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Az ember és lova

z a kultúra, amely mára a Földön kialakult, nem egyedül az ember,
hanem az élõvilág egészének eredménye. Kétségtelen: az ember
szervezte az együttélést az állat-, növény- és embervilág között, e

kölcsönviszonyt õ (mi) határozta meg. Õ volt az, aki az emlõsök közül – 8
vagy 2 millió éves történelme során – fokozatosan kiemelkedve, élni tudott
a tõle független földi (az éghajlati, a földfelszíni, a növény- és állat-
együttesi) változások lehetõségeivel. És õ volt, aki kifejlesztette azon ké-
pességét, hogy ne csak alkalmazkodjék Gaia (vagyis a földi életegyüttes)
változásaihoz, de a maga életigényeihez igazítsa-változtassa a növény- és
állatvilágot, hasznosítsa a Föld ásványait és energiaforrásait. Fejlõdéstörté-
nete olyannyira sikeres volt, hogy 12 ezer év alatt átlagéletkora 20-25 évrõl
a fejlett civilizációkban 70 évre emelkedett, lélekszáma pedig a feltétele-
zett néhány százezerrõl ma 6 milliárdra nõtt.

EMBERHEZ IGAZÍTOTT TERMÉSZET. A sikersorozat eredményeként az
ember a földi élõvilág, majd szinte a világûr egésze urának tekintette
magát: elhagyta élõhelyét, a Föld bolygót (1961), elemeire bontotta az
anyagot, mesterséges energiát szabadított fel (atom), majd a Földön ter-
mészetes formában nem elõforduló mesterséges anyagot teremtett. Földi
élõlénytársait évezredek óta szelektálta, válogatta, a maga életigényéhez
igazítva tenyésztette, háziasította azokat: elõször a farkasból (Kr. e. 100–50
ezer) nevelt háziállatot, a kutyát (amely eltakarította a szerves hulladékait,
melegítette a lehûlõ év- és napszakokban testét, õrizte biztonságát), majd
háziasította a juhot, a marhát (Kr. e. 10 ezer), a biztos állati fehérjeforrást,
végül a lovat (Kr. e. 4000). Utóbbi azután lehetõvé tette számára a Föld-
golyó elfoglalását (vontatás, lovaglás), késõbb állandó energiaforrást bizto-
sított mozgó gépeihez (amelyekbe a 19–20. században azután beépítette
csodálatos eszmeszüleményét, a „motort”). „Háziasította”, kiválogatta a
növénykörnyezet hasznosítható fajtáit is: elõször a gabonaféléket (Kr. e. 10
ezer). Mind az állat-, mind a növényvilágból kezdetben csak kiemelte,
szelektálta, szaporította a hasznosíthatókat, amellyel fokozatosan meg-
határozta, mely nem emberi élõlények uralják el Gaia testét. Azután ke-
resztezte, átalakította azok tulajdonságait, és így mesterséges állat- és
növényfajokkal vette magát körül. Laboratóriumaiban feltárta az élõvilág
örökítõ elemeit (DNS, 1953), létrehozta a klónozott élõlényt (Dolly, 1997),
majd megalkotta az ember genetikai térképét (HGP, 2000).

A VESZÉLYEK FELISMERÉSE. S csak az ember sikersorozatának e pont-
ján tudatosult – igaz, csak kevesek – gondolkodásában: a földi élõvilág 3,5
milliárdos történelmében (feltehetõen) elõször adott a lehetõség, hogy az
egyik élõlény (õ, az embernek nevezett emlõs) elpusztítsa akár a
Gaia-Földanya egész élõvilágát, vagy – ha akarja – teljesen átalakítsa az
évmilliárdos fejlõdés során alakult élõvilág-együttest, beleértve önmagát is.
És csak e sikersorozat utolsó szakaszában (az 1960-as évektõl) kezdték
kutatók-írók nyugtalanítani embertársaikat: a Föld életegyüttese – a növé-
nyi, állati, emberi környezet, a víz, a légkör, a talajfelszín – rendszert alkot-
nak, öntörvényûen fejlõdnek, és e fejlõdés során újabb és újabb egyensúlyi
helyzetek állnak elõ... S hogy ezek megbontása a rendszer egészének
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mûködését változtathatja... A ma már világkonferenciákba
szervezett szakmai-politikai és civil mozgalom (Stockholm,
1972, Rio de Janeiro, 1992, Johannesburg, 2002) félti a földi
élõvilág egyensúlyát. Állítja: az 1850-es évek óta tartó és
felgyorsuló felmelegedés a fosszilis energiahordozók (szén,
kõolaj, gáz) elégetése nyomán fokozódó széndioxid-kibocsá-
tás és az esõerdõk kivágásának (felgyorsul az 1960-as évek-
tõl) következménye, tiltakoznak az iparszerûen ûzött gén-
manipuláció ellen stb., stb.

Biológusok, fizikusok és a földtudomány mûvelõi figyel-
meztetnek: a Földet élõvilág-együttesnek (Gaianak) kell fel-
fogni, ahol az élettényezõk kölcsönhatásban állnak egymás-
sal (Lovelock, 1979). A Nemzetközi Biológiai Program
(IBP, 1964), majd az Ember és Bioszféra Program (MAB,
1972) az 1970–80-as években felhalmozta az élõvilág bioló-
giai kölcsönhatásait feltáró adatsorait. Majd egy rendkívüli
elme sorra vette az ûrkutatás és csillagászat eredményhal-
mazait, s Einstein után újrarendszerezte az ember ismereteit
nemcsak a Földrõl, hanem a világmindenségben elfoglalt
helyérõl is (Stephen W. Hawking, 1988).

AZ ÉLÕVILÁG EGYÜTTES TÖRTÉNETE. Itt tartunk... Már
nemcsak az emberiség jövõjérõl, hanem a földi élõvilág
jövõjérõl is folyik a szó. Új embereszmény formálódik a múlt-
ról és jövõrõl gondolkodók fejében. És a természetkutatók
joggal fordulnak a történelem hivatásos kutatóihoz: mit tud-
nak elmondani õk az ember „természetformáló” múltjáról?
Hogyan jutottunk ide? A politikai-igazgatási rendszerek min-
denhatóságába vetett hit megingott, inkább túlzott hatal-
mának kritikája erõsödik. Megrendült a hit, amely állította,
hogy a gazdaság (gazdálkodás, gazdagodás) és mûveltség
(tömeges iskolázottság) önmûködõ rendszereket alkot majd

az emberi társadalomban és ezzel a földi élet egészében. A
„Gaia-szemlélet” (1979), a „föld rendszerszintû kutatása”
(2000) kényszerít bennünket a tér és idõ emberi fogalmának
revíziójára, a 3,5 milliárd éves élõvilágban az embertörténe-
lem újraértelmezésére. Kényszerítenek, mondjuk meg õszin-
tén: mai kultúránk egy eddig ismeretlen okú véletlen termé-
ke: azé, hogy Kr. e. 12 ezertõl a Földön fokozatosan egy ad-
dig nem létezett éghajlat-stabilitás állt elõ, amely kedvezett
az ember és néhány emlõstársa, egy adott növényegyüttes ki-
fejlõdésének. De amely stabilitás idõhatárait elõre nem lát-
juk. E szemlélet követeli a történelem kutatójától, hogy az
ember történelmét kísérelje meg együtt láttatni az élõvilág (bele-
értve a Földegész) más tényezõinek történelmével. Hogy témá-
ink között a politikai adminisztrációk (valóban fontos), a
gazdasági mûveletek (valóban fontos), az önmagunk gyö-
nyörûségére szolgáló mûvelõdés (valóban fontos) témái után
forduljunk nagyobb figyelemmel az ember mint biológiai
egység, mint a földi életegyüttes részének történelme felé.

A természettudományok legújabb eredményeit kiváló
magyar természetkutatók foglalták, foglalják össze az utóbbi
negyedszázadban. Az elhunytak közül Balogh János, Marx
György, az élõk közül Mészáros Ernõ, Borhidi Attila,
Czelnai Rudolf, Stefanovits Pál, Szathmáry Örs, Láng Ist-
ván, Vajda György, Venetianer Pál, Vida Gábor, Csányi
Vilmos szintetizáló írásai olyan tájékozottságot adnak a ma-
gyar nyelvû olvasónak, mint a nagy nyelvekbe (angol, német,
spanyol, francia stb.) született embertársainknak. Vajon a
túl zajos politika, vajon az újra felfedezett gazdagodási lehe-
tõségek, vajon az egyéni életélvezeteket kínáló mûvelõdés
tematikái nyomják el az érdeklõdést mindnyájunkban a
„korkérdések” iránt?...

BIOTÖRTÉNELEM. A História 1987/2. számában írtuk: „A
politika- és államtörténet, a társadalomtörténet után a kö-
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vetkezõ évtizedek történetírásában helyet követel magának
a biotörténelem.” Az élõvilág egységben szemlélését – akkor
vizeink, növény- és állatvilágunk együttélésének történeti
kutatását – szorgalmaztuk. (S tanítjuk is az egyetemen 1984
óta.) Azóta a világban és nálunk is a „biotörténelem” külön-
bözõ résztematikái polgárjogot nyertek. (Igaz, hogy ezek a
tanulmányok elsõsorban a hasznosítás – élelemtermelés,
bányászat, ipar – szempontjából vizsgálták a nem emberi
természet történelmét.) Most pedig, 2005-ben az õszi tör-
ténész világkongresszus fõtémája az ember és a természet
(társadalom- és természettudományok) viszonya...

A LÓ ÉS AZ EMBER. Ismételjük: szerintünk az az élet-
minõség, amelyet ma megélünk, az ember és nem emberi
élettársaink együttes eredménye. Közülük a ló kiemelt sze-
reppel bír. Tudjuk: a ló évtízezredekig csak táplálékforrás,
majd háziasítása után (Kr. e. 4000) a marha mellett elõször a
teherhordás-vontatás fontos eszköze (amit tökéletességre
fejleszt a Kr. u. 6. századtól a szügyhám és a vállhám). Tud-
juk: a ló a lovaglás terjedése révén, a Kr. e. 11. századtól az
emberi helyváltoztatás legfontosabb eszköze, a vasút, majd a
gépkocsi, illetve a repülõgép 19–20. századi megjelenéséig.
Mindenki elfogadja: ló nélkül nem alakulhattak volna ki a
Kr. e. I. évezred nagy birodalmai: a perzsa, a macedón, a
római. A ló a kereskedelmi–hírvivõ–katonai feladatokat
szolgálta. Térségszervezõ eszközfunkcióját azután az eurázsiai
sztyeppének a lakói fejlesztik ki: erre épülnek a Kr. u. I.
évezred nomád – a szkíta, a hun, az avar, az alán, a mongol –
birodalmai. S a magyarság is e lovas-lótenyésztõ életmódnak
köszönhetõen jutott el Szibériából a Kárpát-medencébe.

Azt már kevéssé vizsgálják: a ló a modern ipari-technikai
kultúrák elõfutára. Az elsõ géphez az ember energiaforrás-
ként elõször az elemeket (szél, víz) fogta be, azután önmagát
(kocsiba, hajóba, igába), majd maga helyett a lovat. A ló a
fejlõdõ gépkultúra élõ energiaforrása. A gõzt, majd a robba-
nó- és elektromotorokat csak be kellett tenni a gépbe. A ló
élettársunk, majd energiaforrásunk volt az elmúlt 6000
esztendõben. Kultúraalakító szerepe komoly kutatási téma.

A ló ma már „mesterséges” állat. Tudjuk: már a Kr. e.
15–10. században nemcsak tenyésztették, hanem szelek-
tálták is. Attól függõen, hogy az embernek milyen feladatok-
hoz volt szüksége energiaforrásra, kitenyésztették a könnyû-
lovassági, majd a páncélos nehézlovassági harcmodorhoz,
illetve a harci szekér, majd a nehéz szekér vontatásához
legalkalmasabb fajtákat. Ma tömeges divat a sportlovaglás.
De ennek elmúltával azután kiszelektáljuk magát a lovat is a
földi élõvilágból? Mert nem haszonállat többé? Vagy
visszaengedjük a még megmaradt vadonba, éljen szabadon a
természetben, rezervátumokban, ahogy élnek az elefántok, a
nagyragadozók stb., stb.? A farkas (kutya) mellett a ló volt
az az élõlény, amelynek örökletes génállományába az ember
a legdurvábban beavatkozott. Vajon a genetika segítségével
minden élõlény (netán maga az ember) „kitenyésztéséhez”
jogunk van? Csak idõ kérdése lenne, hogy a ma (még) elítélt
fajdeformáló ember-génmanipulációknak teret engedjünk?
Épp a HGP (Humán Genom Program) lezárulta veti fel a
kérdést, amely kérdéstõl megrettenve, egyelõre hallgatunk...
Vagy van külön az emberre és külön a nem emberi élõvilág-
ra vonatkozó erkölcsi kódexünk? Tudjuk, hogy a csirke-

vagy pulyka-génmódosítás az emberi életminõség és élelem-
biztosítás miatt elkerülhetetlen. (Horn Péter: a „mestersé-
ges” és általunk ma fogyasztott pulyka egységnyi mellhúsá-
nak elõállításához 5-ször kevesebb víz szükséges, mint az
õshonos bronzpulyka mellehúsának termeléséhez. A javuló
európai néptáplálkozása sem ez, sem a csirke-génmanipulá-
ció nélkül nem lett volna lehetséges. Történelmi tanulság,
amely a jövõnek szól: a jövõ szárazodó – melegedõ és
feltehetõen vízszegény – éghajlati viszonyai között csak a
még tovább hozzánk igazított állati és növényi környezettel
tarthatjuk életben az emberemlõst?)

Félretesszük a lovat 6000 év szolgálat után? Elkerülhetet-
len? Ha tanulmányozzuk a természet történelmét, tudjuk,
hogy az elmúlt évmilliókban többször (ötször) kihaltak
nemcsak fajok, hanem akár fajtaegyüttesek is (Pálffy József,
2000). Kr. e. 65 millió körül a ma már közismert meteor-
becsapódás (vagy éghajlatváltozás) például nemcsak a dino-
szauruszokat, hanem a földi életegyüttes nagy részét is ki-
pusztította, s indította hódító útjára az emlõsöket. De
átláthatóbb idõben, az utolsó éghajlatváltozás idején egyes
kontinensek élõvilágának jelentõs része kipusztult, s helyet-
tük tért hódítottak a ma nagy számban ismert fajok (közöt-
tük az ember).

Gondolkodást-borzoló kérdéseket tesznek fel a termé-
szetkutatók. Igaz, kevés még a szintetizáló elme, amelyik az
ûr-, a földtani, légköri, bioszféra-kutatásokat, no és a terem-
tett digitális világ kutatási eredményeit áttekinteni képes. De
az új szintézis sürgetõ igény. És e szintézis készítéséhez a tör-
ténelem kutatóinak is hozzá kell járulniuk. Változtatni kell a
kutatások és a képzés tematikai súlypontjait, új (természetre
vonatkozó) alapismeretekre van szükség. De mindenekelõtt
új emberszemléletre és új élõvilág-szemléletre...

A ló „jövõjérõl” és a ló „történelmérõl” gondolkodni
alkalom az egész élõvilág – benne az ember – történelmérõl
elgondolkodni. Elgondolkodni és újragondolni azt.
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