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Ahhoz, hogy jobban megérthessük, mit jelent világunk mai válsága, nézzük meg, mit mond a 
természettudomány a magukat megszervezni, fenntartani képes rendszerekről. A természet folya-
matai alapvetően a kiegyenlítődés, a rendezetlenség felé viszik a világot, a meghatározó irányzat az 
energia szétoszlása, szétszóródása, a különbségek eltűnése, a teljes egyöntetűség kialakulása, a si-
várságra törekvés. Mégis, a természet törvényei szerint, ha elég sok energia áll rendelkezésre és 
más egyéb feltételek is teljesülnek, lehetőség van olyan összetett rendszerek kialakulására, ame-
lyeknek bonyolult belső szerkezetük van. Az ilyen szerveződő rendszerek rendjét a bennük kialakult 
körfolyamatok jellemzik. Ezek a körfolyamatok egymásba kapcsolódhatnak és képesek maguk is vál-
tozni, ha ez a rendszer fennmaradásához szükséges. A szerveződő rendszerek egymagukban nem 
maradhatnak fent. Kell, hogy legyen környezetük, amely táplálja őket.

Meglehetősen bizonytalan a szerveződő rendszerek sorsa. Mivel erősen függnek környezetük-
től, a környezet változásai nagyban hathatnak rájuk. Előfordulhat, hogy a rendszer kaotikusan visel-
kedik, ami azt jelenti, hogy egy viszonylag kis kezdeti változás hatalmas későbbi változásra vezet. 
Ennek szemléltetésére szolgál a pillangó-hatás. Mint ismeretes, az északi féltekén az uralkodó szél 
nyugatról kelet felé fúj. Elképzelhető, hogy a Peking felett repkedő pillangó szárnycsapásainak hatá-
sa annyira felerősödhet, hogy két-három hét múlva az USA nyugati partjainál forgószél söpör végig. 
Nyilván nem a pillangó, hanem a légkörben felhalmozódott hatalmas feszültségek felelősek a forgó-
szélért. Viszont hogy pont milyen utat követ a forgószél, már nagyon kis dolgoktól, akár a pillangó 
szárnycsapásaitól is függhet. Mindnyájan érezzük, tapasztaljuk, az ember életét is számos kaotikus 
esemény befolyásolja. Kaotikus viselkedést mutató tartományokban a rendszer jövőjének vizsgálata 
nagyon nehéz, bizonyos esetekben lehetetlen vállalkozás.

Annak, hogy a szerveződő rendszerek szervezettségüket növeljék vagy hogy egyáltalán fenn 
tudják tartani, ára van. Ez az ár a rendszer környezetének rendetlenebbé tétele, sokszor komoly le-
romlása, a környezet felemésztődése. Ez egy nagyon általános törvény, a hőtan II. főtételének kö-
vetkezménye. A szerveződő rendszert jellemző belső körfolyamatok ugyanis csak úgy tarthatók 
fenn, ha a rendszer a környezetéből rendezettebb alakú erőforrást és nyersanyagot vesz fel, ame-
lyet miután elhasznált hőként és hulladékként bocsát ki. Például az ember a táplálkozással tartja 
fenn magát. Testünk épségének az az ára, hogy az élelem tápereje túlnyomórészt hővé, a táplálék 
anyaga pedig anyagcsere melléktermékké alakul.

Környezetüket felélő rendszerek

A szerveződő rendszer akkor sikeres, ha maradéktalanul ki tudja használni a rendelkezésére 
álló környezetet, de ugyanakkor csak annyira veszi igénybe a környezet forrásait, hogy azok meg-
újulhatnak. Azaz a szerveződő rendszer akkor maradhat fent, ha a környezetével való kapcsolata 
nem vezet az éltető környezet feléléséhez, a környezete elpusztításához. A járványos kórként növe-
kedő, a környezetüket és így magukat is elpusztító szerveződő rendszerekre nézzük az alábbi példá-
kat.

Gyors szaporodásnak indul egy faj, ha olyan környezetbe kerül, ahol korábban táplálék halmo-
zódott fel. Csak a ragadozók, az élősdik vagy a kedvezőtlen természeti feltételek korlátozhatják a 
szaporodást. Egészen addig nő a faj egyedeinek száma, amíg a felhalmozódott táplálék el nem fogy 
és a végkifejlet a közösség összeomlása. Erre a gyakran idézett példa a Bering-tengeren lévő Szent 
Máté-szigetre került rénszarvasok története. Amíg nem élt rajta rénszarvas, tíz centiméter vastag 
rénszarvaszuzmó borította a szigetet. 1944-ben egy 29 állatból álló rénszarvascsordát telepítettek 
a szigetre. Mivel bőségesen volt táplálék, a rénszarvasok száma gyorsan növekedhetett. Mindig az 
éppen meglévő létszámmal volt arányos a szaporulat és szinte minden rénszarvas elérhette az ivar-
érett kort és utódokat hagyott maga után. 1957-ben már 1350, 1963-ban pedig 6000 rénszarvas élt 
a szigeten. Addigra lelegelték a zuzmót és 1963-1964 kemény tele végzett a csordával. Csak 41 te-
hén és egy terméketlen bika élte meg a tavaszt. Ez a kipusztulás törvényszerű volt, mivel a rénszar-
vasok felszabadultak a létszámukat szabályzó hatások alól. Egyrészt nem ritkították őket a ragado-
zók, másrészt nem vándorolhattak máshová, ezért a zuzmó nem újulhatott meg.

A rénszarvasok esete szemléletesen mutatja, mit jelent a túlhasználat. Amikor egy faj kedve-
ző helyzetbe kerülve szaporodni kezd, és egyre jobban terheli a környezetét, akkor nem az történik, 
hogy az eltarthatósági határhoz közeledve a növekedés leáll és a faj egyedszáma simán beáll a terü-
let eltartóképességének megfelelő létszámra. Ehelyett az a természetes folyamat, hogy az eltartha-
tó létszámának a többszörösére nő, ezzel sokszorosan túlhasználva, túllépve vagyis túlfeszítve a 
környezet eltartóképességének határait. Ez összeomláshoz vezet, amely akár a faj teljes kipusztulá-
sát is okozhatja.

Társadalmi példaként nézzük meg a kolozsvári Caritas történetét. Ennek szerveződése, tün-
döklése majd bukása, mely 1992-93 tájt szinte a teljes Románia életét befolyásolta, jól szemlélteti a 
szerveződés alapelveit. Egyúttal pedig alkalmas arra, hogy a gazdaság működésének bizonyos rendel-
lenességeit is szemléltesse. 1992 tavaszán indult a Caritas. Azt ígérte a belépőknek, hogy három hó-
nap elmúltával a csatlakozáskor befizetett összeg nyolcszorosát fizeti vissza. Indokolt óvatosság kí-
sérte az indulást. Amikor viszont három hónap múltán megkezdődtek a kifizetések, a Caritas népsze-
rűsége rohamosan növekedni kezdett. Főleg azért, mert a kifizetések jegyzéke egy helyi újságban 
folyamatosan megjelent. Mindenki ellenőrizhette, hogy rokona, munkatársa, szomszédja valóban 
nyert-e. Képtelen történetek keringtek a Caritas pénzének eredetéről, így az is, hogy a szerb fegy-
verkereskedelem jövedelmét ilyen módon osztják szét Románia nélkülöző népének.

1993 őszéig a játék egyre több és több belépőt vonzott. 1993 nyarán a Románia minden részé-
ről érkezettek napokat álltak sorba a Caritas pénztárainál, hogy megtakarított vagy kölcsönkért pén-
züket befizethessék. Kolozsvár hangulatát az 'aranyláz' kifejezés jellemezhette a legjobban. Több-
szörösükre növekedtek a lakás- és telekárak. Hihetetlenül meggazdagodott a város, természetesen 
az ország más részein élők pénzéből. Arattak a kereskedők, szállásadók, személyfuvarozók, mindenki 
önfeledten költekezett. 1993 októberében omlott össze a játék, amikor a lap közölte, hogy a nyerte-
sek névsora néhány napig technikai okokból nem jelenik meg. Ekkor már a Caritas pénztárkönyveiben 
Románia éves költségvetéséhez hasonlítható összegek szerepeltek. Csak ekkor vált a tömegek szá-
mára hihetővé, amit a szabadelvű sajtó korábban is írt, miszerint a Caritas a belépők pénzeit osztja 
szét. Ha az újonnan belépők több mint nyolcszor akkora pénzt fizetnek, mint a három hónappal az-
előtt csatlakozók felvesznek, akkor a játék életképes. Viszonylag hosszabb létét a Caritas részben 
annak köszönhette, hogy a játék egész Romániára kiterjedt. Másrészt a nyertesek között sokan nem 
vették fel a nekik járó összeget, hanem újabb három hónapra berakták azt.

Jól szemlélteti a Caritas példája, mit jelent a szerveződő rendszer számára a nyitottság és a 
kapcsolatok. A folyamatot a benne résztvevők kölcsönös érdeke tartotta fenn, de a nyitottság, az új 
belépők nélkül kezdettől fogva életképtelen lett volna. Ha egy rendszer eleve csak növekedve létez-
het, mint a Caritas vagy más pilótajátékok, akkor előbb-utóbb pusztulnia kell.

Most nézzük meg, mi történik egy állammal, ha annak szervezete növekedésre épül. Példa erre 
az Oszmán Birodalom, melyet terjeszkedésre épülő, csak a szultántól függő államszervezet jellem-
zett. Földbirtokot kaptak a katonák a szolgálatért és ennek fejében katonáskodniuk kellett. De föld-
jük tulajdonjoga a szultáné maradt, aki bármikor visszavonhatta adományát. Ezért a katonáknak lét-
érdeke volt az állandó háborúskodás, mert csak így őrizhették meg birtokukat illetve juthattak 
újabb földekhez. Ezért a birodalom egyre több háborút robbantott ki. Ehhez még több katona kel-
lett, akiknek még több földre volt szüksége, ezért újra hódítani kellett, de ehhez még újabb háborúk 
kellettek. Egyre nőtt az Oszmán Birodalom területe. Időlegesen megkapott birtokaikat a katonák 
igyekeztek minél jobban kizsigerelni. Ám a növekvő birodalom igazgatásával és a háborúkkal járó gaz-
dasági terheket az államkincstár egyre kevésbé bírta elviselni. Kezdték megnyirbálni az egyes kato-
nai csoportok kiváltságait, ami megzavarta a hadsereg működését. Így az önmagán túlnőtt Oszmán 
Birodalom ereje lassacskán megroppant.

Az élővilág egésze, mint rendszer

Talán még ma is békésen legelhetne a Szent Máté-sziget rénszarvascsordája, ha a szigeten 
lett volna ragadozó. Általánosan is igaz, hogy egy életközösség fennmaradásának alapja a sokféleség, 
a fajok sokasága. Az együtt élő fajok egymásra utalva és egymással versengve alakítják ki az egyen-
súlyi állapotot. Nézzük meg példának a Felvidéken élő vaddisznók és az őket is vadászó farkasok ese-
tét. Megfigyelték, hogy azokon a területeken, ahol nincs farkas, ott a vaddisznók között járványos 
betegségek tizedelik meg az állományt. Ahol viszont él farkas, ott a vaddisznók egészségesek, járvá-
nyok nem alakulnak ki. Egyszerű a magyarázat. Mivel a gyengébb állatok könnyebben megbetegedhet-
nek, a járványokat elsősorban ők terjesztik. Ami pedig a farkasokat illeti, erejükkel takarékoskodva, 
csak a legbiztosabb zsákmányt, a gyenge, könnyen elkapható állatokat veszik üldözőbe, és nem arra 
törekszenek, mint a vadász, hogy a legnagyobb, legszebb példányokat ejtsék el. Mivel a farkasok a 
gyengébb vaddisznókat vadásszák, éppen a járványok fő terjesztőitől szabadítják meg a vaddisznók 
kondáit.

Csak a legegyszerűbb élők, egyes paránylények képesek minden más élőlénytől függetlenül is 
megélni. Az élővilág táplálékláncai mind körfolyamatok részei. Például a levél > levéltetű > katicabogár 
> veréb > karvaly tápláléklánc is körfolyamat eleme. Ugyanis a lehulló levelek, az anyagcseretermékek 
és a karvaly teteme mind a talajba kerülnek vissza. Ezeknek a lebontásával jut erőforráshoz a talaj 
élővilága és a lebontás során felszabaduló anyagok táplálják a növényeket.

Szerveződő rendszernek tekinthetjük a körfolyamatok egymásba kapcsolódásán és összjáté-
kán alapuló élővilág egészét is. Mint ilyennek a környezete egyrészt a Föld felszíne, a rajta lévő élet-
telen anyag. A környezet másik meghatározó eleme a Nap sugárzása, mely az élővilág erőforrása, az 
élővilág körfolyamatait a naperő hajtja. Az élők összességét alkotó élővilág a növények és állatok 
testében szerves vegyületekben raktározza el a naperőt. Ha az élő szervezet elpusztul, szerves ve-
gyületei szétesnek és a benne felhalmozott naperő felszabadul.

A élővilág rendezettségének magas foka is a környezettel való kapcsolatához kötődik. Miköz-
ben a növény a napfényt megköti, nagy adagokban, vörös színű sugárzásként nyeli el. Az elnyelt és 
szerves vegyületekben raktározott naperő azután az anyagcsere folyamatokban keletkező hőként 
szabadul fel. Ez hősugárzásként hagyja el a Föld felszínét, jut a világűrbe. A Föld felszínéről kibo-
csátott hősugárzás sugáradagjai (fotonjai) kb. huszadakkorák, mint a napfény sugáradagjai. Ezért 
egy ideérkező napfény adagra húsz távozó hősugár adag jut. Vagyis ami korábban egy adagban érke-
zett, azt az élővilág húsz adagra szétszórva adja vissza. Ezért mondhatjuk, hogy az élővilág a világűr 
sugárzási terébe szemetelve tartja fenn a maga rendjét.

Miközben az élővilág naperőt nyel el és hőt sugároz ki, azalatt az élővilág egésze által megköt-
ve tartott naperő állandó marad. Azaz a Földön található élő állapotú anyag mennyisége egy adott 
időszakban állandónak vehető. A megkötött fényerő egy kisebb hányada azonban nem jut vissza a vi-
lágűrbe, mert a tetemek anyagának egy része a tavak és tengerek fenekére süllyedve kikerülhet az 
élővilág körfolyamataiból. Ezek a körfolyamatokból kiesett szerves vegyületek később tőzeggé, vagy 
a föld mélyében szénné, kőolajjá és földgázzá alakulnak.

A piac mint szerveződő rendszer

A piac, a gazdasági életet létrehozó, szervező és fenntartó rendszer, maga is szerveződés 
eredménye, a javakat előállítók a vásáron találkoznak azokkal, akiknek a javakra szükségük van. A 
piacot nem kitalálták, hanem magától jött létre és önmaga szervezi változásait is. Rendjét szereplői-
nek önérdeke teremti meg, az eladók szeretnének árulni, a vevők vásárolni és a javakat kínálók és a 
javakat keresők egyaránt nagy számban vannak jelen. A jobb eladási és vételi lehetőségek keresése 
egyaránt serkenti a termelést és a kereskedelmet. Az ár mindig az adott pillanatban fennálló helyze-
tet tükrözi. Csak a jelent mérlegeli a gazdaság, a pillanatnyilag érvényes ár, részvényérték vagy fo-
rintárfolyam az, ami számít. Még a legnagyobb vállalatok sem gondolkodnak évtizedes távlatokban. A 
piaci körfolyamatokban mozgó értékeket pénzzel mérik, mondhatjuk, hogy bennük az általános érték-
mérő, a pénz forog.

Körfolyamatainak fenntartásához a gazdaság és a piac a környezetéből vesz fel forrásokat, 
környezetét az ember és a társadalom természeti környezete alkotja. Vizsgáljuk először az embert, 
mint a gazdaság környezetét. Nem csak a vásárlás és a munka tölti ki az emberek idejét. A gyűjtöge-
tő, vadászó életmódot folytató csoportokban élő emberek átlagosan napi 2-4 órát foglalkoztak mun-
kának nevezhető tevékenységgel. Idejük többi részét mai kifejezéssel szólva szabadidős tevékeny-
ség, elsősorban a közösségi együttlét töltötte ki. Szertartásokat végeztek, játszottak, ünnepeltek, 
énekeltek, beszélgettek. Ez a természetes emberi létezés, az évmilliók során kialakult testi és szel-
lemi adottságaink ehhez illeszkednek. Az egyén és a közösség ideje és emberi erőforrásai mind a 
gazdaság környezetét alkotják, amelyből a gazdaság szerveződő rendszere a természetének megfe-
lelően igyekszik minél nagy részhez jutni, minél több emberi erőforrást is lekötni, azaz egyre növelni 
a pénzzel mérhető emberi tevékenységre fordított időt. Ezzel az embert használja el, mert akár 
azokat az emberi és társadalmi tevékenységeket is bevonhatja a maga hatókörébe, amelyeket koráb-
ban nem mértek pénzzel és amiket a gazdasági szempontok tönkre is tehetnek. Ilyenek például az 
emberi együttlétek, a vallásos tevékenység és az egyéb szellemi foglalatosságoknak szentelt idő.

Mint környezetéből, a gazdaság a természetes környezetből vesz fel nyersanyagot és erőfor-
rást. Miközben a nyersanyagból terméket állít elő, hulladék keletkezik. A termék felhasználása, el-
használása során szintén szemétté válik. Emiatt a gazdasági körfolyamatok fenntartásának egyik fel-
tétele a természetes anyagok elhasználása, hulladékká, szemétté alakulása. Fontos, hogy a termé-
szet maga nem ismeri a hulladék fogalmát, az egyik körfolyamatából kikerülő, elhasznált anyag más 
természetes körfolyamat nyersanyagaként hasznosul. Ha a kitermelésüktől kezdve vizsgáljuk a szén, 
olaj, gáz és egyéb erőforrások felhasználását, a következőt láthatjuk. Kitermelésükhöz is kellenek 
erőforrások és ezzel együtt sok melléktermék és hulladék is keletkezik. Az erőforrások használata 
során az energia egyrészt valamilyen anyag gyártására fordítódik, gondoljunk például a műanyagok 
előállítására. A legtöbb energia a felhasználás során hővé alakul. A hő elvész, később már fel nem 
használható, mivel elszökik, szétsugárzódik, de ez a természetes folyamatokban is így van, a hő az 
erőforrás felhasználásának hulladéka.
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