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A Föld is te ni élõ lény
José Lutzenberger val lá sos sá ga

So sem fo gom el fe lej te ni, ho gyan
mu ta tott meg ne kem egy, a há za elõtt
ál ló kak tuszt, ami kor utol já ra lá to gat -
tam meg a bra zí li ai Rincao-Gaia öko -
farmon, és kér dez te meg, fel tû nik-e
szá mom ra va la mi kü lö nös. Sem mi
kü lö nö set nem vet tem ész re. „De
nézd csak az ap ró le gye ket!” José Lu -
tzen berger el ko mo lyo dott: „Nézd
meg jól! Ki zá ró lag öreg le gyek. Már
jó né hány he te fi gye lem ezt a kak -
tuszt. És tu dod, mit fe dez tem 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, hi -
szen olyan öre gek és gyen gék.” Elér -
zé ke nyült han gon foly tat ta: „Nyu -
god tan akar nak meg hal ni. És még azt
mond ják, az ál la tok nak nin cse nek ér -
zel me ik, nem ér zé kel nek sem mit!”

Ugyan azon a na pon a ház elõtt ül -
tünk, és él vez tük a tó ra és a messzi
táj ra nyí ló cso da szép ki lá tást. A nyu -
gal mat csak a tücs kök cir pe lé se és a
bé kák var tyo gá sa tör te meg. „Tu dod,
azt sze ret ném, ha itt, Rincao-Gaián
te met né nek el” – mond ta hal kan, el -
gon dol kod va.

A vi lág szer te is mert né met-bra zil
öko ló gus nem ré gi ben, 75 éve sen halt
meg szü lõ vá ro sá ban, a dél-bra zí li ai
Por to Alegrében. Egy nap pal ké sõbb
kí ván sá gá nak meg fe le lõ en tel jes
csend ben ökofarmjának er dõcs ké jé -
ben te met ték el Lutzot, aho gyan ba rá -
tai hív ták õt. A leg ter mé sze te sebb
úton akart vissza ke rül ni a ter mé szet
kör for gá sá ba. „A ha lot tak az élõk
kom poszt já vá vál nak”, mond ta gyak -
ran. A hol tak egy re gyakrabbá vá ló el -
ége té sét jel lem zõ nek tar tot ta „ter mé -
szet el le nes fej lõ dé si utunk ra”: „Az
em be rek úgy tá voz nak, aho gyan egész 
éle tü ket él ték: ener gia-or gi á val.”

A szen ve dé lyes kör nye zet vé dõ és
öko ló gus az ún. Gaia-elképzelés hí ve
volt, va gyis an nak a „Föld-fi lo zó fi á -
nak”, amely James Lovelock brit ku -
ta tó tól ered. Ez a fi lo zó fia nem tárgy -
nak lát ja a Föl det, ha nem élõ szer ve -
zet nek. José Lutzenberger egye ne sen
misszi o ná ri u si buz gó ság gal kép vi sel -
te ezt a vi lág lá tást. Is mé tel ten ki fej -
tet te vi lág kép ét: „A Föld boly gó ele -
ven lény, sa ját iden ti tás sal bí ró, élõ
egész. Ezért nem ta lá ló az a ked ves
me ta fo ra, hogy a Föld egy faj ta ûr ha -
jó; az ûr ha jó nak ugyan is uta sai van -
nak, Gaiának azon ban nin cse nek uta -

sai, min den ki és min den Gaiát al kot -
ja.” Az em ber szin tén csak egy ré sze
en nek a te rem tés nek, és ha az ipa ri or -
szá gok la kói nem ala kít ják át vég re
gon dol ko dá su kat, és „nem is me rik
fel, hogy a Föld nincs alá vet ve az em -
ber nek, aho gyan a bib lia-ma gya rá za -
tok gyak ran ál lít ják”, ak kor nem le het 
to vább fel tar tóz tat ni a glo bá lis ka -
taszt ró fát.

Lutzenberger min dig va la mi „is te -
nit” lá tott Gaiában. Ezért cso dál ta
Ama zónia benn szü lött né pes sé gét: az 
õ sze mé ben õk vol tak az iga zi öko ló -
gu sok, mi vel meg õriz ték a te rem tést.

„Az in di án min den egyes mé hecs -
két is mer”, mond ja sze re tet tel je sen
Lu tzenberger, „tud ja, hon nan jön, és
ho vá re pül”. Az in di á nok szá má ra a
ál lat- és nö vény vi lág szent. Szent ab -
ban az ér te lem ben és az zal a céllal,
hogy ép ség ben meg õriz tes sék. Lu -
tzen berger meg ér tet te az in di á no kat,
sze ret te val lá sos sá gu kat, sõt osz tot ta
is azt.

Könnyek ben tört ki, ami kor Ama -
zó ni á ban egy olyan tisz tás ra ér tünk,
ahol több száz éves õs er dei fa óri á so -
kat vág tak ki, hogy fa sze net gyárt sa -
nak be lõ lük. „Sem mi sem szent már
az em ber szá má ra; mi cso da szent ség -
tö rés”, só haj tott fel. Egy in di án órá -
kon át kér né ének kel és tánc cal egy fa
bo csá na tát, mi e lõtt ki vág ná, mi vel
csó na kot akar ké szí te ni be lõ le.

„Ezt ne ve zem én  val lá sos ság nak”,
hang sú lyoz ta re me gõ han gon, és
össze kul csol ta ke ze it. „Itt, az õs er dõ
nagy sze rû ség ében szem lél he ted az
is te nit.”

A nagy öko ló gus job ban ked vel te a
nö vé nye ket és az ál la to kat, mint az
em be re ket. Ezt új ból és új ból meg ta -
pasz tal tam kö zös út ja in kon, akár Bra -
zí li á ban, akár Ku bá ban, Kí ná ban
vagy Eu ró pá ban. Min de nütt se be ket
ta lált a Föld boly gón, „ame lye ket az
em be rek okoz tak ne ki gyil kos nö ve -
ke dé si õrü le tük ben; ilye nek pél dá ul a
duz zasz tó mû vek és a kül szí ni fej tés -
sel dol go zó bá nyák”.

Szá mos elõ adá sá ban Lutzenberger
min dig hang sú lyoz ta, hogy az alap -
bajt a tech nok rá cia gõg jé ben kell ke -
res ni. A ter mé sze ti né pek sze mé ben a
vi lág tö ké le tes volt: „Ha a vi lág tö ké -
le tes, ak kor nem aka rom meg vál toz -
tat ni, 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
le he tõ leg töb bet kell szen ved nie,
úgy szól ván va la mi pró bát kell ki áll -
nia, 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 tár -
sa da lom el len ben sem mit sem tud
kez de ni az Ég gel, mond ja Lutzen ber -
ger, a vi lá got azon ban még min dig
va la mi rossz nak, leg alább is tö ké let -
len nek lát ja, amit meg kell ja ví ta ni.
„A mo dern ipa ri tár sa da lom nem
más, mint egy fa na ti kus val lás, és an -
nál in kább, mi nél ke vés bé va gyunk
tu da tá ban.” En nek a fa na ti kus val lás -
nak az a fel té te le zés az alap dog má ja,
hogy „ke zünk ben van  az üd vös ség
kul csa, az üd vös ség kul csa pe dig a
tech ni ka. Meg kell vál toz tat nunk a vi -
lá got, s az egy re fej let tebb tech ni ká -
val egy re job ban fog juk ezt meg csi -
nál ni – és Pa ra di csom má fog juk vál -
toz tat ni a vi lá got”. Lutzenberger
so sem volt ké pes meg ér te ni, mi ért
szá gul dunk ma 180 km-es se bes ség -
gel az au tó pá lyán, mi ért van nak olyan 
vo na ta ink, ame lyek 250 km-es se bes -
ség gel ha lad nak, és olyan re pü lõ gé -
pe ink, ame lyek 1200 km-es se bes sé -
gig vi szik. „Még töb bet és még töb -
bet, és so sem elég!”

A bra zil öko ló gus min den kor el ítél -
te Eu ró pa-köz pon tú sá gun kat: „Ab ból
in du lunk ki, hogy má sok is mind csak
azt akar ják, ami ne künk már meg van.
Egy ál ta lán nem tud juk el kép zel ni,
hogy egy õs er dei in di án elé ge dett, sõt
bol dog.” Mi lyen gyak ran hal lot ta:
„Igen, az in di á nok em ber alat ti lé nyek. 
Fel kell fej lesz te nünk õket. Még sem
jár ja, hogy em be rek anya szült mez te -
le nül sza lad gál nak az õs er dõ ben, és
nem ré sze sed nek a mi nagy sze rû fo -
gyasz tói tár sa dal munk ban.”

Lutzenberger szá má ra az ilyes mi a
mo dern ipa ri tár sa da lom ki ha tá sa
volt. Ezért ne vez te ezt a tár sa dal mat
fa na ti kus val lás nak, mes si á si moz ga -
lom nak, amely azt hi szi, szent kö te -
les sé ge az egész vi lá got a ma ga élet -
mód já ra meg té rí te ni.

Lutzenberger „a ter mé szet és a vi -
lág egye tem fel tár ha tat lan tit ká ban és
meg ra gad ha tat lan szép sé gé ben” lát ta
Is tent. Utol só he te i ben gyak ran be -
szélt a ha lál ról. „Ter mé sze ti em ber -
ként” fé le lem nél kül né zett a sze mé -
be: „Mi Gaia va gyunk, és ma ra dunk.”
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