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Babai Dániel

AZ eLeFÁnT MéG A HÍDon VAn…
A hAzAI ÖkológIAI AntropológIAI kutAtás járt és 

járAtlAn útjAI

„Lásson ismét és kedve legyen szállni,
Megmerevült erein illanjunk szét villamosan

és saserejű szelíd galambként fog röpködni majd
Isten békességes homloka körül.” 

(józsef Attila: Földmadár)

Kerek évfordulót, jeles ünnepet ül a magyar ökológiai antropológia és a magyar néprajz. 
Borsos Balázs, e tudományok nagyszerű művelője 2021 márciusában ünnepelte 60. szü-
letésnapját. jelen kötet egy szerény hozzájárulás e mérföldkő méltó ünnepéhez. egy 
tanulmánygyűjtemény, amely a természet és társadalom kapcsolatát vizsgáló ökológiai 
antropológia nehézségeit, empirikus tapasztalatait, elméleti kérdéseit tárgyalja. A kötet 
címe, borítója is utal az ünnepelt 2004-ben, Elefánt a hídon címmel megjelent kötetére 
(Borsos, 2004), amelyben a szerző magyar nyelven elsőként fejtette ki az ökológiai 
antropológia elméleti alapvetéseit, fogalmi készletét, a hazai és nemzetközi szakiroda-
lom terminusai átjárhatóságának nehézségeit, eltéréseit. Az elefánt, mint az ökológiai 
antropológiai kutatások szimbóluma egy vicc kapcsán jelenik meg a 2004-es kötet elő-
szavában. eszerint az elefántot vizsgáló vak emberek valamennyien más tapasztalato-
kat szereznek, másként érzékelik az elefántot attól függően, hogy mely testrészét, az 
ormányát, fülét, farkát vagy a lábát tanulmányozzák (Borsos, 2004, 7–8.). A hasonlat 
az ökológiai antropológia hiányosságaira világít rá: a tudományterület, miközben kí-
sérletet tesz a természet és társadalom közti komplex kapcsolatrendszer értelmezésére, 
különböző megközelítések sokaságát dolgozza ki, a szintézis azonban hiányzik (Bor-
sos, 2004, 7.).

Az elefánt szimbolikus jelentőségét tekintve csak nőtt az Elefánt a hídon című kötet 
2004-es megjelenése óta. eközben ugyanis nemcsak az ünnepelt, de az emberiség is mér-
földkőhöz érkezett (Mészáros, 2019). A környezeti vagy ökológiai válság újabb és újabb 
fejezetei állítják minden eddiginél nagyobb kihívás elé a természeti környezettel közvetlen 
kapcsolatban álló közösségeket. ennek következtében az ökológiai antropológiai kutatások 
felértékelődnek (orlove, 1980, 235.; Borsos, 2004, 7.; Berkes – Folke, 2003), a kutatók 
felelőssége megnő (Molnár – Babai, 2021). Az ökológiai antropológia által kialakított 
keretrendszer, a tudományterület vizsgálati tárgya egyre inkább a figyelem középpontjá-
ba kerül, egyre nagyobb igény mutatkozik e tudományterület gyakorlatban is hasznosít-
ható eredményeire, látásmódjára (Mészáros, 2019; Molnár – Babai, 2021). egyúttal 
egyre nagyobb az elfogadottsága a posztnormál tudomány által vallott értékeknek,  
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az értéksemlegesség feladásának, a módszertani diverzitásnak, a jelenségek sokrétű 
értelmezésének és a figyelembe vett tudásrendszerek sokféleségének (Funtowicz – 
ravetz, 2003; Kelemen, 2016, 56.). e kötet tanulmányai újabb hozzájárulások a meg-
foghatatlanul összetett társadalmi-ökológiai rendszerek működése, így az elefánt vélt 
vagy valós jellemzői megismeréséhez (Borsos, 2004, 8.). ezért is kívánkozott az a bi-
zonyos elefánt a címbe, a borítóra és a bevezető tanulmány elejére is.

A tanulmánykötet alapvetően a Kárpát-medence kultúrtájaiban zajló kutatásokat mu-
tatja be. A Kárpát-medence kultúrtájai évszázadok, sőt évezredek óta magukon viselik 
az emberi közösségek tevékenységének nyomait (Csüllög et al., 2014, 5.). A tájhasz-
nálat, mint a társadalmi szerveződés, a kultúra és a természeti környezet közötti kapocs, 
biztosította az emberi közöségek fennmaradásához szükséges természeti erőforrásokat 
(orlove, 1980, 235.; Hanspach et al., 2016), egyúttal számos növény- és állatfaj szá-
mára is megfelelő környezetet teremtett. ennélfogva a kötetben szereplő tanulmányok 
jelentős része is valamiképpen a tájhasználati tevékenységek vizsgálatán keresztül kö-
zelíti meg az ökológiai antropológia által a természet és társadalom kutatása kapcsán 
felvetett kérdéseket. A természeti környezet degradálódása, a biodiverzitás csökkené-
se, az élőhelyek feldarabolódása és eltűnése, a klímaváltozás következményei szomorú 
aktualitást adnak, míg a tájat használó rurális közösségekre ható társadalmi-kulturá-
lis, gazdasági és politikai változások komoly feladatot jelentenek e kutatások számára, 
egyúttal hangsúlyosabbá teszik eredményeik jelentőségét (Szabó et al., 2017, 115.).

A kötet első részében szereplő tanulmányok fontos módszertani kérdések és az öko-
lógiai antropológia szempontjából releváns források felé fordítják figyelmünket. nap-
jaink ökológiai antropológiai kutatásaiban (is) egyre hangsúlyosabb szempont a helyi 
közösségek mind teljesebb bevonása a kutatás folyamatába (vö. Armitage et al., 2011; 
Tengö et al., 2014, 2017; Lajos, 2016). A helyi közösségek számára is prioritás lehet 
a megfelelő, valóban társadalmi vagy gyakorlati jelentőséggel is bíró kutatási témák 
közös meghatározása (pl. Molnár et al., 2020), a kulturális szempontból is megfelelő 
módszertan közös kidolgozása (Molnár et al., 2020), majd a közösen végzett adatgyűj-
tés, az adatok elemzése és értelmezése (Biró et al., 2019, 2020), illetve az eredmények 
megosztása és közös publikálása (pl. Biró et al., 2020; Molnár et al., 2020; Babai 
et al., 2021), valamint azok gyakorlati alkalmazása (Varga et al., 2019; Biró et al., 
2020). nem elég azonban a részvételi kutatás erősítése, előtérbe kell helyezni a hosz-
szú távú kutatási programokat, amelyek lehetővé teszik a komplex társadalmi-ökológiai 
rendszerek megértését (pl. Lyver et al., 2017; Babai et al., 2021). Az ilyen szempon-
tokat érvényesítő kutatások jelentőségét hangsúlyozza Molnár Zsolt és Babai Dániel  
e kötetben megjelenő írása. A tanulmány arra is felhívja a figyelmet, hogy nagy szükség 
van olyan ökológusok és természetvédelmi szakemberek bevonására a nemzetközi és  
a hazai színtéren a hosszú távú ökológiai antropológiai kutatásokba, akik képzettségük-
ből fakadóan elvégzik a társadalmi-ökológiai rendszerek ökológiai elemeinek szakszerű 
feltárását. Az ilyen típusú kutatások segíthetik a tudásrendszerek megfelelő integráció-
ját és a helyi közösségek számára is elfogadható kutatási és publikálási tevékenységet, 
valamint az eredmények gyakorlati hasznosulását (Tengö et al., 2014; reyes-Garcia 
et al., 2021).
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Az elsősorban a szóbeliségben élő ismeretekre és a résztvevő megfigyelésre építő 
kutatások gyakran a vizsgált közösség narratív tudására összpontosítanak. A narratív tu-
dás a tájjal, természeti környezettel, a természeti erőforrásokkal kapcsolatban is gyakran 
kerül előtérbe. Mészáros Csaba tanulmányában egy eddig keveset vizsgált forráscsoport 
kapcsán világít rá a narratív tudás jelentőségére, az elemzési keretek és megközelítési 
lehetőségek sokféleségére. Teszi mindezt az önkormányzati dokumentumok, különösen 
a közmeghallgatási jegyzőkönyvek, mint a helyi közösség dinamikáját is megjelenítő, 
a terepmunkát jól kiegészítő források elemzésbe emelésével. ezek a források értékes 
bepillantást engednek a helyi közösségek belső életét meghatározó, alakító, befolyáso-
ló eseményekbe, gyakran a természeti környezettel, természetvédelemmel kapcsolatos 
konfliktusokba is.

A hazai ökológiai antropológiai kutatások egy részét a táj, a növényzet, a növény- és 
állatvilág jelenlegi állapotának, összetételének megértése motiválja (Molnár et al., 2008). 
Ahhoz, hogy megérthessük a természeti környezet jelen állapotát, szükség van a táj, a táj-
használat történetének és a növényzet múltbeli állapotának az ismeretére (Borsos, 2004, 
70.; Biró, 2006). A tájhasználat és az élővilág története összefonódik, hiszen a kultúrtájak 
élőhelyei, növény- és állatvilága adaptálódott az évszázados tájhasználati gyakorlatok-
hoz (Poschlod et al., 2005). A tájhasználat-történet feltárását célzó kutatások részben 
levéltári forrásokra és történeti térképekre támaszkodnak (pl. katonai felmérések térképei) 
(Biró, 2006). Fontos szerepet játszanak továbbá a tájhasználatot, külterjes gazdálkodást 
dokumentáló néprajzi és helytörténeti források (pl. Andrásfalvy, 1975; Hegyi, 1978; Ta-
kács, 1978; Paládi-Kovács, 1979; Farkas, 1982; Bellon, 2003), amelyek gyakran a je-
lenkutatásban is hasznosulnak (pl. Biró et al., 2019; Öllerer et al., 2019). A tájhasználat 
történetének közelmúltbeli eseményeit a még ma is elérhető ökológiai emlékezet kutatása, 
a tájban élő gazdálkodók, pásztorok tapasztalatai, lokális percepciói tárják fel (pl. Biró, 
2006; Havel et al., 2016; Biró et al., 2019, 1117.; ujházy et al., 2020). A figyelembe 
vett források rávilágítanak a jellegzetes európai és Kárpát-medencei kultúrtájak évszá-
zados léptékű, külterjes használatának sajátosságaira, mint fontos előzményekre a jelen 
mintázatainak megértése szempontjából. A források gyakran részletgazdagon mutatják be  
a tájátalakítás módját, az ember által kialakított ökoszisztémák és élőhelymozaikok rend-
szerét és annak folyamatos működtetését, a természeti erőforrásokkal való gazdálkodás 
mikéntjét. Az emberi tevékenység tájra gyakorolt hatása nemcsak a természeti erőforrások 
megszerzése, ritkán azok feldolgozása során is jelentős lehet. A helyi közösségek által 
megtermelt gabona őrlése például gyakran vízimalmokban történt, amelyek működésük 
során számottevően átalakították közvetlen táji környezetük karakterét. erről az egykori 
panaszoslevelek sokasága tanúskodik (lásd pl. Kiss, 1978; Fábián, 2018, 76.). Máté Gábor 
a vízimalmok egy sajátos, a Kárpát-medencében szinte kizárólag a Dél-Dunántúlon jel-
lemző típusa, a kanalas malom elterjedtségét vizsgálta történeti források felhasználásával. 
A sajátos technológiájú, horizontális felépítésű kanalas malmok jellemzően a török kor-
ban a Balkán felől bevándorló népességgel érkeztek a Dél-Dunántúlra. e malmok, noha 
a „hagyományos” vízimalmokhoz mérhető hatást nem fejtettek ki környezetükre, mégis 
sokat elárulnak a táj egykori használatáról, így pontos térképezésük, lehetséges hatásuk 
elemzése nagyban segíti az élőhelymozaikok és növényzetük értelmezését.
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A tájhasználati döntéseket segítő, az ökológiai emlékezetben élő közelmúltbeli, 
vagy akár a mai tájhasználati gyakorlatokban is fellelhető hagyományos ökológiai tu-
dás kutatása szintén nagy hangsúlyt kapott e kötetben. Az egykor Közép- és Kelet-
európában (Tryjanowski et al., 2011; Davidova et al., 2013), így a Kárpát-medence 
nagy részében jellemző külterjes tájhasználat néhány tájban még ma is megfigyelhető 
(mint például erdélyben, Szabó et al., 2017; így Gyimesben – Babai et al., 2014, 2021; 
Kun et al., 2019). Sokhelyütt azonban már csak az idősebb nemzedékek emlékezetében 
él a külterjes tájhasználati gyakorlatok és a kapcsolódó hagyományos ökológiai tudás 
együttese, illetve az élőhelyek mozaikja, a növényzet utal az egykori használat jellegére 
(Angelstam et al., 2013; Hanspach et al., 2016). e hagyományos ökológiai tudás leg-
elemibb részét, a növény- és állatfajok ismeretét tárja fel Babai Dániel és szerzőtársai 
tanulmánya, amely az őrség és Goričko egykor külterjesen gazdálkodó közösségeinek 
hagyományos ökológiai tudására összpontosít. A fajok ismerete segíti a természeti erő-
források állapotának monitorozását, ökológiai jellemzőik, élőhely-preferenciájuk isme-
rete a fajok hasznosításának hatékonyságát növeli (Moller et al., 2004; Berkes, 2017). 
e fajismeret a tájról, a természeti erőforrásokról folytatott diskurzusok, hétköznapi be-
szédhelyzetek fontos alapja is, hiszen a helyi közösség saját, a fajokat egyértelműen 
azonosító megnevezései teszik lehetővé a valamilyen módon hasznosított taxonokról 
való kommunikációt. e népi növény- és állatismeret kutatása nagy hagyományokra te-
kint vissza mind a nemzetközi, mind a hazai színtéren. ezek a vizsgálatok azonban 
ritkán törekedtek egy adott tájban élő helyi közösség fajismeretének növényekre és ál-
latokra is kiterjedő bemutatására (kivéve pl. Hunn, 2008). Az őrség és Goričko terü-
letén folytatott kutatások eredményeit közlő tanulmány a vadon élő edényes növények,  
a vadon élő gerinctelen és gerinces állatok helyi ismeretét egyaránt az olvasók elé tárja. 
A mintegy 370, a legidősebbek emlékezetében még élő népi taxon dokumentálhatósága 
is jól mutatja a népi természetismeret egykori jelentőségét. 

Szintén a tájegységek, helyi közösségek természetismeretét vizsgálja ulicsni Viktor 
és Babai Dániel cikke, amely a gyimesi közösségben ismert gerinctelen fauna feltárásá-
ra vállalkozik. A gyimesi gazdálkodók a mai napig külterjes módon, bár a mezőgazdasá-
gi gépekre egyre nagyobb mértékben támaszkodva gazdálkodnak, és európai léptékben 
is fajgazdag kaszálóréteket tartanak fenn (Kun et al., 2019). A gyimesi természetismeret 
növényvilágra (pl. Kóczián et al., 1976; rab et al., 1981; Molnár – Babai, 2009;  
Babai – Molnár, 2016), valamint a vadon élő gerinces állatokra vonatkozó része  
(Babai, 2011; Babai et al., 2017) jól dokumentált. A helyi, hagyományos ökológiai tu-
dásnak a legfontosabb gerinctelen fajokhoz kapcsolódó részét az évkönyvben megjele-
nő tanulmány teszi közzé. Mely fajok ismertek egy közösségben? és miért éppen azok? 
utóbbi kérdést megválaszolni nem egyszerű, de bizonyos szempontok iránymutatást 
adnak (Hunn, 1999; ulicsni et al., 2019). Az állatok esetében leggyakrabban a testmé-
ret, a további morfológiai sajátosságok, a gyakoriság, a településekhez közeli élőhely, 
a veszélyesség, a káros vagy hasznos jelleg, valamint a kulturális aspektusok egyaránt 
fontosak a fajok ismeretében, illetve az emberi közösség és az élővilág közötti kapcsolat 
alakulásában (Babai et al., 2017; ulicsni et al., 2019). ezek a szempontok különösen 
jól érvényesülnek a rovarok esetében, amelyek a fenti tényezőknek köszönhetően tűn-
nek ki a tájra jellemző, több ezer fajt számláló gerinctelen faunából.
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A helyi közösségek természetismeretét elsősorban az állatvilággal kapcsolatban szá-
mos monda, hiedelem jellemzi. A növények megfigyelése, életmenetük megtapasztalása 
jóval egyszerűbb, mint ugyanezt megtenni az állatok esetében. Az állatvilág biológi-
ai-ökológiai sajátosságainak ismerete, nehezebben vizsgálható életjelenségei kapcsán 
keletkező tudáshiányt – például a vonuló madárfajok téli tartózkodási helyét illető-
en – különböző folklórműfajok narratívái töltik be. Az archaikus gyökerű és modern 
narratívákból, a közösségi és a személyes tapasztalatokból, valamint az irodalomból, 
iskolai oktatásból információkat egyaránt hasznosító folklórszövegek egy jellegzetes, 
a tájra és a közösségre is jellemző, kulturálisan megalapozott viszonyt alakítanak ki az 
egyes népi taxonokkal (vö. Dömötör, 1962, 155.). e viszony előjele, negatív, elutasító 
vagy pozitív jellege alapvetően meghatározza a fajok helyzetét egy-egy tájban. A nega-
tív kulturális és gazdasági attitűdök az adott faj megritkulásához, akár kipusztulásához 
is vezethetnek. Az ember és a vadvilág nagyragadozói közötti gyakori konfliktusok és 
következményeik (pl. Hartel et al., 2019; rode et al., 2021) vagy a kígyófélékkel 
szemben világszerte jellemző negatív attitűd is jól jelzik e folyamatok jelentőségét (pl. 
Pandey et al., 2016). ezzel szemben a pozitív attitűdök segíthetik egy-egy faj fenn-
maradását, akár elterjedését is (lásd pl. Ceríaco et al., 2011; Babai et al., 2017). ezek 
leggyakrabban a madarak esetében figyelhetőek meg (Tideman et al., 2010). A Kárpát-
medencében előforduló vadon élő állatfajok közül kifejezetten pozitív attitűd jellemző az 
életmódja révén az emberi településekhez erősen kötődő füsti fecske (Hirundo rustica) 
és a molnárfecske (Delichon urbicum) irányában, amelyek egész európában kiemelt fi-
gyelemben részesülnek (Green, 2019). Mikos éva és munkatársai tanulmánya a gyimesi 
gazdálkodók fecskékkel kapcsolatos hagyományos ökológiai tudását tárja fel, részletesen 
vizsgálva a népi biológiai osztályozás kérdéseit, a biológiai-ökológiai és éllettani sajátos-
ságokat, valamint a fajokhoz kapcsolódó folklórjelenségeket, azok hátterét. Az adatok 
komplexitása is jelzi, milyen összetett biológiai-kultúrtörténeti tudás és szövegkorpusz 
áll egyetlen népi taxon mögött.

Minden közösségnek vannak olyan tagjai, akik a hagyományos ökológiai tudásuk 
vonatkozásában kiemelkedő, elismert egyéniségekké válnak. Specialisták, akik foglal-
kozásuk (pl. vadászok, gyógyítók) (ramstad et al., 2007) vagy személyes érdeklődé-
sük (Mathez-Stiefel – Vandebroek, 2012) következtében, gyakran kifejezett kutatói 
attitűd segítségével, az átlagosnál kifinomultabb, részletgazdagabb ökológiai tudásra 
tesznek szert. Hatásuk a közösségre olykor igen nagy, a hagyományos ökológiai tudás 
közösségi szinten, informális társadalmi intézményeken keresztül megvalósuló meg-
osztásának kulcsszereplői (reyes-Garcia et al., 2008). Magyar Zoltán tanulmánya egy 
ilyen kiemelkedő tudású gyimesi gazdálkodó, Tankó Fülöp természeti környezettel kap-
csolatos, lenyűgözően részletes ismereteit és a társuló világképének mozaikjait mutatja 
be, követve a magyar néprajztudomány egyéniségkutatásának hagyományait.

Az adaptív, külterjes tájhasználati rendszerekben működő döntéshozatali mechaniz-
musokat támogató hagyományos ökológiai tudás (Berkes et al., 2000; Berkes, 2017) 
informális társadalmi intézmények keretében, részben tanulás, részben imitálás révén 
adódik tovább (Zent, 2013). e tekintetben a gyermekek kapcsolata a tájjal, a növény- és 
állatvilággal meghatározó a közösség hagyományos ökológiai tudásának továbbélésében.  
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A tudásátadási mechanizmusok – vertikálisan, azaz a szülő / nagyszülő és a gyermek között, 
valamint horizontálisan, azaz a kortársi közegen keresztül – már a korai gyermekkorban 
aktiválódnak. ennek eredményeképp egy adott közösségben élő fiatalok természetisme-
retének a kulturális és ökológiai szempontból fontos fajaira vonatkozó része már 10-12 
éves korra felépül (Hunn, 2002). A specialisták szerepe is jól dokumentált az ifjúkori 
tanulási folyamatokban, amelyet már elsősorban személyes motivációk és érdeklődés 
vezérelnek. A természeti erőforrások kezeléséhez kapcsolódó készségeket a fiatal nem-
zedékek 16-18 éves korukra sajátítják el (ohmagari – Berkes, 1997). e készségek 
és tanulási mechanizmusok, informális intézmények állnak Varga Anna tanulmányának 
középpontjában, aki a gyermekek legeltetésben betöltött szerepét, a belenevelődés fo-
lyamatát mutatja be e tájhasználati gyakorlat kapcsán, megvilágítva a természetismeret 
gyarapodásának mechanizmusait, a gazdálkodási tevékenység alapjainak elsajátítását, 
ami lehetővé tette, hogy a közösség által kialakított tájhasználati rendszer és az ehhez 
kapcsolódó ökológiai tudás, táj- és élőhelyismeret felépüljön addigra, mire ezt a társa-
dalmi szerepvállalás megkövetelte.

A külterjes gazdálkodásra épülő társadalmi-ökológiai rendszerek működését számos 
olyan, akár globális hajtóerő (driver) befolyásolja, amely jelentős hatást fejt ki e rendsze-
rek mindkét alappillérére. A klímaváltozás napjainkban az egyik legkutatottabb, a hétköz-
napi beszédhelyzetekben is gyakran felbukkanó jelenség, amely minden, a természeti 
erőforrásokat valamilyen módon hasznosító helyi közösséget érint és adaptív válaszokra 
ösztönöz (reyes-Garcia et al., 2016). Babai Dániel tanulmánya egy külterjesen gazdál-
kodó közösség lokális percepcióit és megfigyeléseit vizsgálja a klímaváltozás kapcsán. 
A globális éghajlati trendekkel és az időjárás lokális változásával kapcsolatos ismerete-
ink többnyire a földrajzilag egyenlőtlen eloszlású meteorológiai állomások mérési ered-
ményei alapján kialakított modellekre épülnek. ezek a klímamodellek keveset árulnak 
el a klímaváltozás helyi közösségekre gyakorolt hatásáról, a lokális következmények-
ről. ezért a helyi közösségek lokális percepcióinak és megfigyeléseinek részletes vizs-
gálata a komplex, a társadalmi-ökológiai rendszerre kifejtett klimatikus hatások mind 
pontosabb megértését segíti.

Azonban nemcsak a külterjes módon gazdálkodó közösségek alakítanak ki összetett 
kapcsolatrendszert a tájjal, a természeti környezettel. Az intenzív gazdálkodást folytató 
lokális közösségek is támaszkodnak az ökoszisztéma-szolgáltatásokra, elsősorban a talaj 
termőképességére. Gazdasági stratégiáik, agrárökológiai ismereteik a Kárpát-medence 
kiterjedt területeit érintik, így e közösségek tájjal való kapcsolatának, tevékenységének 
és a természeti környezetre gyakorolt hatásának az ismerete kiemelt jelentőségű, eddig 
keveset kutatott kérdés a nemzetközi és a hazai szakirodalomban egyaránt. Borbély Sán-
dor tanulmányában egy kárpátaljai, síkvidéki tájban élő, intenzív, ipari növénytermesztést 
folytató közösség tájhasználati gyakorlataira összpontosít, elsősorban a fóliasátras zöld-
ségtermesztés kapcsán. Kutatásában a közösség tájról való gondolkodását, az intenzív 
gazdálkodást folytatók agroökológiai tudását, annak forrásait tárja fel. ez a tudásrendszer 
felhasználja az idősebb nemzedékek, valamint a saját, személyes tapasztalatok összessé-
gét, és a tudományosan megalapozott agrártudás elemeit is, így alakítva ki egy hibrid 
jellegű helyi agroökológiai tudást.
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Amint az a fentiekből kiderült, az ökológiai antropológia és az etnoökológia változa-
tos módokon közelíti meg napjainkban az „elefántot”, azaz a természet és a társadalom 
komplex kölcsönhatását. A kötet szerkesztői abban bíznak, hogy az itt szereplő tanulmá-
nyok érzékeltetik a hazai kutatások módszertani és tematikai sokféleségét, előre visznek 
táj és ember kapcsolata megértésében, mind több mozaikkal gyarapítják az elefántról 
kialakított összetett képet. remélik, hogy ezek a kutatások a helyi közösségek egyre 
nagyobb mértékű bevonása révén olyan gyümölcsöző együttműködéseket eredményez-
nek, amelyeknek gyakorlati jelentősége is lesz a társadalmi-ökológiai rendszerek integ-
ritása és hosszú távú működése, életképessége szempontjából.
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