféleképpen mért hasznosság eltérése az objektív tényezık és az 
ezek kiváltotta szubjektív érzet eltérésére is utal. 

A kolonoszkópiás beavatkozáson kívül egyéb kellemetlen ingereket használó kísérletek is 
megerısítették a fentieket. Az egyikben két különbözı zajnak tették ki a kísérleti alanyokat. 
Elıször tíz másodpercig hetvennyolc decibeles zajt kellett eltőrniük a résztvevıknek, majd 
pedig – a másik esetben – ugyanezt a tíz másodpercet kiegészítették még további négy 
másodpercnyi hatvanhat decibeles hanghatással. Ez a plusz négy szekundum is kellemetlen az 
embernek, de kevésbé, mint a hetvennyolc decibeles zaj. A második eset tehát összességében 
több kellemetlenséggel jár, mivel azonban az extra négy másodperc csökkenti az egész csúcs-
vég átlagát, az emberek többsége utólag ezt ítélte elviselhetıbbnek, amikor választhattak, 
hogy melyiket ismételjék meg a kettı közül (Schreiber és Kahneman, 2000). Egy másik 
kísérletben azt kérték a résztvevıktıl, hogy tegyék bele a kezüket egy hideg vizes tálba. Itt is 
kétféleképpen zajlottak le az események. Volt egy rövidebb és egy hosszabb típus. Az elsıben 
egy percig kellett bent tartaniuk a kezüket tizennégy fokos vízben, a másodikban pedig 
ugyanezt a tizennégy fokos egy percet megtoldották egy félperces periódussal, amely során a 

                                                 
120 Így lehetséges az, hogy valaki este már nem is tud elaludni, ha nem hallja a villamos kerekeinek csikorgását. 
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víz hımérséklete fokozatosan tizenöt Celsius fokra emelkedett. Hasonlóképpen az elızı 
kísérlethez, itt is a második eset döntési hasznossága volt magasabb (Kahneman et al., 1993). 

III.2.1. A szeretett és a vágyott dolgok eltérése 
Továbbfőzve a megkezdett gondolatsort, az objektív-szubjektív kettısséggel, valamint a 
tapasztalati és döntési hasznosság dichotómiájával párhuzamba állítható – illetve az elızıek 
egy másik megjelenési formája – a szeretett és a vágyott dolgok különbözısége, magyarán az, 
hogy gyakran azok az események, tárgyak, amelyekre olyannyira vágyunk végül is nem 
okoznak akkora örömöt, mint vártuk (ahogy Nettle nevezi: the difference of wanting and 
liking). Itt nem arról van szó, amikor sikeres emberek gyakran arra a kérdésre, hogy mit 
éreztek, amikor elértek valami nagy célt, azt felelik: semmit – ilyenkor ugyanis már a 
következı cél érdekli ıket. Vágyaink tehát nem feltétlenül szolgálnak helyes útbaigazítással 
azt illetıen, hogy mi tesz minket boldoggá. Holott ez volna a természetes. A szóhasználat 
ezúttal sem véletlen. A következıkben ugyanis a kérdés biológiai vetületére utalok. 

Az öröm- és a fájdalomérzet evolúciós jelentısége kézenfekvı. Ezek egyfajta 
visszacsatolásként foghatók fel. Mégpedig olyan visszacsatolásként, amely akkor jelentkezik, 
ha az egyénnel olyasvalami történik, ami a létére nézve jó, vagy éppen azt fenyegeti. A létére 
nézve kifejezés pontosításra szorul. Azt értem alatta, hogy önmaga fenntartása és génjeinek 
továbbadása. Ha tehát egy olyan esemény történik az egyénnel mint biológiai lénnyel, amely 
egészségére, testi-szellemi fejlıdésére nézve hasznos, túlélési esélyeit javítja, hozzájárul 
szaporodási sikeréhez és ahhoz, hogy utódainak jobb körülményeket biztosítson, akkor 
örömöt érez – ellenkezı esetben pedig fájdalmat. Az örömérzet arra serkenti az egyént, hogy 
az adott tevékenységet próbálja újból átélni, a fájdalom viszont arra, hogy óvakodjék a szóban 
forgó veszélytıl. Így az az egyed, és az a faj, amelyikben jól mőködik ez a jelzırendszer, 
elınyt élvez a természetes kiválasztódás során. 

Mindez így, tisztán, ideáltipikusan csak az állatvilágra igaz (és ott is találhatunk kivételeket). 
A civilizált ember kultúrája révén valamelyest képes felülemelkedni biológiai korlátain, de a 
biológiai meghatározottság egyelıre még jelentıs szerepet játszik életünkben. Sokszor rövid 
távú érdekei – az azonnali örömszerzés és fájdalomkeresés – motiválják az ember 
cselekedeteit, nagyon gyakran viszont képes hosszú távú érdekeit szem elıtt tartva feláldozni 
a pillanatnyi örömöt, vagy akár szenvedést is elviselni a majdani sikerért, boldogságért. Így 
mai civilizációnkban szinte természetessé váltak olyan kellemetlen dolgok, amelyek viszont 
elengedhetetlenek késıbbi sikereink érdekében. Példának okáért, teljesen megszokott, hogy 
fájdalmas védıoltásokat kapunk, nehéz munkát végzünk stb. Igen fontos mozzanat az is, hogy 
a két cél – önfenntartás és a gének továbbadása – akár ellentmondásba is kerülhet egymással. 
Az emberek körében és az állatvilágban sem ritka az, hogy az egyén (illetve egyed) 
lényegében vagy akár szó szerint is feláldozza saját jóllétét (netán életét) utódaiért.121  

A boldogságérzet (illetve a fájdalom) funkciója tehát az, hogy eligazítsa az egyént, mi a jó, és 
mi a rossz egészsége, jólléte és génjeinek továbbadása szempontjából. (Az állatvilágra ez 
mindenképpen érvényes, az embernél pedig a fenti megszorításokkal ugyan, de jelentıs 
szerepe van.) Ezáltal az ember azokat a dolgokat preferálja, és azokra vágyik, amelyek – 
legalábbis biológiailag, evolúciósan – valóban a javát szolgálják. Ez volna a boldogság 
biológiai alapja, evolúciós jelentısége. A probléma pedig sokszor az, hogy ezt a 
jelzırendszerünket félrevezetjük, vagy félrevezetik a körülmények – ahogy ezt a jóléti 
paradoxon magyarázatakor Rogersnél is láttuk. Ez is közrejátszik abban, hogy a szeretett és a 
vágyott dolgok nem mindig esnek egybe. 

                                                 
121 Errıl késıbb még részletesebben is lesz szó. 
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A szeretett és a vágyott dolgok eltérésének taglalását kezdjük – úgy is mondhatnánk, az 
alapoknál – egy biológiai példával. Egy a patkányok agyi mőködését vizsgáló kísérlet (Nettle) 
során az derült ki, hogy ha az állatok agyának bizonyos területein módosították a 
dopaminkoncentrációt, akkor képesek voltak halálra éheztetni a jószágokat úgy, hogy azok 
bármikor vehettek volna a mellettük elhelyezett, általuk egyébként nagyon is kedvelt 
táplálékból. Ugyanígy a kutatók képesek voltak arra kényszeríteni a patkányokat, hogy 
minden élvezet nélkül, sıt akár undorral is, de egyenek, amikor valójában nincs is szükségük 
táplálékra. Mindebbıl az következik, hogy különbözı agyi mechanizmusok szabályozzák azt, 
hogy mit akarunk, és azt, hogy mit szeretünk. Normális esetben persze a kettı összhangban 
van, és ez az egészséges. Jó okunk van azonban azt gondolni, hogy modern korunkban is 
sokan olyan manipuláció áldozatai, amely felesleges vágyakat főt bennük. Igaz ugyan, hogy 
elég szélsıséges esetre vonatkozik a következı kísérlet, de részben igazolja az elızı állítást és 
azt, hogy vágyak és a valóban kellemes dolgok különbözhetnek az emberek esetében is.  

Drogfüggı kísérleti alanyok szinte mindenre hajlandók voltak, olyan kis dózisért is, amelyet 
egyébként teljesen hatástalannak ítéltek. Hasonlóképpen, ugyanez a torzító mechanizmus is 
közrejátszhat abban, hogy annyi hın áhított dologért (pénz, karrier, siker) fáradozunk, 
amelyek végül is nem fokozzák boldogságérzetünket. Ezért is annyira jellemzı manapság a 
munkaalkoholizmus, amelyre ezen kívül még a státusverseny, a vállalatok marketingje, a 
média stb. vagy azt is mondhatnánk, a társadalmi közeg is készteti az embereket. Hogy a 
szeretett és a vágyott dolgok eltérése mennyire jellemzı manapság, azt a másik, vagyis a 
negatív oldal is jelzi, amely alatt a vágyott örömmel szemben a vélt szenvedést értem. 
Napjainkban elég gyakoriak a különféle fóbiák. Ilyenkor az ember bárminemő racionális ok 
nélkül fél valamitıl (egértıl, póktól, iskolai bukástól, stb.). Az egyik leghatásosabb terápia 
ilyenkor az, ha a beteget kiteszik annak, amitıl fél, hogy átélje azt a szörnyőségesnek 
elképzelt helyzetet. Miután átélte, és megállapította, hogy nem dılt össze a világ – nem is 
olyan rossz az a rettegett helyzet, mint gondolta – már meg is gyógyult. A mai ember 
boldogságának tehát az is útjában áll, hogy gyakran nem arra vágyunk, ami valóban boldoggá 
tenne minket.  

Egy egész kötetet szentel a témának Daniel Gilbert (2007), amelyben az emberi elme 
mőködési sajátosságaira vezeti vissza a probléma gyökerét. Részletesen leírja azokat a 
pszichológiai jelenségeket (a valóságészlelés problémái, a jelen körülmények kivetítése a 
jövıre stb.), amelyek folytán az emberek a jövıbeli események okozta boldogságérzetet 
általában tévesen ítélik meg. 

Az empirikus boldogságkutatások egyik érdekes felfedezése – mint már utaltam rá –, hogy 
általában még a legboldogabbak is úgy gondolják, hogy a jövıben még boldogabbak lesznek 
(Nettle, 2005). (Ez is magyarázza az utópiák népszerőségét.) Úgy tőnik tehát, hogy az ember 
mindig arra számít, hogy késıbb jobb lesz, és feltételezhetjük, hogy ennek megvalósítására 
maga is aktívan törekszik. Márpedig ez evolúciós értelemben adaptív, vagyis a természetes 
szelekcióban hasznos. Nettle ennek alapján azt feltételezi, hogy az evolúció nem a boldogság 
elérésére, hanem a boldogságra való törekvésre szelektált minket. 

III.2.2. A boldogság mint az élet értelme 
Az alábbiakban arra keressük a választ, hogy a boldogságérzet – a pszichológiai boldogság – 
lehet-e az élet legfıbb célja. Ennek kapcsán érintjük azt a kérdést is, hogy magán a szubjektív 
érzeten kívül mennyire számítanak az objektív tényezık. Bízvást állíthatjuk, hogy senki nem 
akar boldogtalan lenni. Még azt is, hogy mindenki boldognak akarja érezni magát. Azt 
azonban már nem, hogy minden áron; illetve lehetnek olyan céljai is az embernek, amelyek 
fontosabbak annál, hogy pusztán jól érezze magát. A következıkben ezeket a kérdéseket 
boncolgatjuk. 
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A boldogság kapcsán minden bizonnyal többrıl van szó, mint amit a közgazdasági 
imperializmust illusztráló idézet sugall, vagyis hogy ez is egy fontos dolog az életben. Joggal 
feltételezhetjük ugyanis azt, hogy a boldogság – a definícióval kapcsolatos kérdésektıl 
egyelıre eltekintve – az ember legfıbb célja. Ezt nemcsak introspekció vagy a józanész 
alapján állíthatjuk, hanem az empirikus kutatások is ezt látszanak alátámasztani. A legfrissebb 
hazai kutatások szerint – Kopp és Kovács, 2006 – a magyarok számára a boldogság a 
legfontosabb érték. Külföldi példával élve, a szakirodalomban gyakran hivatkoznak arra az 
angliai kutatásra, amely szerint az emberek azt preferálnák, ha a kormányzat inkább a 
boldogságuk, mint a gazdasági teljesítmény fokozása érdekében tevékenykedne (Layard, 
2005). Ha tehát a közgazdaságtan feladata végsı soron abban áll, hogy az emberek 
boldogságát elımozdítsa, akkor nem korlátozhatja vizsgálódásának körét azokra a jól mérhetı 
tényezıkre, amelyek pénzünk gyarapításában játszanak szerepet. Ez fokozottan igaz a mai 
jóléti társadalmakra – gondoljunk csak a már említett jóléti paradoxonra. 

Az empirikus boldogságkutatással foglalkozó tanulmányok jelentıs része így kezdıdik: az 
ember legfıbb célja az, hogy boldog legyen (lásd például Frey és Stutzer, 2003 vagy Diener 
és Seligman, 2004), majd ezek után ezt a boldogságot – hallgatólagosan vagy explicite – azzal 
azonosítják, amit az empirikus kutatások során leggyakrabban mérnek, vagyis a szubjektív 
jólléttel, boldogságérzettel vagy elégedettséggel – Haybron (2000) szóhasználatával, a 
pszichológiai boldogsággal. Mint már utaltam rá, más vélekedések szerint, vannak egyéb, 
olyan jelentıs célok az életben (önismeret, barátság stb.), amelyek a boldogságérzettıl 
függetlenül is az egyén javát – akár egy más felfogás szerinti boldogságát – szolgálják. 
Foglalkozzunk most azzal, hogy mi is az, ami valóban az ember javát szolgálja, ami a célja, 
ami az élete értelme! 

Induljunk ki abból, hogy az ember biológiai lény! Ez a megközelítés nem idegen a 
közgazdaságtantól, hiszen már Adam Smith (1759) is hangsúlyozza, hogy az ön- és 
fajfenntartás eredendıen az ember céljai közé tartozik, hasonlóan az állatvilághoz. Sanyarú 
körülmények között az ember célja az életben maradásra, a túlélésre korlátozódik. Ekkor az 
anyagi javak felett való rendelkezés mértéke valóban jó közelítését jelenti az egyén 
boldogságának. Jelenlegi biológiai ismereteink azonban árnyalják az önérdekkövetı ember 
modelljét, illetve más síkra helyezik önzıségét. Az evolúciós elmélet keretében az egyén célja 
nem más, mint – az evolúciós pszichológia szókincsét használva – teljes rátermettségnek, 
vagyis génjei következı generációkban való képviseletének maximalizálása. Ezzel 
magyarázhatók olyan altruista cselekedetek, melyek akár károsak is lehetnek az egyénre 
nézve, annál inkább szolgálják viszont utódai érdekeit (ez a gondolat már Schopenhauernél 
(1819) is elıbukkan az akarattal kapcsolatban). Ahogy Dawkins (1986) találó címő mővében 
– Az önzı gén – sugallja, az emberi magatartás homo eoconomicus modelljét nem is az 
egyénre, hanem a génjeire kellene alkalmaznunk.122 

A kép persze sokkal árnyaltabb annál, minthogy ezentúl az egyéni hasznosságot egyszerően 
az utódok számával helyettesítsük. Úgy tőnik, hogy a gének következı generációkban való 
képviseletének maximalizálását, mint célt, az egyén (vagy a gén) – ma is, akárcsak régen – 
hosszú távon értelmezi. Ezért nem csak arra törekszik, hogy minél több gyermeke legyen – és 
nem is csak arra, hogy minél több unokája – hanem a jelek szerint még ennél is hosszabb 
távra szól ez a terv. Nemcsak az utódok számának növelésében érdekelt, hanem abban is, 
hogy ezek az utódok minél rátermettebbek legyenek, azért hogy késıbb nekik is minél több és 

                                                 
122 Az altruizmus ilyetén magyarázatával Dawkins is jól illeszkedik a közgazdasági imperializmus áramába. A 
genetikai hasonlóság és az önfeláldozó viselkedés összefüggését egy általános formulával is illusztrálta Hamilton 
(1964). 
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ugyancsak minél rátermettebb utódjuk legyen. Ad absurdum úgy is fogalmazhatnánk, hogy 
nemcsak a mennyiség, hanem a minıség is számít. Említettem, hogy ez régen is így volt. 
Hadd igazoljam ezt egyetlen frappáns példával. Antropológusok megfigyelték, hogy az afrikai 
masszájoknak általában négy-öt gyermekük van, éspedig úgy, hogy a testvérek 4-5 év 
különbséggel születnek. Ennek az az oka, hogy a négy-öt éves gyermek már képes segíteni az 
anyjának, levenni a válláról a terhek egy részét, így az újszülöttel az anya többet tud 
foglalkozni, és az egészségesebb, rátermettebb lesz (Bereczkei, 2003). Ennél a meglehetısen 
szegény körülmények között élı törzsnél kialakult a vállalt gyermekek számának és a 
megszületésük között eltelt idınek egyfajta, a körülményekhez igazodó optimuma. Joggal 
feltételezhetjük, hogy esetükben ez évszázadok folyamán meggyökeresedett hagyomány. 

A mai fejlett világban a viszonylagosan alacsony átlagos gyerekszám oka is elsısorban az, 
hogy a további utódok rontanák a már meglévık boldogulási esélyeit. Ma már nagyon is 
meggondolják az emberek, hogy mikor vállaljanak gyermeket, megtesznek mindent annak 
egészségéért, felnevelik, taníttatják azért, hogy sikeres és boldog legyen – és persze azért, 
hogy jó eséllyel találhasson olyan párt, akivel ugyancsak rátermett gyermekei lehetnek. Így a 
gének által diktált cél egyén általi teljesítése már a párválasztásnál megkezdıdik.  

A párválasztási stratégiákat, mintákat vizsgáló kutatások, szakirodalmi mővek száma immár 
elég tekintélyesre rúg. Az eredményekbıl egyértelmően kirajzolódik, hogy az emberek olyan 
párt igyekeznek választani maguknak, hogy utódaik minél rátermettebbek legyenek, és minél 
nagyobb biztonságban felnevelhessék ıket. Mindkét nemre vonatkozik az, hogy minél 
egészségesebb, illetve minél jobb génekkel rendelkezı társat keresnek maguknak – a jó 
génekre utalnak azok a külsı testi jellegek, amelyeket vonzónak talál az ellenkezı nem.  

Ugyancsak a lehetséges utód érdekeinek szem elıtt tartását – ez persze tudattalanul, 
ösztönösen megy végbe az emberben, de Dawkins után nyugodtan mondhatjuk, hogy a génjei 
figyelnek erre – igazolják a párok genetikai állományában fellelhetı különbség mértékével 
kapcsolatos törvényszerőségek. Azt találták ugyanis, hogy az emberek egyrészt a tılük minél 
különbözıbb genetikai állománnyal rendelkezı ellenkezı nemőeket preferálják 
(természetesen ezt külsı jegyek alapján dönti el az ember), másrészt pedig a genetikai 
hasonlóságot is díjazzák. Az elızıek ugyan ellentmondani látszanak egymásnak, de úgy 
tőnik, hogy a kettınek valamiféle harmonikus elegye az ideális.  

A genetikai különbözıség elınye az, hogy az utód többféle gént kap (nagyobb lesz benne az 
úgynevezett heterozigótaság foka), ezáltal csökken az örökletes betegségek megjelenésének 
esélye, tehát egészségesebb lesz az utód. A genetikai hasonlóság pedig azért elınyös, mert az 
utódban ezáltal nagyobb eséllyel maradnak meg azok a gének (hiszen ugyanazt kapja mindkét 
szülıjétıl), amelyek egy adott helyen a szelekció folytán hosszú idık során elınyösnek 
bizonyultak. További bizonyíték az is, hogy a férfiak általában a fiatalabb nıket találják 
vonzónak, hiszen azok még több gyermekkel ajándékozhatják meg ıket. A nıknek pedig egy 
férfi megítélése szempontjából (a statisztikák tanúsága szerint) nagy súllyal esik a latba a férfi 
társadalmi státusa (Bereczkei, 2003). 

A terv teljesítése, mint láttuk, tehát már a párválasztásnál kezdıdik, és azzal folytatódik, hogy 
a szülık igyekeznek erejükhöz mérten, de inkább azon felül is mindent megadni 
gyermekeiknek, hogy azok boldoguljanak az életben. A státusversenyben való érvényesülés 
végsı célja az, hogy az egyén minél jobban teljesítse génje célkitőzését. 

Ezek szerint tehát az egyén egészsége, személyes jólléte is feltétlenül számít, de végsı soron 
csak annyiban, hogy – génje parancsát teljesítve – utódait (lehetıleg minél többet) 
egészségben felnevelje, és minél többet meg tudjon nekik adni ahhoz, hogy ık is jó eséllyel 
adják tovább génjeit. Ha azt kérdezzük, hogy ennek megfelelıen mőködik-e biológiai, 
orientáló funkciónk, az öröm- és fájdalomérzetet generáló rendszerünk, akkor azt kell 
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mondanunk, hogy igen. Örömérzettel tölt el minket az, ha tápláló ételeket eszünk, ha 
egészségesek, ha szerelemesek vagyunk. A nık örülnek, ha szépek (bár mindig 
elégedetlenek), a férfiak pedig jól érzik magukat, ha magas a társadalmi státusuk – lásd a 
korábban hivatkozott kutatási eredményeket –, mivel így nagyobb az esélyük a nıknél. 

Boldoggá teszi-e az embert az, ha saját személyes jóllétét háttérbe szorítva, inkább gyermekei 
boldogulásáért tesz erıfeszítéseket? A válaszom az, hogy végsı soron igen. Boldog-e az 
ember akkor, ha például nem színházba megy, hanem az erre rendelkezésre álló pénzbıl 
inkább a gyermeke különóráját finanszírozza? A kérdés megválaszolásához – ahogy már 
korábban is láttuk – ismét a fonákjáról kell megragadnunk a dolgot. Persze hogy ott és akkor 
éppen jobban érezné magát az ember, ha a saját örömét keresné, de késıbb meglehet, hogy 
szemrehányást tenne magának, amiért nem tette meg a tıle telhetıt gyermeke sikeréért. A 
legtöbb szülı bizonyos határokon belül zokszó nélkül lemond saját kedvteléseirıl gyermeke 
javára. 

Leszögezhetjük tehát, hogy ennek a – nevezzük – biológiai programnak a teljesítése az ember 
egyik legfıbb – még ha nem is feltétlenül tudatos – célja. Felmerül a kérdés, hogy 
amennyiben ez volna az emberi viselkedés legfıbb motivációs tényezıje, akkor milyen szerep 
jut a közgazdaságtannak, pontosabban a boldogság közgazdaságtanának. Ebben az esetben 
ugyanis az egyének (reproduktív) sikere elsısorban egymáshoz képest123 értelmezhetı – így 
ez egy zérusösszegő játék. A siker – illetve a célok teljesülésével járó boldogság – 
összmennyisége nem növelhetı. Számomra ez a perspektíva nem kielégítı, tudományunk 
nem elégedhet meg azzal, hogy esetleg ellátja az embert a mások rovására történı egyéni 
boldogulásának legfontosabb kellékeivel. Mint említettem, a fentiek az emberi élet 
értelmének egy biológiai, naturalista felfogását tükrözik. Elfogadom ennek létjogosultságát, 
ugyanakkor azt vallom, hogy a biológiai célok teljesülésén kívül más is hozzájárulhat az 
ember boldogságához – sıt megkockáztatom: éppen ez az, ami az embert emberré teszi. 

Egy a fentieknél reménytelibb megközelítés alapján azonban az ember több, mint anyagi 
részecskék rendkívül kifinomult, összetett rendszere.124 Ebbıl a szempontból azt mondhatjuk, 
hogy a jóléti államok elvileg szerencsésebb helyzetben vannak, mert az anyagi javak és a 
társadalmi státus hajszolásán túl jobban megengedhetnék maguknak, hogy olyan puha 
(szellemi-lelki) dolgokra koncentráljanak, amelyek boldogabbá tehetik az embert. 
Pontosabban szólva ezek a szellemi-lelki javak, kvalitások képesek tartós, stabil boldogságot 
hozni a jóléti társadalom tagjainak. A huszadik század a jóléti társadalmak megjelenése miatt 
is jelentıs mérföldkı az emberiség történelmében, és szükségesnek tartom, hogy a 
közgazdasági elméletekben is tükrözıdjék ez a fejlemény. 

                                                 
123 Az hogy valakinek milyen mértékben sikerül továbbadnia génjeit, hogy azok késıbb mennyire 
érvényesülnek, nagyrészt annak függvénye, hogy a többiek, a versenytársak milyen sikeresek. A gének sikeres 
továbbadásához szükséges javak mennyisége általában véges (anyagiak, státusz, pozíciók, vonzó nık, illetve 
férfiak), ami szintén a siker relatív értelmezésének szükségességét támasztja alá. 
124 Amint József Attila (Tanítások címő versében) írja: Por és Istenpor vagyunk. / Visszahullván / A por a porral 
elkeveredik,/Visszahullván / Így keveredik el Istennel a lélek. 
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IV. Az alternatív boldogságkoncepció  

Ebben az utolsó fejezetben vázolom fel azt a boldogságkoncepciót, amelyet az általánosan 
elfogadott boldogságfelfogásnál megfelelıbbnek tartok. Ennek a bizonyos 
boldogságkoncepciónak az elemei külön-külön megtalálhatók más gondolkodók munkáiban, 
sıt csíráiban a lényege is kiolvasható egyes tudományos, illetve szépirodalmi mővekben. Az 
én szerepem arra korlátozódik, hogy ezeket az elképzeléseket közös mederbe tereljem, és 
egységes egészként, a szubjektív jóllét koncepciójának alternatívájaként mutassam be ıket. 
Értekezésemnek nem célja az új szellemi konstrukció helyességének, mint egyik fı 
mondanivalómnak, klasszikus értelemben vett empirikus igazolása. A dolgozat döntıen 
elméleti irányultsága folytán már maga a kérdésfelvetés (hogyan értelmezzük a boldogság 
fogalmát, hogy minél jobban teljesíthessük a közgazdaságtan fı célját, az emberi élet jobbá 
tételét), illetve a kínált megoldás sem olyan, amely empirikus igazolásért kiált. Megjegyzem, 
az empirikus boldogságkutatásokkal foglalkozó tanulmányok sem tartják szükségesnek 
bebizonyítani azt, hogy amit ık mérnek, az valóban az emberi boldogság. Ezzel nem azt 
akarom mondani, hogy nem kellene törekednünk az ilyesfajta igazolásra. Amint láthattuk, 
igyekeztem a dolgozat elején és az alábbiakban is érvekkel alátámasztani egy alternatív 
boldogságkoncepció létjogosultságát.  

Mielıtt rátérnénk ennek kifejtésére, idézzük fel még egyszer, immáron mintegy 
modellszerően, csak a lényegét taglalva, hogy mi is az az elterjedt boldogságértelmezés, 
amellyel szembeállítom alternatív javaslatomat! Azt mondhatjuk ugyanis, hogy a 
boldogsággal foglalkozó szakirodalomban immár közkeletővé vált az az álláspont, miszerint a 
közgazdaságtant a pénz, illetve az anyagiak helyett a boldogságra, mégpedig a szubjektív 
jóllétként értelmezett boldogságra kellene alapozni. Mint említettem, a legtöbb 
boldogságkutatással foglalkozó empirikus tanulmány azzal a posztulátummal indul, hogy az 
ember legfıbb célja a boldogság (ezt rendszerint filozófusok gondolataival is alátámasztják 
például James, 1902-re hivatkozva). Ezzel igazolják a téma közgazdaságtani relevanciáját. 
Majd úgy folytatják, hogy a boldogság mérhetı, mégpedig a szubjektív jóllét mutatójával. 
Ezek szerint az egyén célja az, hogy szubjektív jóllétét maximalizálja, és persze minél 
hosszabb idıre. A kutatók ezért mintegy az egész életre kivetített jóllétmutató gyanánt a 
boldog évek számáról (Happiness adjusted Life Years, HLY) beszélnek, vagyis ez volna az a 
mutató, amelyet (szerintük) maximalizálni szeretne az egyén – tehát minél tovább és minél 
boldogabban élni. Megjegyezhetjük, hogy Kahneman objektív boldogság koncepciójának is 
pontosan ez a lényege. Explicit vagy implicit módon, de kimondják, hogy az ember legfıbb 
célja az életben a boldog évek számának maximalizálása, és azt is, hogy a közgazdaságtannak 
is arra kellene törekednie, hogy ebben segítsen az embereknek. 

Miután a tanulmányok többsége ezt kritika nélkül elfogadja, a következı lépésnek azt jelölik 
meg, hogy felírják a „boldogságegyenleteket”, azaz meg kell találni, melyek azok a tényezık, 
amelyek magas szubjektív jóllétet eredményeznek. A közgazdaságtan pedig – érvelésük 
szerint – úgy segítheti elı az emberek boldogulását, hogy ezekre a kiemelt tényezıkre 
koncentrál, és próbál e tekintetben minél jobb körülményeket teremteni.  

Fenntartásaim vannak mind a célmegjelölést, mind a „boldogságegyenletek” létezését, 
felírhatóságát illetıen. A két dologra vonatkozó kritikai megállapításaimat jórészt együtt 
tárgyalom, mert a boldogságegyenletek általam vélt lehetetlenségének legfontosabb oka 
meglátásom szerint pontosan az, hogy amit az empirikus kutatások során mérnek, az a 
boldogságnak csak egy szők értelmezése. Mint láthattuk, a legkülönbözıbb élethelyzetben 
lévı emberek vallhatják boldognak magukat. Ugyanígy arra is számos példát hozhatunk, hogy 
rendezett, jó körülmények között élık érzik magukat boldogtalannak (nem tudván mit kezdeni 
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magukkal, esetleg valamilyen szenvedély rabjaiként sínylıdve – felszínes szemlélıként nézve 
– talán még boldognak is tőnnek, de szerencsés esetben komoly válságba kerülnek, válaszút 
elé állítja ıket az élet). Vagyis vannak emberek, akik az empirikus boldogságkutatások eddigi 
ismeretei szerint boldogok kellene hogy legyenek, de mégsem azok (például unatkozó 
milliomosok), és megfordítva találhatunk olyanokat is, akiknek a „boldogságegyenletek” 
szerint boldogtalansággal kellene küszködniük, de a valóság nem ez. Sıt mutathatunk olyan 
jómódú, önmagát viszonylag boldognak és elégedettnek tartó személyeket is, akik azt érzik, 
hogy valami többet akarnak az életben, vagy hogy valami hiányzik nekik, de talán maguk sem 
tudják pontosan megfogalmazni, mi volna az. 

Mindezek az ellentétek feloldhatók az alábbi boldogságkoncepció segítségével. Úgy vélem, 
hogy egyetlen számértékkel, a boldog évek számával nem lehet kifejezni a boldogságot. Ez a 
fogalom, az én elképzelésem szerint nem olyasvalami, amit számszerősíteni lehetne 
(ugyanúgy, ahogy például a szeretetet sem lehet), és nem is azon múlik, hogy az ember 
boldognak érezte-e magát életében vagy sem,125 hanem azon, hogy – egyelıre csak 
fogalmazzunk úgy – megtalálta-e élete értelmét. A boldogság tehát az én felfogásomban 
azonos a BOLDOG élettel, a jó élettel; ezért csak az egész életet tekintve, annak végén lehet 
megállapítani, hogy valaki boldog volt-e. Földi létünk nem egyenes vonalú fejlıdés. Az élet 
hullám természető.126 Rengeteg rossz dolog történhet velünk, sok szenvedést élhetünk át, de 
meglehet, hogy késıbb hálásak leszünk mindezért.127 Hasonlóképpen, nem biztos, hogy a 
kellemes, jó dolgok mindig hasznunkra válnak. 

IV.1. A boldogságtriád kibontása a tudományos elızményekbıl 
Következzék tehát immár konkrét megfogalmazásban, a már emlegetett „csírákból” kifejtve 
az alternatív boldogságkoncepció! Az elmélet lényege három pilléren nyugszik, amelyek 
felfoghatók akár egyazon dolog – a BOLDOGSÁG – három metszetének, vetületének is. Az 
így értelmezett triád: a teljesítmény, a tehetségek kibontakoztatása és az élet értelmének 
megtalálása – innen a TÉT elnevezés. A három komponensbıl magából következik egy 
kiegészítı mozzanat, amelyet természetszerőleg magukban foglalnak. Ez pedig az az 
arisztotelészi gondolat, hogy a BOLDOGSÁG – illetve a triád elemeinek – megvalósulása 
csak az egész életet tekintve állapítható meg. Ezeket a BOLDOGSÁG-komponenseket 
tárgyalom az alábbiakban külön-külön, kitérve az általam ismert, idevonatkozó tudományos 
elızményekre – nem feledve azt, hogy a triád tagjai szorosan összefüggenek egymással. 

IV.1.1. Teljesítmény  
Lényegében véve pontosan a triád elsı elemét takarja Chekola (2007) életterv-szemlélete. A 
TÉT koncepciójához legközelebb talán az ı nézetei állnak. Chekola is úgy véli, hogy az életet 
nem lehet pusztán a tartama alatt átélt öröm- vagy elégedettségérzet alapján minısíteni. 
Szerinte a boldogság az egyén úgynevezett élettervének (life plan) vagy globális vágyainak 
folyamatos megvalósításában, illetve teljesülésében áll. A szerzı maga is hangsúlyozza a 
folyamatos szó jelentıségét, és ezáltal közösséget vállal Arisztotelésszel, amennyiben a 
boldogság mindegyiküknél olyasvalami, amiért folyamatosan tennünk kell – Arisztotelésznél 
az erények gyakorlásával, Chekolánál pedig az életterv megvalósításával. Vagyis 
mindkettejüknél fontos mozzanat az aktivitás. Hamvas Béla (1943-44) szavaival: 

                                                 
125 Hanem horribile dictu attól, hogy boldogan halt-e meg. 
126: „Ami létezik, az periodikus mozgásban létezik.” Bródy András – idézi Meyer és Solt (1999), 275. o. 
127 Mint Goethe Mefisztója: Az erı része, mely örökké rosszra tör s mindig jót mível. 
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Az ember a földre nem nézınek született, hanem cselekvınek, nem szemlélınek, 
hanem olyan lénynek, akinek feladata a tevékenység, s akinek feladata a szakrális 
tevékenység (…) I. kötet, 333. o. 

 

Láttuk, hogy mit érthetünk boldogság alatt az életterv-szemlélet alapján, de hogyan 
definiáljuk magát az élettervet? Chekola megjegyzi, hogy tudomása szerint magát az életterv 
kifejezést elıször Royce (1908) használta. Rawlsnál (1971) is megjelenik az elnevezés, sıt 
kimondottan a boldogsággal kapcsolatban. Azt írja Rawls, hogy egy embert akkor tarthatunk 
boldognak, ha éppen egy racionális életterv megvalósításán fáradozik, … és elég biztos 
abban, hogy terve kivitelezhetı (idézi Chekola, 2007). Chekolánál az életterv nagy 
jelentıségő életcélt vagy célokat takar. Ezek a célok szerinte rendszert alkotnak. Vannak 
úgynevezett lokális vágyak, amelyek végsı soron eszközül szolgálnak valamilyen globális 
vágyhoz. A globális vágyak tipikusan arra vonatkoznak, hogy az illetı milyen ember akar 
lenni; példaként gondolhatunk tehát a karrierre, a személyes kapcsolatokra. Az életcél pedig 
úgynevezett globális vágyakból áll össze, mégpedig olyanokból, amelyek stabilak (tehát 
kevéssé változnak az élet során), átfogóak (vagyis több lokális célt érintenek) és jelentısek 
(azaz súlyos elégedetlenséggel jár, ha nem teljesülnek). Ezért okoz általában az életcélok 
folyamatos teljesülése tartósan magas szubjektív jóllétet. 

Chekola szerint a boldogság – az életcél folyamatos teljesülése – nem egy pszichológiai, 
mentális állapot, ezért az öröm vagy az elégedettség nem is feltétlenül szükséges hozzá. Az 
életcél teljesülését természetesen általában öröm- és elégedettségérzés követi, ez azonban csak 
kísérıjelensége a boldogságnak, de nem a boldogság maga. Chekola éppen arra is felhívja a 
figyelmet, hogy a szubjektív jóllét koncepciójának keretei között nem tudjuk szétválasztani az 
átmeneti, múlandó, kevésbé fontos örömöket (jó étel, új ruha stb.) az életcél teljesülése felett 
érzett örömtıl. Az egyén ezek szerint lehet boldog úgy is, hogy ad absurdum nem érez 
semmiféle örömöt vagy elégedettséget, illetve elıfordulhat az, hogy életcéljának realizálódása 
nem tudatosul az emberben. Ugyanígy az is lehetséges, hogy az ember tévesen véli úgy, hogy 
életcéljai megvalósulnak, és ezért – a koncepció tükrében – ok nélkül érzi magát boldognak, 
amire – és ezt már én teszem hozzá – legkésıbb élete végén rá is jön. 

Chekola azt írja, hogy életterv koncepciója – a fentebb említett – kagani értelemben 
szubjektív elméletnek tekinthetı. Ezzel minden bizonnyal az ember egyéni vágyainak, 
preferenciáinak elsıdlegességét kívánta hangsúlyozni. Ugyanakkor a Chekola által leírtak és a 
kagani csoportosítási szempontok szerint inkább objektív elméletnek tekinthetjük az életterv 
megközelítést. Chekola ugyanis kifejti, hogy az életterv teljesülése akkor is a boldogságunkat 
jelenti, ha olyan eseményeken keresztül valósul meg, amelyekre egyáltalán nem is vágyunk, 
vagy amelyekrıl nem is tudunk. A másik kagani csoportosítási szempont szerint Chekola – 
immár helyesen – externalistának tartja saját elméletét. Egy másik megközelítésbıl – 
Haybron (2000) pszichológiai boldogság tipizálása alapján – azt (az egyébként nyilvánvaló) 
állítást fogalmazhatjuk meg, hogy az életterv elképzelés a boldogságnak egy vágybeteljesülési 
nézetét (perceived desire satisfaction view) képviseli. 

Az életterv-szemlélet már nevében is felvet egy nagyon fontos mozzanatot, mégpedig azt, 
hogy az életre mint egészre vonatkozik. Egyetértek Arisztotelésszel abban, hogy az egyén 
boldogságáról biztos képet csak élete végén alkothatunk. Ennek oka egyrészt az, hogy életünk 
állandóan változik, s csak az utolsó szakaszában tudjuk megítélni, hogy a velünk történt 
események mennyiben járultak hozzá – használjuk most ezt a kifejezést – élettervünk 
megvalósulásához. Ekkorra kerülnek – ha BOLDOG életrıl van szó – a dolgok a helyükre.128 

                                                 
128 Lásd még lentebb Erikson (1959) elméletét.  
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Ez az állandó változás jó esetben fejlıdést jelent. Harmonikus és diszharmonikus idıszakok 
váltják egymást, és egy diszharmonikus periódus – egy válság129 –  idején még nehéz 
megmondani, hogy ez valamiféle hanyatlás kezdete vagy egy magasabb szintre lépéshez 
vezetı, szükséges rossz állapot. Hasonlóképpen, egy boldognak tőnı, harmonikus periódus 
lehet, hogy csak a felszín, a mélyben pedig súlyos problémák feszülnek, s a problémákkal 
való szembenézés halasztása egyre csak nehezíti a késıbbi esetleges megoldást. Másrészt, ez 
a fajta holisztikus szemlélet megint csak azt jelenti, hogy nem a pillanatnyi érzések, 
hangulatok számítanak a BOLDOGSÁG szempontjából, hanem az, hogy mindent egybevetve 
milyen életet élt az egyén. 

A triád elsı elemét, a teljesítményt tekintve tehát azt mondhatjuk, hogy a BOLDOGSÁG 
záloga az, ha az ember az életével mint egésszel kapcsolatban elér valamit. Az efféle 
eredmények túlmutatnak a vágyak egyszerő beteljesítésénél. Sıt, az ilyen nagy horderejő 
teljesítmények elızetesen nem feltétlenül kellett hogy az egyén tudatos tervei, illetve vágyai 
között szerepeljenek (lásd a szeretett és vágyott dolgok eltérése). Ezek a sikerek mindig 
magukban foglalják valamiféle problémának, sorsfeladatnak a megoldását, amely jellegénél 
fogva maga után vonja a személyiség fejlıdését, kiteljesedését. Pontosan ezt takarja Annas 
(2004) boldogság mint teljesítmény terminusa. A szerzı az antik görög filozófusok 
(elsısorban Platón, Arisztotelész és a sztoikusok) munkáinak tanulmányozása nyomán 
alakította ki ezt a koncepciót. Annas kutatásai szerint annak ellenére, hogy az említett ókori 
gondolkodók ekképpen vélekedtek a boldogságról, ez a felfogás teljesen hiányzik az 
empirikus boldogságkutatások fıáramából. Teljesen egyetértek Annas iménti 
megállapításával, akárcsak azzal a megjegyzésével, hogy nem meglepı az empirikus 
eredmények ellentmondásossága (sıt, ahogy ı fogalmaz, banalitása), ha egy fogalmát tekintve 
tisztázatlan, szubjektív jelenséget vizsgálunk. 

A teljesítmény fogalmához elménk rögtön hozzáteszi az aktivitást, illetve valami olyasmire 
gondol, amiért az embernek magának is tenni kell, ami nem hull csak úgy az ölébe.130 Lett 
légyen ugyanis akármilyen kellemes, vidám, boldog az ember élete; ha semmi másból nem 
áll, mint szemlélıdésbıl és pozitív élmények mintegy passzív átélésébıl, akkor az nézetem 
szerint nem tekinthetı BOLDOG életnek. Boldogságfelfogásom olyasfajta aktivitást foglal 
magában, mint Carol Ryff eudaimonikus jóllét (eudaimonic well-being) fogalma, amelynek 
legfıbb jellemzıje az „élet egzisztenciális kihívásaival szembeni küzdelem”.131 Nem szabad 
persze eltúlozni a cselekvés jelentıségét. Sokszor a bölcs belátás és az ebbıl eredı passzivitás 
az üdvös. Még ha az ember nem is érzi megerıltetınek életterve megvalósítását, a sikeres és 
jó élet – nézetem szerint – legalább annyi aktivitást feltételez, hogy ha az ember érez 
valamiféle elhivatottságot, akkor annak engedelmeskedik, és annak megfelelıen cselekszik. 
Ez az aktivitás kézenfekvı módon persze leginkább a munkában jelentkezik. A gondolatot 
továbbfőzve egy újabb paradoxonhoz (sıt boldogságparadoxonhoz) jutunk, mert mégiscsak 
figyelemre méltó, hogy az ember általában annyira tart a munkától a szabadidıt preferálva, 
amellyel pedig sokszor nem tud mit kezdeni; illetve, hogy mégiscsak a munka a legfıbb 
BOLDOGSÁGforrás.132 Hamvas Béla fenti sorainak folytatása átvezet a következı részhez. 

                                                 
129 A magyar nyelv roppant találóan kifejezi a válság szó lényegét (akárcsak a kínai, amelyben a weiji egyszerre 
jelent veszélyt és lehetıséget). Nem egyértelmően rosszat jelent, hanem egy olyan rendkívüli, „válságos” 
állapotot, amely során mintegy válaszút elé kerülünk, és amelybıl az ember vagy felemelkedik, vagy elbukik. 
130 Vesd össze az 55. lábjegyzettel! 
131 Érdekességképpen megjegyzem, hogy Ryff ugyanakkor pszichológiai jóllétnek (psychological well-being) is 
nevezi ezt a felfogást, mintegy a szubjektív jólléttel szembeni megkülönböztetés céljából. 
132 Ez az egyik fı üzenete Csíkszentmihályi Flow címő munkájának. Ezért a megállapításért és a fenti gondolatért 
is Varga Károly professzor úrnak tartozom köszönettel. 
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… Sorsával és tehetségével együtt adva van, hogy mit kell tennie és mi az a 
szakrális feladat, amit el kell végeznie. 

IV.1.2. Tehetség 
Mármost ha valaki azt kérdezi, hogy ez a teljesítmény miféle legyen, élete mely területén 
mutatkozzék meg, akkor a triád második tagját kell segítségül hívnunk. A BOLDOGSÁG 
tekintetében az az életstratégia üdvös, amely során az ember a benne szunnyadó tehetséget133 
kibontakoztatja; és ez a mélyen rejlı való minden emberben más és más. E második tag 
irodalmi elızményeinek tárgyalását hadd kezdjem (nem elıször és nem véletlenül) 
természettudományos példával. A biológia, még pontosabban az élettan egyik neves 
képviselıje, a stresszkutatás atyja, Selye János. Miután évtizedeket töltött az élı szervezet 
tanulmányozásával, az alábbi következtetésének adott hangot: „ … az élet célja az, hogy … a 
benne rejlı képességeket és ösztönöket kifejezésre juttassa” (1974, 95. o.). A már említett 
Rogers is hasonlóképpen vélekedik: „… élılényekként természetünktıl fogva arra 
törekszünk, hogy a lehetı legjobbat hozzuk ki magunkból” (Rogers, 1980). Természetesen 
Rogers szavai ugyanúgy vonatkoztathatók a triád elsı elemére, a teljesítményre is.  

A boldogságkoncepció egyik legfontosabb mozzanata tehát tehetségünk kibontakoztatása, ami 
nézetem szerint mindenki számára megvalósítható feladat. Így nem osztom Arisztotelész 
(1997) alábbi szavait: „Mert semmiképp sem lehet boldog az az ember, akinek förtelmes 
alakja van, aki nemtelen származású, vagy aki magára van hagyva és gyermektelen…” (25. 
o.). Az én felfogásomban ugyanis adottságaitól függetlenül mindenki számára elérhetı a 
boldogság, ha – a bibliai történethez hasonlóan – jól sáfárkodik a rábízott tálentumokkal. 

A tehetség kibontakoztatásával mint a koncepció egyik fontos mozzanatával rokonságokat 
mutató gondolatokkal a szőkebb értelemben vett szakirodalomban (értsd a boldogsággal 
foglalkozó tudományos írások) is találkozhatunk. az életminıség átfogó koncepcióját ígéri 
Ardila (2003), és úgy fogalmaz, hogy „Az életminıség nem más, mint az az általános 
elégedettség, melynek forrása a személyes potenciálok megvalósítása”. A cikkben ezt sajnos 
nem fejti ki részletesen a szerzı.134 Írása lényege egyébiránt úgy foglalható össze, hogy az 
ember úgy érheti el a jó életminıséget, ha élete valamennyi fontos területe jól mőködik 
(anyagiak, kapcsolatok stb.). Nettle (2005) pedig azt írja, hogy a boldogság három szintje 
(amelyre korábban már utaltam) közül a legmagasabb az eudaimonikus fejlıdés, illetve az 
ember potenciáljának megvalósítása. Utalhatunk még Csíkszentmihályi már említett, vagy 
Erikson és Gyökössy késıbb ismertetendı gondolataira is, de ezek már átvezetnek a triád 
harmadik tagjához.  

IV.1.3. Értelem – életünk értelmének megtalálása 
Életünk értelmének megtalálását szinte nem is lehet különválasztani az elızı két tényezıtıl, 
hiszen pontosan az elsı két elem teljesülése a feltétele annak, hogy értelmes legyen az ember 
élete. E tényezı kapcsán valamiféle végsı értelemre gondolok, vagyis arra, hogy az egyén 
élete mint egész értelmet nyerjen, illetve arra is, hogy ez tudatosuljon az emberben. Erre pedig 
a legnagyobb valószínőséggel élete utolsó szakaszában kerülhet sor. Idızzünk tehát ennél a 
periódusnál (ezen a ponton kerül a TÉT, a BOLDOGSÁG, a jó élet koncepciója a legközelebb 
a halálhoz)! 

                                                 
133 Meg kell jegyeznem, hogy Ceizel Endre szóhasználatában a tehetség a már kibontakozott kivételes 
képességet jelöli, amit tálentumnak nevez akkor, amikor még csak benn szunnyad. Én itt megelégszem a két szó 
szinonimaként való használatával. 
134 Mintha ezt a definíciót csak hangzatossága miatt használta volna. 



 79

Az ember élete végén óhatatlanul is összegez, mérleget von. Az egzisztencialista filozófiába 
jól illeszkedik az a nézet, miszerint éljünk úgy, hogy képzeletben helyezkedjünk életünk 
utolsó pillanatába, és minden cselekedetünkben, döntésünkben az vezéreljen minket, hogy 
ebbıl a végsı momentumból visszatekintve majdan jónak ítélhessük azokat.135 Az ember 
élete végén számot vet önmagával, ez egy kitüntetett jelentıségő pillanat. Ahogy a már 
említett Gyökössy Endre (1992, 81. o.), pásztorál-pszichológus mondja: 

A legmélyebb örömöt adó érzés, amit életünk végére elértünk, az lehet, hogy 
olyanná váltunk, amilyennek Teremtınk elgondolt, azaz emberré. A legnagyobb 
szomorúság viszont az, ha nem lettünk azzá, akivé lehettünk volna. Ezért van 
olyan sok depressziós öregember, aki nem tudja pontosan, hogy mi a baja, de 
homályosan érzi: tévedés volt az egész élete. Valóban az, mert a testéhez-
lelkéhez tapadt szerep miatt nem tudta megélni önmagát, nem az lett, aki 
lehetett volna. 

Továbbá Erikson (1959) elmélete is arra utal, hogy életünk értelmének elnyerése nem 
garantált. Életünk végén vagy összeáll a kép, a helyére kerül minden, és életünk valamennyi 
eseménye elnyeri értelmét – vagy nem. Erikson generativitás elmélete az emberi életet nyolc 
szakaszra osztja, amelyek mind egy-egy megoldandó problémát állítanak elénk. Az idıskor az 
integritás megtalálásáról szól (így is nevezte el Erikson, hogy az integritás szakasza). Az 
ember akkor éri el ezt, ha képes elfogadni az élete során történt eseményeket, a meghozott 
döntéseket úgy, ahogy voltak. Ha megbékél az életével, megbékél a halállal is. Ha viszont ez 
nem sikerül, akkor az ember egyre csak rágódik a múltban elkövetett hibákon, és erıt vesz 
rajta a kétségbeesés, mert be kell látnia, hogy már nem tudja jóvátenni az általa okozott 
károkat. Nagyon bölcsen, Erikson azt is megjegyzi, hogy a hibák végsı soron áldásosak is 
lehetnek. Ha nem követtünk volna el (esetenként akár nagyon is csúnya) ballépéseket, akkor 
nem lennénk azok, akik most vagyunk. A túlságosan is szerencsés, biztonságra törekvı élet 
nem biztos, hogy olyan gazdag is. S ha már érintettük a bölcsességet, hadd hívjam fel arra a 
figyelmet, hogy az integritás szakasza kapcsán Erikson is hangsúlyozza e jellemvonás 
fontosságát. Bizton állíthatjuk, hogy a bölcs életvezetés, a bölcsesség a BOLDOGSÁG 
záloga.  

Az értelem (mint a triád harmadik tagja) fontosságára utalnak a pszichológus – és egyébként 
náci haláltábort megjárt – Viktor Frankl (1984), a logoterápia atyjának szavai is. Szerinte 
ugyanis mindenféle probléma, boldogtalanság oka az, hogy az egyén nem találja élete 
értelmét. Meg kell még említenünk Martin Seligman (2002) nevét is, aki az ember boldogsága 
kapcsán kiemelt jelentıséget tulajdonított annak a tudatnak, hogy életünknek van értelme. 

A TÉT koncepcióját bemutatván végezetül arra hívom fel ismét a figyelmet, hogy a jó élet, a 
BOLDOGSÁG nem olyasvalami, ami mással – például pénzzel vagy hatalommal, sıt 
egészséggel (lásd Karinthy-idézet) – helyettesíthetı. Nézetem szerint ugyanis a 
BOLDOGSÁGnak van egy végsı kritériuma, amely ha teljesül az ember életében, akkor 
BOLDOGnak ítélhetjük ıt és életét. Ha pedig ez nincs meg, akkor lett légyen akármennyire is 
kellemes az élete, legkésıbb élete végén rá kell jönnie, hogy az eltelt évek hosszú sora 
tévedés volt, s hogy ı valójában nem volt BOLDOG. Ez a valami pedig – ahogy már 
megfogalmaztam – egyéni életünk értelmének megtalálása, ami pedig abban áll, hogy az 
ember kibontakoztatja tehetségét, képességeit, önmagát. Ezt egyesek úgy fogalmazzák meg, 
hogy teljesíti élettervét (Rawls, Chekola), vagy megoldja sorsfeladatát.136 Azt gondolom tehát, 

                                                 
135 Ezért a gondolatért Komáromi Györgynek tartozom köszönettel. 
136 „Minden embernek, mondja Saint-Martin, az emberiség életében sajátos feladata van, amit senki más helyette 
elvégezni nem tud.” Hamvas (1960-64) III. kötet 26. o. 35. 
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hogy ez az élet legfıbb célja, és a közgazdaságtannak is ennek elérését kellene támogatni – 
erre kellene alapoznunk a BOLDOGSÁG közgazdaságtanát.  

Arra a kérdésre, hogy mi a lét értelme, a válasz: az értelmet mindenki létével együtt 
hozza, egyszeri, személyes, helyettesíthetetlen és pótolhatatlan, és errıl az ember 
tud és rajta kívül senki más. Az értelmet az ember magában mint feladatot tartja 
nyilván. A feladat teljesítése nem egyéb, mint a lét értelmének realizálása. Ez az, 
amit az ember életével, életében, életébıl, életéért cselekszik. Hamvas (1960-64) III. 
kötet, 54. o. 86. pont 

A BOLDOGSÁGhoz vezetı cselekvés pedig szent cselekvés. 

Az ıskori ember minden élettevékenységében világosan élt a cél, hogy a földet szent 
kertté tegye. Az ıskori ember a földi életet nem is tudta másként elképzelni és 
megérteni, csak mint feladatot és küldetést, hogy mőveljen. A mővelés értelme pedig 
kultusz volt: megszentelt tevékenység, hogy az ember élete végén megkönnyebbülten 
azt mondhassa: sorsom a föld mővelésében telt el, fölemeltem a földet azzal, hogy 
virágzóbbá, termékenyebbé tettem, hogy embertársaimmal együtt a békét 
szolgáltam, hogy egészséges gyermekeket hoztam a világra és azokat fölneveltem, 
hogy a háborúban helytálltam, az igazságot vallottam és mondtam, és így a világot 
Isten kertjéhez közelebb vittem. Hamvas (1943-44) I. kötet, 325-326. o.137 

IV.2. Egyéni és közösségi BOLDOGSÁG 
Életünk ezer szállal fonódik össze mások életével. Ha bárkivel bármi történik, akkor az így 
értelmezett háló egésze megrezdül – cselekedeteink tehát bizonyos tekintetben a Föld minden 
egyes lakójára hatással vannak. Értelmezésem szerint az emberiség legmélyebb tudását 
tükrözı írásos emlékek azt sugallják, hogy egyéni és közösségi boldogulás kéz a kézben jár, 
egyik nincs a másik nélkül. 

Az egyéni és a nembéli létrıl, üdvözülésrıl szólva Horváth Sándor (2009) egyenrangúnak 
tartja a kettıt, és így fogalmaz: 

Hitet kell tennem itt amellett: az egyéni lét, önmegvalósulás nézetem szerint csak 
akkor teljesedhet ki, ha valamilyen módon az utóbbi segítését [nembéli lét], 
szolgálatát is magában foglalja. S ez nem pusztán önérdek, hiszen mindannyiunkról 
és -ért szólhat a mese. Hit kérdése, nyilván, hogy rábízza-e valaki nemére 
üdvözülését: reménnyel, szeretettel, elkötelezıdéssel kompenzálva, ellensúlyozva így 
egzisztenciális szorongását.  

Fontosnak tartom azonban megjegyezni, hogy a megváltást magunkon kell kezdeni! A 
legtöbbet és a leghatékonyabban minden bizonnyal úgy tudjuk elıremozdítani mások, illetve 
a közösség ügyét, ha önmagunkkal békében vagyunk. És hogyan segíthetnénk hitelesen 
másoknak, amíg saját problémáinkat nem tudjuk megoldani? Mahatma Gandhi szavai szerint: 
„Aki új kísérletekbe vág, annak önmagán kell kezdenie” (idézi Horváth, 2009). 

                                                 
137 Miképpen Hetesi is rámutat, a tízparacsolat elıtt, illetve azon túl „a dekalógust megelızve a teremtés alapvetı 
parancsa lenne: az ember »mővelje és ırizze« a világot (Ter 2,15)”. 
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Tézisek – összefoglalás 

Dolgozatom fı eredményeit, tézis értékő gondolatait az alábbiakban lehet összefoglalni. 

1. Jelenlegi gazdasági rendszerünk és a közgazdaságtan alapvetı irányultsága, amely a 
gazdasági értékeket és az anyagi gyarapodást elıtérbe helyezi, tarthatatlan, s – hacsak 
nem változtatunk rajta – az emberiséget a pusztulásba sodorja. Ezt persze már jó ideje 
egyértelmően alátámasztják a Földünk erıforrásainak kimerítésérıl szóló 
természettudományos munkák (Hetesi). Itt azonban többrıl van szó, nem mőszaki, 
hanem erkölcsi kérdésrıl. Egy úgynevezett techno-optimista forgatókönyvet tekintve 
ugyanis, ha a tudósvilág jelentkezne egy olyan találmánnyal, amely megoldaná 
energiagondjainkat, a válsággal továbbra is szembe kellene néznünk, mert az 
emberiség a mai állapotában képtelen bölcsen élni a lehetıségeivel (lásd a Tesláról 
szóló 26. lábjegyzetet a bevezetıben). Látnunk kell tehát, hogy a probléma nem 
természettudományi-technológiai, nem közgazdasági, hanem szellemi-erkölcsi, és 
ennek megfelelıen kell cselekednünk! 

2. A válság tanújele az általam jóléti paradoxonnak nevezett jelenségegyüttes, amely 
szerencsére ugyancsak az említett önmagunkkal való szembenézés szükségessége 
melletti érveket gyarapítja. Az idézett empirikus kutatási eredmények is világosan 
igazolják, az emberiség jelenlegi fejlettségi fokán a gazdasági növekedés nem jár 
együtt automatikusan a boldogsággal, amint azt is, hogy anyagi jólétük ellenére 
jelentıs néptömegek küszködnek egyéb súlyos társadalmi és pszichés problémákkal. 

a. Rámutattam arra, hogy egyes kreatív tevékenységek, mint például a 
tudományokkal-mővészetekkel való foglalatosság és az emberi kapcsolatok 
ápolása hosszú távú, stabil boldogságforrás lehet az emberek számára, mivel 
nem érvényes rájuk a taposómalom-hatás vagy ha úgy tetszik a csökkenı 
határhaszon elve. Ezzel egyszersmind felvázoltam egy lehetséges megoldási 
utat a fent nevezett problémákkal kapcsolatban. Az ebben az alpontban tárgyalt 
tézis értékő gondolat felfogható a Hawtrey által bevezetett, majd Scitovsky 
továbbfejlesztette defenzív és kreatív termékek elkülönítés kiegészítésének. 

3. A vázolt válsággal komolyan szembenézni nem akaró, alapvetı dogmáikat levetkezni 
nem hajlandó tudósok, illetve közgazdászok az empirikus boldogságkutatásban látják 
a megoldást. Bemutattam azonban, hogy ezek eredményei bizonytalanok, sıt olykor 
ellentmondásosak. A szubjektív jóllétnek mint elméleti konstrukciónak alapos górcsı 
alá vétele nyomán arra a következtetésre jutottam, hogy a szubjektív jóllét fokozása 
önmagában nem tekinthetı üdvös emberi célkitőzésnek (végképp nem – ahogy azt az 
empirikus boldogságkutatás vallja – az emberi élet legfıbb céljának). 

a. Érdemes külön is kiemelni azt a meglátásomat, mely szerint a 
boldogságkutatás terén az empíria elıreszaladt az elmélethez képest, s minden 
bizonnyal a kezdeti eredményeken való felbuzdulás és a további sikerekre való 
éhség vezetett végsı soron a dolgozatomban is említett visszásságokhoz. 

b. Kahnemanék egyik tanulmánya kapcsán azt a következtetést vontam le, hogy a 
neoklasszikus mikroökonómiában alkalmazott dominancia elve sérül, igaz, az 
adott eset kellemetlen élményre vonatkozik. A szóban forgó kísérlet 
eredményeibıl az is kiolvasható, hogy a kutatások során mért  
boldogság- illetve elégedettségérzet manipulálható, ami akár jelentıs 
veszéllyel is fenyegethet, ha ezek az ismeretek ártó szándékkal párosulnak. 
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c. A bemutatott boldogságértelmezések kritikája kapcsán szót emeltem az 
olyasfajta biológiai redukcionizmus ellen, amely hajlamos megfeledkezni arról 
a tényrıl, hogy az ember több, mint rendkívül bonyolultan felépített anyagi 
konstrukció. Hangsúlyoznunk kell, hogy nem lehet minden emberi 
megnyilvánulást anyagi-biológiai alapon megmagyarázni. 

4. TÉT: dolgozatom lényege egy olyan boldogságfogalom leírása, amelynek lényege 
nem az örömteli élmények maximalizálása, hanem az, hogy az ember tehetsége 
kibontakoztatása révén megoldja sorsfeladatát, és e teljesítmény által élete értelmet 
nyerjen – vagyis, hogy az ember az élete során akár küzdelmek és szenvedések árán is, 
de azzá váljon, akivé válhat. 

Utolsó bekezdéseim elıre mutatnak, a jövı és a megoldás felé, de ugyanakkor vissza is az 
idıben, az ısi hagyományokhoz. Joggal vetıdhet fel ugyanis az Olvasóban a kérdés, hogy mit 
kellene tennünk az egyéni és a közösségi BOLDOGSÁG elérése érdekében. Meggyızıdésem, 
hogy a válaszokért csupán az emberiség ısi bölcsességének tárházába kell visszanyúlnunk – 
miképpen az ember és az emberiség üdve is csak valamiféle ısi jóhoz való visszatérés által 
lehetséges (a vallás szó latin elnevezése, religio, is erre utal).  

A döntéshozók figyelmébe ennek szellemében csak azt ajánlhatom, amit két idegenbe szakadt 
nagy magyar gondolkodó (Scitovsky és Bertalanffy) is szorgalmazott: az oktatás-nevelés terén 
a humán tárgyak elıtérbe állítását. E tanács ısi voltát érzékeltetendı, hadd idézzek egy több 
mint két és fél évezredes anekdotát! A fáma szerint ugyanis, amikor Konfuciuszt 
megkérdezték, hogyan lehetne a válságban lévı kínai állam rendjét helyreállítani, a bölcs azt 
mondotta, hogy ehhez bizony jó államférfiak kellenek. És mi kell ahhoz, hogy jó államférfiak 
legyenek? – kérdezték tıle. Jó iskolák – válaszolt a mester. És mit kell ott tanítani? – 
faggatták tovább, amire a válasz így hangzott: éneket, táncot, zenét. 

Az egyes ember azonban nem várhat, amíg a vezetık hajlandók megteremteni a 
BOLDOGSÁG feltételeit, hanem addig is komoly feladatai vannak – elsısorban saját 
magával, majd közvetlen környezetével. Szolgáljanak mindehhez bölcs útmutatással Szent 
Ágoston szavai, amelyekkel értekezésemet zárom:  

 
Noli foras ire, in teipsum redi; in interirori homine habitat veritas.  
(Ne menj ki, magadba térj vissza; az ember bensıjében lakik az igazság!)  
De vera religione 39,72. 
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Mellékletek 

1. melléklet 

A boldogságérzet különbözı tevékenységek során 

Tevékenység  Átlagos 
boldogságszint 

Átlagos idıtartam (óra) 
ó(((óra/nap) Szex 4,7 0,2 

Baráti társaságban lenni 4,0 2,3 

Relaxáció 3,9 2,2 

Imádkozás/mise/meditáció 3,8 0,4 

Étkezés 3,8 2,2 

Tornázás 3,8 0,2 

TV nézés 3,6 2,2 

Vásárlás  3,2 0,4 

Fızés 3,2 1,1 

Telefonálás 3,1 2,5 

Saját gyermekekkel való 
foglalkozás 

3,0 1,1 

Számítógép/e-mail/internet 3,0 1,9 

Háztartás 3,0 1,1 

Munka 2,7 6,9 

Közlekedés 2,6 1,6 

Megjegyzés: egyszerre több tevékenység is folytatható 

 

Forrás: Kahneman et al. 2004  
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2. melléklet: Elégedettség a házasságkötés körüli idıkben 

 

Forrás: Clark et al. (2003)  



 95

 

  



 96

3. melléklet: A világ országainak boldogságrangsora 

 

 

http://www.worldvaluessurvey.org/Upload/5_wellbeingrankings.doc (2006.március) 


