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TARTALOM ŐRIZD ÉS MŰVELD!
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TUDOMÁNYOS ROVATOK SZAKMAI ROVATOK
A régi természeti népek úgy hitték, hogy a Földnek istenei vannak, akiktől 
rettegtek, és a kiengesztelésükért fohászkodtak. Ha az istenek megszán-
ták őket, jött az eső, elcsendesültek a viharok, nem pusztított tűzvész, 
áradt a folyó, és hozta magával a tápanyagban gazdag iszapot. Ma már 
másképp tekintünk az életet adó bolygónkra. Az „időjárás-csinálók” már 
nem az istenségek, hanem mi magunk vagyunk. Soha nem látott ütem-
ben népesítjük be és hajtjuk uralmunk alá a Földet, éghajlat-, környezet- 
és tájátalakító munkánk nyomai pedig egyre kézzelfoghatóbbak. A 20. 
század közepén még az a megnyugtató nézet uralkodott az éghajlatku-
tatók körében, hogy klímaváltozásról csak földtörténeti léptékben, több 
tízezer év távlatában beszélhetünk, és egy hirtelen bekövetkező eljege-
sedés vagy felmelegedés legfeljebb a hollywoodi filmekben fordulhat elő.  
Az elmúlt évtizedekben ez a szemlélet változott, mára pedig világossá 
vált: akár néhány hónap is elegendő egy drasztikus változáshoz. 

Most újra rettegünk. Nem istenségektől vagy szellemektől, hanem saját 
tetteink bosszújától. Az Északi-sark jegének olvadásától, a tengerszint 
emelkedésétől és az Európára nehezedő migrációs nyomástól, amely-
nek a hátterében éppúgy ott áll a környezetpusztítás, az aszályosodás 
és az ivóvízhiány, mint a háborúk és a politika. 

De hogyan jutottunk idáig? 

Már a primitívnek titulált természeti népek is fejet hajtottak a ter-
mészet nagysága és ereje előtt. Nagy világvallásaink mindegyi-
kében megjelenik a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés 
fontossága. A Biblia szerint a teremtés hajnalán Isten úgy alkotta 
meg az embert, hogy feladatot adott neki: „Őrizd és műveld a földet!”  

A hinduizmus szerint csak Istennek van korlátlan hatalma az élő és 
az élettelen természet fölött. Az ember még a saját életével sem 
rendelkezhet, nemhogy más teremtményekével. Az iszlám ösz-
tönzi híveit a növényzet pótlására. Mohamed próféta szerint min-
den muszlim, aki elültet egy palántát, adományt ad. A buddhista 
tanítás szerint a környezetünkkel osztozunk korábbi tetteink kö-
vetkezményein, ahogyan gyerekeink és unokáink is az általunk ül-
tetett magvak termését, gyümölcseit fogyasztják majd. A tettől 
elválaszthatatlan a következmény. Ezt nevezzük a „karma törvényének”.  
A sintoista vallás eredetileg teljes mértékben a természet kultikus ma-
gasztalására épült: hegyeket, vizeket, fákat, sziklákat kezeltek szentként.  
A természet tisztelete még ma is hatással van például a japán üzleti 
etikára: integrálódik a korszerű vezetéselméletekbe, a profitról alkotott 
felfogásba és a társadalmi felelősségvállalás fontosságába.

Folytathatnánk még a sort más vallási tanításokkal, de talán e néhány 
példa is elegendő ahhoz, hogy felismerjük: a „zöld” értékek mindenütt 
tetten érhetők a spiritualitás hatalmas, kultúraformáló erejében. Be-
széljenek helyette a tények, valamint azok a neves közgazdászok és 
gondolkodók, akik az ökumenizmus követői.

SZERZŐ: Szám Dorottya / KÖVET Egyesület
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„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!”

A Zalaszántói sztúpa, Közép-Európa első buddhista szentélye

Mátraszentimre-Fallóskúti Mária Kegyhely
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emberi fejlődésről beszél. Azzal a felhívással 
fordul a hívők és minden jó szándékú ember 
felé, hogy az egész emberi családot egyesítsük 
a fenntartható és átfogó fejlődés keresésében!
E cikkben nem tértünk ki az egyes vallások kö-
zötti különbségekre. Ha az alábbi két táblázatot 

vesszük szemügyre, feltűnő, hogy a vallások 
alaptanításai igencsak különbözők. A keresz-
ténység Szentháromság tana még hasonlít az 
iszlám egyistenhitére, ám nehezen rokonítható 
a hinduizmus több tízezer istenségével vagy a 
buddhizmus istennélküliségével. A különbsé-

gek élesek a menny, a pokol felfogásában, Jé-
zus vagy Mohamed megítélésében vagy olyan 
gyakorlati kérdésekben, mint a húsevés tilalma. 
Ha ellenben a második táblázat segítségével 
a vallások erkölcsi, ezen belül is gazdasági ta-
nításait vesszük szemügyre, megdöbbentő a 
hasonlóság például a vagyon eszközként való 
felhasználásában, a jótékonyság parancsában 
vagy a korlátozott haszonra való törekvésben a 
kereskedelem kapcsán.
Egyetérthetünk Jonathan Sacksszal, a Brit 
Nemzet közösség ortodox főrabbijával, aki 
Rómában tartott előadásában (2012) rámu-
tatott: a történelmi ellentétek ellenére ma az 
egyik oldalon a hívő zsidók és keresztények áll-
nak, a másikon pedig az Európát egyre inkább 
és mind agresszívabban szekularizáló erők.  
A fenntarthatóság nemes céljának fényében a 
sor bővíthető a többi vallás s minden jó szán-
dékú ember irányába!
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~ Buddha  
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Mennyország
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lok, szentek 
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A jók a kertek-
be jutnak5
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reinkarnáció

Nirvána
Isten, angya-
lok, szentek 

lakhelye6

Szegények célcsoport
muszlimok 
célcsoport

tized a sze-
gényeknek, 
ottfelejtett 
kalászok

Pokol
Ördögök és 

elkárhozottak 
lakhelye

A rosszak a 
tűzbe jutnak7 Hindu pokol8

Naraka vagy 
Niraja9 „Saját pokol”10 Kereskedelem

Aquinói Szt. 
Tamás

korlátozott Sabbath, 
 7. év,  
49. év

Húsevés Van
Disznót és 
vért tilos

Nincs11 Van12 Csak kósert13 Tulajdon köz-, állami-, magán-

Hitetlenek 1962 óta OK
Nem  

toleráns14 OK OK15 OK16 Gyakorlatban     

Magyarázat a táblázathoz: 1: Buddha nem foglalkozott Isten létezésnek kérdésével.  
2: Istenség földi megtestesülése. 3: Nem távozik a nirvána állapotba, amíg minden lény el 
nem éri a megvilágosodást. 4: A hinduizmus ellenállt az iszlám erőszakos vallási téríté-
sének. 5: Dzsanna. 6: Az igazak lelkei a mennybe (Gán Éden − Éden Kert) kerülnek. 7: Nár.  
8: A föld alatt szellemek és démonok laknak, ide kerülnek a gonosztevők, és itt van a hindu pokol.  
9: 8 tüzes és 8 jeges pokol. 10: A gonoszok a saját maguk által készített pokolban szenvednek.  
11: Az ahimsza elvére, vagyis az erőszakmentesség elvére hivatkozva tagad-

ják meg fogyasztását. 12: A buddhizmus minden iskolája támogatja a vege-
tarianizmust, de mindenki maga dönt arról, hogy eszik-e húst. 13: Kóser ételt 
szabad enniük (a ló, a nyúl és a disznó tisztátalan állatok, ezeket nem sza-
bad fogyasztaniuk). 14: „A hívőknek nem szabad hitetleneket testvérbarátok-
nak fogadniuk a hívők helyett! Aki ekképpen cselekszik, az nem várhat Allahtól 
[segítséget] semmiben.” (Korán 3.28) 15: Nincs kizárólagos érvényességre való igény.  
16: Hitetlenek azok, akik nem hisznek Isten abszolút egyetlenségében.

A zuglói japánkert

A világvallások alaptanításai közötti különbségek és a gazdasági tanítások közötti azonosságok

A környezeti problémák súlyosságáról folyta-
tott vitákban gyakran előkerül, hogy a mai em-
ber még e problémákkal küzdve is magasabb 
életminőséget élvez, mint eddigi története 
során bármikor. Noha számos tudós van, aki 
a mezőgazdaság talán soha le nem küzdhe-
tő negatív következményeire vagy a közelgő 
összeomlás lehetőségére hívja fel a figyelmet 
(Diamond, 1992, 1997, 2005; Leacock, 1998; 
Gowdy, 1998; McDaniel, Gowdy 2000), a globá-
lis jólét fokozódását hirdetők tábora is egyre 
hangosabb (Ridley, 2011; Diamandis, Kotler, 
2012). Azonban van egy kérdés, amelyben 
mindkét tábor egyetért: mindketten elismerik, 
hogy az ember átlagos élettartama történel-
münk során többnyire nőtt, és napjainkban 
jóval magasabb, mint a mezőgazdasági forra-
dalom előtt. 
A fenti állításból annyi kétségtelenül igaz, 
hogy a gyűjtögető-vadászó népek születés-
kor várható élettartama többnyire valóban 
meglepően alacsony. 21–37 évnyi élettar-
tamuk (Gurven – Kaplan 2007) jócskán el-
marad nemcsak az Európai Unió (78,82 év) 
vagy az Egyesült Államok (78,37 év), hanem 
hazánk (2012: 74,79 év) vagy az utolsó he-
lyezett Afganisztán (42 év) értékeitől is 
(2007-ben: Erber 2010). A 66,571 éves vi-
lágátlag pedig csaknem a kétszerese a ter-
mészeti népek szerencsésebbjeire jellemző 
adatnak. Nyilvánvaló tehát, hogy e tekintet-
ben óriási haladást értünk el a történelem 
előtti időkhöz képest. 
De mit is jelent ez a fogalom? A születéskor 
várható átlagos élettartam (Life Expectancy 
at Birth - LEB, e0) nem más, mint azon évek 
átlagos száma, amelyet az adott évben élve 
megszületettek megélhetnének akkor, ha a 
halálozási mutatók életük során nem változ-
nának (V. Hajdú, Ádány, 2012). Az e0 értéke a 
halálozási életkorok eloszlásáról semmit nem 
árul el, így lehetséges, hogy a hadzák között is 
előfordulnak 60-70 évesek, és egy 30 éves ná-
luk sem számít aggastyánnak (jóllehet a népre 
jellemző születéskor várható élettartam csak 
34 év). LEB-értékük azért ennyire alacsony, 
mert fiatalkorban aránytalanul sokan meghal-
nak közülük.

1 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_life_
expectancy (2014. április 6.)

Még egyetemi körökben is gyakran hallani 
élcelődéseket a 28 éves gyűjtögető-vadá-
szóról, aki évei alacsony száma ellenére már 
kihullott fogú, éhkoppon maradt aggastyán, 
és épp az elmúlásra készülődik. Az ilyen 
megnyilatkozások mindig a születéskor vár-
ható élettartam fogalmának félreértéséből 
származnak. Elhalálozás természetesen 28 
évesen is előfordulhatott (mint ahogy elő-
fordulhat ma is), de ennek mindig is épp 
ebben az életkorban volt a legkisebb a va-
lószínűsége (Marlowe 2010). Emellett a 
természeti népekre a fogak kiváló állapota 
és a fogszuvasodás szinte teljes hiánya jel-
lemző (Truswell – Hansen 1976, Diamond 
1992, Trier 2008), szemben például a civi-
lizált Magyarországgal, ahol a 35–44 éve-
seknek átlagosan 15,7 szuvas, hiányzó vagy 
tömött (decayed, missing, filled=DMF) foga 
van, a 65-74 évesek 27%-a pedig már az 
utolsó saját fogát is elveszítette (Morava – 
Bárdos 2012). Ami pedig az éhezést és az 
alultápláltságot illeti, a gyűjtögető-vadászó 
társadalmakban, amelyek táplálkozásukat 
gyakran több száz vad fajra alapozták, ritkán 
fordult elő (Diamond 1992, 1997, Dunn 1968, 
Marlowe, 2010, Lee 1979), miközben kétszáz 
évvel ezelőttig a Föld szinte teljes népessé-
ge – leszámítva a természeti népeket - az 
éhínség szélén tengődött (Ponting 2007). Mi 
több, még ma is 800 millióan éheznek (Khan 
– Hanjra 2009), és az emberiség nagyobbik 
fele krónikusan alultáplált (a WHO 2004-es 
adatát idézi Pimentel – Pimentel 2008).  
A fogatlan, csontsovány huszonéves halálra 
készülődése tehát épp az ellenkezője a való-
ságnak, és inkább a civilizált világ jellemzője, 
mint a gyűjtőgető-vadászóé.  
Marlowe (2010) grafikonja alapján megállapít-
ható, hogy a hadza újszülöttek 50%-a átlago-
san 5,58 éves, másik 50%-a 62,42 éves koráig 
él [s a kettő számtani átlaga visszaadja a LEB 
(5,58+62,42)/2=34 éves értékét]. A hosszabb 
ideig élő 50% élettartama pedig összemér-
hető a jelenlegi civilizált átlaggal, amely a CIA 
adatbázisa szerint 66,57 év. E dolgozatban a 
gyűjtögető-vadászók hosszabb életű 50%-ára 
jellemző értéket (amely a hadzák esetében 
62,42 év) és a civilizált átlagot (66,57 év) jó 
közelítéssel azonosnak tekintjük. 

Mivel az emberi egyedfejlődés definíció sze-
rint a megtermékenyítéssel kezdődik, és 
biológiailag már a megtermékenyítéskor ke-
letkező zigóta is emberi egyednek minősül, 
egy emberi populáció egyedeinek átlagos 
élettartamának jellemzésére a születéskor 
várható átlagos élettartam nem alkalmas. 
Ha a Magyar Értelmező Kéziszótár ember 
címszó alatt talált meghatározását („az 
emberi faj egyedeinek összessége”) mérv-
adónak tekintjük, akkor a méhen belüli fej-
lődési stádiumok élettartamát is figyelembe 
kell vennünk. Ennek a követelménynek az 
általam bevezetésre javasolt fogamzás-
kor várható élettartam (Life Expectancy at 
Conception – LEC) tesz a leginkább eleget. 
Mivel 0 időpillanatnak a születés időpontját 
fogadtuk el, és a fogamzás ennél háromne-
gyed évvel korábban történik, a fogamzáskor 
várható élettartam jele e-3/4. 
A zigótákból keletkező csírák túlélési esélyét a 
környezet számos tényezője, köztük a leendő 
anya túlsúlya is befolyásolja. Ferlitsch és mun-
katársai (2004) mesterséges megtermékenyí-
téskor nyert tapasztalataik értékelésével arra 
a következtetésre jutottak, hogy a testtömeg-
index és a teherbeesés valószínűsége között 
fordított lineáris összefüggés van, azaz minél 
nagyobb a testtömegindex, annál kisebb a 
gyermekáldás valószínűsége. Az általuk készí-
tett táblázatból kiderül, hogy ha minden egyéb 
körülmény azonos, a 18 kg/m2 testtömegin-
dexű nők 86,9%, a 24-es indexű nők 70,2% 
teherbe esési eséllyel számolhatnak. Mivel 
2008-ban a világon a nők testtömegindexe át-
lagosan 24,1 volt (Finucane et al., 2011), arra 
következtethetünk, hogy egy átlagos mai civili-
zált nő 100 próbálkozásból csak 70,2-szer lesz 
várandós, míg egy 18-as indexű nő 86,9-szer 
lenne az. Egy karcsú nő 86,9 terhessége közül 
tehát az átlagos nőnél csak 70,2 valósul meg, 
ami karcsú társa terhességeinek 80,78%-a. 
A testtömegindex és a termékenység közötti 
összefüggést három évvel később egy újabb 
vizsgálat is megerősítette2. 
Egy másik környezeti hatás, amely a csírák 
túlélési esélyére befolyással lehet, az alko-
holfogyasztás. A Harvard Medical School ta-

2 http://www.sciencedaily.com/releases/ 
2007/12/071211233947.htm (2014. április 6.) 

Fogamzáskor várható élettartam  
a történelem előtti kortól napjainkig
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A születéskor várható élettartamból termé-
szetesen nem derül ki, hogy e mechanizmus 
működik a háttérben, ezért a jelenséget eddig 
a számunkra kedvezőbb módon értelmeztük 
(és az élettartam növekedéseként könyveltük 
el). Ennek köszönhető, hogy statisztikáink oly 
kedvező képet festenek az emberi élettartam 
helyzetéről civilizált társadalmainkban. Ez a 
kép azonban a legjobb rendelkezésre álló in-
formációk szerint nem felel meg a valóságnak. 
Három olyan életkor van, amikor az ember 
halandósága különösen magas: az embrio-
nális kor elején, a születés utáni években és 
az időskorban (2. ábra). A gyűjtögető-vadá-
szó időkben a három halandósági hullámhegy 
mindegyikében az egyedeknek körülbelül a 
harmada halt meg. A modern civilizációban 
ez úgy módosult, hogy a születés utáni évek 
halandósága – az antibiotikumoknak és egyéb 
orvosi beavatkozásoknak köszönhetően – a 
minimumra csökkent, az időskori halandóság 
pedig megnövekedett. Az azonban eddig nem 
volt ismert, hogy az embrionális halandóság 
is megemelkedett. A középső hullámhegy 
„lenyomása” tehát a két szélső hullámhegy 
„felemelkedését” (és az időskori hullámhegy 
valamelyes jobbra tolódását) eredményezte.
A gyűjtögető-vadászó életmód hátrányául 
leggyakrabban azt hozzák fel, hogy e társa-
dalmakban túl sok gyerek élete fejeződik be 
még a felnőttkor elérése előtt. A helyes prob-
lémafelvetés azonban nem az, hogy jó-e az 
5,58 éves hadza gyerekek elhalálozása, vagy 
az lenne-e a jobb, ha ők is 60 év feletti kort 
érnének meg, mint az átlagos civilizáltak (2. 
ábra). Természetesen az utóbbi eset lenne a 
kedvezőbb, de ennek elérésére civilizációnk 
sem képes. A helyes kérdés ezért inkább az, 
hogy ha e gyerekek ilyen fiatalon meghal-
nak, érdemes-e egyáltalán megszületniük. 
Másképp fogalmazva: van-e értéke egy olyan 
életnek, amely 1–15 éves korban befejeződik, 
és nem folytatódik felnőttkorban. Éljenek-e 
azért ezek az emberi egyedek átlagosan 5–6 

évig (mint a természeti népeknél), vagy az a 
jobb, ha akkor már meg sem születnek (mint 
az ipari civilizációban). A magam részéről erre 
a kérdésre mindenképpen úgy válaszolok, 
hogy a gyerekkorban befejeződő életnek is 
van értéke. Véleményem szerint a felnőttkor 
nem hoz olyan többletet, amelynek az elma-
radása esetén az azt megelőző gyerekkor ér-
téktelenné és értelmetlenné válna. 
Szerencsére a saját véleményemnél maga-
sabb rangú forrásra is van módom hivatkozni. 
A 2012 januárjától hatályos magyar alaptör-
vény II. cikke kijelenti: „Az emberi méltóság 
sérthetetlen. Minden embernek joga van az 
élethez és az emberi méltósághoz, a magzat 
életét a fogantatástól kezdve védelem illeti 
meg.” Anélkül, hogy külön védelmet rendeltek 
volna el számukra, vagy életben maradásukért 
bármi egyebet tettek volna, a természeti né-
pek zigótái hosszabb ideig maradtak életben, 
mint a civilizált zigóták. A gyűjtögető-vadászó 

életmód tehát – ismétlem: nem tudatos tö-
rekvés eredményeképpen – jobban megfelelt 
a magyar alaptörvény szellemének, mint azé a 
nemzeté, amely azt megszövegezte. 
A természeti körülmények között elpusztuló 
gyerekek 50%-os aránya kétségkívül ijesztő, 
de e problémának nem megoldása az, ha e 
gyerekek élete még korábban, már csíra kor-
ban véget ér. A civilizáció és főként a tudo-
mányos-technológiai forradalom tehát nem 
hozott megoldást erre a problémára, hanem 
inkább elmélyítette azt. 
Ezen a ponton felvetődhet a kérdés, hogy az 
alacsonyabb átlagos élettartama ellenére 
nem jobb-e mégis a túlélési görbe modern 
kori lefutása. Talán a civilizált csírák közül ke-
vesebben jutnak el a megszületésig, de akik 
igen, azok nagy valószínűséggel időskorukban 
halnak meg, míg a természeti népek gyereke-
inek fele meg sem éri a felnőttkort. Ezen érve-
lés elismeri, hogy a modern világban sok csíra 
elpusztul, de ezt számunkra mégis könnyeb-
ben elfogadhatónak ítéli, mint a néhány éves 
gyerekek halálát, akikhez már személyes kap-
csolatok fűznek, és akik maguk is szenvedni 
képesek. (Míg a csírákkal kapcsolatban egyik 
probléma sem áll fenn.) Másképpen e meg-
közelítés lényegét úgy is megfogalmazhatjuk, 
hogy a természeti társadalmakban 67–68 
életévre két halálozás jut, míg a civilizált vi-
lágban csak egy, és nyilvánvalóan ez utóbbi 
a jobb. Az így gondolkodók azonban nem ve-
szik figyelembe, hogy a gyűjtögető-vadászó 
gyerekek kevésbé szerencsés 50%-a is túl-
nyomórészt egészségben töltött gyerekkor 

nulmánya szerint3, ha egy pár mindkét tagja 
heti 6 egységnyi alkoholt fogyaszt, a sikeres 
fogantatás valószínűsége 26%-kal kisebb 
azokhoz a párokhoz képest, akik nem isznak. 
Tudjuk, hogy 2005-ben Földünk akkori hat és 
fél milliárd lakójára fejenként 6,1 liter tiszta 
alkoholnak megfelelő italfogyasztás jutott4, 
és azt is, hogy 10 ml tiszta szesz 1 egység-
nek felel meg. Az évi 6,1 literből egy hétre jutó 
117,30 milliliter ennélfogva 11,73 egységnyi 
alkohollal egyenértékű, ami csaknem a két-
szerese a sikeres fogantatás esélyét 26%-kal 
csökkentő mennyiségnek. Így nem tekinthető 
túlzásnak, ha azt feltételezzük (hacsak nem 
fordított irányban), hogy Földünk átlagos há-
zaspárjai legfeljebb 74%-os eséllyel indulnak 
neki a gyerekvállalásnak azokhoz képest, akik 
nem isznak.
A káros szenvedélyek közül talán a dohány-
zás fejti ki a legnegatívabb hatást a csírák 
beágyazódására. Egy holland vizsgálat5 ki-
mutatta, hogy mesterséges megterméke-
nyítéskor már napi két (a nő által) elszívott 
cigaretta is 28%-kal csökkenti a gyermekál-
dás esélyét. Egy másik vizsgálat6 pedig azt 
találta, hogy a beágyazódás valószínűsége 
a felénél is kevesebbre csökkent a nem do-
hányzókhoz képest mind az aktív, mind a 
passzív dohányosoknál. Az alkoholfogyasz-
tásnál megkezdett gyakorlatot folytatva, itt 
is annak a kutatócsoportnak az eredményeit 
fogadjuk el, akik a szerényebb hatásról szá-
moltak be. Mivel a WHO világszerte 1,22 milli-
árd dohányos van7, akik naponta átlagosan 15 
szál cigarettát szívnak el8, a dohányzás nélkül 
megszülető 100 gyerek helyett szüleik csak 
90,79 gyerek megszületésére számíthatnak 
(részletes számítás: Horváth 2016).
Az előzőekben három környezetinek tekint-
hető ártalom beágyazódásra kifejtett hatását 
elemeztük. Az átlagos civilizált ember túlsúlya 
80,78%-ra, az alkoholfogyasztás 74%-ra, a 
dohányzás 90,79%-ra csökkentette a gyerme-
káldás esélyét. Együttes hatásukat – eltekintve 
az esetleges egymást erősítő vagy gyengítő 
hatásoktól – a csökkentett valószínűségek 

3 http://www.bionews.org.uk/page_50154.asp (2014. 
április 6.)

4 http://www.economist.com/blogs/daily-
chart/2011/02/daily_chart_global_alcohol_consumption 
(2014. április 6.)

5 http://www.ivfvictoryphilippines.com/
blog/2013/04/20/effects-of-smoking-on-ivf/,  
http://news.healingwell.com/index.php?p=-
news1&id=524974 (2014. április 6.)

6 http://www.guardian.co.uk/uk/2005/may/26/smoking.
health (2014. április 6.)

7 http://en.wikipedia.org/wiki/Prevalence_of_tobac-
co_consumption (2014. április 6.)

8 http://library.thinkquest.org/17360/text/tx-e-pod.html 
(2014. április 6.)

szorzata adja, ami 0,8078 x 0,74 x 0,9079 = 
0,5427, vagyis 54%. Csupán annál fogva, tehát, 
hogy túlsúlyosak vagyunk és káros szenvedé-
lyeknek hódolunk, zigótáinknak csak kb. fele 
jut el a megszületésig. Ez jelentős különbség 
a gyűjtögető–vadászó társadalmakhoz képest, 
amelyekben a három vizsgált hatás közül egyik 
sem található meg.
Minden rendelkezésre álló adatunk arra utal, 
hogy a megtermékenyült petesejtek tekinté-
lyes része normális körülmények között sem 
jut el a beágyazódásig. Hertig és munkatársai-
nak 1950-es években végzett kutatásai szerint 
a csírák 30%-a anélkül hagyja el a szervezetet, 
hogy arról a nő egyáltalán tudomást szerezne. 
A civilizált világban tehát három zigóta közül 
egy megszületik és eléri az átlagos polgárra 
jellemző 66,57 éves kort, kettő pedig még a 
méhben, csíra korában pusztul el. Egy zigótára 
így (0+0+66,57)/3=22,19 év élettartam esik, 
azaz ennyi a civilizált világban a fogamzás-
kor várható élettartamunk (e-3/4). Az EU27 
e-3/4-értéke 78,82/3=26,27, Magyarországé 
75,1/3=25,03 év.
A vázoltak alapján ugyanakkor jogosan feltéte-
lezhető, hogy az ideális testsúlyú, alkoholt és 
dohányt nem ismerő természeti népek 3 zigó-
tájából 2 is megszületik, s ők ketten megérik a 
népre jellemző születéskor várható élettarta-
mot. Valószínű, hogy a hadzák három megter-
mékenyített petesejtjéből is az egyik pár napos 
korában elpusztul (az ő életkora ekkor 0-nak 
vehető), kettő viszont 34 évesen hal meg (kö-
zülük az egyik valószínűleg gyerekkorában, a 
másik 60-70 évesen). Hármuk halálozáskori 
átlagéletkora (0+34+34)/3=22,67 év. Az 1. 
ábra a három-három zigóta sorsát mutatja 
kelet-afrikai ill. civilizált körülmények között. 
A túlsúly, az alkoholfogyasztás és a dohányzás 
együtt is körülbelül olyan mértékben csök-
kenti a civilizált ember fogamzáskor várható 

élettartamát, hogy jelentősen magasabb szü-
letéskor várható élettartama ellenére LEC-ér-
téke elmarad a gyűjtögető-vadászó hadzáké 
mögött. A kémiailag ható fogamzásgátlók, a 
művi terhességmegszakítás, valamint a le-
vegőt szennyező nitrogén-oxidok figyelembe 
vételével pedig még ennél is jóval alacsonyabb 
értékekhez jutunk (Horváth 2016).
Az adatok alapján tehát arra kell következ-
tetnünk, hogy fajunk egy átlagos egyedének 
élettartama az elmúlt 12 000 évben nem 
magasabb lett, hanem alacsonyabb, és ez a 
csökkenő tendencia – mivel a városokban élők 
(ezért nagy nitrogén-oxid-koncentrációnak 
kitett) és a túlsúlyosak aránya várhatóan to-
vább növekszik – valószínűleg az előttünk álló 
évtizedekben is folytatódni fog. Számításaink 
arra utalnak, hogy amikor az emberi halálozás 
időpontjának az elmúlt évezredek alatt vég-
bement kitolódásáról beszélünk, félreértjük a 
helyzetet. Noha fejlett orvostudományunknak 
köszönhetően ma már többnyire fel tudnánk 
nevelni – és az öregkorig el tudnánk juttatni 
– azokat a gyerekeket, akik a vadászó-gyűjtö-
gető társadalmak idején még egy-két évesen 
meghaltak, ezt mégsem tehetjük meg, mert 
ezek a gyerekek nagyrészt ma már meg sem 
születnek. Sőt sokan még azok közül is elpusz-
tulnak embrió koruban, akik természeti körül-
mények között megérték volna az időskort. 
A közvélekedéssel ellentétben a civilizációs 
hatások eredője (amelynek mind az orvostu-
domány, mind a környezetszennyezés része) 
nem az, hogy az emberegyedek élettartamát 
felfelé „húztuk”, hanem az, hogy lenyomtuk. 
Az emberi egyedek elhalálozásának átlagos 
időpontja nem felfelé, hanem lefelé tolódott 
– némelyeké magasabb lett, sokkal többeké 
viszont olyan mértékben csökkent, hogy át-
esett a születés által kijelölt küszöbön, így ők 
statisztikáink számára láthatatlanokká váltak. 
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után vagy közben halt meg, és azt sem, hogy 
a haldoklás és szeretteink elvesztése nem a 
szenvedés egyetlen forrása az életben. A ci-
vilizált ember valószínűleg legalább 50 olyan 
krónikus betegségtől szenved, amely a me-
zőgazdaság megjelenése előtt igen ritka volt 
(Lieberman, 2013), boldogságszintje alatta 
marad pl. az eszkimókénak (Biswas-Diener 
et al., 2009; Szondy, 2010), sőt a XX. század 
során a fejlett világban a depresszió (vagyis 
a végletes boldogtalanság) előfordulásá-
nak a gyakorisága tíz- vagy hússzorosára 
növekedett (Seligman, 2007). Mindez arra 
utal, hogy a civilizált ember életminőség-
beli fölénye korántsem annyira egyértelmű, 
mint amilyennek talán a rendelkezésre álló 
egészségtani, antropológiai és pszichológiai 
adatok áttekintése előtt talán tűnik. Hara-
ri (2012) nagyszerű könyve végén többször 
is felteszi a kérdést, jobb lett-e az ember 
élete tízezer év viharos történelem után.  
A bolygó urai lettünk (valamilyen tekintet-
ben), de vajon megérte-e? Úgy tűnik, erre a 
kérdésre az emberi élettartam szempontjából 
(is) nemleges a válasz.
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A jövő, amiről ma beszélünk, holnap már a hírekben szerepel. De ez így van rendben – olvasom Thompson 
(2016) cikkét a British Airways járatán London felé.

Ki ne gondolkodna olykor azon, hogy – nagy 
valószínűséggel – mit hoz a holnap? Néhány 
évtizede még leginkább különc futurológusok 
foglalkoztak a jövőjóslással, és érdekesség-
ként figyeltük mondandóikat. Ez ma már ré-
szévé válik üzleti életünknek. Világunk egyre 
vadabban változik, s benne a mi lehetőségeink, 
kockázataink, szerepeink.
A mesterséges intelligenciától és robotikától 
az önvezető járműveken és kriptovalutákon 
át a virtuális valóságig és a dolgok internetéig 
(IoT) életünk és gazdaságaink építőkockái és 
valóságpercepcióink, bennük jövőképeink vál-
tozása, a lehetőségek palettájának bővülése 
egyre gyorsul. „Kimaradtál a negyedik ipari for-
radalomból? Sebaj, az ötödiket már letölthe-
ted a netről holnap reggel. (...) Bomlasztó erők 
zavarják üzleti modelledet? Ne aggódj! Egy új 
generáció már most elkezdte bomlasztani a 
te bomlasztóidat” – nyugtat meg (vagy sem) 
Thompson.
Számos izgalmas trend tapasztalható napja-
inkban, amelyek egy része a fenntarthatóság, 
egy jobb emberi lét felé mutat. Ezek egyi-
ke-másika bizonyára vitatható a szemlélő, 
elemző saját kulturális, filozófiai nézőpont-
jának tükrében, hiszen a magántulajdont, a 
munkaalapú társadalmat, a verseny- és profit-
maximalizálás mindenek feletti érvényét kér-
dőjelezik meg.

Nem a tulajdonlásnak

Még soha nem éltünk ilyen világban, ahol eny-
nyire egyszerűen és nagy arányban hozzá lehet 
jutni alapvető termékekhez, árucikkekhez és az 
általuk nyújtott biztonsághoz, kényelemhez és 
(olcsó) élvezetekhez, mint manapság az úgy-
mond „fejlett” országokban. Ebben az új keret-
rendszerben, anyagilag gazdag életmódban az 
egyre több holmi birtoklása már messze nem 
olyan érdekes és vonzó dolog, mint ez idáig 
bármikor. A szűkösségben akinek több van, az 
sikergyanús ember. Az évtizedek óta növekvő 
bőségben viszont a bolondosan tovább gyűj-
tögető és felhalmozó ember már inkább egy 
szánalmas alak. Főleg, amikor harácsoló te-
vékenysége közben másokat károsít, unfair 
vagy kíméletlen módon habzsol, mértéktelenül 

igyekszik részesülni a társadalomgazdasági 
javakból. A bőség sem végtelen, így az elosztás 
praktikus és etikus elemeiről megfeledkezni, 
azok jelentőségét kultúrá(i)nkban felülírni olyan 
viselkedési mintázatokkal, amelyek evolúciós 
jelentősége kifakulóban van, balgaság. A tulaj-
donlás, birtoklás és birtoklásvágy a barbariz-
mus korai időszakára vezethető vissza Veblen 
(1898) szerint. Évezredek tapasztalataival, a 
21. században illik ezen továbblépnünk! Tanulva 
például skandináv barátainktól, akik jó ideje a 
lagom kultúrájában élik és élvezik mindennap-
jaikat. A lagom annyit jelent, hogy „éppen jó”, 
„éppen elég”. Nem kell több, nem kell nagyobb, 
nem kell újabb, nem kell másik, nem kell a tiéd, 
sem az övé. Ez itt nekem, nekünk éppen megfe-
lel. Működik, funkcionál, és mi így szeretjük. Ha 
majd elromlik, megjavítjuk. Vagy akkor veszünk 
valami újat, talán jobbat. Most inkább menjünk, 
sétáljunk, bringázzunk egyet a tengerparton 
vagy az erdőben! Vagy olvassunk, tanuljunk va-
lami érdekeset, hasznosat!
A sok, a minél több vágyát felcseréljük az 
egyedi, különleges, ikonikus és így figye-
lemre méltó értékeket hordozó lételemekre;  
a jó helyen, jó fekvésű és luxussal felszerelt 
otthonra, a design, kényelem, biztonság és 
teljesítmény szempontjából különleges au-
tomobilra, egy-egy igazán szép és tartós 

designer ruhadarabra, drága és úgy ritkább, 
kevesebb kulináris élvezetekre, unikális él-
ményekre, tapasztalatokra. Tömegfogyasz-
tás helyett minőség, mértéktelenség helyett 
egyediség.
Mi több, Veblen (1899) conspicuous consump-
tion and leisure, azaz „hivalkodó fogyasztás és 
szabadidő” fogalmai is érthetőbbé és emészt-
hetőbbé válnak, amikor nem csak az uralkodó, 
az uraság, az ultragazdag képes befektetett 
(szolga)munka nélkül különlegesen, szinte 
perverz élvezettel hobbijainak élni mások ve-
rítéke árán. Ehelyett bárki, szerencsés helyre 
született földi halandó, aki úgy dönt, hogy nem 
áll többé be a sorba, nem kér a prefabrikált és 
mások által neki szánt téridő- és funkciósze-
letkékből, hanem inkább megvalósítja önma-
gát. Nem adósodik el, nem vállal felelősséget, 
nem pofozkodik, nem ránt más érdekében kar-
dot, hanem szépen, nyugodtan, szabadon és 
élvezettel éli az életét.
Korunk digitálizálódó és virtuális nomádjai 
egyre inkább az easy come easy go, azaz 
„könnyen jön, könnyen megy” hullámain 
szörfölnek. Ők már nem hatalmas, méreg-
drága fenntartású házra és autóra vágynak, 
hanem kényelemre és szabadságra. Ingatlan 
és ingó vagyontárgyak tulajdonlása helyett 
bérlik és egyre inkább megosztják a szolgál-

Trendek − jóslatok
SZERZŐ: Nemeskéri Robert

Forrás: http://gotomootpoint.blogspot.hu/2015/12/the-retrofuture-looks-dippy.html
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tatásokat. A körülöttük lévő tárgyak már nem 
feltétlen definiálják lényüket, létüket. Nincs 
szükségük a velejáró karbantartási kényel-
metlenségekre, sem a pénzügyi csapdákra: 
eladósodásra, kamatos kamatokkal és va-
lutaárfolyamokkal való sziszifuszi birkózásra 
és így munkakényszerre. A vagyonosodást, 
ami évezredeken keresztül logikus és von-
zó megközelítésnek tűnt túlélés és siker 
szempontjából, manapság elsodorni látszik 
a flexibilitás és szabadságfokok növelésének 
igénye és lehetősége. Az emberiség a fejlő-
dés egy olyan új fázisába lépett, amely ed-
dig ismeretlen volt. A technika, a tudomány 
csodálatos vívmányai alapjában változtatják 
meg létünk szükségleteit, az emberi elme és 
evolúciós kísérlet kibontakozásának lehető-
ségeit. Vele az értelem, a (jó)ízlés és az er-
kölcs újradefiniálása is felgyorsulni látszik.

Szabadidő

Ahogy lassacskán szinte minden elképzelhető 
munkatípust és teendőt automatizálunk, kom-
puterek és robotok segítségével hatékonyabbá 
és „tökéletesebbé” teszünk, az emberek funk-
ciója és igazi értéke a termelési és fogyasztási 
rendszerben a kreatív tervező és a fogyasztó 
marad. Gondolkozz, beszélj, írj, rajzolj és gon-
dold újra! Utazz mindenfelé, vedd és edd meg, 
fotózd le, és oszd meg a többiekkel! Csak ne 
izzadj bele; kivéve, ha éppen az a célod, mert 
sportolni, napozni vagy szaunázni akarsz.  
A jövő dolgozói az IoT világában neuro-imp-
lant technikusok, virtuális valóság designerek 
és 3D nyomtatás mérnökök lesznek (Hewlett 
Packard, 2017).
Munkahelyeink a jövőben nem a máig is-
mert, tradicionálisan kötelező vagy kényszer 
formában léteznek. Nem azért dolgozunk, 
hogy alapvető szükségleteink kielégítéséhez 
megteremtsük az anyagi feltételeket, hanem 
azért, mert érdekel minket valami, és élve-
zettel foglalatoskodunk vele. Utópiának tűnik 
ez (még)? Meglehet. Bár egyre többet és ko-
molyabb helyekről halljuk, hogy egy bizonyos 
szintű alapellátás állampolgári joggá válhat 
belátható időn belül. Svájcban tavaly – első-
ként – szavaztak is már erről. Igaz, egyelőre 
elutasították a honatyák ezt a radikálisan jó-
léti állami lépést.
Ugyanakkor látni kell, hogy a gazdaság mai ha-
tékonysága mellett bőven megtermelünk ele-
gendő terméket, jószágot mindenki ellátására. 
Amennyiben az értelmetlenül torz elosztási vi-
szonyokat sikerül megváltoztatni, hirtelen egy 
mesébe illő világban találjuk magunkat. Csak 
észre kell venni, kinevetni és elutasítani a ko-

runkat kényszerhelyzetben tartó gazdaságpo-
litikai és filozófiai dogmákat. Beleértve az egyre 
idétlenebb rablókapitalista rendszer haszonél-
vezőit, akiknek köre – arányaikban – szűkül, 
és egyre kevésbé érezhetik kényelmesen és 
biztonságban magukat kiharcolt pozícióikban. 
Jelen technikai és termelési képességeinkkel 
– benne energia- és anyagi erőforrás-szük-
ségleteinkkel – bőséges játszótérré tehetjük 
az egész világot. Úgy értve, hogy a jelenleginél 
markánsan kevesebb új anyagra és 100%-ban 
megújuló energiára építünk. Bizonyos korlátok 
között mindenki megvalósíthatja álmait, meg-
tapasztalhatja a számára lényeges és értékes 
élményeket. 
Persze ezt, ilyes meséket már régen is hal-
lottunk. És lám, mi lett belőlük... Ami azt illeti, 
az én életemben bevezették a szabad szom-
batot, a 40 órás munkahetet, és kísérletek 
léteznek 4 napos munkahétről (pl. Volkswa-
gennél) és napi maximum 6 órás munkaidő-
ről (pl. Svédországban). És hol vagyunk még 
a Keynes által évtizedekkel ezelőtt megjó-
solt 15 órás munkahéttől (Hewlett Packard, 
2017)? Talán nem is messze. Ahogy az ame-
rikai futurista, Thomas Frey (2017) állítja: 
„Az emberiség többet fog változni a követke-
ző 20 évben, mint eleddig egész történelme 
folyamán.”

Véleménynyilvánítás

És tényleg, mi lesz azzal a sok idővel, ener-
giával és tettrekészséggel, amely felszabadul, 
amikor az embereknek nem kell robotolással 
tölteniük napjaikat? Amikor nem a munkagé-
pek és pultok mögött kell alacsonyabb szintű 
döntéseket hozniuk százszámra. Az a mentá-

lis potenciál, ami így szabaddá válik, könnye-
dén az emberek életét valóban befolyásoló, 
fontos kérdések és tervek felé irányul majd. 
Remélhetően.  
Meglehet, az emberek végre elkezdenek ak-
tívan foglalkozni az életüket és jövőjüket 
befolyásoló kérdésekkel, fejlesztési tervek-
kel és szabályozással, magával a politikával. 
Meglehet, a képviseleti rendszer helyett egy 
résztvevői demokrácia alakul ki a magas fokú 
komputerizáció és az internet segítségével. 
Technikailag ezt már most meg tudnánk való-
sítani, csak nem vagyunk mentálisan és intel-
lektuálisan felkészülve rá. Ugyanakkor egyre 
kevesebb polgár nézi jó szemmel a mellé-
beszélő, sumákoló, zárt ajtók mögött keverő, 
korrupciógyanús figurákat, akiket négyévente 
– ócska, hazug színházi produkciók alapján 
– megválasztanak, akik újra meg újra megvá-
lasztatják magukat, annak ellenére, hogy már 
csak egyre szűkülő buzgó hívek bíznak ben-
nük. Ha egyáltalán. Két és fél ezer éve, amikor 
a demokráciát kitalálták ógörög gondolkodók 
és tettrekész vezetők, egyértelmű volt, hogy 
az a polgár, aki részt vesz a döntéshozásban.  
Amikor ma ilyesmiről gondolkozunk, könnyen 
az anarchia bélyegével illethetnek minket. 
Mintha az anarchia valami szörnyűség, va-
lami szükségszerűen romboló dolog lenne. 
Pedig alapértelmezés szerint nem más, mint 
a hierarchia és az uralkodó osztály elutasí-
tása. Az anarchista nem terrorista, nem a 
társadalom működése és a rend, hanem a 
rend leple alatt garázdálkodók ellen lép fel. 
Érdekes módon az amerikai alapító honatyák 
még cserélgetve használták az anarchia 
és demokrácia szavakat (Barrington-Bush, 
2015). Emma Goldman politikai aktivista, 

feminista író és tanító 1910-ben így fogal-
mazott: „Az anarchizmus az emberi elme a 
vallás hatalma, az emberi test a szegény-
ség hatalma és a kormány bilincsei alól való 
felszabadításáért áll ki. Egy olyan társadal-
mi rendért, ami szabadon önrendelkező (és 
csoportosuló) magáneremberekre épül”. 
(Gordon, 2013)
Gondoljuk csak el, milyen egyszerű és logikus 
lenne minden munkanapon egy-két órát azzal 
töltenie minden gondolkodó polgárnak, hogy 
átnézi a híreket, és szavaz néhány eldöntendő 
kérdésről! Érintett milliók és nem néhány száz 
nárcisztikus önjelölt, még inkább néhány tucat 
üléstermekben unatkozó pártkatona, előre el-
döntött megállapodások, a polgárok számára 
(át)láthatatlan forgatókönyvek alapján hoznák 
a mindenkire érvényes döntéseket.
Így nézve az is érthetővé válik, hogy felső 
szintű döntéshozók és morzsalesőik miért 
működtetnek már régóta egy olyan szisz-
témát, amelyben a polgároknak sem idejük, 
sem tanult képességük nincs a rendszeres 
véleménynyilvánításhoz. Hogy miért nincs a 
humán és szociális tőke fókuszban, és miért 
transzformálódott a jóléti állam az adósok 
államává (Bohle, 2017)? És hogy miért lehet 
kulcsfontosságú szerepük agymosó médi-
umoknak, csalfa médiaszereplőknek, cele-
beknek és egyéb furán fénylő, alacsonyrendű 
életformáknak? Jó hírem van: egyszer ennek 
is vége lesz!

Figyelem a derékvonalra

A világ jóval több élelmiszert termel, mint ami 
elegendő lenne az összes ember ellátására, 
mégis százmilliók éheznek naponta. A gaz-
dagabbak, miután degeszre tömik a hasukat, 
szemétbe dobják a feleslegesnek ítélt vagy az 
ügyetlen tárolástól megromlott ennivalóikat, 
míg a szegényebbek közül sokan kukázásból 
élnek, vagy éhen halnak. 
Ugyanakkor olyan figyelemreméltó kezde-
ményezések is akadnak már, mint például a 
dumpster dining movement (Best, 2014), 
ahol – a problémára való figyelemfelhívás 
érdekében – a szeméttől megmentett éte-
lekből készítenek jó minőségű, bulis vendég-
lői kosztot romkerti környezetben, például 
New Yorkban. Az amerikai Natural Resources 
Defense Council (Természeti Erőforrás-vé-
delmi Tanács, https://www.nrdc.org/issues/
food) felmérése szerint ha csak Amerikában 
mindössze 15%-kal visszafognák az élelmi-
szerpazarlást, azzal 25 millió embert lehetne 
jóllakatni naponta. 

Azután ott vannak az urbánus kertek, sőt 
az ún. gerilla kertészet (pl. http://www.
guerrillagardening.org, https://yourstory.
com/2016/10/kitchen-gardeners/) is terjed 
a nagyvilágban. Londontól Sydneyig, Los An-
gelestől Bangaluruig. Ez talán nem is akko-
ra különlegesség a volt szocialista országok, 
mint például Románia vagy Kuba lakossága 
számára, ahol éhes városlakók természete-
sen ilyesmire „vetemedtek” már évtizedek-
kel ezelőtt.  A kisebb konyhakertekről nem 
is beszélve, amelyek itthon is folyamatosan 
működnek a külvárosi telkeken.  Ugyanakkor 
innovatív és bátor kezdeményezések ezek a 
túlépített és túlszabályozott, túlszofisztikált 
vagy inkább degenerálódott nyugati nagyvá-
rosok fortélyosan távirányított és rövid pórá-
zon tartott „biorobotjai” körében.
Említhetnénk más jó példákat is az élelmiszer-
lánc fejlődésében, mint a már iparilag újra-
hasznosított alkotóelemeket. Ilyenek például, 
ha pékségi maradvány kerül a sörerjesztés-
be, felhasználatlan gyümölcskészletek men-
nek ivólé-, lekvár- és pálinka-alapanyagnak, 
használt étolajból – kondicionálás után – lesz 
bioüzemanyag. Olyan huncutságokkal is talál-
kozhatunk, mint az alapdiéták masszív újraér-
telmezése például a HUEL (https://huel.com/
products/huel) által, ami állítólag önmagában 
egy teljes értékű, púder formában fogyaszt-
ható diéta, kiút az emberiség éhezéséből, és 
megoldás a hosszú űrutazásra (már akinek).
A valóság mindazonáltal sokkal inkább azt 
mutatja, hogy mielőtt még igazi – planetáris 
szinten – megnyugtató megoldást találunk 
az emberiség élelmiszer-ellátására, ugyan-
csak fel kell gyűrjük az ingujjunkat, ahogy azt 
a szakirodalom (Pollan, 2006; Patel, 2007; 
Nestle, 2007; Roberts, 2008) kevésbé op-
timistán érezteti velünk. Az olcsó olaj végé-
vel az élelmiszerlánc működésében is óriási 
változások, problémák várhatók. Gondoljunk 
csak a rengeteg mezőgazdasági gépre és jár-
műre, a hosszú transzportláncokra és azok 
üzemanyagigényére! Mikorra is tesszük az 
olcsó olaj végének időpontját? 2030 körülre! 
Ha hinni lehet Fatih Birol török közgazdász-
nak, a Nemzetközi Energia Ügynökség vezető 
gazdasági elemzőjének. Ugyanakkor a jelen-
legi világpiaci olaj- és gázárak megingatják 
ezt az elképzelést. Félreértés ne essék! Birol 
egy zseniális szakember, ahogy sok más profi 
elemző, tervező és futurista is az. Csakhogy 
világunk olyannyira komplex, hogy a jövő(nk) 
már rövidebb távon is kiszámíthatatlan, hát 
még évtizedes periódusokra. Ugyanakkor 
van valami mély logika, mintázat a planetá-

ris geobiokémiai és fizikai folyamatokban, és 
mégúgy az antropogén epoch, az emberiség 
korszaka drámájának kibontakozásában. 
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Ha az ember kritikus szemlélettel éli az életét, 
és nem átallja meglátásait, álláspontját valami 
őt érintő témáról olykor kifejteni, tudományos 
alapossággal, kvázi tudományosan, avagy en-
nek igénye nélkül, ráadásul hozzá hasonlóan 
fifikás versenyzővel áll szemben, aki bizonyos 
szempontból másként ézékeli, értékeli a vilá-
got, annak folyamatait és információtartalmát, 
kialakulhat az a helyzet, hogy l’art pour l’art, a 
vita kedvéért folytatott és valójában sehová 
sem vezető vitába kezdenek. Mindkét fél meg-
próbál tényekre, adatokra, objektív (és szubjek-
tív), valamint objektívnak tekintett, lehetőleg a 
nemzetközi peer reviewed szakirodalomban, de 
mindenképpen írásban megjelent okosságokra 
hivatkozni, hogy saját álláspontját, annak érvé-
nyességét és megbízhatóságát bizonygassa. 
Olykor egy ártatlannak induló, könnyed vitából 
egymás tudományos és erkölcsi alapállását 
megkérdőjelező, avagy cinikus csattanóval 
végződő kellemetlenség következik. Megnyug-
tatásul: jelen esetben ilyesmiről szó sincs! Itt 
két – a környezetvédelem iránt elkötelezett – 
szakember vitatkozik, akik majdnem ugyana-
zon az oldalon állnak. Majdnem. 
Szeretnék néhány Horváth Balázs által a „Mi a 
baj mégis az autóval” c. cikkében kiemelt témára 
reagálni, megpróbálva tisztázni álláspontomat.
Valóban tragikus, hogy emberek ezrei, valójában 
milliói halnak meg évente az autózás következ-
tében. A levegőszennyezés mellett a közvetlen 
közlekedési balesetekben az EU-ban évente 25-
30 ezren vesztik életüket, és további 135 ezer 
polgártárs sebesül meg súlyosan, akik gyógyí-
tási és rehabilitációs költségeit 100 milliárd eu-
róra taksálják (EB, 2016). Csak Magyarországon 
kb. 12 óránként hal meg valaki az utakon, míg a 
világon minden 6. másodpercben (Bíró, 2011). 
Valójában békeidőben a ritka járványokon kívül 
a legnagyobb kockázat mindennapi életünkben: 
kihajtani az autópályákra. És mégis... Emberek 
milliói teszik ezt nap mint nap. Mert megállni 
nem lehet, hajózni, autózni, repülni kell! Felfe-
dezni, megismerni, új kapcsolatokat teremteni, 
tanulni és kereskedni kell!
Nem véletlen, hogy az elmúlt évszázadban 
milyen sok egyetemen és kutatóintézetben 
foglalkoznak penge mérnökök és kutatók a 
közlekedésbiztonság és az utóbbi néhány évti-
zedben a közlekedés környezetvédelmi aspek-
tusainak fejlesztésével.
Előző cikkemben nem arra próbáltam rációt 
találni, hogy miért is jó és okos (és etikus) do-

log V8-asokkal, füstölgő gumikkal gyorsulni 
és döngetni a lassan már mindent behálózó 
utakon, hanem arra, hogy akár a flow élményt 
is megtapasztalhatja az, aki autózik. Termé-
szetesen egyetértés van közöttünk abban, 
hogy ennek a szabadság- és sebességél-
ménynek a negatív környezeti és egészségi 
kockázatait komoly erőkkel és folyamatosan 
csökkentenünk kell!
Ugyanakkor ezt − és itt a nézeteltérés − én nem 
feltétlenül a lövedékformájú, csúcs légellenál-
lási tényezőjű járművekkel látom a tömegek 
számára megvalósíthatónak és kívánatosnak. 
A légellenállási tényező optimuma mellett az 
egész hajtómű és a már az előző cikkben em-
lített további fizikai (és szociálpszichológiai) 
tényezők is fontosak a jövő „fenntarthatóbb” 
közlekedésének kialakításában.
Addig is, hasonlóan az eredeti cikkben említett 
Hetesi kolléga matchboxához, magam is meg-
próbálok kedvező fogyasztású de erős autókkal 
járni. Miközben minden energiafaló elektronika, 
prémium audio, autoklíma és más berende-
zések hozzájárulnak a kényelemhez és egyes 
pszichológ(us)ok által tán vitatott életérzéshez. 
Biztosan azt is ki lehetne számolni, hogy az 
az 1,2 millió km, amit én eddig az 1970-es 
évek vége óta adrenalingőzösen levezettem, 
mekkora levegőszennyezést produkált, és úgy 
talán már egy érzékelhető szinten hozzájárul-
tam egyik embertársunk idő előtti tragikus tá-
vozásához. Ez tényleg kemény! Ha így nézzük. 
Ugyanakkor ez egy meglehetősen sajátos né-
zőpont és logika amikor erkölcs és személyes 
felelősség rendeltetik mellé. Mi ez? Méregzöld-
ség?! Mindazonáltal elkezdek morfondírozni 
azon, hogy ki mivel, mi mindennel árt(hat) em-
bertásainak, beleértve családtagjait, barátait, 
kollégáit, és hogy mindazt hogyan lehetne tu-
dományosnak látszóan számszerűsíteni. Bjørn 
Lomborgtól tanulhattunk egyet s mást; miként 
lehet nyers adatokat pszeudoprofi módszertan-
nal egészen másként látni és láttatni, mint az 
megszokott (Lomborg, 2001), és ezzel megza-
varni még gondolkodó agyakat is. Nem állítom, 
hogy érzéketlenül hagy az ilyes gondolatmenet.
Némileg személyesebb és szubjektívebb ol-
dala nem tervezett pengeváltásunknak a csak 
Amerikában napi több millióra rúgó orgazmu-
sok és az ennek köszönhetően az autók hátsó 
ülésén fogant utódok. Amivel korántsem aka-
rom azt sugallni, hogy pajkos fiatal és kevésb-
bé fiatal vállalkozó szellemű embertársaink 

ne lennének képesek bárhol másutt örömöt 
találni egymás közelségében. Svéd kollégáim 
például váltig állítják, hogy nordic lakosságuk 
minimum fele céges bulikon fongan(t), ahol 
szeretni való vikingjeink rendre kirúgnak a 
hámból és gyakorta el is veszítik a fonalat. És 
hol fogannak a magyarok? – kérdezhetnénk. 
Manapság leginkább sehol. Némelyek talán 
Londonban meg Berlinben, albérletekben. S 
ha már anekdotika: a Flow elmélet mindket-
tőnk által referenciaként használt megte-
remtője és leírója, Csíkszentmihályi Mihály is 
hogyan köthető a „rövid utak csábításához”? 
Mivel különös magyar nevét az észak-ameri-
kai egyetemeken nem tudják helyesen kiejteni 
a hallgatók, ő a következő segítséget nyújtja, 
némi humorérzékről adva tanúbizonyságot: 
„...pronounce it like: chicks sent me high!”, 
vagyis: „a csajok feldobnak!” Ahogy a bor, a 
kávé, a csoki, az Internet...
Hát itt állunk. Talán döbbenetesen. Talán csak 
őszintén és esendően. A magunk olykor elté-
rő, máskor nagyon is hasonló meglátásaival 
és a komplex, adaptív rendszereket leíró ko-
molykodó és egyben naive narratíváival. Nem 
gondolom, hogy csak nekem lehet igazam. Mi 
több, ahhoz, hogy a világban betöltött parányi 
szerepeink és életünk értelme(zése)i némi 
rezilienciához vezessenek bennünket, s talán 
a nirvánához is egy napon, pontosan szüksé-
günk van a megközelítések sokféleséségére, 
diverzitására. Nem abszolútumokban, hanem 
elérési módokban járjuk saját útjainkat. 
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Mi a baj mégis az autóval?
SZERZŐ: Horváth Balázs egyetemi docens / Széchenyi István Egyetem, Környezetmérnöki Tanszék

Érdekes vita bontakozott ki szerkesztőségünkben Horváth Balázs Környezetkímélő közlekedés áram-
vonalas autókkal című cikkével kapcsolatban. Szeretnénk a vita során megfogalmazott gondolatokat 
az olvasóinkkal is megosztani. Elsőként Horváth Balázs egyetemi docens, majd Nemeskéri Robert,  
a KÖVET volt ügyvezető igazgatójának írását közöljük. 

Kétségtelen, hogy az autóba – mint minden 
technikai csodába – bele lehet szeretni, és ha 
ez megtörtént, nehéz nem boldogságunk felté-
teleként tekintünk rá. Ugyanakkor nem hiszem, 
hogy több évtized pozitív pszichológiai kuta-
tásait (amelyek szerint a megvásárolt dolgok 
által kiváltott eufória érzése az idővel lecseng) 
érvénytelenítenék a filmek (amelyekben a volán 
mögött ülő színészek a forgatókönyv instrukció-
it követve jókedvet tettetnek) vagy bármely más 
művészeti ág remekei, amelyek ehhez hasonló 
üzenetet hordoznak. Még kevésbé képesek erre 
a személyes megfigyelések, amelyekből vita-
partnerem írásában jócskán akad.
Lehet persze, hogy az autó valakit szabadság- és 
hatalomérzéssel, flow-val vagy kívánatos part-
nerekkel ajándékoz meg, de ne felejtsük el, hogy 
mindezek az autó feltalálása előtt is léteztek.  
Az, hogy a ma embere már csak az autópályán 
száguldva érzi szabadnak magát, fiataljaink csak 
a hátsó ülésen szerelmeskedhetnek, sokan pe-
dig csak a volán mögött tudják levezetni az őket 
ért napi stresszt [például gondolkodógépnek 
nevezve autójukat (Csíkszentmihályi, 1997)], ko-
runknak nem dicsősége, hanem szegénységi bi-
zonyítványa. Az autó mindezekhez eszköz lehet, 
de egyáltalán nem szükséges eszköz.
Az autó csak annak adja vissza egy részét, amit 
a modern ember elveszített. És bár egy techni-
kai eszköz birtoklásának vágya igen erős lehet, 
ez ugyanúgy terméke a modern világnak, mint 
maga az eszköz (Gowdy, 2007). Ennek felkel-
tésére szolgálnak a reklámok, és a birtoklási 
vágy növekedését váltja ki az is, ha a szomszéd 
új autót vesz. Engem is erősen elgondolkoztat, 
hogy miközben mások húszévesen már máso-
dik autójukra tesznek szert, én csak negyven 
felett jutottam el első biciklim megvásárlásá-
ig. Velem van a baj, hogy az előzővel több mint 
húsz évig elégedett voltam, és még ma is 
örömmel használom? Biztos, hogy én vagyok 
az, akinek (egy nyilvánvalóan fenntarthatatlan 
világban) meg kell változnia?
Korábbi cikkemben említettem, hogy Magyar-
országon évente kb. nyolcezer ember hal meg 
a motorizált közlekedés okozta levegőszeny-
nyezés miatt. Lehet, hogy az autózás egy 

„életérzés”, „kultúránk meghatározó eleme” 
és még a következő generáció fogantatásának 
helyszíne is, de a mérleg másik serpenyőjé-
ben más emberek halála van. (Érdemes lenne 
megvizsgálni azt is, hogy a hátsóülés-fogan-
tatású amerikaiak hány százaléka volt várt 
gyerek, akinek örültek, és mennyire szükséges 
az utánpótlás biztosításának ez a módja egy 
olyan országban, amely már ma is a harmadik 
legnépesebb a világon.) Kétlem, hogy van any-
nyi (elégedett mosollyal az arcon megtett) ki-
lométer vagy akkora intenzitású (hátsó ülésen 
átélt) orgazmus, ami erkölcsileg elfogadható-
vá teszi évi nyolcezer ember halálát. 
Több ezer haláleset nem olyan dolog, amin 
csak úgy át lehet siklani. Ha azokat, akik 
szerint ez nem helyénvaló, „kényszeresen 
megfelelni akarónak”, „megszállottnak”, „op-
timalizált biorobotnak” nevezzük, hát legyen. 
De van ugyanerre egy régibb keletű szavunk is: 
erkölcsös. Miért nem ezt használjuk inkább? 
Hogy az autó a társadalmat még ezekkel a 
halálesetekkel együtt is boldogabbá teszi? 
Ennek a feltételezésnek ellentmond, hogy épp 
a XX. században, amikor az autó – és renge-
teg más műszaki találmány – Amerikában és 
Európában elterjedt, a tíz- vagy hússzorosára 
nőtt a depressziósok száma, miközben az át-
lagpolgár boldogságszintje stagnál (Seligman 
et al., 2007; Seligman, 2011). A fogyasztói 
társadalomban felnőtt tinédzserek megfigye-
lésénél és az általuk nézett filmek üzeneténél 
több alátámasztást igényelne az a kijelentés, 
amely szerint az autó „az életminőségünket – 
még negatív környezeti és egészségügyi ha-
tásai ellenére is – jelentősen javító megoldás”. 
A pszichológia valójában azon az állásponton 
van, hogy a mai depressziójárvány egyik fő 
oka épp a boldogsághoz vezető rövid utakba 
vetett túlzott bizalom. A technológiai fejlődés 
szinte minden mai újdonsága ahhoz segít 
hozzá bennünket, hogy gyorsabban érjünk el 
valamit. Ezt szolgálja a tv, a drog, a csokoládé, 
az internet... és igen, az autó is. Azt, aki en-
ged e rövid utak csábításának, ahelyett hogy 
a kiteljesedést tenné meg céljának, könnyen 
elérheti a depresszió (Seligman, 2002). 

Társadalmi szinten semmi bizonyíték nincs az 
autó boldogságfokozó hatására. Persze mindig 
vannak, akik egy adott pillanatban elégedettek 
az életükkel, és boldogságuk egyik fő forrásának 
épp ezt jelölik meg. De ezt az ideiglenes állapotot 
több mint ellensúlyozza azok boldogtalansága, 
akiknél ugyanabban az évben súlyos betegséget 
állapítanak meg, vagy egy hozzátartozójukat ve-
szítik el – ugyanígy az autók miatt. 
A rendkívül alacsony kibocsátású járművek el-
terjesztésének egy magát kicsit is erkölcsösnek 
tekintő társadalomban nincs alternatívája. Talán 
egy darabig szokatlan lenne sorban egymás után 
következő üléseken ülni, de a hang előre-hát-
ra irányban is terjed, és az e-könyv-olvasók is 
működnek. És a háttámlák hátradöntésével egy 
ilyen belső teret még kifejezetten kényelmes 
fekvőhellyé is át lehet alakítani. (Amennyiben a 
romantikához a kényelmetlen pozíció is hozzá 
tartozik, az első két ülés nyilván fix támlájú vál-
tozatban is szállítható.)
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A környezettudatosság és a fenntarthatóság 
terjedésével napjainkban egyre nagyobb jelen-
tőséget kapnak a megújuló energiaforrások. 
Földünk minden egyes régiójának, országának 
megvan a saját jellemző megújuló energiafor-
rása1, így Magyarországon jelen technológiai 
körülmények között elsősorban a biomassza 
potenciálja a meghatározó. Ezen belül a lágy-
szárú energianövények, köztük a Miscanthus si-
nensis (MsT, „tatai energianád”). Az ilyen típusú 
energianövények mint fő termékek bővítetten 
újratermelhetők, termesztésük természetbe 
illő folyamat, valamint a helyi és decentralizált 
energiatermelésben is hasznosítható energia-
források. A Miscanthus tiszta energiahordozó, 
környezetbarát tüzelőanyag. Egyszerűen kezel-
hető, fűtőértéke magas, CO2-semleges, valamint 
alacsony a kén- és hamutartalma. A Miscanthus 
fajtáknak, ellentétben a lágyszárú biomassza-
féleségek (pl. energiafű) jelentős részével, ala-
csony a szilícium-tartalma, így elégetésükkor 
nem károsodik (nem üvegesedik ki) a kazán, nem 
lép fel tüzeléstechnikai probléma. Az utóbbi két 
évtizedben számos kísérletet folytattak külföldi 
kutatók energetikai célra létrehozott Miscanthus 
sinensis- és Miscanthus x giganteus-ültetvé-
nyek létesítésével kapcsolatban. Ennek alapvető 
oka, hogy a világ lignocellulóz-felhasználásában 
ezen energetikai ültetvények iránt megemelke-
dett a kereslet, valamint a globális környezet-
védelmi kihívások miatt a biomassza-bázisú 
energiatermelés alapanyagigénye rohamosan 
növekszik (Bai, 2016). A hőenergiát termelő fű-
tőművek, a villamos energiát termelő erőművek, 
valamint a lakosság megnövekedett biomasz-
sza-alapú energiahordozó-igénye kielégíthetet-
len csupán a hagyományos erdőgazdálkodásból 
származó dendromasszából. Mivel a biomassza 
előállítása vidéken lehetséges, így jövedelemfor-
rást biztosíthat az itt élők számára, és segíthet a 
vidék felemelésében (Bai et al., 2016).
Az energetikai hatékonyság meghatározására 
vonatkozó számítást célszerű bármely energe-
tikai célú ültetvény létrehozása előtt elvégezni, 
mert a végeredmény ismeretében mérlegelhető, 
hogy az kielégíti-e a termelői és végfelhasználói 
oldal, valamint a fenntartható fejlődés eszmei-
sége által támasztott energia-hatékonysági igé-
nyeket, vagyis érdemes-e egyáltalán belekezdeni 
az adott energianövény termesztésébe. 

Az MsT energetikai hatékonysága

Az MsT energetikai hatékonyságának vizsgála-
ta során az „energianád” erőműi körülmények 
között történő elégetésével kinyerhető energi-
amennyiséget vetettük össze az előállításához 
felhasznált összes energiával, tehát a biomassza 
telepítésével, betakarításával, logisztikájával, il-
letve az önfogyasztással összefüggő energiaigé-
nyek összegzett értékével. Ennek keretein belül 
elkülönítettük az egyes műveleteket, majd ezek-
re vonatkozóan meghatároztuk a bevitt energia 
mennyiségét primer energiahordozóra visszave-
zetve. Dokumentáltuk az erőgépek által fogyasz-
tott gázolajmennyiséget, majd meghatároztuk a 
folyamatok összesített fűtőértékét (MJ). Számí-
tásaink során a gázolaj fűtőértékét 43 MJ/kg, míg 
a tömegét 0,83 kg/l értékekben határoztuk meg.
Tatán, Ácson és Nagyszentjánoson folytattunk 
kísérleteket. MsT-ből hasábbála és hengerbála 
készült. A növény energetikai hatékonyságának 
meghatározásakor a hazai biomassza-tüzelésű 
erőművek által preferált hasábbála (kezelése, 
szállítása, újrapozícionálása jóval egyszerűbb, 
mint a hengerbála esetében) készítésének ener-
giaigényét vizsgáltuk. Az ültetvények feltételezett 
20 éves életciklusa miatt az ültetvénytelepítés 
és -felszámolás energiaigényének 1/20-ad ré-

szét vettük figyelembe (mivel ezek csak egyszeri 
költségek) a munkafolyamatok éves összesített 
energiaigényének meghatározása során.
Az 1. táblázat 1 ha MsT „energianád”-ültetvény 
betakarítása során a különböző munkafolya-
matokban részt vevő erőgépek által fogyasz-
tott gázolajmennyiséget és annak összesített 
fűtőértékét mutatja be. A táblázatban szereplő 
„veszteség” sor az előre nem látható bizonyta-
lanságok és a plusz energia-befektetés miatt 
került feltüntetésre. Ez 6 l gázolajfogyasz-
tásnak megfelelő 214 MJ energiamennyiség, 
amely az ültetvény éves körbenyírásának (az 
ültetvények pótlásának), az esetleg szüksé-
gessé váló fizikai gyomirtásának az „ener-
giaköltségét” fedezi. A táblázatban szereplő 
„felhasznált energia” oszlop az évenként fel-
használt összes energiát mutatja. 
Az ültetvény élethosszát 20 évre becsültük.  
Az 1 ha MsT-ültetvényről betakarított bio-
massza mennyiségét a tapasztalatok alapján 
12 tonnában, az átlagos közúti szállítási tá-
volságot 120 km-ben (oda-vissza összesen), 
az egy kamionra felrakható biomassza-meny-
nyiséget 18 tonnában állapítottuk meg. Ez azt 
jelenti, hogy 24 tonnás összteherbírású teher-
gépjárművel egy fordulóval 1,5 hektárról beta-
karított, felbálázott „energianád” szállítható be 
egy biomasszát tüzelő erőműbe. 

A „tatai energianád” energiamérlege
SZERZŐ: Pintér Csaba / Pépark Kft., Dr. Pintér Gábor / Pannon Egyetem Georgikon Kar

Munkafázis Erőgép és munkagép típusa Üzemanyag- 
fogyasztás (l/ha)

Felhasznált  
energia (MJ)

Telepítés MZT-820-as traktor + 4 
üléses palántázó 8 14

Szárzúzás MZT-820-as traktor + RZ 2 
Z119/010-es szárzúzó 12 428

Rendsodrás
Massey Ferguson 5435-ös 
traktor + Claas Liner 390-es 
rendsodró

6 214

Bálázás John Deere traktor +  
Krone BigPack HDP bálázó 28 999

Bálák összehordása +  
kamionra rakása Hitachi rakodógép 8 286

Bálák elszállítása Mercedes kamion, 24 tonnás 
pótkocsival 33,6 799

Veszteség Pl. ültetvény körbenyírása 6 214

Ültetvény felszámolása Fendt 824-es traktor +  
80 cm-es mélyszántó eke 14 25

Einp évenként összesen 2 980

1. táblázat. 1 ha MsT-ültetvény betakarításakor az erőgépek által évente felhasznált gázolaj mennyisége  
és fűtőértéke (Tata, Ács, Nagyszentjános)

Biomassza-hozam (t/ha) Energiatartalom 
(MJ)

85%-os hatásfokú erőműi 
égetés után (MJ)

Energetikai haté-
konyság* 

2 35 600 27 234 9

4 71 200 54 468 18

6 106 800 81 702 27

8 142 400 108 936 37

10 178 000 136 170 46

12 213 600 163 404 55

14 249 200 190 638 64

16 284 800 217 872 73

18 320 400 245 106 82

20 356 000 272 340 91

*a befektetett energia ennyiszerese termelhető meg hőenergia formájában a növény biomassza-erőműben 
történő elégetése során, 85%-os kazánhatásfokkal, 5−20 MWth teljesítménytartományban számolva

2. táblázat. Az MsT energetikai hatékonysága eltérő biomassza-hozamok, 120 km-es szállítási távolság mellett

A bálák végfelhasználóhoz történő elszállítását 
végző kamionok átlagos gázolajfogyasztása 
28 l/100 km volt. Ez 120 km-re vonatkoz-
tatva 33,6 litert jelent, amely 1199 MJ ener-
giafelhasználás. Ez 1 hektárra átszámítva 
1199/1,5 = ~ 799 MJ. Az 1. táblázatban fel-
tüntetett munkafolyamatok során az 1 ha MsT 
„energianád” betakarításához és erőműbe tör-
ténő beszállításához felhasznált összes energia 
2980 MJ. Ezt az értéket hasonlítottuk össze az 
MsT-ből kinyerhető energia mennyiségével.
Az MsT átlagos fűtőértéke 17,8 MJ/kg. A szá-
mítások elvégzésekor 12 t/ha hozamadatot 
vettünk figyelembe, ebből adódóan 1 ha MsT 
energiatartalma 213 600 MJ. Erőműi körülmé-
nyek között történő felhasználás során, 85%-os 
kazánhatásfokkal (5−20 MWth teljesítménytar-
tományban) számolva (Tschanun, Mineur, 2003; 
BASIS, 2016), az 1 ha „energianád”-ültetvényről 
letermelt biomassza elégetésével 181 560 MJ 
hőenergia termelhető meg. A felhasználás előtt 
távfűtésnél jelentős szállítási hőveszteség kelet-
kezik. Normál körülmények között ez 3−6%-os 
értéket érhet el a hálózat kiterjedésétől függően. 
Fűtési idényen kívül, amikor a szállított (betáp-
lált) hőteljesítmény alacsony, a relatív veszteség 
értéke 7−15%-ra emelkedhet. Bihari (2012) 
szerint éves átlagban mintegy 5−8%-os hővesz-
teséggel számolhatunk megfelelő szigeteléssel 
ellátott távhőrendszer esetén. Gyengébb minő-
ségű szigetelést és átlagos hazai körülményeket 
figyelembe véve, 10 %-ban határoztuk meg a 
hőveszteség mértékét. A fenti eredmény korri-
gálását követően megállapítható, hogy összesen 
163 404 MJ hasznos hőenergia állítható elő 1 ha 
MsT elégetésével. 
Az Einp/Eout értékeket figyelembe véve, az MsT 
energetikai hatékonysága 1:55 (163 404 /  
2 980=~55), ami azt jelenti, hogy a befektetett 
energia 55-szörösét nyerhetjük vissza. Össze-
hasonlításképpen az Észak-Olaszországban 
zajlott rövid vágásfordulójú (5−7 éves beta-
karítási ciklus, faapríték előállítása) nyárfa-
ültetvényekkel kapcsolatos kísérletek során 
1:18 értéket állapítottak meg (Manzone et al., 
2014). Megjegyzendő, hogy az utóbbi kutatás 
során az ültetvények 6 éven át tartó művelé-
se tette ki az energiainput közel felét, 44%-át. 
MsT esetében elhanyagolható mértékű a nö-
vény éves karbantartásának energiaigénye. 

Fontos kiemelni, hogy az MsT lehullajtott le-
velei pótolják a talaj tápanyagtartalmának egy 
részét, így a prognosztizált 20 éves hasznos 
élettartam alatt szükségtelen mesterséges 
tápanyag-utánpótlást végezni.

A növény energetikai hatékonysági hatásfoka 
Sembery, Tóth, 2001 alapján a következő: 
H = [(Eout−Einp)/Eout]*100.

A kapott értékeket a képletbe helyettesítve az 
alábbi eredményt határoztuk meg:
H = (163 404−2 980)/163 404*100 = ~ 98 %.

Az MsT energetikai hatékonyságának növelé-
se érdekében kívánatos a növény betakarítási 
folyamatában a különböző munkafázisok so-
rán felhasznált energia mennyiségének csök-
kentése. A szárzúzás, rendsodrás, bálázás 
munkafolyamatok ismert összevonásával, 
egymenetes betakarítógépek alkalmazásá-
val redukálható a bevitt energia mennyisége.  
A nemzetközi szakirodalomban a Tatán al-
kalmazott módszernél korszerűbb betakarí-
tási megoldásokról olvashatunk. Az egyesült 
államokbeli Illinois államban a szárzúzást 
speciálisan erre a célra kialakított vágófejjel 
felszerelt, 4,7 m-es vágószélességű New Hol-
land H8080 (168 kW, 750 HD Specialty Head) 
típusú önjáró rendképzővel végzik (Mathan-
ker, Hansen, 2015). Ennek a gépnek a hasz-
nálatakor összekapcsolódik, egymenetessé 
válik a szárzúzás, rendsodrás részfolyamat, 

ami a betakarítás egészét szemlélve – a két 
munkarész szétbontásához képest – jelen-
tősen lerövidíti azt. Ilyen esetben alacsonyabb 
a gépek által fogyasztott gázolaj mennyisége 
is, ezáltal javul a biomassza energetikai ha-
tékonysága. Ha a hazai erőművek apríték 
formájában is fogadnák az MsT „energia-
nádat”, úgy Claas Jaguar vagy New Holland 
járvaszecskázók segítségével szintén leegy-
szerűsödne, lerövidülne a nád betakarítása, 
ezáltal energia takarítható meg, ami szintén 
javíthatná a növény energiahatékonyságát 
(Pintér, 2015).
Megállapítottuk, hogy az „energianád”-ültet-
vények korosodásával javulhat az MsT ener-
getikai hatékonysága. A 4 évnél idősebb, már 
záródott, homogén Miscanthus-ültetvények 
hozama elérheti a 20−25 t/ha csúcsmeny-
nyiséget (Clifton et al., 2007; Angelini et 
al., 2009; Arundale et al., 2013; Lesur et al., 
2013). Einp/Eout értékre vonatkozó számí-
tást 20 t/ha betakarítható biomassza-meny-
nyiség figyelembevétele mellett is elvégeztük.  
Az MsT energetikai hatékonysága így 1 a 91-hez 
(272340 / 2980 = ~ 91), vagyis a befektetett 
energia 91-szerese nyerhető vissza erőműi 
hasznosítás során, ahogy az a 2. táblázatból is 
kiolvasható.
Az 1 hektárra vonatkozó különböző hozama-
datok mellett számított energetikai haté-
konyságot a 2. ábrán mutatjuk be, amelyet 
a 2. táblázatban szerepelő adatokból szer-
kesztettünk.

1. ábra. MsT betakarításának egymásra épülő műveletsora (Tata, Ács, Nagyszentjános)

1 A megújuló energiaforrások fontosságát a nemzetközi pénzügyi piacok is felismerték. A projektfinanszírozás egyre nagyobb mértékben finanszírozza a megújulóenergia-pro-
jekteket, ami az ügyletek darabszámában, a tranzakciók értékében is megfigyelhető. A tendenciának a válság sem tudott gátat szabni. A megújulóprojektek projektfinanszírozása 
kapcsán kiemelkedik az európai és az észak-amerikai régió, ami alátámasztja a téma fontosságát hazánkban is (Csiszárik-Kocsir, 2016).
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Az agráriumban bekövetkezett változások és 
érvényesülő tendenciák szerint a mezőgaz-
daság a jövőben még hangsúlyosabban túlnő 
a növénytermesztés, állatenyésztés, élelmi-
szer-előállítás alapvető funkcióin (Kopasz, 
2004). A fenntartható mezőgazdálkodás egy-
szerre lesz színtere a tudatos, átgondolt és 
felelősségteljes gazdálkodásnak, amely élő 
rendszerként kezeli a környezetet, ahol főként 
helyi erőforrásokra alapozva, a vidéki életmi-
nőség javítást megcélozva állít elő a jövő ge-
nerációja számára egészséges és hasznos 
termékeket (illetve szolgáltatásokat). 
A tanulmány célja, hogy feltérképezze Magyaror-
szág egyik mikrorégiójában a fenntartható me-
zőgazdaság lehetőségeit, eszközeit, rendszereit, 
kiemelten a közösség által támogatott mező-
gazdaság (Community-Supported Agriculture, 
CSA) formáinak megismerésével.
Kutatásaimat az ország egy természeti szem-
pontból nagyon érzékeny, gazdasági vonatko-
zásban igen fejlett, társadalmi viszonylatban 
pedig meglehetősen összetett területén, a Szi-
getközben végzem. A Szigetköz a Kisalföldnek 
a Duna és a Mosoni-Duna-ág által közrezárt 
területe, Magyarország legnagyobb szigete, 
területe 375 km2, 52 km hosszú és 8−10 km 
széles. Közigazgatásilag Győr-Moson-Sopron 
megyéhez, azon belül két járáshoz, a győri, il-
letve mosonmagyaróvári járáshoz tartozik.
A térség mezőgazdaságának fejlesztendő terü-
letei és azok kapcsolatrendszerének összevetése 

megmutatja, hogy ezen területek fejlesztéséhez 
nagymértékben hozzájárul/hozzájárulna a kö-
zösség által támogatott mezőgazdálkodás tér-
ségi megvalósulása és elterjedése.
A közösség által támogatott mezőgazdaság 
jelentése: egy gazdálkodóból és egy fogyasztói 
csoportból álló rendszer, akik kölcsönösen el-
kötelezik magukat az együttműködés mellett. 
A rendszer hozzájárul a helyi gazdaság erősí-
téséhez (multiplikatív hatás), illetve elősegíti a 
területi kohézió megvalósulását. Tulajdonkép-
pen egy termelői-fogyasztói rendszer, amely-
nek segítségével helyi termékek közvetlenül 
(REL = Rövid Ellátási Lánc) kerülnek a fogyasz-
tóhoz. Sikerességét a termelő és a fogyasztó 
közötti közvetlen kapcsolat és a személyes vi-
szonyból álló bizalom adja .
Formáit tekintve lehet részes gazdaság, előfi-
zetéses rendszer, dobozrendszer, vásárlói 
közösségek, termelői piacok. A részes és előfi-
zetéses rendszerek száma Magyarországon 
15, míg a vásárlói közösségek száma 9.
Szigetköz területén Szigetközi Szatyor kö-
zösség néven találunk bevásárlói közösséget, 
amely 2014-ben jött létre, Mosonmagyaróvár 
kb. 40 km-es körzetéből tartoznak hozzá ter-
melők (15−20 termelő). A Szatyorban megtalál-
hatók idényzöldségek, gyümölcsök, savanyúság, 
fürj, házikolbász, füstölt sertéshúsáru, tepertő, 
mangalicatermékek, kecske- és tehéntej-ter-
mékek, sajtok, házi vaj, túró, tej, lekvárok, ször-
pök, csírák, homoktövistermékek, méz stb.

Zöldégközösségként pedig (szintén a mosonma-
gyaróvári járásban) a Dunaszigeti Zöldségközös-
ség jelent meg 2013-ban. A gazdaság ökológiai 
tájgazdálkodást folytat, vegyszer- és műtrágya-
mentes, biodinamikus módszereket használnak, 
igazodnak a természet ritmusához és rendjéhez 
gazdálkodásuk során. A gazdaság részes rend-
szerben működik, a tagok az egész éves műkö-
dés valós költségeit fizetik ki havonta, egyfajta 
„átalányár” formájában. A befizetett összegért 
cserébe az év során osztoznak a gazdaság ter-
ményein, 2016-ban 30 családot láttak el zöldség-
gel. A kertben jelenleg 45 féle zöldség, gyógy- és 
fűszernövényt termesztenek. A zöldségkosarak 
átadása közösségi esemény, minden családnak 
magának kell gondoskodnia arról, hogy az általa 
megvásárolt zöldségekért elmenjen, így a tagok 
minden csütörtökön a Szigetköz Szatyor vásárán 
szerezhetik be aktuális kosarukat. A Zöldségkö-
zösség nyílt napokat, kerti programokat szervez, 
ha nagyobb mennyiségű termény van valamiből, 
mint ami a kosarakba rakható lenne. „Szedd ma-
gad” alkalmakat szerveznek, ahol a tagok ingyen 
egészíthetik ki kosaruk tartalmát.
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Tovább javulhat az eredmény, ha az MsT-ül-
tetvényt a végfelhasználó erőművek közvetlen 
közelében hozzuk létre, így csökkentve minimá-
lisra a közúti szállítás során felhasznált energia 
mennyiségét. Az eltérő szállítási távolságokra 
számított energetikai hatékonyságot a 3. ábra 
mutatja. Az ábrán az egyirányú szállítási távol-
ságok szerepelnek. Az energetikai hatékonyság 
számítása során ezeknek az értékeknek a két-
szeresét vettük figyelembe, mivel a szállító jár-
műnek oda-vissza kell mozognia. 
Megállapítható tehát, hogy az „energianád” ener-
getikai hatékonyságát jelentős mértékben befo-
lyásolja az ültetvényekről betakarítható biomassza 
mennyisége (t/ha), illetve a közúti szállítási távol-
ság nagysága (km). Földgázüzemű, elsősorban 
biometánnal működő járművekkel történő szál-
lítás tovább javíthatna az energetikai hatékony-
ságon (Bai, 2015). Minden további, a betakarítási 
technológia egyszerűsítését, lerövidítését célzó 
kutatás megkezdése helyénvaló célkitűzés. Ke-
vesebb erőgép munkáján alapuló betakarítási 
módszer alacsonyabb gázolajfogyasztással pá-
rosul, tehát csökkenti a folyamatba bevitt energia 
mennyiségét. Megjegyzendő, hogy 250 km-es 
közúti szállítási távolságnál – kutatásaink alapján 
ennyi az MsT közúti szállítási határtávolsága – a 
szállítás energetikai szempontból még mindig ha-
tékony, gazdaságilag viszont már értelmetlen. 

Következtetések

Az MsT hazai biomassza-erőművek tüzelési 
alapanyagbázisának bővítését célzó termesz-
tésének és hasznosításának energiamérlege 
egyértelműen pozitív, a növény energetikai 
hatékonyságának hatásfoka 98−99%. Erőműi 
körülmények között történő elégetése so-
rán az előállításához felhasznált energia  
~ 55-szöröse nyerhető vissza a telepítést kö-
vető 3. évtől évente a 20 éves hasznos élet-
tartam során. A magas értékek oka részben a 
növény jelentős hektáronkénti biomasszaho-
zama, kedvező fűtőértéke, illetve hogy gondo-
zást szinte egyáltalán nem igényel. 
Megállapítottuk, hogy az MsT fenntartható-
sági szempontok alapján alkalmas biomasz-
sza-erőműi tüzelési alapanyagnak. Mivel a 
növény termesztése az első 3 évben nem hoz 
bevételt a gazdálkodó számára, így elterjesztése 
támogatások hiányában jelenleg jelentős saját- 
vagy hiteltőke-befektetéssel valósulhat meg.
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2. ábra. 
1 ha MsT-ültetvény eltérő 
hozamadatai alapján 
számított energetikai 
hatékonysága, 
400 kg tömegű bálák 
és 120 km-es közúti 
szállítási távolság  
mellett 
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3. ábra. 
12 t/ha biomassza-
hozamú MsT-ültevény 
betakarítása során 
számított energetikai 
hatékonyság alakulása 
eltérő szállítási 
távolságok mellett

Közösségi mezőgazdálkodás a Szigetközben I. rész
SZERZŐ: Dr. Horváth Eszter egyetemi adjunktus / Széchenyi Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar

A szigetközi mezőgazdasági 
helyi termékek előállításában 
fejleszthető területek

Eszközök Várható hatás és eredmény

1. Helyi gazdálkodási rendszerek 
gazdálkodási feltételeinek 
javítása

Ökológiai gazdálkodás népszerűsítése
Helyi termékek előállítása, piacra jutása

Technikai fejlődés, szerkezetátalakí-
tás, termékváltás, a vidék népesség-
megtartó erejének javulása 

2. A Szigetköz mezőgazdasági 
kultúrájának kiaknázása

Szigetköz természeti értékeinek védelme, 
bemutatása
Hagyományőrzés, kutatás
Turisztikai infrastuktúra fejlesztése
Helyi termékek előállítása
Kiveszőfélben lévő mesterségek tanítása

Turisztikai rendszer bővülése, 
környezettudatos oktatás előse-
gítése, szerep a környezetkímélő 
technológiák elterjesztésében

3. A Szigetköz helyi 
mezőgazdasági termékeinek 
minősége

Szigetköz természeti értékeinek védelme, 
bemutatása
Ökológiai gazdálkodás népszerűsítése
Helyi termékek előállítása, piacra jutása

Minőségváltás, termékkörbővülés, 
technológiai és technikai fejlődés

4. Térségi gazdálkodók 
összefogása és a gazdasági 
kapcsolatok erősítése

Civil szervezetek erősítése,
helyi termékek előállítása és piacra 
juttatása

Javuló értékesítés, gazdálkodói 
feltételek javulása, helyi termékek 
feldolgozásának fokozása

7. Tájjellegű termékek 
előállításának hangsúlyozása

Alternatív jövedelemszerzés
Turisztikai infrastuktúra fejlesztése
Turisztikai marketing fejlesztése

Termékbővülés, javuló értékesítés, 
munkahelyteremtés, jövedelemter-
melés, turisztikai értékbővülés

8. Gazdálkodók 
információellátottsága

Szigetköz természeti értékeinek védelme, 
bemutatása
Ökológiai gazdálkodás,
Képzések a falusi turizmus témakörében

Információs infrastruktúra javulása, 
korszerű gazdálkodási technikák 
terjedése, munkahelyteremtés

9. Térségi termékek disztribúciós 
rendszere

Helyi termékek előállítása, piacra 
juttatása

Javuló és bővülő értékesítés, 
minőségváltás, termékbővülés, 
munkahelyteremtés

A szigetközi mezőgazdasági termékek előállításban fejleszthető területek és azok kapcsolatrendszere
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BOLDOGSÁG–GAZDA(G)SÁG

Tisztelt Olvasó! 
Gondolta volna, hogy van olyan dolog, amely 
egyszerre teheti az embert sikeresebbé és bol-
dogabbá? És gondolta volna, hogy ez az esz-
köz legtöbbünk számára elérhető, méghozzá 
karnyújtásnyira van? Ez bizony a sport. Új 
cikksorozatunkban annak járunk utána, hogy 
milyen utakon és módokon képes a rendsze-
res fizikai aktivitás sikeresebbé és boldogabbá 
tenni az embert.
Megjegyzem, létezik egy másik hasonló esz-
köz is: a zene. Meggyőződésem, hogy ez a két 
terület olyan munícióval vértezi fel az embert, 
hogy utána könnyebben veszi az élet akadá-
lyait. Különösen akkor, ha már gyermekkorban 
„megfertőződik” a zenével vagy a sporttal. Sőt 
nemcsak hogy a testi, szellemi és lelki neve-
lést, illetve fejlődést segítik elő, hanem konkrét 
boldogságforrást jelentenek az embernek. Ez 
a háttere vagy indíttatása ennek az új sorozat-
nak. Azt gondolom, életünkben olyan jelentő-
ségű a sport és a zene, hogy foglalkoznunk kell 
vele a rovatban.

A sport szerepe az emberi létben

Észszerűen tekintve minden cselekedetünknek 
van valamilyen célja. A különböző célok pedig 
egy rendszert alkotnak, és végső soron egy 
irányba, egy végső cél felé mutatnak. (Például 
azért dolgozom, hogy legyen pénzem tanulni; 
azért tanulok sportpszichológusnak, hogy azt 
csinálhassam, amit szeretek, stb.) Mondjuk 
azt, hogy ez a végső cél a boldogság.
Mármost a boldogság legbiztosabb receptje az, 
ha valaki kibontakoztatja a benne rejlő képessé-
geket, azzá válik, akivé válhat. Még tovább gon-
dolva, ez valami olyasmi lehet, amikor az ember 
belső igénye találkozik a külső környezet elvá-
rásával is. Az „én akarom” és a „muszáj” össz-
hangban van. Az ember akarja és szereti is saját 
sorsát – Nietzsche kifejezésével élve, ez az amor 
fati, a sors szeretete. (Haraszti, 2003, pp. 46-55.)
A fent vázolt forgatókönyv magában foglalja 
a fejlődést is azáltal, hogy az ember, illetve a 
személyisége kiteljesedik. A fejlődés egyúttal 
önmagunk meghaladása is – idegen szóval: 
transzcendencia1. Ehhez pedig általában külön-
leges élmények vezetnek. Hogy milyenek, annak 
érzékeltetésére idézzük Csíkszentmihályi Mihály 

1 Nem kell tehát feltétlenül valami ködös dologra gon-
dolni a transzcendencia szó hallatán. Vallom, hogy ez az 
élet értelme: a fejlődés, önmagunk meghaladása

immár alapműnek számító Flow című könyvé-
nek leggyakrabban kiragadott mondatait:
Életünk legszebb élményei nem passzív, be-
fogadó, ellazult állapotban érnek bennünket 
– noha az ilyenek is lehetnek élvezetesek, ha 
keményen megdolgoztunk értük. A legszebb 
pillanatok általában akkor következnek be, 
amikor valaki testi vagy szellemi teljesítményét 
megfeszített akarattal a végletekig fokozza, 
hogy véghezvigyen valamilyen nehéz, de fon-
tos feladatot. A tökéletes élmény tehát olyas-
valami, ami nemcsak úgy megtörténik velünk, 
hanem inkább mi hozzuk szándékosan létre. 
(Csíkszentmihályi, 1991, p. 11.)
Sőt Haraszti László azt írja, hogy „az ember sok 
terhelést el tud viselni, de azt nem, hogy terhe-
lés nélkül maradjon”. Tehát nemcsak hogy na-
gyon áldásos dolog az úgynevezett flow vagy 
csúcsélmény megtapasztalása, de – akárcsak 
a rovat előző számban megjelent cikkében, 
a fonák oldaláról megközelítve – a hiányát is 
nehezen viseljük. „Abban a pillanatban, amikor 
tennivaló nélkül magunkra maradunk – folytat-
ja Haraszti –, gondolatainkat hatalmába keríti 
a depresszió, a lemondás, a tehetetlenség és 
a kiszolgáltatottság.” Ez a horror vacui, vagyis 
az ürességtől való félelem. „Ha nincs feladat, 
kevesen képesek önerőből, belülről strukturálni 
pszichés energiájukat.” Viszont ha valamilyen 
feladatunk, munkánk van, akkor ezáltal össz-
pontosítjuk a gondolatainkat, az energiáinkat, 
azok tehát nem szóródnak szét, ráadásul úgy 
érezzük, hogy mi irányítjuk a dolgokat, és nem 
sodródunk az árral. Haraszti ezt a tényezőt úgy 
nevezi, hogy kontrollhelyzetbe kerülünk.

Azokban a társadalmakban, ahol az emberek 
sok szabadidővel rendelkeztek, az elme folya-
matos foglalkoztatására rafinált, kifinomult el-
járások alakultak ki: napokon, heteken át tartó 
ünnepségek, rituálék, táncok és vetélkedők. Így 
alakult ki az olimpia is.
Ha már a sport keletkezését taglaljuk, megem-
líthetjük, hogy vallási eredetet is társíthatunk 
hozzá. A kézenfekvő kapcsolódási pont maga 
az egyébként Abraham Maslow által bevezetett 
fogalom, a csúcsélmény, amelyen a pszicho-
lógus eksztatikus vallási élményt értett. Egy-
részt a sportban is megtapasztalhatunk efféle 
elragadtatott élményeket. Másrészt közös vo-
nás az összpontosítás, úgy értve, hogy mind a 
sport, mind a vallás arra (is) hivatott, hogy ren-
det teremtsen az elménkben, a tudatunkban.
Azt állítja továbbá Haraszti, hogy a zenéhez, a 
tánchoz, a művészetekhez hasonlóan a sport 
indíttatása is vallásos jellegű, mivel olyan 
tevékenységekből ered, amelyek összekap-
csolhatók természetfeletti erőkkel, esetleg 
emberfeletti lényekkel stb. Példaként hozza 
erre az olimpiai játékokon túlmenően a maják 
által játszott kosárlabdát is. Mindegyik vallási 
ünnep részét képezte. 
A talán legérdekesebb, sőt legelképesztőbb 
példa Hérodotosz nyomán a lüdiai labdajáték, 
amelyet állítólag azért vezetett be Atüsz király 
mintegy háromezer évvel ezelőtt, hogy elejét 
vegye az éhséglázadásnak. „Mindezt az éhség 
ellen találták ki: egy napot játékkal töltöttek, 
hogy ne gondoljanak az evésre, másnap ettek. 
Így éltek tizennyolc esztendeig.” Amíg aszály 
sújtotta a termést az országban. Ha az idézet-

Sport – siker – boldogság I. rész
SZERZŐ: Takács Dávid egyetemi docens / Budapesti Gazdasági Egyetem

ben rejlő gondolatmenetet megfordítjuk, akkor 
rávilágítunk arra, hogy miért híznak el az em-
berek tétlenségükben.
Tovább ecsetelve a sportnak az ember, illet-
ve az emberiség életében betöltött szerepét 
élettani, lelki, társadalmi szempontból, meg 
kell említenünk, hogy az emberi test moz-
gásra teremtetett. Azt is mondhatjuk, hogy 
az ember biológiai igénye a mozgás. S mint 
más alapvető funkciók, a mozgás is élvezetet 
jelent az embernek. Ahogy azt Haraszti írásá-
ból megtudjuk, a korai német pszichológusok 
ezt – vagyis a mozgás örömét – konkrétan is 
kimutatták, és Funktionslustnak2 nevezték el, 
és a test mint fizikai „berendezés” használatá-
ból – lett légyen az futás vagy hintázás – ere-
dő élvezetet értettek ezen. Jó lenne, ha minél 
többen megtapasztalnák a mozgás és a gon-
dolkodás örömét!
Nem beszélve arról, hogy a rendszeresen spor-
toló egyén szervezete kihagyás idején elvonási 

2 Megjegyzem, a tanulmányban helytelenül, Funtion-
lustként szerepel a szó

tüneteket produkál. A sport valóban függősé-
get okoz, de ezt általában örvendetesnek tart-
juk, így pozitív addikcióként szokás hivatkozni 
rá. Jóllehet a legfrissebb kutatások már azt a 
jelenséget is leírják, amikor az ember egyfajta 
pótcselekvésként sportol. 
Ha történeti távlatból tekintjük a sport szere-
pét az emberi társadalmakban, akkor rá kell 
mutatnunk arra, hogy a civilizáció hajnalától 
kezdve még évezredekig a testi erő és ügyes-
ség volt a kiválasztódás legfőbb tényezője. 
Az egyének és a népek rengeteget harcoltak 
egymással, s a harchoz olyan képességek 
kellettek, mint a sporthoz. A legjobb harcosok 
alkalmasint olyanok lehettek, mint a mai él-
sportolók. 
Később a kiválasztódás szempontjából sok-
kal inkább előtérbe került az ész, az elme. 
Valamint a műszaki haladás, illetve az ennek 
eredményeként létrejött kényelmesebb, civili-
zált élet egyre kevesebb mozgást követelt az 
embertől. Nem volt szükség annyi fizikai erő-

re a mindennapi élethez és munkához, hiszen 
sok helyütt nagyrészt már gépek dolgoztak az 
ember helyett. 
Így a sport – mint tényleges sport, vagyis a 
szabadidő eltöltésének egyik módja – egyre 
szélesebb területet hódított meg. Az olimpiai 
eszmének megfelelően pacifikálja az embert, 
mederbe tereli az erőszakosságát, vagy éppen 
oldja a munkahelyi stresszt. És ahogy a moz-
gás igénye szervesen kötődik az emberhez, 
úgy a versengés vágya is. Ennek pedig ragyogó 
terepe a sport. 
Ily módon a fizikai erő és ügyesség – a sport 
– újfent a kiválasztódás eszköze lett. Gon-
dolván itt természetesen elsősorban a profi 
sportolókra. De nem kell feltétlenül élsporto-
lónak lenni ahhoz, hogy valaki, úgymond, ki-
választódjék a sport által. Egy amatőr verseny 
megnyerése vagy akár csak az iskolai fociban 
való kitűnés is olyan győztes típusú személlyé 
avathatja az adott egyént, aki az élet más te-
rületein is sikeres és boldog lehet. De még dia-
dalmaskodni vagy kitűnni sem kell. Gondoljunk 
csak arra, hogy micsoda jellemformáló ereje 
lehet egy maraton vagy vasember (ironman)3 
puszta teljesítésének. 
Ha közösségi szintre emeljük az előző eszme-
futtatást, akkor feltétlenül meg kell említenünk 
egy mozzanatot: a versengést. Gyakran kár-
hoztatjuk a versenyt, a versengést mint olyant 
– akár ennek a lapnak a hasábjain is. És joggal 
tesszük ezt, ha túlzásba vitt versengésről van 
szó. Miképpen Andrásfalvy Bertalan néprajz-
kutató is rámutatott, a régi, népi társas gye-
rekjátékok nem egymás legyőzéséről szóltak, 
hanem arról, hogy a gyerekek együtt, csapat-
ként elérjenek valamit. A játék folyamatában 
pedig minden korosztály és mindenki megta-
lálta a maga helyét. 
Ugyanakkor a versengésnek is hatalmas ho-
zadéka lehet. Maga a szó latin megfelelője 
– kompetíció – is ezt fejezi ki. Eredete: con 
+ petere, vagyis: együttesen törekedni vala-
mire. A versengésnek, a harcnak is van egy 
ethosza: a legnemesebb küzdelemben az 
ellenfelek mélységes tisztelettel viseltetnek 
egymás iránt, mivel tudják: csak így, közösen 
hozhatják ki egymásból a legjobbat. Erejüket 
összemérve tehát fölülmúlhatják önmagukat.

Hivatkozások
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Akadémiai Kiadó, Budapest
Haraszti, L. (2003): Csúcsémény, diadal, kudarc 
a sportban. Psydhiatria Hungarica, 18.(1)

3 Az előbbi 42 km futást jelenti, az utóbbiban pedig 
mindezt megelőzi 3,8 km úszás és 180 km kerékpározás
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MÁSÉRT VÁLLALKOZÓ?

A természet mindig meghálálja a gondoskodást – véli Németh István földművelő, aki feleségével, Erikával 
1994-ben alapított ökológiai gabona- és zöldségtermesztéssel foglalkozó mezőgazdasági vállalkozást.  
A rábcakapi Biomag-Malom Kft. jelenleg húsz főt foglalkoztat, és majdnem ugyanennyi helybélinek 
biztosít idénymunkát, amellyel a mezőgazdaság ezen ágában az élen áll. Írásunkból – egyebek mellett 
– megtudhatják, hogy a házaspár családi vállalkozása miként tesz eleget az ökológiai gazdálkodás köve-
telményeinek, milyen tapasztalatokkal rendelkezik a növényvédelem terén, és hogyan védekezik az ég-
hajlatváltozás káros hatásai ellen.

Mi adta az ökológiai gazdálkodás folytatásá-
hoz az indíttatást és a motivációt?
A gyökereink és a föld szeretete mindkettőnk-
nél adott volt, mivel szüleink és nagyszüleink is 
földműveléssel foglalkoztak, egész életükben 
gazdálkodó emberek voltak. A szükséges mező-
gazdasági alapismeretekkel a családi hagyomá-
nyok és a mezőgazdasági jellegű tanulmányok 
révén már rendelkeztünk, de mélyrehatób-
ban egy hollandiai tanulmányút során sikerült 
megismerkedni a biogazdálkodás alapjaival.  
A megszerzett tudás birtokában a Rábcakapi ha-
tárában található 20 hektáros kisbirtokon teljes 
bizalommal vágtunk bele az ökológiai gazdálko-
dásba. A legelső lehetőséget ebben az irányban 
egy külföldi tulajdonú bébiételgyár, közismert 
nevén a HIPP Kft. adta, amelynek a termeltetési 
vezetője előtt ismert volt szakmai tudásunk és 
elhivatottságunk. Egy olyan ajánlattal kerestek 
fel minket, ami lehetőséget nyújtott arra, hogy az 
említett cég hosszú távú beszállítójává váljunk.

Mit és mekkora területen termelnek most? 
Hány főt foglalkoztatnak?
A kis gazdaság az évek során egyre nagyobbra 
cseperedett, jelenleg 180 hektáron folytatunk 
ökológiai növénytermesztést: 35 hektár zöld-
ségféle, 135 hektár gabona, 7 hektár rét, 3 hek-
tár almás. Biokertészetükben a két vállalkozás 
(Németh István e. v. és a Biomag-Malom Kft.) 
jelenleg 20 állandó munkaerőt foglalkoztat, akik 
közé nagy örömünkre rajtam és a feleségemen 
kívül két felnőtt gyermekünk is beletartozik már. 
Továbbá a növénytermesztés aktív periódusá-
ban, tavasztól őszig körülbelül 30-40 szorgos 
kezű környékinek is biztosítunk munkát. 

Milyen követelményei vannak a biogazdálko-
dásnak? Ki végzi a minősítést? 
Magyarországon jelenleg két ökológiai ellenőrző 
szervezet létezik, az egyik a magyar tulajdonú Bi-
okontroll Hungária Nonprofit Kft. (HU-ÖKO-01),  

a másik pedig a Hungária Öko Garancia Kft. (HU-
ÖKO-02). A biogazdálkodást folytatni kívánó gaz-
dák szabadon választhatnak, hogy a két tanúsító 
szervezet közül melyikhez jelentkeznek be. 
Kertészetünket 1994-óta a Biokontroll H. N. Kft. 
ellenőrzi. Az éves biokontrollos ellenőrzéseken 
kívül gazdaságunk Bio-Suisse tanúsítvánnyal is 
rendelkezik, ami egy még szigorúbb, a svájci kö-
vetelményrendszernek való megfelelést jelent. 

Hogyan védekeznek a gyomok és a kártevők ellen?
A gyomok és kártevők elleni védekezést egy-
részt egy jól megtervezett vetésforgóval igyek-
szünk megelőzni, ami zöldségnövények esetén 
minimum öt-, a gabonák esetén legalább két-
éves körforgást jelent. Másrészt a kártevők 
ellen már megvannak a jól bevált, ökológiai 
termesztésben is használható készítmények, 
például a réz, a kén, a különféle baktériumok, 
gombák és növényi kivonatok. 
A mezőgazdaság ezen ágában a legnagyobb fej-
törést a gyomirtás megoldása okozza. Ez a terü-
let még mindig nagyon kézimunka-igényes része 
a biozöldség-termesztésnek. A gyomok ellen 
gyomperzseléssel, sorközműveléssel, kapálással 
és gyomlálással, valamint gyomfésüléssel vesz-
szük fel a harcot.

Milyen tapasztalatokat adnának át a kiskert-
tulajdonosoknak? Mi az, amit önöktől tanulhat 
egy gépesített nagygazdaság? 
Elsősorban azt tanácsolnám, hogy még ki-
csiben is érdemes a vetésforgó tiszteletben 
tartása és használata. Másodsorban, bár ez 
a kisebb kertekben nehezebben kivitelezető, a 
növényeket érdemes szellősebben ültetni. Itt is 
érvényes, hogy a kevesebb sokszor több. 
Érdemes csávázatlan, kezeletlen vagy bióve-
tőmagokat vásárolni, és a növényvédelmet is 
ajánlott a bióban használható szerekkel meg-
oldani, vagy a katalógusokban szereplő nap-
sugár, illetve mosolygós jellel ellátott növényi 

készítményeket választani. A természet mindig 
meghálálja a gondoskodást. Ez nyilvánvalóan 
nem azt jelenti, hogy minden évben minden-
ből kedvező termésmennyiségre számíthatunk, 
azonban a betakarított termények mennyisége 
évről évre kiegészíti egymást. 
Biokertészetünk egy gépesített nagygazdaság 
megművelt területeihez képest igencsak eltör-
pülhet, azonban a foglalkoztatott humánerő-
forrás szempontjából a mezőgazdaság ezen 
ágában az élen áll. A mai nagy mezőgazdasági 
vállalkozások leginkább a gyomirtás alternatív, 
természetkímélő és emberbarát lehetőségeit 
és módjait tanulhatnák el a hozzánk hasonló 
ökológiai vállalkozásoktól. 

Törekszenek-e arra, hogy a termelő és vevő 
közötti kapcsolat − például a rövidebb szál-
lítás miatt − minél kisebb környezeti terhe-
léssel járjon? 
Bevételeinket főként a friss és feldolgozott zöld-
ség- és gabonafélék háztól történő közvetlen 
értékesítésére alapozzuk, de a főbb növényekre 
(pl. sárgarépa, kápia paprika) előre leszerződünk, 
ami egyfajta biztonságot is jelent a gazdaság és 
dolgozói számára. Terményeink egy részét heti 
két alkalommal budapesti és Pest megyei bioüz-
letekbe szállítjuk, valamint a szombatonként 
megrendezett Csörsz utcai Öko-piacon értéke-
sítjük. Néhány újonnan induló kosárközösségnek 
is beszállító partnerei vagyunk.

Hogyan védekeznek az éghajlatváltozás követ-
kezményei ellen?
Az aszályos nyarak ellen jól kiépített, kíméle-
tes és takarékos öntözőrendszerekkel tudunk 
védekezni. A szélsőséges hőmérséklet-inga-
dozás kockázatot stressztűrő növények kivá-
lasztásával és ültetésével tudjuk csökkenteni.
Az egyre gyakrabban tapasztalható, hirte-
len lezúduló, nagy mennyiségű csapadékkal 
szemben altalajlazítást végzünk.

Szeretni a földet, tisztelni a természetet 
Interjú Németh Istvánnal, a Biomag-Malom Kft. tulajdonosával
SZERZŐ: Szám Dorottya / KÖVET Egyesület
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Talán egyszer eljön az a nap, amikor éppoly 
döbbenten fognak majd emberek sétálgatni 
New York felhőkarcolóinak romjai között, mint 
most a Húsvét-szigetekre utazó, legendás 
szobrokat megtekintő turisták? Lehetséges, 
hogy valamikor, a nem is távoli jövőben minda-
zok a tudományos, technikai és kulturális pro-
duktumok jó része a semmibe vész, amelyek 
korunkhoz kötődnek?
 Ilyen és ehhez hasonló merész kérdéseket vet 
fel Jared Diamond az Összeomlás című köny-
vében, ahol egykor virágkorukat élt, mára letűnt 
birodalmak és kultúrák hátrahagyott emlékeit 
vizsgálja. A szerzőt azonban nem a nagysza-
bású romok, építészeti csodák vonzereje és a 
kulturális örökség gazdagsága érdekli, hanem 
azok a folyamatok, amelyek kiváltották e biro-
dalmak összeomlását.
Összeomláson a szerző azt érti, hogy egy vi-
szonylag nagy területen hosszú időre draszti-
kusan lecsökken a lakosok száma, a politikai, 
gazdasági és társadalmi szerkezet pedig veszít 
addigi komplexitásából. Ilyen fejlemény kiváltója 
persze éppúgy lehet egy szomszédos állammal 
vívott háború, egy gazdasági hanyatlás, egy ki-
kényszerített társadalmi szerkezetváltozás vagy 
egy egész földrészen végigsöprő járvány, Jared 
Diamond azonban olyan ökológiai katasztrófát 
vizionál, amelyhez a környezeti erőforrások le-
rombolása vezet. Nyolc ilyen folyamatot nevesít 
és taglal a szerző, ilyenek például az erdők és 
egyéb élőhelyek elpusztítása, a talajdegradáció, 
a vízgazdálkodási problémák, a túlvadászat, túl-
halászat, a behurcolt fajok hatása a bennszülött 
fajokra, a túlzott népszaporulat, illetve az a nö-
vekvő terhelés, amelyet az emberek egyenként is 
a környezetre gyakorolnak. Ezekhez járul hozzá 
még négy további folyamat: az emberi eredetű 
üvegházhatású gázok kibocsátása, a mérgező 
vegyszerek felhalmozódása, az energiahiány és a 
növényzet fotoszintetizáló képességének korlá-
taiba való ütközés. Diamond azonban azt is kifej-
ti, hogy nem találunk példát olyan társadalomra, 
amelynek összeomlását kizárólag a környezet 
leromlásával lehetne magyarázni. Ehelyett egy 
ötfaktoros modellt javasol a társadalmak műkö-
désének elemzéséhez. Az öt faktor közül négy – 
a környezetrombolás, az éghajlat változása, az 
ellenséges szomszédok és az együttműködő 
kereskedelmi partnerek – egy-egy konkrét társa-
dalomban nem feltétlenül játszik döntő szerepet.  
Az ötödik azonban mindig: a társadalom környe-
zeti problémákra adott válasza.

Jared Diamond megkockáztatja azt a kije-
lentést, miszerint a fejlett, globalizált nyuga-
ti társadalmakra hasonló fejlődési pálya vár, 
mint a mára letűnt birodalmakra. A fejlett 
Nyugat éppoly sebezhetetlennek véli magát, 
és éppoly töretlen a fejlődésbe vetett opti-
mista hite, mint az egykor virágzó birodal-
maké volt. Hasonlóan kíméletlenül bánik a 
környezet erőforrásaival, és nincs tekintettel 
a környezeti eltartóképesség korlátaira. Je-
lentős különbség viszont, hogy a letűnt bi-
rodalmak többsége nem globális birodalom 
volt, következésképp az összeomlásuk nem 
vezetett más társadalmak összeomlásához. 
Ma viszont a világ természetes ökoszisz-
témái olyan mértékben romlanak, amihez 
foghatóra még nem volt példa az emberiség 
történetében. Az ember természettel szem-
ben támasztott igényei már elérték azt a 
pontot, ahol bolygónk képtelen megküzde-
ni saját regenerációjáért. Ha mindenki olyan 
életszínvonalon akarna élni hosszú távon, 
mint Észak-Amerika lakossága, akkor ehhez 
2050-re három Föld kellene – állítja Mathis 
Wackernagel és William E. Rees Az emberi 
hatás mérséklése a Földön című könyvében. 
Az emberiség ökolábnyoma az 1961−2003 
közötti időszakban több mint háromszoro-
sára nőtt, a nyolcvanas évek során pedig már 
meghaladta a Föld biokapacitását. 
A régi társadalmak tanulmányozása Jared 
Diamond szerint segítségünkre lehet az 

összeomlás elkerülésében. Ha felismerjük 
azokat a folyamatokat, amelyek rossz útra 
terelnek minket, az az első lépés a csapda 
elkerülése felé. Ha választ kapunk arra, hogy 
mi tett sérülékenyebbé egyes civilázációkat, 
és miként jutottak bajba, vagy épp miként 
sikerült elkerülniük az összeomlást, abból 
sokat tanulhatunk. Amikor emellett érvel a 
szerző, egy elfogulatlan álláspontot oszt meg 
az olvasóval: a letűnt korok emberét nem te-
kinthetjük a földjének tudatlan és hanyag, 
kihalásra érdemes gazdájának, de ugyanak-
kor bölcs környezetvédőnek sem, aki meg-
oldotta az általunk megoldhatatlannak vélt 
problémákat. A történészek és a régészek 
cáfolják a bölcs „édenkerti” gazdálkodásról 
szóló elképzeléseket, de éppúgy valótlannak 
vélik ennek ellenkező végletét is. Épp olyan 
sok példát találunk birodalmakra és civilizá-
ciókra, amelyek képtelenek voltak elkerülni 
az összeomlást, mint amelyek igencsak ne-
héz környezeti problémákat oldottak meg, 
képesek voltak hosszú ideig fennmaradni, és 
a civilizációjuk ma is virágzik. Külön fejeze-
teket szentel a szerző a két csoportba tar-
tozó társadalmaknak. A letűnt társadalmak 
között elemzi a talán legismertebb történetű 
Húsvét-sziget lakóit, a majákat, a grönlan-
di vikingeket, a polinézek lakta Pitcairn- és 
Henderson-szigeteket, az évezredekkel ez-
előtt Észak-Amerikában letelepedett (a mai 
Arizóna állam és Mexikó határán élt), de a 
13. század végére eltűnt anaszázik sorsát.  
A kihívásokhoz sikeresen alkalmazkodók 
közül pedig az izlandiakat, a Tokugava-kor-
szakbeli Japán és a Tikopia sziget társadal-
mát taglalja. Kitér mai országok – köztük 
Kína, Ruanda, Haiti és Ausztrália – sebezhe-
tőségére és környezeti korlátaira is.
Helyzetünk részben jobb, részben rosszabb, 
mint a régi civilizációké. Fejlettebb (orvos)
tudománnyal és technikával rendelkezünk, 
annak minden jótékony hatásával együtt. 
Ugyanakkor sohasem volt ennyire komplex és 
sérülékeny a társadalmunk, gondoljunk csak 
a nemzeteken átívelő kereskedelmi és ellátó-
láncokra, a globalizált világgazdaságra vagy a 
Föld rohamosan növekvő népességére. Soha 
nem függött olyan sok millió ember élete az 
élelmiszer- és gyógyszerellátástól, mint nap-
jainkban. Rajtunk áll, hogy ilyen körülmények 
mellett milyen fejlődési pályára kerül majd a 
társadalmunk.

Összeomlás
SZERZŐ: Szám Dorottya / KÖVET Egyesület

Soha nem látott ipari, technológiai és tudományos fejlődésnek lehetünk szemtanúi napjainkban. Olyan 
században élünk, ahol a tudásnak és a kreativitásnak van a legnagyobb szerepe, és ahol az eddig működő 
modellek, térképek és receptek már nem funkcionálnak. Áttöréseket értünk el a mikro- és makrovilág 
kutatásában; a részecskefizikától és a géntechnológiától a mesterséges intelligencia fejlesztésén át a 
gravitációs hullámok kutatásáig. Az alternatív energiaforrások felhasználásában és nem utolsósorban az 
információs és kommunikációs technológiai fejlesztésekben. Globális gazdaságunknak köszönhetően a 
tőke, a munkaerő, az információ, a tehetség és a tudás távolságokat áthidalva tör utat magának – foglalja 
össze Geopillanat című, tavaly megjelent könyvében Csizmadia Norbert. A mű célja nem kevesebb, mint 
térképet és iránytűt adni az olvasó kezébe ahhoz, hogy el tudjon igazodni eme modern, globalizált világ 
térképén. De vajon pontosan működik-e ez az iránytű? Minden megtalálható-e ezen a térképen? 
Írásomban ezekre a kérdésekre keresem a választ.

A tájékozódásban kulcsszerepet kap a 
geográfia és a geopolitika – állítja Csizmadia 
Norbert, aki végzettségét tekintve település- 
és területfejlesztő geográfus. Első pillantásra 
azt hihetnénk, hogy szakmai és hivatali elfo-
gultság húzódik meg a geopolitika kitüntetett 
szerepe mögött. Aki azonban jobban beleássa 
magát e fiatal, a földrajz és a politikatudomány 
szintéziséből született tudományterület nem-
zetközi szakirodalmába, láthatja, hogy egyre 
több publikáció jelenik meg és vizsgálja a vilá-
got a geopolitika szemüvegén keresztül. Ha ez 
még nem volna eléggé meggyőző, megjelent 
két másik, ugyancsak fiatal tudományterület, 
a geopolitika édestestvérei: a geoökonómia és 
a geostatisztika a maguk egzaktabb eszköz-
tárával, a dolgok mérhető és számszerűsíthe-
tő leírásával. 
Valami elkezdődött, valami megváltozott a 
világban – ezt mindannyian érezzük –, ám 
az már kevesebbünkben tudatosul, hogy 
mi is ez pontosan, továbbá milyen forduló-
ponthoz és dátumokhoz köthető. Thomas L. 
Friedman ezt a folyamatot a világ kilapulá-
sának nevezi, Francis Fukuyama a liberális 
demokrácia egymás után aratott sikereinek, 
a Meadows házaspár a növekedés határaiba 
való ütközésnek, Samuel P. Huntington pe-
dig a civilizációk összecsapásának és egy új 
világrend kialakulásának – hogy csak néhány 
iskolateremtő kortárs teoretikust említsünk, 
akik komplex világképet adva igyekeznek 
meggyőzni minket az igazukról. Más, hazai 
szerzők, mint például Marján Attila és Bogár 
László a globalizáció szerepét hangsúlyozzák, 
ami csak elsőre tűnik kézzelfoghatóbb leírás-
nak. Bogár László úgy tekint a globalizációra, 
mint egy önmagát definiálni és láttatni nem 
engedő világerő eszközére. Marján Attila pedig 

egy dühödt bikához hasonlítja, arra figyelmez-
tetve, hogy amelyik nemzetnek vagy gazda-
sági közösségnek nem sikerül felugrania a 
hátára, azt eltapossa. Más szavakkal: nem az 
a baj, ha túl sok a globalizáció, hanem az, ha 
túl kevés. A világ folyamatait nemcsak leírni, 
hanem minősíteni is akaró két alapvető világ-
nézet, a globalizáció támogatóinak és ellenző-
inek köre áll szemben egymással – vélik sokan. 
Mások túlzottan elnagyoltnak látják a gondol-
kodás és a gondolkodók e törésvonal mentén 
való felosztását. Ilyen például A nagy sakktáb-
la szerzője, Zbigniew Brzezinski, aki az érté-
kalapú ellentéteknél sokkal nagyobb szerepet 
tulajdonít az érdekalapú ellentéteknek és a 
reálpolitikának. A világot egy sakktáblához ha-
sonlítja, ahol a történelem egy soha véget nem 
érő játszma, kulcsfiguráknak és mellékszerep-
lőknek számító országokkal. George Friedman 
ezt tovább árnyalja a Gyulladáspontokban: 
szerinte a kulcsszerep kevésbé országokhoz, 
inkább a határvidékekhez köthető; olyan for-

rongó és a történelem során állandóan változó 
területekhez, ahol az etnikai, nyelvi, kulturális 
határvonalak rendszerint nem esnek egybe a 
tényleges államhatárokkal. 
Az említett szerzők és elméletek nélkül aligha 
érthetjük meg Csizmadia Norbert munkáját, 
amely komplex leírást ad a világról. Erénye, 
hogy nem nélkülözi sem az érték-, sem az érde-
kalapú ellentétek szerepének hangsúlyozását, 
ugyanakkor nem mondható, hogy egyértelmű-
en elfogult lenne a globalizáció híveinek vagy az 
ellenzőinek irányában. Bár a nagy paradigma-
alkotók többségéhez hasonlóan a Geopillanat is 
hajlik arra, hogy egy jól felépített világkép mellé 
gyűjtse össze mindazokat a szerzőket, érveket 
és hivatkozásokat, amelyek alátámasztják és 
megerősítik azt. Ennek a világképnek a közép-
pontjában a földrajz áll mint magyarázó erő. Ha 
a matematika a tudományok királya, amely a 
legélesebb logikával bír – írja a szerző –, akkor a 
földrajz a tudományok királynője. A világ meg-
ismerésének a legjobb eszköze – teszi hozzá 

Vajon milyen lehet a globalizált világ térképe?
SZERZŐ: Szám Dorottya / KÖVET Egyesület
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–, amely rég túllépett a zártságán, és a legkü-
lönfélébb tudományterületekkel lépett reakció-
ba. A földrajz nem ért véget, ahogy azt Richard 
O’Brian a kilencvenes évek elején megjelent 
Globális pénzügyi integráció: a földrajz halála 
című könyvében kifejtette, mondván, a gazda-
sági fejlődés szempontjából a földrajz már nem 
számít tényezőnek. Csizmadia Norbert amellett 
érvel, hogy a világ globális átrendeződésével 
összefüggésben felértékelődött a területi el-
helyezkedés. Peter Haggett 1972-ben megje-
lent Geográfia: A globális szintézis című, közel 
ezeroldalas munkájára hivatkozik, amelyet idő-
ről időre megújítva és átdolgozva adnak ki, és 
amely a mai földrajztudomány meghatározó 
munkájává vált. Haggett szerint a földrajz so-
kirányú kölcsönhatások vizsgálataként fogha-
tó fel. A földrajzi tér elemei hatással vannak a 
különböző társadalmi, gazdasági, demográfiai 
jelenségekre, vagyis a földrajz leírja a jelensé-
gek térbeliségét és a térrel kialakított kölcsön-
hatásrendszerét. A más tudományterületekkel 
kacsingató és azokkal reakcióba lépő földrajz-
nak azonban van egy korlátja: egyszerre csak 
egy adott geopillanatot tud kiragadni, mivel 
elsősorban a jelenségek térbeli és nem idő-
beli leírásával dolgozik. Innen pedig már csak 
egyetlen lépés, hogy feltegyük a kérdést: mi-
ért nem a jelenségek időbeliségét vizsgáljuk? 
Mondhatnánk, hogy a földrajzi tér elemei válto-
zatlanok, vagy emberi léptékkel mérve igen las-
san változnak, gondoljunk csak a kontinensek 
vándorlására, a hegységek képződésére vagy a 

Föld pályaelemeinek változására. Ebbe a képbe 
azonban nem fér bele az ember éghajlat- és 
tájátalakító munkája, amely az ipari forradalom 
óta egyre jelentősebb, és immár globális mére-
teket ölt. Hasonlóképpen hiányzik belőle a tőke, 
a személyek, az áruk és a szolgáltatások egy-
re gyorsabb, egyre kevesebb akadályba ütköző 
mozgása, a pénzpiacokat jellemző dinamiz-
mus, a hektikusan változó árfolyamok, tőzsde- 
és hangulatindexek.
A Geopillanat komplex szintézis, amelyből nem 
hiányzik az ökológiai nézőpont, és a természeti 
erőforrásokkal való felelős gazdálkodás is 
figyelmet kap. Ugyanez nem mondható el 
Thomas L. Friedman, Francis Fukuyama vagy 
Samuel P. Huntington világképéről, amelyekből 
részben vagy egészben nem számolnak azzal, 
hogy az energiatermelésünk, iparunk és a fej-
lett gazdaság az olcsó, könnyen elérhető, de 
véges fosszilis energiaforrásokra épül. A gaz-
dasági fejlődés, a globalizáció, a növekvő jólét 
motorja az exponenciálisan növekvő energia-
felhasználás és a gazdasági, ipari fejlődésbe 
vetett hit, vagyis hogy a Föld eltartóképessé-
gének korlátai kitolhatók a növekvő népesség 
szükségleteinek megfelelően. 
Ahogy halad az emberiség a Föld eltartóképes-
ségének korlátai felé, úgy egyre inkább felér-
tékelődnek a természeti erőforrások és azok 
térbeli elhelyezkedése, elosztása, gondoljunk 
csak az ivóvízhiánnyal küszködő országokra 
vagy az olajhatalmakra. Az éghajlat változása 
ugyancsak földrajzi mintázatokat mutat: egyes 

szigetországokat a tengerszint emelkedése ve-
szélyezteti, aszályok sújtanak számos fejlődő 
agrártársadalmat, míg más országok ivóvízellá-
tását fenyegeti aszály vagy a gleccserek olvadá-
sa, megint más országok tengeri kereskedelmét 
pedig élénkíti az Északi-sark jegének olvadása. 
Felértékeli a földrajz és a térbeliség szerepét a 
napjaink egyre több országot sújtó migrációs 
nyomás valamint az urbanizáció hatása, a váro-
sok felemelkedése a gazdasági prosperitás for-
rásának tekintett kreatív osztály által. Van még 
egy, elsőre talán megdöbbentő érve is Csizmadia 
Norbertnak a földrajz fontos szerepe mellett: ez 
az internet terjedése. Azt gondolnánk, hogy az 
információs társadalom korában csökken a föld-
rajzi tér jelentősége. Ezzel szemben a valóság az, 
hogy tudásunknak csak egy része, az úgyneve-
zett digitalizálható tudás áramoltatható globá-
lisan az információs technológia segítségével. 
Van viszont a tudásnak egy mélyebb dimenziója, 
amely csupán személyes, szemtől szembeni in-
terakciókkal adható tovább, és csak így termelő-
dik újra. Polányi Mihály ezt belefoglalt tudásnak 
(tacit knowledge) nevezte el. Ebben rejlenek az 
innováció, a termeléstechnológiák és a sikeres 
gazdasági működés valódi titkai. Ebben kiemelt 
szerepük van azoknak a nagyvárosoknak, ame-
lyek tudományos és innovációs központok és 
emberi találkozások sűrűsödési pontjai. Tegyük 
azonban hozzá, hogy az urbanizáció egy olyan 
folyamat, amely a fejlődő országokban rendsze-
rint az agrár-ipari átmenethez köthető, és köze-
lebb visz a növekedés korlátaihoz.

Fiatal tudósok kutatásaival az élhető város létrehozásáért
A Doktoranduszok Országos Szövetségének 
általános célkitűzése, hogy növelje a kutatók 
iparban és gazdasági ágazatban betöltött 
szerepét. Hosszú távú hatást kíván kifejteni 
az ipari, üzleti és akadémiai szférában azál-
tal, hogy ágazatok közötti kölcsönhatásokat 
gerjeszt, ezzel is támogatva a minél nagyobb 
arányú, projektalapú kutatási munka sikeres 
megvalósítását.
A hagyományos PhD-képzés korlátja, hogy ki-
sebb vagy nagyobb mértékben a lassan változó 
akadémiai szférába integrált. Ez különösképpen 
igaz például a műszaki tudományok egyes te-
rületeit tekintve. Sajnos az egyetemek többsé-
ge nem képes lépést tartani egy komoly piaci 
cég innovációs invesztícióival. Sok esetben a 
vállalatoknak a piacon való versenyképességük 
megtartásához, piaci részesedésük növelésé-
hez innovációs hajlandóságot kell mutatniuk. 
Ebből kifolyólag várhatóan jóval modernebb 
eszközpark vagy akár sikeresebb erőforrás-al-
lokáció jellemzi őket, mint egy kevésbé profito-
rientált szervezetet. Természetesen a vállalatok 
és az egyetemek e téren mutatott különbözősé-
ge elsődleges céljukkal könnyen magyarázható. 
Ezeknek a különbsége szem előtt tartásával si-
keres együttműködések alapozhatók meg.
Másrészről a globális trend a tudásalapú 
gazdaság létrehozása, ami Magyarországon 
is hatással bír. Egy intenzív foglalkoztatási-
arány-növekedést mutat. Vagyis többletigény 
jelenik meg a társadalom képzettebb hánya-
dának alkalmazásával kapcsolatban.
A munkaerő-piaci igény által mozgatott, a 
mindennapi életben valamiféle többlet- (ma-
teriálisabb, köznapibb) eredménnyel bíró 
doktori képzés jelentősen hozzájárulna a tu-
dományos teljesítmény társadalmi elismert-
ségének és elfogadottságának a fokozásához 
azáltal, hogy a tudomány eredményeit a min-
dennapi ember testközelből tapasztalhatja 
meg. A tudomány ily módon történő előtérbe 
kerülése egy önmagát gerjesztő folyamatként 
növelné a tudományt értő és művelő értelmi-
ség társadalmi szerepét.
Egyre növekszik a vállalati szektor igénye a 
képzett, innovációra fogékony szakemberek 
iránt. A tudás kritikus sikertényező már ma is, 
de a jövőben mindinkább az lesz nemcsak az 
egyén, hanem a vállalatok és társadalmunk 
számára is. Erre építve viszont sikeres „vállala-
ti” PhD-programokat hozhatunk létre.
Magyarországon például a költségtérítéses dok-
tori képzés hasonló érveken alapuló, közös ér-
dekek által vezérelt programként is felfogható. 

Sok esetben ugyanakkor a képzést támogató 
vállalatok nem megfelelően informáltak, és lé-
nyegében egy graduális képzéshez hasonlóan 
fogják fel a tudományos fokozat megszerzésére 
irányuló, felsőoktatásban eltöltött néhány évet. 
Természetesen van olyan eset is, hogy a doktori 
képzésben részt vevő egy kutatóintézetnél dol-
gozik, és az ott végzett kutatásai mellett folytat-
ja tanulmányait. Ennek a fordítottja is létezik az 
akadémiai területen dolgozó hallgató egy labo-
ratóriumnál vagy cégnél teljesíti gyakorlati kuta-
tásait vagy azok egy részét.
Nemzetközi kitekintésben, így például Német-
országban jó gyakorlatnak számít az, hogy je-
lentős, egyetemhez nem köthető kutatóintézeti 
hálózat működik. Ugyanitt külön adatbázisok 
segítik a (külföldi) diákok eligazodását a külön-
féle doktori programok és ösztöndíjak között. 
Ezeknél külön kategóriaként jelennek meg a 
vállalatoknál végezhető PhD-kutatások. A kuta-
tási területek meghatározása közös felelősség, 
amely a versenyszféra és az akadémiai szféra 
közötti együttműködés jó mércéje lehet.
Itthon a startupok több mint 27%-a tudomá-
nyos kutatáshoz köthető. Ezért nagyon fontos 
a doktori képzésben részt vevő kollégák és 
akár az általuk létrehozott piacképes tudás, 
produktum valódi hasznosulását segítő prog-
ramok megvalósítása.
A Doktoranduszok Országos Szövetségének 
Műszaki Tudományok Osztálya szervezésé-
ben egy ilyen rendezvény valósulhatott meg. 
Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és 
Biztonságtechnikai Mérnöki Karán rendez-
ték meg a 2017. évi Smart City konferenciát.  
A 2015-ben indított kezdeményezést második 
alkalommal már nem kávéházi tudományos 
est formájában, hanem egy egész napos nem-
zetközi konferenciaként rendeztek meg.
A Smart City konferencia aktuális témákat vetett 
fel. Az előadók a társadalom mindennapjainak 
fontos kérdéseire keresték a válaszokat. Olyan 
kutatási témákat és eredményeket mutathatnak 
be a fiatal kutatók, doktoranduszok, amelyek kö-
zelebb viszik a világot a fenntarthatóbb, élhetőbb 
társadalmi struktúra létrejöttéhez.
A konferencia fővédnöke Prof. Dr. Stépán Gábor 
akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia 
Műszaki Tudományok Osztályának elnöke és 
Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki Ka-
mara elnöke volt. A rendezvény plenáris ré-
szében szót kaptak: Prof. Dr. Stépán Gábor, 
Dr. Bitay Enikő, Prof. Dr. Rajnai Zoltán, Barabás 
Botond, Dr. Dalibor Dobrilović, Dr. Kovács Tünde 
Anna, Kulcsár Sándor és Dr. Lados Mihály. 

A nap második felében a fiatal kutatók legfris-
sebb kutatásaikról számoltak be több tudo-
mányterületet érintően. Az elhangzott témák 
közül néhány: 

 ∫ Albini Attila: A felhőtechnológiák elméleti 
vizsgálata

 ∫ Nyikes Zoltán: A digitális kompetencia, 
kulcs a jövőhöz

 ∫ Werner Gábor: Az emberi viselkedési minták 
kinyerése mesterséges intelligencia segít-
ségével

 ∫ Kiss Leizer Géza Károly: Katasztrófák során 
keletkező hulladékok biztonságtechnikai 
kérdései a folyami, tavi és tengeri közleke-
désben

 ∫ Bréda Gábor: Okos város okos tárgyalóinak 
biztonsági kihívásai

 ∫ Hell Péter: Drónok az okos városban

A téma a konferencia kulcsgondolata az volt, 
hogy a doktoranduszok kutatásaikat és mun-
kájukat a társadalmi hasznosság jegyében fog-
lalják össze. Az előadók a hallgatóság soraiban 
helyet foglaló, kutatás-fejlesztéssel foglalkozó 
cégek képviselői, a tudományos ismeretterjesz-
tő média tagjai, a szenior kutatók és az egyetemi 
hallgatók a tudomány mindennapi hasznossá-
gát hangsúlyozhatták ezzel is megmutatva a fi-
atal kutatókban rejlő tudományos és gazdasági 
potenciált. A konferencia szervezőinek célja volt 
az is, hogy a junior szakértők munkáinak na-
gyobb jelentőséget tulajdonítva, rámutassanak 
a tudomány és a meglévő szürkeállomány vál-
lalatok által kiaknázható lehetőségeire.
Összegzésképpen elmondható, hogy a vállalati 
szektor (versenyszféra) és az akadémiai szféra 
tudományos együttműködésének elősegítése 
számos pozitív hozadékkal kecsegtet. Már a 
konferencia alkalmával is több felajánlás ér-
kezett a részvevők részéről. A közös munkára 
való lehetőség a doktoranduszok számára is 
hosszú távú előnyökkel járhat, tudományos 
és szakmai tekintetben egyaránt. A Smart City 
konferencia tehát a szakmaiságon túl remek 
fórum volt arra, hogy a doktorandusztársada-
lom tagjai és a konferencia részvevői lehető-
séget kapjanak az innovatív és jövőbe mutató 
kutatások megismerésére, valamit további tu-
dományos kapcsolatok kialakítására akár csak 
egy téma körüljárásával, azaz a Smart City, az 
élhető város létrehozása kapcsán.  

Tokody Dániel
elnökségi tag

Doktoranduszok Országos Szövetsége

KÖVET-HÍREK

Fiatal tudósok kutatásaival az élhető város létrehozásáért

Gondolatok, érzések, érzékelés, valóságpercepci-
ók, alternatív igazságok, tény- és fénytöredékek, 
nézőpontok, vélemények, sorsok meg komplexi-
tás, valószínűségek, véletlenek és kiszámíthatat-
lanság... Most jöttök? Én már megyek! 
Az eseményhorizonton olykor képtelenül fel-
gyorsulnak a folyamatok. 
2016 júniusa és 2017 januárja között egy szép 
és izgalmas „projekt”, a KÖVET, a KÖVETelés 
és a KÖVETkeztetés része(se) lehettem. Ezért 
a lehetőségért és tapasztalatért köszönetet 
mondok Tóth Gergely barátomnak, kollégám-
nak és az egész KÖVET csipet csapatnak, 
mégúgy a KÖVET tagságának!
Ugyanakkor emelem cowboykalapom, és továb-
bállok. Taszító-vonzó erőmezők, fémparipák és 
jó szelek hajszolnak vissza a Vadnyugatra. Nyu-
gat-Kanadába, a fenséges Sziklás-hegység és a 
végtelen préri találkozásához, ahol gyermekeim 
élnek, tanulnak, dolgoznak, küzdenek, terveznek, 
és eközben rájöttek, hogy hiányzik nekik édesap-
juk, aki hosszú hónapokra eltűnt az idős nagy-

szüleiket ápolni. Most, hogy az „öregek” ismét 
jól vannak, a gyerekeknek apa kell! Meg személyi 
titkár, bankár, taxisofőr, tervezőmérnök, üzletfej-
lesztő, tanácsadó, figyelmes beszélgetőpartner, 
programszervező és mókamester. Apa. Aki fel-
tétel nélkül szereti őket. Akit ugráltatni lehet. Aki 
ugrál. Aki beledöglik, annyira hiányzik neki Amy és 
Max. Aki egyszerre sír és nevet. Akinek füttyente-
nek, s ő fut, szalad. Ha kell, szamurájkardot ránt. 
Csakis őértük!
Hát valami ilyesmi a helyzet. Dilinyós vagyok, nem 
vitás. A bolsi rendszer volt disszidense, nyugha-
tatlan, finnyás világutazó, aki szinte mindenütt 
jól érzi magát (ami célt magának tűz ki), de talán 
sehol sincsen már igazán otthon; megy ismét 
vissza a „lökött” pénzemberek, (olaj)bányászok 
és favágók világába. Meg megy a brit-kolumbiai 
„lótuszland” elvarázsolt álomvölgyeibe; utópista, 
fenntartható közössége(ke)t és rezilienciát fej-
leszteni, zöld gazdaság fejlődését meglovagolni, 
és – talán – prémium minőségű alkoholt desztil-
lálni. Meg majd ami éppen eszébe, eszembe jut.

Hogy jó volt-e a KÖVETnél? Hogy bánom-e? 
Hogy bárcsak inkább így meg úgy? Nem! Egy-
általán. Bánkódni maflaság. Előre kell nézni, 
tanulni tapasztalatainkból, hibáinkból, kudar-
cainkból, ahogy sikereinkből, és közben élvezni 
a mát, a MOSTot! Valahová, valakihez tartozni 
jó érzés. Szabadnak lenni legalább annyira! 
A KÖVETi hónapokban sok figyelemre méltó, tehet-
séges, klassz embert ismerhettem meg, és ezért 
örökké hálás leszek. A szervezetet komoly kihívá-
sokkal örököltem meg, és úgy gondolom, átlátha-
tóbban, pőrébbre vetkőztetve, őszintébben adtam 
tovább, illetve vissza Gergőnek, a KÖVET ötletgaz-
dájának, alapító atyjának és szellemi vezetőjének.
Sok sikert kívánok neki és ennek a különleges 
egyesületnek, amelynek missziója ma ugyano-
lyan érvényes, mint 21 éve, a megalakulásakor.
Isten áldjon mindannyiótokat! Jó egészséget, 
bátorságot, tisztánlátást és kitartást kívánok 
minden KÖVETőnek!
Budapest, 2017. február 15.

Robert (Robi) Nemeskeri

Búcsú a KÖVETtől és a KÖVETőitől 



KEREKES SÁNDOR 
PÉNZÜGYEKRÕL MÁSKÉPPEN

A könyvben a szerzõk két közismert, szinte elkoptatott fogalmat járnak körül. Mindkettõrõl azt hihetjük, 
hogy már minden fontosat elmondtak róluk, és okkal ébredhetnek kétségeink, mi újat lehet mondani a 
fenntarthatóságról vagy a pénzrõl? Fenntarthatóságon a politikai zsargon a természeti erõforrásoknak a 
generációk közötti egyenlõbb elosztását érti. A fenntarthatóság mára egy olyan tudományággá vált, amelyik 
a Földön létezõ természeti-társadalmi-gazdasági rendszerek kölcsönhatásainak a vizsgálatával, és ezen 
alrendszerek harmonikus mûködésének a feltételeivel foglalkozik. Az úgynevezett globális problémák zöme 
a harmonikus mûködés zavaraiból származik. Sokak szerint a problémák forrása a gazdaság, amelyik 
eluralkodott a világon, és napjainkra öncélúvá vált. A 21. században a gazdasági növekedés nem a közjót 
szolgálja, mint ahogy azt Adam Smith idejében tette. A jövedelmek egy igen szûk réteg kezében 
koncentrálódnak, a világ polgárainak többsége kívül reked a gazdaságon. A gazdaság gyorsan növekszik, de a 
gyors növekedés kedvezõ hatásait csak egy igen szûk réteg élvezi. A világ ,,gazdagsága" lehetõvé tenné, hogy 
megszûnjön az éhezés, az írástudatlanság, a környezetszennyezés, a biodiverzitás csökkenése, és azt is, hogy 
nagyobb biztonságban éljen az emberiség. A bajok forrása tehát nem a gazdasági növekedés, hanem a 
kapzsiság, ami a pénzsóvársághoz köthetõ. A könyv azokhoz szól, akik még elhiszik, hogy a tudomány azért 
van, hogy felfedezéseivel szolgálja az emberiség boldogulását, azokhoz, akik azt szeretnék, hogy az évszázad 
második felében körülbelül kilenc milliárd ember élhessen a Föld nevû bolygón egymással békében, és a 
természettel harmóniában. 
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