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1. BEVEZETÉS 

 
A fenntarthatóság és fenntartható fejlődés kifejezések a 20. század végén jelentek meg a tudo-
mányos életben, majd a 21. század elején a köztudatban is gyorsan terjedni kezdtek.  Hogy 
a fenntartható fejlődésnek fordított angol kifejezés – a sustainable development – mit is jelöl, 
azt először a Közös jövőnk jelentésben (1987) fejtették ki a szerzők, noha már jóval ez előtt is 
történtek utalások egy hosszú távon is fenntartható életvitel megvalósításának igényére. Az 
ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottsága (World Commission on Environment and 
Development – WCED) vagy más néven Brundland Bizottság által kiadott jelentés óta a 
tudományos élet egyik fő napirendi pontja a fenntarthatóság kérdésköre, melyet számos tu-
dományterület képviselője vizsgál, illetve keresi a lehetséges megoldásokat a fenntarthatóság 
gyakorlati megvalósítására. 

Annak jelentősége, hogy a fenntarthatóságot ma a fejlődés legfőbb attribútumaként tart-
juk számon, abban rejlik, hogy – mint azt az elmúlt évtizedek tudományos eredményei iga-
zolják – az emberiség jelenlegi életmódja nem tartható fenn hosszú távon. Amennyiben nem 
sikerül változtatni a megszokott szemléletmódon, gondolkodáson és az ezekre épülő cseleke-
deteken, úgy az emberiség történelme meglehetősen hamar zsákutcába juthat.  

E tanulmány a fenntarthatóság fogalmának értelmezésére, illetve elvi kereteinek megha-
tározására vállalkozik, ennek érdekében releváns nemzetközi és hazai szakirodalmakra tá-
maszkodik. A fenntarthatóság definícióinak vizsgálatát három alapvető forrásra alapozza. 
Ezek: a World Commission on Environmental Development, 1987 (azaz a „Közös jövőnk” je-
lentés); a növekedés határairól szóló irodalom (Meadows, Meadows, Randers és Behrens III 
(1972), Meadows, Meadows és Randers (1992), Meadows, Randers és Meadows (2004)); il-
letve a World Conference of Scientific Academies (2000) „Átmenet a fenntarthatóság felé” 
című nyilatkozata. A három értelmezést külföldi és hazai szakemberek elképzeléseivel, illetve 
időről időre saját reflexióimmal egészítem ki, majd pedig az elhangzottakat elemezve és ösz-
szesítve a 3. fejezetben megkísérlem 11 rövid tételben felállítani a fenntarthatóság elvi kere-
teit, szándékom szerint ezzel újraértelmezve a fogalmat magát is. 

 
1 A szerző e dolgozata bevezetőül és alapvetésül szolgál egy másik, leendő tanulmányszöveghez, amely-

ben a fenntarthatóság pedagógiájának értelmezéséről kíván szólni. 
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Az itt hivatkozott művek különféle tudományterüle-
tek képviselőitől származnak, így fontos fogalmakat he-
lyenként egymástól eltérő értelmezésben használnak. Ez 
indokolttá teszi, hogy e fogalmakra jelen tanulmányban 
egységes értelmezést alkalmazzunk, az alábbiak szerint: 

A bioszféra kifejezésen a legnagyobb földi, szupraindi-
viduális organizációs szint és ökológiai rendszer értendő, amely magában foglalja a föld va-
lamennyi élőlényközösségét. 

Az ökoszisztéma a bioszférán belül értelmezett rendszer, mely a biológiai szerveződés ala-
csonyabb szintű megjelenéseinek összességét jelöli.  

A környezet fogalmát tekintve a WCED (1987) és a Meadows és mtsai (1972) által meg-
fogalmazott értelmezés irányadó, mely szerint környezeten a természet, a társadalom és a gaz-
daság hármas egysége értendő. 

A természet, illetve természeti környezet alatt a Föld élő és élettelen rendszereinek (lito-
szféra, bioszféra, geoszféra, hidroszféra és atmoszféra) azon részei értendők, amelyek – ha 
nem is teljes mértékben, de – jelentős emberi beavatkozás nélkül léteznek. 

Végül: a fejlődés tekintetében minden esetben egy konstruktív irányú, és sokkal inkább 
minőségi, mintsem mennyiségi változásról beszélhetünk. 

  

2. A FENNTARTHATÓSÁG DEFINÍCIÓI 

 
2.1. Az 1987-es „Közös jövőnk” jelentés 

 
Ahogy már láthattuk, az 1987-ben publikált Our Common Future című jelentés használta 
először a sustainable development fogalmat. A jelentés részletesen vizsgálja a globális problé-
mákat és ezek kialakulásának okait, majd a bolygó akkori állapotára vonatkozóan keres le-
hetséges megoldásokat annak érdekében, hogy a jövő generációinak helyzete és esélyei ne 
romoljanak az akkoriéhoz képest. Ami a definíció magyar nyelvű fordításait illeti, a 
’sustainable’ szó kezdetben (Persányi, 1988) nem a fenntartható, hanem a harmonikus kifeje-
zés használatával történt. Mindez azonban lényegét tekintve nem változtat az értelmezésen. 

A „Közös jövőnk” jelentésben a definíciót a következőképp fogalmazták meg: „A har-
monikus fejlődés a fejlődés olyan formája, amely a jelen igényeinek kielégítése mellett nem 
fosztja meg a jövő generációit saját szükségleteik kielégítésének lehetőségétől.” (Persányi, 
1988, 68. o.). E megfogalmazás értelmében a fenntartható fejlődés egy olyan célt jelöl, 
amely szerint a jövő generációnak legalább annyi – ha nem több – eséllyel és lehetőséggel 
kell rendelkeznie, mint a mainak, annak érdekében, hogy szükségleteit kielégíthesse. Ez 
minden bizonnyal egy méltányos elképzelés, ám ilyen értelemben nem feltétlenül tűnhet in-
dokoltnak a fejlődés szó használata. Amennyiben ugyanis a jövő generációi pontosan annyi 
lehetőséggel és erőforrással rendelkeznek majd, mint amennyivel mi rendelkezünk jelenleg, 
az az adott állapot stagnálását jelentené, nem pedig egy kedvező irányú változást, amelyet a 
fejlődés feltételez. Ebből adódóan szerencsésebbnek tartom a fenntartható fejlődés helyett a 
fenntarthatóság szó használatát.  

szerencsésebbnek tartom 
a fenntartható fejlődés 

helyett a fenntarthatóság 
szó használatát 



 
ISKOLA – VILÁG 
 

135 
A fenntarthatóság értelmezése és elvi keretei  

 

 

Véleményem szerint van még egy oka annak, amiért 
érdemes a fenntarthatóság kifejezést használni a fenntart-
ható fejlődés helyett. Ez pedig az, hogy bizonyos értelem-
ben a stagnálás nem feltétlenül jelenti a fejlődés hiányát. 
Értelmezésemben ugyanis a fenntarthatóság egy olyan állapot elérését célozza meg, amely – egy 
meghatározott küszöb átlépésével és ebből adódóan egy adott állapot elérésével, illetve fenntartá-
sával – nem teszi feltétlenül szükségessé a további fejlődést. Vagyis amennyiben sikerülne egy 
olyan életformát kialakítania az emberiségnek, amely elméleti síkon – és amennyiben sem-
milyen váratlan vagy jelentős változás nem következne be a jelenlegiekhez képest a bioszféra 
működési mechanizmusaiban – a végtelenségig fenntartható volna, illetve az a rendszer egé-
szének egy számára méltó, minőségi létezést biztosítana, úgy az indokolttá tehetné a további 
fejlődésről való lemondást. Másként fogalmazva: amennyiben a fenntarthatóság megvalósul, úgy 
a fejlődés mindenképpen lehetséges, ám nem feltétlenül szükséges feltétele lesz az életnek. Mindez 
persze szigorúan elméleti síkon értve. A gyakorlatban nagy valószínűséggel jelennek majd 
meg olyan új körülmények és kihívások, amelyekhez alkalmazkodva szükség lesz konceptuá-
lis váltásokra, méghozzá olyanokra, amelyek csakis a fejlődésnek köszönhetően valósulhat-
nak meg. 

A jelentésben közzétett definíció kimondja, hogy a fenntartható fejlődés két kulcsfon-
tosságú alapfogalma a szükségletek és a korlátozások eszméje (Persányi, 1988, 68. o.). Megje-
lenik itt a felismerés: a szükségletek kielégítéséhez korlátok is tartoznak, vagyis a mindenkori 
szükségletek mibenlétének átgondolása elengedhetetlen. Fontos tehát különbséget tenni a 
valós szükségletek és a között a kényelmi szint között, amely nem feltétlenül indokolt az 
emberek részéről, és adott esetben a bioszféra egészének rovására mehet. 

A „Közös jövőnk” jelentés szerint: 
 
 A fejlődés magába foglalja a gazdaság és a társadalom progresszív megváltoztatását. 

Ezért a gazdasági és társadalmi haladást a harmonikus fejlesztés jegyében kell megvalósítani 
minden fejlődő és fejlett, piacorientált vagy központi irányítás alatt álló országban. Az értel-
mezések ugyan eltérőek lesznek, de bizonyos általános vonásaik is vannak, és a harmonikus 
fejlődés alapelvéből eredő közös megegyezésből kell kiindulni és abból, hogy a megvalósítás 
lehetősége tág keretek között változik. (Persányi, szerk., 1988, 68. o.).  

 
E rész mondanivalója abból a szempontból jelentős, hogy a definíció megalkotói felis-

merik a bolygó egyes részeire és régióira jellemző különbségek fontosságát, elfogadják és tá-
mogatják azt a lehetőséget, hogy az országok a fenntarthatóság elérésének érdekében külön-
féle megközelítéseket és megoldásokat találjanak. Mindenképpen fontos ez, hiszen nincse-
nek általános receptek, megoldások és pontosan kijelölt utak a bolygó egésze számára. Sok-
kal inkább arról van szó, hogy a különböző problémákra különböző megoldásokkal, nem-
zeti és nemzetközi összefogással, s mindenképp a helyzetre való adekvát reagálással érdemes 
és szükséges válaszolni. 

 „A fejlesztés legfőképp az emberi szükségletek és törekvések kielégítésére irányul.” (Per-
sányi, 1988, 69. o.). E kijelentés értelmezésemben antropocentrikus megközelítést tükröz. 

adott esetben a bioszféra 
egészének rovására mehet 
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Noha a jelentés hosszasan elemzi a bioszféra egészének 
helyzetét, illetve hangsúlyozza az ember és természet har-
monikus viszonyának fontosságát, kiindulópontnak 
mégis az embert tekinti. A megfogalmazás arra enged kö-
vetkeztetni, hogy a bioszféra és ember viszonyát tekintve 
az ember szükségletei az elsődlegesek, a természet igényei 
csak az után következnek. 

Ennek a gondolatmenetnek megfelelően feltehetjük a kérdést: az ember és a természet 
közül nevezhető-e valamelyik domináns félnek a másikhoz való alkalmazkodás tekintetében? 
Az embernek kellene a természethez alkalmazkodnia, vagy a természetnek az emberhez? Ha 
abból indulunk ki, hogy az ember a bioszféra egy parányi része – jóllehet, hatása egyre na-
gyobb mértékű az őt is magában foglaló rendszerre – akkor valószínűleg inkább az ember-
nek volna érdemes a természethez alkalmazkodnia. Annyi azonban biztos, hogy semmikép-
pen sem szabad lebecsülnie a bioszféra komplex egységét. A bioszféra ugyanis – az ember ál-
tal alkotott rendszerekkel ellentétben – egy olyan szabályozó mechanizmus, amely nem en-
gedi a rendszer egésze számára a tartós és nagymértékű egyensúlyvesztést. 

A „Közös jövőnk” jelentés meghatároz bizonyos általános követelményeket a fenntart-
ható fejlődés eléréséhez:  

 
A legszélesebb értelemben a harmonikus fejlődés stratégiája azt célozza meg, hogy az 

emberi lények közötti harmónia, valamint az emberiség és a természet közötti harmónia 
megvalósuljon. (…) A harmonikus fejlődés eléréséhez szükséges: 

olyan politikai rendszer, amely hatékony állampolgári részvételt biztosít a döntéshozatal-
ban, 

olyan gazdasági rendszer, amely képes többletet és a technikai ismereteket létrehozni egy 
önmagára támaszkodó és fenntartható bázison, 

olyan társadalmi rendszer, amely megoldást nyújt a diszharmonikus fejlődésből eredő 
feszültségekre, 

olyan termelési rendszer, amely tiszteletben tartja a fejlődés ökológiai alapjainak megőr-
zését, 

olyan technikai rendszer, amely folytonosan új megoldásokat kutat, 
olyan nemzetközi rendszer, amely elősegíti a kereskedelem és a pénzügyek megfelelő for-

máit, 
olyan kormányzati rendszer, amely rugalmas, és rendelkezik az önkorrekció képességé-

vel. (Persányi, 1988, 69. o.).  
 
A definíció e tétele mutatja a rendszer összetettségét; illetve azt, hogy a fenntarthatóság 

megvalósulásához a sok részterület összehangolt működésére van szükség. 

nevezhető-e valamelyik 
domináns félnek a 

másikhoz való alkalmaz-
kodás tekintetében 



 
ISKOLA – VILÁG 
 

137 
A fenntarthatóság értelmezése és elvi keretei  

 

 

2.2. A növekedés határai – Meadows és szer-
zőtársainak művei 

 
A Dennis Meadows és szerzőtársai által 1972-ben publi-
kált The Limits to Growth már foglalkozott a fenntartha-
tóság kérdésével, azonban a kulcsgondolat megnevezésére nem a sustainability (fenntartható-
ság) szót használta, hanem az equilibrium (egyensúly) kifejezést. Mondanivalójának lényege 
azonban megegyezik a fenntarthatóság fogalmát használó értelmezésekével. Az ugyancsak 
Meadows és munkatársai által 1992-ben publikált Beyond the limits és a 2004-ben megjelent 
Limits to Growth: the 30-Year Update című könyvekben már a fenntartható (sustainable ) ki-
fejezést használva fejtik ki a szerzők elképzeléseiket. A fenntarthatóságot elsősorban a társa-
dalom kontextusában tárgyalják; főként arról beszélnek, hogy milyen feltételek szükségesek 
egy fenntarthatónak mondható társadalom megvalósításához.  

A szerzők a globális problémák elemzésén túl bemutatják egy általuk létrehozott világ-
modell szimulációinak eredményeit. Teszik mindezt annak érdekében, hogy jelezzék: nagy 
valószínűség szerint – a modell egyszerűsítéseit figyelembe véve – milyen következmények 
várhatók abban az esetben, ha az emberiség nem változtat jelenlegi fogyasztási igényein és 
szokásain.  

Minden eddig jelzett mű felhívja a figyelmet arra, hogy a növekedés helyett a fejlődés je-
lenti a fenntartható utat.  Mindemellett nem értenek egyet a „nulla növekedés” közismert té-
zisével – vagyis nem gondolják azt, hogy a fenntarthatósághoz vezető utat a technikai hala-
dás mellőzése jelenti. „A fenntarthatóság nem ’zéró növekedést’ jelent. (…) Egy fenntart-
ható társadalmat a minőségi fejlődés érdekelné, nem a fizikai expanzió. Az anyagi növeke-
dést úgy használná, mint egy alaposan végiggondolt eszközt, nem pedig mint egy egész 
életre szóló küldetést. És növekedésellenes sem lenne, hanem különbséget tenne a külön-
böző típusú növekedés és a növekedés céljai között.” (Meadows, Randers és Meadows, 2005, 
254. o.).2 

Mint már említettem, Meadows és szerzőtársai a fenntarthatóságot elsősorban a társada-
lom kontextusában értelmezik: „ (…) Fenntartható az a társadalom, mely generációkon ke-
resztül fennmarad, működőképes, elég messzelátó, rugalmas és bölcs ahhoz, hogy fizikai 
vagy szociális eltartórendszerét ne tegye tönkre” (Meadows és mtsai, 2005, 253. o.). 

Ez világos megfogalmazás, de véleményem szerint némileg többre van szükség annál, 
mint hogy az ember „nem teszi tönkre” a környezetét. A szociális eltartórendszert ugyanis 
egy optimális működési szinten kell tartani ahhoz, hogy a fennmaradás az egyes ökosziszté-
mák számára ne csak a szó szoros értelemben vett túlélést jelentse, hanem sokkal inkább egy 
minőségi létezés lehetőségét. 

Érdekes és fontos meglátása a szerzőknek, hogy a mértékletesség nem valamiféle szigorú, 
állami irányítás alatt álló kritériumot takar. A fenntarthatóság megvalósítása érdekében  
szükség van szabályokra, amelyek célja az, hogy szabadságjogokat biztosítsanak (Meadows és 

 
2 A Meadows és munkatársaitól származó idézeteknél 2005-ös évszámmal a Meadows és mtsai (2004) 

magyar fordítására hivatkozunk. 
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„nulla növekedés” 
közismert tézisével 



 
 138 

2020 / 1–2. ELEKTRONIKUS KIADÁS 
 

mtsai, 2005, 256. o.). A szabadságjogok gyakorlása ter-
mészetesen – mind egyéni, mind társadalmi szinten – 
egyúttal bizonyos korlátozásokat is magában foglal. Alap-
vető elv, hogy egy személy addig gyakorolhatja szabadsá-
gát, ameddig azzal más személyt vagy személyeket nem 
korlátoz saját szabadságának gyakorlásában. Ez az elv a 
fenntarthatóság vonatkozásában kitágítandó a társadalom 
és bioszféra kontextusára, vagyis a bioszférába való beavatkozás addig a mértékig megenged-
hető, ameddig az komoly és visszafordíthatatlan károkat nem okoz. Érdekes, hogy az emberi 
történelem sajátosságaiból adódóan milyen előfeltételezéseink és asszociációink vannak egy-
egy szó kapcsán. Annyi biztos azonban, hogy a fenntarthatóság semmi esetre sem egy szigorú 
és unalmas, a végletekig szabályozott, kínzó megszorításokkal teli életmódot jelent. Sokkal 
inkább annak a szabadságát, hogy lehetőségünk van és jogunkban áll választani azzal kap-
csolatban, hogy miként akarunk élni, és hogy utódainknak milyen körülményeket hagyunk 
örökül. A fenntarthatóság ilyen értelmezésben véleményem szerint annak a szabadsága, hogy az 
emberiség a bioszféra egésze számára kedvezőbb életfeltételeket biztosít azzal, hogy tudatosan bi-
zonyos kockázatok elkerülését választja, és ezekeknek megfelelően cselekszik. Más megfogalmazás-
ban úgy is mondhatnám, hogy a fenntarthatóság az emberiség azon tudatos döntéseinek és az 
ezeket megvalósító cselekedeteinek összessége, melyekkel bizonyos rizikók elkerülését választja egy, 
a jelenleginél kedvezőbb jövő megvalósítása érdekében a bioszféra egésze számára.  

Mindezek tükrében érdemes lenne tehát szakítani azzal a téves elképzeléssel, mely szerint 
a korlátok mindenképpen valamiféle visszalépést eredményeznek az életszínvonal vonatko-
zásában, illetve súlyos és kellemetlen áldozatokkal járnak. Sokkal inkább arról van szó, hogy 
a korlátok irányítanak minket afelé, hogy átgondoljuk az igényeinket és lehetőségeinket, 
majd, amennyiben szükséges, ezeket összhangba hozva képesek legyünk a jelenlegi életmó-
dunkat egy számunkra kedvező irányban megváltoztatni. 

Amikor a fentiek értelmében szükséges döntésekről és cselekvésekről gondolkodunk, 
megérkezünk a biodiverzitás kérdéséhez. A sokféleség a bioszférában láthatóan létező, gyak-
ran megmutatkozó, tehát azzal nagyon összhangban álló jelenség. „Semmi okunk sincs azt 
feltételezni, hogy egy fenntartható társadalomnak egyformának, egységesnek kellene lennie. 
Mind a természetben, mind az emberi társadalomban a sokféleség egyrészt oka, másrészt 
eredője a fenntarthatóságnak.” (Meadows és mtsai, 2005, 257. o.). 

Fontos továbbá annak tisztázása, hogy szükségleteken és igényeken nem kizárólag gazda-
sági és anyagi vonatkozású dolgokat érthetünk. Meadows és szerzőtársai szerint a különféle 
emberi és szellemi igények ugyanolyan fontosak – ha nem fontosabbak –, mint az állandó 
gazdasági fejlődés és az anyagiak halmozása. A szerzők e kérdésben a következőképp foglal-
nak állást: az a társadalom, amely meg tudja engedni magának, hogy ne csak az anyagi, ha-
nem az emberi jellegű igényeket is elismerje, sokkal alacsonyabb anyag- és energiaátalakító 
képességgel is beéri, mindemellett sokkal magasabb fokú elégedettséget tud biztosítani ál-
lampolgárai számára (Meadows és mtsai, 260. o.).  

A jelenleg világszerte jellemző gondolkodásmód egyelőre nem ezt a szellemiséget tük-
rözi. Ahhoz, hogy a Meadowsék által javasolt értékrend elterjedjen és megvalósulhasson, egy 

a korlátok irányítanak 
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konceptuális váltásra volna szükség. Ehhez vihet közelebb 
a szerzők azon gondolatata, amely így hangzik: „A fenn-
tartható társadalom felé való átmenetben segíthet az – 
mondtuk 1992-ben –, »ha egyszerűen gyakrabban hasz-
nálunk bizonyos szavakat, őszintén és szabadkozás nélkül 
a világ információs csatornáin«. De mi magunk is sza-
badkoztunk miattuk, tudván, hogy a legtöbb ember ho-
gyan fogadja őket. Néhányan közülünk kicsit kényelmet-
lenül érezzük magunkat, hogy ilyen ’puha’ eszközökre hagyatkozunk, […] mert nem tud-
juk, hogyan idézzük meg ezeket magunkban vagy másokban” (Meadows és mtsai, 2005, 
268. o.). Ezek az eszközök a szerzők szerint a jövőképalkotás, a hálózatépítés, az igazmon-
dás, a tanulás és a szeretet. 

Tudományos berkekben – ahogy a szerzők is beszélnek erről – valóban kissé furán han-
gozhatnak e kifejezések, azonban ha körülnézünk, a fenntarthatóság megvalósításának legsú-
lyosabb akadályának az látszik, hogy bár tudományosan alátámasztott a bioszféra fennmara-
dását veszélyeztető tényezők megléte, ezt valahogy mégsem hisszük el, nem vesszük elég ko-
molyan. Pontosan ez szól megfelelő érvként azon nézet mellett, hogy kizárólag a tudomány 
nem képes tényekkel és észérvekkel nagy horderejű változások véghezvitelére.  

 
2.3. Átmenet a fenntarthatóság felé: A Világ Tudományos Akadémiáinak 
Nyilatkozata, 2000 

 
A Világ Tudományos Akadémiáinak megfogalmazásában „A fenntarthatóság az emberiség 
jelen szükségleteinek kielégítése, a környezet és természeti erőforrások jövő generációk szá-
mára történő megőrzésével egyidejűleg”. (Gyulai, 2012, 6. o.). E definíció kellő hangsúlyt 
fektet a bioszférára és annak fenntartására, azonban véleményem szerint érdemes lenne a bio-
szférával kapcsolatban annak erőforrás mivolta helyett az emberrel való kapcsolatára koncent-
rálni. Ugyanis ha nem így teszünk, megfosztjuk magunkat más jellegű, ám szintén valódi 
értékektől. A bioszféra ugyanis nemcsak a túlélésünket segíti, hanem számos egyéb módon 
is hozzájárul jól-létünkhöz. A művészetek kimeríthetetlen inspirálójaként, szabadidőnk el-
töltésére alkalmas helyszínként, élményeink jelentős részének megszerzésében közreműködő 
ágensként, illetve önmagában vett értékként is van létjogosultsága. 

 
2.4. A definíciók kiegészítése 

 
A fent idézett definíciók kiegészítéseként érdemes megjegyezi, hogy „A fenntartható fejlődés 
megvalósítása nagyon is konfliktusos folyamat. Sokak megítélése szerint a világ nemhogy 
közeledne, de távolodik a fenntarthatóságtól.” (Szlávik, 2013, 11. o.). Ezzel az állítással 
egyetértek, három okból is.  

Az első ok, hogy a fenntarthatóság a köztudatban nem feltétlenül az eredeti értelmezésé-
nek megfelelőn terjedt el. Hajlamosak lehetünk azt gondolni: bármi fenntartható, addig, 
ameddig nem okoz olyan mértékű károkat és problémákat, amelyek következtében a rend-
szer képtelen tovább működni, vagyis ameddig a működésében olyan mértékű zavar nem 

kizárólag a tudomány 
nem képes tényekkel és 
észérvekkel nagy hord-

erejű változások 
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lép fel, aminek következtében kénytelen leállni. A realitás 
sokkal inkább az, hogy a rendszer igen sokáig működhet 
a komoly problémák és rendellenességek ellenére is – 
csak épp a rá jellemző optimális szinttől elmaradva. Ez az 
állapot viszont nem nevezhető fenntarthatónak. 

A második ok, hogy szükséges volna terjednie és tudatosodnia annak a szemléletnek, 
mely szerint a fenntarthatóság ma már inkább társadalomtudományi, mintsem természettu-
dományi kérdés. A fenntarthatóság ugyanis nem környezeti és nem is gazdasági, hanem tár-
sadalmi értelemben vett fogalom, hiszen azokat a problémákat, melyek a bioszféra fennma-
radását veszélyeztetik, az ember generálta. A probléma alaptermészetét tekintve tehát annak 
társadalomtudományi volta a domináns – így a megoldás is ilyen megközelítést kíván. A 
megoldáshoz valóban szükség van a gazdaságra és a technikára, de ezek inkább eszközöknek 
tekinthetők; a probléma megoldásához a kulcs ezen eszközök felelősségteljes, belátó haszná-
lata. 

A harmadik ok, hogy – mint azt a „Közös jövőnk” jelentésről szólva már kifejtettem – 
nem biztos, hogy ebben a kontextusban érdemes fejlődésről beszélni, illetve ezt a kifejezést 
használni, hiszen a fejlődés valamilyen konstruktív irányban történő elmozdulást feltételez. A 
jövő generációinak a maival egyenlő mértékű lehetőségek és életkörülmények biztosítása pe-
dig definitíven nem fejlődést, hanem sokkal inkább stagnálást jelentene. 

Szlávik János Fenntartható gazdálkodás című könyvében (2013) jelzi, hogy az ökológiai, 
társadalmi és gazdasági hármasság a fenntarthatóság három dimenziójaként értelmezhető. 
Fontosnak tartja e három dimenzió harmóniáját, valamint kiegészíti ezeket egy negyedik di-
menzióval: az idővel. Az idő abban játszik ugyanis kulcsszerepet, hogy az egymást követő 
emberi generációk közötti harmónia megvalósulhasson (18. o.). A szerző ezzel kapcsolatban 
megjegyzi továbbá, hogy „(…) a negyedik feltételben, az időtényezőben megjelenik egy 
olyan követelmény, mely az utóbbi időben különösen korlátosnak kezd mutatkozni és ez az 
ökoszisztéma semlegesítő-nyelő kapacitása.” (Szlávik, 2013, 22. o.). Erre a megállapításra 
alapozva elmondhatjuk, hogy az ember része a bioszférának; az emberek jelentik a társadal-
mat, amiben élünk; illetve magát a gazdaságot is az ember hívta életre, és részben a termé-
szeti erőforrásoknak köszönhetően tudja azt működtetni. Az idő valóban rendkívül fontos 
tényező, kiváltképp azért, mert – akár a szerző által említett semlegesítő kapacitást vesszük 
figyelembe, akár a jövő generációinak erőforrásait és lehetőségeit – mindenképpen új kon-
textusba helyezi a fenntarthatóság értelmezését. A bioszféra, a társadalom és a gazdaság egy-
ségeit úgymond kronologikus fontossági sorrendben tekintve a bioszféra az elsődleges di-
menzió, hiszen az ember az evolúció során abban alakította ki sajátos szerepét és befolyását. 
A következő a társadalom dimenziója lehet, hiszen az emberiség történelme során a bolygó 
eddig ismert élőlényeihez képest sajátos szerveződési formát és életvitelt alakított ki – s eköz-
ben fennmaradásában és növekedésében fontos szerepet hárított a harmadik dimenzióra, a 
gazdaságra. A bioszféra, a társadalom és a gazdaság egymással szoros összefüggésben, sajátos 
feltételek közt értelmezhetők, s ebből adódóan nem szabad kizárólag lineáris működést tu-
lajdonítani nekik (lásd például a népességszám exponenciális, illetve szuperexponenciális 
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növekedését). Az idő viszont, lineáris volta miatt, inkább 
a fenti három dimenziót magában foglaló, afféle „nulla-
dik” dimenzióként értelmezhető. 

Az idő kiemelt jelentősége abban rejlik, hogy a nagy 
és működésükben összetett rendszerek (mint az emberi 
társadalom vagy a bioszféra) esetében minden rendszerszintű változás megjelenésében meg-
figyelhető egy úgynevezett tehetetlenségi késés. Ez lényegében azt jelenti, hogy egy, a rend-
szer egészét érintő változás megtörténte után mindenképpen számolni kell néhány évnyi, év-
tizednyi, vagy bizonyos esetekben ennél is hosszabb idővel, ameddig a rendszer képes alkal-
mazkodni az adott változáshoz. Ilyen például, amikor egy oktatási reform kerül bevezetésre: 
nyilvánvalóan azonnal elkezdődnek bizonyos változások, ám a kívánt eredmények elérése 
csakis egy hosszabb folyamat eredménye lehet. A bioszféra esetében, annak sérülékenységét 
és működési mechanizmusait tekintve, egy visszafordítható kárból való felépülés szintén 
hosszú időt vehet igénybe. Ezért kiemelten fontos, hogy megértsük: minden olyan döntés, 
amely nem a hosszú távú megoldásokat tartja szem előtt, a jövő generációit évektől és évti-
zedektől, ebből adódóan pedig fontos lehetőségektől fosztja meg. 

Gyulai Iván A fenntartható fejlődés című könyvében (2012) így fogalmaz: „A fenntartha-
tóság nem a fennmaradást, hanem a megfelelőséget jelenti.  Milyen társadalom, milyen kör-
nyezeti kultúrával felel meg annak a követelménynek, hogy ne veszélyeztessük a jövő nem-
zedékek szükségleteinek a kielégíthetőségét?  A jelenlegi helyzetet tekintve aligha gondol-
nánk, hogy ehhez még további növekedésre lenne szükség, inkább a termelés és fogyasztás 
visszafogása indokolható.” (4. o.). Valóban, az optimális fejlődést a visszafogottság és az em-
ber igényeinek csökkentése jellemezné inkább. Már csak azért is, mert hiába fejlődik a gaz-
daság és a technika, ameddig nem változik a jelenleg érvényben lévő szemléletmód, addig az 
új technológiák és a gazdasági növekedés még nagyobb igényeket és elvárásokat fognak eredmé-
nyezni. Ez esetben pedig olyan – bármilyen bizarrul is hangzik –, mintha az emberiség egy 
ördögi körben kergetné a délibábot: első ránézésre úgy tűnhet, hogy elérhető és egyre közelebb 
van a kitűzött cél (vagyis: nem délibáb), közben azonban a „megoldások” újra ugyanolyan 
messze lökik azt tőlünk, mint ahol a kezdőpontban volt. Tehát valójában csak a körülmé-
nyek változnak, az emberek és a cél közt lévő távolság változatlan marad. 

Szintén Gyulai Iván véleménye szerint: 
 
Amit föltétlenül meg kell értenünk, az a következő: […] csökkentésre van szükség, nem 

növelésre, lassításra és nem gyorsításra, valamint nem előre menekülésre, hanem irányvál-
tásra. A fenntartható fejlődés, ha komolyan gondoljuk, a társadalmi fejlődés kulturális 
irányváltása! Az irányváltáshoz szándék kell, a szándék megszületéséhez belátás. Annak a be-
látása, hogy a jelenlegi anyagi értékrend tarthatatlan, a változtatáshoz új értékrendre és er-
kölcsre van szükség. (Gyulai, 2012, 13. o.). 

 
Vagyis gazdasági növekedés és technikai fejlődés ide vagy oda, ameddig a szemléletmód 

nem változik, addig a fejlődés nem valósulhat meg. Növekedni viszont nemcsak hogy feles-
leges, hanem veszélyes is józan belátás és ésszerűség híján.  
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Sajátos paradoxon, hogy a történelemben sohasem a 
szó eredeti értelmében fenntartható társadalmak (azok, 
melyek a megújulás mértékében használják erőforrásai-
kat) maradtak fenn vagy uralkodtak, hanem éppen azok, 
amelyek fenntarthatatlan módon nyúltak erőforrásaik-
hoz. […] Amennyiben úgy gondoljuk, hogy ez az emberiség alaptermészete és a világ 
rendje, akkor valljuk be, egy utópia foglyai vagyunk akkor, amikor fenntartható fejlődésről 
beszélünk. (Gyulai, 2013, 802. o.).  

 
Ebben az értelemben sajnos rossz gyakorlat maradt meg normatívaként az emberiség 

emlékezetében és kollektív megküzdési stratégiáiban. 
A fenntarthatóság megvalósításának érdekében fontos, hogy megértsük: hosszú távban 

érdemes gondolkodnunk, ugyanis  
 
[…] az anyagi javak előállítása olyan rövid távú érdek, amely háttérbe szorítja a társada-

lom jövőbeni célkitűzéseit. Ezért az egyéni jólét választása megelőzi az emberi faj fennmara-
dásának szükségét, az egyéni és a csoportérdekek a társadalmi érdekekkel, a rövid távú célok 
a hosszú távú célokkal ütköznek.” (Gyulai, 2013, 803. o.).  

 
Ezért lenne fontos, hogy az emberiség felnőjön a feladathoz, és megtanuljon a saját élet-

ének időtartamán túlmutató, annál jóval hosszabb időegységekben gondolkodni, illetve ezek 
figyelembevételével tudatosan tervezni. Bár ez számunkra valószínűleg kevésbé szimpatikus 
és talán nehezen értelmezhető gondolat, evolúciós szempontból az emberiség eddigi létének 
teljes időtartama nem több egy szempillantásnál.  

 
A fenntarthatóság tehát az emberiség folytonos megújulását, a jövőért érzett felelősség 

cselekvésekben testet öltő tudatos érvényesítését, a változó környezethez való alkalmazkodá-
sát jelenti, a természeti erőforrások mennyiségi és minőségi megőrzése érdekében. A fejlődés 
pedig ebben az alkalmazkodásban bekövetkező javulást jelenti. (Bartus, 2013, 19.).  

 
Az alkalmazkodás, illetve az erre való képesség tehát rendkívül fontos; nemcsak az élet-

ben maradás, hanem a fejlődés értelmezése tekintetében is.  
 
A felelősség felvállalása egyszerre jelenti a hosszú távra tervezést az ezzel járó takarékos-

kodással, jelenbeli áldozathozatallal, és azt, hogy a döntéshozó él a lehetőségeivel: bátran, in-
novatívan és a jövőben bízva. […] A fenntarthatóságot biztosító felelősségi és döntési rend-
szernek a szubszidiaritás elvén kell alapulnia. Ez az elv azt mondja ki, hogy a felelősséget és a 
döntési lehetőséget akkor indokolt az egyes személyektől távolabb, magasabb intézményi 
szintre telepíteni, ha az alacsonyabb szint nem képes ellátni a feladatait. (Bartus, 2013, 27. 
o.).   
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Érdemes belegondolni: ha sikerül a fent említetteket 
a gyakorlatban betartani, az nagyban megkönnyíti a társa-
dalom életét és működését. 

Az ember és környezete közötti harmónia fontos kri-
tériuma a fenntartható fejlődésnek. Hajnal Klára megfo-
galmazásában „a fenntartható fejlődés megvalósításának 
feltétele egy olyan szabályozó és ellenőrző tevékenység, 
amelynek célja a bolygó természeti erőforrásai és az emberi rendszer igényei közötti dinami-
kus egyensúly, tartós harmónia biztosítása.” (Hajnal, 2006, 87. o.).  

„Herman Daly szerint »a fenntartható fejlődés a folytonos szociális jólét elérése, anélkül, 
hogy az ökológiai eltartóképességet meghaladó módon növekednénk «” (Gyulai, 2016, 2. 
o.). Mivel az ember jól-létét a környezete nagymértékben befolyásolja, így a bioszférában 
okozott károk visszahatnak az okozóra, vagyis minden egyes okozott kár az okozó életminő-
ségének romlását eredményezi. A következmények megfontolásakor viszont az emberiséget 
mint egészet kell tekintenünk, hiszen a különféle szennyezőanyagok, illetve a beszűkülő és 
minőségében romló élettér nemcsak azokra van hatással, akik okozták a problémákat, ha-
nem a bolygó minden lakójára. 

 

3. A FENNTARTHATÓSÁG ELVI KERETEI 

 
A fenntarthatóság elvi kereteinek meghatározása nem egyszerű feladat, hiszen számos olyan 
feltétel van, amely elősegítheti a fenntarthatóság megvalósulását. Ezért a következőkben a 
vélhetően elengedhetetlen feltételekre fókuszálok. Fontosnak tartom, hogy az így „kiváloga-
tott” kritériumok – ha fennállnak – lehetőleg ne csak a pillanatnyi helyzetre jelentsenek 
megoldást, hanem hosszú távon is helytállónak bizonyuljanak. A lista korántsem teljes, tet-
szés szerint bővíthető. Továbbá fontosnak érzem megjegyezni, hogy az alább kifejtett elkép-
zelések nem tekintendők kőbe vésett igazságoknak, reményeim szerint inkább a fenntartha-
tóságról folytatott diskurzusok alapjául szolgálhatnak majd. 

A fenntarthatóság főbb elvei tehát: 
 

A fenntarthatóság inkább társadalom-, mintsem természettudományi kérdés. 
A fenntarthatóság megvalósulásához a szükségletek és igények átgondolása, illetve azok 

újraértelmezése szükséges. 
A fenntarthatóság megvalósítása érdekében a bioszféra erőforrás volta helyett az ember 

és bioszféra kapcsolatát érdemes a középpontba helyezni. 
A fenntarthatósághoz vezető utat nem a növekedés, hanem a fejlődés jelenti. 
A fenntarthatóság megvalósításának érdekében bizonyos, lehetőleg önként vállalt korlá-

tozások szükségesek. 
A fenntarthatóság megvalósításának érdekében az emberiségnek változtatnia kell a jelen-

legi értékrendjén és szemléletmódján. 
Az alkalmazkodás képessége elengedhetetlen a fenntarthatóság megvalósulásához. 
A fenntarthatóság egy dinamikus egyensúlyi állapotként értelmezendő. 
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 144 

2020 / 1–2. ELEKTRONIKUS KIADÁS 
 

A sokféleség a fenntarthatóság fontos komponense. 
A fenntarthatóság konfliktusos folyamat. 
A felsorolt elvek kiegészítendők egy, a fenntarthatóság 

megvalósítását tekintve rendkívül fontos tétellel: 
 A fenntarthatóság megvalósításában elengedhetetlen 

szerepe van a pedagógiának. 
 

4. KÖVETKEZTETÉSEK 

 
Végezetül elmondható, hogy valószínűleg soha nem sikerül a fenntarthatósággal kapcsolat-
ban egy olyan definíciót megfogalmazni, amely a legtöbb tudományterület igényét egyszerre 
képes kielégíteni. A bolygónkon tapasztalható változások üteme és mértéke egyre nő, így, 
amennyiben sikerülne egységes, általános megfogalmazást alkotni, akkor is valószínű, hogy 
az nem sokáig állná meg a helyét, hiszen a változásokhoz alkalmazkodva értelemszerűen ma-
gának a definíciónak is változnia kellene, az aktuálisan felmerülő új igényekre és problé-
mákra válaszolva. A fenntarthatóság értelmezésének kvintesszenciája mégis az alábbi mondat 
lehet: „Az üzenet világos, úgy kell ma élnünk, hogy holnap is élhessünk” (Gyulai, 2016, 7.) 

A fenntarthatóság ugyanis egy konfliktusokkal és ellentmondásokkal teli, megvalósítását 
tekintve bonyolult és összetett terület. Az alapproblémából adódóan sokkal inkább társada-
lom-, mint természettudományos kérdés, így megvalósításának érdekében mindenképpen 
fontos az ember igényeinek és szükségleteinek újraértelmezése, valamint értékrendjének és 
szemléletmódjának megváltoztatása: a nem anyagi, illetve gazdasági értelemben vett értékek 
fontosságát is szükséges elismerni. Ennek érdekében bizonyos – lehetőleg önként vállalt – 
korlátozások alkalmazása szükséges, azonban fontos felismerni a tényt, hogy ezek a korláto-
zások egyúttal számos lehetőséget is rejtenek magukban, nem csak a jelen, hanem a jövő ge-
nerációi számára is.  

Az emberiség szükségleteinek és igényeinek kielégítése ugyanis a jövő generáció érdekei-
nek figyelembevételével történik, így a ma generációjának szabadsága abban mutatkozik 
meg, hogy szabadon hozza meg döntéseit, ám mindezeket a jövő nemzedékek érdekeinek 
figyelembevételével teszi, ebből adódóan nem fosztja meg azokat az őket megillető lehetősé-
gektől. 

A fenntarthatóság megvalósításához szükség van a természet, társadalom és gazdaság har-
monikus egységben történő működésére, illetve a bolygó eltartóképességének és az ebből 
adódó korlátoknak a figyelembevételére. A hosszú távlatokban történő gondolkodás, illetve 
a regionális, nemzeti és nemzetközi összefogás elengedhetetlen feltétele a sikernek. A fenn-
tarthatóság megvalósítása mindenkor az adott körülményekhez és feltételekhez való alkal-
mazkodást is jelenti, ezért fontos felismerni, hogy bizonyos általános elvek figyelembevétele 
mellett nem léteznek mindenki számára megfelelő megoldások. 

A fent leírtak megvalósulása nagyban függ attól, hogy az emberek képesek lesznek-e saját 
maguk, illetve a bioszféra jövője érdekében konceptuális váltásokra. Ezek jelentősége abban 
rejlik, hogy egy adott problémára gyakran az adott kontextusból kilépve, a helyzetet egy tel-
jesen más szemléletmóddal megközelítve lehet megoldást találni.  

sokkal inkább 
társadalom-, mint 

természettudományos 
kérdés 
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A fenntarthatóság mindezek tekintetében tehát min-
denképpen egy rugalmas fogalmi rendszerként értelmez-
hető, amely az egyes diszciplínák képviselőinek együtt-
működését kívánja meg. Az egyes tudományterületek kö-
zül pedig kitüntetett jelentősége van a pedagógiának.  

Amennyiben a célunk az, hogy a fenntarthatóság főbb elvei a gyakorlatban is megvaló-
suljanak, úgy elengedhetetlen ezek megosztása a felnövekvő generációval. Az elvekre épülő 
célok gyakorlati megvalósítása ugyanis minden esetben olyan magatartást feltételez, amely 
tudatosan és következetesen egymásra épülő cselekedetek összessége, valamint e cselekedetek 
hosszú távú fenntartására irányul. Ezt a magatartást pedig nemcsak a gyerekeknek, hanem a 
felnőtteknek is követniük kell. A bolygónkon végbemenő változások gyors üteme nagy kihí-
vást állít az emberiség elé, soha nem látott mértékben szükséges erőinket a kihívást jelentő 
feladatok hosszú távú megoldására koncentrálni. Ez pedig aligha képzelhető el a nevelés és 
oktatás nélkül.  

A felnövekvő generáció felkészítése egyik kulcseleme a fenntarthatóság megvalósításá-
nak. Mindez viszont a pedagógia újraértelmezését teszi szükségessé. A fenntarthatóság peda-
gógiája olyan kihívásokra keres választ, amelyek egyrészt komplex és transzdiszciplináris 
megközelítést kívánnak, másrészt pedig ezekre a kihívásokra nincsenek olyan megoldások, 
amelyek minden körülmények között megfelelők és alkalmazhatók volnának. A megoldásra 
váró problémák összetettségéből adódóan rendkívül fontos az összefüggések felismerése, va-
lamint az ezekre történő gyors és célzott reagálás. 

A fenntarthatóság pedagógiájának legfontosabb célja tehát az, hogy segítse a felnövekvő 
generációt annak a gondolkodásmódnak a kialakításában, amelyben a kihívást jelentő fel-
adatok megoldását tekintve nincsenek megkérdőjelezhetetlen kiindulópontok és megoldási 
módok, hanem ezek helyett az egyes problémák komplex természetéből kiinduló és azokra 
hosszú távon is megoldást kínáló, a bioszféra működésével harmonikus megoldások. 
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