
A környezetfilozófiai érdeklõdé-
sû olvasó ezúttal egy olyan szöveg-
gyûjteményt tart a kezében, amely
az emberiség elsõdlegesen megol-
dandó problémájával, a küszöbön
álló klímaváltozással foglalkozik. 
A gyûjtemény az Alkalmazott Filo-
zófiai Társaság Környezet–Etika–
Nevelés témakörben tervezett, de
végül lemondott szekszárdi konfe-
renciája elõadásainak tizenhárom
szövegét tárja elénk. Az elsõ rész a
jelenlegi helyzet több évszázadra
visszanyúló elõzményeivel és a
környezetfilozófia elméleti kérdé-
seivel foglalkozik, a második, Kör-
nyezet, etika, pedagógia címet vise-
lõ rész fõként a jövõbeli lehetõsége-
inkre koncentrál. 

Manapság a szakma egyöntetû
véleménye szerint Descartes dua-
lista filozófiája a klímaválság alap-
ja, de Fichte munkásságának ered-
ménye is hasonló irányba vezet.
„Az ember az kell legyen, ami,
mégpedig pusztán csak azért, mert
van” – mondja Fichte. Ebbõl követ-
kezik – írja Hankovszky – hogy az
énjével nagymértékben azonosított
ember csak mindent (így a termé-
szetet is) legyõzve válhat önazonos-
sá. De ha az ember a fichtei úton
mindent alárendel önmagának, ak-
kor menthetetlenül saját vesztébe
rohan. (Hozzá kell tenni, hogy
Fichte absztrakt gondolkozása
többféle értelmezést tesz lehetõvé,
és a természet legyõzése nem kell

hogy szükségszerûen egyet jelent-
sen a természetrombolással.) Ezzel
szemben áll Heidegger nézete: „Az
ember nem a létezõ ura. Az ember
a létezõ pásztora.” Eszerint az em-
ber szabadságából következõen vá-
lik lehetségessé az, hogy saját érde-
keinek egyoldalú érvényesítésétõl
el tudjon tekinteni. Márpedig a klí-
maváltozást – Karikó Sándor írása
szerint – többek között az erdõir-
tás, a telhetetlen profitérdek pie-
desztálra állítása, az erõforrások
méltatlan kifosztása, a föld szeny-
nyezése stb. által az ember idézte
elõ. „A modern mezõgazdaság a
természet ellen intézett támadás” –
idéz Karikó Scruton Zöld filozófia
címû könyvébõl.

Hérány Ferenc és Tóth I. János
Antropocentrizmus, környezet, ke-
reszténység címû írása visszautasít-
ja a környezetfilozófia azon feltevé-
sét, mely szerint a kereszténységre
jellemzõ (de ógörög és modern gyö-
kerekkel is rendelkezõ) antropo-
centrizmust kell felelõssé tennünk
a természet agóniájáért, sõt, úgy vé-
lik, hogy az „elõfeltétele a környe-
zeti válság megoldásának”, mert „a
keresztény gondnokságetika a mér-
téktartásra épül, de mégis antropo-
centrikus jellegû, ami az emberi ki-
teljesedésre és örömre építõ kör-
nyezetetika lehetõségét mutatja
be”, ami a napjainkban jellemzõ ál-
talános szekularizáció ellenére is
érvényes. A tanulmány nem ért
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egyet azzal sem, hogy az ember
meghatározását le lehetne csupa-
szítani a biológia szempontjai sze-
rint, mely által az csak egy faj len-
ne a többi között.

A tavaly elhunyt Roger Scruton
brit filozófus szerint a klímaválság
azért erõsödik, mert az átlagember
saját környezetéhez való hozzáállá-
sa negatív irányba változott, attól
elidegenedett. Ha tenni akarunk a
környezetért, a természetért, azt
otthon kell elkezdenünk – a megol-
dás az oikophiliában keresendõ. Ér-
dekes gondolat, hogy azokban az
országokban a legrosszabb az öko-
lógiai helyzet, melyekben kommu-
nista rendszer alakult ki, mivel az
az oikophiliával ellentétes. (A 40
éves diktatúra Magyarországon
sem múlt el nyomtalanul.) Tóth I.
János A klímasemleges társadalom
elvi kérdései címû tanulmányában
a kommunizmust civilizációs ka-
tasztrófának titulálja. „Az emberek
többsége a nyomor és az élet-
hosszig tartó gürcölés tudata miatt
idegenedhetnek el otthonuktól, ha-
zájuktól.” Gondolkodásuk opportu-
nistává válik, „a többség számára a
pénzszerzés vágya, a szükségletek
kielégítése, a túlélés ösztöne erõ-
sebb, mint a hazaszeretet érzése”,
mint ahogy a többségnek mindig
csak a pillanatnyi egyéni érdeke
számít. Még akkor is, ha tudja,
hogy cselekvései hosszú távon ne-
gatív következményeket eredmé-
nyeznek – írja Lányi Andrást idéz-
ve Czirkos Barnabás. A racionális
gondolkodást és ítélõképességet így
számos tényezõ befolyásolja; Ma-
chiavelli szerint az emberek álta-
lában egyenesen rosszindulatúak.
A kapitalista berendezkedés hirde-
tések – hitel – egyszeri használható-
ság hármas pillérére épülõ fogyasz-
tói társadalma egyébként – mely-
ben a természethez való kötõdésü-

ket teljesen elvesztett emberek egy-
dimenziós rabszolgákká váltak
(Marcuse) – ökológiai szempontból
szintén kártékony életvitelre ösztö-
nöz. Az egész Földön a kielégíthe-
tetlen étvágyú nyugati értékrend
kezdett el érvényesülni, melynek
„hozománya az egyre növekvõ
energiaigény, az édesvízkészletek
fokozatos kimerülése, a légkör prob-
lémái, a szörnyû pazarlás vagy a
szennyezés, hátterében pedig a de-
mográfiai helyzet áll” – írja Szabó
Tibor.

Horckheimer és Adorno szerint
az emberiség „primitívebb fokra
zuhant vissza”, mert „a kapitalista-
globalista rendszerrel azonosuló
tõkés társadalom lényege, hogy a
fogyasztókat teljesen magához lán-
colja [...], a tömegkommunikációs
eszközök pedig e rendszer közvetí-
tõ csatornái. Szécsi Gábor ezzel
kapcsolatban rávilágít, hogy „a mé-
dia individuumközpontú szemléle-
tének uralkodó értékként való meg-
jelenése arra vezethetõ vissza,
hogy a kereskedelmi érdekeit szem
elõtt tartó média a felhasználókat
fontos személyekként kezeli”. És
bár az (embereket a televízióhoz
hasonlóan izoláló) internet segítsé-
gével könnyen alakulnak ki csopor-
tok, azok „nem valódi közösségek”,
mert azokban a „valódi identitás
rejtve marad”. A lokális közösségek
ugyanakkor a globális tudat hatása
alatt állnak, így kialakul a gloka-
litás (Meyerowitz). Az információ-
áramlás felgyorsulása által szem-
pillantás alatt érdekközösségek ala-
kulhatnak ki (melyek akár a Fehér
Ház sámánok általi ostromához ve-
zethetnek). Szécsi meglátása sze-
rint helyzetünkben az univerzaliz-
mus megoldást kínálhat, mely a
korszerû oktatással és a kommuni-
kációs technológiák alkalmazásá-
val orvosolni képes a környezet-
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rombolást. Márpedig minden ren-
delkezésre álló eszközt igénybe kell
vennünk, mert „egyáltalán nem biz-
tos, hogy maradt még harminc
évünk” (Latouche).

Rácz Lajos A természet lázadása
címû írása a globális felmelegedés
civilizációs következményeire ke-
resi a választ korábbi éghajlatválto-
zások kapcsán kialakult jelensége-
ket alapul véve: az elmúlt évszá-
zadokban több alkalommal is meg-
figyelhetõ klímaromlás felgyorsí-
totta a társadalmi átalakulást.

Tóth I. János a globális klíma-
változás döntõ okaként a fosszilis
tüzelõanyagok elégetését nevezi
meg, ezért a felmelegedés ellen
folytatott küzdelem legfontosabb
tényezõjének a természetes szén-
nyelõk (pl. erdõk) erõsítését tartja,
mely nélkül az olvadás exponenci-
ális arányban folytatódik. Az ener-
giatermelésben az atomenergia
mellett tör lándzsát, melyet a repü-
léshez hasonlít, ami biztonságo-
sabb, de az átlagemberek mégis ve-
szélyesebbnek érzik, mint az autót.
Szerinte az ökológiai lábnyom, a
karbonlábnyom és a termékenységi
arányszám redukálása az egyetlen
járható út a káros folyamatok lassí-
tása érdekében, a redukció mérté-
két viszont szerinte az adott or-
szágban uralkodó viszonyokhoz
kell igazítani. 

Molnár Blanka Dewey nevelés-
filozófiájának aktualitására hívja
fel a figyelmet. Az amerikai filozó-
fus szerint „a nevelésnek alkalmaz-
kodó- és cselekvõképessé kell ten-
nie a gyermeket a változó társada-
lomban, a társadalmi fejlõdés érde-
kében. Alkalmasnak arra, hogy fe-
lelõsen hozzanak döntéseket és
cselekedjenek a környezet épsége,
a gazdasági életképesség, az igazsá-
gos társadalom, valamint a jelen és
a jövõ generáció érdekében, helyi

és globális léptékben egyaránt”. Ez-
zel szemben David Orr azt állítja,
hogy jelenleg az iskolai nevelés ar-
ra készít fel bennünket, hogy a
Föld minél hatékonyabb kizsákmá-
nyolóivá váljunk. Ehelyett „új érté-
kekre, etikára, élet- és magatartás-
formákra van szükségünk”. 

Bertók Rózsa a prudens viselke-
désrõl és a közjavakra (levegõ, köz-
terek, parkok használata, egészség
stb.) való jogról ír, melybõl senkit
nem lehet kihagyni. A 2020-as
nemzeti alaptantervet vizsgáló Fûz
Nóra és Fûzné Koszó Mária a kör-
nyezettudatosság fejlesztésének je-
lentõségére hívja fel a figyelmet.
Véleményük szerint az oktatásban
„túlzott hangsúlyt kap az analiti-
kus ismeretek fejlesztése, amelyet
ritkán követ a szintézis, így a 12
éves oktatás végére a legtöbb fiatal-
ban nem alakul ki egy egységes
(holisztikus) világkép”, a társada-
lomra jellemzõ, mélyebb gyökerû
etikai problémák pedig különben is
megoldhatatlanok a tudományos-
technikai képzettség által. 

Márfai Molnár László Termé-
szetesztétika és természetetika kö-
zött címû tanulmányában a törté-
nelem különbözõ periódusainak
természetszemléletét tárgyalja. Ér-
dekes a távol-keleti kultúrák termé-
szetesztétikájának távoli korokból
eredõ folytonossága, míg Európa 
a természeti szépséget csak a ro-
mantika idején fedezte fel, a vissza-
fordíthatatlan természetrombolási
tevékenysége viszont az ókorig
nyúlik vissza (pl. a Mediterráneum
jellegzetes kopasz hegyei a hajóépí-
téshez használt fák tömeges kivá-
gása nyomán alakultak ki). Az írás
kiemeli Vattimo eredményeinek 
jelentõségét, és nemzetközi szintû
paradigmaváltást, kollektív felfogá-
sunk átkeretezésének szükségessé-
gét sürgeti, illetve a konstruktív114
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társadalmi víziók fontossága mel-
lett érvel, hogy végre meghallhas-
suk a természet szavát.

Ha pillanatnyilag nem is a glo-
bális felmelegedés megállítása tû-
nik a legsürgetõbb feladatunknak,
a témakör tárgyalásával nem várha-
tunk a Covid19-pandémia megszû-
néséig, már csak azért sem, mert a
világjárványok megjelenése szoro-
san összefügg a klímaválsággal. 
A kötet megjelenése kellemes, de

ami ennél fontosabb, hogy a jövõn-
ket alapvetõen meghatározó témá-
ban felmerülõ kérdésekre kínál
megoldást közérthetõ formában.
Meggyõzõdésünk, hogy a környe-
zettudatos viselkedés elterjedése
nélkül az ember fennmaradása a
Földön veszélybe kerül, ezért a Ter-
mészet és felelõsség elolvasását
mindenkinek ajánljuk.

Sípos László
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NAGYSZEBEN ÉS POLGÁRAI 
A 16. SZÁZADBAN 
Mária Pakucs-Willcocks: Sibiul veacului al 
XVI-lea. Rânduirea unui oraº transilvãnean 
[A 16. századi Nagyszeben. Egy erdélyi város rendje]

Pakucs-Willcocks Mária kézen
fogja és végigvezeti az olvasót
Nagyszebenben, két korszak hatá-
rán, a középkor végén, valamint a
kora újkor elején, a kora újkor haj-
nalára, annak elsõ évtizedeire össz-
pontosítva, amelynek köszönhetõ-
en megismerhetõk egy erdélyi
szász város politikai, társadalmi és
vallási életének fõbb aspektusai.
Mûvében fény derül arra, hogy mit
jelentett egy gazdag és egyben biz-
tonságos településhez tartozni, és
milyen történésekkel, jelenségekkel
szembesültek e város lakói a 16.
század során.

A szerzõ a bukaresti Nicolae
Iorga Történeti Intézet kutatója, ku-
tatási területéhez tartozik a kora új-
kori társadalom-, gazdaság- és vá-
rostörténet. Könyve, a bevezetõt
követõen öt nagyobb és több alfeje-
zetre tagolódik, majd ezeket végszó,

mellékletek, forrásjegyzék, szakiro-
dalom és az illusztrációk jegyzéke
követi. A román nyelvû várostörté-
neti kiadványnak köszönhetõen
fény derül arra, hogy miképpen
mûködött egy városi közösség öt-
száz évvel ezelõtt, mindemellett
egyéni és kollektív sorsokat fed fel,
amelyekre írott és íratlan szabályok
gyakoroltak hatást. 

Pakucs-Willcocks a téma histori-
ográfiája tárgyalásának nagy teret
szentel, figyelembe veszi mindazo-
kat a kutatásokat, kiadványokat,
amelyek párhuzamba hozhatók sa-
ját eredményeivel. A könyv szá-
mottevõen hat évtizedre koncent-
rál, az 1540–1600 közötti idõszakra
helyezi a hangsúlyt, amely meg-
egyezik Haller Péter és Albert Huet
tevékenységének éveivel. A kötet
levéltári, latin és német nyelvû for-
rások aprólékos és alapos feldolgo-
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