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TUDOMÁNYOS ROVATOK SZAKMAI ROVATOK
A régi természeti népek úgy hitték, hogy a Földnek istenei vannak, akiktől 
rettegtek, és a kiengesztelésükért fohászkodtak. Ha az istenek megszán-
ták őket, jött az eső, elcsendesültek a viharok, nem pusztított tűzvész, 
áradt a folyó, és hozta magával a tápanyagban gazdag iszapot. Ma már 
másképp tekintünk az életet adó bolygónkra. Az „időjárás-csinálók” már 
nem az istenségek, hanem mi magunk vagyunk. Soha nem látott ütem-
ben népesítjük be és hajtjuk uralmunk alá a Földet, éghajlat-, környezet- 
és tájátalakító munkánk nyomai pedig egyre kézzelfoghatóbbak. A 20. 
század közepén még az a megnyugtató nézet uralkodott az éghajlatku-
tatók körében, hogy klímaváltozásról csak földtörténeti léptékben, több 
tízezer év távlatában beszélhetünk, és egy hirtelen bekövetkező eljege-
sedés vagy felmelegedés legfeljebb a hollywoodi filmekben fordulhat elő.  
Az elmúlt évtizedekben ez a szemlélet változott, mára pedig világossá 
vált: akár néhány hónap is elegendő egy drasztikus változáshoz. 

Most újra rettegünk. Nem istenségektől vagy szellemektől, hanem saját 
tetteink bosszújától. Az Északi-sark jegének olvadásától, a tengerszint 
emelkedésétől és az Európára nehezedő migrációs nyomástól, amely-
nek a hátterében éppúgy ott áll a környezetpusztítás, az aszályosodás 
és az ivóvízhiány, mint a háborúk és a politika. 

De hogyan jutottunk idáig? 

Már a primitívnek titulált természeti népek is fejet hajtottak a ter-
mészet nagysága és ereje előtt. Nagy világvallásaink mindegyi-
kében megjelenik a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés 
fontossága. A Biblia szerint a teremtés hajnalán Isten úgy alkotta 
meg az embert, hogy feladatot adott neki: „Őrizd és műveld a földet!”  

A hinduizmus szerint csak Istennek van korlátlan hatalma az élő és 
az élettelen természet fölött. Az ember még a saját életével sem 
rendelkezhet, nemhogy más teremtményekével. Az iszlám ösz-
tönzi híveit a növényzet pótlására. Mohamed próféta szerint min-
den muszlim, aki elültet egy palántát, adományt ad. A buddhista 
tanítás szerint a környezetünkkel osztozunk korábbi tetteink kö-
vetkezményein, ahogyan gyerekeink és unokáink is az általunk ül-
tetett magvak termését, gyümölcseit fogyasztják majd. A tettől 
elválaszthatatlan a következmény. Ezt nevezzük a „karma törvényének”.  
A sintoista vallás eredetileg teljes mértékben a természet kultikus ma-
gasztalására épült: hegyeket, vizeket, fákat, sziklákat kezeltek szentként.  
A természet tisztelete még ma is hatással van például a japán üzleti 
etikára: integrálódik a korszerű vezetéselméletekbe, a profitról alkotott 
felfogásba és a társadalmi felelősségvállalás fontosságába.

Folytathatnánk még a sort más vallási tanításokkal, de talán e néhány 
példa is elegendő ahhoz, hogy felismerjük: a „zöld” értékek mindenütt 
tetten érhetők a spiritualitás hatalmas, kultúraformáló erejében. Be-
széljenek helyette a tények, valamint azok a neves közgazdászok és 
gondolkodók, akik az ökumenizmus követői.
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