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Ökumenikus környezetvédelmi körutunk negyedik állomásán, Mezőberényben egyszer csak azt éreztem, hogy 
mindenki nagyon fi gyel. Tirják László, a Körös–Maros Nemzeti Park igazgatója székelyföldi tapasztalatairól 
beszélt. Úgy kezdődött, mint egy népmese: „A kicsi falu Székelyudvarhely és Székelykeresztúr között bújt meg, 
de Bögöznél messze le kellett térni a főútról. Ott görnyedt az öreg a házában, de jól érezte magát, családja körében 
kukoricát morzsolt.” Szemben ültem a mezőberényi evangélikus gyülekezet tagjaival, hiszen az én dolgom az volt, 
hogy a kerekasztal-beszélgetést vezessem. Szerepemből kiesve a szemeket fi gyeltem, és majdnem biztos voltam ben-
ne, hogy az alföldi emberek látják maguk előtt az öreg székelyt. Nekem eddigi életemben kukoricamorzsoláshoz 
nem sok közöm volt, próbáltam inkább a tanulságra összpontosítani. Kiderült, hogy az öreg a több mint tíz évvel 
ezelőtti történet idején a kukoricacsőről két sort mindig vetőmagnak tett félre, úgy, ahogy ezt szüleitől tanulta. „Ez 
biztosította, hogy mindig a helybeli ökotípusba tartozó magot vessenek, olyat, amelyik azon a vidéken biztosan jól 
megél” – magyarázta a nemzeti park igazgatója. „A kukoricáról persze tudjuk, hogy Amerikából származik, de az 
egyszerű eszközökkel zajló nemesítés segítségével alkalmazkodott a helyi éghajlathoz.” 

Ám az esetleírás itt nem ért véget. Az elmúlt adventben Tirják László megint benézett az öreghez, aki elmondta, 
hogy már ők is a multinacionális cég vetőmagját vásárolják – szép kiszerelésben. A történet hirtelen túlnőtt önmagán, 
s már az egész elhibázott fogyasztói kultúráról szólt. Évszázadok emberi tapasztalata és genetikai öröksége néhány 
év alatt elvész. Egy generáció múlva hiába próbáljuk visszahozni. A szabványosított kukorica a kis székelyföldi falu 
határában egész biztos rosszabb termést fog hozni. Ráadásul a kukoricacsövön valószínűleg terméketlen magok 
lesznek, ezért aztán minden évben jó pénzért új vetőmagot kell vásárolni.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának TIÉD-projektje február elején indult. A TIÉD betűszó 
annyit tesz, hogy Tradicionális és Innovatív Értékek Dialógusban, és arra utal, hogy az országban tizenkét helyen 
szervezett kétnapos programok megpróbálják a helybeli gyülekezetek tagjaiban tudatosítani, hogy életmódjuk-
ban milyen értékes, környezettudatos, fenntartható elemek vannak, és mi az, amin érdemes lenne változtatni. 
Mikor elolvastam, hogy a program az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program 
pályázatának támogatásával valósul meg, nekem már sok volt a terv, program és projekt. Mindig erőt kell vennem 
magamon, hogy a bürokratikus nyelvű pályázatok világában meglássam a lehetőségeket. Aztán dr. Bóna Zoltán 
református lelkipásztor és főképpen Béres Tamás evangélikus teológiai tanár felkérésére mégis csatlakoztam a 
csapathoz, és nem bántam meg. Februárban Tégláson és Balassagyarmaton még zúzmarás volt a táj, és nehezen 
találtam a helyem. Március végén, Csurgón az volt a legnagyobb élményem, hogy a Duna–Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság természetvédelmi őrével bimbózó kockásliliomokat láthattunk a város határában. De a természeti 
élmények mellett egyre fontosabbá váltak azok a kerekasztal-beszélgetések, amelyeket én próbáltam összefogni, és 
azok a spontán beszélgetések, amelyeket az érdeklődő gyülekezeti tagokkal és vonatozás (esetleg környezetromboló 
autózás) közben az előadótársakkal folytattam. 
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A Bodrogzug jeles civil szakértőjét azért hívtuk meg Sárospatakra, mert legalább két évtizede az ártéri folyógaz-
dálkodás gazdag múltját és elhibázott jelenét kutatja. Róla tudtuk, hogy energiapazarló ipari társadalmunk egyéb 
tévedéseiről is izgalmas gondolatai lesznek. De kiderült, hogy a pápai polgármester, a balassagyarmati evangélikus 
lelkész és a gyulai környezetvédelmi köztisztviselő is tudatában van korunk környezeti és szellemi válságának, és 
szenvedélyesen keresi a kiutat. Kétnapos programmal nem lehet egy kisváros lakóinak gondolkodásmódját meg-
változtatni, de esetleg segíthetünk abban, hogy a gyülekezetek a környezeti problémák megoldásában is keressék a 
kapcsolatot a város vezetésével és a helybeli civil szervezetekkel. Az pedig mindenképpen eredmény, hogy nekünk, a 
program munkatársainak reálisabb képünk lesz a hazai (többnyire protestáns) közösségek ökológiai érzékenységéről. 
A személyes találkozások megerősítették azt, amit Fábri György és Fábri István 2010-ben végzett egyházszociológiai 
felmérésében olvashattunk: az evangélikusok úgy tartják magukról, hogy a társadalom többi tagjánál fontosabb 
számukra a környezet védelme. A mi szubjektív felmérésünk szerint a reformátusok sem maradnak el az evangéli-
kusoktól. A tervezett tizenkét programból nyolc lezajlott, nem korai kijelenteni, hogy a hazai gyülekezetek régen túl 
vannak azon az időszakon, mikor az általános reagálás ennyi volt: „Környezetvédelem, igen, ez fontos téma, össze 
kell szedni a szemetet.” Nagyon sokan úgy gondolkoznak a környékbeli falvak mezőgazdasági termékeinek piacra 
jutásáról, a város új sétálóutcájáról, a templomtorony felújításáról, hogy közben nem tévesztik szem elől a tágabb képet. 

A református gyülekezetekben a leginkább Végh László előadásait várták, róla már az országban sokfelé hallot-
tak. A program keretében nem csak a templomi közösségeknek tartott előadásokat. Több évtizedes egyetemi oktatói 
tapasztalattal a háta mögött ahhoz is ért, hogy a pápai szakképző iskolások vagy az alsózsolcai metodista cigány 
gyülekezet tagjainak nyelvén fogalmazza meg, amit a földi élet fenntarthatóságáról megértett. Az Erőforrásokról 
és a világgazdaságról Fukusima után című írásából most a Credo olvasói is megismerhetik gondolkodásmódját.

Sokan abban reménykednek, hogy kényelmes, energiapazarló életmódunk fenntartható, hiszen eddig még 
mindig jöttek olyan új technikai megoldások, amelyekre az átlagemberek nem számítottak. Egyelőre nem tudunk 
ilyen küszöbön álló megoldásokról, de ha hirtelen beköszöntene például a fúziós erőművek kora, az sem oldaná 
meg problémáinkat. A fősodorhoz tartozó közgazdászok és politikusok a folyamatos gazdasági növekedésben bíz-
nak, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Föld erőforrásait egyre gyorsuló tempóban – nagy energiabefektetéssel 
és környezetszennyezéssel – hulladékká alakítjuk. Nem spórolhatjuk meg életmódunk alapvető újragondolását.

A keresztény embereknek még egy – szerintem hamis – reményük lehet. „Isten nem hagyhatja, hogy ez a cso-
dálatos földi élővilág pusztulásnak induljon!” – mondják egyesek. Én úgy látom, hogy már pusztulásnak indult. 
Nem hiszem, hogy nélkülünk megfordulhatnának a jelenlegi folyamatok. Keresztény nyelven fogalmazva: Isten 
munkatársakat keres. 

Gadó György Pál

Gadó György Pál környezetvédelmi újságíró, természetvédelmi szakmérnök, erdőmérnök. 
Önkéntes és főállású környezetvédőként az elmúlt huszonöt évben foglalkozott többek között 
faültető programok szervezésével, a Magyarországra visszatérő farkasok védelmével és a 
hulladékképződés megelőzésének kérdéseivel. Újságíróként természetvédelmi tévéműsort 
szerkesztett a Duna TV-ben, filmeket készített a Kárpát-medencében, a Duna-Deltában és 
Szibériában. Jelenleg szabadúszó, a Magyar Rádió külső munkatársa. Evangélikus iskolákban 
és gyülekezetekben gyakran tart előadást arról, hogy milyen veszélyeket és lehetőségeket 
hozott az ökológiai válság.


