
27

Darvas Béla

VIRÁGOT OIKOSNAK

A L’Harmattan kiadó jelentette meg a fenti címû
könyvet Kísértések kémiai és genetikai biztonságunk
ürügyén alcímmel a Környezet és társadalom – XXI.

századi forgatókönyvek sorozatban. A kötetet a
sorozatszerkesztô, Nemes Csaba elôszava és a két

bevezetô esszé részleteivel, a 430 oldalas könyv egy
rövid fejezetével, valamint a szerzô üzeneteivel

ajánljuk Olvasóink figyelmébe.

Nemes Csaba – sorozatszerkesztõi elõszó

A L’Harmattan könyvkiadóval 1999-ben állapodtunk meg
egy korunk kiemelkedô ökológiai problémáit tárgyaló
könyvsorozat kiadásáról. Elsô darabjai a globális felmelege-
déssel, kémiai és genetikai biztonságunkkal és a természetes
ökoszisztémák közül az erdôkkel foglalkoznak. A Pálvölgyi
Tamás által írt – már megjelent – könyv az új évezred kihívásai
közül az éghajlatváltozásról szól. A 60-as évek elején a kör-
nyezeti gondokat még lokális természetûnek tekintették, azt
feltételezve, hogy a megoldás egyszerû és pusztán pénz kér-
dése. Napjainkban a hangsúly a globális természeti rendsze-
rekre – mint például az éghajlat – és azok hatáselemzésére
tolódott át. A sorozat második kötetét, amelyet most az olva-
só a kezében tart, Darvas Béla jegyzi – kémiai-genetikai biz-
tonságunk eddig megállapított törvényszerûségeivel foglal-
kozik. A „kémiai forradalom” mintegy 4 millió szintetikus
vegyülete közül a növényvédõ szerek és az ezekkel történõ
élõlényirtás során a táplálékláncokban felhalmozódó
szermaradványok változatos egészség- és környezetkárosító
hatásaival ismerkedhetünk meg benne. A következõ,
hamarosan megjelenõ könyvet Somogyi Zoltán készíti. A
természetes ökoszisztémák közül az egyik legjelentõsebb-
rõl, az erdõrõl szól, amelyet „sokfunkciós” természete tesz
létfontosságúvá az emberiség számára. Területének csök-
kenésébõl adódóan ellensúly nélkül marad az ipari lég-
szennyezés hatása, ami a globális éghajlatváltozásig vezet.
Ezen túlmenõen a szakszerûtlen erdõgazdálkodás gyorsítja
a talajeróziót, és megbonthatja a biológiai sokféleségen ala-
puló érzékeny ökológiai egyensúlyt is.

Lányi András – Sárkányfog-vetemény

A könyv, amelyett az olvasó a kezében tart, kettõs rokonsá-
got mutat a középkori tudós poéta, Dante Alighieri Poklá-
val. Az egyik, hogy ezt is többen fogják emlegetni, mint ahá-
nyan az elejétõl a végéig elolvassák. A másik, hogy a pokol-
ból, melynek bugyrait rendíthetetlen alapossággal kutatja
át, mégsem a kínzószerszámok és gyötrelmek végtelen sok-
félesége rendít meg a leginkább, hanem a kárhozottak sor-
sa, amelyben a magunkéra ismerhetünk. A bûnök és gonosz

szenvedélyek katalógusát az újkori szerzõ immár a képle-
tek, hatásvizsgálatok, gyártási és engedélyezési procedúrák
semlegesnek mondott nyelvén adja elõ; mire mûvének vé-
gére érünk, mégsem marad kétségünk afelõl, amit már Dante
is sejtett, hogy a valóságos pokol az, amit itt e Földön, az
elpusztított Éden helyén (nyersanyagából) a maga és fajtársai
vesztén állhatatosan munkálkodó emberfaj teremt.

Darvas Béla természettudományos tényekkel és szakiro-
dalmi adatok sokaságával alátámasztott fejtegetései mintha
a bibliai metafora egyszerû, kézzelfogható igazságát bizo-
nyítanák sorról sorra: halált eszünk, halált iszunk, halált léleg-
zünk. Rettenetes könyv! Távolságtartó iróniával, fogcsikor-
gató kedélyességgel kalauzolja végig olvasóját a borzalmak
laboratóriumán: hogyan halmozódik fel a növényekben és
az állatokban, a talajban és a vizekben, végül mibennünk,
csúcsragadozókban az a temérdek méreg, amelyet az elbiza-
kodott és lelkiismeretlen „tudomány” kieszelt, majd a terme-
lés fokozásának százszor szent érdekére hivatkozó üzleti
nyereségvágy ránk kényszerít. (…)

Halált virágzik most a türelem – a meggyilkolt költõ
viharkabátjában talált vers szavai idõszerûbbek, mint va-
laha. Auschwitz évszázada méltóképpen búcsúzik: halál-
gyárai az egész világon egyre szakszerûbben, egyre haté-
konyabban ontják termékeiket. A vegyi fegyvereket ezentúl
csak „békés” célokra vetik be, az elpusztítandó alsóbbrendû
fajok listáján csupán gyomok, rovarok, baktériumok szere-
pelnek. (A laboratóriumokban megkínzott és legyilkolt kí-
sérleti állatok milliárdjairól, ugye, nem beszélünk.) Jaj an-
nak, aki kételkedik a biotechnológia emberbaráti küldeté-
sében! A zöld forradalom óta és dacára éhen halt milliók
pedig magukra vessenek, hogyha a hagyományos gazdál-
kodni-tudást világszerte kíméletlenül kiszorító nagyipari
irtóhadjárat, a vegetáció csúcsrajáratása a természetes élõhe-
lyek tönkrenyomorítása ellenére sem képes jóllakatni õket.

A kémiai agresszió árát ellenben már javában fizetjük,
és kamatos kamataival együtt hagyományozzuk utódaink-
ra. A friss gyümölcs allergiát okoz. A forrás vize magzatelhaj-
tó. Az anyatej rákkeltõ, Megmérgeztük a Földet!

Váncsa István – Sonkát, kenyeret!

(…) Találkoztam valakivel, aki csakis vegyszermentes kö-
rülmények között termelt élelmiszereket fogyaszt, és Dar-
vas Béla életmûvének alapos ismerôjeként elfogadtam ezt a
különös szokást. Nem néztem az illetõt sokkal bolon-
dabbnak, mint amilyen a valóságban, hanem megtanultam
tõle, hogy Magyarországon is juthatok emberibb táplálékhoz,
van növényvédõszer-mentes endívia, spárga, édeskömény,
van biokecskesajt és van biobor is, sõt egy alkalommal sze-
reztem valódi jércéket, amelyek nem tápon és más nehéz-
vegyipari hulladékanyagokon nevelkedtek, hanem abszolút
korszerûtlen körülmények között. kapirgálva; nos, ezen
jércéknek jérceízük volt. Most már sajnos nem jutok hozzá;
külföldre megy az egész, ahogy egyébként biodisznók is
röfögnek Magyarországon, aztán idõvel átlépik a határt egy
jobb világ felé. Attól jobb az a világ, hogy ott a lakosságnak
egy ma már érzékelhetõ és egyre növekvõ hányada tartja
égbekiáltó pimaszságnak, hogy õt nyereségvágyból és
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visszaesõ jelleggel gyilkolásszák, ezt kikéri magának, és
nyájasabb bánásmódot követel. Például erdõszélen makkol-
tatott magyar mangalicát, amilyet én negyven éve kóstoltam
utoljára, de amihez semmiféle, a hentesnél látható és általá-
ban húsnak tekintet anyag nem hasonlít, továbbá a biojér-
céket is eleszik elõlem, meg a biogyöngytyúkot is, úgyhogy
nekem alig marad valami, de nem ez a baj.

Az igazi baj az, hogy Magyarországon a bioélelmiszerek
fogyasztóinak legnagyobb része vegetáriánus, New Age-es,
tehát olyan ember, akinek fejében a vegyszermentes krumpli
együtt van az asztrológiával, a tarottal, a feng shuival a sia-
cuval, és az isten tudja, mivel, holott a valóságban a vegyszer-
mentes krumplihoz vegyszermentes disznótoros kéne,
vegyszermentes párolt káposztával; elõtte vegyszermentes
pálinka, utána vegyszermentes borok. Továbbá szerintem
nem az a természetes, ha a biopiacot látogató polgár reiki
tanfolyamokat végez és tantrikus praktikákat gyakorol (bár
felõlem teheti azt is), hanem ha a környezetgyalázás vala-
mennyi változatát mereven és aktívan utasítja el, más szóval
az volna a jó, ha Magyarországon az épeszû emberek soka-
sága se inná az atrazine-t, falatozná oly jó étvággyal a ditio-
karbamátokat, hanem igazi sonkát akarna igazi kenyérrel,
igazi paradicsommal, zöldpaprikával és így tovább.

Olvasgatni kell ezt a könyvet, és közben undorodni,
undorodni, undorodni. Utána majdcsak lesz valahogy.

Darvas Béla – Fenntartható mezõgazdasági fejlõdés

A sustainable agriculture kifejezés napjainkban került át az
amerikai angol nyelvû szakirodalomból a magyar nyelvbe,
fenntartható mezõgazdaság fordításban. De milyen is lehet
az a mezõgazdaság, amelyet így neveznek? A szakmailag
laikus, de nyelvileg jártas olvasó elképzelése talán az lehet
errõl a kifejezésrôl, hogy egy képzeletbeli gazdaság pangás-
tól szorongatott mezõgazdasági felelõse arra gondol, hogy
mire bizonyulnak elégségesnek a tartalékai és a jelenlegi
szûkös költségvetése által megengedettek, azaz a mezõgaz-
daság milyen részei/eszközei tarthatók meg a közeljövõben.

Fentiekbõl levonható az a következtetés, hogy esetünk-
ben más tartalomról szól, hiszen a szó szerinti fordítás hibás
értelmezést sugall. Egy kifejezés viszont csak a pontos szak-
mai tartalom, vagy a hozzá hasonló, értelmezést segítõ kifeje-
zések ismeretében fordítható helyesen. A közgazdasági iro-
dalomban találkozhatunk a sustainable development  kifeje-
zéssel, amely valóban fenntartható gazdasági fejlõdés-nek
fordítható, mivel alapvetõen forrás (termelés és hasznosítása)
és fogyasztás (népesedés és fogyasztási szokások) függvé-
nyében szól a makrogazdaság fejlesztésének lehetõségeirõl.
Errõl van-e szó a „fenntartható mezõgazdaság” esetében?
Aligha. A globális, közgazdasági tartalmú és dinamizmust
sugalló kifejezésekkel ellentétben a mezõgazdaság mint sta-
bil szó jelenik meg a szókapcsolatban, s mezõgazdasági alkal-
mazása megfeledkezik a kifejezés globális közgazdaságtani
alapjairól. Persze fenntartható mezõgazdaság helyett akkor
is fenntartható fejlõdésrõl lehetne beszélni.

Fentiek után nézzük meg, hogyan definiálható a célba
vett kifejezés. A sustainable agriculture (mint egyik, közgaz-
dasági tartalom nélküli elõdje az organic farming) ökológiai

és produkciós alapokon nyugszik. Találkozik benne az agro-
nómus produkció-centrikussága az ökológus élõ rendsze-
rekben való gondolkodásával, célul tûzve a területhaszno-
sítás és a „környezet-konzerválás” összebékítését. Kiemelt
szerepet kap benne a mezõgazdasági hulladékkezelés és
hulladékhasznosítás, amelynek egyik könnyen belátható
példája a szerves tápanyag-utánpótlás (az állattenyésztés
„hulladékának” hasznosítása a növénytermesztésben). Gips,
T. (What is the sustainable agriculture?) az alábbi rövid meg-
határozással szolgál: ez a típusú mezõgazdaság ökológiai
alapokon nyugvó, gazdaságilag életképes, szociálisan igaz-
ságos és humánus. A meghatározás tehát közgazdaságtani
értelmezést nyer.

A sustainable agriculture a felhasznált eszközeinek opti-
malizálásával és megválogatásával tehát kiemelkedõ produk-
ció ellenére is tartósan biztosítani szeretné az eredeti környe-
zet minél teljesebb megóvását, ezzel biztosítva saját jövõjét.
Valószínûleg ezért alkalmazná a sustainable szót, amely a
gazdasági és társadalmi környezet tartós fennmaradására utal
abban az értelemben, hogy ez a típusú mezõgazdaság ökoló-
giai szempontokat érvényesít környezetbarát tevékenysége
kapcsán. Tehát közel sem arról van szó, hogy gyenge pénz-
ügyi pozícióból olcsó szükségtechnológiákat mûködtet loká-
lis és minimális gazdasági célokért, hanem arról, hogy leg-
alább a nemzetgazdaságra átfogóan kiterjedt mûködési tevé-
kenységét ökológiai és produkciós szempontok alapján ter-
vezik. Ugyanakkor természetesen nem önfenntartásra ren-
dezkedik be, mint a hagyományos paraszti gazdaság, hanem
árutermelésre (innen származnak szociális vetületei). Ebben
az értelmezésben például (lásd fenntartható gazdasági fejlõ-
dés) fenntartható mezõgazdasági fejlõdésrõl és az eközben
fenntartható környezeti igénybevételrõl van szó.

A sustainable agriculture növénytermesztést érintõ leg-
jelentõsebb összetevõi: 1. észszerû vetésváltás (korszerû faj-
ták) és vetéssorrend; 2. optimalizált talajmûvelés; 3. okszerû
és mértékletes tápanyag-utánpótlás; 4. integrált növény-
védelmi technológia alkalmazása.

Növényvédelmi jellegû példái: 1. nagy hozamú, de káro-
sítókra toleráns/rezisztens hagyományos nemesítésû (lásd:
gén-szintû biodiverzitás) fajtákat alkalmaz; 2. környezeti
szempontból minimalizálja a növényvédõ szerek felhaszná-
lását (a tevékenység kártétel-toleráns); 3. növényvédõ szerek
felhasználásakor elõnyben részesíti a szelektív, alacsony öko-
toxicitású készítményeket, amelyek a környezetben gyorsan
és maradéktalanul lebomlanak; 4. tekintettel van a termesztés
helyének élõközösségére, kíméli a hasznos élõlényeket. Az
utóbbi feltételrendszer igen ismerõsnek hat, s nem véletle-
nül, mivel igényeiben azonos az integrált növényvédelmi
technológia kapcsán megismertekhez.

Darvas Béla – Palackposta

Engedélyezôknek
Az FVM, EM és KöM a három, peszticidengedélyezésben
érdekelt minisztérium. Az FVM a termelésért felelõs, amit
igazából „túlteljesít”: növényvédõ szerek vonatkozásában
övé az elsõ és az utolsó szó. Az EM és KöM nem voltak
rászorítva arra, hogy a növényvédõ szerek alkalmazásával
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kapcsolatos felelõsségükkel azonosuljanak, ezért gyakorlati
ismereteik (A felvállaltatott rizikóval szemben mekkora a
szükség?), s ebbéli hatásuk csekély. Lehetnének szigorúb-
bak, ha végre elhinnék, hogy az õ felelõsségük a felhaszná-
lók, fogyasztók és környezetünk érdekképviselete. Sajnos
nincs okom arra, hogy számítsak a bármikori kormányzat-
függõ környezet- és egészségvédelemre. Nem azért, mert
számtalan ott dolgozó barátom nem gyõzött meg ennek el-
lenkezõjérõl, pusztán azért, mert nem látom az esélyét annak,
hogy az ô szemléletük felülkerekedhetne az erre a kérdésre
gazdasági okokból is vaksi, napi politika zûrzavarán.

Szerképviselõknek
Több barátom dolgozik önök között, hiszen – néhány évti-
zede – kutatóként a szelektív növényvédõ szerek fejlesztése
foglalkoztat. Nem gondoltam soha, hogy a szerforgalmazók
között tudatos környezetszennyezõk dolgoznának, sõt, ta-
pasztalataim szerint talán önök tudják legjobban, mi a problé-
ma az üzleti vetélytársaik termékeivel. Azt is tudom, hogy
az európai uniós országok átlagához képest négyszer kisebb
támogatottságú mezõgazdaságunk képtelen megvásárolni
a korszerû termékeiket. A kérdésem mégis így hangzik: jól
gondolom-e, hogy önök közül a legnagyobbak portfóliója
harmadrészben tartalmaz ökotoxikológiai szempontból
elavultnak számító terméket, s több generikus hatóanyag
közös forgalmazásában osztoznak e kétes dicsõségû üzleten?

Drukkereknek
Meglepõnek tartom, hogy a természet- és környezetvédõket,
valamint az ökológusokat mennyien keverik össze. Míg a
környezetvédõk számára ez könnyen vállalható, addig az
ökológia területén ismertséget szerzett kutatók általában ki-
térnek a megszólítás elõl, s azt mondják, õk igazából nem
ökológusok, s nálunk több mint hiba, hogy ez a szakma –
kiváltképpen a gyakorlati területeken – nem is igazán mûkö-
dik. Itt nem az egyetemi képzésünk hiányosságaira, hanem
az elhelyezkedésükkel kapcsolatos munkahelyek hiányára
kell felfigyelnünk. Nincs igazán okom rá, hogy higgyek ab-
ban, hogy a civil környezetvédelmi mozgalmak aktivistái
képesek az ökológusok által be nem töltött ûrt belakni.
Úgyszintén nem azért, mert számtalan, abban hittel tevékeny-
kedõ barátom nem gyõzött meg ennek az ellenkezõjérõl,
hanem azért, mert ez a mozgalom tényleges küldetését feled-
ve sokszorosan megosztott, prioritásait nem igazán ismeri,
vagy nem tudja megfelelõen kommunikálni, többnyire ön-
jelölt szóvivõi között túlteng az éteri általánosságok szintjén
egyébként szimpatikusan bolyongó társadalomtudós, az
energikus politikai niche keresõ, az elkötelezett mozgalmán
csak a természettudományokból kinövõ új szakma várat még
magára, amely érti is (nemcsak érzi), amirõl szó van.

Tanítóknak
A konkrét tudásunkban hiszek, nincs más választásom.
Abban, hogy képesek leszünk elválasztani a fontosat (az
emberöltõt) a lényegtelentõl (a perctõl); abban, hogy mindez
eljut, és nem hagyja hidegen minden változások lényegi
mozgatóit, a tanítókat. A ti küldetésetek, hogy a környeze-
tünk iránti felelõtlen magatartás lebírására tanítsátok a
következõ generációkat. Bennetek bízom.

Majdnem egy évig szünetelt a Cédrus – Környezeti
nevelés és Ökológiai kultúra címû folyóirat kiadása.
Miután sikerült biztosítani a megjelenéshez szükséges
anyagi hátteret, márciustól újra Önök elé kerül a lap! Csont-
váry Zarándoklat a cédrushoz c. festménye kifejezi ars
poeticánkat; lapunk a természetet tisztelõ, attól tanulni
vágyó emberhez szól. A Cédrus súlyt helyez az ember-
környezet–viszony tudományos, filozófiai és mûvészeti
megjelenítésére.

A Cédrus utcai terjesztésre nem kerül, megrendelhetõ
a szerkesztõség címén: 1035 Budapest, Miklós tér 1. Tel.:
367-84-30, fax: 368-8002 e-mail: cedrus@okfa.hu Hon-
lapunk: www.tabulas.hu/cedrus

ELHUNYT PEREHÁZY KÁROLY

Pereházy Károly a magyar mûvészettörténeti kutatás
területén elévülhetetlen érdemeket szerzett, több mint
250 írása jelent meg. Publikációi fõleg építészettörténettel
foglalkoztak (1957-tõl 2000-ig). Többek között a volt
Képviselõház Bp. VIII. ker. Bródy Sándor utca 8. számú
épület (építész: Ybl Miklós) építészettörténeti kutatása is
az õ nevéhez fûzõdik. Az I. kerületi Ingatlankezelõ Vállalat
fõmérnöke volt, majd 1968-tól ugyanennek az osztálynak
az átszervezését követõen, a Fõvárosi Ingatlankezelõ
Mûszaki Vállalat /FIMÛV/ mûemléki osztályvezetõje, majd
igazgató fõmérnöke.

1979-tõl teljes tudását és idejét a kovácsoltvas-mû-
vesség történetkutatásnak szentelte. E témában megjelent
legfontosabb könyvei: Magyarországi kovácsoltvas-
mûvesség 1982; Az európai kovácsoltvas-mûvesség 1984;
A Jungfer lakatos család mestersége-mûvészete (a Fém-
munkás Vállalat Ferencvárosi Gyárának monográfiája)
1986; Stílus és technika a kovácsoltvas-mûvességben 1986;
Budapest, Építészeti részletek/Budapest in Detail könyv
kovácsoltvas fejezete 1999.

Halálos betegsége ellenére élete végéig dolgozott.
Utolsó írása az Öntödei múzeumi füzetek 6. számaként
jelent meg A kovácsoltvas-mûvességrõl címmel, 2000
augusztusában a nemzetközi kovácstalálkozó alkalmából.

2000. december 18-án hunyt el. Halálával a szakma
pótolhatatlan embert vesztett el.

Lôrinczi Zsuzsa


