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Előszó

Az elmúlt két évtized tudományos kutatásai kiemelkedő szerepet játszottak abban, hogy a korábban 
egymástól elválasztva dolgozó tudományterületek közelebb kerüljenek egymáshoz, és a bölcsészet- és 
társadalomtudományok, valamint a műszaki és természettudományok között szoros együttműködés 
alakuljon ki. Ennek jó példáit figyelhetjük meg a környezettörténeti kutatások és a velük szoros kap-
csolatban álló régészet (környezetrégészet, tájrégészet), valamint a környezet- és tájvédelmi kutatások 
esetében. A klímaváltozással összefüggő régészeti, történeti és természettudományos vizsgálatok rámu-
tattak arra is, hogy Magyarország esetében kiemelkedően fontos a felszíni vizek és a vizes élőhelyek 
tanulmányozása, mert ezek különösen érzékenyen mutatják a környezeti változások hatásait (szennye-
ződés, veszélyeztetett fajok, szélsőséges időjárási események). Az elmúlt évtized kiemelkedően magas 
árvizei pedig ismételten nagy hangsúllyal vetették fel a magyarországi folyók és árterek tájvédelmének 
kérdését. A korábbi, elsődlegesen energetikai és folyamhajózási vízszabályozások helyett a hagyomá-
nyos gazdálkodási formákat előnyben részesítő és a vizes élőhelyeket visszaállító programok kerültek 
az érdeklődés homlokterébe. Éppen ezek miatt szükségesnek látszott, hogy a különböző szakterületeken 
dolgozó, az egyes programokban támogatóként vagy önkéntesként résztvevő szervezetek és személyek 
megismerjék a különböző területek eredményeit, módszereit. 

A program keretében előadás-sorozatra került sor, amelyben az egyes fő szakterületek hazai képvi-
selői mutatták be a téma szempontjából legfontosabb módszereket és kutatási kérdéseket. Ezt követően 
műhelyvita keretében a terület kiemelkedő külföldi szakemberei segítségével nyerhettünk betekintést a 
legfontosabb nemzetközi kutatásokba, eredményekbe. Az egyes hazai kutatásokat, környezetrekonst-
rukciós programokat rövid előadások foglalták össze, illetve poszterkiállítás mutatta be. A kiállítás alap-
ját a hazai környezetvédelmi és tájrekonstrukciós programokat reprezentáló posztergyűjtemény adta, 
amely kiegészült a most futó programok bemutatásával. Az előadássorozat és a workshop keretében 
elhangzott előadások, valamint a poszterkiállításon bemutatkozott projektek szerkesztett anyagát jelen 
kötetünkben magyar, illetve angol nyelven publikáljuk.  

A rendezvények ismeretterjesztő és környezetkultúra-fejlesztő programként kerültek megszervezés-
re, ahol a kulturális örökségi szakemberek (régészek, történészek, néprajzosok) és mintaszerű projek-
tekben résztvevők (építészek, tájépítészek, környezetvédelmi szakemberek stb.) közösen foglalták ösz-
sze egy-egy részterület eredményeit. A hallgatóság (célközönség) olyanokból állt, akik fontos szerepet 
töltenek be a kulturális örökség védelmében, az ismeretterjesztésben és a környezetkultúra fejlesztésé-
ben: nemzeti parkok programfelelősei, múzeumpedagógusok, tanári szervezetek (pl. Történelemtanárok 
Egyesülete) és környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek tagjai, doktoranduszok. 

A programban tárgyalt fő kérdéskörök a következők voltak: 

1. Történeti-régészeti megközelítés (tájtörténet, tájrégészet, környezettörténet stb.) 
2. Tájrekonstrukció, történeti tájhasználat megjelenítése, tájépítészet 
3. Bioszféra, biodiverzitás, természetvédelem 
4. Klímaváltozás (történeti, jelenkori) és hatásai 
5. Kisvizek szabályozása, vízrendszerek rekonstrukciója

Jerem Erzsébet, Laszlovszky József
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