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Képzés a fenntartható jövõért
(Education for Sustainable Futu-

re konferencia, India, Ahmedabad, 

2005. január 18–20.)

 A merõ véletlenek játéka alakította 

úgy, hogy Indiában, a Gujarat állam-

ban levõ Ahmedabad városban éppen 

január közepétõl voltam hivatalos egy 

emberi jogi szervezetet meglátogatni, 

így ezt követõen idõben sem okozott 

problémát, hogy a BOCS Alapítványt 

képviseljem egy nemzetközi zöld kon-

ferencián.

 Indiában az ember hamar hozzá-

szokik, hogy sorozatosan pozitív és 

negatív meglepetések érik, az aznapi, 

legelsõ meglepi az volt, hogy a két bu-

dapestnyi nagyvárosban a konferencia 

színhelye éppen a szomszéd utcában 

volt. De, hogy még ez se kerüljön sok 

fáradságba az ottani téli nagy meleg-

ben, barátommal, Zsolttal, levágtuk az 

utat, a hátsó bejárat felõl közelítettük 

meg a terepet. Ha a külsõ kapukat és 

a kerítést nem látom, azt hittem volna, 

hogy egy õserdõbe kerültem: az utca 

nyüzsgéséhez, szemétdombjaihoz és 

népes állatkertjéhez képest ez újra 

egy másik világ! A hatalmas páfrá-

nyok, egzotikus fák, az elképesztõ 

arborétum, az itthon megszokottól 

eltérõ dallamokat csivitelõ madarak, 

káprázatos színekben „páváskodó” 

pávák mind azt sejtették, eltévedtünk, 

ez nem lehet egy kilencszáz fõs kon-

ferenciának helyet adó terület. Habár 

azzal tisztában voltam, hogy a házi-

gazda CEE (Környezeti Nevelés Köz-

pont, Centre for Environmental Edu-

cation) nagyon gazdag háttérbázissal 

rendelkezik, soha nem gondoltam 

volna, hogy indiai viszonylatokban en-

nek ilyen ordító különbséget jelentõ 

vetülete lehet.

 Tízperces kirándulásunk után be-

lefutunk ottlétem céljába: „Educati-

on for Sustainable Future” (Képzés 

a fenntartható jövõért) transzparens 

jelzi, hogy jó helyen járunk. Az el-

sõ benyomások gyors számbavétele 

után az egyenleg a következõ: na-

gyon tiszta, nagyon kulturált környe-

zet – még az európai zöldek is biztos 

megirigyelnék –, nagyon jó tervezésû 

kõházak, melyek automatikusan su-

gallják a falaik között folyó munka 

minõségét, és az utca népéhez nem 

hasonlítható, kulturált sokaság: a nõk 

száriban, a férfi ak elég vegyes, de jó 

benyomást keltõ viseletben. Bár ez 

egy nemzetközi konferencia, mégis 

a résztvevõk túlnyomórészt indiaiak, 

csak kevés magamfajta fehérrel és 

néhány kínaival, afrikaival találkozom. 

Erõsen elképedünk, amikor Zsolttól 

kérdezek valamit, és a hátam mö-

gött egy srác válaszol magyarul! Jól 

hallottuk, õ is magyar, Romániából. 

Röviden megismerkedünk, aztán a 

Magyarországtól távolabb élõk felé 

fordulunk, nagy terepet kell még be-

mérnünk.

 Ottlétem alatt nem sikerült meg-

szoknom, hogy ez is India, minden 

annyira kézben tartottnak, jól meg-

szervezettnek, elsõ osztályúan mû-

ködõnek bizonyult. A fõ elõadásoknak 

helyet adó platz felett kifeszülõ kék 

ponyva hûsítõ színhatást kölcsönöz a 

hallgatóságnak. A környezõ épületek 

maximálisan kiszolgálják a mûhely-

munka igényeit, míg az alagsorban a 

különbözõ indiai zöldek mutatkoznak 

be „portékáikat kiterítve”. A hatalmas 

udvarban bolyongva szõnyegen lép-

delsz: az utakat zsákszerû anyaggal 

fedték be. Itt mindenféle kiállítást 



BEREK

106106

megtekinthetsz: napelemes autó, rizs- 

és magkiállítás, földrengés és árvíz 

sújtotta területeken mûködõ zöld-re-

habilitációs programok, és még hosz-

szan sorolhatnám.

 Közben megtudom, hogy a há-

zigazda szervezetnek (CEE) harminc 

irodája és kétszázötven alkalmazottja 

van India-szerte. „Belefutok” egyikük-

be és kifaggatom. Tanítási segédanya-

gokat, érdekes „zöld” társasjátékokat 

mutat, melyeket iskolákban használ-

nak és terjesztenek. Sokkoló adatokat 

tudok meg részben tõle, részben az 

elõadásokból: 2050-re a világ lakos-

sága várhatóan eléri a kilencmilliár-

dot, s a növekedés a harmadik világ-

ban fog bekövetkezni. Ez mérhetetlen 

terheket ró a természeti erõforrások-

ra, a biodiverzitásra és az ökológiai 

egyensúlyra. Meg kell vizsgálnunk, 

hogyan használjuk az erõforrásainkat, 

hogyan segítsük elõ a fenntartható fo-

gyasztást. A világ népességének a fele 

húsz éven aluli, és a fi atalok kilencven 

százaléka a fejlõdõ világban él, tehát 

a közeljövõ globális gazdasága az 

õ kezükben van. Riportalanyom cél-

csoportja az iskolákon kívül a városi 

fi atalság, akiknek a médiainformációk 

és internet-hozzáférés valamennyire 

biztosított.

 Elbúcsúzom, a virtuális falu felé ve-

szem az utamat. A hihetetlenül jópo-

fa, kis kerek szalmatetõs sárkunyhó, 

melynek falára apró kis tükrök vannak 

rányomva, szinte csalogatja befelé a 

számítógépet, netet használni szán-

dékozókat. Leszólítok egy másik fi atal 

srácot, nem minden érdek nélkül: 

gitár van nála. Amíg Zsolt elkéri és ki-

próbálja, én hamar kontaktust terem-

tek: Delhibõl jöttek, a legkülönbözõbb 

„zöld” kérdésekkel foglalkoznak a hul-

ladékkezeléstõl elkezdve a AIDS-ig. 

Utcai elõadásokat és színdarabokat is 

tartanak, melyeknek lényege a „public 

awareness” (tudatosság felkeltése), és 

a konferencia után Delhiben mindjárt 

meg is nézhetünk egyet – invitálnak. 

Különben nagyon szívesen eljönné-

nek Magyarországra is, vagy legalább 

szívesen kapcsolatba lépnének itteni 

zöldekkel…

 Ez után én magam is interjú-alany-

nyá válok: a helyi televízió faggat: 

honnan vagyok, hogy kerültem oda, 

mi a véleményem errõl a nagyszabású 

szemináriumról és a kiállításokról…

 A konferenciát az indiai környe-

zetvédelmi miniszter nyitotta meg, 

és az õt követõ elõadók sem kisebb 

személyek, mint egy ausztráliai egye-

temi professzor vagy az UNESCO Ázsia 

Képzés megbízottja. Az elõadók nem-

zetisége igen tarka: különféle európai, 

afrikai és ázsiai országokból szár-

maznak. Délutánonként mûhelymun-

ka folyik húsz csoportban a legkülön-

félébb témákban, mint pl. „Nevelés 

az óceánok megvédésére”, „Részvétel 

a fenntartható hulladékkezelésben”, 

„Ötletek a cselekvésre” vagy a „Média 

bevonása a fenntarthatóságra való 

nevelésbe”. Több helyre bekopogta-

tok, de így sajnos sehol sem vagyok 

ott igazán. Azonban, ha elmélyedni 

nincs is lehetõségem, átfogóbb képet 

kapok.

 2005–2014. az ENSZ „Fenntart-

ható fejlõdésre nevelésének évtize-

de”. Igazán komoly törekvésekkel és 

mélyen elkötelezett, céltudatos „zöl-

dekkel” találkoztam Indiában, a világ 

egyik elmaradott részének tekintett 

helyen. Ezek után még kíváncsibb 

vagyok: a Nyugat milyen fejlesztési 

koreográfi ával fog elõrukkolni, miután 

bebizonyosodott, hogy sok szempont-

ból nem járható, nem követhetõ az 

Elsõ Világ fejlõdési mintája.

Zsoldos Betty

Bocs.hu
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Ahmedabadi nyilatkozat. Ezt a nyi-

latkozatot 2005. január 20-án, az indi-

ai Ahmedabadban, a Környezeti Neve-

lés Központjában tartott konferencián 

fogalmazta meg a fenntartható fejlõ-

désre való nevelés több mint nyolc-

száz tanuló, gondolkodó és praktizáló 

elkötelezettje, akik több mint negyven 

országból érkeztek.

 Az Egyesült Nemzetek Szerveze-

te „Fenntartható fejlõdésre nevelés 

évtizede” (DESD – Decade of Edu-

cation for Sustainable Development) 

program elsõ nemzetközi összejöve-

tele alkalmából melegen üdvözöljük a 

kezdeményezést, amely hangsúlyozza 

a gyakorlati nevelésben rejlõ azon 

lehetõségeket, melyek segítségével 

elterjeszthetjük a fenntartható életfor-

mát és gondolkodásmódot.

 Ahhoz, hogy a világ népei minõ-

ségi életet élhessenek, sürgõsen cse-

lekednünk kell egy fenntartható jövõ 

megvalósítása érdekében.

 A mutatók azonban nem fenn-

tarthatóságot jeleznek, ezért az egyre 

szaporodó zöld mozgalmak világszer-

te hatalmas erõfeszítéseket tesznek a 

változásra.

 Magunkénak érezzük a felelõssé-

get és mindenkit arra buzdítunk, hogy 

csatlakozzon hozzánk azért, hogy az 

alázat, az összefogás és az emberies-

ség erejével megtehessünk mindent 

az évtized alapelvének érvényesülésé-

ért. Kérjük, terjesszék minél szélesebb 

körben ezt a felhívást hálózatokon, 

partnerkapcsolatokon és intézménye-

ken keresztül.

 Mivel abban a városban gyûltünk 

össze, ahol Mahatma Gandhi élt és 

dolgozott, emlékezzünk az õ szavaira: 

„Nevelés az életért, nevelés egy életen 

át, nevelés mindenütt az életben.” 

Ezek a szavak megerõsítik részvételt 

követelõ és élethosszig tartó elkötele-

zettségünket a nevelés iránt.

 Szilárd meggyõzõdésünk, hogy a 

fenntartható fejlõdés alapvetõ felté-

tele az, hogy minden ember vegye 

kezébe saját sorsát a társadalmi igaz-

ságosság és méltányosság szabályait 

fi gyelembe véve. A saját lábra állás se-

gítésében a gyakorlatközpontú képzés 

kulcsfontosságú tényezõ.

 Az ESD (Képzés a fenntartható 

fejlõdésért) azt jelenti, hogy nem úgy 

szemléljük a nevelést, mint egy „átadó 

mechanizmust”, hanem felismerjük 

azt, hogy mi mindannyian tanulók és 

tanítók vagyunk egyszerre. Az ilyen 

típusú képzésnek falvakban és váro-

sok ban, általános iskolákban és egye-

temeken, irodai munkahelyeken és a 

szerelõszalag mellett, minisztériumi 

épületekben és polgármesteri hivata-

lokban egyaránt teret kell biztosítani. 

Mindenkinek küzdenie kell azért, hogy 

úgy éljen és dolgozzon, hogy védje 

környezetét, helyezze elõtérbe a tár-

sadalmi igazságosságot, és segítse 

elõ a helyes gazdálkodást a jelen és a 

jövõ nemzedékek számára egyaránt.

 Mindannyiunknak meg kell tanul-

nunk megoldani konfl iktusainkat, egy 

gondoskodó társadalmat építeni és 

békében élni.

 A(z ESD) nevelés a saját életstílusunk 

és képességeink vizsgálatával kezdõdik, 

hogy mintát adjunk másoknak és elõ-

segítsük a fenntarthatóságot saját kö-

zösségünkön belül. Megfogadjuk, hogy 

megosztjuk egymással tapasztalatainkat 

és tudásunkat, hogy a fenntarthatóság 

eszményét folyamatosan terjeszthessük 

a gyakorlatban. Az Egyesült Nemzetek 

Szervezete „Fenntartható fejlõdésre ne-

velés évtizede” programjának mozgató-

rugói kívánunk lenni.

 Bízunk abban, hogy az évtized cél-

kitûzései meg fognak valósulni, és 

hogy Ahmedabadból eljut mindenhova 

a felhívás, az elkötelezettség, a remény 

és a lelkesedés szellemének szava.
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Egy sugárfelderítõ
Interjú Szergej Mirnij Csernobil-szakértõvel, aki személyesen 
részt vett a katasztrófa következményeinek felszámolásá-
ban. Az interjút Budapesten készítette Bratka László, 2005. 
március 7-én.

 – Idén lesz a csernobili katasztrófa egy híján huszadik évfordulója. Az el-

múlt idõ lehetõvé teszi, hogy végsõ, általános értékelést mondjon az esemé-

nyekrõl?

 – Csernobil hatalmas katasztrófa volt, mégpedig szerencsés katasztrófa. 

Ugyanakkor én mint olyan ember, aki egyrészt ott volt és dolgozott a kataszt-

rófa helyszínén szinte közvetlenül a robbanás után, másrészt hosszú éveket 

töltött az események tudományos megismerésével, értelmezésével, arra a kö-

vetkeztetésre jutottam, hogy Csernobil valójában hatalmas gyõzelem volt.

 – Miért?

 – Ahhoz, hogy ezt megértsük, el kell mondani, hogy mi volt Csernobil, mi 

lehetett volna, és most mi. A csernobili katasztrófa az atomerõmûben történt 

robbanással kezdõdött. A robbanás Ukrajnában történt, a kétmilliós ukrán 

fõvárostól, Kijevtõl 130 kilométerre északra, az orosz–belorusz–ukrán határ 

találkozása közelében. Az atomreaktor tervezési hibái és a helytelen üzeme-

lés szerencsétlen egybeesése következtében erõs túlmelegedés lépett fel az 

atommáglyában, és felrobbant. A robbanás 1986. április 26-án történt a né-

gyes számú reaktorban, a gõz túlnyomása következtében, amit vegyi robbanás 

követett. A gõz hidrogénre és oxigénre bomlott, és az atmoszférába távozott. 

A reaktorban – a fûtõelemekbõl – képzõdött radioaktív masszában néhány 

napig lassult a radioaktív reakció, de aztán erõsödni kezdett, és egyre jobban 

megközelítette azt az állapotot, amikor atomrobbanás következik be. Az atom-

robbanás megelõzésére, a radioaktív folyamatokat lassító anyagokat szórtak 

helikopterrõl a radioaktív masszába, vagy szállítottak oda emberi izomerõvel. 

Ötezer tonna anyagról – homokról, bórról és ólomról volt szó. A reaktorba jut-

tatott anyagoknak köszönhetõen néhány napon belül, 1986. május hatodikára 

sikerült elhárítani az atomrobbanás veszélyét, erõsen gyengült a radioaktív 

reakció. Amikor a tudósok a végsõ számításokat elvégezték, kiderült, hogy 

a négyes számú reaktorban lévõ radioaktív anyag négy százaléka került ki a 

levegõbe; ha atomrobbanás következett volna be, az a másik három reaktort 

is atombombaként robbantotta volna föl. A hirosimai és nagaszaki robbanás-

nál összehasonlíthatatlanul nagyobb robbanás következett volna be, amit sú-

lyosbított volna, hogy nem a levegõben történik – mint a japán városok fölött 

–, hanem a földön. Azt nevezem gyõzelemnek, hogy az emberek tízezreinek 

szervezett munkája megelõzte a robbanást, és hõsiességrõl azért beszélek, 

mert egy olyan reaktor mellett dolgoztak, amelyik bármelyik pillanatban atom-

bombaként felrobbanhatott volna. Gyõzelem az is, hogy szakképzett emberek 

ki tudták számítani, hogy mit, hová kell dobni a reaktorban, hogy elfojtsák a 

láncreakciót.
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 – Katonai vagy polgári hatóság irányította ezt a munkát?

 – Ugyanaz a szovjet hatalom, amelyik elõidézte a robbanást az erõmûben. 

A Szovjetunióban nem lehetett szétválasztani a katonai és polgári hatóságokat, 

mivel militarizált ország volt. Minden felnõtt férfi  hadköteles, tartalékos tiszt 

vagy katona volt.

 – Ön mikor, hogyan került Csernobilbe, mi volt a feladata? Milyen körül-

mények, állapotok fogadták?

 – Egyszerûen nyugalom volt az országban, mindenki tudta, hogy robbanás 

történt, de a félretájékoztatás és a hiányos információk miatt a méretével nem 

volt tisztában még az olyan speciális, sugárfelderítõ képzettséggel rendelkezõ 

ember sem, mint én. A tartalékos tisztek második váltásával kerültem július 13-

án Csernobilbe. Az elsõ csoportot váltottuk föl, amelynek tagjai elszenvedték 

a szabályok szerint elviselhetõ 25 röntgenes sugáradagot. Húsz emberbõl álló 

szakasz vezetõjeként teljesítettem szolgálatot, és sugárfelderítésre jártam egy 

speciális páncélkocsi parancsnokaként. Az erõmû környékén harminc kilomé-

teres zónában mozogtunk, fõ tevékenységünk az volt, hogy naponta ugyanazon 

az útvonalon vonultunk, és mértük a sugárzást. Fontos útvonal vezetett például 

egy fenyvesben, amelynek a lombozata elõször megsárgult, aztán vörössé vált 

a sugárzás hatására.

 A mérési adatokat továbbítottuk a törzsnek, ott térképre vezették, és a 

térképek és a mérési adatok folyamatos összehasonlításával követni lehetett, 

milyen változások történnek.

 Általánosságban azt lehet elmondani, hogy a robbanás idején fújó szél két 

nyelv alakú területen terítette el a radioaktív szennyezõdést – egy keskeny, erõ-

sen szennyezett nyelv nyúlt nyugat felé, és egy széles, gyengébben szennyezett 

nyelv északra, Belorusszia felé. Mivel a robbanás idején keletrõl fújt a szél, ke-

letre és délre nem került szennyezõdés, és a robbanás helyétõl néhány kilomé-

terre keletre ezerszer kisebb volt a sugárzás. A szennyezõdés természetének 

jellemzésére érdemes elmondani, hogy Pripjaty város a két szennyezett nyelv 

között volt, de ide nem jutott katasztrofálisan magas sugárzású szennyezõdés. 

A katasztrófát kísérõ szerencsesorozat újabb állomása, hogy a robbanás pilla-

natában keletrõl fújt a szél, hiszen nem került szennyezõ anyag a legsûrûbben 

lakott területekre, köztük a kétmilliós Kijevbe, ahol nyugodtan zajlottak a május 

elsejei felvonulások.

 – Milyen hangulatban, milyen körülmények közt folyt a munka? Érzõ-

dött-e valami hõsies hangulat, vagy „csak” keményen hajtottak?

 – A szovjet korszak nagyszerû humoristáját, Mihail Zsvanyeckijt idézném. 

Van egy mondata, amely szerint egyes emberek hõsiessége mások trehánysá-

gának és hülyeségének a következménye. Ez az alapformula megint beigazoló-

dott. A legnagyobb problémát nem a sugárzás jelentette. Nagyon ritka eset volt, 

hogy a sugárzás ölt meg valakit, kivéve az elsõ napokat, amikor különleges 

helyzet állt fönn. Bármilyen furcsának tûnik, nehéz, feszült és veszélyes, de nor-

mális munka volt, amit végeztem. Jellemzõ például, hogy önként jelentkeztünk 

felderítésre, hogy ne kelljen a táborban maradni, bár a felderítés veszélyesebb 

volt – én például rendszeresen 3-400 méterre mentem el páncélkocsin a reak-

tor falán keletkezet „szakadástól”. A robbanás helyétõl harmincöt kilométerre, 

sugármentes helyen lévõ tábor tipikus szovjet katonai sátortábor volt, amely-



BEREK

110110

ben egy zászlóalj sugár- és vegyi felderítõt, több zászlóalj sugárfertõtlenítõt 

helyeztek el – az utóbbiak tisztították a fertõzött területet. A táborban millióféle 

munka, szemle, takarítás, építés folyt, és hogy ettõl megszabaduljunk, inkább 

felderítésre mentünk. Egyébként azt mondhatnám, hogy egész idõ alatt a leg-

veszélyesebb, bármilyen nevetséges, a sugárfertõzött zónából való kilépés volt. 

A páncélkocsink mindennap magas sugárzásban haladt, és amikor elhagytuk 

a zónát, hogy visszatérjünk a táborba, megmérték a sugárzását. Nagyon nehéz 

volt lemosással az elõírt, ideálisan alacsony, de az adott körülmények közt szin-

te elérhetetlen szint alá csökkenteni a sugárzását. A parancsnok szinte soha-

sem aludt, mert a táborba éjszaka visszatérve mindenféle papírmunkát kellett 

végezni, például összeszámolni, hány röntgen érte az egész századot (ráadásul 

úgy, hogy személyi dózismérõ nem is volt). Közben a másnapi munkát is elõ 

kellett készíteni.

 – Speciális öltözéket viseltek?

 – Nem. Az élet, a szolgálat minden esetére a szokásos egyenruhát hordtuk, 

csak alváshoz vetettük le.

 – Védõfelszerelés?

 – Légszûrõt viseltünk, amely eltakarta a szájat és az orrot, és megakadá-

lyozta, hogy radioaktív por kerüljön a szervezetbe.

 – 1986 augusztusában visszatért a polgári életbe. Mit csinált azután?

 – Tudtam, hogy meglehetõsen érdekesek a sugárfelderítõként szerzett 

tapasztalataim. Ezért írtam egy, a személyes tapasztalataimat megörökítõ és 

a szellemileg megismerhetõ dolgokat megfogalmazó, számtalan apró részbõl 

mozaikszerûen összeálló elbeszélésgyûjteményt, amelynek címe: Rosszabb a 

sugárzásnál (Egy sugárfelderítõ tiszt egy napja). Nyomtatásban 2001-ben jelent 

meg, de az újabban megszerezett ismeretek szerint azóta is bõvítem. 1997-

ben Moszkvában díjat nyertem vele egy fi lmes újság nemzetközi pályázatán. 

2004-ben a Prolom (Hasadék) címû fi lmkomédia forgatókönyvével harmadik 

díjat nyertem Ukrajna legtekintélyesebb ilyen pályázatán, amelynek A szó meg-

koronázása a címe. Most fejeztem be Élõerõ címû mûvemet; dokumentaris-

ta-komikus regény, hiszen Csernobilben is sok humoros dolog történt.

 Írtam tudományos könyvet a katasztrófafelszámolók egészségi állapotáról. 

Meghívtak az Európai Parlamentbe, ahol Csernobil következményeirõl beszél-

tem, és hogy hogyan lehet megszüntetni ezeket. A Közép-Európai Egyetemen 

ökológiai diplomát szereztem.


