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Kezünkben a jövőnk?
(vázlatos összegzés)

1991 második negyedévében jelent meg 
először az Országépítő című folyóiratban a korai 
vízrendezésekről és a hozzájuk kapcsolódó gazdál
kodásról írott munkám első fejezete, s most, 1994 
első napjaiban elérkeztünk a sorozat befejező ré
széhez. A tanulmány felépítéséből következően az 
alábbiakban a Tisza-völgy jövőjével, a továbblépés 
lehetőségeivel kellene foglalkoznunk. Az elmúlt 
időszak eseményei - gondoljunk akár a politikai 
élet, akár a gazdaság, akár a természet történéseire
- azonban arra késztettek, hogy ehelyett egy rövid, 
a korábbi fejezetekben szétszórt gondolatok összeg
zésére és a legfontosabb következtetések, tanulsá
gok levonására alkalmas, vázlatos összefoglalással 
búcsúzzak az olvasótól.

Monor, 1994. január hó 9. napján, 
Molnár Géza

1.

Az emberiség ma ismert történelme az "Ókori Kelet'1 
nagy folyói mentén kezdődik. Itt alakulnak ki az első 
öntözéses gazdálkodáson alapuló kultúrák, melyek létét, 
fontosabb történéseik sorát a mai "objektív történettudo
mány" ha vázlatosan is, de követni tudja. Ami ezt meg
előzte, a történelem előtti korszak homályába vész. E ho
mály nem pontosan meghatározható időponthoz, inkább 
műveltséghez, az ember és a természet kapcsolatának adott 
formájához köthető. Emiatt nem tudunk szinte semmit a 
Kárpát-medence ókoráról, holott a régészeti leietek szoros 
mezopotámiai, kisázsiai párhuzamokra utalnak. (Gondol
junk csak a Felső-Tisza vidékén, a Maros-völgyében, vagy 
épp a Bodrog mellett előbukkanó emlékekre - vö! Götz 
1981. 5-10. o.) A mezopotámiai és a Kárpát-medencei két 
folyamköz közti hasonlóság azonban egy ponton megsza
kad. Az ie. 4. évezredből származó mezopotámiai (és trójai) 
agyagtáblák képírásához hasonló ábrák még felbukkannak 
az un. tordosi leletek között, az ie. 3000. körül virágzó ún. 
JemdetNasr-kori szumír piktogramok megfelelőit is megta
lálhatjuk a tatárlaki táblák anyagában, az ékírásnak azonban 
már nincs nyoma a Kárpát-medencében. Ez azért is külö
nös, mert más hasonlóságok (szekérsíros temetkezés, tele
pülésforma, kocsi) egészen az ie. 2000-es évekig fennma
radnak. Az írások közötti kapcsolat azonban megszakad. E 
mozzanat igen elgondolkodtató. A két írásmód ugyanis két 
különböző szemléletet tükröz. A képírás egyes jelei még 
közvetlenül kötődnek az ábrázolt (ha úgy tetszik "mo
dellezett") valósághoz, ezzel szemben az ékírás már elvo- 
ntkoztat attól, így a gondolatközlés egyre elvontabbá válik. 
Gyorsuló ütemben távolodik egymástól a jel és a jelölt fo

galom, egészen a mai állapotig, ahol e kettőnek gyakorlati
lag semmi köze sincs egymáshoz. Mezopotámia így válik 
az írás - és nem a gondolatközlés! - bölcsőjévé, s ezzel az 
"Ókori Kelet" belép a történelembe, vagyis története, igaz 
csak részben, de a XX. századi ember számára is felfogha- 
tóvá válik.

De mi történik a másik oldalon?
A Kárpátok koszorúzta folyamköz történetéről a ma

gyar államalapítás koráig szinte alig tud valamit a történet- 
írás, s e soványka tudás is jórészt arra korlátozódik, hogyan 
nevezték a benne élő népeket, illetve mely "birodalmak" 
tudtak leszakítani egy-egy kisebb-nagyobb tartományt testé
ről. E vidék története a magyar államalapítással kezdődik, 
ami előtte volt, csak előzmény, szűz terület. Senki földje, 
amit (a magyarokon kívül) bármely nép szabadon sajátíthat 
ki, dicsőbb múltat, s a területhez fűződő ősi jogokat hazud
va magának.

Még elkeserítőbb a kép, ha a medence életének alap
jait meghatározó folyókat vesszük alapul. Ezekről, szere
pükről, az emberhez és a tájhoz fűződő kapcsolatukról csak 
a XIX. századi folyószabályozásoktól, illetve az azt közvet
lenül megelőző korszakoktól tudunk valamit, története 
azonban csak a folyószabályozásoknak van, ami azt mege
lőzte, csupán ez utóbbi előképe, azaz - most már nevesítve: 
a Tisza völgy gazdálkodásának 5 évezrede, csupán az utolsó 
100-150 év előzménye.

E megdöbbentő aránytalanság elsősorban az "objektív 
történettudomány" jellegéből fakad. E kérdés egyik oldalát 
már érintettük: a történetírás - módszeréből adódóan - azok
ra a mozzanatokra összpontosít, melyekben egy-egy emberi 
közösség, társadalom ''ércnél maradóbb" emléket hagy ma
ga után, azaz lassan, vagy egyáltalán nem gyógyuló sebet 
ejt környezetén. Ezt egészíti ki a "fejlődéseszme", s az 
ebből fakadó világkép, miszerint az állatvilágból kiemel
kedő embert épp a környezetével, a természettel való 
szembenállása - az objektum-szubjektum viszony - tette 
emberré. így az emberi minőség lényege, meghatározó 
jellegzetessége, hogy elkülöníti magát a természettől, fej
lettségének fokmérője pedig az általa létrehozott mester
séges világ, a "második természet", mely az elkülönülés 
(elidegenedés) tárgyiasult formája. E gondolkodásban az 
"emberi" legközelebbi rokonértelmű szava a "természet- 
ellenes", ezt támasztja alá, hogy a technikai civilizáció ha
tókörén kívül álló, "történelem előtti színvonalon" élő népe
ket "természeti" jelzővel illeti a szakirodalom, s a köznyelv
ben is ez az elnevezés honosodott meg. Az "emberi" társa
dalom ezen összefüggésben "természetellenes" társada
lom, s a XX. századi "objektív történettudomány" csak e 
társadalom történetét képes feltárni, azaz az egésznek csak 
egy rendkívül szűk részét kitevő, az emberiség évmilliós 
történetében alig 5 .000 évvel ezelőtt megjelenő jellegzetes
séget vesz észre. Mindaz, ami korábban történt, szerinte 
csak előzmény, az ide vezető út. Ami pedig e képbe nem 
fér bele, arról nem vesz tudomást. Ezért kezdődik a Kár
pát-medence - s a magyar nép - "története" a középkor
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első évszázadaiban. Ez persze nem jelenti azt, hogy e 
terület vagy e nép ekkortájt alakul ki, vagy kerül 
kapcsolatba egyik a másikkal. Egyszerűen arról van szó, 
hogy ekkor jelenik meg először Itt az a jellegzetesség, 
amely ekkor már 2-3 évezrede jellemzi a Földközi tenger 
medencéjét, Illetve az Elő-Ázsla, India és Kína folyóvöl
gyeit magában foglaló ún. termékeny félholdat

2.

A "történelmi korszakokat" a "történelem előtti idők 
Homályától" elválasztó mozzanat alapvető jellegzetességeit 
a közösségek anyagi életét meghatározó gazdálkodás tanul
mányozása során érhetjük tetten. Mielőtt azonban alapo
sabban megvizsgálnák hogyan, tekintsük át röviden azokat 
a természeti viszonyokat, melyek befolyásolhatják a Kár- 
pát-medence - és az erdős-sztyepp övének - gazdálkodását.

A Kárpát-medence meghatározó jellegzetessége, hogy 
a középső vidékein elterülő két folyamközt jól védhető, 
nehezen járható hegyláncok övezik. Az élet itt is éppúgy 
mint máshol, a síkságon kanyargó, középszakasz jellegű 
folyókhoz kötött, melyek egyrészt évről évre elárasztják a 
környező síkokat, másrészt - mint megannyi óriási eke - át- 
és átforgatják a rendelkezésükre álló teret, elhagyott medre
ket, lefűződött holtágakat hagyva maguk után. A vízfolyá
sok természetes légzése, áradása-apadása során folyóháta
kat, övzátonyokat alakít ki. E természetes gátak azután dön
tően befolyásolják az ártér lefolyási viszonyait. A magukat 
apránként elsáncoló vízfolyások medréből kilépő vízfeles
leg csak az alacsonyabb partszakaszokon, nyílásokon át jut
hat be az ártérre, illetve térhet vissza. A térség vízháztar
tását részben az ártéren rekedő, részben a mederbe vissza
térő árhullámok vize, s a folyóvölgyeket borító növényta
karó együttesen határozza meg. Azt már láttuk, az ártér fel
színe nem egyenletesen sík, kisebb-nagyobb mélyedések, 
vízzel telt árkok, medermaradványok, hosszabb-rövidebb 
magaspartok, folyóhátak és ártéri szigetek tagolják. A nö
vényzet ennek megfelelően lepi be. A lassan feltöltődő 
tavakat előbb hínár és súlyom, majd nád borítja el, a 
vízjárta réteken gyékény, sás és különböző fufélék terem
nek, az ármentes magaslatok pedig az erdőknek nyújtanak 
otthont. A Tisza-völgy galériaerdői fűz-nyár és kőris-tölgy 
ligetekből álltak, a magasabb szinteken pedig az erdős
sztyepp jellegzetes tölgyerdei húzódtak.

A növénytakaró valamennyi eleme befolyásolja az 
ártér vízellátását, a legnagyobb hatásúak azonban az erdők, 
melyek nagy vízigényű növénytársulások, tehát sok vizet 
használnak fel és tároznak, azaz tartanak vissza. Áradás 
idején az erdőtalaj és az avar óriási szivacsként szívja ma
gába a nedvességet, mely az apadást követően folyamatosan 
szivárog ki belőle. Az erdőalom emellett megszűri a vizet a 
hordaléktól, gátolva a talaj hajszálereinek eltömődését, az 
öblözetek feliszapolódását. A Kárpát-medence hegy
vidékeit és az Alföld mintegy kétharmadát borító erdők 
tehát alapvetően meghatározták a folyók vízjárását, és a 
medence vízháztartását. Szerepük már csak azért is döntő, 
mert az erdőssztyepp folyóvölgyeiben hulló csapadék 
nem elég az ott tenyésző növények fennmaradásához. Ezt 
példázzák a Kárpát-medence utolsó száz évének csapa
dékviszonyait feltüntető adatok, melyek szerint a medence 
éghajlata 28 évig igen száraz, 23 évig száraz, 17 évig ked
vező, 32 évig pedig nedves. Középső, alföldi területein a 
század első félének adatait figyelembe véve az évi átlag
csapadék kevesebb mint 500 mm, a tenyészidő csapadék

átlaga pedig 300 mm alatt van, ami az adott esetben azt 
jelenti, hogy a tenyészidőben 160-180 mm-rel kevesebb 
csapadék hull a szükségesnél. Az átlagtól persze (fölfelé és 
lefelé) 50 %-os eltérések is előfordulhatnak, attól függően, 
hogy az adott évben épp száraz, igen száraz, vagy nedves-e 
az éghajlat. A csapadék a fentiek alapján 51 éven át nem 
képes kielégíteni a vegetációs vízigényeket. A terület élő
világa csak a nedves időszakok s a csapadékdúsabh hegy
vidéki területek vízfeleslegét szétterítő és részben vissza
tartó, tározó, rendkívül összetett és érzékeny vízrend
szernek köszönheti létét.

A Kárpát-medencében - s jellemzően az erdőssztyepp 
övében - élő népek tehát e viszonyok között építhetik ki 
gazdaságaikat. A gazdálkodás kulcskérdése, hogy az ember 
a rendelkezésre álló javakkal sáfárkodik-e, avagy egy, a vá
zolt környezettől idegen, azzal szemben álló gazdaságot hoz 
létre és működtet?

Az első esetben az emberi tevékenységnek nem marad 
a természettől jól elkülöníthető nyoma. Az ember éppúgy 
beilleszkedik a környezetébe, mint bármely más élőlény. 
Első megközelítésben azt mondhatnánk, sem jelenléte, sem 
hiánya nem érzékelhető. Ha alaposabban tanulmányozzuk e 
kérdést, persze meg kell majd változtatnunk e véleményün
ket, de ne vágjunk a dolgok elébe. Egyelőre maradjunk a 
történettudomány által feltárt úton, és kövessük nyomon, az 
öntözéses gazdálkodás során hogyan viszonyul az ember a 
környezetéhez.

Az öntözéses gazdálkodás a folyóvölgy vízháztar
tásának felbomlására utal. A folyamat első lépéseként az 
ember néhány kitüntetett növényfaj termelésére összponto
sít, a többivel nem törődik, sőt azok egyrészét - mivel az 
általa kiválasztott fajták életterét foglalják el - károsnak 
minősíti, s irtani kezdi. A szakirodalomba neolit kori for
radalom néven vonult be e változás, mely jellemzően a ga
bonafélék nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódott. A 
különböző fűfélékből tenyésztett gabonák rosszul tűrik a 
vízborítást, életterüket tehát a folyóvölgyekben az ármentes 
magaslatokat, ártéri szigeteket benövő erdők helyén lehetett 
kialakítani. A szántóföldek fokozatos növekedésével ará
nyosan tűntek el az erdőségek. A szántók vízfelhasználá
sa és vízvisszatartó-képessége azonban meg sem közelíti 
az erdőkét, emiatt csökken az ártér vízigénye, ezzel párhu
zamosan nő a vízfelesleg, ugyanakkor lassan elapad az erek 
vízutánpótlását biztosító visszaszivárgás. E folyamat követ
kezménye kettős:

a.) A mélyárteret szinte állandóan víz borítja, emiatt 
az újabb és újabb árvizek befogadására, tárolására képtelen 
lesz, emellett az elárasztott, növényekkel belepett öblözetek 
gyorsan feliszapolódnak, az ártér szintjei között rohamosan 
csökken a különbség, e két tényező hatására az ártéri szige
tek, magaslatok egyre gyakrabban kerülnek víz alá, s bár az 
elborítás az árvizes időszakokra jellemző, mégis jelentősen 
veszélyezteti a "haszonnövények" termesztését.

b.) A magasan fekvő területek a szárazabb hónapok
ban gyakran víz nélkül maradnak, kiszáradnak.

Kialakul tehát a Tiszavölgy újkori történetéből oly 
jól ismert állapot, amikor a folyóvölgy egyaránt szenved 
a víztől és annak hiányától.

A megváltozott helyzethez alkalmazkodva az aszályos 
években, évszakokban öntözni kell, a nedves időszakban 
pedig távol kell tartani a vizet a szántóktól, illetve le kell 
vezetni a földekről. E ponton jelenik meg az emberi tár
sadalmak történetében az "öntözéses gazdálkodás kénysze
re", mely hátterében a gazdálkodás jellegének megváltozása 
áll, nevezetesen, hogy az ember többé nem a rendelke
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zésére álló természeti javakkal sáfárkodik, hanem né
hány kiválasztott állat- és növényfaj egyedelt tenyészti, 
illetve termeszti.

Az öntözéses gazdálkodás kialakítása egyre nagyobb 
terhet ró a közösségekre, hiszen feltételezi a folyók gátak 
közé szorítását, az ártér lecsapolását, majd a víz tározását és 
az állandó öntözést. Emellett a folyóvölgy lefolyási viszo* 
nyainak megváltozása, vízháztartásának felborulása újabb 
problémákat vet fel, melyeket mindig a természettel 
szemben álló rész érdekeinek alávetve oldanak meg, 
ezért minden egyes lépés újabb és újabb feladatokhoz vezet, 
melyek ismételten megterhelik a gazdálkodást. E folyamat 
egyre gyorsabb és követhetetlenebb lesz, s végül elérkezünk 
ahhoz a ponthoz, amikor az ember már képtelen a felme
rülő kérdések megválaszolására, és az öntözéses gaz
dálkodás, illetve a rá épülő civilizáció összeomlik. Azon
ban mire eljut idáig, rendszerint elpusztítja környezetét is. E 
pusztítás elkerülhetetlen. "A civilizált ember kifosztotta 
azokat a földeket, melyeken hosszabb ideig élt. Ez magya
rázza az egymást követő civilizációk vándorlását, hanyat
lását, s legtöbbször ez játszott szerepet a történelem mene
tének változásaiban is.” (Schumacher 1991 104-105. o.) Az 
emberi történelmet a történelem előtti időktől elválasztó 
mozzanata tehát a pusztítás. Ezt látva önkéntelenül felmerül 
a kérdés, mi lehet ennek az oka? Hogyan válhat pusztítóvá 
az emberi civilizáció?

A kérdésre a válasz az első lépésként ismertetett moz
zanatban rejlik. Ahhoz azonban, hogy megértsük, pontosan 
miről is van szó, meg kell kísérelnünk szétoszlatni a "törté
nelem előtti idők homályá"-t.

3.

Az öntözéses gazdálkodást - ideértve a kialakulásához 
vezető út lépcsőfokait is - általában az "árutermelő" szó
val szokás jellemezni. Ez különíti el e formát a "termé
szeti" - naturális - gazdálkodástól, melyben az ember csak 
a természetben talált javakat sajátítja el, illetve a termekek 
előállítása a tényleges szükségleteihez igazodik. E két kate
gória azonban nem fejezi ki a lényeget. A két gazdálkodás 
közötti különbség ugyanis nem abban érhető tetten, hogy az 
előbbi árut, azaz felesleget hoz létre, hanem, hogy meghatá
rozó szerepet játszik benne a mai értelemben vett termelés.

Azt már láttuk, hogy az öntözéses gazdálkodáshoz ve
zető út első lépése néhány kiválasztott növény (és állatfaj) 
termesztése, azaz a klasszikus mezőgazdasági termelés 
megindulása. Ami ezt megelőzte, az a történetírás szerint 
csak gyűjtögetés, a természeti javak elsajátítása. Valóban 
így lenne?

Térjünk vissza egy rövid időre az ártérre. Az elöntés és 
a növényzet elterjedése közti kapcsolat tárgyalása során lát
tuk, hogy az ártéren épp a vízháztartásban legnagyobb sze
repet játszó erdők a legérzékenyebbek az árhullámok, s ve
lük az elbontás mértékének változásaira. Igen kényes 
egyensúly áll tehát fenn a folyóvölgyekben, mely emberi 
beavatkozás nélkül is könnyen felborulhat. Elég ha a fo
lyók hosszabb időn keresztül több hordalékot szállítanak és 
terítenek szét. Ez esetben a mélyártér gyorsan feltöitődhet, 
miközben az ármentes magaslatok szintje nem változik, de 
az árvízszinthez mért viszonylagos magasságuk csökken, s 
így előbb-utóbb ezek is víz alá kerülhetnek. Ez azonban az 
ártéri erdők pusztulásához vezet, ami maga után vonja az 
vízháztartás felborulását. A folyóvölgyek tehát emberi bea
vatkozás nélkül is elmocsarasodhatnak. Annak, hogy ez 
nem következett be, épp az ember jelenléte az oka.

A bennünket körülvevő természetben nem találunk 
nyitott rendszereket. Minden élőlénynek, minden alakulat
nak megvan a maga helye és szerepe. Tekintsünk most el 
azon eszmétől, hogy az ember valahonnan kiemelkedett, s 
épp ez tette azzá ami. Induljunk ki abból, hogy Ő is épp úgy 
része a természetnek, mint bármely más élőlény, azaz fon
tos szerepet játszik a természet rendjének fenntartásába. E 
felfogás egyébként általános a vallásokban. Gondoljunk 
csak az embert Isten képmásának tekintő keresztény tanok
ra, melyeket általában formai hasonlóságként értelmeznek, 
holott elsősorban a szerepek azonosságára utal. Amikor Is
ten "saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert", 
felelőssé tette őt a teremtett világ, a természet rendjéért. A 
történelem előtti idők embere még e szellemben élt és gaz- 
dálkodott.

Talán még emlékszünk a folyók partjai mentén húzódó 
természetes gátakra. Egy magárahagyott folyóvölgyben az 
árhullám e magaspartokon átbukva, vagy esetlegesen elhe
lyezkedő nyílásain át jut be az ártérre, ahonnan az esetek 
többségében nem is tud visszahúzódni. A vízháztartás 
egyensúlya érdekében viszont csak annyi víz lehet az ár
téren, amennyit a növényzet felhasznál. A feleslegnek 
állandóan mozognia kell, mert ha megreked rohadni kezd 
és posvánnyá válik. A folyó azonban önmaga nem képes 
olyan mederhálózatot kialakítani, mely ezt biztosítja. A 
folyó nem, de az ember igen.

Az árterek népe az egyes öblözetek legmélyebb pont
jait egymással és a folyókkal összekötve egységes rendszer
be kapcsolta a folyóvölgyek valamennyi állóvizét és vízfo
lyását, oly módon, hogy e rendszer mindig a lehető legmé
lyebb pontokon kapcsolódjon a nagyobb vízfolyásokhoz. A 
medréből kilépő víz így fokról-fokra töltötte fel a rendel
kezésére álló teret, majd az árhullám levonulása után foko
zatosan folyt vissza medrébe. Nem véletlenül nevezték te
hát a Kárpát-medencében a vízrendezés alapjául szolgáló 
csatornákat fokoknak. A folyók természetes lélegzésébe, 
áradásába-apadásába bekapcsolt ártér vize állandóan 
mozgott. A folyók feleslege áradáskor az ártér mélye, az ár
tér feleslege pedig apadáskor a folyó felé áramlott. Az ártér 
állóvizeinek és vízfolyásainak ezen egységes rendszere épp 
úgy terítette szét az éltető nedvességet, ahogy az emberi 
szervezet érhálózata teszi, a különbség csak annyi, hogy 
visszerei nem térben, hanem időben különültek el az artéri
áktól. A víz szabad áramlása az ártér valamennyi élőlé
nye számára biztosította a létfeltételeket. Az időszakos 
elárasztás élettel töltötte meg a tavakat, megújítva vizüket, 
halállományukat, megtermékenyítette a földeket, kielégí
tette az erdők, gyümölcsösök, rétek, kertek és szántók vege
tációs vízigényét, biztosítva a növényekre épülő táplálék- 
lánc egészének fennmaradását. Az értéren élők tevékeny
sége ez esetben nem egy-két kiválasztott faj fenntar
tására és túlszaporítására irányult Az ember ténylege
sen gazdálkodott a rendelkezésére álló javakkal, ami itt 
azt is jelenti, hogy gazdagította azokat. Tisztában volt a 
természet rendjével, saját szerepével, és ennek megfelelően 
élt, Ezt veszíti el amikor "az őstörténet homályából kiemel
kedve, belép a történelembe." Természetesen a valóságban 
semmiféle kiemelkedés nem zajlott le. Az ember egysze
rűen szembefordult a természettel, s ezzel együtt a teremtő
jével, s végső soron önmagával is. A természet rendjét épp 
az borítja fel, akinek őrködnie kellene felette. A teremtő erő 
pusztítóvá válik.

És ezzel újra elérkeztünk a második vázlatpontunk 
végén felvetett kérdéshez: hogyan történhetett ez meg? 
Hogyan és mikor jutott el az embere szerepvesztéshez?
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A "természeti népek'* "gazdálkodását" nem a "ter
mészetbe való beavatkozás" hiánya, hanem jellege kü
lönbözteti meg a modern gazdaságtól. Az Ókori Kelet és a 
Kárpát-medence folyóvölgyei közötti párhuzamok nem 
azért tűnnek el, mert az utóbbi terület "fejlődése megreked", 
s emiatt népei, nem jutnak el a gabonanemesítésig,, s ehhez 
kapcsolódóan a növénytermesztésig. A szántóm (ívelés 
mindkét területre jellemző, csakhogy amíg Mezopotámiá
ban kizárólagossá válik, addig a Duna-Tisza közén a 
lehetséges termelési ágak egyike marad. Fokgazdálkodás 
mellett a szántó a legértéktelenebb területek egyike, semmi
vel sem ér többet a parlagon hagyott, bozóttal, gyommal 
felvert földnél. Ez természetes is, hisz az értékrendszer ez 
esetben még a természet egyensúlyához igazodik, azon 
terepalakulatokat becsülve legtöbbre, melyek a legnagyobb 
szerepet játszák annak fenntartásában. Ezért válnak az ártér 
legértékesebb részeivé az erdők, a gyümölcsösök, és az 
egységes vízrendszerbe bekapcsolt tavak, s emiatt növeli 
meg egy-egy birtok értékét az eláraszthatóság puszta ténye. 
Ugyanakkor azonban a szántókat három mozzanat kiemeli 
az ártér egészéből. Egyrészt, kezdetben az ember közvetlen 
közelében helyezkednek el, másrészt a rajtuk termo növé
nyek nagyrészt kielégítik az emberek szükségleteit, kiváltva 
olyan élelmiszereket, melyeket korább az ártéren szétszórt 
termőhelyeikről kellett összegyűjteni, emellett a kis terüle
ten koncentrálódó bő terméssel szemmel láthatóan "meghá
lálják" az emberi gondoskodást, harmadrészt pedig közvet
lenül kapcsolódnak az őket művelő egyénhez.

A folyóvölgyek lakói az élővíz mentén húzódó ármen
tes magaslatokra telepedtek, részben kivágva az ezeket 
borító erdőket. Az így kialakított tisztások gabonaféléiknek 
is otthont adtak. Egymáshoz kötöttségük tehát természetes. 
Ugyanakkor a szántók nemcsak az emberhez, hanem a 
Ibidet megműveld egyénhez is kötődtek. A növényter
mesztés hosszú időn át “csak" annyit jelentett az ártéren, 
hogy az ember állandó, biztos élőhelyeket teremtett az ott 
élő növényeknek. Az így "termesztett" növények egyetlen 
konkrét személyhez sem kapcsolódtak. Igen jó példája en
nek az ún gyümölcsoltogatók esete, akik járták a vidéket, 
különféle nemesített fajtákkal oltották be a vadonélő fákat, 
anélkül, hogy bármilyen ellenszolgáltatásra igényt tartottak 
volna. De hasonló a helyzet a bármely más haszonvétel ese
tében is. Az erdők, Tétek, halasok, vízinövények megújulá
sát, élőhelyének állandóságát biztosító vízrendszer kiépítése 
és fenntartása, majd az ember megélhetését jelentő "termé
nyek'* begyűjtése az egész közösség Összehangolt munkáját 
igényelte. Az egyes haszonvételek így nem az egyénhez, a 
családhoz, hanem a közösség egészéhez kötődtek. Egészen 
más a helyzet a szántók esetében. Itt az ember nemcsak a 
kiválasztott növény életterét teremti meg, hanem biztosítja 
azt is, hogy az adott növényen kívül más ne teremjen az 
erre kijelölt területen. Ennek érdekében minden más nö
vényt ki kell irtania onnan, majd a szét kell szórnia a 
haszonnövények magvait, azaz szántania és vetnie kell. 
Ehhez azonban egyrészt nincs szükség az egész közösség 
összehangolt munkájára, másrészt a földet feltörő és bevető, 
gazda joggal tarthat igényt az egész termésre. E jogát a 
közösség általában el is ismeri. Az irtásföldek kezdetben 
kialakítóik használatába kerülnek. E szokásból jegecese- 
dlk ki a mai közgazdasági értelemben vett tulajdon első 
formája. A föld ekkortájt még ténylegesen azé, aki megmű
veli. A földművelés pedig, mivel jól kiegészíti, sőt részben 
helyettesíti is az ártéri haszonvételeket - hisz a szántókon

4 . termesztett növények kisterületen összpontosulva könnyen 
elérhető bő termést hoznak - elfoglalásra váró föld pedig 
szinte korlátlanul áll az ember rendelkezésére, egyre jelen
tősebb lesz.

A szántóföldi művelés közvetlenül jelentkező hátrá
nyát - a föld kifáradását - kezdetben könnyen ki lehet kü
szöbölni a terület pihentetésével, később trágyázásával, ter
mőképességének javításával. E mozzanat azonban már fel
hívja a figyelmet e gazdálkodás hosszútávú veszélyeire, 
tudniillik, hogy a nagyobb termésátlag, a termelési biz
tonság növekedése a föld termőképességének feléléséből, 
magyarán kirablásából fakad. A rövid távú előnyökért 
tehát, hosszú távon kell Fizetni. "Az apák bűneiért a fiák 
bűnhődnek". Feltehetően e körülményt figyelembe véve 
szorították ésszerű keretek közé a szántóművelést a Kárpát
medencei folyamköz népei, ezért maradhatott fent a termé
szeti viszonyokat tükröző gazdálkodás és értékrend itt egé
szen az újkor küszöbéig. A "termékeny félhold" országaiban 
másként alakultak a dolgok. E folyamatban nagy szerepet 
játszott, hogy amíg a szántó-vetés hasznai rövid távon, 
közvetlenül, addig káros hatásai hosszútávon, közvetet
ten, gyakran az eredeti okokhoz csak több áttételen keresz
tül kapcsolódva Jelentkeznek. Mezopotámiában a szántó
művelés elterjedése, a szántók nagy területigénye, a terme
lés növekvő biztonságával együttjáró túlnépesedés, a tele
pülések teijedése, városiasodás az ánnentes szint erdeinek 
kipusztulásához, ezzel együtt a folyóvölgy vízháztartásának 
felborulásához vezetett. Ebben a történelmi pillanatban jele
nik meg az "öntözéses gazdálkodás kényszere", amely igen 
jelentős közmunkákkal jár együtt. Itt azonban már nem ön- 
szerveződő közösségek együttműködéséről van szó.

Az ártér vízháztartásának összeomlásakor két ellenté
tes érdek feszül egymásnak. Az emberi közösség kettésza
kad. Azok az ártéri falvak, melyek természeti adottságaik
nál fogva alkalmatlanok - vagy kevéssé alkalmasak - a 
földművelésre, az ártér eredeti állapotának visszaállításában 
érdekeltek, ehhez azonban épp azokon a területeken kellene 
tevékenykedniük, ahol a földművelő, s a szántóikhoz ra
gaszkodó csoportok élnek. A helyzet megoldása azon réteg 
döntésétől függ, mely a lehető legtöbb vagyont és hatalmat 
halmozta föl. Csakhogy e felhalmozás alapja éppen a föld 
termőképességének felélése, a természet kirablása. Ebből 
következően a probléma megoldása során nem az egész 
folyóvölgy, hanem a benne kialakított rablógazdálkodás 
érdekeit fogják szem előtt tartani. E kis rész terjeszkedik 
majd az egész rovására. A hatalom birtokosai rákénysze
rítik akaratukat a teljes lakosságra. Hogy ezt katonai vagy 
anyagi erőfölényük révén teszik-e, hogy ténylegesen rab
szolgákkal dolgoztatnak, mint az ókori keleten, vagy bér
rabszolgákkal, mint a XIX. századi Magyarországon, csak 
részletkérdés.

Az öntözéses gazdálkodásra való áttérés rövid időre 
megoldja a folyóvölgy vízháztartásának felborulásából fa
kadó gondokat. Azon azonban, hogy a termelés a föld ter
mőképességének felélésén, a Jövő felemésztésén alapul, 
nem változtat. A földek lassan terméktelenné válnak, emel
lett a mocsarak, fakadó vizek levezetése érdekében kiala
kított vízrendszer egyre jobban kiszárítja a vidéket. Az 
eredmény lassú elsivatagosodás, amin sem az öntözés, sem 
a földek termőképességének részleges visszaállítását célzó 
beavatkozások nem tudnak segíteni. A felmerülő újabb és 
újabb feladatok egy ponton meghaladják az adott civilizáció 
gazdaságának teljesítőképességét, s ekkor elkerülhetetlenné 
válik az összeomlás. Ennek következménye pedig ma is
mert: A mezopotámiai folyamköz ligeterdei helyén napja
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inkban, 3-4 évezreddel kiirtásuk után "sivatagi vihar" fedő
néven folytathattak hadműveleteket.

5.

Korunk legáltalánosabb tévedése, hogy az ember egyre, 
gyarapodó tudása révén először került abba a helyzetbe, 
hogy védje, óvja a természetet, környezetét, hogy termővé 
tegye a sivatagokat, egyszóval otthonosabbá, szebbé tegye 
bolygónkat. A valóság ezzel szemben az, hogy egyre távo
labb kerülünk ettől. Az ember történelme nem az építés, 
hanem a pusztítás története. A civilizáció fejlődésének, a 
technikai eszközök kialakításának alapja ma is a Föld 
tartalékainak felélése. A szántó-vet? ember ma is azzal 
kezdi a munkáját, hogy minden élőlényt elpusztít a mű
velés alá vont területről. Ez mit sem változott az utóbbi 
évezredek során. Nem szabad tehát azt hinnünk, hogy a 
Kárpát-medencében a XIX. század során kialakított 
öntözéses gazdálkodás a ténylegesen fejlettebb és gazda
gabb eszközhasználat miatt nem vezet majd ugyanoda, 
ahová az Ókor folyóvölgyei esetében: a teljes pusztulás
hoz. Mi ugyanazon az úton indultunk el, mint az Ókori 
Kelet népei, az eszközeink pedig csak abban nyújthatnak 
segítséget, hogy gyorsabban menjünk végig rajta.

Mindezek alapján nem lehet kétséges, mit kell ten
nünk ahhoz, hogy az életterünk pusztulásához vezető folya
matokat megállítsuk. Ezzel mindenkinek tisztában kell len
ni, aki számba vette az öntözéses gazdálkodás hatásait, és 
ismeri azoknak a folyóvölgyeknek a történetét, melyekben 
ez a gazdálkodási forma már az ókorban meghonosodott. 
Mára valamennyi pusztasággá vált, s csak elszórt jelek utal
nak egykori gazdagságukra. A legtöbb helyen ma már siva
tagok ölelik körül őket, a folyótk közül több időszakos jelle
get öltött, s olyan vízfolyásokat is találunk közöttük, me
lyek már nem jutnak útjuk végére, belevesznek az ember 
által teremtett sivatagba. Ez vár az Alföld folyóira is. Szám
talan vízfolyásainak egy része eltűnt az árterek között húzó
dó ármentes szint és a környező dombvidékek erdőségeinek 
kiirtásakor, a maradék vízhozama egyre fogy. A Zagyva 
valamikor Hatvanig hajózható volt, ma már ladikot sem 
igen bír hordozni a hátán, a Sajó híres sószállító útvonalán a 
nyári hónapokban a csónak is megfeneklik, a Körösökön 
csak vízlépcsőknek köszönhetően telik meg a meder, 
ugyanígy a Tiszán, ahol a Kiskörei vízlépcső alatt (a szolno
ki vasúti hídnál) évek óta gond nélkül sátorozhatnak a me
der közepén a horgászok.
ilyen körülmények között a továbblépést eldöntő kérdés 
nem az, hogy mit kell tennünk, hiszen ez szinte magától 
értetődik. A "jólétünk11, a bennünket körülvevő "emberi kör
nyezet", a "fejlődés" csak a Természet kirablásával, tartalé
kai felélésével tartható fenn, ami szükségszerűen a civilizá
ciónk összeomlásához vezet. Ahhoz, hogy ezt elkerülhessük 
le kell mondanunk a fogyasztói társadalom, a XX. századi 
civilizáció minden előnyéről. A Kárpát-medence vízháztar
tása korábbi egyensúlya csak az ősi árterület elárasztásával 
állítható vissza. Ez azonban az ország egyötödének, az itt 
fekvő, mintegy hétszáz településen élő hárommilliónyi em
bernek anyagi és nem egy esetben személyi biztonságát is 
veszélyeztetné. A mentesített területek teljes út, település és 
közműhálózatát át kellene alakítani, nem is beszélve arról, 
hogy ha nem látszatmegoldásokra, hanem valódi változá
sokra törekszünk, át kell szervezni egész gazdálkodásunkat. 
És ez esetben nem csak arról van szó, hogy fel kell hagy
nunk a további rablógazdálkodással. Az ember a természet 
tartalékainak felélése révén jutott el az ipari civilizáció nap

jainkban tapasztalható "magaslataira", ezzel nemcsak a saját 
jövőjét élte fel, hanem a bolygónkét is, Azt, hogy hány 
évezredre, évszázadra, évtizedre vagy évre való tartalékkal 
rendelkezünk még, senki sem tudja, egy dolog azonban biz
tos, ha a korábban felélt jövő létlehetőségeit meg akaijuk 
teremteni, vissza kell adni mindazt a természetnek, amit 
elraboltunk tőle. Nem elég tehát abbahagyni a rablást. Vér
rel, verejtékkel, emberfeletti erőfeszítésekkel kell leraknunk 
az élet fennmaradásának alapjait.

Mindezek alapján egyetlen egy kérdés vár feleletre. 
Belátja-e az ember, az egyén, az egész emberiség, hogy 
szükség van erre az áldozatra, s képes !esz-e ennek megfe
lelően cselekedni?

6.

A bennünket körülvevő világ, a technika egyre tökéle
tesebbnek tűnő csodái, a tudomány s a megingathatatlansá- 
gába vetett hit, az egyre szaporodó és egyre komolyabb fi
gyelmeztető jelek ellenére is azt sugalja, hogy nincs alap
vető, a ma alkalmazott eszközökkel és módszerekkel meg
oldhatatlan gond, hogy a folyamatos fejlődés megadja a 
választ a felvetett kérdésekre. Könnyedén el lehet tehát 
hessegetni a felélt jövőről, holmi "áldozathozatalról" vallott 
"téveszméket". E sorok írójának meggyőződése, hogy ma, 
az emberek többsége ezt is teszi. Egyszerűen észre sem 
veszi a kiáltó ellentmondásokat, az egyre súlyosabb fenye
gető jeleket. Ha egy-két "eszelős1’ mégis figyelmeztetni 
akarja, befogja szemét fülét és elfordul. A fejlődés mámo
rától megrészegült ember képtelen meghozni a szükséges 
áldozatot. Eire csak a civilizációnk összeomlása kénysze
rítheti. Adja Isten, hogy a romok között akadjanak olyanok, 
aki tudják, mit kell tenni és képesek ennek megfelelően 
cselekedni, hogy társaik kövessék Őket, s erőfeszítéseikkel 
ne késsenek el visszavonhatatlanul.
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