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A birodalmak egyik jellegzetes tulajdonsága, 
hogy hosszantartó és mély változásokat hoz-
nak létre a természeti környezetben, amit 
egyes modern kutatók „ökológiai imperializ-
musnak”, vagy „zöld imperializmusnak” 
neveznek. A Római Birodalom egykori terü-
letén folytatott nagyarányú építkezések (váro-
sok, utak, hidak, falak, vízvezetékek, csator-
nák stb.) – s különösen a Nyugaton bekövet-
kezett robbanásszerű urbanizáció – komoly 
változásokat idéztek elő a környezetben, de 
a tájak tudatos átalakítása (bányászat, csator-
názás, folyószabályozás, mocsarak és tavak 
lecsapolása, erdőirtás), az ezzel összefüggő 
környezetszennyezés, valamint a mezőgazda-
sági művelés, illetve az állattenyésztés is erő-
teljesen hatottak az ökoszférára.

A tájak és a klíma

A római Mediterráneum magas szintű össze-
kapcsoltsága nemcsak gazdasági szinten 
eredményezett erős integrációt, hanem tartós 
környezeti változásokat is indukált. A Római 
Birodalom „civilizációs küldetése” nemcsak 
a barbár népek kiművelését tűzte ki célul a 

A „birodalmi tájak” – úgy tűnik – nem 
tűrték a „pusztaságokat” (solitudines), az 

„erdőségeket” (silvae), „sivatagokat” (harenae), 
„sziklákat” (saxa) és a „mocsarakat” (paludes), 
amelyek a vadság, a rendezetlenség, a barbár-
ság képzetét idézték fel bennük, szemben a 

„művelt, ellátott, bejárható, ismert, hasznosí-
tásra alkalmas” (culta, instructa, pervia, nota, 
negotiosa) vidékekkel. A Tertullianus által 
említett „rendkívül nyájas birtokok” (fundi 
amoenissimi), vagyis a római villák külön is 
említést érdemelnek. A villa nem egyetlen 
épület, még kevésbé lakóház, hanem egy 
mezőgazdasági földterület üzemeltetéséhez 
szükséges gazdasági és lakóépületek összessé-
ge, amely magában foglalja a műhelyeket, 
borospincéket, különféle raktárakat, istálló-
kat, a birtok művelőinek lakóépületeit (villa 
rustica), valamint a tulajdonos városi kénye-
lemmel ellátott lakóépületét (villa urbana). A 
vidéki villagazdaságok kutatása jelentősen 
előrehaladt az egykori nyugat-európai tarto-
mányokban (Britannia, Hispania, Lusitania, 
Gallia, Belgica, Germania, Pannonia), de a 
Közel-Keleten egyelőre elég kevés a komplex 
módon feltárt villagazdaság. Elterjedésüknek 
gyakorlatilag nem voltak földrajzi akadályai: 
északon Britanniában vagy Germani ában 
éppúgy kialakultak sajátos típusaik, mint a 
Sza hara peremvidékén, Africában (McKay, 
1975).

A tájak változásaiért természetesen nem-
csak az emberi beavatkozás volt felelős, hanem 
példának okáért a klímaváltozás is. Dendro-
lógiai adatok alapján arra lehet következtetni, 
hogy a Kr. e. 1. században egy melegebb és 
szárazabb időszak volt, ami egészen a Kr. u. 
2. század közepéig tartott. Ezt követően az 
átlaghőmérséklet csökkenni kezdett, és több 
csapadék hullott. A melegebb időszakra (Ro
man Warm Period) utalnak olyan adatok, 

mint a szőlőkultúra kiterjedése Britanniában 
(Nene-völgy, Northamptonshire); vagy az 
olívaolaj-termelés a lykiai Sagalassosban, ahol 
a viszonylag hidegebb klíma és a magasabb 
fekvés miatt ma már nem nő meg az olajfa. 
A kutatók szerint a római korban ezeken a 
területeken évi 2–3°C-kal magasabb volt az 
átlaghőmérséklet (Sallares, 2007).

„Ökológiai imperializmus”

Bizonyos, hogy a római melegperiódus is 
előmozdította azt a jelenséget, amit gyakran 
neveznek Róma „ökológiai imperializmusá-
nak”. Ma már bizonyosnak tűnik, hogy a 
Római Birodalom ökoszisztémája meglehe-
tősen egységesült, ami elsősorban a mediter-
rán flóra és fauna expanzióját jelentette, de 
nem kizárólagosan, hiszen a Birodalom pe-
remvidékeiről, sőt azon kívülről is érkeztek 
új fajok, amelyeket sikerült meghonosítani: 
így a rizst (Oryza sativa) a Kr. e. 3. században 
Indiából; a barackot (Prunus armeniaca) a Kr. 
e. 2. század végén Armeniából; a cseresznyét 
(Prunus avium) a Kr. e. 1. században Cappa-
dociából; vagy a gránátalmát (Punica grana
tum) a Kaukázus vidékéről. Egyedül Britan-
niába több mint ötven új növényfajt hoztak 
be a rómaiak: főként gyümölcsöket, fűszer-
növényeket és zöldségféléket (Van der Veen 
et al., 2008). A mai Ausztria, Belgium, Észak-
Franciaország, Németország, Magyarország, 
Luxemburg, Hollandia és Svájc területén kb. 
négyszáz különféle település2 archeobotanikai 
adatait gyűjtötték össze, amiből a kutatók 
megállapították, hogy tíz növényféle igen 
ritkán (kevesebb, mint tíz helyen) fordult elő: 
rizs, csicseriborsó, pisztácia, gránátalma, fe-
kete bors, fokhagyma, mandula, tök, fenyő-

humanitas jegyében, hanem a tájakat is for-
málta. A karthágói egyházatya, Tertullianus, 
hatásosan írt erről a 2. század végén: „Így 
maga a földkerekség is láthatóan napról 
napra jobban megművelt és a korábbinál 
jobban ellátott. Már minden bejárható, min-
den ismert, minden hasznosításra alkalmas 

– a hírhedt pusztaságokat eltörölték a rendkí-
vül nyájas birtokok, az erdőket meghódítot-
ták a szántók, a vadállatokat elűzték a nyájak; 
a sivatagokat bevetik, a sziklákat bepalántáz-
zák, a mocsarakat lecsapolják, s annyi a város, 
amennyi kunyhó se hajdan. Már a szigetek 
se rémisztenek, a sziklák se rettentenek – 
mindenütt házak, mindenütt népek, min-
denütt közügyek, mindenütt élet.”1   

1 Certe quidem ipse orbis in promptu est cultior de die 
et instructior pristino. Omnia iam pervia, omnia nota, 
omnia negotiosa, solitudines famosas retro fundi amoe-
nissimi oblitteraverunt, silvas arva domuerunt, feras 
pecora fugaverunt, harenae seruntur, saxa panguntur, 
paludes eliquantur, tantae urbes quantae non casae 
quondam. Iam nec insulae horrent nec scopuli terrent; 
ubique domus, ubique populus, ubique respublica, 
ubique vita. Tert. de anim. 30.3. Grüll Tibor ford.

2 Ezek között volt katonai tábor, polgári város, polgári 
falu, villagazdaság és az őslakosok rurális települései.

Tanulmány
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mag, dinnye, vagyis ezek értékes egzotikus 
importcikkeknek számítottak. Tíz és harminc 
település között fordult elő az olíva- és a dato-
lyamag, így ezek is viszonylag ritkának szá-
mítottak Közép-Nyugat-Európában. Az 
egyetlen kivétel a füge, amit hetvennégy he-
lyen találtak meg, bár ez is importból szárma-
zott. A többi helyen szinte valamennyi olyan 
növényfajta előfordult, amit Európában 
termesztenek. Érdekes, hogy a zeller, a kapor 
és a szilva – amiket ma tipikusan „római” 
növényeknek tartunk – már a római hódítás 
előtti rétegekben is előfordultak (például Bib
racte/Mount Beuvray vaskori oppidumban). 
A kutatás azt is egyértelműen kimutatta, hogy 
a „római” ételek fogyasztása ebben a térség-
ben a katonai településekről terjedt el a polgá-
ri lakosság körében (Bakels  – Jacomet, 2003). 

A mediterrán étkezési kultúra expanziója

A mediterrán mezőgazdaság egyfajta polikul-
túra, amely a gabonafélék (elsősorban búza 
és árpa), olajbogyó és szőlő művelésén alap-
szik, de fontos szerepet kapnak benne a hü-
velyesek (bab, csicseriborsó, lencse stb.) is, 
amelyek a fehérjék kiegyensúlyozott keveré-
két nyújtják az étrendben. A kultúrnövények-
nek ez a kombinációja a nyugati Mediterrá-
neumban csak a Kr. e. 1. évezredben terjedt 
el. Columella, illetve az idősebb Plinius a 
korábbi szakirodalom tanulmányozása során 
megfigyelték, hogy az olaj- és szőlőültetvé-
nyek földrajzi elterjedése a Kr. u. 1. századra 
ugrásszerűen megnőtt. Plinius összevetette 
Fenestella állítását – miszerint Tarquinius 
Priscus uralma idején Africában, Hispaniában, 
illetve Italiában nem termesztettek olajfát – 
saját korával, amikor is nem csupán ezeken 
a vidékeken, de néhol jóval beljebb a száraz-
földi területeken is voltak olajfaültetvények 
(Colum I. 1.4-5; Plin. NH XV. 1.1).  Az irodal-

mi forrásokból következetes képet kapunk 
arra vonatkozóan, hogy a Nyugat-Mediterrá-
neumban a görög és föníciai kereskedelem-
nek és kolonizálásnak köszönhetően terjedt 
el az olaj- és szőlőművelés Kr. e. 800-tól kezd-
ve. A gabonafélék, olaj és szőlő polikultúrája 
tehát a korai vaskor innovációja volt a Nyu-
gat-Mediterráneumban (Sallares, 1991). El-
terjedése kétségkívül általánosan hozzájárult 
a mezőgazdasági termelés fejlődéséhez, meg-
könnyítette a populáció növekedését, vala-
mint a kereskedelmet is fellendítette azáltal, 
hogy megnövekedtek az alapvető mezőgaz-
dasági termékek cseréjének lehetőségei a 
többletet termelő és a hiányt szenvedő vidé-
kek között, amely különbséget a csapadéknak 
a mediterrán éghajlatú vidékek közötti vál-
tozatos eloszlása eredményezte. 

A szőlőművelés kiterjedése

A mezőgazdaság terén történő előrelépés a 
Mediterráneumtól északra is megkövetelte 
az őshonos növényféleségek fejlesztését (Zo-
hary – Hopf, 1988). Különösen a szőlőfajták 
esetében törekedtek arra, hogy az adott vidék 
számára a legmegfelelőbb fajtákat nemesítsék, 
mivel „Minden vidéknek, s minden egyes 
részének megvan a maga saját szőlőfajtája 
[…] s a hely megváltozása miatt annyira 
megváltozik eredeti minőségük, hogy fel sem 
ismerhetők” (Colum. III. 2.30). Ugyanakkor 
idősebb Plinius azt is tudta, hogy „bizonyos 
szőlőfajták annyira ragaszkodnak termőhe-
lyükhöz, hogy áttelepítve minden kiválóságu-
kat elveszítik, és sohasem lesznek ugyanolya-
nok, mint előtte” (NH XIV. 25). Az ókori 
forrásokból kiolvasható, hogyan ösztönözte 
egy-egy új termény először is a művelési ha-
tárokon kívül eső területekkel való kereske-
delmet – Diodorus Siculus azt állítja, hogy a 
gallok készek voltak rabszolgát adni egy 

amforányi borért –, másodszor, a megművelt 
terület kiterjesztésének igényét; harmadszor, 
az egyes vidékeken a túltermelés megelőzé-
sének igényét. Úgy tűnik, a római hatóságok 
egyfajta ellenérzéssel viseltettek a szőlőműve-
lés kiterjesztését illetően a szántásos gazdál-
kodás rovására, hiszen Domitianus a Kr. u. 1. 
században állítólag elrendelte a provinciákban 
a szőlőskertek felének felszámolását egy rossz 
aratást követően, bár semmilyen lépést sem 
tett, hogy végre is hajtassa az intézkedést. 
Figyelme főleg arra irányult, hogy biztosítsa 
Róma városának gabonaellátását (Suet. Dom. 
7). Probus császár Kr. u. 276-ban állítólag 
Gallia, Hispania és Britannia összes lakosának 
megengedte, hogy szőlőültetvényt birtokol-
jon (Aur. Vict. Caes. 37.3; SHA Prob. 18.8). 
Itt kell megemlékeznünk egy egyedülálló 
pannoniai epigráfiai emlékről. Egy Liber Pa
t ernek szentelt szerémségi oltárkövön (CIL 
III 10275, Branjin Vrh, Horvátország, 4. 
század eleje) egy bizonyos Aurelius Constan-
tinus (a név Theodor Mommsen kiegészíté-
se) azzal dicsekszik, hogy 400 arpennis3 terü-
leten, vagyis átszámítva kb. 50 hektáron 

„saját erejéből telepítette” szőlőültetvényét. A 
ritka értékes felirat azt is elárulja, hogy milyen 
szőlőfajtákat telepítettek: ex his v(itibus) 
Cupenis, v(itibus) Terminis, v(itibus) Valle(n)
sibus, v(itibus) Caballiori(s).4 A dél-pannoniai 
Almus Monson (Fruška Gora) történt telepítés 
egyébként Probus császár kezdeményezésére, 
vagyis hivatalos politikai támogatással történt.

Csak a késői római korban érte el a sző-
lőművelés a maga természetes határait Galliá-
ban. Paleobotanikai leletek bizonyítják, hogy 
a rómaiak egyéb mediterrán növényeket, 
úgymint lencsét vagy őszibarackot is meg-
próbáltak magukkal vinni észak felé egészen 
Britanniáig, de ezek a kísérletek kevésbé 
voltak sikeresek. 

Változások a gabonatermesztésben

A gabonatermesztés az ókorban nem ment 
keresztül olyan drámai változáson, mint az 
olajfa- és borszőlő művelése a nyugati medi-
terrán térségben, de azért ebben is volt néhány 
figyelemre méltó változás a tárgyalt korszak-
ban (Sallares, 1991). A gabonafélék történeté-
nek főbb eseményei között szerepel a klasz-
szikus antikvitásban egyrészt számos vidéken 
az árpa hanyatlása a búza növekvő preferálá-
sával párhuzamosan; másodszor, megfigyel-
hető a tendencia, hogy a különböző típusú 
pelyvás búzákat (tönkölybúzákat) kiszorítot-
ták a csupaszbúzák. A mediterrán éghajlatú 
régiókban a tönke átadta a helyét a tetraploid 
durumbúzának (T. durum) és a keménybúzá-
nak (T. turgidum), míg Észak-Európában a 
tönkölybúza lassacskán eltűnt, és helyette 
elterjedt a modern kenyérbúza (T. aestivum), 
amely szintén hexaploid fajta.

A búzát azért kedvelték jobban, mint az 
árpát és más gabonafajtákat, mert glutént 
tartalmaz, amely sütés közben megduzzaszt-
ja a cipót. A különféle csupaszbúza fajtákon 

3 Gall mértékegység: 1 arpennis = 1 actus = 0,5 iugerum 
= 1267 m².
4 A Cupensis értelmezése vitatott, moesiai és galliai 
helyekre egyaránt vonatkozhat; a Terminis az itáliai 
Termeno (prov. Bolzano) környékén honos szőlőfajta, 
amely nem más, mint a későbbi híres tramini; a 
Vallensis minden bizonnyal vallis Poeninára (a későbbi 
Wallis) utal, amely a Genfi-tótól nyugatra, Germania 

Superior, Raetia, Italia, Alpes Graiae és Gallia Nar bo-
nensis közé beékelt terület volt (ma Svájc egyik déli 
kantonja); végül a Caballioris valószínűleg galliai 
helyekre utal, vagy a Gallia Narbonesisben fekvő Ca
bellióra (ma Cavaillon, dept. Vaucluse), vagy a Lugdu-
nensisben található Cabillonumra (Châlon sur Saône, 
dept. Saône-et-Loire), ahol szintén kitűnő borokat 
állítottak elő.
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belül a finom őrlésű kenyérbúza kiváló a 
kenyérhez való finomliszt készítésére, míg a 
durumliszt kemény magjait könnyen darává 
lehet törni, azonban primitív őrlési techno-
lógiával nem lehet tovább porítani a finom-
liszt állapotig. A keménybúza magasabb 
hozamot adott, de a magjaiból nyert liszt 
sokkal gyengébb, mint a kenyérbúzából nyert 
liszt. Ráadásul a magjai puhábbak, mint a 
durumliszté, így alkalmatlanabb a darán 
alapuló élelmiszerek előállítására. A legjobb 
kenyér kenyérbúzából készült (latinul siligo), 
melyet elsősorban Észak-Itáliában, Galliában 
és Britanniában termesztettek a római korban, 
és szállítottak a melegebb régiókba. A római 
felsőbb osztály kenyérlisztből készült panis 
siligneust fogyasztott, míg az alsóbb osztály 
tagjai másfajta búzából vagy egyéb gabonából 
sütött panis plebeiust ettek (White, 1995). A 
kenyérbúza magas római megbecsülése ösz-
szefüggött a kelesztett kenyér készítésének 
elterjedésével, melyre a kenyérliszt volt legal-
kalmasabb. A forgómalom és a finomabb 
szövésű rosta lehetővé tette a finomabb „fehér” 
liszt előállítását, bár az ókorban elérhető 
legjobb minőségű kenyér is jóval több polyvát 
tartalmazott, mint a modern kenyér. Mind-
azonáltal a kenyérbúza termesztése nem volt 
könnyű az ókorban, mert – Plinius szerint – a 
kalásza nem nőtt egyenletesen, ha viszont 
megérett, nagyon hamar kipergett. Ezek a 
technikai problémák vezettek Galliában a 
vallus nevű aratógép feltalálásához (Plin. NH  
XVIII. 296; Pallad. VII. 2.1-4).

Környezetszennyezés

Az ókortörténészeket ugyancsak meglepte, 
amikor a 90-es évek elején a grönlandi jég-
minták kémiai elemzése kimutatta, hogy a 
levegő ólomkoncentrációja olyan szintet ért 
el a 2. évszázadban, mint az első ipari forrada-

lom idején (Hong et al., 1994). Ezt az ered-
ményt azóta a svédországi tavakból, a spa-
nyolországi tőzegmohalápokból, és a svájci 
Jura-hegység tengerszemeinek üledékéből 
származó minták vegyelemzése is alátámasz-
totta. Még magasabb volt a levegő rézkon-
centrációja: kb. 2100–2300 tonna/év a Római 
Birodalom csúcskorszakában (Kr. u. 1–2. 
század), amely magasabb, mint a 18–19. szá-
zadi európai emisszió. Mindez azzal függ 
össze, hogy a bányák és fémfeldolgozó üze-
mek a császárkor első két évszázadában teljes 
kapacitással üzemeltek. Csak a hispaniai 
ólombányák termelése meghaladta a 20 000 
tonnát évente; a dalmáciai, ciprusi és arábiai 
rézbányáké pedig a 15 000 tonna/év szinten 
mozgott. A légkör szennyezettsége a holttes-
teken is mérhető (Nriagu, 1983). A Grotta 
Rossa-i múmia (amely eddig az egyetlen 
Rómában felfedezett balzsamozott holttest) 
– fiatal kora ellenére – úgy tűnik, anth raco sis
ban (bányásztüdő) hunyt el. Mindez meg-
erősíti Seneca utalását a Város levegőjének 
szinte elviselhetetlen szennyezettségéről (Epist. 
104).

A Római Birodalom területén kiterjedt 
indusztriális tájak jöttek létre, különösen az 
olyan nagy bányakörzetekben, mint Vipasca 
(Aljustrel, Portugália), Las Médulas és Rio 
Tinto (Spanyolország), Alburnus Maior (Ve-
respatak/Rosia Montana, Románia), Vádi 
Fejnan (Wadi Faynan, Jordánia) stb. Külö-
nösen az ezüst- és ólombányászat volt rend-
kívül környezetszennyező, nemcsak az alkal-
mazott technológia miatt, hanem azért is, 
mert ezeknek környékén gyakorta mérgező 
higanyt és cinóbert is bányásztak. A dél-spa-
nyolországi Almadén higanybányáinak kör-
nyékén (kb. 300 km²-es területen) található 
ma is a föld higannyal leginkább szennyezett 
területe (Higueras et al., 2006). A Vádi Fejnan 

(Wadi Faynan) környéki rézbányák munká-
sainak csontvázai sokkal magasabb nehéz-
fém-szennyezést mutatnak, mint amit a 
modern rézbányákban dolgozóknál mértek 
(Grattan et al., 2002). Az ólom és a magas 
ólomtartalmú ezüst ráadásul az evéshez és 
főzéshez használt edényekben, az édesítősze-
rekben, a rendkívül népszerű halszószban 
(garum), a különféle tartósítószerekben is 
jelen volt. A vízvezetékek nagy részét ólomból 
készítették, amiből – különösen a savas víz – 
kioldotta az ólom egy részét. Így nemcsak a 
bányászok és fémfeldolgozók, hanem a városi 
lakosság egy része is krónikus ólommérgezés-
ben (plumbizmus vagy szaturnizmus) szen-
vedhetett.

Pusztuló erdők, szaporodó járványok 

Bizonyosan a birodalom ökológiai egységesü-
lésének negatív következményei közé tarto-
zott a nagymérvű deforesztáció. Egyes számí-
tások szerint csak a fémfeldolgozás következ-
tében évente kb. 5400 hektár erdő pusztult 
el a Római Birodalom területén, mivel az 
egyetlen energiaforrást lényegében a fa vagy 
faszén jelentette (Wertime, 1983). A biroda-
lom területén végbemenő deforesztáció má sik 
okát a gigantikus építkezések (például a 
Hadrianus-fal Britanniában) és a nagyarányú 
hajóépítés (például Cipruson és Görögor-
szágban) jelentették; de a háborúk, főként a 
hosszan elhúzódó ostromok is lehettek ennek 
okai (Hughes, 1994). Békés körülmények 
között a földművelés extenzív terjeszkedése 
is igényelte az erdők kivágását. Lucretius sorai 
is tanúskodnak erről a folyamatról: 

„Nap mint nap feljebb űzték a hegyekre az erdőt,
hogy lent mindig több hely jusson a megmüvelésre.
Hogy számukra vetőföld, dús szőlő, patak és rét
jusson a halmokon és rónákon, s közben olajfák

kék sora futhasson szanaszét ágazva a dombok,
völgyek, rónák hajlatain s azokat teleszője.
Mint ahogyan most változatos bájjal beborítva
tündöklik minden megrakva nemes faju fákkal,
s dúsan termő cserjékkel bekerítve körösleg.” 

(1357–1365. sk. Tóth Béla ford.)

A deforesztáció hosszú távú következmé-
nyekkel járt: megnövekedett a talajerózió, 
illetve bizonyos helyeken az elmocsarasodás, 
s ez utóbbi a malária elterjedését hozta ma-
gával. A mocsaras síkságokra még Itáliában 
is jellemző volt a súlyos és makacs malária-
fertőzöttség. Egy Kr. u. 5. századi umbriai 
villa temetőjének ásatása is bizonyította ezt a 
szomorú tényt. Itáliában a malária délről 
északra terjedt el a Kr. e. 4–1. században, és 
ismerünk olyan elméletet is, mely szerint a 
Római Birodalom bukásának egyik oka ép-
pen a malária lehetett (Sallares, 2007). 

A lakott világ (oikumené) „összekapcsoltsá-
gának” negatív következményei közé tarto-
zott az ún. hajópatkány (Rattus rattus) elter-
jedése a mediterrán térségben, ami „egyre 
inkább úgy tűnik, szerves része volt a római 
hódításnak” (McCormick, 2003). A patká-
nyok nemcsak a ragályos betegségek – min-
denekelőtt a pestis – terjesztéséért voltak fe-
lelősek, hanem a raktározott szemestermények-
ben is hatalmas méretű pusztítást voltak ké-
pesek véghezvinni. (A modern Törökország-
ból származó adatok szerint akár a termés 
10%-át is elpusztíthatták, és további 20%-át 
beszennyezhették, ezáltal emberi fogyasztás-
ra alkalmatlanná tették.) A római patkányok 
DNS-ük alapján Dél-Indiából származtak, 
amely élénk kereskedelmi kapcsolatban állt 
a Római Birodalommal a Kr. e. 1. századtól 
kezdve. Az egyik legforgalmasabb Vörös-ten-
geri kikötő, Myos Hormos (Kuszeir al-Kadim 
[Quseir al-Qadim]) neve is a patkányokra 
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utal. A Mediterráneum nyugati felében 
(Sardinia, Minorca) csak a Kr. e. 2. században 
jelenik meg először a patkány. A római régé-
szeti lelőheleken talált patkánymaradványok 
72%-a 10 km-en belül található a tenger- vagy 
folyópartoktól, ami arra enged következtetni, 
hogy elsősorban a vízi szállító járművek révén 
terjedtek, különösen a gabonaszállítmányok-
ban. 

Csökkenő biodiverzitás

A Római Birodalom gazdasági és ökológiai 
integrációja a biodiverzitásra is negatívan 
hatott. Bizonyos, hogy számos állat- és nö-
vényfaj épp a római korban pusztult ki. A 
judeai balzsam az ország legfőbb kiviteli 
cikkének számított, mivel sehol másutt nem 
termett a birodalom területén, és ugyanez 
vonatkozott Cyrenaica legfőbb exportcikké-
re, a silphiumra is. Az ezüstárban mért sil phi
um a husángfélék nemzetségébe (Ferulae) 
tartozó növény, pontos meghatározása azon-
ban – a fennmaradt ábrázolások ellenére – 
egyelőre nem lehetséges. A silphiumnak az 
orvoslásban is jelentős szerepe volt: ókori 
források fájdalomcsillapítóként, afrodiziá-
kumként, fogamzásgátlóként és magzatelhaj-
tóként is tárgyalják. Idősebb Plinius szerint 
egy fennmaradt példányát kuriózumként 
mutatták be Nerónak (NH XIX. 15). 

A megnövekedett kereslet a Birodalom 
határain túlról importált növényekre és álla-
tokra is hatott. Az Arábia területéről szárma-
zó mirha (Commiphora myrrha) és tömjén 
(Boswellia sacra) kereskedelme akkora volu-
ment ért el, hogy a növény kipusztulásával 
fenyegetett (Peacock – Williams, 2007). Az 
állatfajok közül rengeteg egzotikus ragadozó 
esett áldozatául a rendkívül népszerű amfite-
átrumi állathajszáknak (venatio). Mikor Ci-
cerótól, aki a Kr. e. 1. század közepén Cilicia 

tartomány helytartója is volt, leopárdokat 
kértek a római játékokhoz, azt írta: „ezek az 
állatok rendkívül ritkák” (Cic. Ad Att. VI. 
1.21; Ad fam. II. 11.2). II. Iuba, Mauretania 
királya is ellenezte, hogy a rómaiak szinte 
kipusztítják országa vadállományát, és fia, 
Ptolemaios be is záratta az itteni amfiteátru-
mokat, a hippói állatkikötőt, és törvényt 
ho zott a vadállatok védelmére (Cass. Dio 
XXXIX. 38.2-4; Plin. NH VIII. 7.20-21). Saj-
nos, hiába. Az elefánt, a rinocérosz és a zebra 
a római korban pusztult ki Észak-Afrikából, 
mint ahogyan a Kis-Ázsiában a Szeleukida 
korban még megtalálható oroszlánok a Tau-
rus-hegységbe húzódtak vissza (Amm. Marc. 
XXII. 15.24), a tigrisek pedig eltűntek Arme-
niából és Észak-Iránból (Hughes, 2003). A 
biodiverzitás a tengeri fajok esetében is szű-
kült. A Földközi-tenger nyugati részében az 
új halászati módszerek (fáklyás éjszakai halá-
szat, tonhalfigyelő állomások, halcsapdák) 
túlhalászáshoz vezettek (Trakadas, 2006). A 
halak közül az óriás fűrészes sügér (Epine phe
lus aeneus) – amelynek hossza a három métert, 
súlya a 600 kg-ot is elérheti – a Földközi-ten-
gerben a kihalás szélére került. A bí borcsiga, 
a vörös korall és a szivacs halászata is ipari 
méretekben folyt, s egyes területeken teljes 
kipusztulásukat eredményezte. Ugyanakkor 
tenyészteni is megpróbáltak bizonyos fajokat: 
Optatus Elipertius flottaparancsnok Tiberius 
idején rengeteg papagájhalat (Sparisoma 
cretense) fogott be az Égei-tengerben, ezeket 
a Tirrén-tenger cam paniai partjaihoz telepí-
tették, s ötéves halászati tilalmat rendeltek el, 
hogy elszaporodhassanak (Plin. NH IX. 79). 

Összegzés

Ma már kétségbevonhatatlan tény, hogy az 
1950-es évek „primitivista” gazdaságtörténeti 
filozófiája – amely a Római Birodalom öko-

nómiáját egy igen alacsony hatásfokkal mű-
ködő, csaknem kizárólag agrár jellegű gazda-
ságként írta le, a kereskedelmet pedig lénye-
gében Róma ellátására és a birodalmi arisz-
tokrácia luxusigényeinek kiszolgálására szol-
gáló tevékenységként ábrázolta – visszavon-
hatatlanul megbukott. A római császárkorban 
lezajlott ún. első globalizáció egyetlen össze-
függő gazdasági térséggé változ tatta az addig 
ismert oikumenét India nyugati partjai és 
Európa atlanti partvidéke között. A pax Ro
mana alatt a kereskedelem robbanásszerű 
fejlődése a Római Birodalom minden sarká-
ban lehetővé tette a viszonylag kiegyensúlyo-
zott ellátást és a népesség nagyarányú növeke-
désését. Ez viszont a belső mezőgazdasági és 
kézműipari termelés fokozódását idézte elő. 

A kereskedelem révén új növény- és állatfajok 
is megjelentek, ezeket a klimatikus viszonyok-
nak megfelelően nemesítették vagy háziasí-
tották. Róma volt az első birodalom Európa 
történetében, amely nagy hatással volt az 
ökoszisztémára: a környezetszennyezés, az 
endemikus fajok pusztulása, a biodiverzitás 
csökkenése, a deforesztáció, a járványos be-
tegségek kontinensméretű elterjedése mind 
az első globalizáció kísérőjelensé gei voltak, 
amelyek negatív hatásai máig is hatással 
vannak mindennapjainkra (Thüry, 1995).

Kulcsszavak: történeti ökológia, római mező
gazdaság, római bányászat, környezetszennyezés, 
deforesztáció, fajpusztulás, járványok, globális 
kereskedelem
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A magyar zsidóság deportálásának közelgő 
hetvenedik évfordulója kölcsönöz  időszerű-
séget ennek az írásnak, melynek eredete egy 
Hargittai Magdolnával közös, Budapesti séták 
a tudomány körül című könyvprojekt. Ebben 
a tudománnyal kapcsolatos budapesti látha
tó emlékeket gyűjtjük össze nyolc fejezetben 

– szobrokat, emléktáblákat és épületeket. A 
tudományt tágan értelmezzük, nemcsak a 
felfedező tudományt értjük rajta, hanem a 
mérnökséget, a feltalálást, a gyógyítást és az 
oktatást is. Könyvünk utolsó, nyolcadik fe-
jezetét a holokauszt magyar tudományosság-
hoz kötődő áldozatai emlékének szenteljük. 
A jelen írás főleg ennek a fejezetnek a nyomán 
készült, de illusztrációs anyagából itt csak két 
képet idézünk.  

Budapesten megrendítő emlékművek 
tisztelegnek általában a magyar holokauszt 
áldozatai előtt. Ilyen például a Wesselényi 
utcai emlékmű (Varga Imre alkotása) a Do-
hány utcai zsinagóga mögött, vagy ilyen a 
Magyar Tudományos Akadémia székházától 
csak néhány lépésnyire található Cipők a 
Dunaparton emlékmű (Pauer Gyula alkotá-
sa), amely a nyilasok által a Dunába lőtt 
zsidó áldozatok emlékének tiszteleg. 

Sajnos nagyon keveset tudunk az ország 
tudományos veszteségeiről a holokausztban. 
Írásunk címében a „fehér folt” arra utal, hogy 

a Magyar Tudományos Akadémia még nem 
mérte föl ezeket a veszteségeket. Ez az írás az 
emlékezésen túl szeretné felhívni a figyelmet 
arra, hogy vannak tennivalók a múlt ezen 
szegmensének feltárásában.  

A magyar nácik, a nyilasok 1944. október 
15-én vették át a hatalmat a lemondásra kény-
szerített Horthy Miklóstól. Addigra, Horthy 
országlása alatt már több százezer, főleg vidé-
ki zsidót deportáltak, elsősorban Auschwitz-
ba, ahol többségüket megölték. A haláltábo-
rokban és Budapesten meggyilkoltak között 
ott voltak a tudomány emberei is. Néhányuk-
ról részletesebben szólok, hogy az ismertebb 
statisztikákon túl egyéni sorsokat is lássunk. 

A gyógyszergyáros üzletember-gyógysze-
rész Richter Gedeon 1872-ben született asszi-
milált zsidó földbirtokos családba. A család 
Gyöngyös közelében, Ecséden élt. Richter a 
gimnázium befejezése előtt abbahagyta tanul-
mányait, és egy gyöngyösi gyógyszertárban 
kezdett dolgozni. Ebben az időben rendelték 
el, hogy a gyógyszerészek egyetemi végzettsé-
gűek legyenek, és ezért Richter befejezte a 
gimnáziumot, majd elvégezte a budapesti 
tudományegyetemet. Ezután két évet dolgo-
zott gyógyszertárakban, hogy gyakorlatra 
tegyen szert. Négy évet töltött Olaszország-
ban, Németországban, Franciaországban és 
Angliában, és miután pénzzé tette a családi 


