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Ajánlás

Az előttünk lévő évtizedeknek két komoly problémával kell szembenéznie: az
egyik az ökológiai válság, a másik pedig a Föld túlnépesedése. A két folyamat sajnos egymás ellen dolgozik. Egyre több éhes ember lesz, és egyre kevesebb termőterület. Ennek a helyzetnek a kezelése erkölcsi kérdés. Annál is inkább, mert az
egyre gazdagabb közösségek és az egyre szegényebb társadalmak közötti feszültség
tovább élezi ezt a kritikus állapotot. Ezt a helyzetet már XVI. Benedek pápa jól
érzékeltette a „Spe salvi” körlevelében. Szó szerint olvasható ez a mondat: „a haladás közelebbről nézve a parittyától a hidrogénbombáig tartó haladás” (22.pont).
Ferenc pápa pedig a „Laudato sí” körlevelében már kifejezetten az „ökológiai
megtérést sürgeti”(216. pont). Mindkét egyházfő természetesen a reményt a feltámadás húsvéti dimenziójában látja. Ugyanakkor az emberiség kollektív felelősségét
is megemlítik, a „kollektív bűn” fogalmának bevezetésével. Természetesen izgat
bennünket, hogy mi lesz az unokák várható jövője, életlehetősége, a „Seksmisja”
ﬁlm víziója vagy valami más? Az viszont egyértelmű, hogy a mi mai felelősségünk
és minden előttünk élt nemzedéknek a felelőssége is abban áll, hogy meg tudta-e
osztani a kenyerét a másik emberrel, vagy ahogy a legalapvetőbb erkölcsi kérdést
megfogalmazzuk, hogy ember volt-e?
A kötet alapkérdését illetően, vagyis hogy erkölcsösebb-e a mai ember, mint
az őskori társa, egy lényeges határpontot ott látok, amikor a másik ember látható
arca eltűnt. Még az első világháború idején is volt kézitusa. A második világháború óta már személytelen az ellenség. A ledobott hidrogénbomba pusztítását
már nem látja közvetlenül az a katona, aki ledobja. Az éhen halt ember arcát nem
látja az, aki a kibocsátás mérséklését előíró egyezményt nem írja alá. Ez pedig a
felelőtlenséget erősíti. A kérdés jogos, és sajnos a válasz is megjósolható.
Attól függetlenül, hogy valaki hívőnek tartja magát, vagy agnosztikusnak, ezekkel a kérdésekkel, amelyeket ez a nagyszerű tanulmány érint, foglalkoznia kell.
Ennek értelmében jó szívvel ajánlom ezt a kötetet minden vallásos és nem vallásos, de mindenképpen gondolkodó és felelősséget érző olvasónak.
Beer Miklós
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Nagymamám és nagybátyám emlékének
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Előszó

Számtalan formában kering az interneten az a karikatúra, amelyen egy állatbőrökbe öltözött „ősember” kezében bunkót forgatva éppen elpáhol valakit. Elég volt
egy rossz szó, vagy amikor még beszélni sem tudtak, egy rossz pillantás, és máris
eljárt valamelyikük keze. Így képzeljük el távoli elődeinket, akik még a mezőgazdálkodás és az államok kialakulása előtt éltek, több száz generációval ezelőtt. Mindig is kultúránk alapmeggyőződései közé tartozott, hogy a múltban az erő szava
hangosabb volt, mint napjainkban, amikor az érveké és a toleranciáé a főszerep.
Számtalan ﬁlm- és könyvrészlet, és még több elejtett mondat közvetíti felénk ezt
az üzenetet, olyan hatékonyan, hogy mire felnövünk, többnyire eszünkbe sem jut
azt megkérdőjelezni. A történelem előtti ember erőszakosságába vetett hit ezért
megingathatatlan. Mindnyájan úgy gondoljuk, hogy az őskortól napjainkig az erőszak egyre inkább visszaszorult, mi vagyunk az eddig élt legszelídebb emberek, és
ez az örvendetes tendencia bizonyára így folytatódik majd a jövőben is. Akiben
a kétség leghalványabb árnyéka is felmerül, azt olyan tudományos művek győzik
meg ugyanerről, amelyekre a továbbiakban én is sokat fogok hivatkozni (bár nem
feltétlenül egyetértőleg).
Nem csak a kivételes szelídség az, amiben úgy érezzük, hogy messze túlhaladtunk a természeti ember lehetőségein. Úgy gondoljuk, hogy munkaidőnk is
rövidebb, mint korábban bármikor. Mi már csak nyolc órát dolgozunk, az ipari
forradalom idején élt emberek tizenkettőt, az ókori rabszolgák sorsa pedig még
ennél is mostohább kellett hogy legyen. Ennek alapján logikus a feltételezés, hogy
a paleolit kori embereknek még náluk is keményebben kellett dolgozniuk a mindennapi betevőért. Ha egyáltalán sikerrel jártak. Úgy képzeljük el őket, mint ijedt
tekintetű, stressztől kimerült embereket, akik űzött vad módjára élték az életüket. Amikor hozzájutottak egy szerény zsákmányhoz, akkor is a horda legerősebb
tagja fogyasztotta el a javát, a gyengébbek pedig egymás torkának esve osztoztak
a maradékon. Feltételezhető, hogy a törzsfőnök nemcsak a táplálék elosztásában,
hanem minden más tekintetben is szigorúan bánhatott az alacsonyabb rangúakkal. Akik közé magától értetődően az összes nő is tartozott. Ami a szabadságot,
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egyenlőséget illeti, ezekben a vad időkben, évezredekkel az első bíróságok felállítása előtt, ilyesmiről nyilván szó sem lehetett.
De vajon tényleg ilyen lehangoló képet festett a tízezer évvel ezelőtti világ?
A közelmúltig létezett gyűjtögető-vadászó társadalmakról már elég sokat tudunk
ahhoz, hogy megalapozottan kételkedhessünk ebben. Ez a könyv, valamint A beteg
bolygó és A fenntarthatóság pszichológiája számos érvet sorakoztat fel amellett,
hogy az embernek a mezőgazdálkodás kialakulása előtti élete jobb volt a mainál.
Miközben válaszok után kutatok, többnyire nem azokat a szempontokat vizsgálom, amelyeket az „optimista progresszivisták” szoktak (GDP alakulása, fémek
árának csökkenése, találmányok számának növekedése stb.), ugyanakkor nem
követem a „pesszimista környezetvédők” hagyományos szempontjait sem (óceánok savasodása, erdőpusztítás stb.). Mindkét szempontrendszer reális, de ki
tudná megmondani, hogy valahány dolláros GDP-növekedés és valahány hektáros erdőveszteség összességében milyen irányba mozdítja el az emberi életminőséget? A réz világpiaci ára például nem hat ránk közvetlenül. De ha alacsony,
akkor az állam több MR-berendezést tud venni, ami könnyebbé teszi a gyógyítást
a kórházakban. Másfelől olcsóbbak lesznek a villanyautók, ami egyrészt növelheti
a szabadidőnket (ha előtte nem volt autónk), másrészt a levegőszennyezés csökkentésével jót tesz az egészségünknek. Ugyanakkor ha elvon a biciklizéstől, az már
inkább árt neki. Vagy itt van a légkör szén-dioxid-koncentrációjának növekedése.
Szintén nem hat ránk közvetlenül (bár a kognitív funkciókat kismértékben rontja),
de klímaváltozást okoz, az pedig növeli a szélsőséges időjárási jelenségek számát,
valamint savasítja az óceánokat, ami csökkenti a biodiverzitást és a halászat sikerességét. Mindezeken keresztül ráadásul erősíti a migrációt, így mindent összevetve negatív hatást gyakorol az életminőségünkre. No, most ha valamennyivel
csökken a réz ára, és valamennyivel nő a szén-dioxid szintje a légkörben, ki tudja
megmondani, hogy hogyan változik az emberek átlagos életminősége? Én biztosan nem. De abból, hogy erről a közgazdászok és a környezetvédők között több
évtizedes vita folyik, arra következtetek, hogy mások sem. Ezért ebben a könyvben (valamint a másik kettőben) ahelyett, hogy számtalan hasonló tényező eredő
hatását próbálnánk meg felbecsülni, a könnyebb összehasonlítás kedvéért egy új
szempontrendszert követünk. E szempontok abban különböznek a réz árától és a
szén-dioxid koncentrációjától, hogy közvetlenül befolyásolják az életminőségünket. Így ha ezek változását követjük nyomon az elmúlt tizenkétezer évben, akkor
meg fogjuk tudni mondani, hogyan változott a humán életminőség a gyűjtögető-vadászó életmód elhagyása óta. (Hacsak nem némelyik a kedvező, némelyik
a kedvezőtlen irányba változott. De mint láti fogjuk, nem ez a helyzet.) Íme, az
általam ajánlott összehasonlítási szempontok:
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– Munkaidő
– Alvás
– Erőszak
– Élettartam
– Alultápláltság
– Egészség
– Egyenlőtlenség
– Szabadság
– Munkanélküliség
– Erkölcsös viselkedés
– Közösségi élet, játék, szex
– Homoszexualitás
– Depresszió
– Boldogság
Ebben a könyvben a fentiek közül a munka- és alvásidővel, az erőszakkal, az
egyenlőséggel, a szabadsággal, a munkanélküliséggel, az erkölcsösséggel (beleértve a többi állatfajjal kialakított viszonyunkat is), a közösségi élet gazdagságával,
a játék és a szex kérdéskörével foglalkozunk. A nagy kérdés, hogy jobb helyzetben
vagyunk-e ma, mint a gyűjtögető-vadászó ember. Ha igen, akkor érdemes volt
végigcsinálni az elmúlt tíz évezred nyugodalmasnak nem nevezhető időszakát,
és érdemes lesz továbbmennünk ugyanebbe az irányba. Ha nem, akkor viszont
erősen el kell gondolkodnunk, milyen irányba haladjunk tovább.
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