
Korunk embere és a természet 

 

A természet a kezdetektől fogva fontos szerepet játszik az emberek életében. 

Menedéket, táplálékot, otthont, röviden mindent jelent számunkra. Ennek ellenére a mai 

emberek jelentős részét nem érdekli ez a létfontosságú dolog. Vajon hol romlott el a 

kapcsolat? 

A választ azokban az időkben kell keresni, amikor az emberek elhitték magukról, hogy 

uralhatják környezetüket. Gondoljunk csak bele! Az őskorban szobrokat, totemeket állítottak, 

áldozatokat mutattak be a természet erőinek. Istenként tisztelték akár az esőt, akár a napsütést. 

Ekkor még teljes mértékben tudta mindenki, hogy milyen kincs a természet, hiszen a 

megélhetésüket jelentette.  

A fokozatos fejlődésnek és tudásszerzésnek köszönhetően már nem használtuk, hanem 

kihasználtuk a természetet, bár eleinte még csak kis mértékben. A tulajdonszerzés vágya arra 

ösztönözte az embereket, hogy többet akarjon szerezni mindenből. Innentől kezdve nem 

elégedtünk meg a szükségessel, egyre többet akartunk.  

A bajok az elmúlt évszázadokban egyre csak fokozódtak. Míg az első generációk azért 

öltek állatot, hogy túléljenek, addig a természettől egyre inkább elhatárolódott későbbi 

generációk ezt csupán sportból, élvezetből tették, nem gondolva arra, hogy ezzel mekkora 

lépéseket tesznek az ember és természet közti egyensúly felborításához. 

 

 



 

Korunk társadalma mit sem tanult elődeink hibáiból. A növényvilágot és vizeinket 

ugyanúgy pusztítjuk és károsítjuk, ahogy eddig, hacsak nem jobban. És itt a kérdés: Miért 

tesszük mindezt? Miért veszünk el úgy, hogy jóért cserébe nem jót adunk? 

Rengeteg választ lehet találni. Ami szerintem a legvalószínűbb, hogy a magas fokú 

gépesítés és technika miatt az emberiség elbízta magát. Lehetünk akármilyen okosak, 

találhatunk fel jobbnál jobb dolgokat, de a természet nélkül senkik vagyunk. Nem tudunk 

ásványi anyagokat létrehozni, sem ivóvizet, sem oxigént, sem tápanyagban gazdag 

termőföldet. Márpedig ezek mind fogyóban vannak miattunk, az önzésünk és pazarlásunk 

miatt. Köztünk még lehetnek gazdag és „boldog” emberek, viszont rövid időn belül az 

emberiség rá fog döbbenni, hogy a pénz nem boldogít. A tehetősebbek nem fogják tudni 

élvezni a vagyonukat, hiszen harc fog folyni a vízért, a termékeny földekért. Ezek alapján 

tévesen hisszük azt, hogy uralhatjuk a természetet. Ha mi nem is, utódaink egészen biztosan 

nagy árat fognak fizetni kapzsiságunkért és önteltségünkért.  

Talán még nem késő. Személy szerint mindenki kezében tartja bolygónk sorsát. Fontos, 

hogy mindent megtegyünk környezetünk megóvásáért, hiszen ez jelenti a jövőnket, az 

életünket. Ha ezt mégse vesszünk figyelembe ezután sem, akkor a vesztünkbe rohanunk. 

Hiszen a természet meg tud élni nélkülünk, mi viszont nem tudnánk boldogulni nélküle.  
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