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A szívbõl a fejen át a kézbe
Új ökológiai világkép

Meghökkentõ korban élünk.
„Az ostobaság kora” – hall-
juk egy mostani filmben. A

pusztítás és a szétesés kora, a kollek-
tív öngyilkosság kora. De nem csu-
pán az. Mert miközben az „elsõ vi-
lág” elsorvadni látszik, háborúkat
folytat, felmelegíti az éghajlatot, ma-
gához ragadja – kerül, amibe kerül – a
végsõ olajtartalékokat, és növekedési
õrületében az összeomlás szélére ta-
szítja a természetet, egyidejûleg egy
másik jövõ modelljei jönnek létre
mindenütt. Ahogyan a komposztból
termõföld lesz, és liliom meg lótusz
sarjad a mocsárból és az iszapból, az
elavult rendszer újabb és újabb válsá-
gai számos embert arra ihletnek, hogy
legyõzzék a régi gondolkodási mintá-
kat, kövessék álmaikat, és valóra
váltsák azokat. Ezek a right liveli-
hood, a „helyes életmód” példái,
mondja David Lange, Új-Zéland ko-
rábbi miniszterelnöke, akit az alterna-
tív Nobel-díjjal tüntettek ki, mert
kompromisszumok nélkül küzdött az
ellen, hogy hazájában atomfegyvere-
ket állomásoztassanak. A „helyes
életmód” elismeri, hogy mások tisz-
telete és – talán még fontosabbként –
önmagunk tisztelete lényeges része
az emberi létnek: nevezetesen annak
joga, hogy önállóan, mások gondol-
kodásától, hatalmától vagy pénzétõl
függetlenül, szabadon és teljes oda-
adással úgy éljünk, hogy minden em-
bernek jobban menjen. Nekem úgy
tûnik, hogy ez a gyakorlatban megélt
filozófia nagy reményt jelent mind-
annyiunk számára.

De aki megmarad a régi világkép-
ben, az nem juthat el egy másik gon-
dolkodásmódhoz. Ezért a világmére-
tû civil társadalomban arra is szükség
van, hogy legyõzzük a spiritualitás és
a politika kettészakítását. „Azok a
problémák, amelyekkel szembesü-
lünk, spirituális természetûek, az em-
beri identitás, az emberi evolúció cél-
jának kérdését vetik föl”, mondja Ni-
canor Perlas, a Fülöp-szigeteki
környezeti- és demokráciamozgalom
atyja. „Nagy spirituális kihívások
elõtt állunk, és ha nem alakítunk ki
belsõ iránytût, nem találhatjuk meg
utunkat. Át kell gondolnunk civilizá-
ciónk összes értékeit, különben nem
maradhatunk fenn.”

De melyek az új jövõ új értékei?
Egyre több aktivistának kell föltennie
magának a legmélyebb kérdéseket,
mielõtt bármit cselekszik: Mi az élet
értelme? Mi a helyünk a teremtett vi-
lágban? Mi a természet természete?
Olyan etikai kérdések ezek, amelye-
ket eddig csak filozófusok és teológu-
sok tettek föl. Most magáévá teszi
õket a globális civil társadalom – az
eddigi legnagyobb szociális mozga-
lom, amely immunrendszerként rea-
gál, és egyre gyakrabban épít a spiri-
tualitásnak arra a formájára, amely
„fû alatt” mindenütt a világon kiala-
kulóban van. „Tudathasadásos mó-
don viselkedünk, ha vallásainkat csak
arra használjuk, hogy templomaink-
ban imádkozzunk, a hétköznapokban
azonban az ellenkezõjét tesszük. A
spiritualitásnak az egész életet át kell
hatnia”, mondja például Gandhi 85
éves indiai tanítványa, Sunderlal Ba-
huguna, az észak-indiai hegyi erdõk
védelméért küzdõ Chipko-Movement
tagja. „A spiritualitás nem a mennyei
szférákból jön, hanem azt jelenti,
hogy megéljük az egységet minden-
nel, ami él; azt jelenti, hogy minden
cselekedetünket megszenteljük.”

Itt egy olyan világkép válik most
láthatóvá, amely már nem választja
szét a belsõ növekedést és a politikai
cselekvést, és könnyûszerrel össze-
kapcsolja a racionális megismerést a
mély vallási gyökerekkel. „Hiszen ez
a ’vallás’ szó eredeti értelme is: reli-
gare – tehát hogy ismét összekapcso-
lódunk egy nagyobb egésszel, hogy
egy értelmes egész részei vagyunk”,
mondja az alternatív Nobel-díj alapí-
tója, Jakob von Uexküll, majd hozzá-
teszi: „Hiszem, hogy sok ember érez
így.” Így aztán nem tûnik véletlen-
nek, hogy a minden vallási intézmény
alapját alkotó bázisközösségek ma
világszerte újból felfedeznek egy
egészleges („holisztikus”) spirituali-
tást, amelyben elmosódnak a meditá-
ció és az akció, valamint az én és a vi-
lág közötti duális határvonalak.
Mindezek a hagyományok hangsú-
lyozzák, hogy világunk kölcsönös
függésben álló, szent kapcsolatok
szövedéke. Ez a tétel alkotórésze az
„elkötelezett buddhizmus” tanításá-
nak, megtalálható az iszlám szufiz-
musban, és megmutatkozik a keresz-
ténységben is, a teremtés spiritualitá-

sában és a felszabadítási teológiában.
„A felszabadítási teológiai bibliai
alapokon nyugszik”, mondja a 2010-
es év alternatív Nobel-díjasa, a brazí-
liai Erwin Kräutler püspök. „A Bibli-
ában olyan Istenrõl van szó, aki
együtt érez velünk, és itt van velünk.”
A dolgoknak ebben a látásmódjában
már nem lehet elszakítani az együtt-
érzést a világtól, véli a katolikus em-
berjogi harcos és az esõerdõk védel-
mezõje: „Nem ’környezetrõl’ beszé-
lek, hanem társvilágról. Mert ami-
lyen mértékben pusztítjuk társvilá-
gunkat, olyan mértékben pusztítjuk
saját magunkat. Az a feladatunk,
hogy megõrizzük ezt az Földet a jö-
vendõ nemzedékek számára.”

De ahhoz, hogy megbirkózhassunk
a számtalan kihívással egy olyan vi-
lágban, amely túlságosan is gyakran
egészen másképp mûködik, jó pszi-
chológiai erõkre van szükség. Ahhoz,
hogy alkotói módon ellene dolgoz-
hasson a fenyegetõ globális fejlemé-
nyeknek, mindenkinek megvan a ma-
ga sajátos erõforrása. Sok aktivista
számára az ad erõt, hogy rendszere-
sen visszavonul az érintetlen termé-
szetbe. Mások abból merítenek spiri-
tuális erõt, hogy szembeszállnak a
fenyegetett világ miatt érzett fájda-
lommal, és mély együttérzésükbõl
merítenek új cselekvési energiát.
„Nehezemre esik, hogy ne érezzem
ezt a világ miatti fájdalmat”, mondja
Angie Zelter angol békeaktivista és
alternatív Nobel-díjas nõ, aki abból
merített bátorságot egy radikális bé-
kekezdeményezéshez („Atom-ten-
geralattjárókat ekevasakká”), hogy
teljesen kétségbeesett a lakóhelyén
épített atomtámaszponttól, és saját
kezûleg vert szét hadi eszközöket.

Az újonnan létrejövõ ökológiai
világkép központi értéke az
együttérzés. Ez a szó, amely kü-

lönben a világ minden vallásában köz-
ponti fogalomként jelenik meg a gon-
doskodás, a segítés és a védelmezés
körülírására, az ökológiai gondolko-
dásban egészen új tartalmat nyer. „A
kulcsfeladatok egyikének ténylegesen
abban kell állnia, hogy oly módon irá-
nyítjuk át érzelmeinket, hogy képesek
legyenek teljesíteni azokat a feladato-
kat, amelyekre rendeltettek, vagyis se-
gítsenek minket abban, hogy megõriz-
zük a bioszféra kritikus rendjét”,



mondja az óriástechnológiák ellen
küzdõ ökoaktivista és filozófus,
Edward Goldsmith. „Valódi változta-
tást csak a szívre hivatkozva tudunk
elérni”, erõsíti meg a 85 éves indiai
aktivista és bölcs, Sunderlal Bahugu-
na: „Mert a szív gyõzi meg a kezet ar-
ról, hogy cselekedjék. Itt van a modern
társadalom hiányossága: nem érinti
meg a szívet.” Az indiai Chipko-
Movement aktivistái segítségükre siet-
tek a falvaik szélén álló fáknak, és tes-
tükkel védelmezték õket, amikor a fa-
döntõk közeledtek. Ez az ökológiai
felszólítás fakadt az érzelmeikbõl. Jel-
szavuk: A szívbõl a fejen át a kézbe!
Az effajta visszacsatolás olyan nyi-
tottságot feltételez, amelybõl tanulha-
tunk, mondja a globális civil társada-
lomért küzdõ Fülöp-szigeteki aktivis-
ta, Nicanor Perlas, aki egyszerû for-
mulába sûrítette spirituális kezdemé-
nyezését: „Minden forradalom szíve a
szív forradalma!”, majd így folytatta:
„Ezen azt értem, hogy elõször is a szí-
vünk, a tudatunk, a gondolkodásmó-
dunk megváltozására van szükség ah-
hoz, hogy olyan világot teremthes-
sünk, amely valóban radikálisan kü-
lönbözik a mostani, nyomasztó világ-
tól, amelyet megpróbálunk megvál-

toztatni. E belsõ utazásnak elõfeltéte-
le, hogy belássuk: a világ iránti együtt-
érzést a világban tapasztalható nyo-
mor ébreszti fel.”

Csakhogy itt nem valami siránko-
zós együttszenvedésrõl van szó,
amely depressziós módon fájlalja a
Föld állapotát, hanem a világ sebeire
vetett nyílt tekintetrõl, arról a kész-
ségrõl, hogy szóba álljunk ezekkel, és
ily módon gyõzzük le belsõ elfojtása-
inkat. A tapasztalat azt mutatja: aki
össze tudja kapcsolni a szívét, a lelkét
és az agyát, az többet lát, erõsebben
érez, többet tud. És az effajta meg-
érintettségbõl keletkezik azután a
mélyebb látásmód, keletkeznek új ér-
tékek és eszmék. Amikor ma egyesek
aktívan válaszolnak a világ válságai-
ra, akkor lényegében arról van szó,
hogy szerves egységbe hozzák a poli-
tikai elemzést, az érzelmi megérin-
tettséget és a spirituális begyökere-
zést. Ezeket az eddig elválasztott ré-
szeket kell összhangba hoznunk
önmagunkban ahhoz, hogy más vilá-
got alakíthassunk ki. „Már nem állít-
juk, hogy a világ e másik részének
nincs létjogosultsága”, mondja Hans-
Peter Dürr kvantumfizikus és holisz-
tikus filozófus: „Ellenkezõleg: Felis-

merjük, hogy a racionális rész,
amelyben olyan nagyok és erõsek va-
gyunk, tulajdonképpen egy kicsi rész.
Következésképpen ismét nagyobb je-
lentõséget tulajdonítunk annak a
résznek, amelyet eredetileg a vallás-
hoz rendeltünk hozzá.” A visszacsa-
tolásnak ez a lépése azonban döntõ a
legtöbb civil társadalmi program si-
kere vagy sikertelensége szempontjá-
ból, mert legyõzi a csalódottságot és a
kiégést, és ez dönt a bátorságról, a tü-
relemrõl és a kreativitásról. John
Croft ausztrál aktivista, aki három év-
tizeden át kutatta, mi teszi sikeressé a
másfajta világra irányuló kezdemé-
nyezéseket, azt mondja: „Ez a spiritu-
ális felismerés fölébreszti a kreativi-
tást, mert végsõ fokon azt érezteti
meg velünk, hogy nem az egésztõl el-
szakított egyedek vagyunk, hanem
annak a bolygói életnek a tekintélyé-
vel beszélhetünk, amely 4,5 milliárd
éves, és amelynek része vagyunk. És
ha ennek a tudásnak az alapján cse-
lekszünk, akkor talán elindíthatjuk
azt a változást, amelyre oly nagy
szükség van.”

Forrás: Publik-Forum Extra, 2011/1
(Erbarmen)
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Õrült pazarlás
Nehéz fölfogni a mennyiséget: becslések szerint

világszerte az összes élelmiszereknek körülbelül a
fele a szemétbe vándorol. Csak a németek mintegy
20 millió tonna élelmiszert dobnak ki évente – ez
500 000 teherkocsi rakományát jelenti; ha sorba állí-
tanánk õket, Berlintõl Pekingig érne a konvoj. A
Kóstold meg a hulladékot! c. dokumentumfilmben
és a vele kapcsolatban megjelent, Az ételmegsem-
misítõk c. – Stefan Kreutzbergerrel közösen kiadott
– könyvében Valentin Thurn rendezõ és újságíró e
pocsékolás eredetét és következményeit elemzi.

Thurn kutatásai szerint a pocsékolás nem otthon, a
fogyasztóknál kezdõdik, hanem már a földeken: a
film például elmondja egy vesztfáliai gazdáról, hogy
a krumplinak csak kb. a felét szabad betakarítania;
minden túl nagy vagy túl kicsi, vagy szokatlan for-
májú darabot el kell dobnia. A téboly a szupermar-
ketekben folytatódik: minden napszakban és év-
szakban a lehetõ legtöbb árut kell nagy mennyiség-
ben és hibátlan állapotban kínálniuk a
fogyasztóknak. A következmény: friss élelmiszerek
végzik a kukában. A pocsékolást tovább fokozzák az
elõállítók számára megszabott minimális eltartható-
sági dátumok, amelyek végsõ soron csak minõségi
garanciát jelentenek, és semmit sem mondanak az
áru romlandóságáról.

Az ételpocsékolás értékes erõforrások elpocséko-
lását foglalja magában: „A föld teljes vízfogyasztá-

sának kereken a felét olyan élelmiszerek elõállításá-
ra pazarolják el, amelyeket végül is megsemmisíte-
nek”, írják Az ételmegsemmisítõk c. könyvükben a
szerzõk. Adataik szerint a mezõgazdaság az üveg-
házgázoknak több mint harmadát termeli, termõföl-
det, energiát és trágyát használ el, és tönkreteszi az
esõerdõket. Ráadásul az ételpocsékolás a globális
kereslet révén hozzájárul ahhoz, hogy az élelmisze-
rek világpiaci ára a legmagasabb szinten legyen.
„Az az ételmennyiség, amelyet Európában kido-
bunk, duplán elég lenne a világ összes éhezõinek
táplálásához”, állapítja meg a könyv.

Hogy a jövõben kevesebb hulladék landoljon a
szemétben, a szerzõk intézkedések egész palettáját
javasolják a politikának, a gazdaságnak és a külön-
bözõ szervezeteknek; a javaslatok a felvilágosító
kampányoktól, az élelmiszerspekuláció és a földrab-
lás tilalmától a túltermelés korlátozásának törvényi
szabályozásán és megadóztatásán keresztül az értel-
mes szavatossági adatok megadásáig terjednek. Az
egyes ember is tehet valamit: például helyi és szezo-
nális termékek megtervezett vásárlásával, helyes tá-
rolással és olyan fõzési tudománnyal, amely a mara-
dékok feldolgozásához is ért.

Teresa Schneider

Forrás: Publik-Forum, 2011/18


