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Április hónapban ünnepeljük a Föld
napját, s ez alkalommal érdemes a Föld-
del, ennek múltjával, jelenével és
jövõjével foglalkozni, valamint az ember
és a Föld kapcsolatáról elgondolkozni.

Határozzuk meg a Föld fogalmát! A
Föld az az égitest, amelyen mi élünk,
mely a Naprendszer belülrõl számított
harmadik bolygója.  Világszomszédai a
Vénusz és a Mars, amelyeket nagyság-
ban felülmúl.

A Föld keletkezésérõl több tudomá-
nyos elmélet is létezik. Közös bennük,
hogy a Föld korát 4,5 milliárd évre be-
csülik. 

A Földet az emeli ki bolygótestvérei
közül, hogy az élet bölcsõje lett, majd
egy fokozatos fejlõdés, az evolúció kö-
vetkezményeként az emberiség szülõje.
A Föld számunkra Gaia, minden élet
szülõanyja, azaz Szülõföld.

Tekintsük át az emberi faj megjele-
nésének fõ szakaszait:

• az emberelõd / – ausztrálópitekusz
– / 5-5,5 millió év

• az elõember / – homo habilis – / 2
millió év

• a felegyenesedett ember / – homo
erectus – / 1-1,5 millió év

• az õsember / – paleoantropusz,
neandervölgyi – / 300-100 ezer év

• a mai / – bölcs – / ember /homo
sapiens – cro magnoni – / 3000 év.

Az emberi faj elterjedésével a Földet,
mint egy új réteg, úgy öleli körül az em-
beri kultúra, a civilizáció.

A civilizáció a XIX: században igen
felgyorsuló, s napjainkban a harmadik
évezred küszöbén – már a Föld kincse-
inek /szén- és érckészletek, olajkészlet,
az erdõk kincse stb./ felélésével veszé-
lyessé vált: mivel így az ember tönkrete-
szi lakóhelyét, a Földet. Napjainkban
már a Földön kívül, a világûrben keresi
boldogulását, életlehetõségét. /L. „Az
ember tragédiája”, tizenharmadik szín/:

Ádám:
...”A tér oly puszta, olyan idegen,
Mint hogyha szentségtörõ járna benne,
S kebelembe két érzés küzdelme foly:
Érzem, mi hitvány a föld, hogy magas
Lelkem lezárja, s vágyom el körébõl;
De visszasírok, fáj, hogy; elszakadtam.”
Mire Lucifer:
...„S feleded-é már a tudás szavát,
Ki felszámolta, hogy négy évezredre
Világod megfagy, – a küzdelem eláll?”
„Óh, Lucifer, vezess földemre vissza,
Hol oly sokat csatáztam hasztalan,
Csatázzam újra, s boldog leszek.” ...

Napjainkban ez a veszély már fenn-
áll!

És az ember – ahelyett, hogy itt, a
Földön teremtené meg életének létfel-
tételét, megélhetését, boldogulását – az
Ûrben próbál meg új utakat, módokat
keresni és találni.

Mert mik is azok a veszélyek, ame-
lyek súlyosan károsítják Földünket, az-
az az emberiséget?!

Néhányat ezek közül:
Nemcsak raboljuk a Földet; – hanem

mérgezzük is azt!
Egyúttal mérgezzük vizeinket. A méreg

belekerül vizeinkbe, onnan a halakba, on-
nan az állatokba, s végül az emberbe.

Egyre több szintetikus anyagról de-
rül ki, hogy káros az emberiségre.

100 000 vegyszerbõl 20 000 veszélyes!
A veszély terjedése egyenes arány-

ban van a vegyszerek terjedésével.
A PVC – poli-vinil-klorid –, ez a

sokféleképpen felhasználható anyag,
úgyszólván minden jelentõsebb vegyi
anyagban kimutatható, s eljut az em-
berig: már az anyatejben is megtalál-
ható!

Kialakult a vegyipar – a modern kor
tudománya –, de ebbéli ismereteink
még kezdetlegesek: pl. a világon meg-
található 110 legmérgezõbb anyagból
napjainkig csak 4-et vizsgáltak ki, pedig
már a sajtban és egyéb tejtermékben is
találtak vegyszermaradványt.

A romlás kezdeti, de már súlyos jelei
mutatkoznak:

Az emberiség 4%-a – már túlérzé-
kenységben – allergiában szenved.
Gyermekeink már magzatkorban ve-
szélyeztetettek.

A mai emberben 500 olyan vegyi-
anyag van, ami elõdeinkben még nem
volt.

Olyan helyzetet teremtettünk, amely-
ben jelenleg nincs megfelelõ ellenõrzé-
sünk.

A felelõsségünk igen nagy: Mindnyá-
junkon múlik gyermekeink jövõje!

...
Mikor jövünk rá, hogy Földünk ve-

szélyeztetésének fõ oka az emberi faj
önzése, kapzsisága, telhetetlensége?!

Természetesen itt az egyes ember
„magáratalálása, jórafordulása” kevés.
Mindannyiunknak változnia, javulnia
kell!

Magyarországi viszonylatban ez azt
jelenti, hogy vigyázzunk környezetünk-
re, bolygónk? csodálatos szépségére,
vizeink tisztaságára, természeti adottsá-
gaink megõrzésére.

Vigyázzunk a rendre, tisztaságra, ter-
mõföldünk megõrzésére, áldott termé-
kenységére, értékeink jóságára.

Ennyi az egész – ez minden – és ez
nem megoldhatatlan feladat, de ennek
megtétele szükséges és kívánatos.

Madách Imre ezt már százötven év-
vel ezelõtt megmondta:

...”Ádám, Ádám a végsõ perc közelg;
Térj vissza, a Földön naggyá le-

hetsz,” ...
(Természetesen akkor, ha az emberi-

ség felfogása alapvetõen megjavul, jóra
fordul.

De, ha ez megtörténik: egészséges,
boldog élet várhat az emberiségre, itt,
ezen az áldott és áldó Földünkön.)

dr. Hajdú István
nyugalmazott erdõfelügyelõ

Gondolatok a Föld napja alkalmából

A gázáremelés miatt Zalában is egyre töb-
ben térnek át a fafûtésre. Ivancsics Lajos, a
Zalaerdõ Rt. 7. sz. Erdészetének igazgató-
ja elmondta: a Zalaerdõ mintegy 50 ezer
hektáron foglalkozik fatermeléssel, ám a
kereslet akkora, hogy a Tüzép-telepeken
és az erdészeteknél gyakori a sorban állás.
A piac fellendülését az sem fékezte, hogy
a házhoz szállított tüzelõ köbmétere már
meghaladja a tízezer forintot. Az energia-
árak emelkedésének következtében a
cégnek egyre gyakrabban kell szembesül-
nie lopással, ami elsõsorban az eladásra
elõkészített farakásokat érinti. Ebben az
esetben rendszerint feljelentést tesznek a

rendõrségen, ám ettõl eltekintenek, ha
megélhetési lopásról van szó, azaz a kis-
pénzû emberek csak a gallyakat szedik
össze, s viszik el. A szakember szólt arról
is: az energiaárak alakulása arra készteti az
erdõgazdaságokat, hogy a késõbbiekben
egyre nagyobb területeket vonjanak be az
erdõsítésbe, a kivágott fákat pedig
mielõbb pótolják.

(Üzleti 7)
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