
Válaszúton

Az AIDS vírus kitapinthatóan megmutatja nekünk civilizációnk beteg és válságos
pontjait. Válaszútra kerültünk. Ha továbbra is követjük a szexuális szabadosság diva
tos útját, olyan rettenetes áradatba kerülhetünk, amely partjait lerombolva magával
ragadja megrontott áldozatait. Az AIDS járvány megjelenése egy másik járványra hív
ja fel a figyelmünket, az erkölcs betegségére. Gyógyítására nekünk keresztényeknek
nyilvánosan kell le lepleznünk a társadalmunkat kínzó alapvető rendezetlenséget.
Ennek végső gyökere a bún, amely megtagadja az Isten által akart szexuális rendet. A
keresztényeknek nevén kell nevezniük a bűnt, mely végső oka mindannak, ami el
emberteleníti az embert, meggyengíti a családot, lerombolja a békét. Nem lehet bün
tetlenül szemet hunyni korunk alapvető rendezetlensége fölött. Ha nem akarjuk ész
revenni, akkor csak a dolgok felszínén maradunk: a fertőzött sebet csak kenőccsel

kenegetjük.
A keresztényeknek ki kell lépniük megszokott hallgatásukból és defetizmusukból.

Hitüket szavakban és tettekben megvallva kell hirdetniük koruk társadalmában,
hogy Krisztus ma is az emberiség és az emberiesség megmentője, hogy lelkiismere
tünk mélyén ma is irányít, ma is Ö a gyógyulás, az erkölcsi felemelkedés és az üdvös
ség egyetlen útja.

ENDREFFY ZOLTÁN

Korunk ökológiai válsága
I. rész

A természet feletti uralom paradoxona

Amióta az emberiség tudatára ébredt az ökológiai válságnak, mindenfelöl azt halljuk:
gyökerestül meg kell változtatnunk a természethez való viszonyunkat, ha el akarjuk
kerülni vagy legalább fel akarjuk tartóztatni a fenyegető ökokatasztrófát, illetve
azok egész sorát, az erdöhalált, a föld, a viz, a levegő megmérgezését, az éghajlat
megváltozását, az elsivatagosodást, az élőfajok tíz- és százezreinek kipusztítását stb.
Az ökofilozófusok szerint e változásnak ki kell terjednie a természethez való elméleti
és gyakorlati viszonyunk valamennyi fajtájára. a tudományra, a filozófiára. az etikára
és a technikára egyaránt.

A modern természettudományok jellegzetes módszere a redukcionizmus, a jelensé
gek felbontása legkisebb alkotórészeikre, a "makro-testek" tulajdonságainak vissza
vezetése "elemi részecskék" viselkedésére. Az ökológiai válság kapcsán azonban kide
rült, hogy a természetben nincsenek elszigetelt, önmagukban álló alkotórészek és fo
lyamatok, hanem minden mindennel összefügg, ezért egyes ökofilozófusok szerint a
válság megoldásának tudománymódszertani előfeltétele is van: nevezetesen a termé
szettudományoknak egészen újfajta, holisztikus vagy rendszerelméleti módszert kell
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kidolgozniuk, amely jobban megfelel annak az alapvető- tényállásnak. hogya termé
szet összefüggő egész.' Mások szerint az is közrejátszott az ökológiai válság kialakulá
sában, hogy Descartes és nyomában az egész újkori gondolkodás élesen elválasztotta
a szubjektumot és az objektumot, a res cogitans-t és a res extensa-t; s ez utóbbi fo
galma alá sorolta be a testek világát, s így az egész természetet is. Emiatt elhomályo
sult annak tudata, hogy az ember maga is része a természetnek, s kialakult az az illú
zió, hogy a természettel azt csinálhatunk, amit akarunk. Az ökológiai válság viszont
megmutatta, hogy az önkényes beavatkozásokért a természet "bosszút áll", követke
zésképpen ha le akarjuk küzdeni e válságot, meg kell szüntetnünk szubjektum és ob
jektum kettösségét, s a gondolkodásban is helyre kell állítanunk ember és természet
egységét.'

Bizonyos ökofilozófusok szerint gyökeres változásokra van szükség a természet
filozófia terén is. Véleményük szerint az ökológiai válság egyik természetfilozófiai
oka a nyugati gondolkodásra jellemző antropocentrikus természetszemlélet, vagyis
az a felfogás, hogy a világ középpontja az ember, és hogy a világban minden az embe
rért van. Ennek a gondolkodásmódnak a következménye, hogy az ember mindenütt
csak a saját érdekeit érvényesíti, ám ezzel durván, olykor katasztrofálisan megváltoz
tatja a természet bonyolult körfolyamatait és egyensúlyi állapotait. Ezért az antro
pocentrikus gondolkodásmód helyett olyan természetszemléletre lenne szükség 
mondják ökofilozófusaink -, amely figyelembe veszi a természet és az embertől kű

lönbözö létezők önértékét.' Egy ilyen természetfilozófiai fordulat elméleti alapjaként
a teleologikus természetszemlélet megújítását javasolják. Hiszen az újkori fejlődés

kiindulópontja épp az ókori és középkori teleologikus természetszemlélet lerombo
lása volt. A Bruno, Galilei, Descartes és Newton által kidolgozott természetfilozófiá
ban nem volt többé helye a természetes és erőszakolt mozgások megkülönböztetésé
nek, a természetből száműzték a célokot, a célszerűség elvét, s a testek számára kö
zömbös lett - Newton első axiómája értelmében -, hogy nyugalomban vannak-e, vagy
egyenes vonalú egyenletes mozgást végeznek. Ha viszont az embertöl különbözö léte
zőknek nincsenek többé inherens céljaik, akkor az ember azt csinálhat velük, amit
akar. Ha tehát szakítani akarunk a természettel való önkényes bánásmóddal, ami mai
cívilizácíónkat jellemzi, akkor meg kell újítanunk valamilyen formában a teleologi
kus természetszemléletet.'

Gyökeres változásokra van szükség az etikában is. Az ökofilozófusok szerint a leg
több nyugati erköicsfilozófiai rendszer egyik súlyos fogyatékossága, hogy egyáltalán
nem tulajdonítanak erköicsi jelenróséget az emberen kívüli világnak: az emberen kí
vüli világgal való bánásmód erkölcsi szempontból semlegesnek számít, az embertöl
különbözö lényekkel szemben az embernek nincsenek erkölcsi kötelességei. Már
pedig az ökológiai válság egyik oka épp a természettel szembeni kötelességeink el
hanyagolásában rejlik, s ezért új etikára van szükség, amelyben az öt megiJJetö helyre
kerül az embernek a természetért való felelössége.'

Ám ha azt akarjuk, hogy csakugyan megváltozzék ember és természet viszonya,
akkor a szükséges változások nem korlátozódhatnak a természettudományok, a ter
mészetfilozófia és az etika területére, hanem ki kell terjedniük a technikára is, lévén
a technika a voltaképpeni összekötő kapocs az ember és a természet között, Ezért so
kan újfajta - alternatív vagy szelíd - technikát követelnek, amely az eddigi, destruktív
technikától eltéröen harmóniában van a természettel. Ennek az új technikának az
alapelvei: a nem megújítható erőforrásokkalvaló takarékosság; a megújítható erőfor

rások előnyben részesítése; a hulladék anyagok újrafelhasználása. a veszélyes óriás
üzemek helyett lehetőleg kis egységekben történő termelés, mivel ami kicsi, az
szép (small is beautiiul} és kevésbé veszélyes is.6
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A mai ökofilozófiai viták témáinak ebből a rövid áttekintésébőllátnilehet, milyen
irányban keresik legtöbben a kiutat az ökológiai válságból: új tudományra, új terrné
szetfilozófiára, új erikára és új technikára van szükség, s ezek birtokában meg kell
végre próbálnunk békében élni a természettel, ahelyett, hogy még tcvább fokoznánk
a természet feletti uralmunkat, mert a természet legyőzése pürrhoszi győzelem.

Messzire vezetne annak taglalása, hogy mennyire helyesek azok a sokszor gyökere
sen új elgondolások, amelyek napjaink ökológiai vitáiban felmerültek, és amelyekből

a fentiekben csekély ízelítöt adtunk. Ehelyett az ökológiai problematikának inkább
egy olyan vonatkozását emeljük ki, amely a vitákban valamelyest háttérbe szorul, és
amely rávilágít a fenti megközelítések bizonyos fokú egyoldalúságára is. Figyelemre
méltó vonása a mai ökofilozófiai vitáknak, hogy az ökológiai válságot a legtöbb szer
ző elsősorban az ember-természet viszony problémájának tartja. Eszerint az ökoló
giai válság az ember és a természet viszonyában beállott zavar, amely a természetről

alkotott helytelen nézeteknek és az ezeken alapuló helytelen technikáknak a követ
kezménye; következésképpen az embernek az ökológiai válság leküzdése érdekében
ezeket a nézeteket és technikákat, azaz: a természethez való viszonyát kell megváltoz
tatnia. Első pillantásra magától értődőnek látszik ez a következtetés. De nem az, még
pedig azért nem, mert egy olyan hallgatólagos előfeltételezésenalapul, mely koránt
sem magától értődő. Nevezetesen azon az elöfeltételezésen, hogy az ember mint az
ember-természet viszony egyik eleme szabad szubjektum, aki belátása szerint tudja
alakítani a természethez való viszonyát. Hisz épp napjaink ökológiai válsága mutatja,
hogy ugyanaz a tudomány és technika, amely példátlanul megnövelte az ember ha
talmát a természet felett, pusztulással fenyegeti magát az emberi civilizációt és egyál
talán a földi életet. Ez pedig nyilvánvalóvá teszi, hogy az ember a tudomány és a
technika segítségével nem tudja szabadon és ésszerűen szabályozni a természethez
való viszonyát. Hogy ennek okát megértsük, az alábbiakban kritikailag megvizsgáljuk
az újkori gondolkodás egyik vezérmotívumát, a természet feletti uralom koncep
cióját.

A természet feletti uralom programja

Az a gondolat, hogy az ember a tudomány és a technika segítségéve! megszerezheti
az uralmat a természet felett, a 17. századból való. F. Bacon és R. Descartes fogalmaz
ták meg először, hogy van a természet megismerésének egy, a skolasztikus tudomá
nyosságtói eltérő, gyökeresen új módszere, s ennek alkalmazása a természet urává
teheti az embert. Hogy ez a vállalkozás lehetséges - sőt, részben már meg is valósult
-, az ma nekünk egészen magától értődő dolog. De korántsem volt nyilvánvaló Bacon
korában, aki élete egyik fő feladatát éppen abban látta, hogy kortársait meggyőzze

arról: a tudomány és a technika segítségével az ember igenis javíthat földi sorsán.
Bacon világosan látta, miért idegenkedtek kortársai a természet feletti uralom gon
dolatától. Attól tartottak, hogy ezáltal szembekerülnének Istennek azzal a parancso
latával. amelyet a bűnbeesés után adott: "Arcod verítékével eszed majd kenyeredet"
(Ter 3,19). Altalános meggyőződés volt ugyanis akkoriban, hogy azok a hagyományos
bajok, amelyek az embert a természette! való kapcsolatában sújtották - éhínségek,
betegségek, járványok, a munka fáradsága stb. -, voltaképp a bűnbeesés következmé
nyei: "átkozott lesz a föld miattad; fáradsággal szerzed meg rajta táplálékodat életed
minden napján; tövist és bojtorjánt terem számodra" (Ter 3,17-18). Bacon kortársai
szemében tehát a természet feletti uralom egyrészt istentelenség, másrészt csábító
lehetőség volt (ez az ambivalencia tükröződik a Faust-mondában is, amely szintén ez
idő tájt keletkezett).
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Mármost Bacon nagy teljesítménye abban állt, hogy az akkoriban uralkodó világ
nézet, a kereszténység szernszögéböl "szalonképessé" tette a természet feletti uralom
gondolatát. Bacon azzal érte ezt el. hogy különbséget tett az áteredő bűn két követ
kezménye, az erkölcsi ártatlanság elvesztése és a teremtés feletti uralom elvesztése
között, és azt állította, hogy két különbözö instanciának, a vallásnak és a tudomány
nak a feladata e bajok orvoslása: "Mert a bűnbeesés által az ember elvesztette ártat
lanságát is, és ezzel egyidejűleg a teremtés feletti uralmát is. De bizonyos fokig mind
két veszteség orvosolható, még ebben az életben is; az előbbi a vallás és hit által, az
utóbbi a mesterségek és tudományok által."? E megkülönböztetés alapján állíthatta
Bacon, hogya természet feletti uralom nem mond ellent Isten tervének. Hiszen ez az
uralom önmagában még nem azonos a bűnbeesés összes következményének meg
szüntetésével (ami keresztény szemszögből csakugyan eretnekség lenne, mivel azt
jelentené, hogy az ember a saját erejéből. Isten kegyelme nélkül is megigazulhat),
hanern csak része annak. A másik rész az erkölcsi ártatlanság helyreállítása, ami vi
szont Bacon szerint a hit és a vallás feladata.

Ennek ellenére Bacon gondolkodásának bizonyos vonásai azt mutatják, hogy
Bacon a tudománytól az erkölcsök javulását is remélte: "A tanulás szelíddé, nemessé,
engedékennyé és a kormányzat iránt lojálissá teszi az emberek elméjét, míg a tudat
lanság összeférhetetlenné, gáncsoskodóvá és zendülővé teszi az embereket."! A tu
domány müvelésének tehát kettős haszna van. Nemcsak azoktól a bajoktól szabadítja
meg az embert, amelyek a természettel való kapcsolatából adódnak (betegségek,
nélkülözések stb.), hanem azoktól is, amelyeket az emberek okoznak egyrnásnak.?
Baconnak ezekből az elejtett megjegyzéseibőlazután - amelyek ráadásul nem is vol
tak összhangban tudományfelfogásának fő tendenciájával - az az általános meggyőző

dés alakult ki az újkori filozófia későbbi fejlődése során, hogy a tudomány és a tech
nika önmagában is hozzájárulhat az erkölcsi fejlődéshez, egy emberibb társadalom
kialakulásához. Általánossá vált az a remény, hogy az új tudomány és technika gyü
mölcse: a természet feletti uralom - azzal, hogy lehetővé teszi az emberi szükségletek
tökéletesebb kielégítését - enyhíteni fogja az emberek közti konfliktusokat, kiküszö
böli a nemzetek között és a nemzeteken belül folyó véres háborúkat, s egy ésszerűbb,

emberibb társadalom születéséhez fog vezetni.
A felvilágosodás korának és a 19. századnak ez az optimizmusa napjainkra erősen meg

rendült. Tekintettel a két világháborúra, amelyeket a tudomány vívmányain alapuló, leg
modernebb eszközökkel vívtak; tekintettel Hirosimára és a mai környezetpusztulásra,
nem vagyunk már oly szilárdan meggyőződvea tudományos és technikai haladás áldásos
hatásairól. De vajon mi az oka annak, hogy a modern tudomány és technika által lehető

vé tett uralom a természet felett olyannyira ellentmondásos jelenség?
Sokan úgy vélik, a természet feletti uralom vitathatatlan negatív következményei

abból adódnak, hogy még nem eléggé előrehaladott maga ez a folyamat. A világról
szerzett ismereteinkben még hatalmas hézagok vannak, technikáink pedig durvák és
kezdetlegesek, többek között épp azért, mert nem idomulnak eléggé hozzá a termé
szeti környezethez. Ennek megfelelően problémáink megoldását a még intenzívebb
tudományos kutatásban és technikai fejlesztésben kell keresnünk. De vajon nem
azzal a veszéllyel jár-e ez a stratégia, hogy épp az orvosságtól fog a beteg állapota
még rosszabbra fordulni? Nem azt jelentené ez a stratégia, hogy Belzebubbal próbáI
juk kiűzni a Sátánt?

Mások teljesen ellentétes megoldásért szállnak síkra: szerintük eleve elhibázott
dolog, bűnös hühris: volt a természet feletti uralomra törekedni; jelenlegi ökológiai
válságunk nem más, mint a jól megérdemelt büntetés azért a fausti szerzödésért,
amelyet a természet feletti uralomért kötöttünk a démoni erőkkel. Ezért meg kell ál
Iítani vagy legalább le kell lassítani a tudományos és technikai fejlődést, meg kell til-
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tani bizonyos beavatkozásokat a természetbe (ebben az összefüggésben leggyakrab
ban az atomenergiát és a géntechnológiát emlegetik), és vissza kell térni a természe
tes viszonyokhoz. A bökkenő csak az, hogy ezek a szerzök rendszerint elfelejtik meg
mondani, mit értsünk "természetes viszonyokon": a preindusztriális társadalmat-e
vagy egyenesen a kökorszakot?

Hogy megértsük a természet feletti uralom ellentmondásos jellegét, közelebbről

szemügyre kell vennünk magát a folyamatot.!? Mit jelent voltaképpen a tudomány és
a technika segítségéveI rnegvalósított uralom a természet felett? Mindenekelött meg
kell jegyezni, hogy a természet tudományos megismerése önmagában még nem azo
nos a természet feletti hatalommal. A modern természettudományok értelmében vett
megismerés lehetövé teszi a jelenségek egyre pontosabb, átfogóbb és koherensebb
magyarázatát és ezáltal a természeti folyamatok egyre pontosabb előrejelzését. Ez
azonban még semmiképp sem azonosítható e folyamatoknak az emberi szükségletek
szerinti befolyásolásával és irányításával, pedig csak ez utóbbi jelenti az ember ural
mát a természet felett. Önmagában tehát a tudás nem hatalom - ellentétben Bacon
híres mondásával -, hanem csak feltétele vagy alapja annak. A tudás, a természet
tudományos megismerése csak akkor válik hatalomrná, ha a tudományos ismerete
ket technikai eszközök segítségével emberi szükségletek kielégítésére alkalmazzák.
És éppen ezen a ponton kezdődnek a problémák a természet feletti uralommal; itt
van a gyökere a természet feletti uralom ellentmondásos jellegének.

Míg a tudományos ismeretekre vonatkoztatva nincs értelme az "uralom" és "hata
lom" fogalmának, annál inkább illenek ezek a tudományos ismeretek technikai alkal
mazásaira. A technikai haladás határozottan növelheti azoknak a csoportoknak a
hatalmát - gazdasági, politikai és katonai hatalmát -, amelyek birtokában vannak az
új technikának, és e csoportok azután az uralom eszközeként használhatják az új
technikát más csoportokkal szemben. Ez utóbbiak viszont szintén megpróbálják a
maguk javára megváltoztatni a hatalmi viszonyokat, mégpedig megint csak technikai
eszközökkel. Más szóval: amig egy társadalom vagy az egész emberiség egymással
harcoló csoportokbúl áll, addig a tudományos és technikai haladás nem szolgálhatja
az ember javát, hanem elkerülhetetlenül az emberek közötti harc közegévé és eszkö
zévé lesz. Éppen ez a magyarazata a természet feletti uralom paradoxonának: a mo
dern tudomány és technika jóvoltából minöségi ugrás következik be az ember termé
szet feletti hatalmában, ezzel egyidejűleg azonban minöségi ugrás történik az embe
rek egymás közti konfliktusaiban is. Ez a két dolog egyszersmind oka is, következmé
nye is egymásnak.

Az az elvont lehetőség, hogy az ember a tudomány és a technika segítségéveI fokoz
za uralmát a természet felett, az általános konkurencia viszonyai közepette alakul át
technikai haladássá: a technikai haladás átváltozik a létért való küzdelem közegévé.
Max Horkheimer a következőképpen jellemezte azt a történelmi dinamikát, amely az
újkorban előrehajtja a tudomány és a technika által megvalósuló uralmat a termé
szet felett: "Az emberek közti háborúskodás háborúban és békében - ez a kulcsa az
emberi faj telhetetlenségének és az ebből fakadó gyakorlati magatartásmódoknak,
valamint azoknak a tudományos kategóriáknak és módszereknek, amelyeknek alkal
mazásakor a természetet egyre inkább csak leghatékonyabb kiaknázásának néző

pontjából veszik szernügyre."!'
E megfontolások alapján világosan látható már, hogy miért volt egyoldalú és miért

vált végső soron ideológiává az újkor egyik uralkodó eszméje, hogy az ember a tu
domány és a technika segítségével megszerezheti az uralmat a természet felett. Amíg
egymással szemben álló társadalmi csoportok alkalmazzák a technikát, addig az em
bernek mint kollektív szubjektumnak a természet feletti uralma - fikció és ideológia;
elleplezi azt a tényállást, hogy a természet feletti uralom folyamata maga nem áll el-
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lenőrzésünk alatt, hanem irracionális kényszerűséggel halad előre, az emberiségen
belüli ellentmondásoktól hajtva. Itt beigazolódik Hegel mondása: az embernek. hogy
a természeten uralkodjék, előbb meg kell tanulnia saját magán uralkodni. A természet
feletti uralom - abban a konkrét formájában, ahogy az eddigi történelembőlmegismer
tük - azért paradox jelenség, mert kényszerű, irracionális dinamikája következtében az
ember hatalmával együtt megnövelte annak esélyét is, hogy elpusztítsa önmagát.

A természet feletti uralom tendenciájának kényszerűdinamikája

A természet feletti uralom tendenciája történelmileg a kapitalizmussal, a kapitalista
világpiaccal együtt bontakozott ki. Ismeretes, hogy a szabad piacgazdálkodásnak lé
nyegénél fogva dinamikus jellege van, mivel minden gazdasági egység expanzióra,
növekedésre törekszik. A nyereség legnagyobb részét tökésítik, hogy még több nyere
séget hozzon, mert minél tőkeerősebb egy vállalat, annál nagyobb esélye van arra,
hogy megbirkózzék a konkurenciával. A szabad piacgazdaságnak ez a dinamikus jel
lege az egyik legfontosabb oka a természet feletti fokozódó uralom feltartóztathatat
lan tendenciájának. A tőke növelésének szükségessége arra kényszeríti a gazdálkodó
egységeket, hogy folytonosan új termékeket fejlesszenek ki, hogyafogyasztókban
keltsék fel a szükségletet termékeik iránt, hogy mindig új termelési eljárásokat dol
gozzanak ki - s mindez együttesen ahhoz vezet, hogy egyre intenzívebbé és mélyre
hatóbbá válnak a természetbe való technikai beavatkozások.

E növekedési kényszer egyik további oka napjainkban a foglalkoztatottság prob
lémája. A technikai fejlődés során újabb és újabb munkamegtakarító eljárásokat dol
goznak ki, a feleslegessé váló munkaerőtviszont csak akkor lehet foglalkoztatni, ha a
gazdaság növekszik. Hogy elég munkahelyet lehessen teremteni, ahhoz többet kell
termelni, új termékeket és új szükségleteket kell bevezetni; s az sem számít, hogy
ezek az új dolgok valóban javítják-e az élet minőségétvagy sem.

A természet feletti uralom kényszerű dinamikájának azonban nemcsak gazdasági
okai vannak. A jelenleg ténylegesen adott világrendszer nem homogén nemzetközös
ség; azokhoz az ellentétekhez, amelyek a gazdasági konkurenciaharcból adódnak,
még ideológiai és politikai ellentétek is kapcsolódnak. Gondoljunk csak a kapitalista
és a szocialista tömb ellentéteire; az olyan, egymást kizáró ideológiák ellentéteire.
mint amilyen a liberalizmus, a kommunizmus és az iszlám; Észak és Dél ellentétére; a
Föld számtalan pontján dúló vallási, etnikai és faji ellentétekre. melyek következté
ben a második világháború befejezése óta mintegy 160 háború és fegyveres konflik
tus robbant ki, s ezek 16 millió halálos áldozatot követeltek.

A bellum omnium contra omnes viszonyai között kényszerű szükségesség minden
nemzetállam. minden ideológiai és politikai tömb számára gazdasági, politikai és
katonai hatalmának növelése. Ennek következménye az általános fegyverkezési ver
seny, amely a természet feletti "békés" uralomnál is nagyobb veszélyeket rejt magá
ban a természeti környezetre nézve. A természet feletti uralom paradoxona tehát
abban áll, hogy jelenlegi konkrét formájában az ember természet feletti uralma épp
az ellentétébe csaphat át: az ember képessé vált arra, hogy önmagát megsemmisítse
az uralma alá vont természeti erőkkel.
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