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Fölöttébb nehéz valóságos rálátás híján akár a karnyújtás-
nyira esõ múltról is ítélni. (Ennél – szükségképpen – csak
a jóslás, mint a jövõ lehetséges korrekciójának alapja ne-
hezebb, emiatt vállalkoznak rá inkább csapatok, senmint
individuumok; megoszlik jobban a felelôsség is.) A múlt
elemzése azonban végtelenül fontos mozzanat, segítségé-
vel megítélhetjük helyzetünket, tetteink valóságos értékét
vagy éppen veszélyességét, a tapasztalatokra támaszkodva
igazíthatunk elképzeléseinken, terveinken, a valóság által
ránkkényszerített feladatok megoldóképleteit. Amikor tehát
azt olvasom, hogy „a huszadik század magas kultúráját meg-
határozó avantgárd éppoly engesztelhetetlenül szegült
szembe a romantikus hagyományszeretettel, mint a cinikus
piacuralmi elmélettel”, akkor egy kicsit elbizonytalanodom,
vajon a szerzô a megfelelô szemüveget tette-e fel, amikor
erre a jelenségre kívánt rátekinteni. Persze, tehetne egy
finomító megkülönböztetést, és kivonhatná ebbôl a klasszi-
kus „avantgárd” reflexióit, mentalitását és eredményeit, (no-
ha még azon belül is megszorításokkal – teszem azt –
komolyan végiggondolva a dadaizmust), õ azonban inkább
a késôbbi avantgárd mozgások habitusára gondol; ebbõl
a szempontból pedig megállapításai legalábbis vitathatók.
Sajnálatos módon, a neoavantgardot éppenséggel a kom-
mercializálódás „hátsókapus” esélyei izgatták: úgy kerülni
belül a mûkereskedelem – egyébként rugalmas – védmû-
vein, hogy a bekerülés akkor is várostromnak tessék, ha a
hátsó kapu mindig is nyitva volt. Tudjuk (ennek elérhetõ
irodalma van; elegendõ Tom Wolfe könyvecskéjére utal-
nom), miként vett részt/vesz részt mindmáig a mûkereske-
delem az avantgard mozgatásában, csak hogy profitját
újabb extremitások piacra dobásával növelhesse.

Azaz: szóba sem jöhet semmiféle szembefordulás a
„cinikus piacuralmi elmélettel”, mivel az újavantgárd jósze-
rivel éppen annak a terméke.

Hozhatnék, természetesen, történelmi analógiát is, pél-
dául azt, ahogyan a hatalom megragadására mozgósítva az
orosz bolsevizmus fölhasználta az antiakadémikus és éppen
forrongásban élô mûvészeti mozgalmakat (futurizmus,
konstruktivizmus, aktivizmus, proletkult), mivel az adott pil-
lanatban hevesen újat akaró társadalmi mozgások kötõdtek
hozzájuk. Még arra is kapható volt – legyezgetve a mûvészek
hiúságát –, hogy forradalmi mûvészetnek kiáltsa ki ezeket a
mozgalmakat, és késztette õket forradalmiságuk folytonos
manifesztálására. Amikor azonban a hatalom adminisztratíve
is szilárdabbnak tetszett, a diktatúra alapjai biztonságossá
váltak, nyomban a klasszicizálás kikezdhetetlen harmóniája,
egysége és örökkévalóságot, dicsôséget sugárzó formafe-
gyelme vált aktuálissá, ami pedig ettôl eltért, a szó legszoro-
sabb értelmében eltûrhetetlen devianciának minôsült (per-
sze, korántsem az avantgard alkotók jóvoltából).

És a nagytehetségû Umberto Boccioni is örömest állt
Marinetti „kulturális forradalma” mellé, amely – nem hallgat-
hatunk róla – Mussolini fasizmusába torkollt: „Mi képek

helyett óriási villamos fényszórók világító színeibôl és szí-
nes üvegekbôl összerakott, efemer festményeket adunk a
világnak. Ha majd a sugárnyalábok, fényspirálisok és fény-
hálók harmonizálni fognak az égbolton, lelkesedéssel töltik
el a jövendô embertömegeinek komplex lelkét.”3

Azóta keservesen megtapasztaltuk (mi, itt, Kelet-Euró-
pában föltétlenül keservesebben), hogy az égbolton igen-
csak komor és fenyegetô felhôk gyülekeznek rendre-más-
ra, füsttel, korommal és mérges gázokkal szorítják ki az éltetô
tiszta levegôt, sôt afelôl sincs kétségünk, hogy az „embertö-
megek komplex lelke” éppen nem a lelkesedést, hanem a
nyomasztó illúziótlanságot, a reményvesztést fogadja be leg-
kivált, mivel a dolgok állása erre ösztönzi. És mindössze
kiszolgáltatottságot, védtelenséget gyaníthat minden irány-
ból. A kultúrával, a mûvészettel – még „efemer” formáival is
– alig van kapcsolata, a modern hatalmi rendszerek ezeket
már régen kiváltották a tömeges agymosás behízelgô esz-
közeivel: rádióval, televízióval, videóval stb. Eképpen a
hülyülés nemcsak demokratikus, de önkéntes is.

Alkalmanként és marginálisan olykor találkozunk olyan
mozgásokkal, ha nem is tömegével, amelyek fordított irányt
próbálnak fölvenni, azt azonban aligha állíthatjuk, hogy a
demokratikusabbnak tetszô (gazdasági értelemben egyálta-
lán nem az) konstrukció számukra tágabb lehetôségeket
nyújtana. Az individualizálódás az elemi szolidaritási fogé-
konyságot is kiszorítja az emberekbôl, egy olyan elvontabb
együttérzés, amit a kultúra iránti szolidaritás jelenthetne –
egyelôre – nálunk nemigen látszik. Néhány esztendõvel ez-
elôtt Wolfgang Kraus még ilyesfélét gyanított ebben a régió-
ban: „Habár ebben az új, nagy összevisszaságban, e szünte-
len, szédítô változások közepette a régi értékeket kevesen
érzik meggyôzônek, mégis egyre jobban kapaszkodnak a
kultúra fogalmába, legyen az bár mégoly ködös is elõttük.
A kultúra, ködlik fel az emlékezés homályából, egykor az
értékek, az értelem szférája volt, az emberek a kultúra felé
tájékozódtak, ha tisztába akartak jönni életükkel, ha érzelmi
beteljesülésre vágytak. Az egyre nyilvánvalóbbá váló civilizá-
ciós csôd közepette, csalódva mind a fogyasztói társadalom-
ban, mind a kommunista diktatúrában, a lakosság mind szé-
lesebb rétegei áhítoznak egy olyan kultúrára, amely semmi
esetre sem állhat politikai irányítás alatt.”

Végtelenül sajnálom, a helyzet mégsem ilyen kecseg-
tetõ, de nem is ilyen egyszerû. Kiszabadulva a kommunista
(puha) diktatúra szorításából, megszabadulva a birodalmi
provincia-lét „áldásaitól”, az intézményesített demokrácia
kiépítésének folyamatában olyan Kulturkampf alakult ki
Magyarországon, amely valóban csak Mao legjobb tanítvá-
nyai által vezényelhetõ; egyáltalán nem véletlen, hogy mek-
kora szerepet játszanak benne volt maoisták és szélsôbalos
radikálisok – jelenleg, persze, a liberalizmus álarcát öltve, és
amelyrõl dirigensei valóban azt hiszik: élethalálharc. A kultú-
ra (és a fogalmat ezúttal értelmezzük tágasságában – úgyszól-
ván az emberi viselkedésformák egészére értve) minden
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egyes pontját stratégiai állásként értékelik: a politikai kiszorí-
tósdi hídfõállásának. Hogy ennek az országnak ebben a
történelmi pillanatban éppen hogy jól integrált és egy nemze-
ti kulturában preferált egyetemesség fölismerése, népszerû-
sítése adhatná a legnagyobb segítséget a fölemelkedéshez,
nem pedig gazdasági kalandorok túlpolitizált, ad hoc ötletei,
úgyszólván szóba sem jöhet; bevált demagóg sztereotípiák
(nacionalizmus, szélsôjobb, antiszemitizmus, intolerancia
stb.) exorcizálják a gondolatcsírát is.

Kraus szerint a nyugati hagyományos és mûködônek
tetszô demokráciákban sem sokkal reménytelibb a helyzet:
„…az újfajta valóság integrációjának lelki szükségszerûsé-
gét, az egységre, az értelmes életre és a teljes emberre irá-
nyuló egzisztenciális törekvést a demokráciák kormányai
és politikusai most sem vették tudomásul.”

Mondhatni: fölöttébb csábos Európa, amelynek álta-
lunk idealizált közösségébe olyannyira menetelni vágyunk!

Abba az Európába, amely retteg tõlünk, mint ördög a
tömjénfüsttôl. Milyen csábító is az az elképzelés, amely 1994-
ben fogalmazódott meg javaslatként az újonnan belépõkkel
szemben: „a csatlakozó kelet-európai országok, mintegy
önkéntesen, mondjanak le a mezôgazdasági és a regionális
támogatásokról. Ily módon olcsó tagok lennének, és eleve
leszerelnék az ellenérdekelt lobbyt.” Ez az elképzelés abból
indul ki, hogy a támogatások jelenlegi rendszere fennmarad,
és a támogatásokból az EU régebbi tagállamai továbbra is
részesülnek, csupán a legújabb – és egyben a legjobban
rászoruló – kelet-európai tagoknak nem jutna belôlük. Ha
ehhez még hozzávesszük azt a riadalmat, amelyet egy
esetleges (valljuk meg: valószínûsíthetõ) kelet-európai kiván-
dorlás jelent a nyugatiak szemében, akkor az „ígéret földjét”
nemigen fogjuk ott találni.

Mindezt amiatt tartottam lényegesnek ebben a környe-
zetben megemlíteni, hogy tudatosítsam, a legalább évezre-
de az európai kultúrkörhöz tartozó, azt számos értékkel gya-
rapító Magyarország gyanús betolakodó, a neki dukáló har-
madosztályról próbálna átsettenkedni egyenest az elsô
osztályra az ominózus szerelvényen. Vagyis, a kulturális
integráció gondolata a nyugati befogadók karjait, nem tárja
szélesebbre; fönntartásaik velünk szemben félreérthetetle-
nül anyagi természetûek. De még itt is óvatosabban, az ön-
zés szûklátókörûségét jobban körülírva kell fogalmaznunk.
Már a riói környezetvédelmi „banzáj” elõtt is sejteni illett:
hatékony ökológiai programot az élet megmentésére kizáró-
lag globálisan lehet kidolgozni, ami azonban semmiképpen
sem jelenti a regionális gondok semmibe vételét, sôt még-
inkább a tökéletes összehangoltságra ösztönöznek. Egy kör-
nyezetvédelmi jogharmonizáció aligha valósulhat meg a
globális program és a regionális föladatok alapos egyeztetése
nélkül; márpedig ez a jogharmonizáció elengedhetetlen
feltétele a szervezett és egységes fellépésnek az ökológiai
probléma, az élet végveszélybe sodródásának elhárításához.

Föltételezem, az Egyesült Európa megfelelõ szakembe-
rei elõtt egyáltalán nem titok, milyen állapotban van öko-
lógiailag az a régió, amely mintegy négy évtizeden át vege-
tált a Szovjetunió provinciájaként, és milyen helyzetben
lehet, akár így széthullóban is, az egykori birodalom, a világ
ördögtôl megszállott egyhatoda. Ha máshonnét nem, az
NSZK-val egyesített egykori NDK helyzetébôl kiolvashat-

ták. Azt is gyaníthatják, a hajdani „vasfüggöny” alatt és fölött
a gáttalan környezetszennyezés (hiszen ezeken a vidéke-
ken kérdezni sem volt szabad ilyesfélékrôl) átszivárgott
Európa szabad világába. (Emlékeztetnék csupán arra – az
egyébként valóban jogos – hisztérikus félelemre, amely a
csernobili katasztrófa tudomásulvételét követte bizonyos
nyugat-európai országokban.) Ennek ellenére elháríthatat-
lan érvként a csatlakozás mellett nem merül föl a környe-
zetvédelmi együttmûködés halaszthatatlansága; annak
beismerése, hogy a késlekedés minden pillanata évtizedek-
kel hozza közelebb a beláthatatlan (valájában nagyon is
belátható) katasztrófát. Ez az érzéketlenség a végsô csôd
iránt olyan irracionális, hogy szinte igazolva látjuk Gottfried
Benn úgyszólván kozmikus borúlátását: „Gyôzelem csak
a pesszimizmus jegyében születhet, csak a tagadás járulhat
hozzá egy olyan világ megteremtéséhez, amelyben nem-
csak az ember, hanem a természet is érzi átváltozását…”

 Különös, ám egyáltalán nem magyarázhatatlan egybe-
esés, hogy századunk krizeológiája a tagadásnak ezt a je-
lentôségét mindig is lényegi kérdésként kezelte; éppúgy
központi fogalomként akadhatunk rá Guénon, Evola, Pes-
soa gondolatvilágában, mint az orosz Bergyajevében vagy
a magyar Hamvaséban. Mintha ugyanakkor a technicizmus
és a természettudomány gôgjét olvasnák le a természet ar-
cán szaporodó ragyákról, oda nem illô dudorokról.

Pedig a jólét – jónéhány elméleti megközelítés szerint
– melegágya lehet a pesszimizmusnak, amelybôl – úgy tet-
szik – ráférne egy adag a nyugati világra. Legalább amiatt,
hogy rövidlejáratú önzését egy tágabb dimenziós önzésre
váltsa át. Arra az önzésre, amely a maga sajátos módján
tartalmazhatná a jövendõ akarását. Ebben a pillanatban
azonban a „posztmodern állapot” konstatálása (fölkészült
ideológusok által) szédíti el a valóság fölszólításaitól, kény-
szerítéseitôl mondván: minden az információn múlik, a ha-
talomnak hovatovább egyetlen eszközévé (és egyúttal cél-
jává) válik. Másfelôl azonban: „A nemzetállamok termelõka-
pacitásának fegyvertárában a tudomány jelentôsége meg-
marad, és bizonyára erõsödik majd a posztindusztriális és
posztmodern korban. Ez a helyzet egyike azon okoknak,
amelyek alapján azt kell gondolnunk, hogy az eltávolodás
a fejlõdõ országoktól a jövôben is növekedni fog.” Lefordít-
hatom úgy is: a kelet-európai országok a posztmodern Nyu-
gat számára terhes szatellitok a legjobb esetben is; innét a
korábban idézett fintorgás EU-csatlakozásukkal szemben.

A „posztmodern állapotban” leledzô nyugati társadal-
makban mindent a teljesítmény határoz meg; bármiféle ha-
gyományos érték ki van téve a teljesítmény relativizmusá-
nak. A teljesítmény ugyanis a politika, a hatalom önérdeke,
hiszen kizárólagosnak tekinthetõ legitimációja (még ha a
legitimáció maga áttételesebben jelenik is meg – teszem
azt – a választásban; ebben a szerfölött „kényes” közakarat-
ban, amely – például – a volt szovjet-csatlós országokban
rendre visszahozta a hatalomba a letûnt politikai elitnek
legalább a második vonalát). Következésképpen ez a hata-
lom mindenkor meghosszabbítja a karját olyan irányokba,
ahonnét jövôje meghosszabbítása céljából erôsítést várhat,
és ez éppenséggel nem a kultúra csak igen rehezen kikezd-
hetô önelvûségével, de – mondjuk – az oktatás már igen,
amennyiben intézményesen politikafüggô. Emiatt vonhatja



22

le a posztmodern teoretikus is a következtetést, miszerint
„abban a pillanatban, amikor a tudásnak nem önmaga, mint
az eszme megvalósítása vagy az emberiség emancipációja
a célja, a tudósok és a hallgatók kizárólagos felelôssége a
tudás továbbításáért megszûnik. Az egyetemi szabadságjog
eszméje mára elavult.”

Amellett, hogy ez a felsôoktatási típus lényegében nem-
igen különbözik az üdvözítô állami ideológia direktívái által
vezényelt bolsevista képzéstõl, van abban valami lehangoló
cinizmus ahogyan a szerzô az elavult igével a folyamatot
negtörténtként elkönyveli. Még akkor is, ha így van. Lyotard
azonban következetes, szigorúan megállapításokra korlá-
tozza mondandóját, nehogy valami gyanús „nagy elbeszé-
lésbe”, narratív filozofálásba keveredjék. Illusztrálhatom a
következô mondatával is: „A posztmodern ember természe-
te az adatbank.” (A hivatkozásai sem különbek; vegyük az
idézett mondat lábjegyzetét: „Az emberiség fejlett része
számára az elkövetkezô évtizedben a fô kihívás immár nem
az anyag feletti uralom képessége. Ezt már elérte. Az alapve-
tô kihívás olyan kapcsolatháló felállításának nehézségében
rejlik, amelyben az információ és a szervezés együtt halad.”
Ezúttal is a fogalmazásra, a primátus hangsúlyozására hív-
nám fel a figyelmet.)

Cáfolhatatlanul igaz viszont, hogy egy „adatbanktól”
csak az adatok szolgáltatását, de semmiképpen sem azok
minôsítését, s kivált nem érzelmi értékelését várhatjuk el.
Természetesen nem célom, hogy az ökológiát érzelmi kér-
déssé redukáljam, a problémaérzékenységben, a környe-
zetromboló tendenciákkal való szembefordulásban, föllé-
pésben azonban nem becsülném alá az érzelmi motivációt,
amely különben is az élõ kapcsolatok talán egyetlen kohe-
rens motivációja. Mint ilyen, az ember-univerzum kapcsola-
toknak is terhelhetô alapja.

Bármennyit töprengjek is a kérdésrôl, elképzelni sem
tudom, hogy – teszem föl – az írek ne volnának szoros
érzelmi kapcsolatban „zöld szigetükkel”, amely kapcsolat
a messzi századokra megy vissza, mivel már ide is úgy
érkeztek, hogy vérükben volt – ha létezett olyan, hogy in-
doeurópai õsvallás, márpedig miért ne létezett volna? akkor
abból már rendszerezôdve – az a meghatározó és meghatá-
rozott rend, amely a természethez mitologikusan is kötötte
ôket, és a „jeles helyek tudományának tana”, (dinnshenchas)
pontos eligazítást is adott: „Magát a termõföldet istenanya-
ként tisztelték, aki kisebb vagy nagyobb mértékben va-
lamennyi kelta istenben jelen van. Voltak istenei az irtásnak
illetve a megmûvelt földnek (Ialonus), a sziklának (Alisa-
nos), az egymásba torkolló folyóknak (Condatis) vagy az
erôdítménynek (Dunatis), más istenek pedig egyes hegysé-
gekhez vagy hegycsúcsokhoz kapcsolódtak. Általában
istenítették a termékenyítô folyóvizeket, például a Szajnát
(dea Sequana), a Marne-t (Matrona), a Saone-t (Souconna)
és sok egyéb folyót, amelynek neve (a dev tôbôl képezve)
egyszerûen azt jelenti „isteni”. De ugyanilyen szoros érzelmi
viszonyban él a nációk sorából összeveródött amerikai –
példának okáért – Nevada sivatagával, amelynek kellõs kö-
zepén fönnen lobogtatja a szél a csillagsávos zászlót. És
Amerikát – gondoljak csak Las Vegas építészeti arculatára
igazán posztmodernnek tekinthetem annak ellenére, hogy
az adatbank egyelôre nem természete az ottani embernek.

Majd az lesz – utasíthat rendre a posztmodern filozófu-
sa, aki éppenséggel azon ügyködik, miként vonja ki a bur-
zsoá liberalizmusból a kantiánus maradványokat. A marad-
ványok ôrzôirôl mondja Richard Rorty némi megértéssel
vegyes lenézéssel: „Ezek az emberek úgy gondolják, hogy
van természetadta emberi méltóság, vannak természetadta
emberi jogok, s különbséget tesznek az erkölcs és okosság
elvárásai közt.” Azaz: a burzsoá liberalizmust kell szétválasz-
tani a filozófiai liberalizmustól, mivel – olybá tûnik föl –
Rorty érzékel bizonyos társadalmi fönntartásokat a liberaliz-
mussal szemben. Emiatt vállakozik tanácsadásra (ennyiben
„érzelmesebb”, mint Lyotard): „Véleményem szerint a libe-
rálisoknak a felelõtlenség vádjai alól azzal kellene tisztázni-
uk magukat, hogy meggyôzik a társadalmat: csak a saját
hagyományainknak és nem a morál törvényének kell fele-
lôsséggel tartoznunk.”

Rorty ködösítéssel igazán nem vádolható; a liberaliz-
musnak ugyanis egyetlen hagyománya van: maga a libera-
lizmus, a mondandó lényege az ember felszabadítása, társa-
dalmi kötöttségei alól, az amoralitás (tehát nem tudomásul
vennia  morált, nehogy a tagadása a létezés visszfényét
kölcsönözze neki) ideológiai megalapozása.

Nos, végsô soron ez az a szellemi, kulturális, politikai,
gazdasági stb. közeg, ahol mi megjelenni óhajtunk, foltos
batyuinkban becipelni filléres gondjainkat, a sejtjeinkben
még bizonyosan mûködô, genetikusan is beépült tradíció-
inkat, és arra számítunk, hogy legalább a közös (általunk
annak tudott) gondokra mutatkozik majd fogadókészség,
mivel azok a befogadó föladataival rokoníthatók. Föl sem
merül bennünk, hogy ott a küzdelem jelen pillanatban is a
mindent negligáló önzés polgárjogúsításáért folyik, ami
nem éppen egy föllendülésre vágyó társadalom legesélye-
sebb mozgatója; azaz: hasznavehetetlen modell a Kelet-
Európából a közösségbe kívánkozók számára. Amint azt –
persze – Richard Baldwin idézett fönntartásaiból kivehet-
tük, nem is igen vágyakoznak onnét modelleket kínálni
számunkra; a jól látható cél – ha lehet, akár a végtelenségig
– elodázni ennek a régiónak a csatlakozását. Holott tágabb
dimenzióban – igenis – érdeke volna: a prognosztizálható
élethalálharc a környezet lakhatóságáért csak az egész világ
összefogásából hozhat elviselhetô eredményt (gyôzelemrôl
többé nincs szó) a fölélés lassítása jöhet számításba.

Akkor azonban az sem, ha ezek a sorsverte országok,
népek, nemzetek ismét végigjárják az eredeti tõkefölhalmo-
zás összes történelmi buktatáját, beleértve a természet iránt
érzett teljes felelôtlenséget, amely esetleg csupán abból
fakad, hogy védelmére sosem akadnak megfelelôen moz-
gósítható anyagi források. Vagyis a Nyugat mentalitásának
itt önmaga fölé kéne kerekednie – mint láttuk, az ideológiai
befolyásolás éppen ellentétes irányú – áldozatot kéne hoz-
nia, ami valójában inkább a zsákmány tisztességesebb el-
osztása. (Többek között azé a sápé is, amit a mi bõrünkre
„fönntartott” kommunizmus „termelt” nekik.)

A Kelet-Európában születôben lévõ (a vajúdás nem a
legszebb látvány) új demokráciák elõtt nincs más lehetôség,
mint hogy a szabadpiac valamilyen szisztémáját érvényesít-
sék. A létezô politikai pártok a szabadpiachoz valamilyen
módon igyekeznek a szociális jelzõt hozzáigazítani, szo-
ciális hálóról és efélékrõl halandzsáznak, jóllehet pontosan
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tudják szavaik értékét. Valamilyen módon – szükségképpen
– a környezetvédelmi kérdések is fölvetôdnek a politika, a
gazdaság síkján, holott az is nyilvánvaló, hogy a költségve-
tések képtelenek a terület megnyugtató finanszírozására.
Annál is inkább, mivel korántsem csak újonnan mutatkozó
föladatok megoldásáról van szó, hanem hátborzongató
(ennek a jelzônek itt empirikus értelme van) örökséget kel-
lene fölszámolni. Ez így együtt voltaképpen teljesen illuzó-
rikussá teszi a küzdelmet. Ráadásul az áruk – ahol még
egyáltalán folyik termelés – igényesebb piacképességét
veszélyezteti, hogy gyakran nem felelnek meg az adott piac
szigorúbb környezetvédelmi normáinak.

Vegyünk egy jellegzetes példát. Varga Csaba Újkonzer-
vatív gondolkodás címmel kiadott tanulmánya a piacgazda-
ság mellé kapcsolva érinti a kérdést. „A magyar újkonzerva-
tív gondolkodás megfogalmazásánál hosszan meditáltunk,
hogy a gazdasági fejlôdés távlatában szerepeltessük-e a
természeti és környezeti kihívásokat, ám a bioszféra és a
biofizika olyan hideglelôs trendeket fogalmaz meg, hogy
a közép-európai konzervatív politika kénytelen ezekkel a
trendekkel számolni. Kis Károly tanulmányából idézek: a
fenntartható fejlôdés gazdaságelmélete korlátozni – de
távolról sem megszüntetni – kívánja a piaci erôk és módsze-
rek szerepét a gazdaságban. Az ökoszisztémák túlterhelt-
sége és a kritikus terhelési küszöbök fellépése miatt a Föld
erôforrásainak felhasználását s az ökoszisztémák terhe-
lését csökkenteni kell. Miután Közép-Európában nemcsak
a társadalmi, hanem a környezeti károk is nagyobbak, mint
a fejlett világ számos országában, ezért nálunk a pragmati-
kus és önkéntes választás sem lehat más, mint az ökoszociá-
lis piacgazdaság alapgondolatának elfogadása, miközben
vegyük azt is tudomásul, hogy nálunk a fejlett régiókhoz
képest jóval kisebb az a pénzügyi forrás, amivel a környe-
zeti és természeti vétkek mérsékelhetôk.”

Kissé ugyan meglep, hogy egy olyan evidencián, mint
a „természeti és környezeti kihívások” szerepeltetése egy
gazdasági program fölvázolásában, „hosszan meditálni” kell,
a lényeg azonban ebben a végkicsöngésében optimista
írásban is benne van: az ökológiai gondok tovább növelik
a magyar gazdaság hendikepjeit. Ezek ugyan számosak,
talán nem is itt kell fölsorolnunk ôket, a technológia kérdé-
sét azonban föl kell vetnünk; hiszen ökológiai szempontból
ennek óriási a jelentõsége, ahogyan már utaltam is rá: kor-
szerû piaci árut csupán a környezetvédelmet is kalkuláló
technológiákkal lehet ma már kizárólag elôállítani. Egy-
egy új technológia megvétele vagy kidolgozása, termelésbe
állítása önmagában is komoly anyagi ráfordítást igényel.

Nézzünk tehát egy másik elgondolás-sort, amely a
„fenntartható fejlôdés” számunkra meglehetõsen kétes
értékû fogalmával operál, sôt, egyenesen a fenntartható
fejlõdés hosszútávú hazai koncepcióját óhajtja adni. Mivel
ez szûkebb területet vizsgáló tanulmány (pontosan azt a
területet fogja át, amelyet címében ígér), részletesebben
tudja az ökológiai föladatokat tárgyalni. Kiindulópontja
valójában hamis alternatíva: vagy a „konzumerista” gazda-
sági fejlesztés mellett tesszük le a voksunkat, vagy pedig a
„fenntarthatóságra törekvõ ökoszociális piacgazdaságot”
preferáljuk. Az alternatíva amiatt hamis, mivel az elsõ vál-
tozatnak az égvilágon semmilyen esélye nincs; voltakép-

pen nem is más, mint a kádárista félmúltból kísérteni vissza-
járó rossz szellem, az egykori „fridzsiderszocializmus” aszt-
rálteste. Ma tudjuk a legjobban, mibe került ennek az or-
szágnak, hogy a bolsevizmus szerény kirakataképpen –
felelôtlenül fölvett és még felelõtlenebbül elkótyavetyált
kölcsönokbôl jóléti, fogyasztói társadalmat imitáljon (példá-
ul: kérlelhetetlenül levegôszennyezô Trabantokkal, Wart-
burgokkal, a létezõ szocializmus kétütemû „vívmányaival”).
Váltig nyögjük ezeket a hiteleket, amelyeknek a kamattör-
lesztése is jóval meghaladja az ország valóságos lehetôsé-
geit. A kádárizmus pocsolyaéveiban az a vicc járta Budapes-
ten, hogy a szocializmus fölépítéséhez két út vezet: egyik
az alkoholizmus, a másik járhatatlan. A használhatatlan
alternatíva után most vizsgáljuk meg a másikat.

A fogalmazás csak a címmel együtt olvasva pontos,
mindössze úgy derülhet ki, miféle fenntarthatóságra gon-
doltak a szerzõk, ámbár az ember szívesen gyanítja, hogy
nem a jelenlegi gazdasági züllés konzerválása a céljuk.
Emiatt annyiban mindenképpen igazat kell adnunk nekik,
hogy a magyar gazdaságnak a lehetõ leggyorsabban ki kell
keverednie jelenlegi stagnálásából és a még létezô, de lehe-
tôleg szélesebb területeken újraindított termelés piacát is
föl kell derítenie. Kizárólag olyan piac jöhet számításba,
amely képes az azonnali fizetésre, ellentételezésre, az
ország ugyanis nem rendelkezik olyan tôkével, amelynek
segítségével „stratégiai piaclekötések” jöhetnének létre egy
késõbbi terjeszkedés reményében. A tôkeszegénység arra
kényszeríti a gazdaságot, hogy olyan privatizációk segítsé-
gével hozzon be pénzt az országba, amelyek jelentôs része
szabad prédaként kezeli mind a tárgyát, mind pedig annak
környezetét. Ezek csak szaporítják gondjainkat.

De nem csökkenti az sem, hogy az ország fölöttébb
hiányos infrastruktúrával rendelkezik. A motorizáció ugyan
számszerûleg igencsak meglendült, mind több és több gép-
kocsi kerül forgalomba, ezek többsége viszont elöregedett,
jobbára még a katalizátor-korszak elôtti idôkbôl származó
brutális levegôszennyezõ. (Tûnjék föl bár ismétlésnek, itt
sem árt megjegyeznünk, hogy riasztó egészségügyi statisz-
tikákat vezetünk; a várható átlagos életkor keserûsége mellé
állíthatjuk elsô helyünket a rákos megbetegedések gyakori-
ságában, de akár a más jellegû – ám szintén környezeti
károsodásból eredõ – légúti megbetegedések megállíthatat-
lan növekedési rátáját.) Ezt az állapotot mindenki ismeri; a
kezdetleges plakátháborún kívül szembeötlõ föllépés a
megszüntetésére nem mutatkozik. Nem is mutatkozhat; a
csillagos egekbe szökô gépkocsiárak még sokáig arra kény-
szerítik a leszakadástól rettegõ (joggal; és a rettegés ellenére
is be fog következni ez a leszakadás) középosztálybelieket,
hogy legalább utolsó (noha szánalmas) státusszimbólumu-
kat megôrizzék. Ehhez a hatalmas gépkocsiforgalomhoz
(vegyük hozzá a teherszállítást, a külföldi tranzit- vagy turis-
taforgalmat) újabb és újabb autópályákra van szükség, ame-
lyek megintcsak nem a környezetvédelem objektumai.

Itt még egy mozzanatra hívnám föl a figyelmet, amely
valamilyen módon általában kimarad a hasonló elemzések-
bõl, hogy ti. a gépkocsi környezetszennyezô hulladékok
forrása is. Máig megoldatlan nálunk az elhasználádott, ak-
kumulátorok sorsa, noha pontosan ismert, milyen szennye-
zô anyagok kerülhetnek belõlük a környezetbe. Hasonló-
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képpen a lefutott gépkocsiabroncsok elhelyezésének, újra-
hasznosításának sincs kidolgozott programja, szanaszét az
országban illegális használtgumi-telepek létesültek (és léte-
sülnek folyamatosan), mi több, olykor fény derül rá a sajtó-
ban, hogy gátlástalan kufárok ilyen „árut” még importálnak
is, ámbár eleve tisztában vannak vele, hogy az újrafutózás
vagy egyéb hasznosítás lehetôsége nem adott számukra,
nincsenek ehhez megfelelõ üzemeik. A telepek idõnként
öngyulladással vagy más okból begyulladnak, vastag kor-
mot terítenek a szél segítségével táguló környezetükre. Ma
már a legszerényebb környezetjárást sem lehet megúszni
anélkül, hogy elhajított alkatrészekbe, vagy rothadó-rozsdá-
sodó roncsokba ne akadna a kiránduló.

Noha az akadémiai tanulmány megállapítja (nem vilá-
gos az egyértelmû fogalmazás indoka), hogy „kis ország
lévén a globális környezeti folyamatokat befolyásolni nem
tudjuk, s a környezeti világválságért erkölcsileg sem mi va-
gyunk a felelôsök”, ez nem tántorítja el a sürgetô föladatok-
tól: „környezeti feltételeink azonnali és radikális javítására
van szükség”. Sôt, érzékelve a súlyos klímaváltozást és an-
nak hazai következményeit (forró, csapadékszegény nya-
rak, aszályosodás), érzi a parancsot is: „Magyarországnak
mindent meg kell tennie, hogy a klímaváltozás ellen fellépô
nmezetközi koalíciót erôsítse” Nos, azt Rióból is, Berlinbôl
is ismerhetjük, milyen ez a koalíció, menniyre elbírná az
erôsítést; ha azonban azt is hozzáveszem, hogy Magyaror-
szág nemcsak kénytelen fönntartani korszerûtlen, szénhid-
rogének tüzelésén alapuló elektromos energiatermelését,
hanem ugyanilyen technológiával még még növelnie is kell
bizonyos tervezett, ám ismert okoknál fogva (Bôs) kiesô
importok pótlására, akkor részünkrôl a széndioxid-kibocsá-
tás aligha visszafogható. Arról most részletezôbben ne is
essék szó, hogy egyéb olyan gázok kibocsátását sem tudjuk
korlátozni, amelyek hozzájárulnak az üvegházhatás kialaku-
lásához. Maximum az esôerdôk kiirtása ellen emelhetünk
szót – ha nem is egészen meggyôzô erkölcsi alapon. Mert –
a tanulmány szerzôivel szemben – sajnos azt kell megfogal-
maznom, hogy a magunk méretéhez viszonyítva igenis
befolyásoljuk/befolyásolhatjuk a globális folyamatokat
(lévén azok részletekbôl összeállók), amibôl az is következik,
hogy a világválságban is van erkölcsi felelôsségünk csakúgy,
mint minden egyes másik országnak. A kérdést azonban az
egyenlôtlen fejlõdés vonalai mentén egészen pontosan
lehetne cizellálni, és megállapítani a felelôsségek mértékét.
Tartok azonban tõle, hogy egy ilyen vizsgálatot a felelôsség-
ben valószínûleg alaposan érintett, jelenleg prosperáló ipari
hatalmak (amelyek elôszeretettel láttatják magukat ma már
– és ez sem több a szemfényvesztésnél – „posztindusztriális
kor”-ban, sejtvén: ez a státus eltakarja vétkeiket) élénken
tiltakoznának egy ilyesféle processzus ellen.

Van viszont a tanulmánynak egy fölöttébb megszívle-
lendô gondolata: „a jövô útja az új közgazdaságtanra (a
környezetgazdaságtanra) épülõ fejlesztési politikáé”. Ennek
egyik alaptétele az „erôforrás-értékelés megváltoztatása”.
Pontosan errôl van szó, és – szükségképpen arról is, hogy
részint kiderül, a kéznél lévõ erõforrások tökéletesen kime-
rülôben vannak (idôben jól belátható szakaszon belül szá-
molhatunk elapadásukkal, másrészt azonban ha sikerülne
a különféle zsákutcákban próbálkozó tudományt intenzí-

vebben új erôforrások lehetôsége (napenergia, bioenergia
stb.) felé fordítani, akkor ennek az átértékelésnek akár való-
ságos haszna is mutatkoznék: esetleg szerényebb igények
szerint, de tágulhatna a földi élet perspektívája. Az idézett
írásmû – a szokásos gazdasági beidegzôdéseknek megfele-
lôen – legkivált új adóstruktúrában reménykedik, amelyben
ún. „ökoadóztatás” lenne, amely növelné „a meg nem újuló
energiára, a természeti erõforrásokra és a szennyezô termé-
kekre kivetett adókat”, vagyis az aránytalanságokat „zöld
költségvetés-politikával” billentené helyre. Ugyanígy kalku-
lál az olcsónak tekintett hazai energiaárak fokozatos emelé-
sével, amely – inkább drasztikusan, mint fokozatosan – máris
részét képezi a szociálliberális kormány költségvetési likas
zsákja foltozgatásának, ám hogy ebbõl nem lesz szerkezeti
átalakulás, azt nyomban meg is jósolhatjuk. Már csak amiatt
sem, mivel az indíttatás korántsem ökológiai szempontú.

(Ebbe a szisztémába viszont nagyon jól illeszkedik a
termékadó terve, amely az újrafölhasználás jeles ösztönzõje
lehet, ha az idevágó törvény körültekintõen fogalmazza
majd meg kereteit. Egyelôre azonban a világvárosként üze-
melõ Budapesten sincsenek – például – olyan hulladék-
gyûjtôk fölállítva, amelyek eleve elkülönítik a hulladékokat
– azok jövôjének megfelelôen.)

A lényeget érinti a közlekedési struktúra megváltoztatá-
sa is. Olyannyira, hogy a magyar elgondolások bizonyos
vonatkozásokban rokonságot mutatnak a bajor CSU alap-
elveivel a közlekedési politika környezetbaráttá téttelének
érdekében. Annak idején, amikor – a fejlôdés jelszavával –
rendre-másra szüntették meg a magyaroszági vasutak
szárnyvonalait, azokat a kis gazdasági vonalakat is, amelyek
alkalomadtán kirándulók szállítására is föl tudtak készülni,
rengeteg ellenzôje volt ennek a tendenciának. Az idõ ôket
igazolta, és most olyan kényszerûség tereli vissza a sínekre
a forgalmat, amely globálisan az egész világ gondja: az a
környezetszennyezés, levegômérgezés, amit a lankadatlan
gépkocsiforgalom-növekedés okoz. Ráadásul a vasúthoz
képest a gépkocsi energiapazarló lévén az utóbbi esetben
a fajlagos energiafelhasználás összehasonlíthatatlanul ma-
gasabb. Erre a kényszerlépésre – természetesen – a vasút-
nak is föl kell készülnie; egy igényes tömegközlekedés a
vasúton belül is szigorú környezetvédelmi megkötésekekl
jár együtt.

Az is hasonlatos a CSU-tervekhez, ahogyan a belvízi
hajóutak forgalmát emelni kívánja, ami szintén hatásos ki-
váltója lehet azoknak a negatív externáliáknak (károkozók-
nak), amelyekkel a létezés történelmi folyamatát kockáztat-
ja az önzô ember.

Más vonatkozásban már említettem a privatizáció eset-
leges ökológiai negatívumait. Az MTA tanulmánya ezt a
gyógyszervegyészettel kapcsolatosan teszi meg, arra utalva,
hogy bekerülhetnek az országba olyan gyártók, akik éppen
a nyugati környezetvédelmi elôírások megkerülésének
lehetôségét látják a veszélyes hulladékaiktól való szabadu-
lásban. Egyáltalán: törvényben kellene szabályozni – még
ebben a gazdaságilag labilis (sôt, éppen, mert labilis) hely-
zetben –, miféle gyártók és milyen föltételek mellett vehet-
nek részt a magyar termelésben. És ez újfent olyan mozza-
nat, ami igenis a globális felelôsséghez tartozik, ahogyan
az is – ezt az idézett mû jól látja –, hogy a magyar háztartások
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túlzó energiafogyasztása (ennek egyébként az egész világra
érvényesnek kellene lennie) visszafogandó, ahogyan a ház-
tartásokból kikerülô – fôleg – vegyi szennyezés is figyelmet
érdemel. Megintcsak Budapestre hivatkozom, a világváros-
ra, amelynek hatalmas lakóterületein nincs csatornázás, és
belátható idõn belül nem is várható.

Jónéhány fölvetés tarthat még számot érdeklõdésre,
én most azzal szakadnék el ettôl a tanulmánytól, hogy az
erdôk problémájának említése, érintése vagy az eredeti lá-
pos vidékek viszszaállítása már a környezeti rekonstrukció
területére vezet bennünket, és alighanem többet érdemel
a végiggondoláshoz. Valami olyasmit, amely már újfent a
bölcselet területével, az új ökológiai etikával találkozik, el-
mélyültebben tanulmányozandó.

A magam részérôl ezt a gondolatsort egy politikailag és
gazdaságilag is (tökéletesen tisztában vagyok vele) vég-
telenül naiv ötlettel szeretném befejezni. Jelesül Magyar-
ország külföldi tartozásainak problematikájával. Mindössze
arról a pénzrôl beszélek, amelyet a kommunista kormányok
vettek föl, tehát 1990-et cezúrának tekintem. Kifejtettem,
hogy ezekkel az összegekkel a Nyugat saját önös érdekei-
nek megfelelôen a mi kontónkra hosszabbította meg a bol-
sevizmus mintegy másfél évtizedes agóniáját. A fönntartott
és helyi meleg válságokkal tarkított hidegháború a nyugati
nagytôkét gyarapította, a fegyvergyártókat, olajexportõrö-
ket, a legkülönbözôbb mammutcégeket gazdagította. A
hozzájuk kapcsolódó bankok, bankrendszerek örömest ad-
ták a kölcsönöket, hiszen legalább kettôs hasznot remélhet-
tek tôlünk. Mi több, azt is, hogy a bolsevizmus bukása után
pénzügyileg uralni fogják a volt kommunista blokk gaz-

daságilag összeroppanással fenyegetett országait. (A Világ-
bank úgy is érzi: korlátozhatatlan joga van szuverén államok
belsô ügyeibe beavatkozni, és így is cselekszik.)

Ezek ismeretében naiv az ötletem. Én ugyanis azt vél-
ném etikusnak (tudom, Rorty majd rámripakodik, hogy ezt
a kifejezést egyszer, s mindenkorra felejtsem el), ha a gátlás-
talan uzsorások (mondom: legalább kétszeres, de inkább
többszörös a hasznuk rajtunk máris) egyszeriben leírnák a
tartozásainkat azzal a kikötéssel, hogy az így fölszabaduló
törlesztési összegeket kötelességünk környezetvédelemre
– és csak arra – fordítani, noha a legkülönbözôbb, ám meg-
fontoltan rangsorolt formákban. Ez sem lenne számunkra
haszontalan, hiszen nemcsak imitált lépéseket tennénk
ezen a területen, másfelôl a nyomás alól fölszabadulva a
gazdaságunk is átállítható lenne korszerûbb vágányokra a
megfelelô ökoszisztémék jegyében.

Ez csupán szerény javaslat; ha végiggondolom: inkább
álom. Az álmok pedig sosem érintkeznek ilyen direkt mó-
don a valósággal…
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Fábián László
Sorsunk a halak sorsa?

… „mintha meleg halak surrannának gerincünkön” - mond-
ja a költõ, de – úgy tetszik – nem sok idõ kell hozzá, és
már az utódok nem fogják érzékelni metaforájának csiklan-
dós szépségét, mivel nem lesz majd eredeti élményük a
halak surranásáról a langyos nyári folyóvizekben.

Nem lesz, mert alkalmasint nem lehet.
Valamikor az ötvenes évek legelején sejlett föl bennem

efféle, amikor még fogalmam sem volt József Attila versérõl,
errõl a különben is ritkán idézett, finoman szürreális darab-
járól. Akkoriban nyaratszaka folyton a Sorok partját, a Sorok
vizét jártuk társaimmal, szinte pontosan tudtuk, melyik ná-
dasszegélynél – mert akkor még nádas is volt a Sorokban –
találunk napozó csukákat, melyik partszéli fûzfabokor alatt
rejtõznek lesõharcsák, menyhalak, merre kell keresnünk a
part alatt fejes domolykókat, márnákat, mert bizony néha-
néha rákívántunk a halpecsenyére. Ha pedig rákívántunk,
hát mentünk – puszta kézzel, nagy ritkán pecával, nyári
záporok után esetleg emelõhálóval. Kezdõ rabsicok, szigo-
rúan csak a saját fogyasztásukra. A sporthorgászok elnézték,
nem rontottuk lehetõségeiket: a Sorok tele volt hallal, de
még a Kis-Sorok is, kivált ívás idején; a Békás tó fortyogott
tavasszal a törpeharcsáktól. Elkövettünk bûnöket is: szi-
gonnyal támadtunk a Mátyás-csukákra, kosárral az íváshoz
rajzó paducokra. De nem irtottuk õket; maradtak bõségben.

Aztán elkövetkezett az a nap, amikor egyik társunk jel-
zésére mindannyian a hídra vonultunk, döbbenten bámultuk
az alattunk sietõ patakot, amelynek fölszínét hanyatt frodult
haltetemek borították: utolsó útjukat tették meg a patakban
– a Rába felé. Iszonytató látvány volt, fölháborodás, düh
követte; pedig csak azt éreztük, elrontották a játékunkat.

Rövidesen fény derült az okra. A szombathelyi bõrgyár,
késõbb cipõgyár lett, cserzõlét vagy valami más vegyszert
engedett az ott még Perint néven csörgedezõ patakba, az a
méreg okozta a pusztulást. Gyilkolásra csábító hely lehet a
Perint, szemben a mostani Bürü utcával, amely utcanév régi
hidat jelez. Régit, mivel már híd állt ott 304-ben is, amikor
Diocletianus császár parancsának megszegése miatt halálra
ítélték Savariában a sisciai püspököt, Quirinust (késõbb az
egyház vértanúként szentté avatta), és éppen a hídról fojtot-
ták vízbe. A nyakára kötözött malomkõ víz alá húzta, a mi
halainkat pedig pusztulásukban fölvetette a víz. Ettõl kezdve
viszonylagos „rendszerességgel” minden nyáron bekövetke-
zett a halpusztulás, hiszen a Rábából föltöltõdhetett az
állomány. Legalább is addig, ameddig a Rába nagyjából rend-
ben volt, meg ameddig a Sorok egyéb élõvilága – mondhatni
véglegesen ki nem veszett. Egy idõ után ugyan megbírságol-
ták a szennyezõ üzemet, ám a bírságot könnyebben ki tudta
fizetni, mint a szükséges szûrõberendezést, így inkább a bün-
tetést választotta. Talán egészen addig, mígnem a gyár igazga-
tója „pecás” ember nem lett, aki ráadásul horgásztanyát ütött
föl a Sorok és Rába találkozásánál. Még nem volt késõ, még
menthetõ volt az élõhely, megvolt a jószándék is.


