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Váradi B. László

Hogyan romboljunk falut?
Válaszunk egyértelm�: sehogy.

A többes szám használatát nemcsak a szerz�k személye indokolja, de az a 

tény is, hogy véleményünk egy civil szervezet álláspontjával cseng egybe, mely a 

kistelepülés és környezete, valamint a kistelepülések által generált természeti és 

szellemi örökség megmentéséért száll síkra. Ma Magyarországon, illetve a ma-

gyarság által lakott területeken (a két terület, eléggé el nem ítélhet� módon, nem 

fedi egymást) a kistelepülés megmaradásáért küzd� egyéneknek, szervezeteknek 

a meglév� „objektív” ellenáramlatokon kívül, egyéb álnokul a kistelepülésekre „fe-

szítsd meg”-et kiáltozó, modernizációs törekvésekkel kell farkasszemet nézniük.

A kulturális diverzitás civilizációalakító szerepe leginkább a biológiai sokfé-

leségnek a földi evolúcióban betöltött szerepéhez hasonlítható. Vandana Shiva 

(1952) ökológus, fi lozófus, fi zikus szerint: „a diverzitás a természet jellemz�je, 

és az ökológiai stabilitás alapja. A  különböz� ökorendszerekb�l különböz� 

életformák és kultúrák keletkeznek. A  kultúrák, életformák és el�fordulási 

helyek együttes evolúciója meg�rizte bolygónkon a biológiai diverzitást. 

A  kulturális és biológiai diverzitás együtt jár.” A  fentiekkel a hindu gondol-

kodó éleslátásának elismerése mellett messzemen�en egyet lehet érteni. Azt 

azonban meg kell jegyeznünk, hogy a fenti gondolatsor esetünkben általános 

képletként alkalmazható, melybe be kell helyettesítenünk a Kárpát-medence 

(gyakran európai átlagtól elüt�) adatait.

Egy életforma védelmének a leghatékonyabb módja az illet� életforma 

valós gyakorlása. Ez esetünkben föld- és erd�birtokon történ� gazdálkodást, 

állattenyésztést jelent. Kiemelt helyet foglal el tevékenységünkben megel�z� 

id�szakok helytelen természethasználata által tönkretett, „tudathasadt” tájegy-

ségek rehabilitációja. Ez aktív környezetvédelem, melynek els�dleges célja az 

illet� környezeti egység biodiverzitásának (biológiai sokféleségének) meg�r-

zése. Mindezt azért (is) vetítjük el�re, hogy az olvasó megértse, a kistelepülés 

sorsáért érzett aggodalmunk falustársainkkal közösen érzett aggodalom…

Arról, hogy nekünk, vidékieknek, kistelepülések lakóinak milyen kilátásaink 

lehetnek, nem nehéz tájékozódni. Képtelenség olyan kép- vagy hanganyag 

birtokába jutni, akár él�ben, akár hordozó igénybevételével, mely valamiféle 

bizakodást oltana fáradt tagjainkba.

Különösnek tartjuk azonban, hogy közelít� végünket nem okfejti, nem 

magyarázza, még csak nem is restelli senki. Viszont óhajtja. S�t a világunkat 

eluraló válság egyik megoldásának a kistelepülések mihamarabbi felszámolá-

sát tekintik…

A  válság. Ha egyáltalán valaminek a felszámolásán gondolkodhatnánk, 

akkor az nem a kistelepülések sora lenne, lehetne. Inkább a Trianon-trauma 

okozta torzulásaink börtöne. Bárminem� emelkedett európaivá válás, ide-oda 
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állás, felzárkózás, b�nbocsánatos kéztördelés csak vérszegény gányolásnak, 

talajtalan spekulációnak bizonyulna – szemben kultúránk torzóban maradásá-

val. A kistelepülés ugyanis nemcsak mez�gazdasági árut termelt, hanem talajt, 

vizet, tájat, él�világot, környezetet. Röghöz köt�d� nemzeti kultúránk részeként 

megélhetést biztosított a vidéki közösségek számára…

Most pedig nézzük meg, milyen jellemz�k határozzák meg a kort, amelyben 

a magyarság történelmi ridegen tartottsága zajlik. Lássuk tehát, hogy milyen 

világ ez.

Miben, mikor és hol gátol bennünket az emberré válás rögös útján? Az em-

beri létnek egyéb vállalható célját megnevezni ugyanis nehéz lenne. Az esetben 

se, ha mondjuk az emberi létnek egy magyarnak nevezhet� verzióját gyakorol-

juk… Mely verzió… de ne kezdjük panasszal, se váddal a napot...

Korunkat a terrorizmus, fundamentalizmus, felmelegedés jellemzi, de nem 

uralja. Világunkat ugyanis egy eleddig civilizációnk történetében soha nem 

tapasztalt, komplex válság uralja. A fent említett társadalmi és környezeti ten-

denciák „csak” kísér�jelenségei, következményei e válságnak.

Megkerülhetetlen az a felismerés, miszerint korunk minden gazdasági és 

társadalmi történése a fent említett válság kulisszái el�tt zajlik. Késik azonban 

annak a jelenségnek a tudatosítása, hogy a kulissza szerepét játszó, bioszfé-

rakrízis néven elhíresült válság, éppen az anyagát adó természeti környezet 

irreverzibilis romlása, fogyása folytán, rászakad, ráomlik a társadalmi történé-

sekre, ily módon úrrá lesz magán a társadalmi evolúción. Meghatározza azt.

A társadalmi és környezeti romlásnak ez az érdekes párhuzamossága, egy-

mást kölcsönösen kier�sít� volta, végül is komplex és univerzális válságként 

való fellépése nem ördögt�l, még kevésbé istent�l való. Ez a katasztrófa felé 

tipercel� VÁLSÁG, mely ugyanakkor civilizációnk f�utcája és zsákutcája is egy-

ben, minden kétséget kizáróan egy „szelfmédmen” válság, melynek el�idéz�je 

a természet részét képez� ember természeti környezeten elkövetett ÁRULÁSA. 

Ez az árulás nehezen rekonstruálható, mert hatásainak földrajzi térben és id�-

ben való eloszlása rendkívül bonyolult.

A  válság keletkezési mechanizmusáról talán annyit, hogy természeti kör-

nyezetünk, a benne és bel�le kialakult civilizáció egymástól távol es� pontjain 

keletkez� hajszálrepedések (helyi környezeti és társadalmi válságjelenségek) 

soha nem tapasztalt gyorsasággal találkoznak és világot repeszt� szurdokokká 

mélyülnek.

A csúsztatás, orientációs nehézségek. És akkor itt álljunk meg! Nem a 

világon immáron eluralkodó redukcionista és központosító tendenciák meglétét 

és társadalmi, valamint gazdasági mikrostruktúrákat fenyeget� voltát tagadjuk.

Azt nem látjuk át, azt nem értjük, hogy Mihályi Péter bátor kijelentése meg-

tételekor miben bízik? Abban esetleg, hogy valami öröklött feudál-liberális jog 

alapján, �t tartjuk meg, esetleg �t emeljük pajzsra a nyugat-európai területi és 

társadalmi fejl�dést monitorozó magyar bizottság élére? Minek reményében 

vagy minek tudatában lehet ekkora marhaságot kijelenteni, hogy idézem: „Egész 

Nyugat-Európában nincs falu.” Ha járt M. P. Nyugat-Európában, azért, ha nem, 

akkor azért hiteltelen egy ilyen kijelentés. Ha járt M. P. például Németországban, 

nem kerülhették el fi gyelmét a több tucat -rode illetve -rhode végz�dés�, ma is 
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m�köd� kistelepülés vagy a nagyszámú -heim végz�dés�, lakott falu. A nyoma-

ték kedvéért jegyzem meg, hogy a Rhodung szó irtást, tehát erd�t�l elhódított 

településhelyet (Barterode), míg a Heim kifejezés (Trautheim) otthont jelent. Ha 

pedig nem járt, akkor hogy mer ekkorát kurjantani, csúsztatni, s�t hazudni? Ha 

már Nyugat-Európát szóba hoztuk, megjegyezni vagyunk kénytelenek, hogy a 

magyar társadalmi fejl�dés vigyázó szemeit a kezdetekt�l a már akkor nagyon 

m�velt Nyugatra vetette. Ebb�l megítélésünk szerint egy folyamatos válsága állt 

be kultúránknak, mely a kultúrageneráló természeti környezet fogyásával és 

eróziójával párhuzamosan egyre mélyül. Egyébként a M. P.-t is elgondolkodtató 

(félrebeszélésre csábító) nyugati függés, igazodási tanácstalanság, kultúránk 

nagyjait sorra megérintette. A  budapesti Figyel� cím� folyóiratban 1905-ben 

közreadott Ismeretlen Korvin-kodex margójára cím� nemzetkarakterológiai 

esszében felvázolt Komp-ország metaforájánál aligha készíthet� pontosabb 

látlelet a magyarság régt�l való orientációs bizonytalanságáról. „Kompország, 

Kompország, Kompország – olvassuk Adynál –: legképességesebb álmaiban is 

csak mászkált két part között. Kelett�l nyugatig, de szívesebben vissza.” Szo-

morú, de aktuális kiegészítésképpen tesszük hozzá a fentiekhez, hogy nemzeti 

identitászavarunkat a keleti eredet� kultúrjavainktól való elfordulásunk nem 

oldja. Hogy vátesz költ�nk idézetével egy napon és lapon emlegetjük álreformer 

embertársunk, M. P. gondolatait, mindenképpen visszatetsz�…

Ennek az univerzálisnak tetsz� válságnak a kapcsán érinteném azt a csap-

dát, mely csapdába való beleszédülésünk b�séges magyarázattal szolgál a 

mibenlétünket övez� európai értetlenségre, ugyanakkor megvilágítja a saját 

megharcolt értékeinkt�l való elidegenedésünk mechanizmusát is. Ez a csapda 

pedig nem más, mint a „nagy” európai nemzetek Európa és a világ környezete 

ellen viselt háborújával és annak gyászos kimenetelével való feltétlen, ese-

tenként (például a m�vészetek terén) majmolva rajongó azonosulás… Ez az 

azonosulási vágy kínos megfelelési kényszerünkr�l árulkodik. Megfelelésünk 

céljául a nagybet�s Európaiságot választottuk, mintegy ázsiai eredetünk fe-

ledtetésére. Mely eredetet a mibenlétünket és viselt dolgainkat övez�, gyakran 

rosszindulatba váltó értetlenség okának véltünk és vélünk. Miközben átszelle-

mülve (és feldarabolva) rebegjük, hogy hát ez az, pontosan így jártunk mi is, és 

már-már kéjesen fetrengünk az elidegenedés és gyökértelenség posztnemzeti 

sarában, nem vesszük észre, hogy idegen sírhanton gyászolunk. (Plingem pe 

mormint stráin.) Ám ott se a tönkretett világot gyászoljuk, hanem elnyomoro-

dott létünkön sajnálkozunk… tudatunkhasadtan.

A magyar kultúra és jellemz�i. A kultúra meghatározásai közül idézzük 

Várkonyit, aki Frobeniust követve az emberek által szervessé tett földet nevezi 

meg kultúraként. „Azt a Leo Frobeniust követve, aki kulturális morfológiának 

nevezett elméletében az egyes civilizációkat organikus egységnek, komplex és 

fejl�d� valóságnak tartja. � tesz különbséget a felszínpusztító és felszínépít�, 

a chtonikus és tellurikus, a hamitoid és etiopid civillizációk között…” Idézhet-

nénk még Gy�ri-Nagy Sándort: „A kultúra ugyanolyan bonyolult fi logenetikus 

képz�dmény, mint például a földszerkezet.”

A civilizációkat kultúrák alkotják és határozzák meg. Frobenius szerint min-

den kultúrának paideumája, lelkisége van, Kultúráinak lelkisége tesz egy-egy 
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civilizációt zárt más civilizációkkal összemérhet� egésszé. Ha ez így van, akkor 

egy megrekedt civilizációt csak az �t alkotó kultúrák valamelyikének lelkisége 

képes stabilizálni. Annak a kultúrának az a lelkisége, amely alternatívát képes 

felmutatni az illet� civilizáció vesztét okozó eszmeiséggel szemben. Amivel a 

kudarcot vallott eszmeiség (univerzális válság!) kiváltható. Nos, a t�sgyökeres 

európai civilizáció és az �t alkotó kultúrák meglehet�sen egységesen menetel-

nek a vesztükbe ahhoz, hogy bármelyikükben is a „megváltó” lelkiséget feltéte-

lezni merészelhetnénk. Erre egy olyan, sorból kilógó, ázsiai eredet�, eurázsiai 

jártasságú, mégis endemikus, harmadik utat öner�b�l kitermel�, kifi nomult 

környezeti tudatossággal, s�t függ�séggel rendelkez� kultúra képes, mely bár 

ezer éve része az európai civilizációnak, annak önpusztító karakterével szem-

ben, mélyrétegeinek tartalmából kifolyólag alternatívát tud felmutatni.

A magyar kultúra meghatározó alapsajátossága a természeti környezettel 

való interaktív kapcsolat és a környezethez f�z�d� kiforrott partneri viszony.

A  környezetünkkel kialakított partneri viszony intézményének nyomtalanul 

felszívódni azért lehetetlen, mert kultúránk egy „röghöz (környezethez) köt�d� 

szellemi javak kultúrája”, melynek értékei (például az önkormányzatiság) a kö-

zösségi földhasználat rendjéb�l (és hagyományaiból) eredeztethet�k. A kistele-

pülések védelmével intézményi rangra emelked�, környezettel való partnerségi 

viszony egyik bizonyítéka a felek között fennálló folyamatos, termékeny dialógus.

Ennek a partneri viszonynak kiemelked� érdeme, hogy „családon belül” köt-

tetik (áll fenn), hisz az ember a természet része. Ez a gyermekmondóka-számba 

men� közhely az, melyet megrekedt civilizációnk nem mer (esetleg nem tud?) 

tovább skandálni. Mert ha ugye része, akkor másképp illene hozzáállni… A min-

denkori hatalom, az uralkodó ideológiai áramlatok és gazdasági trendek hatásá-

ra ez a viszony gyakran romlik meg, s�t átmenetileg meg is semmisül.

Helykeresését a magyar hagyományelv� közösség (nemzet) kultúrájába ka-

paszkodva próbálja megejteni. Ez a kultúra egy endemikus, ökológiai vétetés� 

kultúra, melyet magasfokú környezeti alkotmányosság jellemez. (A kifejezés 

Gy�ri-Nagy Sándornál jelenik meg. A  továbbiakban még visszatérünk sajátos 

kultúránk ezen fokozott aktualitású jellemvonásához.) Amennyiben azonban 

fenntartjuk a természeti környezet kultúrageneráló és kultúrameghatározó 

szerepét, ezen belül a biodiverzitás és a kultúra diverzitásának létmin�séget 

determináló kölcsönösségét, helyénvalónak látszik az itt kialakult kultúra jel-

lemz�inek és sajátosságainak megismerése.

A Kárpát-medencei, markánsan körülhatárolható, víz és emberi tevékeny-

ség által kialakított földrajzi (és szellemi) térben generálódott endemikus ma-

gyar kultúra értékeinek id�beni létrejöttével és tartalmi különböz�ségével üt 

el… (na nem a szokványostól, hanem) az analóg rendszerekt�l. Az önkormány-

zatiságnak, az alkotmányosságnak, a  vallási türelemnek, a  környezetkímél� 

(környezettel együtt lélegz�) gazdálkodásnak és e gazdálkodás társadalmi 

berendezkedést befolyásoló erejének a „m�velt Nyugatot” messze megel�z� 

megjelenése szolgál itt bizonyítékul…

A  természeti környezet (szellemtörténeti) rangjának növekedése testesül 

meg a jász-kun autonómia azon rendelkezésében, mely (h�bérurakkal szem-

beni) szabadságjogokkal ruházza fel az autonómia területén él�ket (a nem kun, 

commoránsokat is).
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Az el�ször 1240-ben, IV. Béla regnálása idején, Kötöny vezetése alatt be-

települ� kunok és segédnépük, a jász, másodszori befogadtatásukat követ�en 

(1279. IV. László) olyan területi alapú autonómiát építettek ki, mely a kapott 

privilégiumokat kibontotta, m�velte, továbbfejlesztette. Ez esetben egy környe-

zetalapú (ökológiai) autonómia valósul meg, ahol a jogokká kristályosodó pri-

vilégiumok a m�velt (legeltetett), részleges köztulajdonban lév� környezethez 

kapcsoltak (!) A jász-kun t�keföldek fölötti tulajdonjog elvesztése (I. Lipót adja 

el a kun területeket 1702-ben) a jász-kun és a velük együtt él� (commoráns) 

közösséget jobbágysorba taszítja. Az 1745-ben bekövetkez� kun önmegváltás 

(redempció) nemcsak az autonóm közösség fenntarthatóságát igazolja, hanem 

a környezettel együtt lélegz� gazdálkodási formák társadalomszervez� erejét 

is… A  kun redempció a Kárpát-medence els� olyan monetáris tranzakciója, 

melyben az áruvá degradált föld, a  benne gyökeredz� szabadságjogokkal 

egyetemben, egy etnikai közösség hatalmas anyagi és fi zikai (jász-kun had-

osztály állítása) er�feszítése által visszavásároltatik… Azon szabadságjogokkal 

egyetemben tehát, melyek a Jászkun Autonómiát az autonóm igazgatási és 

bíráskodási gyakorlat, valamint 1695-t�l az önálló adózás gyakorlata révén a 

Jászkun Kerületet politikai törvényhatósággá tették.

A magyar önkormányzatiság szellemének, mely a magyar társadalomnak 

ezt az egyedülálló autonómiaborítottságát megteremtette, és amely szellem 

a törzsszövetség-kori, törzsek közötti hadászati munkamegosztással kezd�dik, 

és az 1956-os önszervez�d� munkástanácsok (munkás-önigazgatási rendszer 

– Hanne Aren) létrejöttével igazolja újkori meglétét, nem nehéz sorsfordító 

jöv�t jósolni...

Visszatérve a rendi Magyarország etnikai (szász, jász-kun stb.), területi 

(székely, hajdú stb.) és gazdasági (800-1000 (!) mez�város, oppidum; felvidéki 

bányavárosok stb.) autonómiáinak megvalósításaihoz, azt észlelhetjük, hogy 

ezek a szabad menetel� társadalmak az egyén szabadságának (például jász-

kun szabadság) és az emberi méltóságnak (a mez�városi communitás átveszi a 

területén él� jobbágyok képviseletét földesuraikkal szemben), tehát a szabad-

ságnak és emberi méltóságnak folyamatos újratermelésével egyedülálló (nem 

záródó) tisztásokat tartanak fenn, látnak el az európai feudalizmus átjárhatat-

lan, merev monokultúrájában.

A kun redempcióban és következményeiben lényegében a fenntarthatóság 

eszmeiségének Kárpát-medencei egyik színrelépését tisztelhetjük. A fenntart-

hatóság eszmeiségének (és igényének) ilyen korai megjelenése ne rettentsen 

senkit. Feltehet�en, egy endemikus kultúrán belül, az összetev�k más sor, és 

id�rendben konvergálnak a szellemi és fi zikai értékek létrejöttének irányába, 

mint hasonló rendszerekben (lásd a lelkiismereti szabadság Európa-els� tör-

vénye, 1568, Torda). Egyébként Dr. Vásárhelyi Judit, Imreh István korszakos 

életm�vének (A rendtartó székely falu; A törvényhozó székely falu) egyik szín-

vonalas méltatása alkalmával, a következ� megállapítást teszi: A fenntartható-

ság társadalmi feltétele: szabadságvágy és autonómiaigény….

Endemikus kultúránk által kiválasztott, sajátos genezis�, de egyetemes 

érték� szellemi javainkra és az általuk hordozott eszmeiségre komoly szerep 
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vár. Elkerülhetetlen közösségi reorganizációnknak, újjászervez�désünknek 

 vál(hat)�nak épít�elemeivé. Erre a megújuló nemzeti identitástudatra pedig 

azért van szükség, mert felkoncoltságunk révén olyan kutyaszorítóba bonyo-

lódtunk, amelyb�l csak saját eurázsiai jártasságú kultúránk újraértékelése 

nyújthat szabadulást. Magyarán saját hajunkat megragadva leszünk kénytele-

nek létünket a történelmi kátyúból kirántani.

Mindenek alapja a föld. Ahhoz, hogy az immár 90 éves kiszolgáltatott-

ságunkat valamelyest áthidaljuk, egy a medencében hajdan honos, ökológiai 

szemlélet feltámasztásának szükségét látjuk. A  Kárpát-medencei ökológiai 

szemlélet (alapállás) vonulatait (például: a  törvényhozó székely falu környe-

zethez való viszonya, a  céhek nyersanyagnyerést követ� renaturációs kötele-

zettségei, vagy a különböz�, természettel együtt lélegz� természethasználati, 

m�velési formák, például ártéri (hidraulikus) gazdálkodás, extenzív állattartás) 

és ezek társadalomszervez� hatását mára fel�rölte a történelem. De semmivé 

lett az általuk megjelenített fenntarthatóság is. A maradékot belepte az ipari 

mez�gazdaság szennyezett üledéke. „Eredend�” b�ne ennek a mez�gazdaság-

nak a más id�síkon termel�dött fosszilis energia tékozlása, a term�föld zsige-

relése, a monokultúra mindenhatóvá tétele, de f�benjáró b�ne a gazdaember 

föld iránt érzett felel�sségének a felszámolása. Azt sem tanácsos elfelejtenünk, 

hogy az ipari, technologizált mez�gazdaság, illetve annak silány (létez� szo-

cia lista) mása a Kárpát-medencébe egy totalitárius ideológia közvetítése révén 

érkezett.

Az emberré válás rögös útján haladó Kárpát-medencei f�eml�s életében a 

kommunizmus negyven esztendeje nem tekinthet� dallamos hézagpótló szü-

netjelnek. A feltört földet (legel�t!!!) ugyanis, melyre történetének legádázabb 

megpróbáltatása vár (gépi m�velés, vegyszerezés), gondosan kirángatják a 

paraszt alól (téeszesítés, kollektivizálás). A földm�ves emlékezetéb�l kiirtatnak 

a faluhatár d�l�nevei, és kezdetét veszi a világvége… Elidegenedünk.

Ebek harmincadjára kerülnek és h�lnek ki olyan területek, melyek ökonó-

miai szempontból (árutermelés szempontjából) értéktelenek. Olyan területek, 

tájegységek ezek a melyek a legbens�ségesebb haszonvételi formákat bizto-

sították a környék lakosságának. Érzelmi telítettség� haszonvételi formák pél-

dául az ártértöredékeken, gyümölcsös erd�kben, szórványgyümölcsösökben, 

beerd�sül� fás legel�kön, szikes réteken, havasi legel�kön, erodált karsztokon 

a halászat, gy�jtögetés (pálinkaf�zés), legeltetés, t�zifa nyerése és sok minden 

egyéb. Ha anyagi hozadéka ezeknek a haszonvételeknek nem perdönt�, annál 

nagyobb a tájhoz köt�dést el�idéz� szerepük (tájhaza – Németh László), ily mó-

don népességmegtartó erejük. Az általában magas tájképi (esztétikai) értékkel 

bíró, természetes és természetközeli él�helyekre közös sors vár. Állami, s�t 

pártállami meggondolásból, a világban er�söd� természet- és környezetvédel-

mi mozgalommal lépést tartva, ezek a területek védett területekké nyilváníttat-

nak. A természet- és környezetvédelmi területeknek a helyi védettségt�l kezdve 

a nemzeti parkig sok formája ismeretes. Egységeset e területekr�l kimondani 

aligha lehet, esetleg annyit, hogy behatárolt voltuk miatt a természeti rendszer 

képtelen meg�rizni teljes fajkészletét, az optimális él�hely-szerkezeti viszonyo-

kat, valamint m�ködésének teljességét. Itt tehát aktív természetvédelmi lépé-
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sek szükségeltetnek. A nemzeti parkokban végzett „gazdálkodási szimuláció” a 

tájkarbantartási igényeket esetleg kielégíti, ám az egészséges természethasz-

nálat nyújtotta ökoszociális szolgáltatásokhoz fel nem ér. A természetességi fok 

egy a természetvédelemben használatos értékmeghatározó kritérium, mely a 

területeket a vegetációra gyakorolt antropogén hatás alapján érintetlen, termé-

szetes, természetközeli, részben természetközeli stb. min�sítéssel látja el. Ez a 

min�sítés határozza meg a területtel szembeni viszonyulás milyenségét, mely a 

tájat létrehozó hagyományos m�velési formáktól a mélyebbre ható beavatkozá-

sig terjedhet. A mai maradék Magyarország „érintetlen” kategóriába sorolható 

területekkel aligha rendelkezik. A természetes (érintetlen) ökoszisztéma rend-

szersaját dinamikájának helyére az ember által m�velt rendszerekben maga a 

használat lép. Dinamika alatt az életfenntartó folyamatokat (mint szukcesszió, 

populációdinamika, alkalmazkodás, evolúció) értjük.

Evidens tehát, hogy a hagyományos módszerekkel földet m�vel� ember 

ki�zése (pl.: kisajátítás), de kicsalogatása, kiváltása, s�t kivásárlása is a mégoly 

természetvédett területekr�l is a biológiai és kulturális diverzitás csökkenésé-

hez vezet. A használatba vont természeti környezet az antropogén ráhatásnak 

köszönhet�en kultúrtájjá alakul. A  tájalakulás több évszázados, évezredes 

folyamat. Korunk tájgazdálkodására az jellemz�, hogy a lehet� legnagyobb 

gazdasági haszon reményében a használatba vont természeti környezet, a táj 

szellemi síkon való megközelítése elmarad.

A (term�)földdel szembeni lelkiismeret és annak tisztító furdalása így válik 

egy kiélhetetlen katarzis-potenciállá, és a természettel együtt lélegz� m�velési 

formák így züllenek utópiává a Kárpát-medence jobb sorsra érdemes tájain.

Mivel kell számolnunk? Ez az eurázsiai (helyesebben: ásioeurópai) jártas-

ságú, környezeti alkotmányosságú, endemikus kultúra (sajnos) nemcsak arra 

jó, hogy ébren tartsa utód(nemzet)államaink sz�nni nem akaró, b�nbakkeres� 

gy�lölködését, de arra is, hogy ezt a kultúrát és a belé (mára alig) fogódzkodó 

nemzetet az euroglobalizáció kitüntetett célpontjává tegye. Azt is sejtenünk ille-

ne, hogy az euroglobalizációnak, miközben szétroncsolja „…az egyetlen euró-

pai m�veltségtípust, amely az ember, a táj és a tájlakó növény- és állatvilág 

fajközösségeinek alkotmányos együttélésére még megéleszthet� mintákkal 

rendelkezik”, fogalma sincs arról, hogy egy életelv�, ökologikus m�veltségre 

és táj�rz� típusú kultúrára tör, mely az elhatalmasodó bioszférakrízisben párját 

ritkító civilizációment� alternatívát képvisel.

Gy�ri-Nagy Sándor az ökologikus magyar kultúra globalizását Közép-

Európa m�veltség-élettani elestének tartja, és igen pontosan mutat rá, hogy 

a nyugat fenntarthatatlan civilizációs mintáival ez a kultúra egy fenntartható 

természet és társadalom-környezeti viszony történelmi (!) példáját állíthatja 

szembe. Az euroglobalizáció kultúránk irányában tanúsított „értetlenségé”-nek 

oka pedig onnan vezethet� le, hogy a globalizáció nem „megérteni” érkezett. 

Egyéb dolga van…

A globális rend egy olyan birodalmi függést er�sít meg a magyarság nyakán, 

melynek kártékonysága az ezt megel�z� birodalmi függ�ségekhez (török, Habs-

burg, harmadik birodalom, szovjet globalizáció) képest sokkal hatékonyabb. 

A globális hatalom perfi dsége abban áll, hogy a hatalom-központok a konkrét 
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földrajzi térben nem lokalizálhatók. A magyarság által képviselt „lokalitást” tehát 

nem egy országként m�köd� impérium tartja függ�ségi helyzetben, hanem egy 

országok felett lebeg�, ám megkerülhetetlen birodalom (Bogár László).

Ami pedig az Európai Uniót illeti, annak magját a környezetet irreverzibi-

lisen károsító, tájrontó m�veltségb�l lett, terjeszked� civilizációt alkotó kultú-

rák adják, melyeknek mai gazdasági ereje a természeti környezet gátlástalan 

kirablásából és más kultúrák károsításából ered. A  korunkat meghatározó 

bioszférakrízis, természeti környezetünk fi zikai válsága és a humán társadalom 

morális válsága azonban korántsem csak ennek a tényszer� (fi zikai és szellemi) 

rablógazdálkodásnak az eredménye. Univerzálisan mételyez�nek a haszonel-

v�ség gátlástalan exportja bizonyult. A haszonelv�ségnek köszönhet�en követ-

kezik be a természet kizsigerelése és a társadalmi tér (és társadalmi evolúció) 

alárendelése a logisztikai szempontoknak (hatékony használat=haszon=ha-

talom). A  haszonelv�ség talajában gyökeredz� ipari tömegtársadalmaknak, 

a  természeti környezet felélése és a társadalmi tér arénává változtatása nem 

járulékos vonása, hanem esszenciája, lényege – fi gyelmeztet Lányi András.

A Horváth Ben� által hübrisznek (g�g) ítélt, környezett�l való függetlenedé-

si folyamat a magyar kultúra sajátos útvesztését eredményezi, miközben a fent 

említett dialógus által kitermelt szellemi és fi zikai javak kultúránk mélyrétegei-

be kényszerülnek. Ennek az életképesen bebábozódó társadalmi és környezeti, 

tapasztalati tudásnak ezentúl hagyomány a neve. Edward Shils szerint „a ha-

gyomány legegyszer�bb és legelemibb jelentése a traditum – vagyis valami, 

amit a múltnak a jelen átad. A hagyomány… magában foglalhat tárgyakat, 

különböz� eszméket, emberekr�l és eseményekr�l alkotott képeket, gyakor-

latot és intézményeket. Felölelhet épületeket, emlékm�veket és tájakat, szob-

rokat, festményeket, könyveket, szerszámokat és gépeket… A  hagyomány 

felölelhet isteni kinyilatkoztatásokat és ezek értelmezéseit is (…) a  szent 

szövegek központi alakjai (Jézus, Mózes, Mohamed és Buddha) köré fonódott 

mesék szintén traditumok.” A hagyomány tehát, a fentiek tükrében, meghatá-

rozóan befolyásolja létünket: úgymint az ember helyét a világmindenségben, 

és determinál(hat)ja az embernek természeti környezetéhez való viszonyát. 

Létrejöhet – állítja megalapozottan Csörg� Zoltán – egy a környezettudatos 

életforma mintájára (mivel attól lényegileg elválaszthatatlan) hagyománytuda-

tos életforma, melyben a hagyománynak tudatosan kiemelt jelent�séget tulaj-

donítunk. A hagyomány kiemelt szerepre tesz szert a fent említett életforma 

keretein belül az identitás (például nemzeti identitás) �rzésében, illetve annak 

megújításában.

A „harmadik utas” nemzetközi eszmerendszernek és társadalomépít� stra-

tégiának több mint jelent�s magyar képviselete van. Magyar gondolkodókként 

els�sorban Németh Lászlót és Bibó Istvánt említhetn�k. Mindketten arra hívják 

fel a fi gyelmet, hogy a huszadik század valójában tévutakra vitte a történelmi 

fejl�dést, amikor egyfel�l az egyéni érdekek (valójában az er�sek érdekei) ér-

vényesülését mindenek fölé helyez� (profi torientált) „szabadversenyes” liberális 

demokráciában, másfel�l a mindent központilag irányító és egyenl�sít� (sze-

mélyes szabadságot felszámoló) különféle (a  széls�bal- és széls�jobboldali) 

szocializmusokban jelölte meg a fejl�dés útját.


