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A dolgozat szeretné áttekinteni azt a folyamatot, mely a Föld, mint élő organizmus
megismerésének felfedezésével kezdődött, amelyet világméretű birodalmak befolyá
soltak, konferenciák témájául szolgáltak bolygónk hosszútávon lakhatóvá tételéért,
és melynek révén eljutott abba az állapotba, hogy a világ egyik legnagyobb gazdasági
ereje – a Donald J. Trump (1946–) vezette USA – kihátrájon belőle. A fellelhető vizu
ális anyagokat segítségül hívva szeretném bemutatni azt a grafikai világot is, amely a
természeti környezet időről-időre felfedezett titkait formába öntötte, és a környezet
változás és -védelem ikonikus és meghatározó jelei lettek. A kronológiai áttekintés
kísérletet tesz minden fontos, a jelen világát is befolyásoló gondolkodót, felfedezést,
elméletet és nemzetközi egyezményt érinteni. Mivel az 1972-es stockholmi ENSZ
Konferenciától számítva az események nagyon jól dokumentáltak, a dolgozat az ezt
megelőző mérföldkövekre fókuszál.
A mai formájukban négy fő gyűjteményből (szamhita) álló Védák, India legrégibb iro
dalmi emlékei. A világban a Tér, Levegő, Tűz, Víz és Föld, valamint a természeti tör
vények rendszere tartja fenn a rendet a legapróbb dolgoktól a növények növekedésén
át a bolygók mozgásáig. Minden Véda-gyűjtemény tartalmaz Āraņyakát, vagyis egy
Erdei Könyvet,1 mely a családos élettől erdőbe visszavonult, vagyis a vānaprastha élet
rend tagjait segíti a szent szövegek tanulmányozásának gyakorlásában és lelki gyakor
lataikban való elmerülésben. A Védák ezen írása az ember természettel való harmó
nikus együttélését hangsúlyozza.
A Gilgames-eposz – ha elfogadjuk, hogy valós eseményt és nem mítikus történést, szim
bolikus értelmű utalást hordoz – nagykiterjedésű dél-iraki cédruserdőkről és azok
ember általi pusztításáról számol be, melyet az istenek a földek kiszárításával, felége
tésével torolnak meg. 2100 körül ezen a területen a talajerózió és a túlzott savasodás
(„a föld fehér lett”) teszi tönkre a mezőgazdaságot. Az északra, Babilon és Asszíria te
rületére költöző civilizáció újabb erdőírtása a kultúra felemelkedéséhez, majd későbbi
eltűnéséhez vezet.2 Az egyik első, erdők védelméről írt törvény a sumér Ur városhoz
kötődik.3
A fokozatos erdőirtásból származó alapanyaghiány (így a stratégiailag fontos hajóépí
téshez szükséges faanyag csökkenése) és a termőföldek túlzott kihasználása miatt el
sorvad a korábban virágzó tengeri nagyhatalom, a Minószi-civilizáció.4
Ökológiai problémák miatt összeomlik a Maja Birodalom, az amerikai kontinens egyik
legjelentősebb civilizációja. A túlnépesedett társadalom túlzott fogyasztásával pár
huzamosan kiírtja a környék erdeit, kimeríti az életet adó termőtalajt, megpecsé
telve ezzel saját sorsát.5
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A Servius Tullius (?– Kr. e. 535) római királya által megkezdett talajvíz, majd
szennyvízelvezető csatorna (cloaca maxima) építését Lucius Tarquinius Superbus (Kr. e. 6
 . század–495) etruszk király fejezi be.6 A legrégebbi, Kr. e. 312-ben
épített Aqua Appia vízvezeték (aquaductus) tizenhat kilométeren, szinte teljes
egészében a föld alatt húzódik, ellátva Róma lakosságát tiszta ivóvízzel. A római
csatornarendszer és közegészségügy színvonala a 18. század közepéig ismeretlen
marad Európában.7
A babiloni, görög, libanoni és itáliai erdőkből származó faanyagok ugyan hozzáse
gítik az említett országokat gazdaságuk erősödéséhez (hajóépítés, fűtés, fémek
kiolvasztása), azonban a túlzott kitermelés miatt fellépő tüzelőanyag-hiány a
görögöket arra készteti, hogy kialakítsák az energiatudatos építészet kereteit: a
házfalakkal felfogott napsugarak energiájával egyfajta passzív napenergiahasz
nosítást érnek el. A rómaiak a nap energiáját üvegházakban fogják fel és növény
termesztésre használják fel.8 Róma legnagyobb építésze, Marcus Vitruvius Pollio
(Kr. e. 80/70–15) a meghódított Görögországban találkozik napenergiával fűtött
házakkal, átfogó építészettörténeti írásában pedig az épületek és fürdők házai
nak megfelelő szoláris tájolását hangsúlyozza.9 A rómaiak nem csupán átveszik
a görög szoláris építészetet, hanem a nagyméretű birodalom különböző klímájú
területeire más-más építészeti megoldásokat dolgoznak ki.
Az erdők kiírtása mellett a görög és római vallás védelmet biztosít a meghatáro
zott szempontok szerint (a város határában, pozitív energiájú helyen, idősebb
facsoportok körül) elkülönített, görögül alsos vagy plural alse, latinul lucus vagy
nemusnak nevezett szent ligeteknek.10
A talajvédelem nem kap különösen nagy hangsúlyt a Földközi-tenger környékén,
azonban a kínai, indiai és perui kultúrák már idejekorán megértik a talajerózió
hosszú távú hatását, és továbbélésük miatt meg is próbálják azt megakadályozni.
Támfalakat húznak a lecsúszó földterületek köré, kialakítva a teraszos földmű
velést, bevezetik a vetésforgót, valamint természetes műtrágyát alkalmaznak a
földek termőképességének javítására.11
A görög orvos, Hippokratész (Kr. e. 460–375) az orvostudomány atyja hangsúlyoz
za a természet gyóg yító erejét. Az egészség megőrzésében nagy szerepet tulaj
donít a helyes táplálkozásnak, a testmozgásnak, valamint az éghajlatnak. Egyik
könyve, a De aere, aquis et locis (Levegőről, a vizekről és a vidékekről)12 az ember
(és az őt körülvevő világ) ökológiájával foglalkozó tudományág legkorábbi is
mert munkája.
Ashoka vagy Piyadarsi (Kr. e. 304–232) az indiai Maurja-dinasztia uralkodója13 fel
állítatja Oszloprendeleteit, amelyek közül az ötödik kimondja: „Húsz évvel a koronázás után a következő állatokat nyilvánítják védettnek: a papagájt, mainát (seregélyféle), libát, vadmacskát, denevért, királyhangyát, ékszer- és egyéb teknőst, csontnélküli és
csontos halat, sündisznót, mókust, szarvast, bikát, vadszamarat, vad- és házigalambot
és minden négylábú élőlényt, amely sem nem hasznos, sem nem ehető.14
A légszennyezés már az ipari forradalom előtt is problémát jelent a nagyvárosokban
élőknek. A középkori, nagymennyiségű embertömeget koncentráló lakóhelyeken a
levegőben szálló – főként hulladékokból, olyan kézműipari tevékenységekből, ahol
az olvasztás és a cserzés jelen volt, textíliákból, szennyvízpárából és megszáradt állati
trágyából származó – kisebb-nagyobb szemcsék, valamint a mai orrnak szinte elvi
selhetetlen szagok terjengtek. A rómaiak a poros levegőt gravioris caelinek, nehéz égnek, a büdöset pedig infamis aernek, vagyis hírhedt levegőnek hívják.15 Az államférfi
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és filozófus Lucius Annaeus Seneca (Kr. e. 4–65) a 61-es években kelt írásában külön
említést is tesz a városi levegő problémájáról.16
Az ismert történelem első, napenergiával foglalkozó jogszabálya I. Justinianus csá
szárhoz (483–565) és 535-ben kiadott Corpus Iuris Civilis törvénykönyvéhez kapcsolódik. Az optimális napenergia hasznosításának érdekében korlátozza az épületek
egymástól való távolságát, magasságát, hogy az épületek ne árnyékolják le egymást.
A törvénnyel minden szabad római polgárnak szabad hozzáférést biztosítottak a
napenergiához.17 A törvénykönyv Második Könyv – A Dolgokról 5. része egyebek
mellett kimondja: „A természet törvénye szerint az emberiség számára közösek: a leve
gő, a folyóvíz, a tenger, és ennek következtében a tengerek partjai.”18
I. (Nyakigláb) Eduárd, angol király a Parlament ülésezésének ideje alatt betiltja a szén
égetést Angliában. A szenet a rómaiak a legjobb kőnek vagy tengeri szénnek is hívták
(a partvidéki könnyű kitermelés miatt), amelyből ékszereket is készítettek,19 a korábbi
évszázadok erdőírtásai miatt azonban a fűtés alapvető forrása lett. A szén által okozott
levegőszennyezés egyik első ismert feljegyzése Eduárd édesanyja, Kasztíliai Eleonóra
(1241–1290) királynőhöz kötődik, aki 1257-ben annyira beteg lett a szénfüsttől, hogy
el kellett menekülnie nottinghami kastélyából.20
Párizs városa arra kötelezi a henteseket, hogy a járványok elkerülése és a tisztaság
fenntartása érdekében a városfalon kívül helyezzék el és ártalmatlanítsák a feldolgo
zás során keletkezett állati szöveteket. Hasonló törvények majd csak négyszáz évvel
később kerülnek a philadelphiai és a new yorki törvényhozások elé.21
A Brit Parlament elfogad egy törvényt, amely megtiltja a szemét és egyéb hulladék lera
kását árkokban, folyókban és egyéb vizekben. London után Cambridge városa lesz az
első, aki átveszi ezt az egészségügyhöz kapcsolódó törvényt.22
Abul Fath Jalaluddin Muhammad (Akbar) (1556–1605)23 mongol császár számos indiai
városban nyilvános állattartó kerteket hoz létre az állatok tanulmányozása céljából. A
ketrecek tágas életteret biztosítottak az állatoknak, a bejáratokhoz pedig a következő
ket íratta: Ismerd meg testvéreidet, szeresd és tiszteld őket.24 Az állatkertek a szórakozás,
szórakoztatás és a nevelés funkcióját is ellátták.
Morus Tamás (1478–1535) angol, író, költő, államférfi elsőként használja az utópia szót
(mely egy jövőbeli, szinte tökéletes emberi társadalmat jelöl) a De Optimo Reipublicae
Statu deque Nova Insula Utopia című írásában (1516). Utópia,25 az emberi tökéletesség
és képesség víziója, melyben nagy hangsúlyt fektet az állatokkal szembeni érzékeny
ségre: az állatáldozat és a sportcélú vadászat eltörlése mellett érvel, és amely melletti
kiállás egy utópisztikus világ állampolgárának erkölcsi kötelessége.26
Málta létrehozza a Magistri Sanitatas egészségügyi ellenőrző rendszert. Olyan szigorú
törvény szabályozta a környezetvédelmi és egészségügyi rendszert, hogy azok, akik
nem engedelmeskednek vagy megszegik a törvényeket, felgyújtják az otthonaikat.
Aki 1586. táján a főváros, Valletta területén eldob egy szemetet az utcán, bírságot kell
fizetnie. A külföldi járványok elkerülése érdekében a postai leveleket ecettel fertőtle
nítik, vagy mangán- és kénsavoldat keverékében gőzölik.27
Mikael Agricola (1510–1557) a finn irodalmi nyelv megteremtője és reformátor megír
ja a fémek vizsgálatáról, bányászatáról és olvasztásáról szóló De Re Metallica28 című
könyvet. Említést tesz az olasz városállamok azon törvényeiről, melyekben szankcio
nálják a bányászati tevékenységet, mert a szén kitermelése befolyásolja az erdőket, a
mezőket, a szőlőültetvényeket és az olajfaligeteket. Ahogy Agricola írja: „A bányászat
veszélyes szakma, mert a bányászok tüdejét tönkreteheti a belélegzett pusztító levegő.” 29
John Evelyn (1620–1706) angol író, kertész és diarista megírja a The inconveniencie of
the aer and smoak of London dissipated together with some remedies humbly proposed
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by J.E. esq. to His Sacred Majestie, and to the Parliament now assembled, rövidítve a
Fumifugium, vagy a kellementlen londoni levegőről és porfelhőről 30 című gúnyiratát,
mely a légszennyezés leírásának egyik legkorábbi ismert példája. A tartalmilag három
részre bontható írás a londoni levegő helyzetét, annak javítását, és a javítás módját
magyarázza el, melyben nagyméretű nyilvános parkok létesítése és egyéb virágos te
rületek kialakítása is szerepel. Az írást Evelyn II. Károly királyhoz (1630–1685) intézi,
melyben felvázolja a középkortól a főváros levegőszennyezéssel kapcsolatos problé
máit. Evelyn görög filozófusokat (püthagoreusok, Diogenész) is idéz, akik egykor úgy
vélték, hogy a levegő a lélek elsődleges alapanyaga, és amely a légszennyezés miatt
jelentős betegségeket szenved el.31 Evelyn 1684-es naplóbejegyzésében azt írja, hogy
Londonban a füst annyira tömény volt, hogy alig látta az utcákat, és a tüdejét is meg
telt porszemekkel, mely akadályozta a természetes légzést.
Tokugawa Ietsuna (1641–1680) a japán Tokugawa dinasztia negyedik shogunja felhívja
a lakosság figyelmét az erdőírtás által okozott talajerózió és az ebből következő ára
dások veszélyeire. Néhány évtized alatt a shogunok és a daimyók (nagyurak) bonyolult
erdőgazdálkodási rendszert hoznak létre, és technológiai újítások révén csökkentik a
fa felhasználását. Az erdőtelepítéssel összefüggésben növekedik a japán népesség és
legendásan híressé válik a japán fegyelem.32
Párizs lesz az első európai város, mely kiterjedt csatornázási rendszerrel rendelkezik.33
Az indiai Khejarli község lakói a királyi katonák fakitermelését megakadályozva a kör
nyező akácerdő fáihoz kötözik magukat, amiért az életükkel fizetnek. Hogy Amrita
Devi, a falusi ellenállás vezetője hirdette: „Sar santey rukh rahe to bhi sasto jan, vagy
is Ha megmenthetünk egy fát, akár a saját fejünk árán is, megéri.” A jodhpur-i maha
radzsa a vérengzés hatására jogszabályt hozott a terület erdeinek védelmében, mely
mind a mai napig érvényben van.34
A Benjamin Franklin (1706–1790) amerikai demokrata politikus, természettudós és
nyomdász által vezetett Philadelphia bizottság megteszi az első lépéseket a hulladék
ártalmatlanítására és a vízszennyezés szabályozására.35
Antoine Laurent de Lavoisier (1743–1794)36 francia vegyész elsőként hívta fel a figyel
met arra, hogy a hagyományos tüzelőanyagok mennyisége véges, így egyszer majd
elfogynak a Földön, ezért érdemes kutatásokat végezni a tiszta energiaforrások
irányába. 1775-ben kidolgozza az oxidáció elméletét, bevezeti a kísérleti mérést, 1783ban felfedezi a durranógáznak nevezett hidrogént, 1789-ben kémiai szövegkönyvé
ben37 megállapítja az anyagmegmaradás törvényét. Felfedezi, hogy a víz oxigénből és
hidrogénből áll, és elsőként ismeri fel az állati és növényi lélegzés törvényszerűségeit
(a szén-dioxid-keringést).
A nyári óraátállítás első ötlete Benjamin Franklin nevéhez fűződik. A Journal of P
 aris
kiadójának írt levelében (An Economical Project for Diminishing the Cost of Light,
vagyis a Javaslat a világítás költségének csökkentésére) a világításra használt gyertyák
csökkentéséről elmélkedett. (Néhány szakértő megállapítása az, hogy Franklin felve
tése csupán egy, franciákkal szembeni csínytevés volt.)38
Thomas Robert Malthus (1766–1834) angol demográfus 39 1798-ban hívta fel először a
figyelmet az egyre növekvő népesség és az élelmiszerhiány lehetséges problémájára
a Tanulmány a népesedés törvényéről 40 (An Essay on the Principle of Population) című
művében. Mint írta: „A lakosság hatalma korlátlanul nagyobb, mint a föld ereje, hogy
az ember számára megélhetést termeljen.” Malthus elmélete szerint az időről-időre
fellépő háborúk, járványok természetszerűen szabályozzák a népességszámot, de
emberi beavatkozással is lassítható emberiség elterjedése (például kései házassággal
vagy fogamzásgátlással).
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Majd’ kétszáz éve, Jean-Baptiste Joseph Furnier (1768–1830) francia matematikus és
fizikus egy ártatlan felvetése, mely szerint „miért nem melegszik fel a Föld, miközben
állandó napfény éri?”, gyökeresen megváltoztatja a világról addig alkotott képet.41
1824-ben leírja azt a folyamatot, melyet ma üvegházhatásként ismerünk, és az üvegházhatás szót is ő használja először az üvegházgázoknak a légkörben megfigyelhető
hővisszatartó képességére.
Alexander von Humboldt (1769–1859) német természettudós, klimatológus, utazó, a mo
dern geográfia megalapítója42 kimutatja, hogy az éghajlat és a növényzet jellege között
szoros összefüggés van. Az 1805-ben kiadott Géographie des plantes (Növényföldrajz)
című munkájával megalapozza az életföldrajzot. Felismeri a klíma szerepét a növény
zet kialakulásában, valamint bevezeti az izometriai ábrázolást ezzel együtt rengeteg
ilyen térképet készít.43 A magassági viszonyok tanulmányozásával elkülöníti a magas
hegységek növényzeti öveit. Főműve a Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau
Continent fait en 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 et 1804 par Alexandre de Humboldt et
Aimé Bonpland (Utazások a napéjegyenlőség régióiban) (Párizs 1824)44. Öt részben pub
likát (1845 és 1862 között) Kosmos45 című monumentális munkájában összefoglalja az
egységes földtudomány szemléletét, munkái hozzájárultak az éghajlattan, a glaciológia,
az óceanográfia, a vulkanológia, a néprajz és az antropológia fejlődéséhez, melyet a
későbbi korokban specializálódó tudományágak továbbfejlesztenek.46
A globális földi klímát időről-időre átalakító jégkorszakok geológiai és csillagászati
összefüggésével Jean Louis Rodolphe Agassiz (1807–1873)47 svájci születésű amerikai
geológus és kozmológus foglalkozott behatóan. 1837-ben kiadott Étude sur les glaciers
(Tanulmány a gleccserekről)48 című könyvében fogalmazta meg elméletét, melyben az
U és a V alakú völgyek kialakulásának lehetséges okait vizsgálta.
Bugát Pál (1793–1865) orvos, nyelvújító, egyetemi tanár javaslatára megalakul a Királyi
Magyar Természettudományi Társulat,49 melynek megalakítását 1802-ben már Kitaibel Pál (1757–1817) botanikus felveti.50 A társulat alapvető célja a természettudomá
nyok művelése és megismertetése.
Alphonse Joseph Adhemar (1797–1862) francia matematikus tudományos munkájában –
Les Révolutions de la mer (A tenger l ázadása) – elsőként veti fel a csillagászati viszonyok
és a Földön megjelenő jégkorszakok közötti kapcsolatot.51 Az ellipszis pályán, a Nap
körül mozgó Föld precessziója miatt a déli féltekén hosszabb a tél, mint az északi olda
lon. Adhemar ezt mozgást véli az antarktiszi jégsapka egyik lehetséges okaként (évente
mintegy 170 órával kevesebb napsütést jut erre a területre). Ez a folyamat okozhatja a
jég felhalmozódását, közvetve pedig a jégkorszakot.
Robert Angus Smith (1817–1884) skót kémikus52 életében számos környezetvédelmi
kérdést vizsgált. 1872-ben kiadja az Air and Rain (Levegő és csapadék)53 című köny
vet, és ezzel megalapozza a kémiai klimatológiát, amely a légköri csapadék kémiai
reakcióit vizsgálja. Először használja a savas eső kifejezést, melyet a város levegőjeként aposztrofál.
Augustin Bernard Mouchot (1825–1911) francia matematikaprofesszor három újszerű
készüléket fejleszt ki: napenergiával működő főző-, desztillálókészüléket és egy szi
vattyút. 1874-ben bemutatja az üvegházhatás elvén működő napkazánját. Az 1878-as
párizsi világkiállításra olyan nyomdagépet készít, amelyet napmotor, azaz napüzemű
gőzgép hajt.54 Egy gazdasági szerződés55 miatt a szén szállítása egyre olcsóbbá válik
Franciaországban. A francia kormány egy jelentésében úgy ítéli, hogy a napenergia
a szénnel szemben nem gazdaságos, ezért csökkenti az alternatív energiára irányuló
kutatásokra szánt pénzt.
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John Tyndall (1820–1893) ír fizikus januárban előadást tart az üvegházhatás jelenségéről
a Brit Királyi Társaság előtt On Radiation Through The Earth’s Atmosphere (A Föld
légkörén áthaladó sugárzásról) címmel. Ez az első megerősítése Joseph Fourier azon
elméletének, hogy a légkör nélküli Föld a jelenleginél sokkal hidegebb lenne.56
Az Amerikai Kongresszus 1872. március 1-jén, Ulysses S. Grant (1822–1885) az USA
18. elnökeként aláírja a Yellowstone Nemzeti Parkot létrehozó törvényt, mely így
megalakul a világ első nemzeti parkja.57
Abel Pifre (1852–1928) francia mérnök, Augustin Mouchot asszisztense, 1882. augusztus
6-án a Jardin des Tuileries-ban bemutatja napelemes nyomdagépét, mely a demonst
ráció ideje alatt, a felhős időjárás ellenére is ötszáz példányt nyomtat óránként a Le
Journal du Soleil-ből.58
A Budapesten megalakuló Állatvédő Egylet (elnöke Királyi Pál »1821–1892« publicista,
főtitkára Herman Ottó »1835–1914« természetkutató, zoológus, néprajzkutató, régész)
után sorra jelennek meg az országban az állatvédő egyesületek. A 1884. október 19-én
tartott közgyűlésen a fővárosi székhelyű egyesület Országos Magyar Állatvédő Egyesületre változik.59
Május 4-én Charles Almanzo Babcock (1849–1922) a pennsylvaniai Oil Cityben műkö
dő iskolák főfelügyelője megszervezi az első Bird Dayt (Madarak Napja) az Egyesült
Államokban,60 1901-től pedig minden évben megrendezésre kerül az esemény.61
Svante August Arrhenius (1859–1927) svéd kémikus,62 a fizika részterületei iránt tanú
sított érdeklődés eredményeként 1896-ban a jégkorszak-teória továbbgondolásával
első ízben hozza összefüggésbe a levegő szén-dioxid-tartalmát az atmoszféra átlag
hőmérsékletével.63
Március 3-án születik az Egyesült Államok első környezetvédelmi, folyókra és kikötőkre
vonatkozó törvénye.64
Március 19-én Párizsban több ország részvételével megkötik a Convention pour la protection des oiseaux utiles à l’agriculture elnevezésű, a mezőgazdasági szempontból hasznos
madarak védelméről szóló egyezményt, mely csak 1905. december 6-án lép hatályba.
1950. október 18-án szintén Párizsban módosítják a dokumentumot, és kiegészítik a
korábban mezőgazdasági szempontból károsnak ítélt madarak védelmével is.65
Chernelházi Chernel István Dezső Ákos Elek (1865–1922) ornitológus, a Magyar Királyi
Madártani Intézet főnöke 1902-ben Kőszegen megszervezi a Madarak és fák napját.66
„Az esemény iskolai keretek közé az Apponyi Albert vallási- és közoktatásügyi mi
niszter által 26.120/1906 számon kiadott rendelet által került, melynek értelmében az
elemi népiskolákban minden év májusában vagy júniusában kellett természetvédő és
erkölcsnemesítő szellemben méltatni a Madarak és Fák Napját.”67
A századforduló nagymértékű iparosodása magával hozza az egészségtelen életkörül
ményeket, velük pedig a különböző betegségeket (vérszegénység, angolkór, tüdőbaj,
kóros idegesség). A gyermekek tüdejének egészségét romboló szennyezés miatt ún.
iskolaszanatóriumokat hoznak létre, ahol a szabad, tiszta levegőn zajlik az oktatás.68
Az első erdei iskolát Berlinben, Hermann Neufert (1858–1935) német pedagógus és
Jakob Bernhard Bendix (1863–1943) német gyermek- és tisztiorvos javasolja. Ezek
a közösségek egyfajta egészséges körülményeket biztosító erdei iskolai közösség
ként működnek, ahol a gyerekek nyugodtan tanulhatnak. A hatékony törvényhozás
segítségével egy iskola és egy gazdasági barakk épül fel a Grünewaldi erdő szélén,69 és
kezdi meg működését 1904. augusztus 1-jén, kilencvenöt tanulóval és négy tanár ve
zetésével. 1910-ben másodikként, B
 erlin Charlottenburg70 negyedében 60 000 m2-en
épül fel egy Waldschule, mely oktatási forma később E
 urópa más országaiba, köztük
magyarországon is elterjed.
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Dr. Harold Antoine Des Voeux (?–1942) francia orvos a füst (smoke) és a város fölött
lebegő köd (fog) szavak összevonásából megalkotja a szmog szót, amelyet az 1905-ben
rendezett londoni Közegészségügyi Kongresszuson ismertet. A szmog kialakulásában
három tényező együttes jelenlétére van szükség: nagymértékű légszennyező anyagra,
kedvezőtlen meteorológiai körülményekre és kedvezőtlen domborzati tényezőkre.71
Magyarországon is megnyitják kapuikat az erdei iskolák, elsőként Szombathelyen, az
1903. március 1-jén megalakuló T
 uberkulózis Ellen Védekező Vasvármegyei Egyesü72
let kezdeményezésére, amelyeket akkoriban szabadlevegős iskolának vagy szabadég-
iskolának neveztek, és tartalmában a német mintát követik.73
Wilhelm Friedrich Ostwald (1853–1932) lett születésű kémikus, a fizikai kémia úttö
rője 1901-ben megjelent Vorlesungen zur Naturphilosophie (Természetfilozófiai
előadások)74 című műve, amelyben hibásnak ítéli az atomizmus – követői például
Leukipposz, Demokritosz, Epikurosz, Lucretius – filozófiáját. Az atomok helyett
az energia lesz az a princípium, amely még az anyagnál is alapvetőbb. 1909-ben
megjelent könyvében75AB elsőként ír a fosszilis energiahordozók felhasználásának
lassú csökkenéséről, és emberi mércével is átfogható, csupán pár évszázadra tehető
kitermelési lehetőséget vízionál.
Milutin Milanković (1880–1958) szerb matematikus, csillagász, klimatológus, geofizikus,
építészmérnök 1920-ban Mathematische Theorie der durch Sonneneinstrahlung ausgelösten Wärmephänomene76 (Matematikai teória a napsugárzás által okozott termikus jelenségekre) címmel publikálja azt az elméletét, melyben Louis Agassiz jégkorszak-sejtésének
adta magyarázatát. Az 1941-ben Belgrádban megjelent Canon der Erdbestrahlung und
seine Anwendung auf das Eiszeitenproblem (A Földre ható napsugárzás kánonja és
megfeleltetése a jégkorszak problematikájára)77 című munkájában három tételben – a
Föld forgástengelyének hajlásszöge, pályájának alakja, valamint a precessziós s zöge –
fogalmazza meg elméletét. Milankovic elméletét, aki csak egy szűk merítésben vizsgálja
az eljegesedési ciklusokat (mintegy százezer évet vizsgált), Bacsák György (1870–1970)
pontosítja, aki nem csupán az eljegesedés kilenc kiemelkedő ciklusára, hanem a tel
jes hatszázötven-ezer évre koncentrálva pontosítja78 Milanković elméletét. Az elméle
ti pontosítást az 1961-es bécsi III. Nemzetközi Szpeleológiai K
 ongresszuson mutatta be,
79
jelentős nemzetközi érdeklődést generálva a témának.
Alice Hamilton (1869–1970) amerikai fizikus, kutató, a H
 arvard Egyetem közegészség
ügyi szakértője kijelenti, hogy a Stanford Oil (Exxon) és a DuPont finomítói által ter
melt tetraetil-ólomtartalmú benzin káros az egészségre. Később törvénybe iktatják,
hogy az oktánnal dúsított ólmozott benzint 1986-ig ki kell vonni az Egyesült Álla
mokból, 2000-ig pedig a világ többi részéről is.80
Glen Thomas Trewartha (1896–1984) amerikai földrajztudós a An Introduction to
Weather and Climate (Időjárás és éghajlat) című, 1943-ban kiadott könyvében meg
fogalmazza az üvegházhatás definícióját.81
Mohandas Karamchand Gandhi (1869–1948) javaslatára kerül az indiai alkotmányba az
51-A cikkely [g] pontja, mely kimondja, hogy minden indiai állampolgárnak alapvető
kötelessége a természetes környezet védelme és javítása, beleértve az erdőket, tavakat,
folyókat és vadon élő állatokat, valamint kialakítani az együttérzés képességét minden
élőlény felé.82
Kormányzati és nonprofit szervezetek összefogásával megalapítják a Természetvédelmi
Világszövetséget (IUCN), melynek elsődleges célja, hogy semleges álláspontjával álla
mokat, kormányzati és nem kormányzati szervezeteket egyesítsen az együttműködés
égisze alatt. A szövetség feladata koordinálni az egyes tagszervezetek találkozóit, esz
mecseréit, valamint felhívni a figyelmet a természet védelmére éskizsákmányolásának
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veszélyeire. Környezetvédelmi stratégiákat dolgoz ki, új ötletek megvalósíthatóságát
ellenőrzi és bővíti a helyi és regionális lehetőségeket.83
Telkes Mária (1900–1995) magyar származású, amerikai tudós, feltaláló, a napenergia
kutatásának egyik úttörője 1948-ban Doverben olyan kísérleti házat épít, melynek fű
tését teljes egészében napenergia szolgáltatta. A hőtárolás addigi megoldásait elvet
ve glaubersót használt, mely az „önmagát újrahasznosító jellege” miatt olcsó és kis
mennyiségben is hatékony. A látens hő felhasználásának Telkes-féle elvét hőtárolási
célokra ma is használják.84
Harrison Scott Brown (1917–1986) amerikai fizikus és geokémikus a The Challenge of
Man’s Future (Az emberi jövő kihívása) című könyvében olyan témákkal foglalkozik,
amelyet huszonöt évvel később majd a fenntarthatóság jelzőjével aposztrofálnak.85
Roger Revelle (1909–1991) és Charles David Keeling (1928–2005), a Scripps Oceanográfiai
Intézet tudósai Hawaii szigetén elsőként figyelik meg a széndioxid-felhalmozódását a
légkörben. Figyelmeztetnek, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátása révén az em
beriség nagyszabású geofizikai kísérletet végez a bolygón.86
A Genovában rendezett ENSZ Tengerjogi Konferenciája április 29-én jóváhagyja a kör
nyezetvédelemről szóló keretegyezményt. Összesen négy különálló egyezmény került
elfogadásra: a regionális és határmenti tengerekről (hatálya 1964. szeptember 10-től),
a nyílt tengerről szóló (1962. szeptember 30-tól), a nyílt tengerek halászatáról és vé
delméről szóló (1966. március 20-tól), valamint a kontinensek partvonalairól szóló
egyezmény (1964. június 10-én lépett hatályba).87
Szeptember 11-én a svájci Morges-ben megalakul a The World Wildlife Fund (Vadvédelmi
Világalap – WWF), mai nevén a Természetvédelmi Világalap, a világ legnagyobb civil
természetvédelmi szervezete.88 Mottója a „A Living Planet”, üzenetében pedig a földi
élet megmentését jelöli meg elsődleges céljának.
Rachel Louise Carson (1907–1964) amerikai tengerbiológus toxikológiai, ökológiai és
epidemiológiai kutatásai alapján írt Silent Spring (Néma Tavasz) című könyvében rávilá
gít arra a tényre, hogy az állatokban és az emberekben kimutatható növényvédőszerek
károsítják az egészséget. A természet egyensúlyának fanatikus védőjeként aposztrofált
Carsonról Robert White-Stevens, az amerikai cianamid mezőgazdasági kutatási osztály
egykori biokémikus igazgatója, a vegyipari szervezetek szóvivője akkoriban azt írta: „Ha
az emberiség követné Carson kisasszony tanításait, visszatérnénk a sötét középkorba, és
rovarok, betegségek, kártevők lepnék el újra a Földet.”89
július 23–25-én, Párizsban tartott közgyűlésen 150 tudományos szereplő részvételével
megalakul a Nemzetközi Biológiai Program (IBP),90 mely a biológiai élővilág termé
szeti erőforrásainak emberi felhasználáskor bekövetkező változásának dokumentá
lására jön létre.
Az Arthur P. „Art” Cooley, George Woodwell, Charles Wurster, Dennis Puleston, Victor
Yannacone és Robert Smolker tudósok által élete hívott Környezetvédelmi Alap (EDF)
elsődleges célja, hogy jogi hátteret biztosítson a környezeti károk rendezésére. Még
az alapítás évében az EDF bíróság elé tudja állítani az angliai Suffolkot, mert a Megyei
Szúnyogriasztó Bizottság DDT-t permetezett a Long Island-i mocsarakra.91
A Természetvédelmi Szövetség (IUCN) Oktatási és Kommunikációs Bizottsága (CEC) létre
hozza a Kelet-Európai Bizottságot, mely az első és egyetlen nemzetközi természetvédel
mi szervezetté válik a Vasfüggönytől keletre.92 A 60-as években a CEC jelentősen részt
vett a természetvédelem oktatásának iskolarendszerbe történő bevezetésében.
Paul Ralph Ehrlich (1932–) amerikai biológus, a Stanford Egyetem professzora által
nemzetközileg is nagy visszhangot kiváltó The Population Bomb (1968) (A népesedési
bomba) című könyve arra figyelmeztet, hogy a következő évtizedek rohamos

1969

1970

1971

1972

 épességnövekedése, az erőforrások és a természeti környezet kizsákmányolása miatt
n
tömeges éhínségre lehet számítani a bolygón. Nem elsőként utal rá, de könyvével fel
tudta hívta a problémára a nagyközönség figyelmét.93
Rómában megalakul a kormányfüggetlen, nonprofit nemzetközi szervezet, a Római Klub
(Club of Rome).94 A Klub tagja László Ervin (1932–) tudományfilozófus, író is, aki száz
harminc munkatárs koordinálása mellett a ’70-80-as években forgatókönyvet készít a
kormányokkal, szervezetekkel és vállalatokkal való együttműködésre. A Római Klub
Magyarországon 1983-ban szervez konferenciát, melynek fő témaköre az élelmezés.95
Szeptember 04–13. között az 1945-ben alapított UNESCO (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos
és Kulturális Szervezete) szervezi az első olyan Bioszféra-konferenciát,96 amely a bio
szféra erőforrásainak ésszerű felhasználásával és megőrzésével foglalkozik.
A Friends of the Earth (A Föld barátai) mozgalom megkezdi működését. Olyan érdek
képviseleti szervezet, amely a környezeti degradáció megelőzésére, a sokszínűség meg
őrzésére és a polgárok döntéshozatalban való hangsúlyos szerepére törekszik. A világ
legnagyobb környezetvédelmi hálózata öt kontinensen mintegy kétmillió támogatóval,
több mint hetvenöt állami szervezeten keresztül fejti ki tevékenységét.97
A világon elsőként az Egyesült Államokban nyújtják be és fogadják el a Nemzeti Környezetpolitikai Törvényt (NEPA – National Environmental Policy Act), mely lehetősé
get teremt a nemzeti környezetvédelmi jogszabályok létrehozására, és megteremti a
világon addig ismeretlen környezeti hatásvizsgálat lehetőségét.98
április 22-én egy amerikai egyetemista, Denis Hayes kezdeményezéséhez huszonöt-
millió amerikai csatlakozva, békés demonstrációk mellett megtartják az első Föld
Napját. A mozgalom eredménye állami szintű törvények elfogadását hozza magá
val, valamint számos szervezet is alakul az élővilág (levegő és a vizek) védelmében.99

Magyarországon 1990 óta tarják meg az eseményt.
„A Greenpeace 1971-ben egy csapatnyi önkéntesből alakult, akik egy koncertet szer
veztek, hogy pénzt gyűjtsenek egy rendkívül bátor útra: a kanadai Vancouverből az
alaszkai Amchitka szigetéhez hajóztak, hogy tiltakozzanak az USA militarizmusa és
az atomfegyver-kísérletek ellen.”100 Kampányokat szervez többek között az éghajlat
változás, az erdőirtás, túlhalászás, a kereskedelmi célú bálnavadászat, a géntechnoló
gia, az atomenergia felhasználása ellen.101 A magyarországi szervezet 2002-ben kezdi
meg működését.
A The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) vagyis a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Tanácsa határozatba foglalja, hogy
környezetszennyezéskor a mindenkori katasztrófát okozónak kell megfizetnie a hely
reállítással járó költségeket.102
René Jules Dubos (1901–1982) amerikai–francia mikrobiológus, író, kísérleti patoló
gus, környezetvédő, humanista és Barbara Mary Ward (1914–1981) brit közgazdász, a
fenntartható fejlődés egyik úttörője103 megírják az Only One Earth (Csak egyetlen Föld
van. Egy kicsiny bolygó karbantartási gondjai)104 című könyvet, amely látlelet az em
beri tevékenység bioszférára gyakorolt hatásáról

és felhívja a figyelmet minden egyes
ember felelősségére a közös jövő megteremtése érdekében. A könyvet az ENSZ 1972es stockholmi környezetvédelmi konferenciájának főtitkára, Maurice Frederick Strong
(1929–2015) megbízásából írták, ezzel a konferencia számára anyagot biztosítsanak.105
Az UNESCO beindítja a MAB-programot (Man and Biosphere – Ember és bioszféra) az
zal a céllal, hogy az ember és a természeti környezet közötti kapcsolat javításával las
sítsa a biológiai sokféleség csökkenését. A program során bioszféra-rezervátumokat
jelölnek ki a Föld különböző, értékes ökoszisztémáit tartalmazó részein.106

Egy iráni kisvárosban, Rámszarban 1971. február 2-án nemzetközi találkozót tarta
nak. A Ramsari Egyezmény – mely az egyik legrégebbi nemzetközi természetvédelmi
egyezmény – célja a vizes élőhelyek megőrzésének elősegítése, és az ehhez szükséges
jogi, intézményi keretek megalapozása.107 A nemzetközi összefogás háttere, hogy a 20.
század közepén minden korábbinál gyorsabban pusztulnak, sérülnek az addig érin
tetlen vizes területek. A nemzetközi jelentőségű vadvizek jegyzékében minden részt
vevő állam legalább egy vadvizes területe szerepel.
A Római Klub kiadja jelentését The Limits to Growth (A növekedés határai címmel, 1973ban jelent meg magyarul) címmel, melyben öt, régiókra lebontott alaptémát tárgyal:
az energia- és nyersanyagtermelést, a környezetszennyeződést, az ipari termelést, a
népesedést és az élelmiszertermelést.108
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