
25

túlzó energiafogyasztása (ennek egyébként az egész világra
érvényesnek kellene lennie) visszafogandó, ahogyan a ház-
tartásokból kikerülô – fôleg – vegyi szennyezés is figyelmet
érdemel. Megintcsak Budapestre hivatkozom, a világváros-
ra, amelynek hatalmas lakóterületein nincs csatornázás, és
belátható idõn belül nem is várható.

Jónéhány fölvetés tarthat még számot érdeklõdésre,
én most azzal szakadnék el ettôl a tanulmánytól, hogy az
erdôk problémájának említése, érintése vagy az eredeti lá-
pos vidékek viszszaállítása már a környezeti rekonstrukció
területére vezet bennünket, és alighanem többet érdemel
a végiggondoláshoz. Valami olyasmit, amely már újfent a
bölcselet területével, az új ökológiai etikával találkozik, el-
mélyültebben tanulmányozandó.

A magam részérôl ezt a gondolatsort egy politikailag és
gazdaságilag is (tökéletesen tisztában vagyok vele) vég-
telenül naiv ötlettel szeretném befejezni. Jelesül Magyar-
ország külföldi tartozásainak problematikájával. Mindössze
arról a pénzrôl beszélek, amelyet a kommunista kormányok
vettek föl, tehát 1990-et cezúrának tekintem. Kifejtettem,
hogy ezekkel az összegekkel a Nyugat saját önös érdekei-
nek megfelelôen a mi kontónkra hosszabbította meg a bol-
sevizmus mintegy másfél évtizedes agóniáját. A fönntartott
és helyi meleg válságokkal tarkított hidegháború a nyugati
nagytôkét gyarapította, a fegyvergyártókat, olajexportõrö-
ket, a legkülönbözôbb mammutcégeket gazdagította. A
hozzájuk kapcsolódó bankok, bankrendszerek örömest ad-
ták a kölcsönöket, hiszen legalább kettôs hasznot remélhet-
tek tôlünk. Mi több, azt is, hogy a bolsevizmus bukása után
pénzügyileg uralni fogják a volt kommunista blokk gaz-

daságilag összeroppanással fenyegetett országait. (A Világ-
bank úgy is érzi: korlátozhatatlan joga van szuverén államok
belsô ügyeibe beavatkozni, és így is cselekszik.)

Ezek ismeretében naiv az ötletem. Én ugyanis azt vél-
ném etikusnak (tudom, Rorty majd rámripakodik, hogy ezt
a kifejezést egyszer, s mindenkorra felejtsem el), ha a gátlás-
talan uzsorások (mondom: legalább kétszeres, de inkább
többszörös a hasznuk rajtunk máris) egyszeriben leírnák a
tartozásainkat azzal a kikötéssel, hogy az így fölszabaduló
törlesztési összegeket kötelességünk környezetvédelemre
– és csak arra – fordítani, noha a legkülönbözôbb, ám meg-
fontoltan rangsorolt formákban. Ez sem lenne számunkra
haszontalan, hiszen nemcsak imitált lépéseket tennénk
ezen a területen, másfelôl a nyomás alól fölszabadulva a
gazdaságunk is átállítható lenne korszerûbb vágányokra a
megfelelô ökoszisztémék jegyében.

Ez csupán szerény javaslat; ha végiggondolom: inkább
álom. Az álmok pedig sosem érintkeznek ilyen direkt mó-
don a valósággal…
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Fábián László
Sorsunk a halak sorsa?

… „mintha meleg halak surrannának gerincünkön” - mond-
ja a költõ, de – úgy tetszik – nem sok idõ kell hozzá, és
már az utódok nem fogják érzékelni metaforájának csiklan-
dós szépségét, mivel nem lesz majd eredeti élményük a
halak surranásáról a langyos nyári folyóvizekben.

Nem lesz, mert alkalmasint nem lehet.
Valamikor az ötvenes évek legelején sejlett föl bennem

efféle, amikor még fogalmam sem volt József Attila versérõl,
errõl a különben is ritkán idézett, finoman szürreális darab-
járól. Akkoriban nyaratszaka folyton a Sorok partját, a Sorok
vizét jártuk társaimmal, szinte pontosan tudtuk, melyik ná-
dasszegélynél – mert akkor még nádas is volt a Sorokban –
találunk napozó csukákat, melyik partszéli fûzfabokor alatt
rejtõznek lesõharcsák, menyhalak, merre kell keresnünk a
part alatt fejes domolykókat, márnákat, mert bizony néha-
néha rákívántunk a halpecsenyére. Ha pedig rákívántunk,
hát mentünk – puszta kézzel, nagy ritkán pecával, nyári
záporok után esetleg emelõhálóval. Kezdõ rabsicok, szigo-
rúan csak a saját fogyasztásukra. A sporthorgászok elnézték,
nem rontottuk lehetõségeiket: a Sorok tele volt hallal, de
még a Kis-Sorok is, kivált ívás idején; a Békás tó fortyogott
tavasszal a törpeharcsáktól. Elkövettünk bûnöket is: szi-
gonnyal támadtunk a Mátyás-csukákra, kosárral az íváshoz
rajzó paducokra. De nem irtottuk õket; maradtak bõségben.

Aztán elkövetkezett az a nap, amikor egyik társunk jel-
zésére mindannyian a hídra vonultunk, döbbenten bámultuk
az alattunk sietõ patakot, amelynek fölszínét hanyatt frodult
haltetemek borították: utolsó útjukat tették meg a patakban
– a Rába felé. Iszonytató látvány volt, fölháborodás, düh
követte; pedig csak azt éreztük, elrontották a játékunkat.

Rövidesen fény derült az okra. A szombathelyi bõrgyár,
késõbb cipõgyár lett, cserzõlét vagy valami más vegyszert
engedett az ott még Perint néven csörgedezõ patakba, az a
méreg okozta a pusztulást. Gyilkolásra csábító hely lehet a
Perint, szemben a mostani Bürü utcával, amely utcanév régi
hidat jelez. Régit, mivel már híd állt ott 304-ben is, amikor
Diocletianus császár parancsának megszegése miatt halálra
ítélték Savariában a sisciai püspököt, Quirinust (késõbb az
egyház vértanúként szentté avatta), és éppen a hídról fojtot-
ták vízbe. A nyakára kötözött malomkõ víz alá húzta, a mi
halainkat pedig pusztulásukban fölvetette a víz. Ettõl kezdve
viszonylagos „rendszerességgel” minden nyáron bekövetke-
zett a halpusztulás, hiszen a Rábából föltöltõdhetett az
állomány. Legalább is addig, ameddig a Rába nagyjából rend-
ben volt, meg ameddig a Sorok egyéb élõvilága – mondhatni
véglegesen ki nem veszett. Egy idõ után ugyan megbírságol-
ták a szennyezõ üzemet, ám a bírságot könnyebben ki tudta
fizetni, mint a szükséges szûrõberendezést, így inkább a bün-
tetést választotta. Talán egészen addig, mígnem a gyár igazga-
tója „pecás” ember nem lett, aki ráadásul horgásztanyát ütött
föl a Sorok és Rába találkozásánál. Még nem volt késõ, még
menthetõ volt az élõhely, megvolt a jószándék is.
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Akkor jött a nagy árvíz, amiért a Sorok patakot is fele-
lõssé tették. Szabályozták a medrét, kiegyengették a kanya-
rokat, eltûntek a homokos-kavicsos partszakaszok, kiirtot-
ták a nádasokat, tehát megfosztották az öntisztulástól,
kövekkel, mûanyagzsákokba csomagolt tömítésekkel rak-
ták ki a partalját, megszûntek a csurgók, a kutyrok, a las-
súbb folyások ritmusai, a püspöki gázlónál szintén eltûnt
kedvenc forrásunk, de úgysem lehetett többé a Sorokból
vizet inni. A patak csaknem egészen elpusztult, néhány
tapasztalatlan szélhajtó küsz-raj merészkedik föl esetenként
a Rábából – a még mindig a vízében kutakodó vadkacsák
örörmére. Napokig bámészkodhatsz a hídról, egyebet nem
vehetsz észre. Egyik nyáron hajdani csapatunk még élõ
tagjaiból összeállt egy különítmény, hogy „végigpartaljázza”
egykori vadászterületét; a legcsekélyebb siker nélkül. Még
csak nem is „éreztünk” egyetlen halat sem. A Rába pecásai
is panaszkodnak. Valamikor a partról figyeltük, hogyan
rabol az õn, miként fodrozza háta a vízfölszínt. Valamikor.

Az elmúlt hetekben rengeteg halat láttam. Több mint
nyolcvan tonnát. Kézzel, villával, egyéb alkalmatosságok-
kal hányták partra õket a Tiszából vagy a Dunából. Harcsák,
pontyok, busák, amurok, keszegek – fölsorolni sem lehet.
Pedig föl kéne pontosan sorolni, mert lehet, hogy most
láttuk némelyiket utoljára. A Tiszában rengeteg faj élt. Bor-
zasztó ez a múlt idõ! Fönn a Szamosban vidrák is számosan
– halakból, a partokon meg réti sasok. Egytõl egyig a
könnyû préda, a mérgezett haltetemek áldozataivá váltak.
A magyar bucóhoz ismertetése után többé nem lesz érde-

mes odaírni, hogy védett, mivel a semmit nem kell védeni.
Úgy mondják, baleset. Egy arrogáns és cinikus ausztrál gaz-
ember szerint megfáztak a halak a hideg vízben, attól pusz-
tultak el. Nem a ciántól, amivel õk aranyat csinálnak – ma-
guknak. Nekünk meg halott környezetet. Az agyonajná-
rozott globalizmus idejében föl sem fogja egyetlen globali-
zátor sem, hogy bárhol követ el bûnt a környezet ellen,
visszahat rá. A „tõkés társaságok világuralma” a világ elpusz-
tításával fenyeget; õk egy élettelen világ urai lesznek. Mert
baleset balesetet követ. Ugyan melyikük vonná le a konzek-
venciát, miszerint az észérség, a haszonlesés, a föld javainak
kifosztása szükségképpen hozza magával ezeket a „balese-
teket”. Szerintük csupán a sajtó fújja föl katasztrófává az
eseményt. De vajon miért éppen az olasz Corriere della
sera siratja el a fenékjáró küllõt vagy a szélhajtó küszt, és
hasonlítja Csernobilhoz a romániai ciánszennyezést? És mi-
féle Európa az, ahol nincsenek azonnali nemzetközi szank-
ciók egy ilyen súlyos bûncselekmény megtorlására? De leg-
alább a bekövetkezhetõk kizárására? Csak nem a kalandor
tõke érdekeit féltik? A magyar politikusok egy része pedig
alighanem azt képzeli, kizárólag lapítva lehet beosonni az
Európai Közösségbe, meg sem szabad nyikkanni a kelet-
európai bûnszövetkezetek ellen, ha azokban nyugati pénz
dolgozik. Ugyanis „halkabban hallgatnak a csöndnél”, hogy
az iménti verset aktualizáljam.

Akár a halak, amelyek hangtalan tátogása azonban
sikoly volt, és még csak nem is önmagukért, de értünk is
sikoltottak. Meglehet: utoljára.                                 (2000)

Makovecz Benjamin
Állatrendszertani Tanszék – XXXII.

És a Sorokba ne menjetek be az idén. Amika fájós karját
behajlítva tartja – mint mindig – maga elôtt; a mozdulat
kicsit fitymáló, kicsit mentegetõzõ, lemondó és lényegtelen
– az ajtóból szólt hátra még; (ja, jut is eszembe; ja, és még
valami, vagy: „mit is akartam mondani még…”) – és a So-
rokba ne menjetek be az idén. Mert a gyerekek bele szoktak
menni a Sorokba.

A hatalmas park végénél folyt a Sorok, aztán a legelõn
át, végig, az ezeréves tölgy közelében, a kidõlt fa mellett, s
ahol a part már meredek és szakadékos, akkor már ott a
Rába, a gyors, a hatalmas és veszedelmes. A Rába elnyel.
A tán még térdig se érõ Sorok tiszta, fényes és hideg határ-
vonal volt mindig, határa a parknak, a játéknak, az ideátnak.
Jó, de a Sorokon túlra ne menjetek, és: persze, csak a Sorok-
ig. A víz a gyermekével birkózó apa kíméletességével és
gyengédségével, de világosan és mégiscsak éreztette erejét,
ahogy a domború köveken billegõ kisfiú lábát hideg és
habos pontossággal húzta lefelé, a kanyarulat felé. A Rába,
ahová a felnõttek jártak horgászni – éjjel legkivált; s hajnal-
ban vagy reggel visszatérve oly különösen, vígan és frissen
voltak fáradtak, ahogyan csak az egész éjjel horgászó embe-
rek, mint az illatozóan, ropogósan tiszta, de vasalatlan ágy-
nemû – a Rába távoli volt, haragos, túlgyors és túlveszélyes.

A Rába ereje nem az apáé; felnõttebb, véglegesebb és ellen-
séges volt, terhes az óriásharcsa rémével, az örvények
fenyegetésével, és a praktikusan felemlegetett korábbi
tragédiák felfoghatatlan homályával. A Soroknál kell marad-
ni, a Sorok átlábolható, az elszabadult, elsodort gumipapucs
utolérhetõ; kis patak, kis óceán – „minden arányosan hoz-
zám”. Kecskebékák ugráltak a vízbe ahogy a part felé csör-
tettem, szitakötõk inogtak a kõ mögé torlódott, ideges usza-
dékon; lassú és érthetetlen kecskerák zöldesen, barnán,
kõ mögött, szélborzolta vízen csillanó fény alatt, évmilliók
tébolyító csendjében, Astacus leptodactylus. Pau Amma.
Óceán, kicsi óceán. Háromszáznegyvenkilenc.

A bõrönd fölé hajolva felpillantó fejmozdulatra, a fel-
vont szemöldökre, a nyaralni most érkezett, kicsit fáradt, de
kíváncsi és tettrekész törzsvendég megütközésére már csak
mintha – és nyilván – sokadszor: a bõrgyárról mondott vala-
mit, hogy ott följebb, Kõszegnél talán, vagy Sárvár; hogy
igazán nem szép dolog, hogy a szennyvíz, meg valami vegy-
szer; hogy nem jó belemenni, már a horgászok is, meg a
KÖJÁL, és büdös is, nagyon.

Térdemben kicsi izom ugrál, szaladtam, rohantam a
partig, lihegek, az izmocska rándul, megint, megint. Meleg
van, a bogyók pirosak; félúton az öreg gesztenyefa odvá-
ba, sötétbe, mélybe, marék szénát dugott valaki, szakadt
matracból mint afrik, tarajos. A víz nyálkás és szürkészöld.
A pestis elsõ vakondtúrása csak bosszantó kis pattanás, az
elsõ büdös zsidó! fejcsóválva felejthetõ el. A Sorokba ne
menjetek be az idén.                                                  (1993)


