
Boldogság a mesékben



„A boldogság hirtelen feltörő örömérzet, ami 
akkor fog el minket, amikor a dolgok hirtelen 
jobbra fordulnak.”

Desmond Morris: A boldogság természete, 2004 (2005)



A boldogság képlete

B= I + K + E

Seligman: Autentikus életöröm, 2002 (2008)





„A boldogság az objektív körülmények és 
a szubjektív elvárások egybeesésétől függ.”

Yuval Noah Harari: Sapiens, 2012 (2015)

A boldogság = szubjektív jóllét.



Versenyboldogság



Célboldogság



Együttműködő boldogság



Genetikai
boldogság



Érzéki boldogság



Ritmikus 
boldogság



Veszélyes boldogság

Veszélyes boldogság



Békés boldogság



Szellemi 
boldogság



Vegyi boldogság



„Szubjektív jóllétünket nem olyan külső paraméterek 
határozzák meg, mint a fizetésünk, szociális 
kapcsolataink vagy politikai jogaink, hanem idegek, 
neuronok és szinapszisok bonyolult rendszere, valamint 
olyan vegyületek, mint a szerotonin, dopamin, oxitocin.”



• „A boldogságot főleg a biokémia határozza meg, de a 
pszichológiai és szociológiai tényezőknek is közük van hozzá.”
• „Ha van miért élnünk, szinte mindig elviseljük azt, ahogyan 

élünk.” (Nietzsche)
• „Az értelmes élet még a legnagyobb szenvedések közepette is 

kielégítő, az értelmetlen élet szörnyű szenvedést okoz, 
akármilyen kényelmes is.”



Ki boldog a mesékben?



ÓCEÁNIAI MESERÉGIÓ



INDONÉZ-INDOKÍNAI MESERÉGIÓ



AFRIKAI MESERÉGIÓ



KÖZÉP- ÉS DÉL-AMERIKAI MESERÉGIÓ



TÁVOL-KELETI MESERÉGIÓ



ÍRORSZÁGTÓL INDIÁIG TERJEDŐ MESERÉGIÓ



MAGYAR MESERÉGIÓ



ÉSZAK-AMERIKAI MESERÉGIÓ



„Nem élhetünk így tovább! Anyánk és apánk agyonprésel bennünket. 

Valamit tennünk kell! Állni akarunk! Járni akarunk! Boldogok akarunk 

lenni! A Nap fényét áhítjuk! De mit tehetünk?”



„Én természetemnél fogva Nap vagyok. Te természetednél fogva kutya 

vagy, és a kötelességed, hogy a tőled telhető legjobb kutya légy. Ha 

mindketten teljesítjük a kötelességünket, mindketten boldogok leszünk. 

A boldogság attól függ, hogyan gondolkodunk.”



„Derűs hangulat lett úrrá mindenkin: a feszültség és a félelem tovatűnt. 

Ezután jó volt élni.

Lokitoyo megértette, hogy a boldog élethez arra van szükség, hogy az 

ember megfelelően válassza meg a barátait.”



„A szegényekkel törődni kötelességünk. Egy tehetetlen kicsi gyermek 

és egy kétségbeesett asszony megsegítése kötelességünk. 

A nemes cselekedet más. Te, fiam, kockára tetted az életed, hogy 

megments egy olyan embert, aki az ellenséged. Mégsem hagytad 

sorsára. Ezzel átfordítottad a gyűlöletet szeretetté, és ezáltal kicsit jobb 

hely lett ez a világ.”



„Dobd el láncaidat, s élj boldogan! A boldogságot nem a gazdagságnak 

köszönheted, sőt a vagyon áll leginkább a boldogságod útjába, hisz 

súlyos láncokat rak rád. Ha tebenned teljes a harmónia, ha a világgal 

megbékélsz, nem számít mekkora a vagyonod.”



„A Szép Szeretet Édesanyja megérti az egyszerű szívek áldozatát. Nem 

arra kíváncsi, hogy mi az, amit nem tudunk, hanem azt fogadja el jó 

lélekkel, amit tudunk, ami a miénk, amit szívből és örömmel adunk.” 



A Föld tanításai

• emlékezés

• csönd

• mások szenvedésének meghallása

• tisztelet

• törődés

• alázat



• szeretet

• bátorság

• kitartás

• élet és halál egyensúlya

• szabadság

• elfogadás

• hála.








