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Professzar Úr Kossuth
és Széchenyi-díjas aka
démikus,az ELTE nagy
múltú Állatrendszerta
ni és Ökológiai Tanszé
kének nyugalmawtt
egyetemi tanára, az
egyetem diszdoktora, az
MTA Biológiai Osztá
lyának volt elnöke, az
MTA aranyérmes tudó
sa. Mi motiválja arra,
hogy a megérdemelt
nyugodt élet helyett
most is kutató-expedíci
ókat vezessena trópusok
veszélyes vidékeire?

Tudom, hogy prefesszor
úrjiatalkoriéletenemvolt
túlságosanegyszerű. Ta
pasztalatai szerint az em
ber e1etének kezdete
mennyirefontos akésovbi
eredmények elérése1Jen?

Balogh Jánossal
Ennek kettős motivácíója van. Az egyik személyes természetű. Mi
óta az eszemet tudom, trópusi zoológusnak készültem. Eszmény
képem Bíró Lajos volt: egy erdélyi parasztcsalád gyermeke. Szüle
inek arra sem volt pénze, hogy iskol áztassák, ő pedig kisdiák ko
rától kezdve utazásokról álmodott. Negyvenéves koráig készült,
míg végre eljutott Új Guineába, kereken száz évvel ezelőtt. Tizenhat
éves voltam, amikor elhatároztam, hogy az ő útjára lépek. Én is,
mint ő, a természetrajz tanári pályát választottam, és készültem a
nagy útra. De közbejött a második világháború; az utána következő

nehéz évek; úgyhogy mire az én első trópusi utamra sor kerülhe
tett, ötvenéves voltam; pontosan tíz évvel több, mint Bíró Lajos.
Ami után ilyen sokáig vágyunk, azt a várakozás is megszépíti. Pe
dig az amazóniai őserdőknek, az Andok hatezer méteres csúcsainak
nem volt szükségük erre a megszépítésre. Múlt évi dél-amerikai
expedíciómnak 82 éves fejjel ugyanúgy örültem, mint az elsőnek

ötven évesen. A másik motiváció magával a tudományos munkával
van kapcsolatban. A bioszféráról: a Föld élővilágának bonyolult
szövevényérőlalkotott képünk az elmúlt harminc évben gyökere
sen megváltozott. A trópusi őserdők talajának vizsgálata beletor
kollik az emberiség fennmaradásának kérdésébe. Vil ágoss á vált
előttem, hogy kutatásaim fontos hadállásává váltak annak a közös
frontnak, amelyben a trópusok kutatói a biodiverzitás csökkenése,
vagyis a fajok kihalása érdekében vették fel a harcot. Ez a harc
olyan fontos, hogy nekünk, öregeknek is részt kell benne venni.

A legfontosabb. Ismert a mond ás: add nekem a gyermek első négy
évét, és enyém a gyermek. Nem voltam még két éves, amikor az
apám az első világháborúban elesett. Szüleim Máramarosban vol
tak tanítók; anyám az 1914-es orosz betörés elől szüleihez, Túrke
vére menekült. így kerültem én az Alföld közepére. 1920-ban
anyám a hírhedt "spanyol náthában", azaz influenzában meghalt.
Nagyapám a túrkevei református kántor volt, tizenegy gyerekkel.
Anyám halála után én lettem a tizenkettedik. Életem első megha
tározója a szegénységben, de sok örömben-szomorúságban együtt
élő nagycsalád lett. Nagyanyám, a fejkeridős kántomé, s a nagy
család igazi feje, számomra kegyetlen döntést hozott. Nem akarta,
hogy vidéken kallódjam el: 1923-ban felvétetett a budapesti protes
táns árvaházba. Tíz évesen kerültem be ebbe a nagyon jó, de sze
gény, ezért kemény életet biztosító intézetbe és mint színkitűnő ta
nuló, a fasori evangélikus gimnáziumba. Most, életem végén úgy
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Professzor úr igen sok

expedíciót vezetetett a

Föld kevéssé ismert te
rületeire. Egy széles
nemzetközi összehason

lítás tükrében hazánk
természeti állapota ho

gyan minősíthető?

látom: egész életemet ez a három hely határozta meg. Túrkeve, a
nagycsalád, a nyári vakációk korlátlan szabadsága, a reggeltől-estig

tartó bolyongások Ecseg pusztán, a Berettyó partján. Az árvaház
katonás fegyelme; hajnali ébresztés, jéghideg fürdés naponta, kop
lalás és szünidő-várás, A fasori gimnázium mélyen humanista, so
kat követelő, de igazi szellemi szabadságot kínáló szelleme. Akko
riban Magyarországon az elitiskolák az egyházi középiskolák vol
tak, ahol a nevelés világnézetileg és etikailag volt megalapozva. A
fasori gimnázium falán ma is ott van az egykori igazgató: Böhm
Károly filozófus emléktáblája, az egyik munkájából vett idézettel:
"A szellem a legmagasabb méltóság!" Ugye, milyen idegenül hang
zik ez ma, a mai Magyarországon? Az iskolánk arról volt híres,
hogy a harmincas években sorra nyertük az országos tanulmányi
versenyeket. Manapság Nobel-díjas tanítványaira büszke, de én azt
tartom legnagyobb érdemének, hogy diákjai, bármilyen pályára ke
rültek, a humanista és a természettudományos műveltségetegybe
olvasztva vitték magukkal a gimnáziumból.

Kétféle összehasonlítást kell tennünk. Először 'össze kell hason
lítani Európát a többi kontinenssel; azután Európán belül Ma
gyarországot vizsgálni. Előre bocsájtom, hogy csak megközelítő

megállapításokat tehetünk. Ez a kérdés önmagában külön, részle
tes tanulmányt tenne szükségessé. Földünk környezeti állapotáról
az utóbbi időben néhány meglepő és némi optimizmusra is re
ményt adó megállapítás is elhangzott. A gondolatmenet abból in
dul ki, hogy a bioszféra: Földünknek élettel átszőtt és az ember
számára lakható része nagyjából három terület-típusra osztható.
Kezdjük azzal, amely reménytelen, katasztrófa-előtti állapotban
van: a fejlődő országok sivatagos és félsivatagos területei. Itt a la
kosság túlnépesedése és a túllegeltetés következtében a növény
takaró és ezzel együtt az ökológiai struktúra a megsemmisülés
hez közeli állapotban van. Egymást érik a krízisek, éhínségek,
népirtások; senki sem tudja megmondani, hogyan lehetne a jövő

jüket megmenteni. A másik katasztrófával fenyegető terület a
megapoliszok területe. Ökológus szemmel nézve a megapolisz: az
óriásváros olyan, mint egy elfuserált űrhajó. A lakosság az itteni
ökoszisztémát teljesen kiirtotta; magateremtette élet nélküli kör
nyezetet épített, ide hordja be a táplálékot, energiát; innen hordja
ki a szennyezést. A megapoliszok gazdagjai az anyagnak és ener
giának egy főre átszámítva az ötvenszeresét fogyasztják, a fejlődő

országok és saját országa szegényeinek alig marad. Hazánk, úgy
tűnik, jelenleg ebbe az irányba halad. Pedig nagytekintélyű köz
gazdászok figyelmeztetnek arra, hogy az óriásvárosok halálra
vannak ítélve. Ezek a rákos daganatra emlékeztető, burjánzó ki
növések akkor indultak rohamos fejlődésnek, amikor a világot az
olcsó olaj árasztotta el. Az olaj azonban - a magunk bőrén is ta
pasztaljuk - megállíthatatlanul drágul. Ha egy kritikus szintet
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Mennyire érzik a Bra
zíliában vagy Új Gui
neában élők, hogy ezek
a környezeti problémák
az ő jövőjüket is befo
lyásolják? Ajövőben Kí
na,Afrika,Dél-Amerika
lesz a meghatározó a
Földfejlődése szempont
jából, egyszerűen azért,
mertott vananépesség
robbanás. Ott bizonyára
sokkal erőteljesebben, na
gyobb területeken teszik
tönkre az emberek a kör
nyezetüket, mini ahogy
Európában, Észak-Ame
rikában az elmúlt száz
százötven évben tettük.

túllép, a megapoliszok felhőkarcoló-sorai, egész energiaellátása
kezelhetetlenné válik, és olyan összeomlás képe körvonalazódik,
amelynek következményeit még végiggondolni is alig merjük.

Utolsó reménységünk a világnak azok a részei, ahol az ökoló
giai struktúrát még nem zúzták teljesen össze. Ide tartozik Kö
zép- és Kelet-Európa jelentős része, ahol a városok lakossága a
százezres lélekszámot nem, vagy nem sokkal múlja felül. Itt meg
van a lehetőség arra, hogy részben önellátó regionális gazdasági
struktúrát építsünk ki. Az ökológus látású közgazdászok: Schu
macher és követői ezt tartják kiútnak az emberiség jövője szem
pontjából. De mielőtt erről tovább gondolkoznánk, egy kemény
igazságot itt, Magyarországon is mindenkinek meg kell értenie:
felélni csak annyit lehet, amennyit előbb munkánkkal megtermel
tünk. Jelenleg ennél többet fogyasztunk, ami más szóval azt jelen
ti, a gyerekeink, sőt lassan az unokáink részét fogyasztjuk el. El
fogyasztani, felélni csak azt lehet, ami évről-évre újratermelődik:

ilyenek a mezőgazdasági termékek: ökológus nyelven szólva
mindaz, ami a fotoszintetikus energia: vagyis a zöld növények út
ján keletkezik. A jövőnkről való minden gondolkozást ennek a
kemény, megváltozhatatlan ténynek elismerésével, elfogadásával
kell leküzdenünk.

A szóbanforgó területek: Délkelet-Ázsia, Dél-Amerika, Mexikó és Af
rika lakosságának legalább a fele: egy milliárd, vagy másfél milliárd
ember egy-másfél millió faluban él. Talán meglep ő, amit most mon
dok: ezekben a falvakban tulajdonképpen biogazdálkodás folyik. KÍ

nában a szerves hulladékot, még az emberi ürüléket is visszaforgatják
a mezőgazdaságba. Indiában a mezőgazdaság "erőgépe" az ökör,
amely nem szennyez, és trágyája szintén a szervesanyag visszapótlá
sát szolgálja. Az indiai mezőgazdaság energiaigényének majdnem öt
ven százalékát igás állat fedezi. Érdemes elgondolkozni rajta: vajon mi
a közös Kína és India falusi lakossága között? A válasz nagyon tanul
ságos: mindkét országban a család a "termelés" egysége, és a kiskö
zösségeket etikai elvek szervezik, kormányozzák. Ezeket a közössége
ket még a kommunista Kínában sem verték szét, és a Szovjetunió
látványos gazdasági összeomlása után megtörtént a csoda: az első

gabonaszállitmányt a családi kommunákból küldték az éhező Szov
jetunióba. Hozzáteszem még, hogy a kínai szövetkezetek gépesítés
nélkül, emberi munkával nagyobb hektáronkénti gabonatermelést ér
tek el, mint a szovjet kolhozok traktorokkal, műtrágyával. Környezet
szennyezés és népességrobbanás tehát nem a fejlődő országok falvai
ból fenyeget, hanem a szóbanforgó területek megapoliszaiból: Rio, Sao
Paolo, Mexikóváros City, Dzsakarta gombamódra növekedő ipartele
peiről. Innen ömlik a szenny a folyókba, a széndioxid és más méreg
a levegőbe. Más szóval: a fejlődő országok népességrobbanása, kör
nyezetszennyezése a mi dicsőséges euroatlanti gazdasági rend
szerünkkel, rablótőkéjével, a helyi olcsó rabszolga-munkaerővel pusz-
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Mostani élettapasztala
tainak tükrében lenne-e
olyanszakmai vagysze
mélyes dolog az életé
ben, amit másképp csi
nálna, mint ahogy az
megtörtént?

Hogyan tudjukazt meg
akadályozni, hogyagye
rek ne azt a miniái kö
vesse, amit a szülei és a
környezete kínál? Ez
elég kilátástalannak tű

nik.

títja el ezeket a területeket. Közben a nemzeti jövedelem bizonyára
emelkedik, .monetarís gazdaság" fejlődik, szakértők, menedzserek
jól keresnek. Egyszóval minden rendben, biztatóan megy előre.

Nem ismerős egy kicsit ez a kép számunkra? És a népességrebba
nás, amelyet most ezeken a fejlődő területeken kérünk számon, is
meretlen volt mindaddig, amíg a fehér ember mint gyarmatosító
meg nem jelent ezeken a távoli földrészeken. Azelőtt is voltak
számbeli ingadozások: népvándorlás, erdőpusztítások, de a lakos
ság bizonyos határokon belül ingadozva nagyjából a szóban forgó
terület biológiai eltartóképességéhez, vagyis a növényzet fotoszin
tetikus potenciáljához igazodott.

Egy dolgot máris másképp csinálok, mint tíz-tizenöt évvel ezelőtt.

Az elmúlt három évtizedben - ezt már előbb is érintettük! - a
Földről és az életről alkotott képünk gyökeresen megváltozott. Meg
tudtuk, hogy a Föld nemcsak a Naprendszerben. hanem talán az
egész Tejútrendszerben is egyedülálló - abban a tekintetben, hogy
Élet és Értelem: azaz gondolkozó ember van rajta. (Legalábbis ed
dig, a legmodernebb eszközökkel sem sikerült más égitesten ilyet
valószínűsíteni.) Ezzel együtt azt is megtudtuk, hogy az élet színhe
lye: a Föld bioszférája, a technikai civilizáció etikátlan és esztelen al
kalmazása következtében súlyos veszélybe került. A veszélyhelyze
tet csak maroknyi gondolkozó ember, azonkívül a biológiához, a ter
mészethez közelálló ember látja, Azok, akiknek a politikai, gazdasá
gi és katonai hatalom a kezükben van, talán jóhiszemű tudatlanság
ból (remélem, nem közömbös gonoszságból) képtelenek ezt a ve
szélyt megérteni. Az emberiség sorsát döntheti el, hogy ezt a ve
szélyhelyzetet a világ vezetői megértsék, és hogy a legsürgősebb el
lenintézkedéseket megtegyék. Van azonban egy feladat, amelyet mi,
mindnyájan, minden állami segítség nélkül kell, hogy elvégezzünk:
át kell formálnunk a fiatalság, gyermekeink ökológiai és etikai érték
rendszerét. Az utánunk jövő nemzedék tanulja meg jobban az öko
lógiát, mint ahogyan megtanulta nálunk jobban aszámítógépet.
Ahogy ezen a téren egyszerre, ugrásszerűen túllépett rajtunk, lépjen
túl az ökológiai gondolkozásban is.

Tiltakozom, nem kilátástalan. Mi, magyarok azért állunk lelkileg
legrosszabbul Közép-Európában, mert pesszimisták vagyunk. És
most nem a közismert rettenetes mutatókra: alkoholra, nikotinra,
drogra, abortuszra, válásokra gondolok. Ennél súlyosabb átok van
rajtunk: nem hiszünk magunkban, nem hiszünk a jövőnkben. és
könnyen kimondjuk azt a szót, hogy reménytelen. Aki könnyen
kimondja azt a szót, hogy reménytelen, az a materializmusba hajtja
a gyerekeket. Én nem vagyok olyan sokat gyerekek közt, mint a
komolyan dolgozó igazi papok, lelkészek, az általános és középis
kolás tanárok. Ök tudják bizonyítani, hogy az etikai elit a gyerekek
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közül követeli a színvonalat, követeli azt, hogy vele foglalkozza
nak, és nem hajlandó pesszimista lenni.

A legnagyobb baj a struktúrában van. Az ökológus szerint a
világnak az a legnagyobb gondja, hogy azokat az alapszerkezete
ket, amelyek nélkül az élet és az evolúció nem jött volna létre,
szétveri a huszadik század társadalma. Mik azok a szerkezetek?
Emberi szempontból a család, a család fölötti kis közösség (régeb
ben még voltak ilyenek, a magyar középkorban, a tizedek, ami
kor összefogták egy utcasor népét). Ott voltak az országunknak a
legragyogóbb szellemi képességű fiai, parasztsorból kikerült szer
zetesek, papok, a legkiválóbb magyar oktatók. Ezek az igazi pe
dagógusok tartották a lelket, ezért maradtunk mi életben. Nem
azért, mert vitézek harcoltak a kardjukkal! Azért, mert igazi peda
gógusaink voltak.

Az ökológus számára a család nem kizárólag emberi és társa
dalmi kapcsolat, hanem a legősibb biológiai struktúra, amely az
új generációt és az ivadékgondozást biztosítja. Ezt nem az emberi
társadalom találta ki, hanem az őstengerben lakó élőlények akkor,
amikor kialakult a kétivarúság. Enélkül az evolúció nem tudott
volna úgy felgyorsulni, amint az megtörtént. A kinyilatkoztatás
szerintem teljesen szinkronban van a modem ökológiával. Ebben
az értelemben világosan megfogalmazódik, hogy a család, tehát
az anya, az apa és az utód szétbonthatatlan kapcsolatot jelent,
mert ha ez szétbomlik, akkor vége van az egész életnek. A kis
gyereknek azért van két keze, hogy az egyiket az édesanyja, a
másikat az édesapja fogja. Az evolúció ezt a mintát követte mind
addig, míg a mai technikai civilizáció a családi struktúrát el nem
pusztította. Én ökológusként gyűlölöm a házasságnak, a legmé
lyebb emberi kapcsolatnak ezt a szétzilálását.

Egyszer az egyik egyházi iskolában tartottam előadást. A gim
nazista fiúk megkérdezték, mi az én véleményem a szexről.

Visszakérdeztem, hogy olvasták-e a Nem félünk a farkastól című

könyvet. Ez arról szól, hogy a kanadai farkaso khoz kiköltözött
egy fiatal ökológus. Velük együtt élt, a farkasok befogadták. Ta
nulmányozta az életüket, és nagyon érdekes könyvet írt róluk.
Amikor a kanadai farkas párt választ és az első kölykei megszü
letnek, attól kezdve az életét késő öreg koráig a párjával éli le. Te
hát emberi terminológiával élve: monogám. Tehát Isten legoko
sabb teremtményei, a nagyragadozók, Isten legszebb teremtmé
nyei, az énekesmadarak, mind párban élnek; a kérődző, a nyál
csorgató, a legelésző barmok viszont csoportszexben. Gondolkoz
zon ezen mindenki, én egy metaforát mondtam el. Egy ökológus
csak így láthatja a dolgot, nem azért, hogy moralizáljon, hanem
mert ez a tudományos valóság. Míg a családot a darabjaiból va
lahogy össze nem illesztik, addig sikeresen nem fognak itt csinál
ni sem társadalmat, sem gazdaságot. A nyugati gazdaság és a
nyugati technikai civilizáció éppúgy összeomlik, mint ahogy a

148



Senki nem bújhat ki a
környezet megóvásának
személyes felelőssége

alól. Ezt sokan át is ér
zik, de még többen nem
törődnek vele. Lehetsé
ges ezt a tudatosságot
valahogy társadalmi
szintre emelni?

Hogyan látja optimis
tán a jövőt, ha a jelen
ilyen szomorúan fest?

marxista összeomlott, ha ezeket a kategóriákat etikailag nem tud
ja kezelni. Ez a mélységes meggyőződésem, ismétlem, mint öko
lógusnak.

Én úgy látom, hogy ami társadalmunk és az egész világ tele van
az alapos változás ezernyi jelével. A legnagyobb erőszakot akkor
követték el a társadalomban, amikor szétverték a családot, Keleten
durván, ököllel, kolhozosítással, Nyugaton pedig a cukros méztől

csepegőmaterializmussal. Talán ez még veszélyesebb támadás volt,
mint az első. A természetéből, ökológiai természetéből, az emberi
vagy - fogalmazzuk úgy - az isteni természetébőlaz embert nem
lehet kiforgatni. Egyikből sem a három közül. Mit mond számomra
az, hogy minden városnak, még a szegény, mocskos, piszokban élő

Budapestnek az ablakai, erkélyei is tele vannak virággal? A virág
azt jelzi, hogy aki ott lakik, az emlékszik arra, hogy ő abba az
ocsmány környezetbe olyan virágoskertbőljött ki, ahol az édesany
ja petúniát vagy muskátlit ültetett. Mit jelent az, hogy a pesti mun
kás szerzett egy telket. épített egy bódét, és oda kijárt kapálni? Ez
életmódbeli atavizmus: visszavágyunk abba a környezetbe, ame
lyikből kitépett az államosítás és a kolhozosítás. És ennek a pesti
munkásnak több esze van, mint az amerikai elnöknek, aki addig
kocogott, amíg össze nem esett és az orvosai mosták fel.

A bajok gyökere kettős. Az egyik a szétvert ökológiai struktú
ra, a másik a szétvert erkölcsi struktúra. Nigériában politikai ok
ból kivégeztek néhány értelmiségit. Erre visszahívták a nagyköve
teket, de az olajtársaságok továbbra is maradtak, mert az olaj, az
kell. Az olyan civilizáció, amelyben élünk, amely az olajat az er
kölcs elé helyezi, halálra van ítélve. Ha ilyen esetben az olajkuta
kat is bezárják, és hazarendelik a mérnököket, akkor kezd a világ meg
változni.

Hivatásomnál fogva a természethez kötődöm; de tudom pon
tosan, hogy ha a természetet nem mentem meg, akkor az embert
sem tudom megmenteni. És egyiket sem tudom megmenteni, ha
nem állítom vissza a világ csúcsára az emberiség és az életünk
számára az erkölcsöt. Máshova nem lehet kilyukadni, egy ökoló
gus is csak ide lyukad ki. Akarva, nem akarva, egy húron pendü
lök azokkal, akik az Istentől kiindulva jutnak el ide. Én meg az
anyagtól kiindulva jutottam ide. Ez nagy figyelmeztetés azok szá
mára, akik bárhonnan kiindulva nem képesek ezt felismerni.

Úgy látom, hogy ez a civilizáció, amelyben élünk, ebben a formá
jában össze fog omlani. Nem ökológiai kérdés, hogy mikor és mi
lyen fokú lesz az összeomlás. Lehet, hogy nagyon keserves lesz.
Amit Afrikában meg másutt, a Balkánon látunk, ezek már az
összeomlás jelei. A hirtelen felmelegedés, a klímaváltozás tünetei is
ide tartoznak. Ez nem hozza magával, hogy az emberiség kipusz
tul, hogy végkatasztrófa következik be. Szerencsére ahhoz azért
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még gyenge az emberi erő, hiszen amikor mi az atomtól félünk,
emlékeznünk kell arra, hogy egy nagyobb égiháborúnak az össz
energiája egy atombombáénál is nagyobb. Az emberiség ezt túléli,
csak hogy hányan és hogyan élik túl, ez a nagy kérdés. Ehhez mi
ökológusok nem tudunk hozzászólni.

De a következőt látjuk: jelek vannak arra vonatkozóan, hogy a
változás küszöbön áll. Először is: az emberek keresnek valami
mást. Itt mondom azt, hogy - sit venia verbo - a világ bizo
nyos szempontból körülbelül olyan helyzetben van, mint Krisztus
születése táján volt. Adva volt egy anyagilag erősnek tűnő, a vi
lágot átfogó materialista hatalom, amelyben az anyagi dolgok
még úgy-ahogy mennek, de amelyikben baj volt az erkölccsel. És
akkor elindult egy tucat, talán analfabéta halász, és elkezdett kö
vetni Valakit, aki nagyon egyszeru igazságokat mondott, etikai
tartalmú dolgokat. Függetlenül az államapparátustól, függetlenül
a keresztrefeszítéstől, függetlenül Pilátustól ez a - szándékosan
mondom így - mozgalom, amelyiket az Ember Fia, a szív, az er
kölcs irányított, megváltoztatta az egész világot. Ilyen értelemben,
azt hiszem, változás küszöbén vagyunk.

Nem azt mondom, hogy valamilyen új vallásnak kell jönnie,
de vissza kell helyeznünk megint a maga polcára az etikát, az
emberi értékeket, és az alá rendelnünk az anyagi értékeket. Mind
ez a küszöbön áll. Erre utal sokféle keresés, a zöld mozgalmak,
az, hogy az emberek visszatelepednek a megapoliszokból a ki
sebb városokba, hogy olyan közgazdászok működnek, mint Schu
macher, aki azt hirdeti, hogy a kicsi szép, hogy a kisebb egységek
az emberméretűek. Az emberméretű ipar és gazdaság jobban
szolgálja az embert. Ebbe az irányban látom a megújulást, és
ezért vagyok optimista. Nagy megrázkódtatások és szomorú ese
mények árán, de ezt el fogjuk érni.
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