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Oszama bin Laden
vagy fo gyasz tá si ter ror ?

José Lutzenberger utol só in ter jú ja:
szel le mi vég ren de le te

Ön fá rad ha tat la nul küzd a ter mé szet el pusz tí tá sa el len.
Nem fe nye ge ti-e sok kal job ban az éle tet a ter ro riz mus,
mint a kör nye zet pusz tí tás?

A glo bá lis ipa ro sí tás, min de nek elõtt a fo gyasz tás õrü le -
te épp oly fa na ti kus fun da men ta liz mus, mint bin Ladené.
Tu laj don kép pen még sok kal rosszabb. A ter ro ris ta fun da -
men ta liz mus az em be rek egy ré sze el len irá nyul, bár ez is
épp elég rossz. A fo gyasz tói tár sa da lom azon ban azt vet te
fe jé be, hogy a vég sõ kig ki foszt ja  az egész boly gót. A
foly to no san emel ke dõ, egy mér he tet len rek lám ap pa rá tus
ál tal mes ter sé ge sen tá mo ga tott fo gyasz tá si igé nyek, s az
eb bõl fa ka dó ha tal mas, egy re job ban ter je dõ anya gi csa ták 
vi lág szer te val lás sá vál tak. Ez a fo gyasz tói õrü let a jö ven -
dõ nem ze dé kek és a vi lág el len irá nyul, még ha ön tu dat la -
nul is. So kan dol goz nak szor gal ma san azon, hogy ez az
ön gyil kos élet stí lus ki ter jed jen az egész boly gó ra, a Csen -
des-óce án leg utol só szi ge té ig. A mo dern ipa ri tár sa da lom
csak olyan in gye nes áru rak tárt lát a boly gó ban, ahon nan
kor lát la nul ki szol gál hat juk ma gun kat.

Vi szont a pol gá rok egy sze rû en azt mond ják: „Még is -
csak mu száj él nünk és dol goz nunk!”

Ezt csak az öko ló gi a i lag mû ve let len pol gár mond ja, aki
még va kon hisz a ha la dás mai for má já ban. A ha tal mas tö -
me gek re csak az ab szurd anya gi csa ták hoz és az ener gia -
po csé ko lás hoz van szük sé günk. Az ér tel mes, lel ki leg ki -
elé gí tõ, fenn tart ha tó élet stí lus na gyon is le het sé ges len ne,
ha a nap ener gi á ra kor lá to zód nánk. A tech ni kák is mer tek,
csak a po li ti kai aka rat hi ány zik.

Mi ért küzd Ön egé szen kü lön le ges mér ték ben az esõ er -
dõk meg tar tá sá ért?

Mi vel az esõ er dõk te szik egy ál ta lán le he tõ vé szá munk ra 
az éle tet. Az esõ er dõk ha tal mas párásodást és lé leg zést
ter mel nek. Az esõ er dõk ben le hul ló esõ 75 %-a szin te
azon nal is mét vissza tér az at mosz fé rá ba. Eneas Salati pro -
fesszor, aki hosszú éve ken át az Amazonasz Ku ta tó in té zet
igaz ga tó ja volt, utá na járt a do log nak. Esõ csep pe ket ana li -
zált, és rá jött, hogy az az esõ, amely az An dok ke le ti lej tõ i -
re hul lik, olyan víz bõl áll, amely hat szor-hét szer pá rol gott
el és hul lott le is mét. Ez ha tal mas nap ener gia-mennyi sé -
gek moz gó sí tá sát je len ti. Ho vá foly nak ezek az ener gia -
mennyi sé gek? Ha mû hold-fel vé te le ken meg néz zük az
Ama zó nia fö löt ti lég tö me ge ket, meg ál la pít hat juk, hogy
azok – túl nyo mó részt az At lan ti-óce án ról jõ ve a passzát -
sze lek kel – az An dok fö lött osz la nak el; egyik fe lük dél re
tart, és ott ha tá roz za meg a klí mát, a má sik a Golf-áram lat
ré vén egé szen Észak-Eu ró pá ig jut el, ahol ezért sok kal
eny hébb a klí ma, mint az ugyan azon a szé les sé gi fo kon
fek võ Észak-Ame ri ká ban. A tró pu si öve zet fö lös le ges me -
le ge a ma ga sabb szé les sé gi fo kok ra ke rül. Az esõ er dõk al -
kot ják a boly gó klí ma be ren de zé sét.

Mi fog tör tén ni, ha ki irt juk az esõ er dõ ket?

Ak kor új jég kor szak tör het ki az észa ki fél te kén. Csak az 
kell hoz zá, hogy fel bo rul jon a Golf-áram lat. Az esõ er dõk
fe lét vág tuk már ki vi lág szer te, Af ri ká ban, In do né zi á ban,
Auszt rá li á ban és In dok íná ban. Sze ren csé re Amazóniában
még 80 %-uk áll. Ha fel me leg szik a klí ma, és meg emel ke -
dik a ten ger szint, a hol lan dok nak ta lán egy re ma ga sabb
gá ta kat kell épí te ni ük. Ha azon ban a köl ni dóm el tû nik egy 
jég ta ka ró alatt... A leg utób bi jég kor szak 30 000 évig tar -
tott!

Az al-Kaida és bin Laden ter ror ját so kan ret te ne tes, ko -
ráb ban el kép zel he tet len ag resszi ó nak érez ték. A nyu ga ti
vi lág fo gyasz tó ma ga tar tá sát el len ben nem tart ják pusz tí -
tó nak, el len ke zõ leg, gaz da sá gi nö ve ke dés ként ér té ke lik.
Mi ért?

Mai kul tú ránk ban saj nos a leg több em ber, és kü lö nös -
kép pen a dön tés ho zók a ter mé szet tu do mány ok anal fa bé -
tái, és leg fel jebb szak bar bár ok ként jár ta sak a tech ni ká ban. 
Eh hez tár sul a po li ti ka ci niz mu sa. Ezért tart ják ma gu kat
va kon az ural ko dó gaz da sá gi dokt rí ná hoz. Új fel vi lá go so -
dás ra van szük sé günk!

Mi re néz ve?
Ho lisz ti kus, az egész te rem tést át fo gó, s már nem csu -

pán em ber köz pon tú eti ká ra van szük ség. En nek ér de ké ben 
meg kell kér dõ je lez nünk a mai gaz da sá gi gon dol ko dás
alap ja it, va la mint a gaz da sá gi és po li ti kai fun da men ta liz -
mus alap dog má it.

Ho gyan le het vi lá gos sá ten ni az em be rek szá má ra, hogy 
ez így nem me het to vább?

Az a lé nyeg, hogy ál ta lá no san ért he tõ nyel vet hasz nál -
junk. Egy pél da leg fris sebb ta pasz ta la ta im ból: Egy pro -
fesszor  a te le ví zi ó ban vé del mé be vet te, hogy nagy mér ték -
ben en ged nek be ke ze let len vá ro si szenny vi zet Porto Aleg -
re fo lyó já ba, a Guaibába. A til ta ko zá sok kal azt az ér vet
ál lí tot ta szem be, hogy hi szen a fo lyó nak még má sod per cen -
ként két köb mé ter nyi „ki hasz ná lat lan fel ve võ-ka pa ci tá sa”
van. Tech ni ka i lag igé nyes ki fe je zé sek kel azt ma gya ráz ta: a
mo dern szenny víz-tisz tí tá si tech ni ka meg en ge di, hogy be -
le en ged jük a be fo ga dó kö zeg leg ki sebb ûr tar tal má nak egy
szá za lé kát, fo lyónk pe dig a leg na gyobb szá raz sá gok ide jén
is 300 köb mé ter/má sod perc át fo lyás sal bír. Mi vel pe dig
csak egy köb mé ter szenny vi zet en ge dünk be le má sod per -
cen ként, két köb mé ter nyi ki hasz ná lat lan szenny víz-fel ve võ 
ka pa ci tás sal ren del ke zik. Egy ef faj ta ma gya rá zat ar ra a
dog má ra épít, hogy a ter mé szet csak az em be rért lé te zik,
ezért a fo lyó nak az a szent funk ci ó ja, hogy gon dos kod jék a
mi em be ri mocs kunk el tün te té sé rõl. Az em be rek ta lán
egyet ér tet tek vol na ve le, anél kül hogy tud ták vol na, mi rõl
be szél egy ál ta lán. Hi szen olyan tu do má nyo san hang zott.
Ez egy dél idõ ben su gár zott adás volt, ame lyet há zi asszony -
ok ez rei fi gyel tek, és mi e lõtt vá la szol tam vol na, ar ra gon -
dol tam: Ho gyan tud nám min den ki szá má ra ért he tõ en ki fe -
jez ni ma gam. Ek kor a kö vet ke zõ kér dés ju tott eszem be:
„Melyikõtök ül ne be le egy olyan für dõ kád ba, amely ben
300 li ter tisz ta víz van, te hát ha tal mas mennyi sé gû víz, és
csak egy li ter szenny víz, s az tán még rek la mál na is, hogy
két li ter még hi ány zik?” Ez az tán nem té vesz tet te el a ha tá -
sát. Az em be rek meg bot rán koz tak a pro fesszo ron.

Az utób bi idõ ben Ön igen ked ve sen írt a mi gyö nyö rû
kék boly gónk ról. Lát még re ményt?

A re ményt so sem sza bad fel ad ni.
For rás: Publik-Forum, 2002/11

A né met szár ma zá sú bra zil José Lutzenberger 1970-tõl
vált ve gyész bõl a vi lág zöld lel ki is me ret évé: ak kor vo nult 
nyu ga lom ba a BASF jól fi ze tett ál lá sá ból, mi vel nem
akart töb bé „egy ma ga san technizált me zõ gaz da ság pro -
pa gan dis tá ja” len ni. Ra di ká lis kör nye zet vé dõ vé vált, és
mun ká já ért 1988-ban meg kap ta az al ter na tív No bel-dí -
jat. Két éven át volt Bra zí lia kör nye zet vé del mi mi nisz te -
re, mi e lõtt egy ne ki alá ren delt kör nye zet vé del mi ha tó sá -
got „a fa ke res ke de lem száz szá za lé kos le ány vál la la tá -
nak” ne ve zett, s ezért az tán le vál tot ták. 2002. má jus
14-én halt meg Porto Alegrében.


