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A paradigmaváltások esetében a korábbi, 
főáramú gondolkodásban használt fogal-
maink elavulnak, és az új gondolatok meg-
testesítői új fogalmakat kezdenek el hasz-
nálni. A Degrowth – A vocabulary for a new 
era arra tesz kísérletet, hogy támogassa a 
nemnövekedés kutatási területén és moz-
galmában meghonosodni látszó fogalmak 
elterjedését és értelmezését. Mindezt úgy, 
hogy azok mögöttes tartalma, fejlődésük 
története és a fogalmak mögött meghúzó-
dó eltérő megközelítések, az azokról szóló 
viták napvilágot lássanak. Ezáltal nem egy 
egyszerű szótár jön létre, hanem felfeslik a 
nemnövekedés fi lozófi ai, tudomá-
nyos, politikai és gyakorlati szöve-
te, ami segít megérteni a mögöttes 
előfeltevéseket és hitrendszereket. 
Ez különösen nehéz feladat, hiszen 
a nemnövekedés kutatási területe 
és mozgalma még nem rendelkezik 
egységes defi níciókkal, és ahogyan 
azt a könyv előszava is elismeri, 
nem is feltétlenül törekszik erre. 
A társadalmi párbeszédhez azon-
ban elengedhetetlen, hogy a közös 
terminológiák részletes tartalmán 
fi lozofálhassunk vagy vitatkozzunk. 
Három, a nemnövekedés kutatási 
területéhez és mozgalmához szo-
rosan köthető szakember, Giaco-
mo D’Alisa, Federico Demaria és 
Giorgos Kallis vállalta ezt a nem 
könnyű feladatot, és egy kötetben 
53 szakértő által 51 fogalmat le-
író fejezetet szerkesztett össze. A 
könyv négy főfejezetében szereplő 
fogalmak a nemnövekedés fi lozófi ai 
hátterét, a mozgalom főbb irány-
vonalait, vagyis  a „nemnövekedés 
belépési pontjait”, a megoldások-
hoz vezető utakat, valamint a rokon 
irányzatokat fedik le.

A könyvet nem szükséges és ta-
lán nem is lehetséges egyhuzamban ol-
vasni, többféleképpen közelíthetünk hozzá. 
Egyrészt használhatjuk valódi szótárként 
is, ha jobban meg akarunk érteni egy, a 
nemnövekedéshez kapcsolható terminus 

technicust. Másrészről kiválaszthatunk, 
majd fellapozhatunk a tartalomjegyzék-
ből egy „szimpatikusnak” tűnő fogalmat. 
Mindegy, hogy az olvasó miért érdeklődik a 
nemnövekedés iránt – azért, mert a növeke-
désre épülő gazdaság ökológiai vagy társa-
dalmi korlátai miatt aggódik, vagy a soroza-
tos válságok hatására a jelenlegi rendszerek 
végét érzi, és alternatívákat keres, esetleg 
csak érdeklik az alternatív megközelítések –, 
a fogalmak mögött izgalmas kérdéseket és 
válaszokat fedezhet fel. Az írásokat bármely 
érdeklődő számára érthetően fogalmazták: 
egyszerűen, de nem leegyszerűsítően.

A központi fogalmak között találhatjuk a 
növekedésre épülő főáramú gondolko-
dás kritikáit. Ez mutatja be azt, hogy a 
nemnövekedés mivel szemben határozza 
meg önmagát. Így a könyv tartalmazza töb-

bek között a fejlődés jelenlegi megközelíté-
seinek kritikai elemzését. A kritika azonban 
önmagában mit sem érne, ha nem térnénk 
ki a lehetséges megoldásokra vagy arra, ho-
gyan is valósulhatna meg egy békés átme-
net egy nemnövekedés-alapú társadalom-
ba. A könyv olyan kérdéseket is boncolgat, 
mint a környezeti igazságosság; a társa-
dalmi metabolizmus megközelítésének elő-
nyei és korlátai és az autonómia jelentése. 
Választ kapunk arra is, hogy mi az a Jevons-
paradoxon, és ez a visszapattanó hatás mi-
ért teszi lehetetlenné azt, hogy kizárólag az 
ökológiai modernizáción keresztül találjunk 

válaszokat a jelenlegi válsá-
gokra. Mi az a konvivialitás, mit 
jelent a jóllét, és milyen kap-
csolatban áll a boldogsággal? 
Hogyan lehet dematerializálni 
a folyamatainkat? Mire hasz-
nálható a GDP, és mi az, aminek 
a mérésére tökéletesen alkal-
matlan? Miből áll az önkéntes 
egyszerűség életformája? Mi-
lyen eszközök támogathatják a 
mozgalmat? Hogyan segítheti 
a nemnövekedést a garantált 
alapjövedelem, a jövedelem-
plafon vagy a garantált mun-
kahely bevezetése? Milyen 
közösségi kezdeményezések 
állnak közel egy újfajta gaz-
dasági működés meghono-
sításához, és ezek hogyan 
viszonyulnak a munka újrade-
fi niálásához? Számos ilyen és 
ehhez hasonló kérdést fesze-
get a könyv, amely a felmerülő 
fogalmak egymásra hatását 
és belső összefüggéseit is 
feltárja. A műben szereplő 51 
fogalom értelmezése révén  
érthetjük meg azt, hogy miért 
„nem az elefántot kell karcsú-
sítani”, és hogyan lehet „az 

elefántból csigát faragni”.
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