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Művelődéstörténetünk tízezer éves múltjának emlékei arról tanúskodnak, hogy 
kezdetben kétségkívül költői elképzelések alakultak ki a természetről és jelenségeiről, 
amelyek  azonban  manapság  már  kissé  nevetségesnek  és  minden  reális  alapot 
nélkülözőnek  hatnak.  Mintegy  2500  évvel  ezelőtt  jelentkezett  először 
természettudományos  konceptuális  séma egy bölcselő  munkáiban,  de  még mindig 
gazdagon  tarkítva  mondákkal  és  mesei  elemekkel.  Arisztotelész  tudományos 
teljesítménye  paradigma  lett  a  későbbi  nemzedékek  számára,  a  belőle  leszűrhető 
tudományos felfogás eszményé vált, amely a középkorban kánon gyanánt magában 
foglalta a „törvény” bizonyos kényszerét is.

Ez  az  esemény  még  antropomorf-teleologikus  jellegű:  a  kultúra,  mely  az 
emberi  ismeretek,  alkotások  halmaza,  valamint  azok  valamilyen  szintézisének  és 
világképének a kifejezője, ekkor még aránylag egységes volt. 

Félezer  esztendeje  azonban  Európa  sajátos  történelmi  viszonyai  következtében  a 
fejlődés oda vezetett, hogy az ember felismerte: képes javítani a maga sorsán. Ilyen 
tapasztalatok jegyében született a modern tudomány, amely a földi világ általános 
törvényszerűségeit kutatta, és ezek érvényét kiterjesztette az égre is.



A  környezetünk  egy  bonyolult  rendszer,  amelynek  élő-  és  élettelen  részei 
anyag-  és  energia-körforgás  következtében,  egy  időben  változó  kölcsönhatásban 
állnak egymással.  Földi környezetünk körforgásait  a százévmilliók során kialakult 
természeti  egyensúlyok  stabilizálták  és  ez  teremtette  meg  földi  környezetünknek 
homeosztázisát.  Környezetünk  homeosztázisát  az  állandó,  kis  amplitúdójú 
változások térbeli és időbeni egymásutánisága jellemzi, de mindezek a körforgások 
tendenciáját lényegileg nem módosítják. A földi lokális kataklizmákat (földrengések, 
vulkánosság,  szökőárak,  eljegesedés,  szárazföldek  vándorlása  stb.)  az  élettelen 
alrendszer  oldaláról,  a  környezet  homeosztázisára  vonatkozóan  –  bekövetkezett 
stressz-faktorok-ként foghatjuk fel. Ezen stressz-faktorok a környezet körforgásának 
dinamikus  egyensúlyában  olyan  amplitúdójú  változásokat  hoztak  létre,  amelyek 
pozitív feed-back szintű visszacsatolásba csaptak át és csak egy hosszabb idő múlva, 
állt vissza a környezet stabilitását biztosító negatív feed-back rendszer.

A földi környezetünk az elmúlt százmillió évek során ért stressz-faktorokat 
sikerrel  kiheverte  és  mindig vissza tudott  térni,  a  fejlődési  állapotának,  az adott 
pillanatban  jellemző  homeosztázisára.  Az  emberi  társadalom  a  XIX.  század 
második felétől kezdődően napjainkig, olyan mennyiségben állított elő termékeket: 
fogyasztván az oxigént,  ózont,  szenet,  kőolajat, földgázt, amely a földi környezet 
számára  minden  idők  leghatalmasabb  stressz  faktorává  alakult  ki.  Ez  a  stressz-
faktor az emberi társadalmi tevékenységéből adódó környezetszennyeződés. Nem 
véletlenül  az  elmúlt  négy  évtizedben  központi  problémává  vált,  mert  a  fejlett 
országoknak a döntést hozó szervei között egyetlen új minisztérium jelent meg: a 
környezetvédelmi minisztérium.

Napjainkra  a  földi  környezet  komponenseinek:  talaj,  víz,  levegő,  élő  szervezetek 
szennyeződése, a felületi szintről átment a belső struktúrák építő kockáiba és emiatt, 
már a nagyvárosokban állandó jelleggel mérni kell a levegő főbb komponenseinek 
arányát, az ivóvíz csak derítés után használható és a táplálékok csak laboratóriumi 
mérések után fogyaszthatók.

A társadalmi követelmények gyökeres megváltozásának hatására megérett az 
idő,  a  környezet  szennyeződésből  előállt  válsághelyzet  tudományos megoldására. 
Ezt  lehetővé  tette  a  tudományokban  kialakult  új  szemléletmód  létrejötte,  amely 
merőben  másképp  közelíti  meg  és  oldja  meg  a  felmerülő  kérdéseket,  amely 
minőségileg más és több mint a klasszikus tudományoké, vagy határtudományoké, 
ez az új szemlélet: az interdiszciplináris nézőpont.

Az  új  áramlat  sokakat  megdöbbentett,  amire  nemsokára  következett  a 
méltatlankodás  védekező  reakciója.  Gúnyolódó  „főpapok”  léptek  fel  mielőtt  még 
tudták  volna miről  is  van szó,  s  vagy átokkal  sújtották az  „eretnekeket”,  vagy a 
történtek bagatellizálásával remélték visszanyerni vesztett hadállásaikat. 



Napjainkra azonban uralkodóvá vált az interdiszciplináris szemlélet, amely nem új 
kérdések  megválaszolását  tűzi  ki  céljául,  hanem  az  eddigi  tudományágak 
keresztbeszelésével  egészen  más  típusú  választ  ad  a  kérdésekre,  más 
gondolkodásmódot vezet be.

Az előkészület nélkül párbeszédbe keveredő különböző szakemberek viszont 
gyakran ütköznek kommunikációs nehézségbe,  mert a folyóirat-  s könyvhegyeken 
túl egy másik talán nehezebben meghódítható hegy is tornyosul az elé, hogy egymást 
megértsék: a közös alap, a közös szemlélet, a közös nyelv „minőségibb” probléma 
kötege. Az interdiszciplináris szemlélet azt mutatja meg, hogy miként vett fel azonos 
kérdést a matematikus, a politikus, a környezetvédő, a gazdasági szakember.

Miért tudja áttörni az interdiszciplináris szemléletmód a környezetvédelem  
speciális válaszfalait?

Azért,  mert  az egyének vagy a csoportok közötti  konfliktusok feloldásának 
egyik  legeredményesebb  módszere  éppen  az  ún.  szuperordinált  célokkal  való 
operálás,  azaz  olyan  célok  kijelölése  az  egymással  konfliktusban  állók  számára, 
melyek  elérése  számukra  kívánatos,  s  melyeket  csak  együttesen,  együttműködve 
tudnak  elérni,  a  régiók  összefogásának  globalizációs  tendenciájával.  A  környezet 
szennyeződés  világméretű  problematikája  új  helyzetet  és  új  követelményeket 
teremtett:  a  környezetvédelemnek  országokra  való  tagolódásának  és 
szétforgácsolódásának  kora  lejárt  és  az  országok  közötti  regionális 
környezetvédelemi összefüggések nyomulnak előtérbe,  melyből fakadó problémák 
határozott  interdiszciplináris  konvergenciát  mutatnak  és  úgy  tűnik,  mintha  a 
harmadik  évezred  hajnalhasadásakor  –  földi  környezetünk  homeosztázis 
helyreállásának reményképe fel-fel csillan az emberiség előtt.

A jövő környezetvédelmi feladatát,  tehát  úgy lehetne megfogalmazni,  hogy 
nemcsak lebontani kell tudni, e komplexitást jellemző, a törvények által keretekbe 
szabott interdiszcíplinaritás birtokában, hanem ugyanolyan szabatossággal kezelni is 
kell tudni a felmerülő konkrét eseteket. A földi környezet, az élettelen- és élővilág, 
amelyben  élünk  valójában  bámulatos  és  csodálatos,  és  egyre  jobb  megértése  és 
megismerése révén az emberiség elégedetten és harmonikusan élhetne. De viszont az 
emberi  boldogság  forrásai  távolról  sem  oly  bőségesek,  hogy  az  emberi  nem 
megengedhetné  magának  az  egyik  ilyen  legfontosabb  forrás:  a  tudás 
kiaknázatlanságát, mert környezetvédelmünk elhanyagolása az egyik legsúlyosabb 
földi kataklizma árnyképeként vetül, a közeljövőnk elé.


