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Ökológiai ellenreformáció
Beszélgetés Czirák Zoltán bálnavadászati főbiztossal

Szép az, ami érdek nélkül tetszik. 

Íme, egy axióma. Üres a cilinder, most 

húztam belőle épp elő. Állítólag ez 

a szépség hivatalos defi níciója. Leg-

alábbis így tanítják az iskolában. Szép 

az, ami érdek nélkül tetszik? Mint 

minden frappáns bölcsesség, ez is 

ízekre szedhető, ha ésszel támadjuk. 

Bölcsesség rozsdája – ész. Hamar ki-

kezdi. Ezért idegesítenek az arany-

köpések és a viccek, mert pillanatnyi 

erejük megszégyenítő, mert gyorsak, 

s a lassú víz sohase kommentálhat-

ja őket. A bölcsesség alá beszorul 

ilyenkor a fi lozófi a. Nincs mód meg-

kérdezni, hogy vajon például a tet-

szést a szépség alapesetében, amikor 

nő a férfi nak és férfi  a nőnek tetszik, 

nem a legnyersebb érdek mozgatja-

e? Biológiai érdek. Hogy lehetőség 

szerint génjeink hordozója ne gyön-

ge vagy torz legyen. Képünk a torzról 

érdekképviseletileg indokolt. S a vi-

rág-méh érdekkapcsolatai még föl se 

merültek. Érdek nélkül tetszik? A böl-

csesség aranyat köp. Az értelem kér-

dőre von.

 A kicsi szép. A kicsi az, ami szép. 

Látjátok, bűvész vagyok. Ismét üres 

a cilinder, egy újabb okosság pattant 

belőle elő. Ez, ha nem vennék ész-

re, bizony egy környezetvédelmi szlo-

gen. Kódolt üzenete: ne vásárolj na-

gyot! Fogd vissza magad! Légy sze-

rény! Kicsi vagy kocsi? Nem: kicsi 

kocsi a megoldás, a nagy amerikai 

benzinzabálók helyett. Kevesebb fo-

gyasztással előrébb jutsz. A hegyek 

azért persze nagyok és gyönyörűek. S 

mit szól mindehhez az elefánt? Egérig 

tart a bölcsesség eme aranyköpésben, 

és elefántnál kezdődik az ész.

 Gondolkodj globálisan, cselekedj 

lokálisan! Hüp-hüp-hüp, barbatrükk, 

ismét egy szólásmondással rukkol-

tam, merészkedtem elő. Ma már ez a 

mondás is legalább annyira népszerű 

haveri körökben, az Arany ökörben, a 

környezet-érzékeny emberek között, 

mint az, hogy a Földet unokáinktól 

örököltük, avagy hogy a pénzt nem le-

het megenni. Gondolkodj globálisan, 

cselekedj lokálisan! Vagyis ne törődj 

a világ gondjával, hagyd a dagadt ru-

hát másra, seperj a saját portád előtt, 

tiszta udvar, rendes ház. A gondolkodj 

globálisan, cselekedj lokálisan szál-

lóige szerint te személy szerint ki-

zárólag saját, közvetlen környezeted 

megóvásáért cselekedhetsz – s hogy 

mi számít közvetlen környezetnek, 

a lakóházad, a település, ahol élsz, 

netalán a hazád, az más kérdés –, 

a világ végett legföljebb gondolkod-

hatsz. Meddő utópiák helyett meg-

tenni, ami tehető, nem rossz gon-

dolat, eddig terjed harmadikként idé-

zett szállóigénk bölcsessége. Az ér-

telem meg, miután szétoszlottak a 

szelektív hulládekgyűjtőért tüntetők, 

rossz szokásához híven fi rtatni kezdi: 

egy globális világban az, ami „ehelyst” 

épp történik, vajon nem globális dön-

tések következménye-e? Hátha ne-

künk épp ezekbe a döntésekbe kel-

lene beleszólnunk? Cselekedj loká-

lisan, gondolkozz globálisan! Vagyis 

te, személy szerint, kis ember, drága 

Chaplinem, sohase cselekedj – csele-

kedhetsz – globálisan. A globális gon-
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dolkodás így értelmezve kibúvó az ér-

demi globális cselekvés alól.

 Amikor tizenhat esztendeje, 1989. 

május 13-án beültem a Fővárosi Ál-

latkert párducketrecébe, hogy ekképp 

tüntessek az öko-holokauszt, a trópusi 

őserdők tömegszerű megsemmisítése 

ellen, gyakorta kérdezték: mi közünk 

Amazóniához? Amazónia messze van. 

Foglalkozz a magyar erdőkkel! Vá-

laszként létrehoztam a Magyar Er-

dőrezervátum Alapítványt. Félrevezető 

válasz egy rossz kérdésre? Meglehet, 

igen. Az ökológiai globalizáció körül-

ményei közt minden mindennel ösz-

szefügg. Az, hogy egy kékbálnára mi 

vár az Atlanti- óceá non, szigonyágyú 

vagy végtelenség, esetleg épp attól 

fog függeni valamikor, hogy Magyar-

ország miként szavaz a Nemzetközi 

Bálnavadászati Bizottságban. Egy sza-

vazat is perdöntő lehet. Ki tudta ed-

dig, hogy szárazföldi országok be-

leszólhatnak a bálnák sorsába? Ha 

globálisan csak gondolkodni szabad, 

cselekedni soha, felmerülhet a kér-

dés: mi köze Magyarországnak a bál-

nákhoz? Sok. A nemzetközi rend így 

működik. Elvileg bármely földi állam 

szavazhat a bálnák sorsa felől, ha be-

lép oda, ahol szavaznak. Pró és kont-

ra. Magyarország ma már tag ott, és 

a bálnák oldalán áll. Ez engem iga-

zol. Felelősek vagyunk a világ másik 

feléért is, „látjátok feleym”. Lehet Ma-

gyarországon tüntetni Amazóniáért, 

és tehet Magyarország a bálnák ja-

vára. Természetvédelem és diplomá-

cia közelebb áll egymáshoz, semmint 

hinnők.

 A tömegsír szenvtelen. Az egyé-

ni áldozat – az: hat. Szabadítsátok ki 

Willyt! A neves bálnáért milliók szo-

rítottak, a lemészárolt ezrekért bezzeg 

senki se sírt. Hollywood, személyesség 

a te örök neved. Ami meg van szemé-

lyesítve, csak annak van emberszabá-

sa. Mi lenne hát, ha humanizálnám a 

diplomáciát, s megismerném, majd 

megmutatnám azt az embert, aki Ma-

gyarország rezidense a Nemzetközi 

Bálnavadászati Bizottságban? A ma-

gyart, akinek már csak hivatásrendileg 

is köze kell hogy legyen a bálnákhoz. 

Aki nem mondhatja, hogy szép a 

messzeség. Aki nem mondhatja, hogy 

gondolkozz globálisan és cselekedj 

lokálisan. Aki rendre globálisan cse-

lekszik, amikor hazáját képviselvén e 

nemes grémiumban a szent óriások 

mellett szavaz.

 A pontosság a királyok udvarias-

sága. Czirák Zoltán – király. Diploma-

taként a megbeszélt időpontban már 

ott van, annak ellenére, hogy a ház-

számot egy százassal elvétette. Érzé-

kenység és kérlelhetetlenség jellemzi, 

fi atal ember, de nem egy fi atalember.

 Kíváncsi vagyok, azok közé tar-

tozik-e, akiket felülről ültettek a he-

lyükre, vagy azok közé, akik belülről 

ülnek ott. Válasza meggyőz, ő inkább 

az utóbbi eset:

 – Gyermekkorom óta érdekel a 

természetvédelem. Az, hogy mi miért 

védett. A természetvédelem jogi as-

pektusai. Az ELTE Természettudomá-

nyi Kar biológia szakán diplomáztam 

1996-ban. Diplomamunkám címe a 

következő: „A fajok hatékonyabb jogi 

védelmének lehetőségei a társadalom 

tudása és a nemzetközi szabályozások 

alapján”. Előbb a Természetvédelmi 

Hivatalban dolgoztam, most a Környe-

zetvédelmi Minisztérium Nemzetközi 

Természetvédelmi Egyezmények osz-

tályán. A minisztérium nevezett ki a 

Nemzetközi Bálnavadászati Bizottság 

alternatív bálnavadászati főbiztosává.

 – Egy ember, aki ért ahhoz, amit 

csinál, és aki azt csinálhatja, amihez 

ért. Ritka konstelláció.

 – Szó se róla, nem épp gyakori. 

Nem vagyok egy önmarcangoló tí-
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pus, szeretek dolgozni és nem kí-

vánkozom címlapokra. Nem lesz be-

lőlem se sztár, se miniszterelnök, de 

úgy alszom el éjszakánként, hogy a 

magamét megtettem, s bizony olykor 

ez sem kevés.

 – Önnél jobban csak a bálnák ér-

dekelnek. Megjátszom, hogy semmit 

sem tudok róluk, tapasztalatom sze-

rint ugyanis a jó riporter színlelt be-

teg, színlelt buta, tehát kezdjük a leg-

elején! Mi is az, ami össze szokott ül-

ni és ami ellen a Greenpeace mindig 

tüntet?

 – A legeleje: 1946. Ekkor, a má-

sodik világháború utáni új nemzetközi 

rend mozgalmasságából is követke-

zőleg létrejött egy nemzetközi egyez-

mény, az ICWR: Nemzetközi Egyez-

mény a Bálnavadászat Szabályozá-

sáról. Valójában ez az egyezmény 

az, ami a leginkább létezik. Az IWC, 

a Nemzetközi Bálnavadászati Bizott-

ság az egyezmény kiszolgáló szerve, 

melyben ez aláíró tagállamok képvi-

selői foglalnak helyet. Minden ország 

maga dönti el, hogy milyen szinten 

képviselteti magát. Az alapító államok 

értelemszerűen a bálnavadászatban 

érdekelt hatalmak közül kerültek ki, 

de a legtöbb nemzetközi szerződés 

nyílt, elvileg bárki csatlakozhat hozzá, 

mint például a kiotói egyezményhez. 

Ma már majdhogynem a szárazföldi 

országok vannak többségben. A viszo-

nyok bonyolultak, de azért kiismer-

hetők, mindenekelőtt azonban hadd 

mondjam el, az ICWR nem természet-

védelmi egyezmény. Nem is akkor 

született, amikor a természetvédelmi 

közgondolkodás jellemző lett volna. 

Rachel Carlson másfél évtizeddel ké-

sőbb írta meg a Néma tavaszt, ahon-

nét kezdve környezetvédelemről egy-

általán beszélhetünk. Az ICWR nem-

zetközi koncessziós szerződés. Annak 

a kerete, hogy a nagyhatalmak miként 

osztozzanak a bálna nevű erőforrá-

son. Ki mennyit vadászhat. Mekkora 

szelet jut neki a tortából, mekkora 

kvóta. Nyelvezetében, szerkezetében, 

felfogásában az ICWR olyan, mintha 

egy tengeri kőolajmező kvótáit szabná 

meg nyílt és évenként újratárgyalható 

jelleggel. Az, hogy 1986. január elseje 

óta tilos a bálnavadászat, jogilag ma 

csak annyit jelent, hogy a kvóták mel-

lé nulla van írva. Ez akár változhat is.

 – Az ipari bálnavadászat újraindí-

tásának fenyegető réme mellett meg 

még ott a tudományos célú bálnava-

dászat gyakorlata.

 – Ez egy kiskapu, melyet Japán ki-

használ. Hogy kísérleti, tudományos 

céllal lehet bálnára vadászni.

 – Ha állatkísérlet a bálnaburger, 

akkor Japánban magasrendű aka-

démiai élet folyik. Az Egyesült Ál-

lamok előszeretettel beszél haramia-

államokról, egy időben Líbia és Irak 

volt a fő haramiaállam, ma Észak-Ko-

rea és Irán. A világtengerek modern 

haramiaállamai ma meglátásom sze-

rint Japán, Izland és Norvégia.

 – Diplomata vagyok, a haramia-

állam kifejezés ellen hivatalból tehát 

tiltakoznom kell, de tény, hogy a bi-

zottságon belül két, egymásnak oly-

kor antagonisztikusan ellentmondó és 

folyvást egymásnak feszülő értékrend 

érvényesül. Japán, Izland és Norvégia, 

valamint hozzájuk csatlakozva időn-

ként Oroszország, Kína, Korea s Dá-

nia, hagyományos halászati fi lozófi a 

alapján közelít a kérdéshez, mond-

hatnók ökológiai időszámítás előtti 

álláspontot képviselnek. A bálna erő-

forrás, mellyel az embernek joga van 

élni. Ausztrália, Új-Zéland, Brazília és 

Dánia kivételével az Európai Unió már 

az ökológiai időszámítás szerinti ál-

láspontot képviseli. Mindebbe persze 

érzelmi motívumok is vegyülnek, hisz 

ne feledjük, a tizenkét sziláscetfaj, 
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mely ma védett, intelligenciája és 

rendkívülisége miatt sok emberre hat, 

akárcsak a kínai pandamaci.

 – Fel nem foghatom, hogy ma-

napság, amikor már nem bálnazsírral 

világítunk, s a kifogott bálnák hú-

sával sem lehet milliókat táplálni, mi-

ért ragaszkodik Japán, Izland és Nor-

végia ily görcsösen a bálnavadászat 

jogához, hisz amint olvasható, nem 

tudtak belenyugodni a nullkvótákba. 

Egy nap a tokiói tőzsdén több for-

ró pénz cserél gazdát, mint ameny-

nyi az egész bálnabizniszben benne 

van. Az informatikához, autógyár-

táshoz és gyógyszeriparhoz képest 

a bálnabiznisz pitlák ügy, de Ja-

pánnak mégis megéri, hogy afrikai 

szatelitállamokkal töltse föl a bizott-

ságot, mintha létérdekei forognának 

kockán. Miért?

 – Itt elvekről van szó. Az ökológi-

ailag érzékeny államok felvetik, hogy 

tovább kellene lépni. Például a cápa-

védelem felé. Szalagcím, amikor egy 

cápa Floridában elkap egy fürdőzőt, 

kasszasiker volt a Cápa című fi lm, 

nos, az uszonyáért évente százmillió 

cápát fognak ki, ráadásul úgy, hogy 

a test egészét feldolgozatlanul visz-

szavetik a tengerbe. A delfi náriumok 

sztárjai ünnepelt látványosságok, de 

évente több százezer delfi n pusztul 

el a halászhálókban. Mindez persze 

csak tünet. A tengereken folyó ka-

tasztrofális rablógazdálkodás tünete. 

Ha a védelem kiterjedne más fajokra 

is, netalán egész ökoszisztémákra, 

már komolyabb érdekek sérülnének 

és a halásznemzetek önbecsülése is 

csorbulna. Japán, Izland és Norvégia 

ezért ragaszkodik foggal-körömmel 

jogaihoz. A várható természetvédel-

mi kiterjesztést az eddig elért ered-

mények megkérdőjelezésén keresz-

tül blokkolják. Ehhez segédkeznek 

az általuk – sokak szerint – pénzügyi-

leg is támogatott szatelitországok. 

Olykor szinte tragikomédiába illik 

a demagógia. Legutóbb egy afrikai 

ország főbiztosa például azt talál-

ta mondani, hogy a madárinfl uenza 

megtizedelte a szárnyasállományt, a 

szegény nép éhezik, és itt csak a bál-

nahús segíthet. Így lobbizott a ke-

reskedelmi célú bálnavadászat új-

rakezdéséért. Nyilvánvaló nonszensz-

ről van szó, nemcsak azért, mert az 

illető ország szárazföldi, nemcsak 

azért, mert a bálnahús trópusi körül-

mények közt igencsak romlandó, s a 

szegény afrikai államokban nincse-

nek nagy hűtőházak, hanem főképp 

azért, mert Afrika táplálékigényéhez 

képest az elvileg levadászható bál-

nahús is, hogy stílszerűen fogalmaz-

zak: csepp a tengerben, mégse ne-

vessünk. Amikor az irracionalitás és 

az érdek közös nyelvet talál, az élet-

veszélyes lehet. Egy diplomatának 

pedig higgadt okfejtéssel kell akár-

hányszor cáfolnia a legabszurdabb, 

legátlátszóbb érveket is.

 – És nemcsak a diplomaták-

nak. Az írástudóknak ugyancsak. 

A holokauszt hazugságot sem lehet 

legyintéssel, érzékenységgel, avagy 

dühvel cáfolni. Az amerikaiak húsz 

százaléka szerint a Holdra szállás 

egy jól kitalált mese, Amstrong és 

Aldrin emlékezetes lépéseit valame-

lyik hollywoodi stúdióban forgatták, 

de szeptember 11-éért is sokak sze-

rint maga Bush felel, a merénylete-

ket szerintük ő rendelte meg. A vi-

lág egyre átjárhatóbb a patológia 

számára, s ezt az újságírók és a po-

litikusok egyaránt kihasználják. A ka-

nadai kormány emiatt állíthatja, hogy 

a halállományt főképp a fókák ve-

szélyeztetik, Brigitte Bardot és Paul 

McCartney hiába őrjöng, győzött a 

nem józan ész, 2006-ban fentebbi ér-

vekre hivatkozvást ismét beindult a 
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fókamészárlás, „hős vértől” pirosult 

a Hudson-öböl vize. A kanadai kor-

mány visszavonta a mintegy másfél 

évtizede tartó fókavadászati morató-

riumot. Reális veszély-e, hogy a hu-

szonegyedik században újrakezdődik 

a bálna-holokauszt?

 – A nullkvóták megváltoztatásá-

hoz, felülbírálatához az IWC-ben há-

romnegyedes többség szükségeltetik. 

Magyar parlamenti példa: már a két-

harmados törvények is nehezen men-

nek át. Merem remélni, hogy földcsu-

szamlásszerű változás az öko-dest-

rukció irányába nem történhet, ám 

egy ökológiai ellenreformáció nem 

kizárt. A természetvédelemben nin-

csenek végleges eredmények. Nem 

dőlhetünk hátra, hogy ez védett faj 

vagy védett terület. A már meglévő 

eredményekért is naponta újra kell 

küzdenünk. Ausztráliában a termé-

szetvédelmi oltalom addig tart, amíg 

egy rezervátumban valami értékes ás-

ványra nem lelnek. Onnét kezdve a 

bányászati érdek az elsődleges. Pe-

ruban az olajlobbi elérte, hogy a leg-

szigorúbban védett, bioszféra-rezer-

vátum szintű Manu nemzeti parkon 

keresztül olajvezetéket vigyen át. Hi-

ába a Washingtoni Egyezmény a vé-

dett fajok nemzetközi kereskedelmé-

ről, a dzsungelhúsüzlet virágzik. A ter-

mészet valójában még mindig nem 

egyezményes érték a legtöbb em-

ber számára, hanem szabad préda. 

Zsákmány. Vagy épp szobadísz. Ci-

vilizációnk ősemberi életérzéseket és 

viszonyulásokat konzervál. Az öko-

lógiai ellenreformáció, a mély értel-

mű konszenzus hiánya az IWC-ben is 

érezhető. Nincs nemzetközi közmeg-

egyezés, „közértelem”, ökológiai mi-

nimum, amire bizton építhetnénk, és 

ez gátolja az előrelépést, mert a na-

pirend megszavazásához az IWC-ben 

már elég az egyszerű többség. Az el-

lenreformáció hívei tehát elérhetik, 

hogy fontos problémák ne kerüljenek 

napirendre, érvényesüljön az „ami-

ről nem beszélünk, az nincs is” elve, a 

szőnyeg alá söprés politikája.

 Örülök, hogy ebben a küzdelem-

ben Magyarország, hazám a jó ol-

dalon áll. Oly sokszor harcoltunk rossz 

időben, rossz ügyekért. Ez persze nyil-

ván nem nyújthat történelmi elégtételt 

az elszenvedett emberi és erkölcsi 

veszteségekért, ám nekem, termé-

szetvédő és természetféltő embernek 

mégiscsak öröm, hogy Magyarország 

népszerű a bálnák között. Igen, igen. 

Jó érzés az, hogy egy aprócska ország 

segíthet a tenger legnagyobbjainak.

Sebeők János


