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Már Arisztotelész is megfogalmazta, hogy az ember államalkotó 
politikai, tágabb értelemben pedig közösségi életre hivatott élő-
lény (zoon politikon, latinul homo politicus). Arisztotelész jó szán-
dékot feltételezett: úgy vélte, minden közösség a közjó érdekében 
tevékenykedik. Az ember a közösségben teljesedhet ki, érdekei így 
szükségszerűen egybeesnek a közösség érdekeivel. Ez az idealizált 
emberkép tanultságot, nyitottságot, a közösség ügyei iránti érdeklő-
dést és képességet, hajlandóságot feltételez az egyéntől az együtt-
működésre. 

A klasszikus közgazdaságtan alapvetése szerint az ember az önér-
dekét követve is szolgálhatja a közösség javát. A gazdálkodó ember 
(homo oeconomicus) a saját érdekeit követi, amelyeket ő ismer a leg-
jobban. Ez a racionálisabb emberkép azonban előrevetít számos gaz-
dasági, társadalmi anomáliát is.

Magyarországon az ötvenes évek erőszakos államosításai, a „téesze-
sítés” szitokszóvá tették a szövetkezetet, a szövetkezést és a közösségi 
mezőgazdálkodást. Még a közösségben való gondolkodás is sokakban 
rossz szájízt hagyott, legyen szó kultúráról, oktatásról, szabadidő-eltöl-
tési lehetőségekről vagy gazdálkodásról – a pozitív gyakorlat ellenére. 
A fejlett világban számos helyen alakultak ki a mezőgazdaság, a vidéki 
gazdaság jellemzői, a működőképes szövetkezetek, amelyek hozzájá-
rultak a kis- és őstermelők összefogásához, a vidék népességmegtartó 
képességének növeléséhez és az agrárium versenyképességének meg-
őrzéséhez. Példaértékűek a dán és norvég szövetkezetek, a bajor és 
osztrák vagy japán gépkörök.

A lokalizáció mentén kialakítandó helyi piacok nem működhetnek 
összefogásra és együtt gondolkodásra képes helyi termelők nélkül. 
Nincs közösség alulról építkező bizalom nélkül: a közösségben való 
gondolkodást nem lehet kikényszeríteni, de támogatni kell. Nincs 
bizalom kikristályosodott, időtálló értékrend, jogbiztonság és konti-
nuitás nélkül. Magyarország XX. századi története a rendszerváltások 
története. Szinte nem találni olyan társadalmi réteget/csoportot/
felekezetet, amelyet ne ért volna vagyoni vagy személyes sérelem, 
alig akad olyan állampolgár, akit ne fosztottak volna meg a számára 
lényeges dolgaitól, nemegyszer mindenétől. A történelmi, társadalmi, 
kulturális múlt okán nem lehet csodálkozni azon, hogy alacsony az 
egyének és a társadalom bizalomszintje, kiveszett az emberekből az 
együttműködésre való hajlandóság. De ne is tegyünk úgy, mintha ezen 
nem kellene és nem lehetne változtatni!

A bizalomra épül minden: befizetem az adót, ha tudom, hogy az átté-
telesen a közjót szolgálja, és nem a kirekesztést. Szövetkezek (együtt-
működök), ha látom, hogy mások is szövetkeznének, a szövetkezeteket 
pedig támogatják. Helyi élelmiszert, szolgáltatás veszek, ha tudom, hogy 
ezzel ár-érték arányos, megbízható termék kerül az asztalomra. Az olyan 
élhető, példamutató közösségek adják az alapját a fenntartható életnek, 
mint amelyekről jelen lapszámunk is szól. 
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