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emberi fejlődésről beszél. Azzal a felhívással 
fordul a hívők és minden jó szándékú ember 
felé, hogy az egész emberi családot egyesítsük 
a fenntartható és átfogó fejlődés keresésében!
E cikkben nem tértünk ki az egyes vallások kö-
zötti különbségekre. Ha az alábbi két táblázatot 

vesszük szemügyre, feltűnő, hogy a vallások 
alaptanításai igencsak különbözők. A keresz-
ténység Szentháromság tana még hasonlít az 
iszlám egyistenhitére, ám nehezen rokonítható 
a hinduizmus több tízezer istenségével vagy a 
buddhizmus istennélküliségével. A különbsé-

gek élesek a menny, a pokol felfogásában, Jé-
zus vagy Mohamed megítélésében vagy olyan 
gyakorlati kérdésekben, mint a húsevés tilalma. 
Ha ellenben a második táblázat segítségével 
a vallások erkölcsi, ezen belül is gazdasági ta-
nításait vesszük szemügyre, megdöbbentő a 
hasonlóság például a vagyon eszközként való 
felhasználásában, a jótékonyság parancsában 
vagy a korlátozott haszonra való törekvésben a 
kereskedelem kapcsán.
Egyetérthetünk Jonathan Sacksszal, a Brit 
Nemzet közösség ortodox főrabbijával, aki 
Rómában tartott előadásában (2012) rámu-
tatott: a történelmi ellentétek ellenére ma az 
egyik oldalon a hívő zsidók és keresztények áll-
nak, a másikon pedig az Európát egyre inkább 
és mind agresszívabban szekularizáló erők.  
A fenntarthatóság nemes céljának fényében a 
sor bővíthető a többi vallás s minden jó szán-
dékú ember irányába!
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A zuglói japánkert

A világvallások alaptanításai közötti különbségek és a gazdasági tanítások közötti azonosságok

A környezeti problémák súlyosságáról folyta-
tott vitákban gyakran előkerül, hogy a mai em-
ber még e problémákkal küzdve is magasabb 
életminőséget élvez, mint eddigi története 
során bármikor. Noha számos tudós van, aki 
a mezőgazdaság talán soha le nem küzdhe-
tő negatív következményeire vagy a közelgő 
összeomlás lehetőségére hívja fel a figyelmet 
(Diamond, 1992, 1997, 2005; Leacock, 1998; 
Gowdy, 1998; McDaniel, Gowdy 2000), a globá-
lis jólét fokozódását hirdetők tábora is egyre 
hangosabb (Ridley, 2011; Diamandis, Kotler, 
2012). Azonban van egy kérdés, amelyben 
mindkét tábor egyetért: mindketten elismerik, 
hogy az ember átlagos élettartama történel-
münk során többnyire nőtt, és napjainkban 
jóval magasabb, mint a mezőgazdasági forra-
dalom előtt. 
A fenti állításból annyi kétségtelenül igaz, 
hogy a gyűjtögető-vadászó népek születés-
kor várható élettartama többnyire valóban 
meglepően alacsony. 21–37 évnyi élettar-
tamuk (Gurven – Kaplan 2007) jócskán el-
marad nemcsak az Európai Unió (78,82 év) 
vagy az Egyesült Államok (78,37 év), hanem 
hazánk (2012: 74,79 év) vagy az utolsó he-
lyezett Afganisztán (42 év) értékeitől is 
(2007-ben: Erber 2010). A 66,571 éves vi-
lágátlag pedig csaknem a kétszerese a ter-
mészeti népek szerencsésebbjeire jellemző 
adatnak. Nyilvánvaló tehát, hogy e tekintet-
ben óriási haladást értünk el a történelem 
előtti időkhöz képest. 
De mit is jelent ez a fogalom? A születéskor 
várható átlagos élettartam (Life Expectancy 
at Birth - LEB, e0) nem más, mint azon évek 
átlagos száma, amelyet az adott évben élve 
megszületettek megélhetnének akkor, ha a 
halálozási mutatók életük során nem változ-
nának (V. Hajdú, Ádány, 2012). Az e0 értéke a 
halálozási életkorok eloszlásáról semmit nem 
árul el, így lehetséges, hogy a hadzák között is 
előfordulnak 60-70 évesek, és egy 30 éves ná-
luk sem számít aggastyánnak (jóllehet a népre 
jellemző születéskor várható élettartam csak 
34 év). LEB-értékük azért ennyire alacsony, 
mert fiatalkorban aránytalanul sokan meghal-
nak közülük.

1 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_life_
expectancy (2014. április 6.)

Még egyetemi körökben is gyakran hallani 
élcelődéseket a 28 éves gyűjtögető-vadá-
szóról, aki évei alacsony száma ellenére már 
kihullott fogú, éhkoppon maradt aggastyán, 
és épp az elmúlásra készülődik. Az ilyen 
megnyilatkozások mindig a születéskor vár-
ható élettartam fogalmának félreértéséből 
származnak. Elhalálozás természetesen 28 
évesen is előfordulhatott (mint ahogy elő-
fordulhat ma is), de ennek mindig is épp 
ebben az életkorban volt a legkisebb a va-
lószínűsége (Marlowe 2010). Emellett a 
természeti népekre a fogak kiváló állapota 
és a fogszuvasodás szinte teljes hiánya jel-
lemző (Truswell – Hansen 1976, Diamond 
1992, Trier 2008), szemben például a civi-
lizált Magyarországgal, ahol a 35–44 éve-
seknek átlagosan 15,7 szuvas, hiányzó vagy 
tömött (decayed, missing, filled=DMF) foga 
van, a 65-74 évesek 27%-a pedig már az 
utolsó saját fogát is elveszítette (Morava – 
Bárdos 2012). Ami pedig az éhezést és az 
alultápláltságot illeti, a gyűjtögető-vadászó 
társadalmakban, amelyek táplálkozásukat 
gyakran több száz vad fajra alapozták, ritkán 
fordult elő (Diamond 1992, 1997, Dunn 1968, 
Marlowe, 2010, Lee 1979), miközben kétszáz 
évvel ezelőttig a Föld szinte teljes népessé-
ge – leszámítva a természeti népeket - az 
éhínség szélén tengődött (Ponting 2007). Mi 
több, még ma is 800 millióan éheznek (Khan 
– Hanjra 2009), és az emberiség nagyobbik 
fele krónikusan alultáplált (a WHO 2004-es 
adatát idézi Pimentel – Pimentel 2008).  
A fogatlan, csontsovány huszonéves halálra 
készülődése tehát épp az ellenkezője a való-
ságnak, és inkább a civilizált világ jellemzője, 
mint a gyűjtőgető-vadászóé.  
Marlowe (2010) grafikonja alapján megállapít-
ható, hogy a hadza újszülöttek 50%-a átlago-
san 5,58 éves, másik 50%-a 62,42 éves koráig 
él [s a kettő számtani átlaga visszaadja a LEB 
(5,58+62,42)/2=34 éves értékét]. A hosszabb 
ideig élő 50% élettartama pedig összemér-
hető a jelenlegi civilizált átlaggal, amely a CIA 
adatbázisa szerint 66,57 év. E dolgozatban a 
gyűjtögető-vadászók hosszabb életű 50%-ára 
jellemző értéket (amely a hadzák esetében 
62,42 év) és a civilizált átlagot (66,57 év) jó 
közelítéssel azonosnak tekintjük. 

Mivel az emberi egyedfejlődés definíció sze-
rint a megtermékenyítéssel kezdődik, és 
biológiailag már a megtermékenyítéskor ke-
letkező zigóta is emberi egyednek minősül, 
egy emberi populáció egyedeinek átlagos 
élettartamának jellemzésére a születéskor 
várható átlagos élettartam nem alkalmas. 
Ha a Magyar Értelmező Kéziszótár ember 
címszó alatt talált meghatározását („az 
emberi faj egyedeinek összessége”) mérv-
adónak tekintjük, akkor a méhen belüli fej-
lődési stádiumok élettartamát is figyelembe 
kell vennünk. Ennek a követelménynek az 
általam bevezetésre javasolt fogamzás-
kor várható élettartam (Life Expectancy at 
Conception – LEC) tesz a leginkább eleget. 
Mivel 0 időpillanatnak a születés időpontját 
fogadtuk el, és a fogamzás ennél háromne-
gyed évvel korábban történik, a fogamzáskor 
várható élettartam jele e-3/4. 
A zigótákból keletkező csírák túlélési esélyét a 
környezet számos tényezője, köztük a leendő 
anya túlsúlya is befolyásolja. Ferlitsch és mun-
katársai (2004) mesterséges megtermékenyí-
téskor nyert tapasztalataik értékelésével arra 
a következtetésre jutottak, hogy a testtömeg-
index és a teherbeesés valószínűsége között 
fordított lineáris összefüggés van, azaz minél 
nagyobb a testtömegindex, annál kisebb a 
gyermekáldás valószínűsége. Az általuk készí-
tett táblázatból kiderül, hogy ha minden egyéb 
körülmény azonos, a 18 kg/m2 testtömegin-
dexű nők 86,9%, a 24-es indexű nők 70,2% 
teherbe esési eséllyel számolhatnak. Mivel 
2008-ban a világon a nők testtömegindexe át-
lagosan 24,1 volt (Finucane et al., 2011), arra 
következtethetünk, hogy egy átlagos mai civili-
zált nő 100 próbálkozásból csak 70,2-szer lesz 
várandós, míg egy 18-as indexű nő 86,9-szer 
lenne az. Egy karcsú nő 86,9 terhessége közül 
tehát az átlagos nőnél csak 70,2 valósul meg, 
ami karcsú társa terhességeinek 80,78%-a. 
A testtömegindex és a termékenység közötti 
összefüggést három évvel később egy újabb 
vizsgálat is megerősítette2. 
Egy másik környezeti hatás, amely a csírák 
túlélési esélyére befolyással lehet, az alko-
holfogyasztás. A Harvard Medical School ta-

2 http://www.sciencedaily.com/releases/ 
2007/12/071211233947.htm (2014. április 6.) 

Fogamzáskor várható élettartam  
a történelem előtti kortól napjainkig
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A születéskor várható élettartamból termé-
szetesen nem derül ki, hogy e mechanizmus 
működik a háttérben, ezért a jelenséget eddig 
a számunkra kedvezőbb módon értelmeztük 
(és az élettartam növekedéseként könyveltük 
el). Ennek köszönhető, hogy statisztikáink oly 
kedvező képet festenek az emberi élettartam 
helyzetéről civilizált társadalmainkban. Ez a 
kép azonban a legjobb rendelkezésre álló in-
formációk szerint nem felel meg a valóságnak. 
Három olyan életkor van, amikor az ember 
halandósága különösen magas: az embrio-
nális kor elején, a születés utáni években és 
az időskorban (2. ábra). A gyűjtögető-vadá-
szó időkben a három halandósági hullámhegy 
mindegyikében az egyedeknek körülbelül a 
harmada halt meg. A modern civilizációban 
ez úgy módosult, hogy a születés utáni évek 
halandósága – az antibiotikumoknak és egyéb 
orvosi beavatkozásoknak köszönhetően – a 
minimumra csökkent, az időskori halandóság 
pedig megnövekedett. Az azonban eddig nem 
volt ismert, hogy az embrionális halandóság 
is megemelkedett. A középső hullámhegy 
„lenyomása” tehát a két szélső hullámhegy 
„felemelkedését” (és az időskori hullámhegy 
valamelyes jobbra tolódását) eredményezte.
A gyűjtögető-vadászó életmód hátrányául 
leggyakrabban azt hozzák fel, hogy e társa-
dalmakban túl sok gyerek élete fejeződik be 
még a felnőttkor elérése előtt. A helyes prob-
lémafelvetés azonban nem az, hogy jó-e az 
5,58 éves hadza gyerekek elhalálozása, vagy 
az lenne-e a jobb, ha ők is 60 év feletti kort 
érnének meg, mint az átlagos civilizáltak (2. 
ábra). Természetesen az utóbbi eset lenne a 
kedvezőbb, de ennek elérésére civilizációnk 
sem képes. A helyes kérdés ezért inkább az, 
hogy ha e gyerekek ilyen fiatalon meghal-
nak, érdemes-e egyáltalán megszületniük. 
Másképp fogalmazva: van-e értéke egy olyan 
életnek, amely 1–15 éves korban befejeződik, 
és nem folytatódik felnőttkorban. Éljenek-e 
azért ezek az emberi egyedek átlagosan 5–6 

évig (mint a természeti népeknél), vagy az a 
jobb, ha akkor már meg sem születnek (mint 
az ipari civilizációban). A magam részéről erre 
a kérdésre mindenképpen úgy válaszolok, 
hogy a gyerekkorban befejeződő életnek is 
van értéke. Véleményem szerint a felnőttkor 
nem hoz olyan többletet, amelynek az elma-
radása esetén az azt megelőző gyerekkor ér-
téktelenné és értelmetlenné válna. 
Szerencsére a saját véleményemnél maga-
sabb rangú forrásra is van módom hivatkozni. 
A 2012 januárjától hatályos magyar alaptör-
vény II. cikke kijelenti: „Az emberi méltóság 
sérthetetlen. Minden embernek joga van az 
élethez és az emberi méltósághoz, a magzat 
életét a fogantatástól kezdve védelem illeti 
meg.” Anélkül, hogy külön védelmet rendeltek 
volna el számukra, vagy életben maradásukért 
bármi egyebet tettek volna, a természeti né-
pek zigótái hosszabb ideig maradtak életben, 
mint a civilizált zigóták. A gyűjtögető-vadászó 

életmód tehát – ismétlem: nem tudatos tö-
rekvés eredményeképpen – jobban megfelelt 
a magyar alaptörvény szellemének, mint azé a 
nemzeté, amely azt megszövegezte. 
A természeti körülmények között elpusztuló 
gyerekek 50%-os aránya kétségkívül ijesztő, 
de e problémának nem megoldása az, ha e 
gyerekek élete még korábban, már csíra kor-
ban véget ér. A civilizáció és főként a tudo-
mányos-technológiai forradalom tehát nem 
hozott megoldást erre a problémára, hanem 
inkább elmélyítette azt. 
Ezen a ponton felvetődhet a kérdés, hogy az 
alacsonyabb átlagos élettartama ellenére 
nem jobb-e mégis a túlélési görbe modern 
kori lefutása. Talán a civilizált csírák közül ke-
vesebben jutnak el a megszületésig, de akik 
igen, azok nagy valószínűséggel időskorukban 
halnak meg, míg a természeti népek gyereke-
inek fele meg sem éri a felnőttkort. Ezen érve-
lés elismeri, hogy a modern világban sok csíra 
elpusztul, de ezt számunkra mégis könnyeb-
ben elfogadhatónak ítéli, mint a néhány éves 
gyerekek halálát, akikhez már személyes kap-
csolatok fűznek, és akik maguk is szenvedni 
képesek. (Míg a csírákkal kapcsolatban egyik 
probléma sem áll fenn.) Másképpen e meg-
közelítés lényegét úgy is megfogalmazhatjuk, 
hogy a természeti társadalmakban 67–68 
életévre két halálozás jut, míg a civilizált vi-
lágban csak egy, és nyilvánvalóan ez utóbbi 
a jobb. Az így gondolkodók azonban nem ve-
szik figyelembe, hogy a gyűjtögető-vadászó 
gyerekek kevésbé szerencsés 50%-a is túl-
nyomórészt egészségben töltött gyerekkor 

nulmánya szerint3, ha egy pár mindkét tagja 
heti 6 egységnyi alkoholt fogyaszt, a sikeres 
fogantatás valószínűsége 26%-kal kisebb 
azokhoz a párokhoz képest, akik nem isznak. 
Tudjuk, hogy 2005-ben Földünk akkori hat és 
fél milliárd lakójára fejenként 6,1 liter tiszta 
alkoholnak megfelelő italfogyasztás jutott4, 
és azt is, hogy 10 ml tiszta szesz 1 egység-
nek felel meg. Az évi 6,1 literből egy hétre jutó 
117,30 milliliter ennélfogva 11,73 egységnyi 
alkohollal egyenértékű, ami csaknem a két-
szerese a sikeres fogantatás esélyét 26%-kal 
csökkentő mennyiségnek. Így nem tekinthető 
túlzásnak, ha azt feltételezzük (hacsak nem 
fordított irányban), hogy Földünk átlagos há-
zaspárjai legfeljebb 74%-os eséllyel indulnak 
neki a gyerekvállalásnak azokhoz képest, akik 
nem isznak.
A káros szenvedélyek közül talán a dohány-
zás fejti ki a legnegatívabb hatást a csírák 
beágyazódására. Egy holland vizsgálat5 ki-
mutatta, hogy mesterséges megterméke-
nyítéskor már napi két (a nő által) elszívott 
cigaretta is 28%-kal csökkenti a gyermekál-
dás esélyét. Egy másik vizsgálat6 pedig azt 
találta, hogy a beágyazódás valószínűsége 
a felénél is kevesebbre csökkent a nem do-
hányzókhoz képest mind az aktív, mind a 
passzív dohányosoknál. Az alkoholfogyasz-
tásnál megkezdett gyakorlatot folytatva, itt 
is annak a kutatócsoportnak az eredményeit 
fogadjuk el, akik a szerényebb hatásról szá-
moltak be. Mivel a WHO világszerte 1,22 milli-
árd dohányos van7, akik naponta átlagosan 15 
szál cigarettát szívnak el8, a dohányzás nélkül 
megszülető 100 gyerek helyett szüleik csak 
90,79 gyerek megszületésére számíthatnak 
(részletes számítás: Horváth 2016).
Az előzőekben három környezetinek tekint-
hető ártalom beágyazódásra kifejtett hatását 
elemeztük. Az átlagos civilizált ember túlsúlya 
80,78%-ra, az alkoholfogyasztás 74%-ra, a 
dohányzás 90,79%-ra csökkentette a gyerme-
káldás esélyét. Együttes hatásukat – eltekintve 
az esetleges egymást erősítő vagy gyengítő 
hatásoktól – a csökkentett valószínűségek 

3 http://www.bionews.org.uk/page_50154.asp (2014. 
április 6.)

4 http://www.economist.com/blogs/daily-
chart/2011/02/daily_chart_global_alcohol_consumption 
(2014. április 6.)

5 http://www.ivfvictoryphilippines.com/
blog/2013/04/20/effects-of-smoking-on-ivf/,  
http://news.healingwell.com/index.php?p=-
news1&id=524974 (2014. április 6.)

6 http://www.guardian.co.uk/uk/2005/may/26/smoking.
health (2014. április 6.)

7 http://en.wikipedia.org/wiki/Prevalence_of_tobac-
co_consumption (2014. április 6.)

8 http://library.thinkquest.org/17360/text/tx-e-pod.html 
(2014. április 6.)

szorzata adja, ami 0,8078 x 0,74 x 0,9079 = 
0,5427, vagyis 54%. Csupán annál fogva, tehát, 
hogy túlsúlyosak vagyunk és káros szenvedé-
lyeknek hódolunk, zigótáinknak csak kb. fele 
jut el a megszületésig. Ez jelentős különbség 
a gyűjtögető–vadászó társadalmakhoz képest, 
amelyekben a három vizsgált hatás közül egyik 
sem található meg.
Minden rendelkezésre álló adatunk arra utal, 
hogy a megtermékenyült petesejtek tekinté-
lyes része normális körülmények között sem 
jut el a beágyazódásig. Hertig és munkatársai-
nak 1950-es években végzett kutatásai szerint 
a csírák 30%-a anélkül hagyja el a szervezetet, 
hogy arról a nő egyáltalán tudomást szerezne. 
A civilizált világban tehát három zigóta közül 
egy megszületik és eléri az átlagos polgárra 
jellemző 66,57 éves kort, kettő pedig még a 
méhben, csíra korában pusztul el. Egy zigótára 
így (0+0+66,57)/3=22,19 év élettartam esik, 
azaz ennyi a civilizált világban a fogamzás-
kor várható élettartamunk (e-3/4). Az EU27 
e-3/4-értéke 78,82/3=26,27, Magyarországé 
75,1/3=25,03 év.
A vázoltak alapján ugyanakkor jogosan feltéte-
lezhető, hogy az ideális testsúlyú, alkoholt és 
dohányt nem ismerő természeti népek 3 zigó-
tájából 2 is megszületik, s ők ketten megérik a 
népre jellemző születéskor várható élettarta-
mot. Valószínű, hogy a hadzák három megter-
mékenyített petesejtjéből is az egyik pár napos 
korában elpusztul (az ő életkora ekkor 0-nak 
vehető), kettő viszont 34 évesen hal meg (kö-
zülük az egyik valószínűleg gyerekkorában, a 
másik 60-70 évesen). Hármuk halálozáskori 
átlagéletkora (0+34+34)/3=22,67 év. Az 1. 
ábra a három-három zigóta sorsát mutatja 
kelet-afrikai ill. civilizált körülmények között. 
A túlsúly, az alkoholfogyasztás és a dohányzás 
együtt is körülbelül olyan mértékben csök-
kenti a civilizált ember fogamzáskor várható 

élettartamát, hogy jelentősen magasabb szü-
letéskor várható élettartama ellenére LEC-ér-
téke elmarad a gyűjtögető-vadászó hadzáké 
mögött. A kémiailag ható fogamzásgátlók, a 
művi terhességmegszakítás, valamint a le-
vegőt szennyező nitrogén-oxidok figyelembe 
vételével pedig még ennél is jóval alacsonyabb 
értékekhez jutunk (Horváth 2016).
Az adatok alapján tehát arra kell következ-
tetnünk, hogy fajunk egy átlagos egyedének 
élettartama az elmúlt 12 000 évben nem 
magasabb lett, hanem alacsonyabb, és ez a 
csökkenő tendencia – mivel a városokban élők 
(ezért nagy nitrogén-oxid-koncentrációnak 
kitett) és a túlsúlyosak aránya várhatóan to-
vább növekszik – valószínűleg az előttünk álló 
évtizedekben is folytatódni fog. Számításaink 
arra utalnak, hogy amikor az emberi halálozás 
időpontjának az elmúlt évezredek alatt vég-
bement kitolódásáról beszélünk, félreértjük a 
helyzetet. Noha fejlett orvostudományunknak 
köszönhetően ma már többnyire fel tudnánk 
nevelni – és az öregkorig el tudnánk juttatni 
– azokat a gyerekeket, akik a vadászó-gyűjtö-
gető társadalmak idején még egy-két évesen 
meghaltak, ezt mégsem tehetjük meg, mert 
ezek a gyerekek nagyrészt ma már meg sem 
születnek. Sőt sokan még azok közül is elpusz-
tulnak embrió koruban, akik természeti körül-
mények között megérték volna az időskort. 
A közvélekedéssel ellentétben a civilizációs 
hatások eredője (amelynek mind az orvostu-
domány, mind a környezetszennyezés része) 
nem az, hogy az emberegyedek élettartamát 
felfelé „húztuk”, hanem az, hogy lenyomtuk. 
Az emberi egyedek elhalálozásának átlagos 
időpontja nem felfelé, hanem lefelé tolódott 
– némelyeké magasabb lett, sokkal többeké 
viszont olyan mértékben csökkent, hogy át-
esett a születés által kijelölt küszöbön, így ők 
statisztikáink számára láthatatlanokká váltak. 
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1. ábra A csírák sorsa a hadza társadalomban és a civilizált világban  
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után vagy közben halt meg, és azt sem, hogy 
a haldoklás és szeretteink elvesztése nem a 
szenvedés egyetlen forrása az életben. A ci-
vilizált ember valószínűleg legalább 50 olyan 
krónikus betegségtől szenved, amely a me-
zőgazdaság megjelenése előtt igen ritka volt 
(Lieberman, 2013), boldogságszintje alatta 
marad pl. az eszkimókénak (Biswas-Diener 
et al., 2009; Szondy, 2010), sőt a XX. század 
során a fejlett világban a depresszió (vagyis 
a végletes boldogtalanság) előfordulásá-
nak a gyakorisága tíz- vagy hússzorosára 
növekedett (Seligman, 2007). Mindez arra 
utal, hogy a civilizált ember életminőség-
beli fölénye korántsem annyira egyértelmű, 
mint amilyennek talán a rendelkezésre álló 
egészségtani, antropológiai és pszichológiai 
adatok áttekintése előtt talán tűnik. Hara-
ri (2012) nagyszerű könyve végén többször 
is felteszi a kérdést, jobb lett-e az ember 
élete tízezer év viharos történelem után.  
A bolygó urai lettünk (valamilyen tekintet-
ben), de vajon megérte-e? Úgy tűnik, erre a 
kérdésre az emberi élettartam szempontjából 
(is) nemleges a válasz.
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A jövő, amiről ma beszélünk, holnap már a hírekben szerepel. De ez így van rendben – olvasom Thompson 
(2016) cikkét a British Airways járatán London felé.

Ki ne gondolkodna olykor azon, hogy – nagy 
valószínűséggel – mit hoz a holnap? Néhány 
évtizede még leginkább különc futurológusok 
foglalkoztak a jövőjóslással, és érdekesség-
ként figyeltük mondandóikat. Ez ma már ré-
szévé válik üzleti életünknek. Világunk egyre 
vadabban változik, s benne a mi lehetőségeink, 
kockázataink, szerepeink.
A mesterséges intelligenciától és robotikától 
az önvezető járműveken és kriptovalutákon 
át a virtuális valóságig és a dolgok internetéig 
(IoT) életünk és gazdaságaink építőkockái és 
valóságpercepcióink, bennük jövőképeink vál-
tozása, a lehetőségek palettájának bővülése 
egyre gyorsul. „Kimaradtál a negyedik ipari for-
radalomból? Sebaj, az ötödiket már letölthe-
ted a netről holnap reggel. (...) Bomlasztó erők 
zavarják üzleti modelledet? Ne aggódj! Egy új 
generáció már most elkezdte bomlasztani a 
te bomlasztóidat” – nyugtat meg (vagy sem) 
Thompson.
Számos izgalmas trend tapasztalható napja-
inkban, amelyek egy része a fenntarthatóság, 
egy jobb emberi lét felé mutat. Ezek egyi-
ke-másika bizonyára vitatható a szemlélő, 
elemző saját kulturális, filozófiai nézőpont-
jának tükrében, hiszen a magántulajdont, a 
munkaalapú társadalmat, a verseny- és profit-
maximalizálás mindenek feletti érvényét kér-
dőjelezik meg.

Nem a tulajdonlásnak

Még soha nem éltünk ilyen világban, ahol eny-
nyire egyszerűen és nagy arányban hozzá lehet 
jutni alapvető termékekhez, árucikkekhez és az 
általuk nyújtott biztonsághoz, kényelemhez és 
(olcsó) élvezetekhez, mint manapság az úgy-
mond „fejlett” országokban. Ebben az új keret-
rendszerben, anyagilag gazdag életmódban az 
egyre több holmi birtoklása már messze nem 
olyan érdekes és vonzó dolog, mint ez idáig 
bármikor. A szűkösségben akinek több van, az 
sikergyanús ember. Az évtizedek óta növekvő 
bőségben viszont a bolondosan tovább gyűj-
tögető és felhalmozó ember már inkább egy 
szánalmas alak. Főleg, amikor harácsoló te-
vékenysége közben másokat károsít, unfair 
vagy kíméletlen módon habzsol, mértéktelenül 

igyekszik részesülni a társadalomgazdasági 
javakból. A bőség sem végtelen, így az elosztás 
praktikus és etikus elemeiről megfeledkezni, 
azok jelentőségét kultúrá(i)nkban felülírni olyan 
viselkedési mintázatokkal, amelyek evolúciós 
jelentősége kifakulóban van, balgaság. A tulaj-
donlás, birtoklás és birtoklásvágy a barbariz-
mus korai időszakára vezethető vissza Veblen 
(1898) szerint. Évezredek tapasztalataival, a 
21. században illik ezen továbblépnünk! Tanulva 
például skandináv barátainktól, akik jó ideje a 
lagom kultúrájában élik és élvezik mindennap-
jaikat. A lagom annyit jelent, hogy „éppen jó”, 
„éppen elég”. Nem kell több, nem kell nagyobb, 
nem kell újabb, nem kell másik, nem kell a tiéd, 
sem az övé. Ez itt nekem, nekünk éppen megfe-
lel. Működik, funkcionál, és mi így szeretjük. Ha 
majd elromlik, megjavítjuk. Vagy akkor veszünk 
valami újat, talán jobbat. Most inkább menjünk, 
sétáljunk, bringázzunk egyet a tengerparton 
vagy az erdőben! Vagy olvassunk, tanuljunk va-
lami érdekeset, hasznosat!
A sok, a minél több vágyát felcseréljük az 
egyedi, különleges, ikonikus és így figye-
lemre méltó értékeket hordozó lételemekre;  
a jó helyen, jó fekvésű és luxussal felszerelt 
otthonra, a design, kényelem, biztonság és 
teljesítmény szempontjából különleges au-
tomobilra, egy-egy igazán szép és tartós 

designer ruhadarabra, drága és úgy ritkább, 
kevesebb kulináris élvezetekre, unikális él-
ményekre, tapasztalatokra. Tömegfogyasz-
tás helyett minőség, mértéktelenség helyett 
egyediség.
Mi több, Veblen (1899) conspicuous consump-
tion and leisure, azaz „hivalkodó fogyasztás és 
szabadidő” fogalmai is érthetőbbé és emészt-
hetőbbé válnak, amikor nem csak az uralkodó, 
az uraság, az ultragazdag képes befektetett 
(szolga)munka nélkül különlegesen, szinte 
perverz élvezettel hobbijainak élni mások ve-
rítéke árán. Ehelyett bárki, szerencsés helyre 
született földi halandó, aki úgy dönt, hogy nem 
áll többé be a sorba, nem kér a prefabrikált és 
mások által neki szánt téridő- és funkciósze-
letkékből, hanem inkább megvalósítja önma-
gát. Nem adósodik el, nem vállal felelősséget, 
nem pofozkodik, nem ránt más érdekében kar-
dot, hanem szépen, nyugodtan, szabadon és 
élvezettel éli az életét.
Korunk digitálizálódó és virtuális nomádjai 
egyre inkább az easy come easy go, azaz 
„könnyen jön, könnyen megy” hullámain 
szörfölnek. Ők már nem hatalmas, méreg-
drága fenntartású házra és autóra vágynak, 
hanem kényelemre és szabadságra. Ingatlan 
és ingó vagyontárgyak tulajdonlása helyett 
bérlik és egyre inkább megosztják a szolgál-
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