
Lépések...
... a fenntarthatóság felé

17

Szemle

Nyolc vallás a jövőért
A Ma & Holnap magazin kiadójának első könyve március végén látott napvilágot. A lap profi ljához igazodva 

az interjúkötet témája is a fenntartható fejlődés. Nyolc Magyarországon bejegyzett egyház vezetőjét kérdezték 
arról, miként jelenik meg a zöld gondolat az adott vallásban, és milyen lehetőségeik, eszközeik vannak arra, 

hogy a híveket a teremtett világ hatékonyabb védelmére buzdítsák. 

A Zöldellő egyház című könyv megjele-
nését követően sok dicsérő szót kapott a 
szerkesztői csapat, legtöbben a bátorsá-
gukat emelték ki, amiért a legkülönbözőbb 
vallásokat egy könyvben jelenítették meg. 
Ennek ellenére ők nem érezték úgy, hogy 
bátor tettet hajtottak volna 
végre. Igaz, a csaknem egy-
éves munka kezdetén maguk 
is kíváncsian várták, hogy a 
„zöld téma” kapcsán milyen 
különbözőségek – vagy épp 
hasonlóságok − kerülnek 
majd felszínre. Talán azért 
sem érzékelték, hogy milyen 
különleges mű születik a ke-
zeik között, mert interjúala-
nyaik mindegyike készséggel 
állt rendelkezésükre. Soha 
senki nem szabott feltétele-
ket, a személyes találkozások 
pedig egytől egyig felemelők 
voltak. 

Ahogy haladtak az inter-
júk készítésével, fokozatosan 
bontakozott ki és vált egyre 
látványosabbá egyfajta egy-
ségesség, legalábbis az em-
beri tevékenység és a terem-
tett világ mai állapota közötti 
kapcsolatról alkotott vélemé-
nyek tekintetében. Kiderült, 
mindegy, hogy keresztény 
egyházról vagy keleti vallás-
ról van-e szó, egyaránt elíté-
lik a XXI. század emberére 
jellemző pazarló attitűdöt, 
hiszen az „alapok” gyakor-
latilag azonosak. Mit értünk 
„alapok” alatt? 

Minden egyes interjút ugyanazzal a 
kérdéssel indították: „Milyen feladatot ka-
pott az ember Istentől/Allahtól/Krisnától/
Buddhától a Földdel, az élővilággal kapcso-
latban?”  

A válasz minden esetben kísértetiesen 
hasonló volt. Az ember feladata a Föld bené-
pesítése, a rábízott természeti értékek és a 
teremtménytársak védelme, gondozása. Jó 
kertész módjára felelősséggel tartozik a rá-

bízottakért, és elszámolással is, hiszen mind-
ez nem az ő tulajdona. Szomorú, hogy bár a 
vallások – akár több ezer éves – szent iratai 
sehol sem buzdítanak a Föld kizsákmányo-
lására, napjainkban mégis ez történik. Vajon 
mikor tértünk le az Isten által kijelölt útról?

Talán a nyugati, keresztény kultúrkör 
megközelítése a hibás, hiszen a természeti 
javakra és a többi élőlényre egyaránt hajla-
mosak vagyunk úgy tekinteni, mint az em-
bernek alárendelt dolgokra. Ezzel szemben 
például a Krisna-tudatú hívők azt vallják, 
hogy az ember nem felsőbbrendű, hogyan 
is lehetne, hiszen ugyanolyan minőségű 
lélek lakik egy pillangóban, egy oroszlán-
ban és egy fűszálban is. Nincs alá- és fölé-

rendeltségi viszony, a reinkarnáció során 
számos alakban élhetünk, fejlett és fejletlen 
létformában egyaránt. Az ember csupán 
annyiban különbözik a többi teremtmény-
től, hogy magasabb intelligenciával rendel-
kezik, ebből következően viszont a felelős-

sége is nagyobb. Ha ebből az 
aspektusból tekintünk a min-
ket körülvevő világra, kétszer 
is meggondoljuk, hogy kivág-
junk-e egy fát, vagy lecsap-
junk-e egy szemtelen legyet. 

A saját vallását mindenki 
jól ismeri. Ahhoz azonban, 
hogy más vallásokat is meg-
ismerjünk, nyitottságra van 
szükség. Nem elég a felszínes 
kíváncsiság, valódi érdeklő-
déssel és befogadással kell 
közeledni hozzájuk. Igaz, az 
előítéleteinktől, amelyek sok 
esetben a média által túlmisz-
tifi kált, szélsőséges nézetek-
ből fakadnak, nehéz megsza-
badulnunk. Ám ha ez sikerült, 
csodálatos új világok nyílnak 
meg előttünk anélkül, hogy 
Kínába, Indiába vagy éppen a 
Közel-Keletre utaznánk! 

Az interjúk utolsó, záró kér-
dése is azonos volt: „Egyetért 
Ön azzal, hogy ha minden 
ember vallásos lenne, akkor 
sokkal kevesebb probléma 
lenne a világon?”

Subhail Mohamed Eisa isz-
lám hitoktató szerint az állítás 
igaz, de kiemelte: „A baj ott 

kezdődik, amikor az ember túlzásba esik. 
Vagy teljes mértékben elfordul a vallástól, 
vagy annyira elvakult lesz, hogy a fanatiz-
mus elhatalmasodik rajta, és akkor a többi 
embert levegőnek fogja nézni. Egyik véglet 
sem jó, egyik sem Isten útja.” 

E kötet arra próbál választ adni, hogyan 
találhatnánk vissza a helyes útra.

Laukó-Doró Viktória, főszerkesztő, 
Ma és Holnap


