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„Az élőlényeknek környezetükhöz való viszonyát kutató tudományág” -  ez az ökoló
gia.1 Ha ehhez hozzáadjuk az időt, azaz diakronikusan vizsgáljuk ezen kölcsönhatáso
kat, akkor kapjuk a történeti ökológiát. Ez a tudományág megkísérli rekonstruálni 
azokat a természeti-környezeti viszonyokat, melyek között eleink élték mindennapjai
kat: az éghajlatot, az erdőkel és vizeket, mezőket és réteket, a megművelt területeket és 
a vadont, s kerteket, a szántókat, és nem utolsósorban őseink viszonyát mindezekhez. 
Foglalkozik az emberek gondolkodásmódjával, környezetükről alkotott elképzeléseik
kel, a történelem során bekövetkezett ökológiai, környezeti változásokkal, azok okaival 
és hatásaival. Jelenlegi formájában és megnevezésében meglehetősen fiatal, maga a 
szemlélet azonban jóval korábbi: Hell Miksának (1720-1792) a Kárpát-medence hon
foglalás-kori erdőségeiről készített térképe (1772) is ugyanezen a gondolaton alapul 
(vö. R. Várkonyi Ágnes tanulmánya, 156-183).

Az R. Várkonyi Ágnes szerkesztette tanulmánykötet tizenkilenc tanulmányt tar
talmaz tizennyolc szerző tollából. A kiválasztott területen (Kárpát-medence) és időin
tervallumban (a honfoglalás korától a 20. század második feléig) igyekszik megragadni 
a kritikus pillanatokat és helyszíneket, hogy ezáltal áttekintéssel szolgálhasson az 
olvasónak „az ember és környezete végtelenül gazdag és bonyolult viszonyáról (7). A 
kötet szerzői a tudomány különböző területeiről kerülnek ki. a történésztől a régészen 
és muzeológuson keresztül a botanikusig, így nem meglepő, hogy a tanulmányok 
témája, kérdésfeltevése, stílusa, módszertani megközelítése, de még a terjedelme is 
nagyon különböző.

A kötet négy nagyobb egységre oszlik, melyek az Erdő, Vizek, Ember és természet, 
valamint Környezet és módszerek alcímeket viselik. Az első tematikus egység értelem
szerűen az erdőkkel és erdőgazdálkodással foglalkozik. Négy tanulmányt foglal magá
ba, melyek között van nagyobb időintervallumot és az egész Kárpát-medencét átfogó 
írás, az erdőgazdálkodást adott területen, illetve adott időszakban vizsgáló tanulmány, 
és egy esettanulmány is. Bartha Dénes feltérképezi a Kárpát-medence erdőségeit és az 
azokat alkotó fafajokat a honfoglalástól a 20. század második feléig, különös tekintettel 
a nem őshonos fajok megjelenésére. Oroszi Sándor az erdélyi erdőgazdálkodásról ír a 
17. századtól a 20. század elejéig. Mivel Magyarországon a korszerű erdőgazdálkodás 
igazából csak a 18. században indult meg, Magyar Eszter tanulmánya a Mária Terézia
kor! erdőgazdálkodásról valójában a magyarországi kezdetekről nyújt átfogó képet,
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anélkül, hogy túlságosan elveszne a részletekben, Kincses Katalin Mária tanulmánya 
a kora újkori soproni erdőkről értékes adatokkal szolgál egy nyugat-magyarországi 
város erdészeti gyakorlatáról.

A következő öt írás elvileg vízrajzi és vízgazdálkodási témájú, ám ebből a sorból 
kettő is kilóg: mindkettő inkább a következő nagy csoportba, az ember és természet 
egymásra hatását vizsgáló egységbe illene. Az egyik R. Várkonyí Ágnes tanulmánya, 
mely a Táj és történelem a XVIll. századi Magyarországon címet viseli. Témája első
sorban az ökológiai szemlélet a 18. században: azt vizsgálja, hogyan viszonyultak a 
természeti környezethez és annak változásaihoz a korban. Ezen kívül figyelemreméltó 
felvetést tesz egy már régóta folyó vitával kapcsolatban. A magyar történettudomány 
és a botanika is régóta kutatja, hogy vajon mi vezetett a mára nemzeti jelképpé vált 
alföldi puszta kialakulásához, hiszen tudjuk, hogy a területet eredetileg sűrű erdők 
borították. A két uralkodó szemlélet szerint az okot vagy a török megszállást követő 
rablógazdálkodásban és elnéptelenedésben, vagy a 19. századi folyószabályozásokban 
kell keresni. R. Várkonyi Ágnes ezzel szemben felhívja a figyelmet arra, hogy „a 
vitában kifejtett különböző álláspontok alapján a XVlII. századi Magyarország környe
zeti világa egyszerűen megfoghatatlan (159). ” Szerinte az elmaradt energiaváltás (fáról 
szénre), és  azt ebből következő mértéktelen fakitermelés; a század folyamán duplájára 
nőtt népesség megélhetési terület iránti igényéből következő erdőirtások; a korabeli 
gazdasági érdekek vezérelte vízrendezés: az ártéri gazdálkodás könyörtelen felszámo
lása és a folyószabályozások mind-mind hozzájárultak az egyre gyakoribbá váló aszá
lyokhoz, árvizekhez és a pusztásodáshoz. A másik „kakukktojás” Tónk Sándornak az 
erdélyi M ezőség tájtörténetét bemutató írása, mely egy, az előbbihez nagyon hasonló 
folyamatot ír le.

A Vizek című fejezet másik három tanulmánya már valóban a vizekkel foglalkozik: 
Takács Károly győri régész kimerítő beszámolót nyújt a Tóközben folytatott ásatások
ról és ennek kapcsán az Árpád-kori csatornarendszerek kutatásáról. Nézete szerint egy, 
a tóközihez hasonlóan bonyolult csatornarendszer léte „magas szintű társadalmi szer
veződést, viszonylag nagy népsűrűséget és prosperáló gazdálkodási rendszert / . . . /  

feltételez (101). ” Takács úgy véli, hogy a tóközi szisztémáról elmondottak az egész 
Kárpát-medencére kiterjeszthetők, ez pedig azt jelenti, hogy az Árpád-kori Magyaror
szágon fejlett és szervezett vízgazdálkodás folyt, melynek rendszere később elpusztult. 
Soós Kálmán bemutatja azt a küzdelmet, melyet a Felső-Tisza mentén fekvő várme
gyék (Zemplén, Ung, Szabolcs, Szaímár, Bereg) vívtak egymással és a folyóval az 
1700-as években, míg Deák Antal András a ma kevéssé, a maga korában azonban igen 
ismert, sokoldalú vízmémök, Mikoviny Sámuel (1700—1750) portréját rajzolja meg, 
aki az árvízvédelemtől kezdve a mocsárlecsapoláson keresztül a hévízkutatásig minden 
területen jelentős és kimagasló munkát végzett,

A harmadik fejezet különös figyelmet szentel a természeti környezet és az ökológi
ai folyamatok emberi percepciójának, a természet és az ember viszonyának. A hat

146



tanulmány között vannak néhány oldalasak és nagyobb lélegzetnek is, spektrumuk a 
címertantól az urbanizáció hatásáig terjed. Bertényi Iván az állatvilág megjelenésével 
foglalkozik a középkori magyar címerekben: melyek a tipikus állatok, melyek a jelleg
zetesen magyarok, mekkora súlyt képviselnek a mitologikus lények (griff, sárkány, 
stb.). Megvizsgálja azt is, hogy honnan merít a címerrajzoló: elsődlegesen nem a ter
mészetből, hanem a hallatlan tekintéllyel bíró írásos művekből, bestiáriumokból. Sz. 
Jónás Ilona tanulmánya a középkori kertekről értékes művelődéstörténeti adatokkal 
szolgál. Megtudhatjuk belőle, hogy a középkori kert, mely a kor embere számára vala
hol mindig az elveszett Édent jelentette, és melynek „forrásai” az antik római kertektől 
a bizánci és arab kertművészetig tetjednek, nem csupán „hasznos” volt. A gyógynö
vénykert és a veteményes mellett létezett gyümölcsöskert (mely a kolostorokban gyak
ran egybeesett a temetőkerttel) és „mulatókért” (viridarium) is -  ez utóbbiak célja 
leginkább a gyönyörködtetés és az elmélyülés, az Istenhez való közelebb kerülés elő
segítése. Erdősi Péter írása hasonlít ehhez: a reneszánsz természetfelfogásról, a Kert és 
a Város transzcendentális kapcsolatáról szól, az „udvari ember” kettős vágyáról, hogy 
„természetes” legyen, ugyanakkor igába hajtsa a természetet.

A fejezet másik három írása esettanulmány. Surányi Dezső Lippay János 
Calendariumkx (1662) mutatja be, az abban megjelenő agro-ökológiai szemlélet tükré
ben (ami nem más, mint az ökológiai szemlélet alkalmazása a mezőgazdaságilag hasz
nosított területeken). Gellén Zsolt hosszabb tanulmányt szentel két Rába menti végvár, 
Körmend és Csákány (ma Csákánydoroszló) történetének. A Rába, mint védvonal 
szerepe Kanizsa elfoglalása után vált jelentőssé: Gellén a Rába gyakori áradásaitól 
veszélyeztetett két végvár mindennapi életén keresztül bemutatja a folyó menti védelmi 
praktikákat -  úgy a folyóval, mint az ellenséggel szemben. A főként középkori, kora 
újkori tanulmányok közül kirí a fejezet utolsó írása: Izsák Éva a budapesti urbanizáci
ónak a környezetre gyakorolt hatását vizsgálja. Vizsgálódását három mintaterületen 
(Csepel, Pesthidegkút és Józsefváros) háromszáz évre visszamenőleg, leírások, nép
számlálási adatok és katonai felmérések alapján végzi, és bemutatja, hogyan változott 
meg ez időszak folyamán az ember és a természet viszonya: míg eredetileg a kedvező 
természeti környezet volt a meghatározó a budapesti „ösíelepülések” (Pest, Busa, 
Óbuda, Csepel) létrejöttében, később az ember fokozatosan birtokba vette és igényei
nek megfelelően átalakította környezetét, ami maga után vonta a társadalom szerkeze
tének átalakulását is.

A negyedik tematikus egység -  címének megfelelően -  a terület kutatásmódszer
tanára koncentrál, mint például Pálóczi Horváth András tanulmánya középkori telepü
léseink kömyezetrégészeti kutatásainak lehetőségeiről, vagy Grynaeus András 
dendrokronológiáról (a fák kormeghatározásáról) szóló írása. Rácz Lajos -  valamelyest 
kapcsolódva a kötet legelső tanulmányához, mely a fafaj ta-váítozásokkal foglalkozik -  
a Kárpát-medence éghajlatváltozásait veszi górcső alá, és a tanulmány elején forrás- és  
módszertani Összefoglalót is ad az éghajlatkutatás iránt érdeklődőknek. A kötet leg
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hosszabb (45 oldalas) írása -  egyben a legutolsó m ely a Szegénygondozás és kör
nyezet címet viseli, Kincses Katalin Mária tollából származik, és a két soproni ispotály 
történetét követi nyomon, különös tekintettel azok gazdasági hátterére.

Ez a változatos tanulmánykötet olyan, egyébként nehezen elérhető írásokat tesz 
közzé, melyek méltán tarthatnak számot a témával foglalkozók érdeklődésére: az 
írások egy része az EL TE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszékén 
működő történeti ökológia program keretében készült előadás, illetve dolgozat, míg 
több tanulmány nehezen elérhető szaklapokban jelent m eg először. Bátran állíthatjuk, 
hogy a magyar történeti ökológia iránt érdeklődök számára nélkülözhetetlen gyűjte
mény, melyben mindenki megtalálja az érdeklődésének, ízlésének m egfelelő írást: a 
rövid -  alig hét oldalas -  címertani összefoglalótól, a kimerítő -  45 oldalas -  esetta
nulmányig; a régészeti megközelítéstől a mentalitástörténetig; az elméleti alapozást 
nyúj tó írásoktól a módszertaniakig.
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