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HUMÁNÖKONÓMIA

„a logikát hát vessük el
a felhők alól ki-kisejlik,

az ég váratlan feszessége
hosszú az út addig a testig”

Imre Flóra, 1990.

A fenntarthatóságtudományt az utóbbi másfél 
évtizedben kezdtük el önálló tudományágként 
emlegetni. A Science-ben 2001-ben jelent 
meg ezzel a címmel cikk (Kates, 2001), a 
Springer pedig 2006-ban indította el a Sus-
tainability Science c. szaklapot. Az igény nyil-
vánvaló: tudományos alapossággal kutatni 
és megoldani a fenntarthatatlanság komplex 
problémáját. A fenntarthatósági tudomány 
interdiszciplináris, kamatoztatja az ökológia, 
a mérnöki tudományok, az orvoslás, de a tár-
sadalomtudományok eredményeit is. Mindez 
önmagában is igen ambiciózus terv, ám még-
is érezzük, hogy a hideg ráció nem elegendő 
a világ megmentéséhez. Ehhez szükséges a 
művészetek által adott érzés és a vallások ősi, 
kinyilatkoztatott bölcsessége.
Theodore Roszak 1974-es, klasszikussá vált 
cikkében jól megfogalmazza a hármas meg-
ismerést, amelyet ő gnózisnak nevez. Egy 
másik emberről nem tudok szinte semmit, 
hiába ismerem pontosan vegyi összetételét 
vagy fizikai arányait.

A szellemet a lehetőségek színképének fogjuk 
fel, melyek mindegyike jól keveredik egymással 
– hacsak nem akarunk mindenáron torlaszokat 
emelni a tapasztalat természetes folyásának 
útjába. A színskála egyik végén ott van a tudo-
mány kemény, erős fénye, innen kapjuk az infor-
mációt. Középen találjuk a művészet érzéssel teli 
árnyait; innen erednek a világ esztétikai formái. 
A túlsó végen ott vannak a vallásos tapasztalat 
sötét, árnyékos tónusai, majd áttűnnek észle-
lésünk számára elérhetetlen hullámhosszakba; 
ott kapjuk meg a jelentést. A tudomány méltán 
alkotó része ennek a színképnek. De a gnózis 
maga az egész spektrum (Roszak, 1974).

Igazat adhatunk tehát Roszaknak; a fenn-
tartható fejlődés legalább annyira hitbéli és 
esztétikai kérdés, mint tudományos. Mesz-
szebbre menve: a fenntartható fejlődés fo-
galmának kiürülése, közhellyé válása talán 
lényegi részben pont annak tulajdonítható, 
hogy megpróbáltuk pusztán a tudomány és 
az objektivitásra törekvő nemzetközi konfe-
renciák szférájába szorítani. 
Alternatív közgazdászként alapvetően nem 
azért szeretném megmenteni a Földet, mert 
alacsony diszkonttényezővel mérem a szépu-
nokáim sorsát, hanem mert szépnek és jónak 
tartom, vagy nem akarok egy nagy gépezet ré-
szese lenni, amely előrébb hozza a világvégét.
A tudományos megismerést tehát nem vetjük 
el, hanem megpróbáljuk kiegészíteni. De mit 
is tanulhatunk a vallásoktól? Legalább három 
dolgot. Először szabályokat, amelyek akkor is 
megtartandók, ha ésszel nem feltétlenül tud-
juk befogadni értelmüket. Másodszor elismert 
életpéldákat (szentek, tanítók, próféták). Har-

madszor talán a legfontosabb tudást: mi tesz 
bennünket emberré, mi emel ki bennünket a 
vegyi összetételében néha gyanúsan azonos 
ásvány-, növény- és állatvilágból. 

1. Szabályokat,  
még ha nem is értjük 

Ha meg akarod tartani a parancsokat,
azok megtartanak téged…

Sir 15,16

Míg a tízparancsolat 265 betűből áll, az Arany-
bulla 6390-ből, addig egy véletlenszerűen 
kiválasztott EK-határozat közel 30 000-ből. 
Rengeteg jogszabály szorítja mederbe éle-
tünk minden területét, nagy részüket nem is 
ismerjük. Még kevésbé gondolkozunk el értel-
mükön. Az Isten által parancsolt szabályoknak 
két különlegessége van az  egyszerűségükön 
kívül. Egyfelől a szívünkbe van írva, hiszen ki 
is tagadná, hogy ölni és lopni bűn? Másfelől 

MIT TANULHAT  
A FENNTARTHATÓSÁGTUDOMÁNY  
A VALLÁSTÓL?
SZERZŐ: Tóth Gergely főtitkár/ KÖVET Egyesület

akkor is elfogadjuk őket, ha nem tudjuk meg-
magyarázni, mivel egy megkérdőjelezhetetlen 
tekintély áll mögöttük. Ha megszegjük őket, 
azt bűnnek nevezzük, ami magában rejti bün-
tetését. „Mert a bűn zsoldja a halál!” Róm 6,23 
Az isteni törvényekre nem érvényes az egyszeri 
kamionsofőrökről szóló vicc1; nem lehet bün-
tetlenül megszegni őket.
Ha megpróbáljuk lefordítani ezt a fenntart-
hatóság nyelvére, felmerülhet a tudományos 
bizonytalanság kérdése. Sokan azzal hes-
segetik el a cselekvés kényszerét a globális 
felmelegedés terén, hogy nem tudni, tényleg 
az ember okozza-e, pontosan milyen mér-
tékű, hány fokot fog átlagosan melegedni 
a klíma hány év alatt, mennyit nő a tenger-
szint, stb. Ha megszívlelnénk a vallási sza-
bályokat, nem keresnénk ilyen kibúvókat.  
A mértékletesség erénye például világosan el-
utasít minden pazarlást, még ha nem is mér-
hető le patikamérlegen annak pozitív hatása. 
Ha kerüljük a gépkocsihasználatot, nem épí-
tünk energiapazarló struktúrákat, garantáltan 
nem teszünk rosszat, sőt nagy valószínűség-
gel jót cselekszünk.

2. Elismert életpéldákat

Parancsolataid útjában gyönyörködöm, 
jobban, mint minden gazdagságban.

Zsolt 119,14

A szabályoknál sokkal jobban motivál bennünket 
egy-egy példamutató ember élete. A szentek 
hősies fokban gyakorolják az erényeket, követőik 
száz és ezer év múltán is mutatják, hogy példá-
juk jó talajra hullott mag. A világ legelterjedtebb 
vallása ma a kereszténység, 2,34 milliárd hívővel, 
ami az emberiség pontosan egyharmadát jelenti.  
A keresztények mind Jézus Krisztus példáján 
lelkesülnek, s őt próbálják követni, az ő élete és 
megváltása motiválja hitüket. A második legel-
terjedtebb vallás az iszlám, 1,6 milliárd hívővel; 
az emberiség 23%-a vallja magát muszlimnak. 
Őket is vallásalapítójuk, Mohamed személyes 
példája inspirálja. A hinduknak, buddhistáknak és 
egyéb vallásúaknak mind megvannak a maguk 
tanítóik, guruik, akiknek a példáját követik.
Furcsa módon még a világi szellemi mozgal-
maknak is szükségük van főpapokra, elég csak 
a megvalósult szocializmusban mindenütt ki-
függesztett Marx-, Engels- és Lenin-képekre 
gondolni, a szobrok tömkelegére vagy a helyi 
diktátorok személyi kultuszára.

A római katolikus egyház több mint 10 ezer 
kanonizált szentet tart nyilván, II. János Pál 
pápa például több szentet avatott, mint előtte 
500 év pápái összesen. Egy alkalommal példá-
ul 800 embert avatott szentté: boldog Antonio 
Primaldot 799 vértanútársával együtt, akiket 
1480-ban mészároltak le az oszmán törökök a 
dél-olaszországi Otrantóban, mert megtagad-
ták az iszlám felvételét. Szeretnénk hinni, hogy 
az életeket követelő vallási türelmetlenség las-
san a múlté lesz. Ha a fenntarthatóság szent-
jeit keressük, elsőként Noé juthat eszünkbe, 
aki átmentette egy világvégén a teremtés mű-
vét. Másodikként Assisi Szent Ferencet említ-
hetjük, aki testvéreiként viszonyult a természet 
élő és élettelen részeihez, prédikált halaknak, 
madaraknak, megszelídítette a gubbiói far-
kast. Szent Ferenc szülőhelye a vallásközi 
párbeszéd nemzetközi központja is: a vallások 
közti béketalálkozón immár három évtizede 
minden esztendőben a világ jövőjéről folytat-
nak párbeszédet a vallások képviselői.

3. Hogy mi tesz minket emberré 

…mert a Lélek mindent kikutat, 
még az Isten  mélységeit is

1Kor 2,10

Az ember szívét feszítő talán legégetőbb kérdés, 
hogy mi tesz bennünket emberré. A beszéd? 

Az eszközhasználat? Közösségeink? Történel-
münk? A teremtett világ az ember kivételével 
mulandóságnak van alávetve, nincs benne lélek. 
Ha egy élőlény meghal, por és hamu lesz, sem-
mi más. Szörnyű belegondolni ebbe, ha emberi 
szemmel nézzük. Az ember szemét folyama-
tosan a jövőre emeli, sorsát fürkészi. Az állat a 
jelenben él, számára más a valóság, az elmúlás 
gondolata egyszerűen nem foglalkoztatja. (Ez 
persze csak filozofikus szinten igaz, a gazellát 
nagyon is foglalkoztatja az elmúlás gondolata, 
amikor az oroszlán a bozótból ráveti magát.)
Az ember Isten képére és hasonlatosságára 
teremtetett, azaz kiemeltetett a hiábavalóság 
vastörvénye alól. Reményt kapott a romlás és 
a szolgaság alóli felszabadulásra, ez Isten fia-
inak dicsősége. Sóhajtozunk és vajúdunk mi is, 
hiszen a Teremtőt csak tükörben, homályosan 
láthatjuk, de ez a vajúdás gyümölcsöt is hoz. 
Ennek nem más a záloga, mint maga az Élet, 
Jézus Krisztus.
Ez a reménység tehát az emberiség megkü-
lönböztető jegye az állatvilágban, nem az esz-
közhasználat, vagy az absztrakt gondolkodás 
képessége. A remény kegyelemmel váltható 
életre, ami mindenkire szüntelenül árad, csak 
le kell hívnunk.
A fenntarthatóságban sokat küzdünk a növe-
kedés eszméje ellen. Mégis, bár az öncélú és 
pusztán materiális növekedéstől nyilvánvalóan 
tartózkodnunk kell, sosem felejthetjük el, hogy 
céljaink felfelé vágyása Istentől ered. 
Ferenc pápa az egyház társadalmi tanításának 
legújabb dokumentumában, a Laudato Si’ c. 
enciklikában már fenntartható és méltányos 

1 Egy kamion egy híd alatt próbál áthajtani, ám előtte egy tábla mutatja, hogy 3,8 méternél magasabb járművel behaj-
tani tilos. Kiszáll a két sofőr, az egyik leméri a kamion magasságát. 4 méter 20 cm. Körülnéz, majd így szól: „Nem látok 
rendőrt, gyorsan hajtsunk át!”
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