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Környezetvédelem

Siegfried Pater

A Föld isteni élõlény
José Lutzenberger vallásossága
Sosem fogom elfelejteni, hogyan
mu ta tott meg ne kem egy, a há za elõtt
ál ló kak tuszt, ami kor utol já ra lá to gattam meg a bra zí li ai Rincao-Gaia ökofarmon, és kérdezte meg, feltûnik-e
számomra valami különös. Semmi
különöset nem vettem észre. „De
nézd csak az ap ró le gye ket!” José Lutzenberger elkomolyodott: „Nézd
meg jól! Ki zá ró lag öreg le gyek. Már
jó néhány hete figyelem ezt a kak tuszt. És tudod, mit fedeztem fel?
Ezek a kis élõ lé nyek azért röp köd nek
ide-oda a kak tusz tüs kéi kö zött, hogy
ne tud ják el kap ni és me gen ni õket, hiszen olyan öre gek és gyen gék.” Elérzékenyült hangon folytatta: „Nyugod tan akar nak meg hal ni. És még azt
mond ják, az ál la tok nak nin cse nek érzel me ik, nem ér zé kel nek sem mit!”
Ugyanazon a napon a ház elõtt ül tünk, és élveztük a tóra és a messzi
táj ra nyí ló cso da szép ki lá tást. A nyugalmat csak a tücs kök cir pe lé se és a
bé kák var tyo gá sa tör te meg. „Tu dod,
azt szeretném, ha itt, Rincao-Gaián
te met né nek el” – mond ta hal kan, elgondolkodva.
A világszerte ismert német-brazil
öko ló gus nem ré gi ben, 75 éve sen halt
meg szülõvárosában, a dél-brazíliai
Porto Alegrében. Egy nappal késõbb
kívánságának megfelelõen teljes
csendben ökofarmjának er dõcs ké jében te met ték el Lutzot, aho gyan ba rátai hívták õt. A legtermészetesebb
úton akart visszakerülni a természet
körforgásába. „A halottak az élõk
komposztjává vál nak”, mond ta gyakran. A hol tak egy re gyakrabbá vá ló elégetését jellemzõnek tartotta „ter mészetellenes fejlõdési utunkra”: „Az
em be rek úgy tá voz nak, aho gyan egész
éle tü ket él ték: ener gia-or gi á val.”
A szenvedélyes környezetvédõ és
öko ló gus az ún. Gaia-elképzelés hí ve
volt, va gyis an nak a „Föld-fi lo zó fi ának”, amely James Lovelock brit kuta tó tól ered. Ez a fi lo zó fia nem tárgynak lát ja a Föl det, ha nem élõ szer vezet nek. José Lutzenberger egye ne sen
misszi o ná ri u si buz gó ság gal kép vi selte ezt a világlátást. Is mételten ki fejtet te vi lág kép ét: „A Föld boly gó eleven lény, saját identitással bíró, élõ
egész. Ezért nem találó az a kedves
me ta fo ra, hogy a Föld egy faj ta ûr hajó; az ûrhajónak ugyanis utasai van nak, Gaiának azon ban nin cse nek uta-

sai, min den ki és min den Gaiát al kotja.” Az em ber szin tén csak egy ré sze
en nek a te rem tés nek, és ha az ipa ri országok lakói nem alakítják át végre
gondolkodásukat, és „nem ismerik
fel, hogy a Föld nincs alá vet ve az ember nek, aho gyan a bib lia-ma gya rá zatok gyak ran ál lít ják”, ak kor nem le het
tovább feltartóztatni a globális ka tasztrófát.
Lutzenberger mindig valami „is tenit” látott Gaiában. Ezért csodálta
Ama zónia benn szü lött né pes sé gét: az
õ sze mé ben õk vol tak az iga zi öko lógu sok, mi vel meg õriz ték a te rem tést.
„Az in di án min den egyes mé hecskét ismer”, mondja szeretetteljesen
Lutzenberger, „tudja, hon nan jön, és
hová repül”. Az indiánok számára a
ál lat- és nö vény vi lág szent. Szent abban az értelemben és azzal a céllal,
hogy épségben megõriztessék. Lu tzenberger megértette az indiánokat,
szerette val lá sos sá gu kat, sõt osz tot ta
is azt.
Könnyekben tört ki, amikor Ama zóniában egy olyan tisztásra értünk,
ahol több száz éves õs er dei fa óri á sokat vág tak ki, hogy fa sze net gyárt sanak belõlük. „Semmi sem szent már
az em ber szá má ra; mi cso da szent ségtörés”, sóhajtott fel. Egy indián órá kon át kér né ének kel és tánc cal egy fa
bocsánatát, mielõtt kivágná, mivel
csó na kot akar ké szí te ni be lõ le.
„Ezt ne ve zem én val lá sos ság nak”,
hangsúlyozta remegõ hangon, és
össze kul csol ta ke ze it. „Itt, az õserdõ
nagyszerûségében szemlélheted az
istenit.”
A nagy öko ló gus job ban ked vel te a
növényeket és az állatokat, mint az
em be re ket. Ezt új ból és új ból meg tapasz tal tam kö zös út ja in kon, akár Brazíliában, akár Kubában, Kínában
vagy Európában. Mindenütt sebeket
talált a Föld boly gón, „ame lye ket az
emberek okoztak ne ki gyil kos nö veke dé si õrü le tük ben; ilye nek pél dá ul a
duzzasztómûvek és a kül szí ni fej téssel dol go zó bá nyák”.
Számos elõadásában Lutzenberger
mindig hangsúlyozta, hogy az alap bajt a tech nok rá cia gõg jé ben kell keres ni. A ter mé sze ti né pek sze mé ben a
vi lág tö ké le tes volt: „Ha a vi lág tö kéletes, akkor nem aka rom meg vál toztatni, ha nem be le aka rok il lesz ked ni,
él vez ni aka rom.”

A kö zép ko ri ke resz té nyek szá má ra
azon ban a vi lág csak a si ra lom völ gye
volt, olyan hely, ahol az em ber nek a
lehetõ legtöbbet kell szenvednie,
úgy szól ván va la mi próbát kell ki állnia, hogy a Pa ra di csom ba jut has son,
ha pe dig nem áll ja ki a pró bát, ak kor
me het a Po kol ba. A mo dern ipa ri társadalom ellenben semmit sem tud
kez de ni az Ég gel, mond ja Lutzen berger, a világot azonban még mindig
valami rossznak, legalábbis tö ké letlennek látja, amit meg kell javítani.
„A modern ipari társadalom nem
más, mint egy fa na ti kus val lás, és annál inkább, minél kevésbé vagyunk
tu da tá ban.” En nek a fa na ti kus val lásnak az a fel té te le zés az alap dog má ja,
hogy „kezünkben van az üdvösség
kulcsa, az üdvösség kulcsa pedig a
tech ni ka. Meg kell vál toz tat nunk a világot, s az egy re fej let tebb tech ni kával egyre jobban fogjuk ezt meg csinál ni – és Pa ra di csom má fog juk változtatni a világot”. Lutzenberger
sosem volt képes megérteni, miért
száguldunk ma 180 km-es se bes séggel az au tó pá lyán, mi ért van nak olyan
vo na ta ink, ame lyek 250 km-es se bességgel haladnak, és olyan re pü lõ gépeink, ame lyek 1200 km-es se bes ségig viszik. „Még többet és még töb bet, és so sem elég!”
A bra zil öko ló gus min den kor el ítélte Európa-központúságunkat: „Abból
in du lunk ki, hogy má sok is mind csak
azt akar ják, ami ne künk már meg van.
Egyáltalán nem tudjuk elképzelni,
hogy egy õs er dei in di án elé ge dett, sõt
boldog.” Milyen gyakran hallotta:
„Igen, az in di á nok em ber alat ti lé nyek.
Fel kell fejlesztenünk õket. Mégsem
járja, hogy emberek anya szült mez telenül szaladgálnak az õserdõben, és
nem részesednek a mi nagyszerû fo gyasz tói tár sa dal munk ban.”
Lutzenberger szá má ra az ilyes mi a
modern ipari társadalom kihatása
volt. Ezért ne vez te ezt a tár sa dal mat
fa na ti kus val lás nak, mes si á si moz galomnak, amely azt hiszi, szent kö teles sé ge az egész vi lá got a ma ga életmód já ra meg té rí te ni.
Lutzenberger „a ter mé szet és a világ egye tem fel tár ha tat lan tit ká ban és
meg ra gad ha tat lan szép sé gé ben” látta
Istent. Utolsó heteiben gyakran be szélt a halálról. „Természeti em berként” fé le lem nél kül né zett a sze mébe: „Mi Gaia va gyunk, és ma ra dunk.”
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