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GONDOLATOK
világunk jelen állapotáról I.

SZEMLE

A nemrég véget ért huszadik századtól kezd-
ve a fenntarthatóság krízisét (válságát) éljük 
a gazdaságot működtető pénzügyi rendszer-
ben, a társadalmat alkotó emberekben és az 
előbbi kettőt eltartó élő környezetünkben.

Gazdasági krízis 
A fogyasztói tömegtársadalom a pénz „jó-
ságos és mindenható” voltának illúziójába 
esett. A folyamat már körülbelül 500600 
éve tart, de ilyen erőteljes és mély még soha 
nem volt. Ebben segítettek a különböző mé-
diumok és a „modern” pénzügyi intézmények, 
pl. a tőzsdék is. Az információs társadalom 
megszülte a maga torzszülöttjét, a dezin-
formált és manipulálható tömegembert, aki 
nem tudja eldönteni, mikor cselekszik job-
ban: ha a saját örömére túlfogyaszt, vagy 
ha mások érdekeivel, illetve a környezettel 
is törődik. Karteziánus egoizmusunk elva-
kít bennünket: nem látjuk, hogy a fejlettnek 
mondott nyugati életmód gyakorlatilag több 
évszázada hanyatlik, csak még nem érte el a 
medence alját. 

Az uralkodó közgazdaságtan szerint a GDP 
növekedése a társadalmi jólét garanciá-
ja. A környezet viszont nem ismeri a GDP-t. 
Itt más fogalmak érvényesülnek, például 
a szimbiózis vagy az együttműködés. Itt 
nincsenek negatív szaldós játékok, amikor 
mindenki veszít. Itt a „win-win megoldások” 
működnek. A nyugati társadalom beteg a 
pénztől, és saját környezete ellen hadako-
zik. Saját magát szeretné feláldozni a GDP 
növekedésének oltárán. A pénz vallássá vált, 
a globális piacok vallásává. Az Európai Unió 
is tudathasadásos állapotban van. Egyrészt 
kiszolgálja a négy szabadságot, „az áruk, a 
szolgáltatások, a tőke és a személyek sza-
bad áramlását”, ami gyakorlatilag nem más, 
mint a „liberalizálj, deregulálj és privatizálj” 
politikai parancsa, vagyis a „mindenekfölött 

szerezz profi tot” imperativusa. Másrészt 
 jóval kisebb meggyőződéssel  „eljátssza” 
a környezetvédő szerepét. 

Társadalmi krízis 
A társadalmi krízis a gazdasági következ-
ménye. Ez sem új folyamat, csak súlyosabb, 
mint amilyen korábban volt. Divattá vált a 
szürkeség, az egyformaság. Aki nem áll be a 
sorba, hamar azon kapja magát, hogy kinézik. 
A tömegember a mennyiségi növekedésben, 
vagyis „tömegben” gondolkodik. A tömeg ké-
pes mindent megsemmisíteni, ami más, ami 
egyéni, ami minőségi. A tömeggel szemben 
áll az egyéni ember, aki a minőség, vagyis a 
fejlődés, nem pedig a növekedés mellett kö-
telezi el magát. 

A rácsodálkozás, a világ megértésének vágya 
a szellemi emberre jellemző, aki ma kisebb-
ségben van. Az a fajta ember ez, aki többet 
követel önmagától, mint másoktól, még akkor 
is, ha a magasabb követelményeknek néha 
nem tud eleget tenni. Ezzel szemben a tömeg 
nem vár el magától semmi különöset: szereti 
a langyosat, az erőfeszítés nélküli életet. 

A tömeg kialakulása megkívánja, hogy bizo-
nyos lagymatag és felelőtlen vágyak közö-
sek legyenek és megegyezzenek azokban 
az emberekben, akik a tömeghez tartoznak 
(fogyasztó ember). Rájuk jellemző a nagy 
méretek imádata, beleértve a mértéken felüli 
fogyasztást is. 

A szürkeség mellett fontos megemlíteni a 
századra jellemző rohanást, a folyamatos 
nyüzsgést, a felhígított tudást, a szétapró-
zódást (folyamatos analízis), a szintézisre 
való képtelenséget és a rendszerszemlélet 
hiányát. Ezek mind olyan tényezők, amelyek 
gátolják az ember és környezete közötti he-
lyes viszony kialakítását. 

Környezeti krízis
A környezet vagy az erőforrások (föld, víz, 
levegő) krízise abból fakad, ahogyan a társa-
dalom és a gazdaság a környezeti erőforrá-
sokat használja. Nem árt emlékeznünk arra, 
hogy a „kevésbé fejlettnek” mondott ember-
csoportok (pl. bennszülött törzsek) sokkal 
jobban tisztelték a környezetüket, a megél-
hetésüket biztosító földet, vizet, növényeket 
és állatokat, mint a fejlettnek kikiáltott nyu-
gati ember. 

A környezeti krízisből csak egy elemet, a túl-
fogyasztás következtében kialakult globális 
felmelegedést emeljük ki. Modellbecslések 
szerint 2050 előtt a Föld légkörének hőmér-
séklete a kritikusnak tekintett 2C-kal lesz 
magasabb. A szén-dioxid koncentrációja 
már 2013-ban átlépte a nagyon magasnak 
számító  400 ppm értéket, ami csaknem a 
duplája az ipari forradalom idején jellemző 
280 ppm-es értéknek. Az „Észak–Dél” vagy 
a „szegény és gazdag” országok ellentéte a 
klímaváltozással még mélyebbé válik. Míg a 
gazdag északi országoknak kedvez a felme-
legedés, addig a gazdaságilag is kifosztott 
déli országoknak (PIGS-országok: Portugá-
lia, Olaszország, Görögország és Spanyolor-
szág) nem. 

Az országok gazdaságát manipulálni képes 
globális tőke vagy láthatatlan kéz (lásd gö-
rög válság) tovább súlyosbítja ezen orszá-
gok helyzetét. Várható, hogy a klímaveszé-
lyeztetett országokban/régiókban bizonyos 
területek elnéptelenednek, megindulhat a 
klímamigráció. A legnagyobb ÜHG-kibocsátó 
ágazatok sorrendben: az energetikai ipar (az 
energia előállítása; kb. 35%), a lakossági fo-
gyasztás (kb. 20%), a közlekedés és szállítás 
(kb. 20%), a mezőgazdaság és élelmiszeripar 
(kb. 15%), valamint az ipar (10%). 

(Folytatás a 63. számban)

Ortega y Gasset spanyol fi lozófus A tömegek lázadása c. munkájában arra hívja fel a fi gyelmet, hogy az 
élet helyett egyre inkább az élet fenntartását biztosító anyagi eszközök kerülnek előtérbe. Sőt egy idő 
után az élet fenntartásának anyagi eszközei teszik az életet saját maguk eszközévé. Napjainkban azt 
hisszük, hogy mi használjuk az eszközöket, közben pedig azok használnak (ki) minket.
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