
A paraszt és a technika (Moldova György) 

Még az 50-es évek elején egy ésszerűsítő brigád járta a földeket, új és 
hatékony technikára akarták tanítani a hagyományok láncaiban vergődő 
parasztságot. Útjukban egyszer meglátnak egy öreg parasztot, aki épp 
kaszálgat kinn a réten. Odamennek hozzá.

– Nem jól csinálja az elvtárs, így nem elég termelékeny a munkája. A 
kaszanyél túloldalára is kellene szerelni egy vasat, mert úgy akkor is 
vágná a füvet, mikor visszafelé húzza a kaszát.

Mit lehetett tenni? Az öreg rárakott még egy vasat a kaszára. Egy év 
múlva megint elvetődik hozzá a brigád, megnézik a munkáját, de most 
sem elégedettek vele:

– Így már valamivel jobb, de még termelékenyebb volna az elvtárs 
munkája, ha hátul a nadrágszíjába beakasztana egy gereblyét.

– Egy gereblyét a nadrágszíjamba?! Minek?

– Mert úgy mindjárt össze is szedné a szénát maga mögött.

Az öreg kénytelen-kelletlen ezt is megcsinálja, de mikor a következő 
évben újra meglátja az ésszerűsítő brigádot, hanyatt-homlok elhány 
mindent, elmenekül, de még futás közben is kiáltozik:

– Tudom ám, hogy mit akarnak tőlem, tudom én!

– Mit?

– Azt, hogy akasszak egy viharlámpát a tökömre, mert akkor éjszaka is 
tudok dolgozni.



HA A FÖLD EGY 1000 FŐS FALU 

LENNE…
• Milyen lenne a lakosság etnikai-nyelvi összetétele? 

• Milyen lenne a lakosság vallási összetétele?

• Hogy nézne ki a lakosság kor szerinti megoszlása? 

• Hogy osztozna az 1000 fő az erőforrásokon? 

• Hány kövér és hány alultáplált ember élne a faluban?

• Hány lakosnak lenne autója?

• A felnőtt lakosságból hány szomszéd lenne írástudatlan? 

• …



Oikos és 

Polisz
Az ökopolitika és 

a fenntarható fejlődés 

története címszavakban 



Honnan az idézet? 

„42. §. Ha valaki megmívelés végett földet 

vesz ki, de a szántóföldön gabonát nem 

termel: a szántóföldön a munka el nem 

végzését bizonyítsák rá, mire a gabonát a 

szomszéd arányában fogja megadni a 

szántóföld gazdájának. „



Honnan az idézet? 

55. §. j Ha valaki öntöző árkát s öntözés 

czéljából megnyitja,  azután oldalára dől, 

mire szomszédai földjét a víz elviszi: a 

szomszédok termésének arányában 

gabonát mér le. 

59. §. Ha valaki a kert gazdájának tudtán 

kívül e másnak a kertjéből , fát vág ki: 1/2 

mané ezüstöt fizet













1543: Bunzlau

(szilézia)

első 

szennyvíztisztító 

telep és vízmű



1306: I. Edward „király, angol király”

Londonban betiltja a kőszén égetését

„Environmentalist by accident”



A fenntarthatóság 

evolúciója 

• Tessedik Sámuel: „A 

parasztember 

Magyarországban micsoda 

és mi lehetne; egy jó rendbe 

szedett falunak rajzolatjával 

egyetemben” 

• Fél Edit – Hofer Tamás: „Mi, 

korrekt parasztok...” 

• Átány monográfiája: 

arányról és mértékrül.



A helyi közösség és a gazdaság egysége 

• földközösség, szabadság, autonómia 

• a közös határ és a falutörvények, 

• a döntéshozatal módja együttműködő, 

kooperatív tervezés, konszenzusra juttatás

• a legkorábbi, 1581. évi gyergyóújfalusi

falutörvény: a nemes birtokosok, a szabad 

székelyek és a jobbágyok együttesen hoznak 

határozatot



„Az egész megye közönségesen köteles arra, hogy 

minden esztendıben az megyeház mellett járó 

folyóvíznek az árkát ássák és tisztítsák, elkezdvén a 

Tekeresben, a pap szénafüvének felső végén...” 

• Csikkozmás megyéjének törvénye, 1608.



„Mü, Árkosfalvának mostani lakosai… fontolóra 

vévén azt, hogy néhai őseinktől reánk maradott és 

nagy tilalom alatt felnevelt csere avassaink és 

mindenném ő bükkös erd ıs bérceink régi 

törvényeinknek ellenére csaknem a végső 

pusztulásra jutottanak… nemcsak az épületbeli 

szükséges fánkot, de még a tüzifánkot is bajoson 

szerezhetnők meg. Melyekre nézve, mind a 

mostani élő emberek hasznára, mind pedig a 

következő successoraink boldogságára, az 

erdőbéli haszonvehetés, megtiltás és megtartás 

végett írtuk e következő constitutiot törvényül.” 

Árkosfalva falutörvénye, 1824.



Erdőtörvények: 1568 Ferdinánd, 1770 Mária Terézia, 1879 

majd 1935

1884







Ipari forradalom, legyőzzük a 

természetet! 

1870: Wales, első légszennyezettségi 

vizsgálatok: átlagéletkor itt 43, 

nagyvárosokban 28 év

1872: Yellowstone az első nemzeti park

















Homoki Nagy István 

1953







1962

• Rachel Carson 

• Néma tavasz

• Silent Spring



1968



1972 – A növekedés határai





1972 – Stockholmi ENSZ konferencia az emberi 

környezetről

1987 – „Bruntland jelentés” 

1992 Rio de Janeiró - Környezet és Fejlődés 

Világkonferencia
– "Feladatok a XXI. századra" (Agenda 21)

– Riói Nyilatkozat (FF elvek)

– Biodiverziás Egyezményt 

– Éghajlatváltozási Keretegyezmény → Kiotó protocol(1995)

2002 – Johannesburg WSSD 
– Végrehajtási terv, indikátorok és határidők nélkül…



A fenntartható fejlődés röviden olyan fejlődés, 

amely biztosítja a jelen szükségleteinek a 

kielégítését anélkül, hogy lehetetlenné tenné a 

jövő generációk szükségleteinek a kielégítését. 

(Közös Jövőnk 1987)



A fenntartható fejlődés a folyamatos 

szociális jobblét elérése, anélkül, hogy az 

ökológiai eltartó-képességet meghaladó 

módon növekednénk.

(Herman Daly)

A növekedés azt jelenti, hogy 

nagyobbak leszünk, a fejlődés 

pedig azt, hogy jobbak. A 

növekedés az anyagi gyarapodás 

következtében előálló méretbeli 

változást, míg a fejlődés a nagyobb 

teljesítőképesség elérését jelenti.



Ökológiai lábnyom

Megbecsüli emberi tevékenységek és lét 

fenntartásához szükséges javak 

előállításához szükséges terület igényét. 











A fenntárhatóság a 

• gazdasági, 

• szociális és 

• környezeti érdekek 

Harmóniája?! 

• Valójában folyamat!

• Nincsenek pillérek, 

nem értelmezhető 

külön!!! 



• Faktor 4: Dupla jólét, fele annyi erőforrás 
felhasználás, és gazdasági haszon!

• Öko-hatékonyság: Hatékonyabb anyag 
és energia felhasználás, csökkenő költség 
és környezetterhelés! 

• Nem elég! Egy egységnyi hatékonyság 
nem szükségszerűen kapcsolódik 
alacsonyabb fogyasztási színvonalhoz! 
Lásd: Kína – alacsony fogyasztás de 
magas népesség!

• Abszolút értékben kell csökkenteni a 
környezetterhelést! 



A világ 

összefüggései

felfoghatatlanul

bonyolultak!  

Érezd meg, mi a 

bölcs döntés! 

Légy tudatos, 

mérlegelj és ne 

beszélj zsigerből! 







Dancing With Systems - by Donella Meadows
Versions of this piece have been published in Whole Earth, winter 2001 and 

The Systems Thinker, Vol. 13, No. 2 (March 2002).

• The Dance

• 1. Get the beat.
2. Listen to the wisdom of the system.
3. Expose your mental models to the open air.
4. Stay humble. Stay a learner.
5. Honor and protect information.
6. Locate responsibility in the system.
7. Make feedback policies for feedback systems.
8. Pay attention to what is important, not just what is 
quantifiable.
9. Go for the good of the whole.
10. Expand time horizons.
11. Expand thought horizons.
12. Expand the boundary of caring.
13. Celebrate complexity.
14. Hold fast to the goal of goodness.

http://www.wholeearthmag.com/ArticleBin/447.html
http://thesystemsthinker.com/


1. Kapd el a ritmust

2. Hallgasd meg a rendszer bölcsességét.

3. A megszokásaidat vidd a friss levegőre. 

4. Akarj tanulni.

5. Ismerd el és védd az információkat.

6. Határozd meg a felelősségi pontokat a rendszeren belül. 

7. Jelezz vissza! 

8. A fontosat nézd, ne a mérhetőt!

9. Az egész jobbá tételét tartsd szem előtt. 

10. Tágítsd az idő kereteit.

11. Tágitsd a gondolat kereteit. 

12. Tagíts a törődés kereteit.

13. Örülj az összetettségnek. 

14. A jó érdekében „böjtölj”.

Tánc a rendszerrel


