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AZ ÉLET KULTÚRÁJÁÉRT
SZERZŐ:  Dr. Georg Winter, fordította: dr. Tóth Gergely / KÖVET Egyesület

Nagy örömmel teszek eleget a felkérésének, 
hogy a KÖVET fennállásának 20. évfordulója 
alkalmából készítsek egy visszaemlékezést. 
Először egy olyan témáról ejtenék szót, 
amely szinte egész életemben foglalkozta-
tott. Ezután hangot adok a KÖVET-csapat 
iránti köszönetemnek és mély tiszteletem-
nek. 

I. A halál kultúrájának 
előrenyomulása

Társadalmunk több területén lehetünk ta-
núi a halál kultúrája előretörésének. Ez 
érvényes például a gyermeknevelésre is. 
A gyermekeinket megdicsérjük, ha sikerül 
eltaposniuk az úgynevezett „kártevőket“. 
Számtalan számítógépes játékban az a cél, 
hogy embereket vagy más élőlényeket lő-
jünk agyon. Itt előzékenyen előreengedjük a 
gyilkolási ösztönt ezzel a mottóval: ami mo-
zog, azt el kell pusztítani!

Az emberek megsemmisítéséről szóló fi l-
mek a családok, a fi atalok és a gyerekek 
tévénézési programjának gerincét alkot-
ják. A híradásokból háborúkról, népfelkelé-
sekről, terrorcselekményekről értesülünk, 
mindezt mintegy „köretként” kapjuk a va-
csora mellé.

A testi erőszakra való hajlam és késztetés, a 
testi sérüléssel járó cselekvések erősödtek, 
általánossá váltak. Mindez sajnos csak egy a 
jelek közül, amelyek a halál kultúrájának elő-
retörését mutatják. XVI. Benedek pápa már 
a 2010-es húsvéti enciklikájában „A halál 
kultúrájáról” beszélt, amit az idők más jelei 
is mutatnak.   

II. Az élet tiszteletére nevelés

Mi az a legalapvetőbb etikai mérce, ami 
alapján megkülönböztethető a jó és a rossz? 
Melyik alapelv lehet az „etalon”, ami külön-
böző kultúrkörökben, vallási környezetek-
ben, társadalmi csoportokban a morál „SI 
mértékegységévé”, íratlan törvényévé vál-
hat?  

Emberként nagy tapasztalattal bírok, és tel-
jes tudatommal bizton állítom: élek, élet va-
gyok, élni akarok – más életek között, ame-
lyek szintén élni akarnak. Ezt az alapélményt 
már Albert Schweitzer is egy újonnan kidolgo-
zandó etika meghatározó elemének tartotta. 
Szerinte az a jó, ami fenntartja és fejleszti az 
életet, és a kifejlődött életnek a legnagyobb 
értéket adja, mintegy kiteljesíti. A rossz ezzel 
ellentétben megöli az életet, vagy megakadá-
lyozza annak kifejlődését, kiteljesedését.

A mások élete iránti tiszteletet nemcsak az 
emberek, hanem alapvetően minden élőlény, 
így a növények és az állatok felé is gyakorol-
nunk kell. Ha a szülők és a tanítók megtanít-
ják a fi atalokat az élet alapvető tiszteletére 
és az arra való odafi gyelésre – immár betöl-
tötték legfontosabb nevelési feladatukat. 

Minden további tudás, tanítás ennek az 
alaptanításnak a kiterjesztése. A földrajz, 
a matematika, a fi zika, a kémia, a botani-
ka, az állattan, a társadalomtudományok 
stb. kiaknázhatók az egoista haszonelv 
„szerszámosládájaként”, de felfoghatjuk 
és használhatjuk azokat minden élet meg-
értésének és szolgálatának eszközeként is. 
A gyerekkorban és a nevelés során bevéső-
dött hozzáállás meghatározza a felnőttkori 
viselkedést. 

Legjobban azt védem, amit ismerek. Az én 
első tanító nénim egy ismert természetvédő, 
Loki Schmidt volt, a korábbi német szövetsé-
gi kancellár, Helmut Schmidt felesége. Loki 
Schmidt minden gyereknek azt a feladatot 
adta, hogy keressen valamilyen útszéli nö-
vényt, ültesse cserépbe, hozza be az osztály-
ba, és nevelje fel. Ma is emlékszem rá, hogy az 
én növényem egy lándzsás útifű volt. Ahogy 
megajándékoztam az útifüvet a növekedés-
sel, magam is növekedtem. Az útifű, amit az 
út szélén találtam, jövőm útmutatójává vált.

III. Jog az élethez – 
embernek, természetnek

Az 1948-ban napvilágot látott ENSZ Emberi 
jogok egyetemes nyilatkozata tartalmazza 

többek között minden ember jogát az élet-
hez és élete védelméhez. Megérett az idő 
arra, hogy az Egyesült Nemzetek Szerve-
zete kiadjon egy újabb nyilatkozatot az élők 
jogai nak védelméről.

Példaértékű Ecuador alkotmánya, amely 
már elismeri a természet jogait. Eszerint a 
természet, azaz a Pachamama „rendelkezik 
joggal a létezéshez, életciklusainak, struk-
túrájának, funkciójának és fejlődési folya-
matainak fenntartásához, valamint meg-
újulásához, melyet tiszteletben kell tartani” 
(72. §).

Néhány korai történelmi korszakban vita fe-
lett állt, hogy a rabszolgák nem mások, mint 
mozgó dolgok. Csak azután sikerült felszá-
molni a rabszolgaságot, miután általánossá 
vált a meggyőződés, hogy minden ember, 
így a rabszolgák is alapvetően egyenjogúak. 
Hasonlóképpen csak úgy változtathatunk 
radikálisan az emberiség természetrombo-
ló beállítottságán, ha alkotmányos jogokat 
biztosítunk az élő természetnek az ENSZ-
ben és a nemzeti alkotmányokban. Csak a 
hozzáállásunk ilyen alapvető átalakításától 
várhatjuk, hogy az emberiség tiszteletben 
tartsa az élő természet szükségleteit, ami 
pedig magának az emberiség túlélésének 
feltétele.   
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1998-ban alapítottam meg Hamburgban a 
Jövő Házát, amely a gazdaság és környezet 
harmóniájához szükséges tudásnak igyekszik 
otthont adni. Ennek segítségével például olyan 
projekteket valósítunk meg, amelyek a termé-
szet jogállásának megerősítését szolgálják.

IV. Az élet kultúrájának 
elterjesztése

Mindenkinek fel kell tennie magának a kér-
dést, milyen eszközökkel támogathatja, 
hogy a terjedő természetrombolást és a halál 
kultúráját felváltsa az élet kultúrája. Ennek 
első feltétele, hogy igent mondok a saját éle-
temre, csodálatos ajándéknak tekintem azt, 
amiért hálás vagyok, és amelyet felelősség-
gel viselek. Jó, ha szolidaritást érzek a csa-
ládommal, barátaimmal, munkatársaimmal, 
sporttársaimmal, szűkebb pátriám lakosai-
val és honfi társaimmal, minden segítségre 
szoruló emberrel, akire hatásom lehet, s ez 
az érzés cselekedeteimben is megnyilvánul. 

Így mintegy koncentrikus körökkel vagyok 
körülvéve, amelyek körbeölelik alapvető 
igenlésemet és szolidaritásomat. A saját 
életem iránti hálaérzésből merítek erőt, 
hogy gondoljak az élő természet és az em-
beriség jövendő generációinak hosszú távú 
túlélésére is mind a magánéletemben, mind 
a mindennapi munkám során.

Mint környezettudatos vállalkozók, válla-
lattulajdonosok gyakorlati intézkedésekkel 
járulhatunk hozzá a globális klímacélok el-
éréséhez, sőt magasabb szinten is érvénye-
síthetjük befolyásunkat. Az ENSZ 1992-es 
keretmegállapodása szerint a globális fel-
melegedés az iparosodási korszak előtti 
értéket 2 ºC-nál többel nem haladhatja meg. 
Ha nem sikerül legalább ezt a célkitűzést 
betartanunk, akkor már a közeli jövőben a 
jelenlegit sokszorosan meghaladó mene-
kültáradatra kell számítanunk.

Köszönetnyilvánítás

1972-től kollégáimmal kialakítottam a világ 
első környezetközpontú irányítási rendsze-
rét a Winter Company-nél, amely gyémánt-
megmunkáló eszközöket gyárt.

1984-ben örömmel láttam vendégül néhány 
más vállalat vezetőjét a cég székhelyén, 
amiből végül tartós együttműködés lett. 

Ebből a kezdeményezésből nőtte ki magát 
a Német Környezettudatos Vállalatirányí-
tási Egyesület (BAUM e.V.). A munkában so-
kat segített dr. Maximilian Gege, a Winter & 
Sohn környezeti vezetője. Célként immár azt 
tűztük ki, hogy folytassuk a „Winter-modell” 
fejlesztését folyamatos információcseré-
vel, és bátorítsuk a konkrét környezetvé-
delmi intézkedések bevezetését minél több 
vállalatnál. A BAUM volt a világ első olyan 
vállalati egyesülete, amely az egyes iparági 
érdekeken túlmutató környezetirányítást 
terjesztette. 1991-ben a BAUM-ot felvették 
az ENSZ Környezetvédelmi Programjának 
(UNEP) előkelő listájára (Global 500 Roll of 
Honour).

1990 végére már kilenc országban műkö-
dött nemzeti környezettudatos vállalatirá-
nyítási egyesület a BAUM-modell alapján. 
Ezeket az egyesületeket invitáltam meg 
1991 februárjában az INEM (International 
Network for Environmental Management) 
megalakítására. Az évek folyamán több mint 
30 szervezet vált az INEM tagjává a legkü-
lönbözőbb régiókból.

Az INEM magyarországi tevékenysége ak-
kor kezdődött, amikor egy fi atal végzős 
egyetemista, Tóth Gergely elolvasta a Das 
umweltbewußte Unternehmen című köny-
vemet 1994-ben. Ez az apró esemény egy 
hosszú és gyümölcsöző együttműködés 
csírájának bizonyult, ami még ma is tart.

1995-ben az INEM szerződést kötött a Né-
met Szövetségi Környezetvédelmi Minisz-
tériummal (BMU), hogy a magyar vállalatok 
és ipar számára környezeti menedzsment 
szemináriumokat tartsunk. A magyarorszá-
gi munkákat Tóth Gergely koordinálta.

Az INEM és Tóth Gergely kihasználta a len-
dületet, és megalapította a magyar Környe-
zettudatos Vállalatirányítási Egyesületet, a 
KÖVET-et. 1994. november 23-án hivata-
losan is létrejött az ezt előkészítő Szervező 
Bizottság a Gellért Hotelben, egy nyilvános 
konferencia zárásaként. Az Ipar Műszaki 
Fejlesztéséért Alapítvány ügyvezető igaz-
gatóját, Dr. Kemény Tamást választották 
meg a 12 tagú Szervező Bizottság elnökévé 
és ezzel a KÖVET első főtitkárává is.

A KÖVET ettől kezdve főszerepet játszott az 
INEM projektjeinek kialakításában és végre-
hajtásában különösen Közép- és Kelet-Eu-
rópában. 

dr. Tóth Gergely az INEM ügyvezető igazga-
tójaként is dolgozott 2000 és 2002 között, 
amikor is az INEM elnökségébe választották. 
Szintén ő vezette projektmenedzserként 
az INEM legnagyobb, ún. BALTEMA kampá-
nyát. Ennek célja a környezettudatos vál-
lalatirányítás eszközeinek, technikájának 
bevezetése és elterjesztése volt Litvánia, 
Lettország és Észtország gazdasági sze-
replői között, valamint nemzeti egyesületek 
megalakítása a három országban.

A KÖVET hosszú időn át az INEM legaktívabb 
tagjai közé tartozott, és az egyesület meg-
alapításában kulcsszerepet játszó dr. Tóth 
Gergelyt az INEM egyik legaktívabb szemé-
lyiségeként tartom számon.

2007-ben adta közre könyvét, ami A Való-
ban Felelős Vállalat – A fenntarthatatlan 
fejlődésről, a vállalatok társadalmi felelős-
ségének (CSR) eszközeiről és a mélyebb 
stratégiai megközelítésről címet viseli. 
Ebben vitába száll a CSR hagyományos 
megközelítésével, amely egyfelől eszköz-
központú, másfelől „a jó vállalati polgár” 
képének kialakítását tekinti fő feladatának. 
Ehelyett könnyen érthető alapelvet javasol, 
amellyel a vállalatok mélyebb, stratégiai 
szerepet játszhatnak a fenntartható fejlő-
dés valódi elérésében.

Szeretném kiemelni Vagdalt László fontos 
szerepét, amelyet a környezettudatos vál-
lalatirányítás integrált rendszerének elter-
jesztésében játszott a KÖVET elnökeként és 
az INEM alelnökeként.

Ezúton mondok köszönetet Vagdalt László-
nak, dr. Tóth Gergelynek, dr. Torma András-
nak, Bodroghelyi Csabának, Bognár Károly-
nak, Dr. Kemény Tamásnak, s a KÖVET egész 
csapatának húszévi munkájukért és párját 
ritkító eredményeikért!


