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HORVÁTH BALÁZS: A 
FENNTARTHATÓSÁG PSZICHOLÓGIÁJA 
A KÖRNYEZETI PROBLÉMÁK EMBERI 

OLDALA 
 
BOLDOGABBAK VAGYUNK, MINT 12 000 
ÉVVEL EZELŐTT? 
 
Jogosan merül fel a kérdés, hogy az elmúlt évezredek 
alatt felhalmozott tudás vajon boldogabbá tett-e 
bennünket? Ha igen, akkor valószínűleg jó úton 

vagyunk. Ha nem, akkor 
valamit elrontottunk. 
Tízezer éve járjuk a 
mezőgazdaság, tágabb 
értelemben a környező 
világ jelentős 
megváltoztatásának útját. 
Mielőtt evidenciaként 
könyvelnénk el, hogy jó 
irányba haladunk, 
érdemes lenne ezt 
megfelelő érvanyaggal is 
alátámasztanunk. Erre 
tesz kísérletet ez a könyv, 

valamint két, korábban megjelent társa:  
A beteg bolygó és az Erkölcs és civilizáció. Az előbbi a 
környezeti problémák rövid bemutatása után mai 
világunk és civilizációnk kialakulásával, az emberi 
élettartam és egészség elmúlt tízezer év során 
bekövetkezett változásaival foglalkozik. Utóbbi pedig a 
környezeti problémákkal együtt járó erkölcsi 
kérdéseket teszi vizsgálata tárgyává. Mindhárom könyv 
generalista megközelítésű, azaz a tudományok 
legszélesebb köréből merítve igyekszik a kérdésekre 
választ találni. 
 
„Vajon miért nem járhat együtt az anyagi-gazdasági 
jólét az életminőségi jólléttel, boldogsággal, 
megelégedettséggel és örömteli élettel? A könyv 
rendkívül gazdag ismeretanyaggal válaszol a kérdésre, 
rendre megvizsgálva a pozitívumok mögött húzódó 
akadályokat, destrukciókat.” 

Bagdy Emőke 
 

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

Beer Miklós 
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Bandi december végén került az Uzsoki utcai kórházba. 
Először a kardiológiára irányították, mivel a sürgősségi 
osztályon lábon kihordott szívinfarktust állapítottak 
meg. A helyben elkapott koronavírus fertőzés miatt 
azonban néhány napon belül áthelyezték a covid 
részlegre. 
Miután állapota egyre rosszabbra fordult, január 14.-én 
csütörtökön kérvényeztem, hogy meglátogathassam, 
tekintettel arra, hogy aznap már egyáltalán nem tudtunk 
kapcsolatba kerülni vele. Annyira gyenge lett, hogy a 
telefont sem tudta felvenni, és beszélni sem tudott. 
Péntek délután egyszeri engedély birtokában öt órát 
tudtam vele tölteni.  
Belépés előtt olyan speciális, hajhálós és kapucnis, zárt 
ruházatot kellett öltenem, dupla maszkkal, hogy épp 
csak a szemem volt látható, de az is csak egy plexilapon 
keresztül; kezemen gumikesztyű. Nagyon boldog 
voltam, hogy ott lehetek Vele, foghatom a kezét, 
mesélhetek neki, miközben próbáltunk számára 
kényelmesebb, jobb ülő-fekvő helyzetet találni. Nagy 
akarással segített ebben nekem, amennyire tudott. 
Jelzett, kommunikált, néha pár szóval tudott reagálni, 
de szavak nélkül is értettük egymást. Kata, amikor letelt 
a szolgálata, úgy négy óra tájban, bejött hozzánk. 
Bandit húslevessel kínáltuk, Kata elégedett volt az 
elfogyasztott mennyiséggel… 
A család minden tagja szeretett volna kapcsolatba 
kerülni Vele, erőt, biztatást adni Neki, de az általános 


