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Rendszer-szemlélet és a politika értelmének helyreállítása

A politikai ökológia vagy társadalomökológia létjogosultságát egy könnyen belátható tényre

alapozza.  A társadalom életében bekövetkező változásokat  eddig a  természeti  feltételektől

elvonatkoztatva  magyarázták,  bár  eddig  is  nyilvánvaló  volt  a  fizikai  létfeltételek  és  a

társadalmi  folyamatok  közötti  kölcsönhatás.  Az  elmúlt  száz  évben  azonban  az  emberi

beavatkozás olyan messzemenő természeti következményekkel járt, melyek fajunk túlélését

fenyegetik.  Erre  hivatkoznak  azok  a  gondolkodók,  akik  szerint  a  társadalmi  jelenségek

értelmezése  csak  a  teljes  ökológiai  komplexum  rendszerösszefüggéseinek

figyelembevételével  lehetséges.  Az ökológiai  komplexum kifejezés  a  népesség  (nagysága,

eloszlása,  mozgása),  a  megélhetését  biztosító  tudás  és  technológia,  az  együttélés  rendje  -

intézmények,  szokások,  értékek  –  valamint  a  természeti  környezetben  zajló  folyamatok

közötti  kölcsönhatásra  utal.  A négy tényező  közötti  összefüggés  felismerése  rákényszerít,

hogy újragondoljuk céljainkat és az előttünk álló lehetőségeket. Azon az úton, amelyen eddig

jártunk, nem haladhatunk tovább: 

-többé nem tehetünk meg bármit, amire technikai értelemben képesek vagyunk: az ökológiai

elővigyázatosság azt kívánja tőlünk, hogy ne a legnagyobb hatású, hanem a legkíméletesebb

eszközöket és eljárásokat részesítsük előnyben;

-ezért az erőforrások maximális kiaknázását ösztönző gazdasági és politikai berendezkedést

fel kell hogy váltsák az együttélés és gazdálkodás fenntartható formáit ösztönző intézmények;

-ebben az esetben azonban a tömegtermeléstől  és a javak tömeges elfogyasztásától  remélt

élvezet nem kárpótolhat többé az értelmes munka, a tartalmas emberi kapcsolatok és az ép

természeti környezet hiányáért, így a fogyasztók társadalmát fel kell hogy váltsa az  alkotó

munka  és  a  felelős  gondoskodás társadalma.  Amelyről  nem tudhatjuk,  hogy milyen  lesz:

nekünk és utódainknak kell majd kitalálni.

Mindez  közvetlenül  is  kihat  a  politika  világára.  Ha  a  politikától  többet  várunk,  mint  a

technikai-gazdasági  rendszerek  működőképességének  fenntartását  a  bőséges  ellátmány

biztosítása  érdekében,  és  ezért  belátjuk,  hogy  egy  példátlanul  veszélyes  helyzetben  a

kormányoknak  nem  népszerű,  „eladható”  intézkedéseket  kell  hozniuk,  hanem

sorskérdésekben  kell  rátalálniuk  a  hosszabb  távon  is  jónak  ígérkező  megoldásra,  továbbá



annak is tudatában vagyunk, hogy a következményekért személyes felelősséggel tartozunk,

úgy  a  döntéseket  nem  háríthatjuk  többé  személytelen  mechanizmusokra,  szakértelmükkel

hivalkodó testületekre, a politikai marketing silány végtermékére,  hanem magunknak is részt

kell  vállalnunk  a  folyamatokban.  Röviden:  maga  a  politika  válik  életünkben  erkölcsi

kötelességgé.

Ez a helyzet merőben új (vagy nagyon is régi). A görög városállamok polgárai egykor nem

sokra becsülték az olyan embert, aki kivonta magát a közügyekből. Hittek abban, hogy az

erények a közjót szolgálják és viszont: hogy jó kormányzatnak csakis az nevezhető, amelyik

az erkölcsi képességek kibontakozását mozdítja elő. A felvilágosodás nagy szellemei ezzel

szemben az  erkölcs  és  a  politika  illetékességének kategorikus  különválasztásában látták  a

lelkiismereti  és  vallásszabadság  biztosítékát.  Úgy  gondolták,  ez  megvédi  majd  az  egyén

morális  autonómiáját  –  a  magánszabadság  kicsiny  köreit  –  a  közhatalom  erőszakos

beavatkozásától.  Sajnos,  azt  kell  mondanunk,  a  szabadság  privatizálására  irányuló

igyekezetük visszafelé sült el. A hatalom birtokosait ezentúl sem akadályozta semmi, hogy a

véleményeket befolyásolják és az egyéni döntéseket ellenőrzésük alatt tartsák; ehhez ráadásul

az  elektronikus  tömegkommunikáció  korábban  elképzelhetetlenül  hatékony  eszközöket

bocsátott a rendelkezésükre.  Ezzel szemben a politika függetlenítése az erkölcsi normáktól

minden várakozáson felül sikerült. 

Márpedig  napjainkban  a  politikai  döntések  tétje  példátlanul  megnövekedett:  civilizációnk

fennmaradása  forog  kockán.   Ezért  a  felelősséget  nem  háríthatjuk  a  kormányokra,  a

multinacionális  cégekre  vagy  a  médiára.  Azzal  sem  áltathatjuk  többé  magunkat,  hogy  a

tisztességes helytállás a magunk háza táján vagy munkahelyén a politikától  függetlenül  is

képes érdemében befolyásolni  utódaink jó- vagy balsorsát.  Mégis azt  tapasztaljuk,  hogy a

túlnyomó  többség  elfordul,  szinte  menekül  a  politikától,  és  az  elkötelezett  részvétel  a

közügyekben  inkább  gyanakvást  kelt,  mint  bizalmat.  Ezt  csak  részben  magyarázzák  a

közhatalmi  intézmények  működéséről  szerzett  kiábrándító  tapasztalatok.  Ezek  méltán

válthatnának  ki  közfelháborodást,  azonban  rendszerint  csak  magán-felháborodást  vagy  a

tömegmédia  által  gerjesztett  mű-felháborodást  váltanak  ki.  Világunkból  ténylegesen

hiányoznak a nyilvános politikai tevékenység elemi feltételei: az összetartó, önálló döntésre,

önálló cselekvésre képes közösségek egyrészt,  a hiteles  tájékozódás feltételei  másrészt. Az

ökológiai  fenntarthatóság  politikájának  mindenekelőtt  e  kettőt  kellene  megteremtenie.  Ha

nem  erre  összpontosít,  akkor  a  fenyegetőzés  a  természet  pusztulásáról  szóló,  egyébként



cáfolhatatlan  beszámolókkal,  a  hasztalan  rimánkodás  az  úgynevezett  fogyasztói

önkorlátozásért puszta szóbeszéd marad és jámbor óhaj. 

Globális gondok, lokális döntések: a konvivialitás politikai filozófiája

Ma a politikai és gazdasági berendezkedés logikája egyenesen rákényszeríti a résztvevőket a

termelés-fogyasztás  öncélú  körforgásának  fokozására,  bármi  áron.  A  siker  mutatója  és

jutalma, a „haszon” voltaképpen nem egyéb, mint hatalom: növekvő hatalom az emberi célok

és vélemények felett,  hatalom a természeti erőforrások felett. Erre kell törekedniük, mert a

legyőzöttekre  a  technológiai-gazdasági  versenyben is  pusztulás  vagy rabszolga-sors vár:  a

túlélésért küzdenek, ezért áldozzák fel a túlélés eszközeit.  Nem térhetnek le büntetlenül erről

az  útról,  legfeljebb  engedményekről  beszélhetünk,  melyeket  a  végzetes  következmények

elodázása  érdekében  tesznek.  Ezek elégtelenségére  látványos  példával  szolgált  legutóbb  a

párisi  klíma-csúcs,  ahol  a  világ  vezetői  egy immár  senki  által  nem vitatott,  előre  látható

katasztrófa elhárítása érdekében semmilyen hatékony eljárásban nem tudtak megegyezni,  s

ezért  a semmiért  ünnepeltették magukat.  Ők nem a változásokban, hanem a kiváltságaikat

biztosító globális rezsimek fenntartásában érdekeltek.

A világméretű játszmában a néző, felhasználó,  vásárló, adófizető,  alattvaló és ágyútöltelék

szerepére kárhoztatott  népeket pedig még akkor is  távol tartja  a közélettől  a tehetetlenség

érzete, ha egyébként tudatában vannak a rájuk és gyermekeikre leselkedő veszélynek. Éppen a

közvetlenül  veszélyeztetettek  számára  a  legnehezebben  elérhető  az  önálló

véleményformáláshoz  nélkülözhetetlen  tudás,  míg  a  gazdag  országok  magasan  képzett

népessége  egyelőre  alig  érez  késztetést  arra,  hogy  erőfeszítést  tegyen  és  kockázatokat

vállaljon  olyan  bajok  elhárítása  érdekében,  amelyekről  azt  hiszi,  hogy  csak  „odaát”,  a

képernyő  túloldalán  tombolnak.  Amíg  a  szegények  egymást  gyilkolják,  a  gazdagok

visszavonulnak virtuális valóságuk múltat s jövőt feledtető magányába. 

Nem mindegy, hogy miféle tudásra, milyen közösségre gondolunk, amikor azt állítjuk, hogy

ezek nélkül ma elemi erkölcsi kötelességeinknek sem tehetünk eleget. Azzal ugyanis hiába

áltatnánk  magunkat,  hogy a globális  rezsimek működtetéséhez  kellő  technológiai  tudás,  a

tudományos  üzemben  évről-évre  keletkező  információ-tömeg,  a  globális  pénzügyi

hálózatokban  felhalmozódó  vagyon,  netán  a  több bolygó elpusztítására  elegendő  fegyver-

arzenál  igazságosan  elosztható,  demokratikusan  ellenőrizhető,  vagy  hogy  mindez  józan



emberi  értelemmel  egyáltalán  felfogható.  Az igazság az,  hogy globális  gondjaink globális

méretekben  emberi  erővel  megoldhatatlanok.  Éppen  az  velük  a  gond,  hogy  messze

meghaladják  a  dolgok  emberi  léptékét,  és  ezért  kezelhetetlenek.  Ebben  a  léptékben  csak

személytelen  mechanizmusok,  irányíthatatlan  hálózatok,  statisztikai  összefüggések  és

tömeges beavatkozások képesek hatást gyakorolni. „Az emberiség” nem valóságos történelmi

szereplő: nem képes értelmes vagy célszerű viselkedésre. Ilyesmire csak közösségek képesek.

Közösségnek  olyan  szociális  és  bioregionális  egységeket  nevezünk,  melyek  résztvevői

egymással  többé-kevésbé  közvetlenül  tudnak  érintkezni.  Ennek  feltételei  többek  között  a

térbeli közelség, az időbeni tartósság, valamint a szavak és cselekedetek értelmére vonatkozó

egyetértés (vagyis inkább érdekeltség az újra és újra megbomló egyetértés helyreállításában).

Az  így  jellemzett  közösségek  működésében  juthat  szerephez  –  szerencsés  esetben  –  a

résztvevők közötti kölcsönös tisztelet, törekvés a másik személyének figyelembe vételére, a

kényszer elutasítása. Az ilyen konviviális együttlét első mintáival a nyugati világban minden

valószínűség szerint a keresztény gyülekezetek szolgáltak, az evangéliumok tanítása azonban

a  politikai  közösség  működését  nemigen  befolyásolta.  Ehhez  majd  csak  a  felvilágosult

modernitás teremti meg a szellemi és technikai feltételeket. Egyidejűleg megteremti azonban

az ilyen együttműködő, erőszakmentes közösségek felszámolásának – totális ellenőrzésének,

gépies  szabályozásának,  fizikai  megsemmisítésének  –  a  feltételeit  is.  Választás  kérdése

számunkra, hogy melyik megoldást részesítjük előnyben. Azonban ez a választás maga sem

egyénre  szabott,  hanem  a  politikai  közösség  dolga.  Ha  bebizonyosodna,  hogy  ilyen

közösségek többé nem lehetségesek, akkor a kérdés eldől magától, s a választás – objektíve –

végbemegy,  szándékainktól  függetlenül.  Az  első  lépés  tehát  ezeknek  a  közösségeknek  a

helyreállítása volna. Ami csak a hely helyreállításával kezdődhet.

Amit jónak tartunk, azt magyarul helyeseljük. De helyesnek vagy helytelennek csak  olyasmit

mondhatunk, aminek ismerjük a helyét. Márpedig a mi életünkből sokak szerint hiányoznak a

jelentésteli helyszínek, az átlátható viszonylatok, egymással felcserélhetetlen irányok - sehogy

se találjuk a helyünket.  Hely-telenül élünk. Az ökológiai politika épp ezért mindig lokális.

Bizalmatlan  az  erőszakos  központosítással,  az  univerzális  megoldásokkal,  globális

hálózatokkal,  a  tömegkommunikáció  személytelen  médiumaival  szemben.  A  helyi

közösségek  cselekvőképességének  és  önrendelkezésének  helyreállítását  kívánja,  az

érintettség,  jogosultság  és  felelősség  feltételeinek  tisztázását,  legyen  szó  akár  természeti



létforrásokról, akár politikai, gazdasági vagy technológiai döntésekről. Ezért okkal nevezik az

első személy politikájának.

„Gondolkodj világ-méretekben, cselekedj helyben!” – a környezetvédő mozgalmak jelszava

arra utal, hogy a globális gazdasági, információs és katonai rendszerek létéből fakadó súlyos

fenyegetésre nem lehetséges globális válasz, csakis helyi: a helyi változatok sokféleségének

és öntörvényű fejlődésének (de nem elkülönülésének!) védelme. Ez csak látszólag paradoxon,

valójában már Albert Einstein felismerte, hogy a rendszer-szintű problémák megoldása felé az

első  lépés  mindig  az,  hogy  kilépünk  az  adott  rendszerből,  és  egy  másikban  kezdünk  el

gondolkodni. Napjainkban egyre többen tartják elkerülhetetlennek a rendszer-szintű változást.

Ez  azonban  nem  egy  új  globális  rezsim  bevezetését  jelenti  (ki  vezetné  be?  milyen

felhatalmazással? milyen kényszerítő eszközökkel élhet a vonakodókkal szemben?), hanem

éppen  ellenkezőleg,  a  globális  intézményekben  és  hálózatokban  összpontosuló  hatalom

decentralizálását,  visszaszolgáltatását  az  érintetteknek.  A  természetben és  nem  annak

ellenében zajló együttélés új rendjének kialakítását tehát az ökológiai politika örökségükkel

bölcsen  sáfárkodó  helyi  közösségektől  reméli,  alulról  felfelé  terjedő  kezdeményezésektől,

ezek  békés  együttélését  pedig  olyan  rendszerektől,  amelyeket  a  horizontális  kapcsolatok

túlsúlya jellemez, a hierarchiák rovására.

De hát hogy vehetnének erőt a világ hatalmasságain kicsiny, egyedül igazságuk erejében bízó

csoportok? A válasz: valahogy úgy, ahogyan a történelemben minden mélyreható változás

végbement.  Az  emberiség  szellemi  és  anyagi  megújulásának  nevezetes  fordulópontjain

minden  esetben  kis  közösségek  állhatatos,  úgyszólván  láthatatlan  munkálkodását  találjuk.

Nem „változtatták meg” a történelmet, de igenis utat mutattak azoknak, akik odáig elképzelni

se tudták, hogy lehetne másképpen is élni. A történelem pedig maga a szüntelen változás,

amely túllép  a megújulni  képtelen,  saját  súlyuk alatt  lassan összeroskadó rendszereken és

birodalmakon. 

„azért a merevek kemények a halál gyalogkatonái

a gyöngék a lágyak meg az élet gyalogkatonái

vagyis az erős hadsereg nem lehet győzedelmes

s az erős fára vettetik a fejsze

a kemény

a nagy



alul

marad

a gyönge

a lágy

a magasba hág”

(Lao-ce: Tao te king, Karátson Gábor fordítása)


