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Marketing és fenntarthatóság –
Összhang avagy kizárólagosság?

Ma a világ egyik legégetőbb problémája az ember és a természeti környezet harmóniájának 
szétesése. Az egyensúlyok felbomlása olyan folyamatok kezdetét jelenti, melyek energiaszintje 
az ember számára kezelhetetlen, s beláthatatlan katasztrófához vezethet. Az elképesztően gyors, 
sokszínű és szerteágazó, egyre komplexebb és előre kiszámíthatatlan hatások összjátékában, az 
„esemény-szintézisben”1 új társadalmi gyakorlat veszi kezdetét, a létkérdés követelményének új 
vezéreszméje pedig a fenntarthatóság. Ez a vezéreszme minden eddiginél lényegesen 
szerényebbnek és józanabbnak mutatkozik. A nagyívű fejlődési koncepciók helyett sokkal 
csekélyebb igényeket fogalmaz meg; éppen csak az emberi élettér jelenlegi minőségének 
megőrzését célozza.
Mégis, a látszattal szemben a lényeg változatlan és a probléma megoldatlansága marad: marad a 
tárgyiasult ember, a fogyasztó, aki törvényszerűen válik az erőforrások megszerzésének 
eszközévé, vagyis az eszköz eszközévé. Ráadásul az eszközlétért nagy árat fizet. Szerves 
eredendően szerves lényként idegen a művi környezetben, az alulról fölfelé építkező profán 
“megvalósulási folyamat”  kényszeres növekedési törvényének alárendelve pedig a szakrális 
egységtudatból kiűzetve kénytelen élni életét.

Van tehát egy problémás momentuma ennek a vezéreszmének, éspedig az, hogy lényegiségét 
arra a súlypontra építi, amelyre az a „másik” – fenntarthatatlan modell épült, arra amelyet éppen 
meghaladni igyekszik. Érdemes itt Fleischer-re hivatkozni, hogy „a fenntarthatóság konzerválni 
akar: megőrizni meglévő struktúrákat és működési módokat a jövő számára; és azokat a 
mechanizmusokat kívánja kiiktatni, amelyek e törekvésnek az útjában vannak.”2 Jóllehet 
Fleischer indítéka erre a megfogalmazásra nem egyéb, minthogy a fenntarthatósággal szerinte 
szinte ellentétes alapelvet, az innovációt valahogyan e fölé emelje. Az innováció ugyanis az, ami 
rombolja a meglévő struktúrákat és működésmódokat: „az innováció újat akar létrehozni, olyat, 
ami másképpen, a korábbinál jobban működik”3, ráadásul, - s ez a csapda - a ma létező, 
fenntarthatatlan technológiákat is – hangsúlyozza Fleischer – innovációk sora hozta létre.

A problematikát tehát innen kellene eredeztetni: az eldologiasított, fenntarthatatlan környezetet 
létrehozó innovációkból. Az innovációs kényszer motívumrendszeréből és mibenlétéből. 
Márpedig a fenntarthatóság diskurzustere nem jut el eddig a felvetésig, amiből pedig az 
következik, hogy a fenntarthatóság eszméje kizárólag az egyébként tárgyiasult lét fenntartásában 
rendelkezik funkcióval. Az eszme tehát tapodtat sem közelít a heideggeri gondolatisághoz, hogy 
ti.: "Az ember nem a létezők ura. Az ember a lét pásztora. Ebben a kevesebben az ember nem 

1Richard Feynman kifejezése
2Fleischer, T. (2006)
3Fleischer, T. (2006)



veszít el semmit, hanem éppen elnyer valamit, amennyiben a lét igazságába jut. Elnyeri a 
pásztor lényegi szegénységét, akinek abban áll méltósága, hogy maga a lét választotta ki őt 
igazságának őrzőjéül."4

A fenntarthatóság legáltalánosabban ismeret-tudati problémaként értelmeződik, s 
legnagyvonalúbb értelmezésben az intellektuális terek integráltságában, a tudás belső 
egységének a függvényében jelenik meg, a fenntartható rendszerek rendező elve pedig Wilson 
mentén az egybecsengésben (consilience, azaz szó szerinti fordításban: együtt ugrás) képződik 
le. “Az emberiség nagy problémái nem oldhatók meg másként, csak a természet- és 
társadalomtudományok, valamint a íhumaniórák területéről származó ismeretek integrálása által. 
Csak a határok átjárhatósága biztosítja, hogy a világról helyes, és nem a pillanatnyi igények által 
meghatározott képet kapjunk. A tudás egyre fokozódó szétdaraboltsága és az ebből fakadó 
filozófiai zűrzavar nem a való világot, csupán oktatási rendszerünk esetlegességét tükrözi. A 
kiegyensúlyozott perspektíva nem szerezhető meg a különálló területek tanulmányozása révén, 
kizárólag a közöttük lévő egybecsengés felismerésével.”5 Csakhogy az összecsengetés művelete 
nem egyéb, nem lehet egyéb, mint a fragmentálás egységbe való kulminálása, s ekként az egység 
per definitionem marad látszólagos, - és profán. Az egység nem összerakható, nem fölépíthető 
konstrukció. „Egyesülni csak az egységben lehet.”6Az egység a megnyilvánulásnak nem 
következménye, hanem feltétele, Hamvas Bélát idézve: „Az Egy nem áll szemben a sokkal, 
hanem teremti azt.”7

S noha a természettudományok új paradigmái evidenciaként kezelik azt, hogy a környezet és a 
külvilág nem elkülönült entitás, tehát, hogy a környezet nem szubjektum-független külvilág, 
hanem “a környezet azoknak a külső feltételeknek az összessége, melyekkel kölcsönhatásban az 
aktív folyamatszabályozásra képes élő szervezet gondoskodik működése rendezett 
folytonosságának fenntartásáról”8, mégis ebben az új értelmezési keretben is, s főként annak 
kivetülésében, az ember a saját tárgyiasult szemléletének áldozataként továbbra is tárgyiasul, s 
továbbra is optimalizált technológiák optimalizált termékévé válik, akár maximális IQ-val is: 
átépített és korszerűsített biológiai gépként funkcionálva, kiszabadítva a világűr végtelenjébe, az 
utat még mindig nem keresve eredeti önmagához. A géppé vizionált embernek tehát továbbra 
sincs létkoncepciója.

A gép, rendelkezzen bár az emberi értelmet minden tekintetben túlszárnyaló mesterséges 
intelligenciával, önmegvalósítási létkoncepcióra soha szert nem tehet. Ez a gép üressége.“A 
technika ugyanis semmi egyéb, mint az élet és az élet minősége és szépsége és gazdagsága és 
tenyészete iránt tökéletesen közömbös (személytelen) szám alkalmazása. A technika ugyanannyi 
életet pusztít el, mint amennyiről gondoskodik, hogy azt az életet, amelyet fenntart 
minőségtelenné és eldologiasítottá teszi.”9 Eltömegesedés – az élet devalvációja.

4Heidegger, M. (1978)
5Wilson, E. O. (2003)
6Hamvas, B. Tabula Smaragdina
7Hamvas, B. Tabula Smaragdina
8Lányi, A. (2000)
9 “Azzal, hogy a számkoncepcióból a szám kvalitását kihagyhatónak vélték, teret engedtek annak a jelenségnek, 
amit a leghelyesebb száminflációnak nevezni. Amit tartalmától megfosztanak, az ritkulni kezd. A száminflációilyen 



A fenntarthatóság nem létkoncepció. Érdekérvényesítési funkció; elvrendszer, amellyel az 
eltömegesített társadalom mozgásba hozható.10A vállalatok a társadalmi hatások intenzitásától 
függően kénytelenek egyre tágabb rendszerben értelmezni saját érdekeltségüket, s az önérdek 
mentén kiéleződő globális verseny kényszeríti ki a globalizációban egyre inkább felhíguló és 
kiüresedő versenyképesség fogalmának újraértelmezésekor. „Manapság felül kell vizsgálni 
hagyományos ismereteinket arról, hogy miként versenyeznek egymással vállalatok és 
nemzetek”,11ami pedig nem jelent mást, mint az önérdek tágabb társadalmi kontextusba való 
beágyazottságának kényszerét. „Közgazdasági nézőszögből az altruizmust úgy határozhatjuk 
meg, mint mások jólétének (vagy a fogyasztásuk, vagy az „ophelimity-jüknek”) a bevonását az 
egyén jóléti függvényébe”.12

Az új gazdasági modellekben tényezőként szerepeltetett morál tehát csupán a növekedés-
paradigma fogalomkészletének része, és egyébként csupán a növekedést (növekvő profitot) 
szolgáló díszlet. A lelkiismeret felkapcsolása, a felelős magatartás nem egyéb, mint a gép jobb 
működését szolgáló optimalizációs technika; nem belső, önkéntes elkötelezettség, és főként azért 
nem, mert a versenyképesség-kritériumban egyre erősebb visszahatást jelenít meg. A társadalmi-
kulturális környezeti változás látszólagos és önmagában érdektelen, továbbra is a gazdasági 
érdek-vezéreltség függvénye és éppen a fogyasztás bővítését szolgálja. „Hosszú távú sikereket a 
vállalatok csak úgy tudnak elérni, ha ezeket az aspektusokat (társadalmi-kulturális környezeti) 
egyformán figyelembe veszik és megfelelően alkalmazzák.13

A lényeg tehát továbbra is a (gazdasági) siker, csupán annak tényezői módosultak. A változások 
irányának megítélése ezért nem lehet kétséges. Olyannyira nem, hogy a vezéreszme önmaga le is 
rántja magáról a leplet akkor, amikor a marketing elvrendszerében bármilyen kétely vagy 
rosszérzés nélkül kezd el megjelenni. „A fenntartható fejlődés marketingje egy olyan új 
innovatív szemlélet, ami a környezeti, társadalmi problémák és a fogyasztói szükséglet 
kérdéskörével foglalkozik. Belz szerint, kiindulási pontként az ökológiai és szociális célok 
előtérbe helyezése említhető, melyeknek a fogyasztói igények kielégítését kell szolgálnia. 
(Karstens, 2005)”14

Galbraith professzorra hivatkozva15 tehát azt mondhatjuk, hogy a vállalatok már nem csupán 
belehipnotizálják a tömegbe a látszólagos szükségleteket, hanem továbbmenve még azt is a 
létezés igazságaként injekciózzák a fogyasztás-gépezetébe, hogy minél többet fogyasztja az adott 
terméket, annál jobbat és többet  tesz a társadalomért. S csakugyan. Fenntartja a rendszert. A 
„függőségi hatás”  aktiválása mellett azonban bármely - akár pozitív indíttatás16is eltörpül. 

fogalmakat teremtett: végtelenség, végtelen számsor, végtelen hatalmas, végtelen világegyetem, határtalanság, 
határtalan haladás, korlátlan lehetőség, végtelen fejlődés.” Hamvas, B. Im.

10„Sok `humanitárius` teljes őszinteséggel képzeli azt, hogy magát altruista nézeteknek szenteli. Egyáltalán nincs 
annak tudatában, hogy az új elit egoizmusának győzelmét segíti előidézni.” (Pareto, V. (1968))
11Porter, M. E.  (1998)
12Rapoport, H. (1995)
13Belz, F. M. (2003)
14Odor Kinga
15Galbraith, J.K. (1976)
16A profit egy részének visszaforgatása ún. társadalmi célokra, annak ismeretében, hogy mindez a fogyasztókért 
folyatott harc része, aligha minősíthető felelősségteli magatartásnak.



Felvetődhet hát a kérdés: Vajon a növekedés paradigmájának alappilére, a marketing, mennyire 
egyeztethető össze a létezés, az Élet iránti felelősséggel?

A válaszadáskor hangsúlyos momentummá válik a válaszadás kiindulóppontja. Az 
összecsengethetőség dimenziójában, a lényeg sohasem válik átláthatóvá - hiszen egymástól 
szétválasztott terekből áll össze az elvet magába nem foglaló terek halmaza – s így a fenntartható 
fejlődés marketingjének valósághűsége akár szükségszerűségnek is tűnhet.  A teljesség 
aspektusában viszont felszínre kerül a különböző elvek összeegyeztethetetlensége, 
máslényegisége. A rombolás és teremtés összecsengethetőségének képtelensége.

Igaz, napjainkban elsősorban az ökológiai-gazdasági-társadalmi- összeomlás rémképe vezetett a 
fenntarthatóság szemléletének kialakulásához, s mind szélesebb körökben való terjedéséhez, a 
fenntarthatóság igénye azonban nem lenne, ha az embernek az űrhajózáshoz fűzött korai 
reményei teljesülnek, s úgy az erőforrások felderítése terén, mint a tudományos és hétköznapi 
fogyasztás terén a várt mértékben megnyílt volna az űr. Nem jelenne meg a fenntarthatóság 
igénye, a felelősség kritériuma, ha a tér, az élettér végtelenségig bővíthető lenne. Mi sem mutatja 
ezt tisztábban, mint a tény, hogy a filozófusok bölcselkedésének az ember eldologiasodásáról, a 
pusztítással való szembesülésnek nem volt elég mozgósító ereje; a vészriadót a profit fújta meg. 
(Önmagáért.)

Lássuk be, a fenntarthatóság eszméje aligha más, mint a növekedés paradigmáján belül egy 
kényszer következtében jelentkező anomália. Egy olyan anomália, amely hirtelen támadt 
ésszerűségi elvekre hivatkozva, ideiglenesen divattá is tehet olyan értékeket, melyek nem 
tartozékai a paradigmának, esetleg egy másik paradigmából származó olyan mintázatok, amik 
eredeti tartalmukat nélkülözve, tisztán formállogikai alapon figyelembe vehetőnek tűnnek a 
katasztrófa (növekedés-ellehetetlenülés) elkerülési stratégiájában. Gondoljunk csak a 
szeretetmárkákra.17Mindez azonban átmeneti jelenség, s addig tarthat, amíg a társadalmi 
paradigma magára nem talál egy másik dimenziója mentén. Lényegi változás csak és kizárólag 
paradigmaváltásból következhetne, illetőleg csak valós, a létkoncepcióig hatoló értékrendi 
változás idézhet elő társadalmi paradigmaváltást. Ez azt jelenti, hogy az emberi munka a 
természeti erőforrásokat ismét úgy konvertálja fogyasztható javakká, hogy közben az egész 
folyamat rítussá válva belesimulhasson a természeti rendbe. Ha az ember munkája nyomán, vagy 
egyszerű beavatkozással valamit a maga számára elvesz, azt a természeti erők érte meghozott 
áldozataként tudja elfogadni és egyben viszont-áldozat vállalására köteleződik: minden 
beavatkozását a természet folyamataiba a legkisebb strukturális szinten is jelenlévő teljesség 
tisztelete hatja át. Ekkor a „törekvés”  nem a szerzésre, hanem az egyensúlyra irányul. A 
társadalmi paradigma introvertáltsága alapvetően a természetben megfigyelhető egyensúlyi 
rendet tükrözi, mint a teljesség mindenben megnyilvánuló szakrális jelenlétét közvetíti, ebből 
adódóan pedig a személy természethez való viszonyát a tisztelet hatja át, teljes összhangot 
alkotva a fölülről lefelé szerveződő létkoncepció egyéb szellemi értékeivel, a bátorsággal, a 
hűséggel, a kitartással, a mértékletességgel, vagy épp az áldozathozatal képességével.

17 Kevin Roberts a Saatchi & Saatchi reklámügynökség nemzetközi elnök- igazgatójaként dolgozta ki a 
Szeretetmárkák (Lovemarks) koncepcióját, aminek lényege, hogy az üzleti siker érdekében az elerőtlenedő termék- 
márkákat „szeretettel”  kell feltupírozni. A koncepció lényege olyan termékek létrehozása, melyek elég erősek 
ahhoz, hogy a fogyasztókkal hosszú távú, érzelmeken alapuló kapcsolatokat alakítsanak ki. Lásd: Robert, K (2004)



Ez olyan paradigma, amely nem a teremtő rombolásban érdekelt, hanem magában a teremtésben; 
nem a fizikai expanzióban, hanem a kvalitatív fejlődésben. Mindehhez azonban magát a 
“paradigma” fogalmat is új, teljesebb tartalommal kellene feltölteni. Egy ilyen átértelmezéshez 
azonban a viszonyítási pontokat a mai gondolati tereken kívül kell keresni.
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