
Tükörben a világ

Tulajdonképpen  mire  is  van  szüksége  leginkább  egy  embernek?  Egy 
korty  vízre,  betevő  falatra,  szerető  ölelésre,  biztonságos  közegre, 
szabadságra...  A boldogságot sokféle módon kereshetjük, ám tudatára 
kell  ébrednünk,  hogy  minden  egyes  lépésünk  kihat  a  természetre, 
embertársaink életére. A Tükörben a Világ elnevezésű kiállítás ezekkel a 
kérdésekkel foglalkozik.

A  Manfred  Max-Neef,  chilei  közgazdász  gondolatai  által  inspirált  tárlat  a 
fenntarthatóság  ösvényét  kutatja. Sorra  veszi  legfontosabb  értékeinket,  és 
pozitív  magatartásmintákat  sugall.  A  látogatók  ötleteket  meríthetnek  arra 
vonatkozóan,  hogyan  élhetnek  boldogan  anélkül,  hogy  tevékenységükkel  a 
bolygó  túlélését  és  embertársaik  életminőségét  veszélyeztetnék.  A  kiállítás  a 
konkrét javaslatokon túlmenően azt is sugallja, hogy nem csupán a technológiai 
vívmányoktól  kell  várnunk a  megoldást;  a boldogság és  harmónia érdekében 
gyakran  mérlegre  kell  tennünk:  mi  is  az,  ami  igazán  fontos,  mi  is  az,  ami 
nélkülözhetetlen.

A  kiállítás  fő  erőssége,  hogy  az  eddig  szakmai  körben  megfogalmazott 
gondolatokat megismerteti  a nagyközönséggel. A  művészi igénnyel kidolgozott 
látvány,  a  kreatív  ötletek  hada  mind az  érthetőség  szolgálatában  áll.  A  Föld 
egyes  országainak  ökológiai  lábnyomát  például  meghökkentő  külsejű  cipők 
szemléltetik. Az „élelmiszer-kilométerekről” egy gusztusosan megterített asztal 
mesél, ahol a tányérból egy számológép kacsint ránk, melyen kiszámolhatjuk, 

http://www.tukorbenavilag.hu/


hány  kilométert  utazott  reggelink  a  termőföldtől  az  asztalunkig.  Másutt 
ráébredhetünk  arra,  hogy  valójában  hogyan  és  mivel  töltjük  el  napjainkat. 
Készíthetünk  környezetbarát  ajándékot  akár  a  kiállításon,  akár  az  itteni 
ötletekből  merítve  otthon.  Az  előre  bejelentkezett  iskolai  csoportokat  a  Zöld 
Fiatalok Egyesület által felkészített, ökológiailag tudatos életvitelt folytató  fiatal 
tárlatvezetők kalauzolják bensőséges hangulatú, beszélgetős foglalkozásokon. 
A kiállítás és a hozzá szervesen kapcsolódó,  33 foglalkozásvázlatot tartalmazó 
Tükörben  a  Világ játékgyűjtemény megmutatja,  hogy  az  egyre  növekedő 
létszámú emberiség jelenlegi habzsoló életmódja alapján négy földgolyóra lenne 
szükségünk. Az anyag játékosan sarkall önismeretre, miközben megkérdőjelezi, 
hogy  valóban  a  túlzott  motorizáció,  a  százféle  elektromos  készülék,  a 
mértéktelen húsfogyasztás hozza el az emberek megelégedettségét, vagy képes 
az emberiség féken tartani vágyait és megelégszik szükségletei kielégítésével.

A  kiállítás  az  iskolások  mellett  a  döntéshozók szemét is  szeretné  felnyitni.  A 
világban egyre több tudományos munka foglalkozik a lehetséges jövővel. Könnyű 
belátni, de nehéz megtenni a szükséges lépéseket. Tudjuk, hogy halaszthatatlan 
az állandó gazdasági növekedés helyett új módot keresni  a „jól-léthez” olyat, 
amely  nem  teszi  tönkre  a  világot.  A  „jól-létnek”  szociális  és  pszichológiai 
dimenziói  is  vannak.  Ahhoz,  hogy  az  ember  jól  érezze  magát,  tudnia  kell 
szeretetet adnia és kapnia, örömét kell lelnie abban, hogy tiszteletben tartják, 
hasznosan  kell  tevékenykednie,  tartoznia  kell  egy  közösséghez,  amelyre 
támaszkodhat.  Az  együttműködés,  a  szolgálat  az  emberi  agy  természetes 
kívánsága,  hiszen  a  nagylelkűség  gyakorlása  működteti  az  agy  örömérző 
központját. A gondoskodás nemcsak más hasznára, hanem saját egészségünk, 
testi, lelki, érzelmi, szellemi létünk épülésére is szolgál.

Igaz, hogy még messze vagyunk attól, hogy a társadalom többsége megértse és 
igényelje  a  fenntarthatósághoz  vezető  –  nyilván  nem  mindig  diadalmas  – 
lépéseket.  Nem lehet letagadni a társadalomban fennálló  nézetkülönbségeket. 
Nem lehet egyik napról  a másikra felszámolni,  de talán még megkérdőjelezni 
sem  azokat  a  tabukat,  amelyek  évtizedeken  keresztül  társadalmunk  részei 
voltak, és amelyek mélyen belénk gyökereztek.

A  normális  értékrend  megerősítését  célzó,  kiutakat  mutató  vándorkiállítás 
szeretné minél több emberhez eljuttatni a fenntarthatóság eszméit.

Az  ENSZ  Tanulás  a  Fenntarthatóságért  (Education  for  Sustainable 
Development,  ESD)  évtizedében  (2005-2014)  különösen  fontos,  hogy  minél 
többen  megismerkedjenek  a  fenntarthatóság  fogalmával.  Ennek  érdekében 
tevékenykedik a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács is. 

Április 20-án itt, az Iparművészeti Múzeumban   Jövőkereső   címmel tudományos   
konferenciát szerveznek.  A  címválasztás  nem  véletlen,  az  NFFT  jelentéséről 
kapta a nevét. A könyvből:  „Ma még úgy véljük, hogy erőnk, boldogulásunk a 
pénztől,  a  technikától  származik.  Növekedni  szeretnénk,  több  pénzt,  több 
technikát akarunk, hogy megoldjuk azt, amit a pénz és a technika megszerzése 
közben problémaként hátrahagytunk. Ma már látnunk kell, hogy a még több, a 
még nagyobb hajszolása zsákutca. Sorsunk a társadalomhoz és a természethez 
köt bennünket.”

http://www.nfft.hu/jovokereso_orszagos_konferencia___iparmuveszeti_muzeum_2010_aprilis_20/
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A  környezetvédelemben  jártas  felnőttek  számára  is  újdonságokat  tartalmazó 
kiállítás április 14. és május 16. között látható az Iparművészeti Múzeumban.

Budapest, 2010. április 2.

Hajtman Ágnes
a Levegő Munkacsoport elnökhelyettese






