
Zsolnai László:
Ökológia, gazdaság, etika

Zsolnai László könyve nagy ívet jár
be, ha úgy tetszik, az Életrõl ír: ar-
ról, ahogyan itt és most bánunk a
természettel és embertársainkkal
egy valamifajta világvége árnyéká-
ban. Vitathatatlan, hogy világunk
egy újabb fordulóponton áll, és gyö-
keres szemléletváltásra van szüksé-
günk a túléléshez. Zsolnait, bár vég-
zettsége szerint közgazdász, inkább
nevezhetnénk nemes egyszerûséggel
�gondolkodónak�, aki rákérdez a
folytonosan növekvõ GDP értelmé-
re, a termelés környezetet szennye-
zõ voltára, majd eljut az ember�em-
ber közötti viszony megromlásának
s az életszínvonal emelésében és az
anyagi javak halmozásában testet öl-
tött félreértelmezett jólét gondolatá-
hoz. Tudásának forrása nem merül
ki a régi és mai, európai és azon kí-
vüli természet- és társadalomtudó-
sok, netán alternatív gondolkodók
körében, de merít a nagy világvallá-
sok (zsidó, keresztény, buddhista,
taoista) életfilozófiájából is.

Külön fejezetekben szemlélteti
rendre az ökológia és az etika, az
ökológia és a gazdaság, illetve a gaz-
daság és az etika közötti összefüggé-
seket. A tudományos igénnyel össze-
állított írások a jobb híján posztmo-
dernnek nevezett szemlélet jegyében
születtek. Olyan friss és újfajta gon-
dolkodásmódot tükröznek, melyet a

mai ember könnyûszerrel a magáé-
nak érezhet: újra a természetbe in-
tegrálni az embert, nem felélni és ki-
zsákmányolni az erõforrásokat, biz-
tosítani az emberi jogok széles körû
érvényesülését, megújítani a társas
kapcsolatainkat. Mindezek eredõje-
ként, a lét megõrzése által, megtalál-
ni az emberi lélek harmóniáját.

Nem marad adós ezen új szem-
lélet gyakorlatba való átültetésének
módozataival sem: górcsõ alá veszi
a már létezõ alternatív gazdálkodá-
si és gazdaságszervezési mintákat.
A magyarországi kilátásoknak kü-
lön fejezetet szentel, melybõl az de-
rül ki, hogy hazánkban a környezeti
elvek elég kevéssé érvényesülnek.
Ugyanakkor felhívja a figyelmet ar-
ra, hogy az Európai Unió-belihez
képest nagyobb biodiverzitás és a
természeteshez közeli ökosziszté-
mák olyan kincseink, melyek jelen-
tõs mértékben gazdagítják Európa
természeti tõkéjét. Végül készít egy
ajánlást, mely azokat a konkrét lépé-
seket tartalmazza, melyeket hazánk-
nak meg kellene tennie egy hosszú
távon fenntartható fejlõdés megva-
lósítása érdekében.

Zsolnai könyve azok közé tarto-
zik, amelyeket jó kézbe venni. Az
igényesen kivitelezett keményborítás
áttekinthetõen, jól olvasható betû-
mérettel tördelt szöveget rejt. Az
egyes alfejezetek bevezetéseként, il-
letve itt-ott a szövegben, ahol szük-
séges, keretben elkülönített össze-
foglalók emelik ki a lényeget, s segí-
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tik a késõbbi visszakeresést. A tanul-
mánykötet a szerzõ húsz � korábban
részben megjelent � írását tartalmaz-
za, általa jelentõsen átdolgozott és
gondosan egybefûzött formában.
Zsolnai erénye, hogy a szakmai nyel-
vezetet képes közérthetõen tolmá-
csolni. A mindvégig olvasmányos
könyv arról tanúskodik, hogy a világ-
ról való rendkívül átfogó, éveken ke-
resztül kiérlelt kutatások állnak mö-
götte. Haszonnal forgathatja nem-
csak az ökológus, a közgazdász,
esetleg az etikával foglalkozó szakem-
ber, hanem minden, a téma iránt ér-
deklõdõ olvasó.

PENCZ LEVENTE

(Helikon Kiadó, Bp., 2001.)

A MATÁV Szimfonikusok 
sorozatáról

Szereti Ön Brahmsot?
De igazán, a szó eredeti értelmében.
És Mozartot? És Mahlert? Mikor
hallgatta utoljára a zenéjüket � teljes
figyelemmel?

CD-tõl elkényeztetett korunkban
könnyedén válaszolhatja rá, hogy
hallgat zenét, gyakran, sõt rendszere-
sen. Zenét hallgat mosogatás köz-
ben, és míg a másnapi tennivalóira
fölkészül. 

De az élõ zene más. Az élõ zene
ünnep, amelyre testünket-lelkünket

ünneplõbe öltöztetjük, terápia, amely
máskor elnyomott gondolatokat en-
ged felszínre bukkanni. Az élõ zene
minden érzékszervünket foglalkoz-
tatja, és betölti az intellektust.

Ha összeszámolom, hány isme-
rõssel találkoztam a koncerteken, úgy
tûnik, sokunknak adta meg mosta-
nában ezt az élményt a MATÁV
Szimfonikus Zenekarának koncert-
sorozata. Lehet, hogy jobban emlé-
keznek a régi neveire, a Postás Szim-
fonikus Zenekarra, a Magyar Posta
Szimfonikus Zenekarára meg a töb-
bire, mert fennállása 95 éve alatt a
zenekar számos változást és krízist
élt meg. A legutóbbit 1990 és 1992
között, amikor a korábbi fenntartó,
Magyar Posta három külön cégre
vált szét, s közülük kettõ némi vajú-
dás után visszavonult a zenekar tá-
mogatásától. Csak tisztelet illetheti
a MATÁV Rt-t, amely nem úgy rea-
gált az átalakulás nehézségeire, hogy
pénzzel-emberi erõvel takarékos-
kodva felhagyott volna a minden bi-
zonnyal nem rentábilis vállalkozás-
sal. Ellenkezõleg: átérezve a mûvé-
szet támogatásának felelõsségét, a
kultúra misszió-jellegét egymagában
is vállalta a zenekar fenntartását, s
nem lefokozva, megnyirbálva, meg-
tûrve, hanem megadva a fejlõdés, a
kiteljesedés lehetõségét. 1995-ben a
zenekart új, európai színvonalú szék-
házhoz juttatta, s 1997-ben azt az
igényt támasztotta az új zeneigazga-
tóval, Ligeti Andrással szemben,
hogy a zenekar az eddiginél erõtel-
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