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átvitelével, ahogy az autók biztonsági rend-
szerei, ha lépéshátrányban is, együtt fejlõd-
nek a tolvajlási módszerekkel. Valódi ve-
szélyt az hozhat a demokráciákra, ha az
információk felgyorsult közlekedésével,
szûrésével olyan gazdagságok és hatalmak
jönnek létre, amelyek a társadalom által el-
lenõrizhetetlenül növekedve azzal fenye-
gethetnek, hogy átveszik a társadalom fölötti
ellenõrzést. A mai demokratikus nyugati
világban erre kellõ fékek és egyensúlyok
vannak beépítve, de:

1. e szabályozott, jogalkotó és jogérvé-
nyesítõ procedúrákba beépített ellenerõk
még nem számolhatnak a jövõben kialakuló,
ezért részben vagy teljesen ismeretlen, tehát
ellenõrizhetetlenül fölgyorsuló információ-
forgalommal, ez következésképpen mo-
derálhatatlan hatalmak kialakulásához
vezethet;

2. a világban mûködõ terrorisztikus erõk
éppen az évezred elsõ évében mutatták be,
hogy a nyugati demokratikus világ kom-
munikációs eszközeivel a modern idõkben
is megjelentethetik a legsötétebb prehisz-
torikus múlt féktelen kegyetlenségét, fana-
tizmusát és brutalitását.

Éppen az ilyen munkák segíthetnek ben-
nünket abban, hogy elgondolkodjunk, tehát
felkészüljünk az elõttünk álló változásokra.
Nyíri Kristóf kutatási projektje a 2002. május

24-25-én rendezett nemzetközi konferen-
ciával nemzetközi mércével is megméretett.
(MTA Filozófiai Kutatóintézete – Westel
Magyarország, Budapest, 2001. I. 145 o. -
II. 294 o.)

Boros János
az MTA doktora, egy. tanár (Pécsi

Tudományegyetem)

Táj és történelem
Tanulmányok a történeti
ökológia világából
Szerkesztette. R. Várkonyi Ágnes.
A szerkesztõ munkatársai: Tiba
Istvánné, Kincses Katalin Mária

Friss, alig másfél évtizedes múltra visszate-
kintõ tudományág a történeti ökológia
(Environmental History), „amely a
természet és a társadalom évezredes

együttélésének, kölcsönhatásának hosszú
távú folyamait vizsgáló, a természettudo-
mányok és a társadalomtudományok
eredményeit történetileg szintetizálva értel-
mezõ tudomány”.1  1986-ban a berni Nem-
zetközi Gazdaságtörténeti Kongresszuson
fogadták el önálló diszciplínának, s Magyar-
országon az ELTE-n 1987-ben kezdték meg
az oktatását. Hamar polgárjogot nyert, az
1998-ban megjelent tankönyv, más újonnan
1 R. Várkonyi Ágnes: Történeti ökológia. In: A törté-
nelem segédtudományai. Szerk. Bertényi Iván. Pan-
nonica-Osiris, Bp, 1998. 51. (Bõv. jav. kiadás:2001.)
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alakuló segédtudományok között, már ön-
álló fejezetet szentelt neki.

Természetesen ez a tudományos terület
a hagyományos szakterületek (régészet,
földrajz stb.) összefogása nélkül nem létez-
het. Ezt az összefogást példázzák e szakág
mûvelését célzó tanulmánykötetek, köztük
az ismertetésünk tárgyául választott könyv.

A tanulmánygyûjtemény 18 szerzõjének
írásai négy nagy fejezetbe csoportosíthatók.
Az elsõ tematikus egységbe a hazai erdeink-
kel kapcsolatos írások kerültek. A második
nagy fejezetet a vizek védelmével foglalko-
zó tanulmányok alkotják. A harmadik fejezet
az Ember és természet címet viseli, míg az
utolsó nagyobb egységben a módszertani
dolgozatokat találja meg az olvasó.

Témaválasztásuk sokszínûsége ellenére
a munka tanulmányai összefüggnek egy-
mással. Összeköti õket az a tény, hogy egyik
dolgozat szerzõje sem hagyta figyelmen kí-
vül (szóljon bár árvízvédelemrõl vagy re-
neszánsz udvarról) az erdõket, az erdõtakaró
alakulásából fakadó ökológiai problémákat
(igaz, ökológiai témájú munkában ez így
természetes).

A 19 tanulmányból 11 (némelyik csupán
érintõlegesen) a 18. századot vizsgálja. Az
érdeklõdést megmagyarázhatja a kötet szer-
kesztõje, R. Várkonyi Ágnes  írása. A dolgo-
zat átfogóan tárgyalja a korszak ökológiai
kérdéseit. Azt a véleményét fogalmazza
meg, hogy ebben a században bomlott meg
a Kárpát-medence hagyományos természe-
ti egyensúlya. Ebben az évszázadban a meg-
duplázódó népesség igényeit még hagyo-
mányos módszerekkel fedezték. Elmaradt
a mezõgazdasági technika forradalma, elma-
radt az energiaváltás. A bányák, a lakosság
energiaszükségletét az erdõk biztosították.
A faállomány csökkenése pusztító árvizeket
vont maga után. A szerzõ vitába száll azzal a
nézettel, amely szerint az Alföld puszta jel-
lege a török korszaknak a következménye
(az emberi élet eltûnése, a pásztorkodás

megerõsödése befolyásolta a természet
alakulását). Alföldünknek fátlan pusztasággá
válását a 18. századi változások rovására írja.

Tonk Sándor arra keresi a választ, miképp
vált a középkorban erdõkkel tarkított, tavak-
kal teletûzdelt Mezõség fátlan, kietlen tájjá,
ahol a sok tó már csak emlékként él. Azt a
sejtését fogalmazza meg, hogy a táj változása
több más tényezõ mellett összefügghet a
17-18. századi etnikai váltással. A magyar né-
pesség kipusztult, helyükre románok tele-
pültek, akik kiterjedt állattartást folytattak.
Az erdõk eltûnéséhez az erdei legeltetés já-
rult hozzá.

A nagyarányú fakitermelés, az erdei le-
geltetés késztette Mária Teréziát, hogy 1769-
ben erdõrendtartást adjon ki Magyarország
számára. E rendelet elõzményeit vizsgálja
részletes forrásbázis és szakirodalmi isme-
retek alapján Magyar Eszter. Az 1769-es ren-
delet elõzménye, hogy a Habsburg-biroda-
lom nyugati részén mind az uralkodóház,
mind a nagybirtokosok szemében felértéke-
lõdött az erdõ. Magyarországon a kamarai
uradalmak jártak elõl az erdõvédelemben. A
Kárpát-medence erdeivel foglalkozó többi
írás (Bartha Dénes, Kincses Katalin, Oroszi
Sándor) már hazai erdeink 19-20. századi
sorsára is figyel.

Soós Kálmán Ung, Bereg, Zemplén és
Szabolcs megyéknek azokat az erõfeszíté-
seit ismerteti, amelyekkel megkísérelték a
18. századi tiszai áradásokat megzabolázni.
Deák Antal András Mikoviny Sámuel vízvé-
delmi tevékenységét vizsgálja (a Vág vidé-
kén folyamszabályozás, a tatai mocsárvilág
lecsapolása, a selmeci bányák számára víztá-
rozó rendszer létesítése).

E témakörhöz sorolható Rácz Lajosnak a
Kárpát-medence kora-újkori éghajlati válto-
zásairól készített dolgozata. Véleménye sze-
rint a 16. század második felétõl a 18. század
végéig a nyarakat leszámítva a középkorihoz
képest az éghajlat hûvösebbé vált, az évsza-
kok pedig csapadékosabbak lettek. A 19.
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század elsõ felében csökkent a csapadék
mennyisége, a nyarak szárazabbra fordultak.

Gellén Zsolt írása (A Rába védelmében)
a 17. századba visz, bemutatva, miként fel-
ügyelték a végbeliek a rábai gázlókat. Kin-
cses Katalin másik tanulmánya a soproni sze-
génygondozás 16-18. századi történelmérõl
ad áttekintést. Surányi Dezsõ Lippay Calen-
dariumának agroökológiai szemléletét mu-
tatja be. Lippay mûve azért is érdekes, mert
nemcsak a 17. századnak, hanem a követ-
kezõ évszázadnak sokat olvasott könyvérõl
van szó. Izsák Éva az urbanizáció tájalakító
hatásáról értekezik. Példaként két budapesti
területet, Pesthidegkútot és Józsefvárost
választotta ki. Munkája ugyan a 18. századi
kezdetekrõl sem feledkezik meg, elsõsorban
mégis a 19-20. század történetérõl szól.

A 18. század mellett a középkor és a re-
neszánsz természetszemléletének egy-egy
elemét világítja meg néhány írás. Bertényi
Iván a címerábrákat veszi sorra. Azt kutatja,
miként ábrázolták az állatokat. Általában a
természetben elõforduló formákat örökítet-

ték meg, ám van, amikor a festõ nemigen
ismerte állatalakját (pl. oroszlán). A címerké-
pek bizonyos jellegzetes vonásokat (pl. a
sas karma, csõre) gyakran eltúloztak.

Sz. Jónás Ilona a középkori gyümölcsös-
kertekhez kötõdõ középkori felfogást mu-
tatja be. Hangsúlyozza: a kor embere számára
a kert mintegy az elveszett Édent jelentette.
A gyümölcsösnek fontos szerep jutott a kolos-
torokban, hisz a szerzetesi étkezési szabályok
megnövelték a veteményes és a gyümölcsös-
kertek jelentõségét. A kert egyúttal a séta, a
pihenés színtere. A kor világi irodalmában is
fontos szerep jut a kertnek. Vigasságot ren-
deznek ott, a szerelem színtere. Erdõsi Péter
a reneszánsz természetkultuszáról ír.

Tanulságosak a régészeti tematikájú dol-
gozatok. Külön figyelmet érdemel Takács
Károly tanulmánya (Árpád-kori csatorna-
rendszerek kutatásáról). A fiatal régész a Gyõr
megyei Tóköz Árpád-kori csatornáiról ad
áttekintést. Azt a véleményét fogalmazza
meg, hogy az ásott árkok révén tudták eleink
a vizeket szabályozni. Hasonló ásott árkok
az Alföldön is léteztek. A tanulmányban meg-
fogalmazott véleményt, hogy átgondolt,
országos méretû vízgazdálkodás folyt az Ár-
pád-korban, remélhetõleg újabb kutatások-
kal sikerül megszilárdítani.

Pálóczi Horváth András a környezetré-
gészet érdekében írt. Ez a régészeti ágazat
azért fontos, mert segítségével egy-egy tele-
pülés hajdani életének az egészét tanulmá-
nyozhatjuk. Így az állatcsontok összegyûj-
tése mellett érdemes figyelni a hajdani rág-
csálókra, a növényi magvakra. Nemcsak az
egykori ember életmódja rekonstruálható
így, hanem a hajdani növény- és állatvilág is
feltérképezhetõ. Az alföldi Szentkirályon
160 növényfaj magját találták meg. Kiderült,
a falu erdeje tölgyerdõ volt.

Ugyancsak a Kárpát-medence vegetá-
ciótörténetének megismerését segíti elõ a
dendrokronológia, amelynek módszereivel
Grynaeus András ismertet meg. Ez a kutatási
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mód nem csupán az éghajlat változásainak
vizsgálatát teszi lehetõvé, hanem erdõgazdál-
kodási kérdések megválaszolását is. Például
azt, honnan és mikor szállították építési he-
lyére a fát. A régészek feltárták az ecsedi
várhoz vezetõ dorongút egy szakaszát. A fa-
anyag elemzésébõl kiderült, ahol azok a fák
nõttek, ott kiterjedt erdei legeltetés folyt.

A kötet írásai arról gyõzik meg az olvasót,
szükség van a történeti ökológiára és mûve-
lésére, ugyanis a vizsgálatok múltunk min-
dennapjainak kérdéseire adhatnak választ.
(Osiris Kiadó, Budapest, 2000. 370 o.)

Draskóczy István
egy. docens (ELTE BTK)

Gulyás Pál – Viczián János:
Magyar írók élete és munkái

Nagy – ez az egyik vagy tán a leggyakoribb
családnevünk. Viszonylag kevés azonban a
Nagy nevû írónk. A Ványi Ferenc szerkesz-
tette Magyar irodalmi lexikonban (1926)
csak 35, Benedek Marcell Irodalmi lexiko-
nában (1927) 23 Nagy szerepel. Az ugyan-
csak Benedek Marcell szerkesztésében
megjelent Magyar irodalmi lexikonban
(1965) 61 Nagy kapott helyet. Péter László
Új magyar irodalmi lexikonában (1994) s
ennek újabb, CD változatában 86 Naggyal
ismerkedhetünk meg. A Gulyás Pál – Viczián
János-féle Magyar írók élete és munkái címû
sorozat (Argumentum Kiadó) ez év áprilisá-
ban forgalomba került XIX. kötete (N – Ö)
135 oldalon, 270 hasábon több mint ezer
Nagy címszót tartalmaz.

Ez a hallatlan bõség jelzi a különbséget
az említett lexikonok és a szóban forgó soro-
zat, vagyis az író fogalmának szûk és tág értel-
mezése között. Ebben a páratlanul gazdag
életrajzgyûjteményben ugyanis nemcsak a
jeles szépírók sorakoznak betûrendben, rövi-
debb-hosszabb ismertetõkkel, hanem a pub-
likáló tudósok, szakírók, szerkesztõk, fordí-
tók, újságírók, alkalmi szerzõk is, mindazok,
akik – a hangyaszorgalmú gyûjtõk látóköré-
ben – körülbelül az ötvenes évek végéig
valahol, valamely sajtótermékben akárcsak
egyszer is megjelentek. Kincsesbánya, nél-
külözhetetlen kalauz a közelmúlt idõkben
búvárkodó kutatóknak.

A pályakép felrajzolása után a szellemi
munkásság bemutatása következik mind a
napilapokban és folyóiratokban, gyûjtemé-
nyes kiadványokban (antológiákban, kalen-
dáriumokban, tanulmánykötetekben) közölt
kisebb írások, mind pedig az önálló kötetként
napvilágot látott mûvek felsorolásával, meg-
jelölve a lelõhelyet és a megjelenés idõpont-
ját. Egy-egy mû után a könyvismertetések,
bírálatok adatai szerepelnek. Az álnevek és
betûjegyek zárják a címszavakat, utalással
arra, melyiket hol és mikor használta a szerzõ.
S minden adatot a forrás közlése hitelesít.

Gulyás Pál (1881–1963) az Országos Szé-
chenyi Könyvtár fõkönyvtárosa volt, egye-
temi tanár, az MTA levelezõ tagja. Nagyszabá-
sú mûvét, amelynek elsõ hat kötete 1939 és
1944 között került ki a nyomdából, a magyar
bibliográfia egyik legnagyobb alakjának, id.
Szinnyei Józsefnek hasonló címû, a 19-20.
század fordulóján publikált tizennégy kötetes
sorozata alapozta meg (ezt a jelentõs mûvet
1980-1981-ben a Magyar Könyvkereskedõk
és Könyvterjesztõk Egyesülete reprint ki-
adásban jelentette meg). Gulyás a második
világháború után folytatni akarta munkáját,
de lépten-nyomon akadályozták, s mondva-
csinált okokra hivatkozva lehetetlenné tet-
ték újabb kötetek kiadását. Végrendeleté-
ben a hatalmas adatgyûjteményt az MTA
Könyvtárára hagyományozta.

1981-ben Viczián János, az MTA Könyv-
tárának munkatársa – a fatartalmú papiros
öregedésére, porladására, a ceruzás feljegy-
zések fakulására hivatkozva – javaslatot tett
a pótolhatatlan értékû anyag megmentésére


