
VÁLSÁGKEZELÉS

Életünk válságának főbb tüneteit az alábbiak szerint foglalhatjuk össze. Létünk hordozója, a 
természet már nem sokáig tűri a mai módon élő embert. Amellett, hogy a nyersanyagok és az erőfor-
rások vészesen fogynak, igen súlyos veszély a földön, vizekben, levegőben egyaránt gyűlő szennyezés. 
Azaz az emberiség életrendje túl nagy terhet ró a természetre, felemészti annak erőforrásait és 
teleszemeteli azt. Ez a nyersanyagból szemetet gyártó tevékenységünk már a természet alapvető 
körfolyamatait is sérti. Ha életmódunkon nem változtatunk, azaz továbbra is hordozó rendszerünk 
működését megszabó alapelveket semmibe véve élünk, a Húsvét-szigetiekhez hasonló sors vár ránk.

Megoldást kell találnunk, miként kezeljük a helyi szennyeződéseket és a környezeti világválsá-
got, valamint ki kell alakítanunk a jóval kevesebb erőforrással és nyersanyaggal működő gazdaságot. 
Ezzel egyelőre adósak vagyunk. Tehetetlenségünk, a mai társadalmak okos, ám bölcsnek nem, de bo-
londnak, rövidlátónak annál inkább mondható gondolkodásmódja végveszélybe sodorja az emberisé-
get.

Haladáshit

Európa ma már nem vagy alig vallásos, de mégis erős, vallásos jellegű meggyőződés határozza 
meg gondolkodását. Nemcsak Európát, hanem Észak-Amerikát és már szinte a világ egészét a hala-
dásba vetett feltétlen hit vezeti. A haladás eszméjének diadalútja a felvilágosodással kezdődött. 
Olyan sikerrel szorította vissza a hagyományos vallásos szemléletet, hogy mára már szinte mindenki 
a haladás nyelvezetét beszéli és annyira gondolkodásunk része, hogy el sem tudjuk képzelni az éle-
tünket nélküle. Pedig a haladás képzete féligazságokra épül és ennek az annyira sikeres, a létfenn-
tartást szolgáló ösztönünknek hízelkedő, vonzó eszmének vak követése sodorta az emberiséget a 
mai, már-már végzetesnek látszó válságába.

Miközben a 16-17. században megszületett természettudomány alkalmazása egyre hatéko-
nyabb eszközök, főleg gépek megalkotásához vezetett, az Európában és Észak-Amerikában kialakult 
nagyhatású szellemi mozgalom, a felvilágosodás szétverte az embert védeni, megtartani képes, az 
emberi tevékenységet korlátok között tartó hagyományos gondolkodási rendszert. Míg korábban a 
hagyomány, a vallás a világ isteni rendjére és az ehhez igazodó elődökre hivatkozva számos módon 
megkötötte az ember cselekvési lehetőségeit, a felvilágosodás ezek tanait babonának és avultnak bé-
lyegezte és mindent az emberi értelem és ész ítélőszéke elé állított. Kant szerint a felvilágosodásról 
attól fogva beszélünk, amint az ember rájött arra, hogy ő maga, egyénként, szellemi képességeit más 
irányítása nélkül is használva is képes lehet a megismerésre. A felvilágosodás haladáshitének alapve-
tő feltételezése, hogy az embert az értelme vezeti és ahogyan a tudásunk gyarapszik, az ember és a 
társadalom egyre jobban élhet, és képes lesz a földi paradicsom elérésére. A haladás képzete min-
dent áthatott és a felszabaduló hatalmas emberi erőforrásokat a még nagyobb emberi szabadság és 
a növekvő anyagi jólét elérésére összpontosította.

Egyrészt ott kezdődik a baj, hogy az alapfeltevés, miszerint az embert az értelme vezeti, 
csak részben igaz, mert ahogyan már tárgyaltuk, döntéseink meghozatalában az értelmünk szerepe 
korlátozott.  Az ösztönök és az élettapasztalatot összegező tudatalatti tartomány ellenében értel-
münk csaknem tehetetlen, csupán a tudat alatt kidolgozott döntések letiltására van esélye, azonkívül 
hosszabb távon, a tanulással befolyásolhatja tudatalatti tartalmát. Éppen ezért csak akkor követhe-
tem az értelmesen felfogott érdekeimet, ha ez összhangban van a tudatalatti tartománnyal. Ma a fo-
gyasztói társadalom a hirdetéseivel, valamint a sajtó, a kép- és hangcsatornák gátlástalan használa-
tával folyamatosan töltik fel a tudatalatti tartományunkat olyasmivel, ami józanul felfogható érdeke-
inkkel ellentétes cselekvésre vesz rá minket. Emiatt ma nem beszélhetünk az érdekeit felismerő és 
annak megfelelően értelmesen döntő emberről. Nem is az vezet bennünket, amit szeretnénk, hanem 
az, amit az adott pillanatban éppen tehetünk. Hogy mi marad utánunk, az a jövő nemzedékek gondja. 
Hiszen a haladáshit világában, az uralkodó, mindennapjainkat ma is meghatározó közgazdasági elmé-
letek és a napi híradások is az állandó növekedés szükségességéről, haladásról beszélnek. Mivel az ál-
landó gazdasági növekedés egyúttal folyamatos gazdagodást is jelent, érthető, hogy a bennünket eb-
ben a szellemben vezetők nem gondolnak különösen a jövőre. Hiszen a növekedés miatt utódaink egy-
re gazdagabbak lesznek és így nagyobb lehetőségeik birtokában meg tudják majd gondjaikat oldani.

Másrészt, amióta mindent az értelem és az ész ítélőszéke elé állítva döntünk el, még többet 
ártunk magunknak, igaz a kár csak hosszabb idő után mutatkozik meg és az utódainkat, a jövőt ter-
heljük vele. Amikor a haladáshit a legfőbb támaszára, a természettörvényeket feltáró értelmes gon-
dolkodás sikerére hivatkozik, másra is fel kell, és már a felvilágosodás születésekor komolyan fel kel-
lett volna figyelnünk. Arra, hogy a természetnek lehetnek általunk még fel nem ismert, kellő mély-
ségben meg nem értett törvényei is. A természet valamennyi törvényéhez igazodva kell élnünk, mert 
ha nem ezt tesszük, akkor egy idő után hanyatlás, sőt pusztulás várhat ránk. Ezért kellő óvatossággal 
fogadhatjuk el az ész és értelem ítélőszéke által, ám csupán az eddig ismert törvények alapján ho-
zott döntéseket. Hiszen lehetséges, a döntés a még fel nem tárt, de az adott esetben lényeges tör-
vényekről mit sem tudva született. Ezért a döntés nagyobb időtávlatban ártalmas, vagy akár végze-
tes következményekkel is járhat.

Gondolkodásunk gyengeségei

Nemcsak a haladás mélyen belénk rögzült képzetével van baj. Ha önzetlenek, takarékosak és 
természetet tisztelők volnánk, komolyabb esélyeink lennének arra, hogy megoldást találjunk világunk 
válságára. Ám a mai világnak nem jók az ilyen emberek. Legyél inkább önző, falánk és amit csak érzé-
keid megkívánnak, vedd meg azonnal. Ráadásul a fogyasztói társadalom embert butító gépezete hir-
detéseivel, sajtójával, hang- és képcsatornáival egyre hatékonyabb. Állati örökségünket és nem az 
értelmet erősíti bennünk. Mivel a kormányok egyre kevésbé népük, annál inkább a részvénytársasá-
gok érdekeit képviselik, a közoktatási rendszerből mint feleslegest igyekeznek eltávolítani a mérle-
gelő, bölcs gondolkodásra nevelő tananyagokat és módszereket. Ma a nagy tömegek számára a 'dol-
gozz és vásárolj', végezz nemszeretem munkát és végy szükségtelen dolgokat marad és ezzel nem 
hagyják saját értelmesen felfogható érdekeinek és emberi természetének megfelelően élni.

Határozatlanságunk oka az is, hogy az emberélet rövid lehet ahhoz, hogy a végzetes, ám lassú 
változásokat felismerhessük. Lehetett olyan oka is a húsvét-szigeti társadalom összeomlásának, hogy 
az emberek nem ismerték fel időben, mit jelent számukra az erdők irtása. Jól példa erre a melegedő 
vizű fazékban lévő béka. Ha a béka ott van a fazék vizében és a fazék alatt lassan tüzelünk, akkor a 
víz fokozatosan melegszik. Ezt a béka nem veszi észre. Testhőmérséklete fokozatosan felveszi a víz 
hőmérsékletét és a béka szép lassan megfő. Ha viszont a béka beleugrik a melegedő vízbe, azonnal 
észleli a bajt és rögtön kiugrik a fazékból.

Ha pedig értelmünk már észleli a fenyegetést, hajlamosak vagyunk arra, hogy semmit sem téve 
reménykedjünk. Ez a legegyszerűbb és a legkönnyebb. Amikor a náci Németország kilátástalan hely-
zetbe került, a német sajtóban és közbeszédben előkerült a csodafegyver. Olyan bombát jelentett, 
melyből egyetlen is elég egy teljes város elpusztításához. Továbbá olyan eszköz szállítja, melyet a 
légvédelem nem tud lelőni. Mindebben volt némi igazság. Tényleg lőtték a németek Londont a rakéta 
ősével, az irányított szárnyas bombával és német tudósok foglalkoztak az atomfegyver fejlesztésé-
vel. De ezek még kezdetleges eszközök voltak. Csak arra szolgált a csodafegyver meséje, hogy re-
ményt adjon és fenntartsa a harci szellemet.

Ha értelmünk meggyőz arról, de igenis, a fenyegetések valódiak, ne reménykedjünk a csodák-
ban, hanem végre tegyünk valamit, akkor cselekvésre képtelennek érezzük magunkat. Nézve életünk 
kereteit, családot, lakóhelyet, munkahelyet, országot és világot tehetetlenné válunk. Hiába tudjuk, 
mit kellene tennünk, benső késztetés hiányában, mivel hiányzik az erkölcsi alapozás, képtelenek va-
gyunk nekikezdeni életrendünk megváltoztatásának. Azonnal cselekednünk kellene. Hiszen belátható, 
jobb az, ha a vészesen túlnépesedő országokban a lélekszámot szelídebb eszközökkel, mint nyugdíj-
rendszer, nők iskoláztatása mi csökkentjük és ne várjuk meg a nagyobb éhínségeket és a pusztító 
járványokat. Vagy itt Magyarországon és Európában ne hagyjuk, hogy a vészesen alacsony termé-
kenységi mutatóink miatt a magyar nép és Európa népei eltűnjenek. Le kellene hamar mondani a sze-
mélygépkocsiról, és sok másról is, de ehhez életünk keretei miatt nem vagyunk eléggé erősek. Inkább 
elmegyünk vezetni tanulni és elhisszük, attól áll helyre lelki egyensúlyunk, lesz szép az életünk, ha 
naponta mossuk hajunkat és 'trendi' módon élünk.

A korlátlan növekedés ábrándja

Az új évezred történéseit még a régi beidegződések szabják meg, a haladáshit meghatározó 
maradt. Ma is azon alapul az intézményrendszerek többségének működése, hogy bolygónk erő- és 
nyersanyagforrásai korlátlanul hozzáférhetőek. Változatlanul ez a közgazdászok gondolkodását meg-
szabó elméletek nagyobb részének hallgatólagos alapfeltevése. Nem csoda. Csak így lehet növekedni. 
Ha szembenézünk azzal, hogy a tőkés társadalom csak növekedve életképes, találnunk kellene olyan 
társadalmat, amely más elveken működik. Ezt még elgondolni is nehéz, pedig ott volna az Edo-kori Ja-
pán példája. Mindenesetre a közgazdászok meghatározó többsége még ma sem tud róla, mert nem 
tanulta, hogy a gazdasági növekedésnek természettörvények által meghatározott határai volnának.

Érthető, hogy miért ragaszkodnak a közgazdászok a növekedéshez. Ha nincs növekedés, kitör 
a válság. Ha az emberek azt mondják, elég, megvan mindenünk, töredékét sem tudjuk élvezni annak, 
amit összegyűjtöttünk, minek hajszoljuk tovább magunkat, akkor a tőkés gazdaság összeomlik. Túlkí-
nálat keletkezik, mert nincs elég vásárló és emiatt nem rendelnek a kereskedők. Emiatt romlanak a 
vállalati eredmények és zuhanni kezdenek a részvényárak. Az egyének józan, értelmes, természetes 
emberi viselkedése a tőkés gazdaság egészének összeomlásához, gazdasági hanyatlásra vezetne. 
Ezért az embereket minél hatásosabb hirdetésekkel kell rávenni arra, hogy hajlandók legyenek töb-
bet dolgozva még többet vásárolni.

Továbbá a környezeti hatásokat a közgazdászok nagy többsége nem hajlandó tekintetbe venni. 
Ennek fő oka az, hogy a közgazdász meghatározó módszere ma még az egyszerű okos gondolkodás és 
a lineáris egyenletekkel való számolás. Környezeti hatások figyelembe vételéhez erősen nemlineáris 
modellek kellenek, ami súlyos módszertani nehézségekkel jár és a szokásos eljárásokon való túllépést 
igényelne. Úgy véli a fősodor gondolkodását követő közgazdász, minden csak gazdaságosság kérdése, 
mit tudunk megfizetni. Ha gazdaságos lenne, már ma valamennyien vegyipari módszerekkel előállított 
élelmiszereket fogyasztanánk és teljesen mesterséges környezetben is élhetnénk. Ha a műszaki tu-
dás eljut erre a szintre, így fogunk élni, érvelnek. Nézve a gazdasági szemlélet eddigi sikereit és 
hozzávéve ehhez a szerveződő rendszerek környezetükre gyakorolt hatását, érthető a korlátlan le-
hetőségekbe vetett bizalom. Valóban, egy szerveződő rendszer igyekszik terjedni, amennyire lehet, 
és a gazdaság is ilyen növekedő rendszer. Minél fejlettebb, kifinomultabb a rendszer, annál inkább 
képes befolyásolni környezetét. Ha az emberek már eddig is ennyit változtattak környezetükön, 
miért ne folytatódhatna mindez akár a végtelenségig.

E szemléletben, tagadhatatlan, van bizonyos fokú józanság és megfontolás. Az emberiség mint 
egész nagyon érzékeny rendszert alkotva, kaotikusan viselkedik, történelme kiszámíthatatlan fordu-
latokat mutat, kisebb-nagyobb csapások sora sújtja. Mégis, mindeddig az ingadozások ellenére az 
emberiség az egyre hatásosabb eszközöket használva a növekedés jeleit mutatja. Ezért sokan jogo-
san gondolják, akármilyen válság fenyeget, ezután sem lesz másképpen. Akik a jelenlegi gazdasági 
rendszer fenntarthatatlanságát jelzik és a mai rendszerben bízók abban azért bizonnyal egyetért-
hetnek, hogy a világgazdaság jelenlegi rendszere, a fogyasztói társadalmak mérhetetlen pazarlása, 
mértékadó becslések szerint az erőforrások és nyersanyagok 95%-át elpazaroljuk, az eddigieknél 
sokkal súlyosabb összeomlásokhoz vezet. Hatalmas megrázkódtatás vár a világra, ebben a két fél 
egyetérthet. De a válság kezelésében, megoldásában különböznek a vélemények.

Üdvözítők várása

Az erőforrások és nyersanyagok érezhető szűkösségét új eljárások bevezetése és a világmé-
retű munkamegosztás rohamos fejlődése kísérli meg ellensúlyozni. Hatalmas árubőség van, a nemze-
tek felett álló nagyvállalatok minél nagyobb tömegben igyekeznek termékeiket gyártani. Egy nemze-
tek feletti nagyvállalat növekedési folyamata a következő. Költséges a munkaerő és szigorodnak a 
környezetvédelmi előírások az anyaországban. Így a vállalatnak az a gazdaságos, ha a termelés egy 
részét áttelepíti egy olyan országba, ahol olcsó és bőséges munkaerőt talál és ahol nem kell a környe-
zetre akkora figyelmet fordítani. Ez viszont megköveteli nyersanyagok, félkész- és késztermékek 
nagy távolságokra való szállítgatását.

Igyekeznek az őket fogadni vágyó országok, városok minél jobb feltételeket biztosítani, mivel 
a terület ily módon beruházásokhoz jut. Csökken a munkanélküliség és egy idő után az odatelepült 



üzem adót is fizet. Kormányok és önkormányzatok versengenek a vállalatok kegyeikért, melyik tud 
jobb környezetet, képzettebb és olcsóbb munkaerőt, kedvezőbb adózási feltételeket ajánlani. „...el-
hordtuk a hegyeket, kiirtottuk a dzsungeleket, feltöltöttük a mocsarakat, eltereltük a folyókat és 
mindezek megkönnyítik, hogy itt vállalkozzon”. Így csábítja a Fülöp-szigetek kormányának hirdetése 
a befektetőket. Ennek a csalogatásnak a hátterét akkor foghatjuk fel a maga mélységében, ha tud-
juk, hogy a Fülöp-szigetek erősen katolikus ország és a Messiást váró bibliai jóslat így hangzik Izajás 
könyvének 40. fejezetében: 'Készítsetek utat a pusztában az Úrnak, egyengessétek Istenünk ösvé-
nyét a sivatagon át. Minden hegyet és halmot hordjatok el. Ami egyenetlen, váljék egyenessé, a he-
gyek ormai legyenek olyanok, akár a völgy?' Fogyasztói világunk üdvözítői a letelepedő vállalatok, aki-
ket csak vallásos jellegű tisztelet illethet, minden más lepereg róluk. Ezért a terjeszkedő vállalatok 
válogathatnak az ajánlatokban, versenyeztethetik a fogadó országokat, városokat, ki tud nagyobb 
kedvezményt adni.

Fogyasztói világunk vérkeringési rendszere, a nemzetek feletti vállalatok létezésének alapja 
az autópályák hálózata. Különböző helyekre szétszórt üzemegységeik között az alkatrészeket, rész-
egységeket tehergépkocsikon szállítják ide-oda. Szinte folyamatos a szállítás. A 'just in time' (pont 
időben) rendszer szerint nem gazdaságos raktározni, raktárakat építeni és fenntartani, pénzt raktá-
rakban fekvő alkatrészekbe ölni. Ehelyett úgy kell ütemezni a termelést, hogy a beszállított alkatré-
szek pont időben érkezzenek a munkapadokhoz. Így a raktározási idő a lehető legkisebb, ha lehet, 
pár óra vagy pár nap. Költségeik tekintélyes részét a mozgatás, tárolás, szétosztás költségei teszik 
ki. Mindez nagyon forrásigényes. Egy átlagos élelmiszert az Egyesült Államokban közel ezerkilenc-
száz kilométert utaztatnak, amíg az a vevőig eljut. Mindez, a helyi raktárak és tárolási lehetőségek 
nagy többségének gazdaságossági alapon történő felszámolása kiélezetté teszi a rendszer működé-
sét. Például ha a malmok és a sütődék nem raktározzák az őrlendő gabonát és a lisztet, hanem mindig 
az éppen érkező szállítmányt őrlik és sütik, egy komolyabb válság esetén nem lehet majd kenyeret 
kapni.

Természetes, hogy a szállítás költségeit a nagyvállalatok, amennyire tehetik, igyekeznek másra 
hárítani. Nem helyi érdek az autópályák építése, hanem valójában igen súlyos teher és éltető termé-
szetes környezetünk kíméletlen pusztításával jár együtt. Elsősorban a 'pont időben' rendszerű szál-
lítást, a nemzetek feletti vállalatok egyre növekvő szállítási igényeit szolgálja. A nemzetek feletti 
társaságok terjeszkedése erőforrások és nyersanyagok gátlástalan pazarlását hozza magával. Ez 
most csak azért lehet gazdaságos, mert nem veszik tekintetbe, hogy a hagyományos erőforrások ha-
marosan kimerülnek. Továbbá az uralkodó hatalmi rendszer világszerte minden eszközzel segíti a 
nemzetközi kereskedelem, azaz a nemzetek feletti társaságok fejlődését. A 2008 nyári olajárugrás 
hatására már megindult a 'pont időben' rendszer leépülése, számos nagyvállalat az USA-ba vonja 
vissza illetve oda telepíti egyes részlegeit.

Villamosművek magánosítása

Korunk fő jelszava a magánosítás, mindent adjunk tulajdonosok kezébe, mert az állam rossz 
gazda, szajkózzák. Ahogyan már tárgyaltuk, mindez oda vezetett, hogy a közműveket is magánkézre 
adják. Itt már szó volt arról, hogy a tulajdonos a nyereségét jelentősen növelheti, ha leépíti a tarta-
lékokat, illetve nem fejleszti azokat kellő mértékben. Legfontosabb közművünk a villamosenergia há-
lózat. Valamennyi más közmű működése ennek függvénye. Ha huzamosabb az áramszünet, többek kö-
zött nem működnek a víz- és csatornázási művek szivattyúi és egyéb berendezései sem. Túl erősen 
függünk a villamosenergia hálózattól és ha az összeomlik, nemcsak városaink tömbházas lakótelepei 
válnak rövid időn belül lakhatatlanná hanem a társadalom egésze is megbénul.

Ha az időjárási szélsőségek és kisebb üzemzavarok valamint erőművek átmeneti tüzelőanyag 
ellátási gondjai összegződnek akkora összeomlás is bekövetkezhet, hogy már nem sikerül visszaállíta-
ni a villamosenergia hálózatot. Ez nem teljesen valószínűtlen. Vezetékeket rongáló téli viharok, na-
gyon nagy hidegek és gázellátási gondok együttes fellépésekor a teljes összeomlás nem zárható ki. 
Különösen, ha az EU és hazánk folytatja a villamos közművek magánkézbe adását. Máris egyre több a 
nagyobb áramszünet.

Egyetemesítés (globalizáció)

Világunk az egyetemesítés lázában ég. Mintha ez lenne a jövőnk kulcsa, pedig mindez csak egy 
pusztuló rendszer utolsó menekülési kísérlete. Tényleges hatalmi tényezőkké a nemzetekfeletti vál-
lalatbirodalmak váltak, ők a világ igazi urai. Világunk jelenlegi pénzügyi-gazdasági rendjét már régen 
nem a szabad verseny feltételei határozzák meg, a vállalatbirodalmak hatalmasai nyilvánosságot ke-
rülve igyekeznek alkukat kötni, meghatározni a világ folyását. Mindez a világgazdaság erőforrásainak 
újraelosztását hozza magával. Tagadhatatlan, hogy a világméretű együttműködés gyümölcseit első-
sorban a gazdag térségek élvezik. Szegény országok inkább csak a hátrányait. Lehet az Egyesült Ál-
lamokban vagy Nyugat-Európa országaiban növelni a fogyasztást, de ennek ára más országok fokozó-
dó szegénysége, természetes környezetének pusztulása. Ha az átlagos kínai annyit gépkocsizna, mint 
az átlagos amerikai, a világ olajtermelését 2,25-szörösére kellene emelni. Ha mindenki úgy élne, mint 
az USA polgárai, ahhoz hat ilyen bolygó forrásaira volna szükség, mint a Föld.

Egyre kevesebben férnek hozzá az apadó forrásokhoz és a fogyasztás örömeiben dúskáló gaz-
dag országok a termelés szemetét igyekeznek a szegény, kiszolgáltatott népek területére söpörni. 
Olyan vegyszereket, növényvédőszereket is gyártanak a gazdag országokban, amelyeket saját orszá-
gukban a veszélyességük miatt nem adhatnak el. Viszont szabadon kivihetik ezeket fejletlenebb or-
szágokba. Míg a gazdagok igyekeznek területeiket megtisztítani, a szegény országok területe egyre 
kopárabbá, szennyezettebbé válik. Közben a szegény országok népessége erősen növekszik, a gazdag 
országok népessége inkább csökken.

Az egyetemesítési folyamat a szegényebb országokban a gyarmatosítás enyhébb változatának 
felel meg. Olcsóbb, ha a helyiek közül kiválasztottak irányítják hazájuk világrendbe tagolását. Ezt, 
népüknek a rendszerbe való betörését megteszik, már csak azért is, mert világszínvonalú fizetésük-
kel ők is haszonélvezői lesznek az egyetemesítési folyamatnak. Ezek a vezetők az adott ország leg-
tehetségesebb és leginkább befolyásos személyiségei közül valók, akik egyébként arra is képesek le-
hetnének, hogy népük, országuk érdekeit képviseljék. Ezzel gyengítik le, fojtják el a helyi közössé-
gek ellenállását. Ha ez sikerül, akkor az ország teljesen kiszolgáltatottá és az egyetemesítési folya-
mat vesztesévé válik.

Nő a szakadék a gazdag, iparilag fejlett és a szegény országok nagy többsége között. Amelyik 
ország gazdag, az tovább gazdagodik, a szegényebbek még jobban leszakadnak. Növeli a szűkösebb 
forrásokon való osztozkodás az országokon belüli különbségeket is. Emiatt a feszültségek mind a 
gazdag, mind a lemaradt országokon belül is egyre nagyobbak. Ennek fejleményei kiszámíthatatlanok. 
Nagyon sok ember keres új hazát, a kábítószer-kereskedelem kezelhetetlen és a nemzetközi bűnö-
zés egyre nő.

Mennyi jó és rossz gyümölcsöt terem az emberiség számára az egyetemesítés, egyelőre nem 
ítélhetjük meg. Örülhetünk a számítógépeknek, a világhálónak, a nemzetközi tudományos együttmű-
ködés sok-sok nagyszerű eredményének. Jó lenne, hogy az egységesülő világban csökkenne a nemzeti, 
faji és vallási alapú gyűlölködés. Bár tekintve az USA iraki háborúját, ebben egyre kevésbé remény-
kedhetünk, legalább is ami az iszlám országait illeti. Nyugat-Európa országai sem tudnak mit kezdeni 
a bevándorlókkal. Emiatt, különösen válságosabb időkben a nemzeti, faji és vallási gyűlölködés csak 
éleződni fog. A nemzetek feletti társaságok léte megszüntetheti a szomszédos területek közötti, 
sok esetben végül is gazdasági alapú ellentéteket. De a fogyasztói életrend emberi, helyi közösségi, 
műveltségi és természeti értékeket rombol, gondoljunk a szellemi értékek hanyatlására.

Végső soron a gazdag országok fogyasztói társadalmát, a nemzetek feletti vállalatok rendsze-
rét a nyersolaj korlátlan ideig való hozzáférhetőségébe vetett hit és a szemetelés hatásainak elha-
nyagolása tartja fenn. Ez a fajta gazdálkodás, viselkedés a fogyó erőforrásokat tekintve már tartha-
tatlan, az olaj huzamcsúcsának elérése világosan jelzi, hogy az emberi történelem legnagyobb fordu-
lata áll előttünk. Nem sok esély van arra, hogy a fogyasztói társadalom általánossá válására építő 
egyetemesítés kiteljesedjen.

Kína és India felemelkedése

Ma a nemzetek feletti nagyvállalatok anyaországai világegyesítési törekvéseik egy nem várt, 
számukra súlyos következményével szembesülhetnek. A Távol-Kelet ősi műveltségű országait, közöt-
tük Kínát és Indiát is bevonták a folyamatba. Ezekben az államokban, éppen erős közösségeik miatt, 
a beillesztés nem a megszokott módon, a gyarmatosítás enyhébb változatának megfelelően zajlott le. 
Nem sikerült az országokat a másutt, mint hazánkban is, a jól bevált módszerekkel egy, a benyomuló-
kat kiszolgáló, kiváltságos helyi vezetőrétegre és a kiszolgáltatott nagy többségre felosztani.

Kína mint parancsuralmi rendszerű, kommunista berendezkedésű ország nyitott kaput a világ-
ra. Igen jól képzett, tanulékony, fegyelmezett, ha kell igénytelen tömegei kiváló, nagyon olcsó munka-
erőt jelentenek. Csak a folyamat jelenlegi állását tekintjük át. Kína a világ műhelyévé vált. Feldolgozó 
ipara verhetetlen. Amerikai és európai áruházak hatalmas tömegű jó minőségű, olcsó kínai terméket 
forgalmaznak. Amerika és Európa feldolgozó ipara a kínai munkaerő olcsósága miatt nem bírja a ver-
senyt. Iparágak mennek tönkre, tűnnek el a nemzetközi nagyvállalatok anyaországaiban. Üzemek sora 
települ Kínába. 2000-ben az USA feldolgozó ipara 17 millió embernek adott kenyeret. Mára ebből 3 
millió munkahely megszűnt. Európában is nő a munkanélküliség és az állami költségvetések egyre ne-
hezebb helyzetbe kerülnek. Hatalmas bevételeit Kína további fejlesztésekre költi és olyan óriási ér-
tékű amerikai államkötvénnyel rendelkezik, hogy bármikor gyors csődbe döntheti a végsőkig eladóso-
dó USA-t.

Míg Kína a világ műhelye lett, India a feldolgozóipara fejlődése mellett elsősorban a nagyon 
magasan képzett és angolul kiválóan beszélő munkaerejével versenyképes. Egyre több felsőfokon 
képzett amerikai szakember veszíti el állását, mert feladatát Indiában élő, az USA-beli fizetés tö-
redékéért dolgozó, de a feladatot ugyanolyan jól megoldó indiai veszi át. Állások ún. kihelyezése egy-
re nagyobb feszültségeket kelt az USA munkaerőpiacán.

Míg a II. világháború után az USA mennyiségben és minőségben, feldolgozóiparát és egyéb 
teljesítményeit tekintve szinte mindenben első volt a világon, mára ennek vége. Míg 50-60 évvel ez-
előtt ő hitelezett mindenkinek, ma adósságból él. Fegyveren, repülőgépeken, üdítőkön, gabonán és 
szóján kívül már alig van terület, ahol a világpiacon amerikai termékről beszélhetünk. Válságba sodró-
dó világunk emelkedő nagyhatalmai csak az alkalmat várják, hogy a lassan puszta élősdivé váló USA-
tól minél hamarabb megszabadulhassanak. Akkor a világ erőforrásainak azt a csaknem harmadát amit 
ma a világ népességének alig 5%-át kitevő USA használ fel, újra lehetne osztani. Kína és India gyors 
felemelkedésének Európa is vesztese. Bizonytalan, mit jelent ez számunkra, mi felé viszi az európai 
egyesülés folyamatát.

Egyetemesülés és alkalmazkodás

Nagyon bonyolult rendszer a világ, természeténél fogva túl sok benne az irányíthatatlan, ki-
számíthatatlan tényező. Nem vezérelhető parancsokkal, utasításokkal. Önmagát szervező rendszer a 
világgazdaság is, amelyet önmaguktól való történések kölcsönhatása, összjátéka alakít olyanná, ami-
lyen. Nem megmerevedett szerkezet a gazdaság, hanem folyamat. Fennmaradása érdekében változ-
nia, alkalmazkodnia kell. Történhet az alkalmazkodás fokozatosan, simábban, de ha feltétlen szüksé-
ges, a szerveződő rendszerek képesek mélyreható belső változásokra is. Alkalmazkodhat a világrend 
a természet által felállított korlátokhoz. Lehet ez simább, döccenőktől mentesebb, de a világgazda-
ságnak fennmaradásunk érdekében gyökeresen meg kell változnia. De átfogóbb átalakuláshoz a szer-
veződést szabályzó meghatározó fontosságú belső jellemzőknek is erősen másoknak kell lenniük.

Környezeti változásokhoz akkor lehet alkalmazkodni, ha a rendszer sokszínű, alkotó elemei 
sokfélék. Ekkor a rendszerben azok az elemek indulhatnak gyors fejlődésnek, válhatnak meghatáro-
zóvá, melyek szükségesek az alkalmazkodáshoz. Ugyan a rendszer változásokhoz alkalmazkodni kép-
telen elemei jelentéktelenné válnak, de maga a rendszer egésze fennmarad. Egy egyöntetűségre 
kényszerített rendszer sokkal sebezhetőbb, mint az, amelyik megengedi, eltűri a különbözőségeket.

Nemzetek feletti vállalatok által uralt világgazdasági rendszerünk fontos jellemzője az adott 
helyekre jellemző különbözőségek eltüntetése, az egyöntetűség kényszere. Úgy gazdaságosabb a tö-
megtermelés, ha mindenki körülbelül ugyanazt eszi, issza, vezeti, nézi, ugyanúgy gondolkodik, illetve a 
legjobb, ha nem is gondolkodik, hagyja azt másokra. Választhat ugyan a fogyasztó a Coca-Cola, Pepsi-
Cola és más üdítők, az egyes kocsik, képcsatornák között, de az életmódjáról már kevésbé dönthet. 
Minél erősebbé válik a jelenlegi egyetemesítés, annál egyneműbbé válik a világ, annál kevésbé képes 
változni.



Anyagtalanítás

Mint tárgyaltuk, a környezeti csapásokat megelőzheti az energiaforrások kimerülésével együtt 
járó erőforrásválság. Az anyagtalanításhoz, amely a felhasznált nyersanyagok mennyiségének nagy-
mértékű csökkentését foglalja magában, viszonylag rövid idő, a 21. század első fele állhat a rendelke-
zésünkre. Most, ebben a negyedszázadban kellene megtennünk a meghatározó lépéseket. Fenntart-
ható pályára kellene állítani a mezőgazdaságot és a hozzá tartozó feldolgozó ipart. Ha egyre keve-
sebb kőolajat és földgázt égetünk el, akkor a készletek is tovább tartanak. Közben egyre több nap-
erőt használva a életmódunk fokozatosan fenntarthatóvá válik. Ha tudatosan végezzük, az anyagtala-
nítás nem jár feltétlen együtt felfordulással, szegénységgel, munkanélküliséggel. De látnunk kell, 
hogy a társadalom életének szinte minden területét érinti és nem mindig a mai értelemben kényel-
mesnek tartott élet felé vezet bennünket. Meg kell jegyezni, hogy ebben a fejezetben szinte minde-
nütt a kellene szó használata volna az indokolt. Ugyanis csak szórványosan fordul elő, hogy anyagtala-
nító, a fenntartható élet felé lépéseket tenne a gazdaság.

A fenntarthatóság elvi alapja

Életrendünk akkor fenntartható, ha anyagforgalma körkörös, azaz illeszkedik a természet 
rendjébe. Elsősorban erőforrásainktól függ a fenntarthatóság. Ugyanis a természettannak van egy 
alapvető állítása, miszerint folyamatok körfolyamattá alakíthatók, ha kívülről elég energiát viszünk 
be a rendszerbe. Körfolyamattá alakítás során a bevitt energia hulladékhővé alakul. Ezért bármilyen 
gyártási eljárás és az azt követő felhasználás körfolyamattá zárható, ha van elég energia. Bőséges 
erőforrás birtokában életrendünk könnyen fenntarthatóvá tehető, gyakorlatilag függetlenül attól, 
mekkora bolygónk népessége.

Idő, energia és ismeret a természettan törvényei szerint jól meghatározott kapcsolatban áll-
nak egymással. Minél kevesebb energiánk van a körfolyamattá alakításhoz, azaz minél kisebb lesz a 
hulladékként elvesző hőenergia mennyisége, annál lassúbb lesz a körfolyamat. Tökéletesnek mondha-
tó körfolyamat létrehozásához, azaz ahol nincs befektetett energia és hulladékhő sem keletkezik, 
végtelen sok idő kellene. Ha bőven van energia és sokat tudunk, akkor gyorsan el lehet végezni vala-
mit. Ha sok az időnk, nem kell sok tudás, mert a kísérletezés-szerencse módszerét alkalmazva meg-
találhatjuk a megoldást. Ha viszont kevés az időnk, sok ismeretre van ahhoz szükség, hogy megleljük 
a gyors módszert.

Jelenleg az emberiségnek már alig van ideje arra, hogy megtaláljuk a megoldást. Pillanatnyilag 
még éppen van elég erőforrás, de már nem sokáig. Ezért a megoldás arrafelé mutat, hogy többet kell 
tudnunk, mert több ismeretre van szükség ahhoz, hogy a válságot kezelni tudjuk. Ez, a minél többet 
tudás, a számunkra legkönnyebben járható út. Az emberiség nagyobb ismeretanyaggal, tudásának 
megfelelő rendszerezésével találhat megoldást. Ez az általános elv érvényesül a tudásalapú társada-
lom felé való mai fejlődésben. Mivel a világ sorsa elsősorban a tudástól, annak megfelelő hasznosítá-
sától függ, az emberiség megmaradásának kulcskérdése a tudományos alapkutatásnak az alkalmazha-
tó tudássá alakítása és az eredmények minél gyorsabban közkinccsé tétele. Az ismeret gyűjtésében 
már számottevő sikereink vannak, lásd a számítástudomány és a világháló viharos fejlődését. De az is 
kulcskérdés, miként rendszerezhetjük, értelmezhetjük, használhatjuk ismereteinket. Ez már nem 
csupán a műszaki színvonalon, hanem az egyes személyeken, egyének sokoldalúságán, képzettségén, 
erkölcsiségén, emberi értékein is múlik. Eszközeinket öngyilkos módon is használhatjuk, a képcsator-
nák és a világháló elsősorban kereskedelmi, hirdetési eszközként való alkalmazása nemhogy segítene, 
hanem egyenesen pusztít, ahogyan már tárgyaltuk.

Naperő élővilág módra

Hosszabb távra előretekintve, rendelkezésünkre állhat a kimeríthetetlen erőforrás, a nap-
fény. Azért fújhat a szélerőműveket hajtó szél is, mert süt a nap. Míg a szén, olaj és kőolaj felhasz-
nálásakor szennyezzük földi környezetünket, addig naperő felhasználásakor a világűr sugárzási teré-
be szemetelhetünk. Napunk Földre sugárzott fényének csak töredékét hasznosítja a növényzet, túl-
nyomó része szétsugárzódik a világűrbe. Tudományos-műszaki kérdés, hogy megoldjuk a naperő minél 
nagyobb mértékű felhasználását. Természetesen úgy, hogy ezzel a környezetünket ne érje nagyobb 
terhelés. Eddig még csak szerény kezdeti eredményekről számolhatunk be.

Mai termelési rendszereink, bármilyen magas szintűnek tűnhetnek is, kezdetlegesek azokhoz 
képest, amelyeket hamarosan ki kell fejlesztenünk. Gondoljunk arra, miként tudjuk mai eszközeinkkel 
felfogni és megkötni a napfényt. Most napelemre és a termelt áramot elraktározó áramtartályra (ak-
kumulátorra) van szükségünk. Így a Nap sugárzó energiáját vegyi energiává alakítottuk. Nézzük meg, 
a hasonló átalakítás miként játszódik le természetes rendszerekben. Fénymegkötés (fotoszintézis) 
baktériumokban, apró növényekben is folyamatosan zajlik, összehasonlíthatatlanul finomabb eszkö-
zökkel, mint a napelem-áramtartály rendszerben. Mindez mutatja, hogy többet tudva jobban haszno-
síthatnánk a naperőt.

Nemrég az emberi genom feltérképezésében meghatározó szerepet játszó kutató, Craig Ven-
ter új vállalkozásba kezdett. Génbeültetéssel szeretne olyan baktériumokat előállítani, melyek segí-
tenének erőforrásgondjaink megoldásában. Egyrészt mezőgazdasági hulladékból üzemanyagot állítha-
tunk elő. De a mai eljárásokkal erre több erőforrást használunk fel, mint amennyit nyerünk. Megfele-
lő gént baktériumba beültetve a baktérium a rostos anyagokat rögtön üzemanyaggá erjesztené. To-
vábbá másfajta génkezeléses eljárással olyan baktériumokat lehetne előállítani, amelyek a napfényt 
közvetlenül üzemanyaggá alakítanák. Tudva azt, hogy ma a gógyászatban használatos inzulint is gén-
beültetéssel létrehozott baktériumok gyártják, ezek az eljárások nem tartoznak a képzelet birodal-
mába.

Faszenezett talaj

Az őserdei talaj rendkívül sovány, mivel az állandó esőzés kimossa belőle a tápanyagokat. Ám 
az Amazonas medencéjében a művelhetetlen talajú területeken foltokban termékeny fekete föld ta-
lálható, ezt az irodalomban terra preta néven emlegetik. Újabb felmérések szerint ezeknek a foltok-
nak a területe összességében igen nagy. Ez a talaj emberi tevékenység eredménye. Úgy becsülik, a 
feketeföld Amazónia legalább 10%-át borítja. Meglepő módon viselkedik. Nem tudják az esők kimosni 
belőle a tápanyagokat, lehet mondani, a talaj nem hagyja magát. Míg a közönséges őserdei talaj szén-
tartalma alig fél százalék, a feketeföldé eléri a 9 százalékot. A feketeföld keletkezése az égetés 
módszerére vezethető vissza. Ha az őserdő égetésekor nem teljesen égették el a fákat, a hamu alatt 
faszén is maradt, ami tartósan termékennyé tette a talajt. Mindez nagyszerű lehetőségeket ad a mai 
mezőgazdaság számára is. Miközben száraz mezőgazdasági anyagot hevítünk, éghető gázok és olajok 
is keletkeznek. Amikor szabadtűzön főzünk, ezek lánggal égnek, a parázsló faszénen szoktuk sütni a 
szalonnát. Olyan módon kellene hevíteni a száraz mezőgazdasági anyagokat, csutkát, szárat, gallyat 
és egyebet, hogy felfoghassuk és más berendezésekben felhasználhassuk az éghető gázt és olajat. 
Majd a kapott faszenet bedolgozzuk a talajba. Ezzel erőforráshoz jutunk és termékenyebbé tesszük 
a talajt.

Míg a talajba beforgatott szerves anyagok, a komposzt és mások széntartalma pár éven belül 
széndioxidként a légkörbe jut, a talajba került faszén nagy része akár évszázadokig, évezredekig a 
talajban marad, azaz ezzel csökkentjük a felmelegedést okozó üvegházhatást. Mérve az amazonasi 
feketeföld korát, hatezer évest is találtak. Nagyon kedvező, hogy a szenezett talaj jól megköti a ta-
lajból kibocsátott más üvegházhatású gázokat is. Így éghető gázokat, olajokat termelünk, helyreál-
lítjuk sőt kiválóvá tehetjük a talajok termékenységét és csökkentjük az üvegházhatást.

2007-ben közzétett eredmények szerint Ausztrália szénben szegény talajába 10 tonna/hek-
tár, azaz 1 kg/négyzetméter faszenet forgatva a búzatermés háromszorosára, a szójatermés két-
szeresére nőtt. Mind a szenezett, mind az kezeletlen földet nitrogénnel műtrágyázva a termésátla-
gok viszonya ugyanaz maradt. Ha csupán egyetlen alkalommal talajszenezünk, egyenértékű lehet az-
zal, mintha évtizedekig évente azonos mennyiségű komposztot juttatnánk a talajba. Jelenleg a talaj-
szenezés még kiforratlan eljárás. Még nincsenek bevált, gazdaságokban alkalmazható faszenet előál-
lító készülékek. Van mit kikísérletezni, különböző teljesítményű, kisebb-nagyobb berendezéseket 
kellene megépíteni. De házunk táján is lehet kísérletezni azzal, hogy a bogrács alatt maradt faszenet 
az ágyasba forgatva mit figyelhetünk meg. Vagy ősszel lefojtva égetünk, majd a faszenes maradvá-
nyokat beleszánthatjuk a talajba, és összevetjük a talajszenezett terület termését a mellette lévő 
darabról betakarítottal. Nagyobb javulás nyilván sovány talajokon várható, de érdekesek lehetnek a 
jó földeken kapott eredmények is.

Az anyagtalanítás mértéke

Új erőforrások rendszerbe állítása mellett szükségünk van más, egyszerűbb eljárások beveze-
tésére is. Jelenleg még csak durva becsléseket adhatunk arra, milyen méretű anyagtalanítás szüksé-
ges. Nyilvánvaló, más jellegűek lehetnek a módszerek és eszközök, ha az emberi anyagforgalmat 25, 
75 vagy 95 százalékkal kell csökkentenünk. Mivel a jelen anyagforgalom már vészesen károsíthatja a 
természetet, az első fontos lépés az ember okozta anyagáramlás 50 százalékos csökkentése lehetne. 
Jelenleg, mint már tárgyaltuk, az ember okozta anyagforgalom több mint 80 százaléka az iparosított 
országok lakosságának anyagi jólétét szolgálja. Ezekben az országokban a Föld lakosságának keve-
sebb, mint 20 százaléka él. Ha nem akarjuk akadályozni az elmaradottabb országok fejlődését, fel-
tételezzük azt, hogy valamennyi állam lakosságának megfelelő arányban vesz majd részt az anyagfor-
galomban. Ekkor a nyugati jellegű javak és szolgáltatások anyagszükségletét durván tizedrészére kell 
csökkenteni ahhoz, hogy a teljes ember okozta anyagforgalom mai értékének felére csökkenhessen.

Reménykeltő, hogy a szerves módszereket használó mezőgazdaság nagyon jó eredményeket 
mutathat fel. Kuba, Észak-Koreához hasonlóan a kilencvenes években kénytelen volt lemondani a 
szovjet olajról. Kényszerhelyzetében műtrágya és növényvédő szerek nélküli mezőgazdaságot fej-
lesztett ki. Tíz év alatt meglepő sikereket értek el. Miközben Észak-Koreában milliók haltak éhen, 
Kubában, ha nincs is bőség, komolyabb éhezés sincs.

Az anyagtalanítás folyamatáról

Nemcsak a fejlett iparral rendelkező országok számára jelent hatalmas gondot az anyagtalaní-
tás. Nem hagyja érintetlenül a fejletlenebb országokban élőket, a világ népességének 80 százalékát 
sem, mert a zöld forradalom mindenfelé fenntarthatatlanná tette a mezőgazdaságot. Továbbá az 
egyetemesülés, a világkereskedelem a bolygó valamennyi országát befolyása alá vonta. A világméretű 
munkamegosztásba való bekapcsolódás a legszegényebb országokban is akkora és olyan jellegű válto-
zásokat okozott, amelyeknek nagyon súlyos következményei vannak és lesznek.

Megjegyezzük, a leszerelés sikere az anyagtalanítást tekintve is igen fontos lenne. Hatalmas 
anyagáramlási folyamatokat tart a fegyverkezés mozgásban, melyeknek a természetre gyakorolt ha-
tása közismerten veszélyes. Jó példát mutathatna a fegyvergyártó iparág erőteljes karcsúsítása né-
hány más, hasonlóan élősködő ágazat leépítésére is. Egyes becslések szerint a fejlett ipari országok 
termelésének mintegy 90%-át a fegyverkezési és az úgynevezett cucc-ipar adja, amely olyan dolgo-
kat állít elő, amelyekre az embernek valójában nincs szüksége.

Lehetséges, hogy az iparosodott országokat jellemző anyagáramlást tizedrészére tudjuk csök-
kenteni anélkül, hogy az életszínvonal jelentősen essen. Ennek kézenfekvő módjai a takarékosság, a 
pazarlás csökkentése, bizonyos fényűzésnek nevezhető igényekről való lemondás. Ezek viszont bizo-
nyosan nem elegendőek arra, hogy a szükséges csökkenést elérhessük. Igazi áttörés lehetőségét az 
ember okozta anyagforgalom többé-kevésbé körkörössé alakítása jelenti majd.

Egy körkörös termelési rendszer, hasonlóan a természethez, nem szemetel. Azaz a mezőgaz-
dasági és ipari rendszerek úgy épülnek egymásra, hogy minden, ami ott hulladék, szemét, valahol má-
sutt felhasználásra kerül. Jelenlegi nyersanyagból szemét elven működő, egymáshoz nem kapcsolódó 
üzemeinket egyetlen hatalmas, egybefüggő, szemetet alig kibocsátó gazdasággá kell alakítani. Csak a 
természet számára eltűrhető mennyiségű szennyezés juthat levegőbe, vízbe, talajba. Mint vizsgál-
tuk, ilyen rendszerek elvileg lehetségesek. Bármely rendszer elég gyorsan működő körfolyamattá ala-
kítható, ha megfelelő mennyiségű energiát juttatunk a rendszerbe. Külső erőforrásnak a naperőt 
használhatjuk.

Körkörös rendszerben a természetes nyersanyagokból a jelenlegi szükségletnek töredéke is 
elegendő, a természetidegen melléktermékek mennyisége pedig elenyésző. Körkörös gazdaság kimun-
kálásához és bevezetéséhez újabb ipari forradalom szükséges. Egy ilyen pálya illeszkedik az ipari 



társadalmak tudományos-műszaki megújuláson alapuló fejlődési irányzataihoz és ezért is járhatónak 
tűnik.

Szemét nélküli termelési rendszerek

Egyutas rendszer helyett, mely a termék mellett egy csomó hulladékot is termel, úgy kell egy-
másra szervezni az ipari tevékenységeket, hogy azok egymás hulladékait hasznosítsák nyersanyag-
ként. Mint az a természetes folyamatokban történik. Néhány ilyen eljárást ismertetünk.

Egy, már jó ideje működő rendszer a következő. Létrehozója, Günther Pauli eredendően üzlet-
ember, akinek a sörfőzdékre kidolgozott módszerét ismertetjük. A sörfőzdék a szilárd nyersanya-
goknak, nagyrészt a sörárpának csak 4%-át használják, a többi hulladék. Hulladékaik a széndioxid, lú-
gos szennyvíz és hulladékhő. Ám a szilárd hulladék 70%-a rövidszálú rostanyag, amit a papíripar nem 
tud feldolgozni és takarmánynak sem jó. Viszont a gombák lebonthatják. Így hát a piacon keresett 
gombákat termesztenek rajta. Utána már jó takarmánynak (45% szénhidrát), azt tehenek eszik meg. 
A sörfőzdék szilárd hulladékának 26%-a fehérje. Ebben gilisztát tenyésztenek (egy évi százezer 
hektoliter teljesítményű sörfőzde naponta 1.3 tonna gilisztát termel). Maga a giliszta a baromfi ter-
mészetes tápláléka, sokkal jobb, mint amin általában a gyári csirkéket nevelik. Majd a marhák és a 
csirkék trágyája emésztőbe kerül, az itt termelődő metán erőforrás. Természetes úton kezelik a 
visszamaradó szennyvizet, megfelelő növények és állatok társításával halakat tenyésztenek benne, 
amelyek szintén eladhatók. A lúgos szennyvízbe bevezetik a széndioxidot és ebben értékesíthető al-
gákat termesztenek. Egy ilyen rendszer energetikailag teljesen önellátó, hétszeres termelékenysé-
get és négyszeres foglalkoztatottságot biztosít az eredeti sörfőzdéhez képest. Nincs az egységek 
között szállítási költség és szennyezés, és rengeteg élelmet termel az éhező országokban.

Nem csoda, hogy Günther Pauli rendszereit a fejlődő országokban vezetik be. A fejlett északi 
országokban a söripar nemzetek feletti vállalatok kezében van. Nem várhatjuk, hogy ezek jószántuk-
ból vállalkoznának üzleti gondolkodásuktól, értékesítési rendszereiktől annyira idegen természetsze-
rű módszerek bevezetésére. Itt a haszon elsősorban a területé, amely épen marad és az ott élő em-
bereket élelmezi, nekik ad munkát. Pauli azt reméli, hogy egy-két évtized múlva már csak ilyen rend-
szerű sörgyárak üzemeltetését engedélyezik majd. Ez a példa is mutatja, hogy szükség van a piac bi-
zonyos egészséges mértékű hatósági szabályozására, ezzel lehet a fenntarthatósághoz vezető maga-
tartásra rávenni. Egyébként a piac erre az útra magától csak nehezen találhatna rá.

Japánban körülbelül tíz éve olyan rizstermesztési eljárást vezettek be, amely azóta rohamo-
san terjed. Gazdálkodók tízezrei követik Japánban és Ázsia más országaiban is. Miután kiültették a 
rizsdugványokat az elárasztott rizsföldekre, kacsákat eresztenek rá. Sohasem bántják a kacsák a 
rizst viszont megeszik a kártevő rovarokat, csigákat, gyommagvakat és kiszedik a gyomokat is. Köz-
ben kotorva a talajt levegősebbé, lazábbá teszik. Továbbá a rizsföldön a kacsán kívül még egy hal is 
megél, amely a kacsa ürülékével és algákkal táplálkozik. A kacsák és halak ürüléke trágyázza a talajt. 
Önmagát fenntartó természeti rendszert alkot a rizsföld, melynek rizs, gyomok, rovarok, hal és ka-
csa egyaránt része. Ilyen rizsföldön a termésátlagok legalább 20-50%-kal magasabbak, mint a ha-
gyományos módszerrel művelteknél. Továbbá nagy nyereség a kacsa is, amelynek alig kell máshonnan 
táplálékot vásárolni. Emellett a gazdáknak jóval kevesebbet kell dolgozniuk, nem kell gyomlálnia, 
vegyszereznie sem.

Kínában csaknem hatvanezer hektáron, parasztok tízezrei bevonásával végeztek kísérletet, 
amelyik megmutatta, hogy a fajbeli változatosság segítségével elkerülhetjük a vegyszerek alkalmazá-
sát és egyben jelentősen növelhetjük a hozamokat. Ugyanazokba a táblákba kétféle rizst vetettek. 
Egyik, az értékesebb fajta, nehezebben termeszthető, mert egy gombabetegség komolyan veszé-
lyezteti a termést, a másik egy közönségesebb rizsfajta amit a fenti gombabetegség nem támad 
meg. Úgy vetnek, hogy az értékesebb rizs sorai közé több sor közönséges rizs kerül. Ezzel az érté-
kesebb rizst támadó gombafertőzés mértéke a huszadrészére csökkent. Ennek oka az, hogy a maga-
sabbra növő értékesebb rizs több napfényt kap és a gombaspórák a nagyobb távolságokra nehezeb-
ben terjednek. Mivel a kis parcellákon a parasztok úgyis sarlóval aratnak, kétféle rizs szétválogatása 
nem okoz különösebb gondot. Ezzel az egyszerű eljárással egy adott területen, vegyszerek alkalma-
zása nélkül, 14%-kal nőtt a parasztok jövedelme.

Az Egyesült Államokban különböző fajtájú búzákat vetettek ugyanabba a táblába. Keverten ta-
karították be a termést és kevesebb vegyszer felhasználásával magasabb termésátlagot kaptak. Ez a 
kiskertekben gazdálkodók számára is jól ismert. Ha megfelelően választott növényeket termesztünk 
egymás mellett, a kártevők és betegségek jóval kevesebb gondot okoznak. Ehhez viszont még sok ku-
tatásra van szükség és közkinccsé kell tenni az erre vonatkozó ismereteket

Pauliék a sörgyári rendszert a világháló segítségével alakították ki. Az internet-csoport részt-
vevői, különböző szakmájú, tudású emberek a világ különböző részeiről, tudásukat összerakva alkot-
ták meg a fenti módszert. Ez is azt bizonyítja, hogy a válság megoldásának kulcskérdése az ismeret 
gyűjtése és megfelelő rendszerezése. Egyrészt jelenlegi tudásunkat újra kell értékelnünk, más 
szempontok alapján rendszereznünk. Ebben az informatika rohamosan fejlődő tudománya tud sokat 
segíteni. Nem túl erőforrásigényes, művelésében létjogosultsága van a nemzetek feletti 
társaságoknak. Együtt, egymás tapasztalatait felhasználva lehetséges és viszonylag könnyebb lehet a 
fenntartható gazdaság kialakítása. Másrészt az átalakításhoz gyökeresen új dolgok, eljárások 
bevezetésére is szükség lehet. Ezen az új fejlesztések és felfedezések serkentését nem célszerű 
csupán gazdasági szabályzókra hagyni. A megújításhoz szükséges hatalmas kutatói és fejlesztői 
háttér létrehozását és működtetését központi eszközökkel kell segíteni.

Az anyagtalanítást mozgató piaci eszközök

Az anyagtalanítási folyamatot jellemző piaci hatások jellegzetes példáiként a katalizátoros 
gépkocsik és a freont nem tartalmazó hűtőrendszerek elterjedését hozhatjuk fel. Mindkét esetben 
a környezet épségét óvó, súlyos szennyeződések forrásait megszüntető műszaki megújulásról, a 
fenntartható élet felé tett fontos lépésről van szó. Érdemes tanulmányozni, hogyan működtek a meg-
felelő tudományos, közéleti, piaci, politikai folyamatok. Mindkét esetben az első lépést a tudomány 
tette meg. Rendszeres, alaposan ellenőrzött, komolyan vehető vizsgálatok arra az eredményre vezet-
tek, hogy az ólmozott benzin veszélyezteti az ember, főleg a gyermekek egészségét, illetve a Földet 
védő ózonpajzs komolyan sérül, és ennek az oka az ember által termelt freon. Ezeket a kezdetben 
pusztán tudományos eredményeket a sajtó nyilvánosságra hozta. A zöld mozgalmak a fenti két gon-
dot súlyuknak megfelelően kezelték és a népfelségi intézményrendszer adta módszereket felhasz-
nálva igyekeztek küzdeni az ólmozott benzin és a freon használata ellen.

Ez a harc nem lehetett volna sikeres, ha a gazdasági élet megfelelő szereplői nem ismerték 
volna fel az ólmozott benzin és a freon tiltásában rejlő lehetőségeket. Igaz, az ólmozott benzin és a 
freon előállítói igen komoly erőt képviseltek, az ólmozás és a freon betiltása, használatuk akadályo-
zása sértette egyes befolyásos körök piaci érdekeit. De a betiltásban érdekeltek befolyása, hatalma 
még nagyobb volt, ugyanis az ólmozott benzint és a freont helyettesítő termékek, eljárások hatalmas 
üzleti lehetőségeket nyújtottak. Először az Egyesült Államok betiltotta a katalizátor nélkül működő 
kocsik eladását. Mivel az ólmozott benzin előállítása olcsóbb volt, az emberek ragaszkodtak régi jár-
műveikhez. Ekkor a törvényhozás különadót vetett ki az ólmozott benzinre. Ezzel jelentősen megdrá-
gította a hagyományos módon működő gépkocsik üzemeltetését. A törvényhozási határozat elfogad-
tatásában a nagy gépkocsigyártók érdekcsoportja játszotta a meghatározó szerepet. Ugyanis az új 
törvény hatására a vásárlók figyelme a katalizátorral felszerelt kocsik felé fordult. Mindenki igyeke-
zett a gazdaságossági szempontoknak megfelelően minél hamarabb lecserélni kocsiját. Megélénkült a 
gépkocsik piaca, a gyártók nyeresége jelentősen nőtt.

Hasonló módon, bár a freon betiltása, gyárak leállítása komoly érdeket sért, a freontól külön-
böző gázt használó berendezések gyártói komoly piaci növekedéssel számolhatnak. Berendezéseiket 
környezetbarátként hirdethetik, eladásaik nőnek. A freon használatában érdekelt, átállásra, fejlesz-
tésre áldozni képtelen vállalkozások érdekcsoportjainak befolyása eleve kisebb, mint a fejlesztő, tő-
keerős, nagyobb cégeké.

Hasonló az a folyamat, amelyet az olajárak emelkedésével járó üzemanyagáremelkedés vált ki. 
A villamos és üzemanyagos meghajtás összehangolása kb. a felére csökkenti a gépkocsi üzemanyag-
szükségletét. Városi forgalomban a lassuláskor felszabaduló energiát egy áramtartályban (akkumulá-
tor) elraktározzuk, majd a nagy hajtóerőt igénylő gyorsításkor az elraktározott energiát felhasznál-
juk. Az ilyen vegyes, ún. hibrid üzemű gépkocsik átlagosan feleannyi üzemanyagot használnak fel és 
ezért bár nem olcsók, kelendőek.

Meg kell jegyeznünk, a fenti példák is a fogyasztás fenntartására és növelésére épülnek, ezért 
ilyenekre csak időlegesen építhetünk. Ugyanis a történelmi tapasztalat szerint a megtakarítások, újí-
tások hatása nem az, hogy összességében kevesebb erőforrást használunk fel, hanem inkább az, 
hogy több járművet, stb. üzemeltetünk. Például a jobb utak nem a gyorsabb közlekedésre vezetnek, 
hanem arra, hogy jóval több lesz az utakon a gépkocsi.

Ígéretesebbek azok a piaci eszközök, amelyek a természeti környezet megőrzésén alapulnak. 
Ilyenek az egészséges ivóvíz nyerésére törekvő intézkedések. Például New York ivóvize hamarosan 
egészségtelenné válik, mivel a nagyváros vize olyan területről származik, ahol a mezőgazdasági tevé-
kenység nyomán a folyók és források vize egyre jobban szennyeződik. Két lehetőség volt. Egyik 6-8 
milliárd dollárért víztisztító művet építeni, melynek évi üzemeltetési költsége 300 millió dollár, a má-
sik lehetőség az, hogy 1-1,5 milliárd dollárért megvásárolni a vízgyűjtő területet és ott vegyszerek, 
műtrágyák nélkül, szennyvizeket megfelelően kezelve gazdálkodni. 1996-ban megfelelő kötvények ki-
bocsátásával az utóbbi megoldás mellett döntöttek. Hasonlóan védhető az őserdő, amikor a nagy 
gyógyszergyárak fizetnek az államnak, hogy az őserdőt ne pusztítsák el azért, hogy a termőföldet 
növeljék. Ugyanis az erdőből nyerhető gyógyszeripari alapanyagok sokkal értékesebbek, mint a mező-
gazdasági termékekért kapható pénz.

Európai Közösség, Magyarország és a fenntarthatóság

Az USA háborúi és törekvései arra vezethetnek, hogy az erőforrásválságot nem tudjuk szelí-
debb eszközökkel, takarékossággal, a termelési rendszerek átalakításával kezelni. Ehelyett a világ az 
egyébként is szűkös forrásokat háborúskodásokra pazarolja el és a káoszba zuhanhat. Viszont az EU 
alkalmazkodhatna a fenyegető erőforrás- és környezeti válsághoz. Népessége talán még nem tompult 
el annyira, hogy megértse, mi fenyeget. Továbbá az EU tagországainak nagyobb részében a népesség 
csökken illetve hamarosan csökkenni fog. Ezt a népességet az elsősorban növényi táplálkozásra való 
visszatéréssel az EU mezőgazdasága, felhasználva mai tudásunkat, a jelenlegi forrásfelhasználás egy 
részével is eltarthatja.

Jó tudni, az EU azért kezdett környezetvédelemmel foglalkozni, hogy tagállamai egymás ter-
mékeit a különböző környezetvédelmi szempontokra hivatkozva ne zárhassák ki piacaikról. Később 
vált a környezetvédelem és a megújuló erőforrások felé fordulás tudatosabbá. Ennek eredményeként 
számos fenntartható életre törekvő lépést tett az EU és további ilyen lépésekre készül. Az EU köz-
ponti hivatali gépezete a fenntartható életért hozott intézkedésekben és azok végrehajtásában le-
hetne igazán hatékony. Olyan eredményeket érhetünk el, melyekre a tagországok különállóan nem 
lennének képesek. Ilyen kérdésekben indokolt a tagországok nemzeti önállóságának korlátozása. Szá-
mos olyan anyag- és forrástakarékossági törvényt hozhatna meg az EU, amelyeket végrehajtva a je-
lenlegi nyersanyag- és erőforrás-felhasználás töredékével ugyan szerényebben, de biztonságban, a 
mostaninál egészségesebben, emberibben élhetnénk. Most, 2008 októberének közepén, az Oroszor-
szágtól való olaj- és gázfüggőség csökkentésének érdekében határozott az EU arról, hogy a fűtési 
költségek csökkentése érdekében mindenhol szigetelni fogják az épületeket. Mindez iparágakat is 
fellendíthet, azaz most is a gazdasági növekedés az egyik fő mozgató tényező.

2003 végére a tagországok elfogadták az új víztisztasági útmutatókat, amelyek a mezőgazda-
sági műveléssel járó vízszennyezést korlátozzák. Ez az igen szigorú törvény olyan kemény korlátokat 
szab a talajvizek és a vízfolyások tisztaságára, hogy az iparszerű mezőgazdaságban szokásos mód-
szerekkel szakítani kell. Annyira pontosan kell adagolni a műtrágyákat és vegyszereket, hogy azokat 
ténylegesen csak a növények vehessék fel. Így vegyszerek nem szennyezhetnek vizeket és nem ront-
hatják a talajok vegyi jellemzőit. A földet így művelők valóban gazdái és nem kizsákmányolói lesznek 
birtokaiknak. Ez hazánk, mint alvízi ország számára különösen fontos, mert Románia EU tagsága mi-
att a hozzánk érkező folyóvizeinek tisztaságát is az EU törvényei szabályozzák. 2008 őszén számos 
permetezőszert kivontak a forgalomból és erősen lecsökkentették a gyümölcsökben és zöldségekben 
még elfogadható vegyszermaradvány mennyiségét.

Nézzünk egy példát, mekkora változtatásokra lehetne képes az EU. Igen forrásigényes a cso-
magolás. Törvényi szabályozással az EU csökkenthetné a pazarló csomagolás mértékét, bevezetve az 
általános üvegvisszaváltás rendszerét. Egy üveg kb. 50-szer használható fel, átlagosan ennyiszer 



tölthetik újra, mielőtt valaki eltöri vagy csorbítja. Elhatározhatná az EU, hogy egy adott űrméretben 
mondjuk ötféle alakú üveget szabványosít és ezeket mondjuk háromféle színben állíthatják elő és va-
lamennyi üveget vissza kell váltani. Mivel mindenütt ugyanazokat az üvegeket használják, a visszavál-
tott üvegeket csak a legközelebbi üvegmosóhoz kell szállítani, utána onnan szétoszthatják. Az általá-
nosan használhatóság miatt az üvegmosó helyekről sem kellene túl sokat szállítani. Csak kevés üveg-
gyárra lenne szükség és a szemétgyűjtés, raktározás is jóval kisebb terhelést jelentene. Ilyen ren-
delkezést a nemzetközi kereskedelem elterjedtsége miatt az egyes országok egyedül nem vezethet-
nének be. Ám az EU mint egész már igen.

Európa egyesítésével a hasonló szellemiségű, népesedési helyzetű országok természetes hatá-
rokhoz jutnak. Az EU közös védelmi rendszere megakadályozhatja, hogy a világválsággal együtt járó 
népvándorlások veszélyeztessék a válságot önmagában túlélni képes Európa biztonságát. Ezért már a 
közeljövő fontosabb feladata lesz, hogy valamennyi balkáni ország is az EU részévé váljon és különle-
ges kapcsolatokat kell kialakítani Oroszországgal. Törökország belépését elsősorban az ottani igen 
magas népszaporulat teheti kérdésessé. Bár az Európai Közösség kialakulásának fő hajtóereje a gaz-
dasági érdekek és a versenyképesség fokozása volt de további bővítésében már szerepet játszhat a 
távlatokban való gondolkodás is. További bővítés legalább annyira érdeke a még kívülálló országoknak 
mint a jelenlegi tagjainak.

Európai gondolkodásunk alapja az egyistenhit lelki élettávlata volt. Bár Európa ma már alig val-
lásos, ez most is meghatározza az európai felfogást, fogalmakat. Európai népei sokféle nyelvet be-
szélnek. Származásukat, szokásaikat, művelődésüket tekintve különbözőek, de alapvetően közös gon-
dolkodásuknak köszönhetően képesek egymás mellett békességben élni. Ha lehet, az európai szelle-
miség megújulása még fontosabb, mint egyéb anyagi tényező, ugyanis a világválság oka alapvetően 
szellemi. A környezeti és erőforrásválság a felvilágosodás óta uralkodó, rögeszmévé vált haladáshit 
közvetlen következménye. Remélhetőleg az előttünk álló mérhetetlen kihívások hamarosan azt ered-
ményezik, hogy a veszély érzete és egyben a túlélés esélyei Európa lelki és szellemi újjászületéséhez 
vezetnek. Ha ez a folyamat, mely csiráiban már létezik, nevezzük Európa megvilágosodásának, tényle-
gesen felgyorsul, akkor a szükséges tudományos-műszaki forradalom is hamarabb végbemegy és a 
gazdasági, társadalmi átalakulások is könnyebben lezajlanak. Európa újra a világ meghatározó lelki és 
szellemi, tudományos és gazdasági központjává válhat és egyben eljuthatunk oda, hogy az életren-
dünk fenntarthatóvá válik.

Magyar sajátságok

Nemzetközi felmérésekből tudjuk, hogy a magyar ember igen törekvő és igényes, szeretne mi-
nél jobb teljesítményt nyújtani és a kóros lehangoltság (depresszió) akkor tör rá, ha nem sikerül tel-
jesítenie. Továbbá az adatokból az is kiderült, hogy a magyar nép, a környező népektől eltérően erő-
sen individualista, rajtunk kívül csak az angolszászok értékelik ennyire nagyra az egyént. Népünk in-
dividualizmusa nem önzésnek, önközpontúságnak, hanem egyénközpontúságnak felel meg. Nem a mási-
kat lessük, az mit csinál, hanem magunk szeretnénk a helyzetet átgondolni és úgy dönteni. Nem ha-
gyatkozunk olyan könnyen szabályra, a törvény betűjére, hanem a tényleges helyzetet mérlegeljük. 
Természetesnek vesszük, hogy minden ép ember tudja, mi a jó neki és hagyni kell, hogy maga dönt-
hessen, mert végül is mindenki így jár jobban. Magyar eredetű szavakkal az individualista az önköz-
pontú, egyénközpontú mellett személyközpontút is jelenthet, ez utóbbi annyival több, amennyivel a 
személy több az egyénnél és ez a többlet a személynek a világ egészéért vállalt felelősségérzetében 
mutatkozik meg. Míg az átlagos magyar egyénközpontú, a sok önző, önközpontú mellett voltak és van-
nak közöttünk nem is olyan kevesen személyközpontúak is, akik tehetségüket és életüket a magyar-
ság felemelésére tették és teszik fel. Ezért történelmünk során a zsarnoki rendszer nem tudott 
meggyökerezni, az Aranybulla megszületése és a vallási békét hozó tordai országgyűlés határozatai 
népünk szellemiségének hű kifejezői. Nem véletlen, hogy az Aranybulla és a Magna Charta nagyjából 
egy időben született meg. Míg a szigetlét védelmében élő angolszászok a sok évszázados belső küz-
delem után rájöttek, hogy jobb összefogni mint egymást pusztítani, és azóta erőszakos indulataikat 
inkább kifelé irányítják, addig az Európa szívében élő magyarság történelme az állandó külső nyomás 
miatt nem követhetett az angolszászéhoz hasonló vonalat.

Egyénközpontúságunkból eredő magyar nemzeti sajátosság az értékrendi többféleséghez való 
ragaszkodás, annak elfogadása. Kétségtelenül nagy erkölcsi érték mások elfogadása, a türelem, vi-
szont a magyarok képtelenek ennek a meggyőződésnek, valamint magának a magyar nemzetnek a vé-
delmére. Nem gyűlölte a magyar ember a rátelepedetteket, területi, szellemi, gazdasági idegen hódí-
tóit. Egyszerűen nem értette, miért hadakoznak ellene. Magyar népünk tehetetlenül állt és áll azok-
kal szemben, akik a haza közös védelme helyett az idegen hatalmak szolgálatába álltak és állnak és 
azokkal szemben is, akik a közösség ellen fordulva a nemzeti lélek egységét rontják.

Az egyénközpontú gondolkodás nehézkessé teheti a közös törekvések megvalósulását: "Itten 
oltárt minden ember Ön bálványáért emel -És az ilyen önző nemzet Életet nem érdemel" írta A ma-
gyar nemzet című versében Petőfi 1845-ben. De válságos helyzetekben az egyénközpontúság előnyös. 
Igazi túlélő nép a magyar, a Kárpát-medence viharos történelme ilyenné nevelte a magyar embereket. 
Veszthet ugyan az ország háborúkat, és sokan odaveszhetnek közülünk de mivel mindig vannak, akik 
megtalálják a megmaradás lehetőségét, a nép fennmaradt. Kifinomult népünk veszélyérzete. Jóelőre 
megérezzük, hogy kedvezőtlen fordulat fenyeget és a fennálló rendszer csak átmeneti. Csak azt nem 
tudjuk egy ideig, mi az igazi fenyegetés és mit tehetünk saját túlélésünkért. Ezért a csapások előtti 
időszakban Magyarországon megbomlik a rend. Bizonytalanná, dermedtté vagy éppen kapkodóvá válik 
a magyar, szeretné tudni, hogy mi várható és ő maga miként menekülhet meg. Nagy lehet később a 
pusztulás, viszont nem annyira teljes, mint amilyen lehetne, ha a nép nem volna olyan éber és az egé-
sze felsorakozna valamilyen tökéletlen terv mögött.

Senki a világon szárazföldi háborúban nem tudta megállítani a mongol hadakat. Nekünk sem 
volt esélyünk és az ellenállás a végpusztulás veszélyébe sodorta a magyarságot. Éppen a tatárjárás 
előtti helykeresés is segíthetett abban, hogy a nép fele menedéket talált és IV. Béla újjá tudta épí-
teni az országot. Bár a Hunyadiak időlegesen fel tudták tartóztatni a törököt, a felemelkedő, hatal-
mas erőforrások felett rendelkező oszmán birodalom ellen kevés volt a magyarok ereje és hazánk 
földje másfél évszázadra Európa fő hadszínterévé vált. Nem csoda, hogy Mohács előtt akkora volt az 
útkereséssel járó felfordulás. De elértük, hogy a magyar állam nem semmisült meg. Mielőtt és miköz-
ben a törököket a keresztény hadak kiűzték Magyarországról, mindenki kereste a helyét, ami felke-
lések sorához és a Rákóczi-szabadságharchoz vezetett. Ennek köszönhetően a Habsburg-birodalmon 
belül a magyar királyság viszonylag jobb helyzetbe jutott.

Hogy micsoda erőt képvisel a magyarság, azt nemcsak forradalmai és szabadságharcai tanúsít-
ják, hanem a békés időkben nyújtott teljesítményei is. Miután a törököket kiűzték, egy csak közel 
kétmilliós magyarul beszélő népesség maradt meg és az elpusztult magyarság pótlására hatalmas tö-
megek települtek be Magyarországra. Elsősorban németül beszélők. Herder a 18. században komo-
lyan aggódott a magyar nyelvért, veszendőnek ítélte. Mégis a rákövetkező században a kétmillió ma-
gyar származású képes volt egymilliónyi németet, félmilliónyi ugyancsak német nyelven beszélő zsidót 
és legalább egymilliónyi szlávot, örményt és egyebet a magyar nyelv önkéntes vállalására késztetni. 
Miképpen, nem könnyű megérteni. Hiszen az erő, a hatalom, a szervezettség és minden számba vehe-
tő történelmi tényező a németül beszélők mellett szólt, azaz Magyarországnak el kellett volna néme-
tesednie és a magyar nyelvnek már régen alig beszélt, csupán néhány eldugott falu tájnyelvévé kel-
lett volna silányulnia. Feltételezhetjük, hogy a magyarság vállalására nem csupán az egyénközpontú 
magyar nép befogadóképessége, hanem a magyar nyelv ereje is késztette a beolvadókat. Nem mind-
egy, milyen nyelven gondolkodik valaki. Ugyanis a nyelv rendszere befolyásolja, hogy az adott nyelven 
gondolkodónak milyen a viszonya az anyagi világhoz, önmagunkhoz, másokhoz és a világ teljességéhez.

Mára az erő- és nyersanyagforrások szűkülése miatti válság elérte a legfejlettebb országokat 
is és megindult a jóléti társadalmak leépülése. Magyarország, ahol a jóléti állam csak vágyálom volt, 
különösen nehéz helyzetbe került. Folyamatosan hatalmas mennyiségű forrást visznek ki az országból 
miközben a végsőkig eladósítják. Senkit sem izgat a magyar nép helyzete és jövője, a gazdag nyugati 
országok, különösen a gyorsan hanyatló USA sarokba szorított patkányként viselkednek és minden 
eszközzel igyekeznek helyzetük romlását valamilyen módon késleltetni.

Megérthetjük népünk mai válságát. Zűrzavaros állapotaink, az egyezségre képtelenség, a szen-
vedélyek mögött a közelgő hatalmas válság, az újabb Mohács sőt a még annál is súlyosabb fenyege-
tettség veszedelme rejlik. Hazánk népessége, nemcsak a fenyegetettség hanem a hajszoltsága miatt 
is rossz lelki és egészségi állapotba került és a magyar társadalom egy része pénzbeteggé is vált. A 
veszélyt érző, helyüket kereső, a világban eligazodni vágyó emberek állandó feszültségben élnek. 
Mindez a végsőkig igénybe veszi a társadalom lelki teherbíróképességét. Nem ritka, hogy a többtagú 
családban nincs két olyan ember, aki ugyanarra a pártra szavazna. Évtizedes baráti társaságok szűn-
nek meg, mert tagjai különbözőképpen ítélik meg az ország helyzetét. Nem bíznak már a sajtóban és 
a kép- és hangcsatornákban sem, joggal érzik, félrevezetik őket. Valóban, nem a független szerkesz-
tők és újságírók véleményét tükrözik, hanem az általában külföldi tulajdonosi kör véleménymérnökei-
nek utasításait követik. Nemcsak a kormányban, hanem az ellenzékben, valamennyi pártban és mond-
hatni a rendszer egészében rendült meg a magyar nép bizalma és nem alaptalanul. Veszélyérzetünk 
már lassan negyven éve jelzi, hogy nagy baj lesz. Még pontosan nem világos, mi fenyeget és a magyar 
igyekszik a helyzetet megérteni és a kiutat megtalálni. Amikor a különböző közösségek vagy szemé-
lyek hallanak arról, ténylegesen milyen jövő előtt állhatunk, sokan azonnal felfogják, mi következik 
mert eddigi tapasztalataikkal mindez egybevág, csak ennyire szókimondóan még nem fogalmazódott 
meg bennük. Minél közelebb él valaki a természethez, annál gyorsabban megérti mi fenyeget és iga-
zából csak a kifejlettebb pénzbetegség zavarja a tisztábban látást.

A fogyasztói társadalom emberarcúvá válása

Világunk átalakulóban van. Nézve az Európai Közösség jövőjét, ami a tudósokra, mérnökökre, 
közgazdászokra van bízva, belátható, végrehajtható, egyszerűbb feladat. Ami nehezebb, az átállás 
emberi oldala. Mondhatjuk, az átállás kulcsemberei, az összetettebb feladatokkal terheltebbek in-
kább a bölcsészek, lelkészek, nevelők, tanítók, tanárok. Mai tizen- és huszonéves fiatalokra tekintve, 
józanul mérlegelve számíthatunk arra, hogy életük javát, gyermekeik életének pedig szinte az egé-
szét a jelenlegi 'nyersanyagból szemetet' gazdaság gyökeres átalakításának korszaka határozza 
majd meg. Azaz a mai tanulók életük nagyobb részét már egészen más körülmények között élik majd 
le, mint ahogyan ma nevelkednek. Arra kell őket felkészíteni, hogy túl tudják élni a fenyegető 
erőforrásválságot. Ehhez nem csak a megoldandó, megoldható tudományos-műszaki kérdések sorát 
kell számba venni, hanem azt is, hogy mit kezdjünk magunkkal, emberekkel, miért érdemes egyáltalán 
élnünk.

Azoknak, akik fiatalokkal foglalkoznak, ezekben a nagyon nehéz, viszontagságos időkben, saját 
magukhoz hűnek maradva, elsősorban személyes példájukkal kell hatniuk. Lehet ugyanis, a nemzet 
napszámosaiként, akárcsak a korábbi időkben, teljes életet élni és az emberséget, az emberi helytál-
lás példáit adni tovább. Óvónőnek, tanítónak, tanárnak, lelkésznek lehet, hogy nincs gazdagsága és 
nagy háza. Ezeknek ellenére élhet teljes életet és lényének sugárzása mássá, emberivé alakítja maga 
körül a világot. Nem szabad, hogy az értelmiség egésze, elárulva a rábízottakat és önmagát is, beáll-
jon a percemberkék, az aranyborjú körül táncolók közé. Ha valaki pedig gyenge ellenállni, legalább ne 
álljon a bálványimádók élére.

Világunk válságának kezeléséhez nem tekinthetjük mintaként a természettel és egymással 
összhangban élő természeti népek életét, azoknak az évszázadokon, évezredeken át alig változó 
életmódját. Ehhez túl sokan vagyunk. Legfeljebb fékezhetők a felgyorsult változások és a termé-
szettudományok alkalmazásával együtt járó kockázat nem vezethet tudományról és iparról való le-
mondáshoz. Ezért életrendünket ne úgy fogjuk fel, hogy eleve zsákutcába visz. Világunk ugyanis ha-
talmas értékeket halmozott fel, elsősorban ismeretet. Megtanultuk, könyvekben, kép- és hangszala-
gokon, lemezeken, számítógépekben hogyan tároljuk a tudást, miként tanítsuk, gyarapítsuk. Megőr-
zendő értékek a tudomány és alkalmazásai, a műszaki és egyéb ismeretek. Akkor maradhat meg az 
ember, ha megfelelő tudományos és műszaki ismeretek birtokában megújuló erőforrásokat használva 
elégíthetjük ki a társadalom valóban szükséges anyagi igényeit.

Egy fenntartható és egyben fejlődő társadalmat úgy határozhatunk meg, mint amelyik őrzi és 
gyarapítja a tudást és a természetes renddel összhangban alkalmazza azt. Egyúttal az emberek tel-
jes emberként élnek benne és ezért nem válnak eszközeik rabjává. Egy társadalom életereje, fenn-
maradási képessége meghatározó módon függ attól, mennyire mondható teljesnek az élet, melyet 
polgárai élnek. Annál teljesebb lehet az ember élete, minél többféle szál fűzi a világhoz, mennél in-
kább kötődik, kötődhet mindahhoz, ami körülveszi, ami számára elérhető lehet. Tudományos-műszaki 
ismeretek és szellemi értékek nem egymást kizáróak hanem egymást erősítőek. A világméretű vál-
ságból való kilábalásunk alapvető eleme a fogyasztói társadalmak emberivé tétele. Ennek fő eszköze 
a szellemi értékekre való nevelés és ezáltal emberhez méltó élet felmutatása.
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