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A környezettörténet, vagy hazánkban
ismertebb, bejáratottabb, tudományos
rangra emelt nevén a történeti ökoló-
gia, végtelenül leegyszerûsített felfogás-
ban fogalmazva, a természet és az em-
ber kapcsolatának folyamatos – a kuta-
tás tárgyától, tematikájától függõen –
gyakran évszázados, esetleg évezredes
alakulását vizsgálja. Szemléleti megkö-
zelítése kettõs sajátságot hordoz.

Egyszerre kívánja meg a történeti ku-
tatások módszertani viszonyainak, sza-
bályainak gyakorlati használatát (pl.
forráskutatás és értékelés), illetve a ter-
mészettudományos gondolkodásmó-
dot, az ökológiai törvényszerûségek
mélyreható ismeretét. E kettõség pedig
meghatározó az ember és erdõ – mint
az ember és természet kapcsolatrend-
szer egyik leglényegesebb elme – oda-
vissza ható viszonyának évszázadokra
nyúló feltérképezésében. 

A történeti ökológia fogalmát még-
sem a természettudomány, vagy a tisz-
tán értelmezett történettudomány, ha-
nem a közgazdaságtan vezette be a
közéletbe. 1986-ban a berni Nemzetkö-
zi Gazdaságtörténeti Kongresszuson
született meg ez a sajátságosan tudo-
mányközi elhelyezkedésû tudományág. 

Az itt lefektetett alapok szerint, tár-

gya az ember és a természeti környezet
viszonya a történelem során. A konfe-
rencián megfogalmazottak ellenére
azonban nem a közgazdászok, hanem a
társadalomtudósok, elsõsorban a törté-
nészek vették zászlójukra kibontakoz-
tatását, aktív mûvelését. 

A történészek – már alapképzettségük-
bõl is adódóan – az ökológiai oldalt a ku-
tatható és fellelhetõ történeti írásos forrá-
sok oldaláról közelítik meg, a mélyebb
háttér- összefüggések feltárása nélkül.
Ezért is természetes, hogy a történeti öko-
lógia – történettudományi szempontból
vizsgálva - összemosódik a mûvelõdés, a
kultúra, és a gazdálkodástörténet históriá-
jával. 

Az alig két évtizedes múltra vissza-
tekintõ környezettörténet – angol elne-
vezésével is élve az „environmental his-
tory” – így a hivatalosan elfogadott
megfogalmazás szerint, a természet és a
társadalom évezredes együttélésének,
kölcsönhatásának hosszú távú folyama-
tait vizsgáló, a természet- és a társada-
lomtudományok eredményeit történeti-
leg szintetizálva értelmezõ tudomány. 

A mindmáig (sajnos) gyér magyar
nyelvû szakirodalom terén ezt a terüle-
tet mutatta be az elsõként 1998-ban,
majd 2006-ban megjelent, a történelem-
tudomány segédtudományait feldolgo-
zó egyetemi tankönyv, amely már önál-
ló fejezetet szentelt e témának.

A fokozatosan fejlõdõ, bõvülõ kör-
nyezettörténet persze elsõsorban arra
kereste történeti oldalról a választ, hogy
a különbözõ, állandóan változó, alaku-
ló, dinamikusan formálódó környezeti
feltételek, illetve változások miként ha-
tottak a múltban a társadalmakra, a tör-
ténelem menetére. 

Vizsgálhatja ennek keretében, példá-
ul azt is, hogy az idõjárási viszonyok mi-
képpen befolyásolhatták a történelem
nagyobb csatáinak végkimenetelét, gon-
doljunk csak az 1526-os mohácsi csata
kapcsán korábban, Perjés Géza hadtör-
ténész és Gábris Gyula geográfus újsze-
rû szemléletet közvetítõ kutatásaira. 

Ennél ökológikusabb és szintézisre
törekvõbb látásmód kell a kapcsolat má-
sik irányának, az ember környezetáta-
lakító tevékenységének federítéséhez.
Ennek a vonalán elindulva jobban

megközelíthetõ, hogy a „bölcs homoni-
da” által elõidézett természeti változások
miként hatottak vissza a társadalomra. 

A korábbi környezettudományi szem-
lélet  szerint ökológiai stabilitás csak az
ember által nem befolyásolt ökosziszté-
mákban, az ún. „élõ természetben” for-
dulhat elõ. Ha ezzel a tézissel párhuza-
mosan, egyfajta normaskálán a legmaga-
sabb szintre emeljük az embertõl érintet-
len természetet, akkor a környezet rom-
bolása elengedhetetlenül részévé válik
az emberi természetnek, se ezzel mint-
egy igazolást is nyer egyben.

Ez az elterjedt felfogás azonban már a
80-as évek végén hamisnak bizonyult.
Ugyanúgy, ahogy az ember õsének ku-
tatása során a jól szervezett, együtt-
mûködõ õstársadalmak tanulmányozá-
sában Leakey rámutatott, hogy nem léte-
zik agressziós magatartási „gén”, vagyis
az ember nem ösztönösen agresszív. Hi-
szen saját faján belüli nagy fokú koope-
rációs kézségének dominanciája nélkül,
soha nem hozhatta volna létre öntörvé-
nyû, sajátos ökológiai alrendszerét.

Az elõbbi szemléleti elõrelépés ked-
vezõ hatással volt a történeti környezet-
kutatás irányvonalára, melynek temati-
kája, irányultsága csak annak a felfo-
gásnak az elfogadása mellett érvényes,
hogy emberi behatások mellett is stabil
környezeti viszonyok keletkeznek. 

Nem az a kérdés a döntõ, hogy a
különbözõ civilizációs fokokon álló,
komplex struktúrájú társadalmak és an-
nak szervezõdései meddig képesek
fenntartani az általuk használt környe-
zetet (melybõl energizálódnak is egy-
ben) hanem az, hogy mennyi idõt szán
– a környezet átalakításának kiterjedtsé-
géhez és tempójához mérten – az alkal-
mazkodási folyamatokra. A társadalom
képviselõi milyen módón sajátították el
azt a fajta figyelmet, ami a környezet át-
alakulására, illetõleg annak következ-
ményeire irányul.

Örök érvényû ökológiai szabály, hogy
a rendszerint hosszú evolúciós fejlõdési
pályán mozgó, sorozatos evolúciós kísér-
letezgetés, illetve az ember esetében a sa-
játos biológiai-szociális együttfejlõdési
(koevolúciós) út nyomán kialakult
egyensúly az, ami a legkönnyebben meg-
ingatható. De a látszat ellenére valóban
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biztos stabilitás – a természeti ökosziszté-
mák sajátosságaiként értelmezve – csak a
változó, dinamikusan adaptálódó egyen-
súly révén érhetõ el. 

A környezettörténetnek egyre in-
kább elõtérbe helyezõdõ szelete, az
erdõk története, az ember és erdõ évez-
redes idõskálájú kapcsolatának vizsgá-
latán keresztül. A történeti ökológia
egyik kutatott szegmense volt már ko-
rábban is az erdõgazdálkodás történet,
és ezzel tulajdonképpen az erdei öko-
szisztémát alapjaiban megváltoztató és
azt maga hasznára átalakító emberi te-
vékenység területileg elhatárolható és
régiókra bontható feltárása.

Napjainkig a korábbi erdõtörténet-
tel foglalkozó írások nyomán – kiemel-
ten az erdõk újkor elõtti történetét –
elsõ futó pillantásra e kapcsolat, a ki-
zsákmányoló rablógazdálkodás törté-
neteként is aposztrofálható. Jó példa
erre R. Várkonyi Ágnes XVIII. századi
magyarországi erdõkre vetett elemzõ
pillantása. 

A XVIII. században az egyik legfon-
tosabb változás a Kárpát-medencében,
a népesség szám megkétszerezõdése. A
török Hódoltság kiterjedéséig általában
3-4 millió között mozgó népesség – a
három részre szakadt ország késõbbi
katasztrofális demográfiai jelzõszám
adatai mellett – egy szûk évszázad alatt
kb. 10 millióra növekedett. Elsõsorban
a háborúk utáni növekedést mindig
„megugrasztó” szaporodási ráta felfutá-
sa mellett, a nagy arányú bevándorlá-
sok és a betelepítések következtében. 

Ez az idõszak egybe esik Európa ko-
raújkori népességrobbanásának idõsza-
kával. Ennek következtében e jelenség
lényeges történeti ökológiai elemmé
vált, hiszen a kor egyik nagy újdonsága,
hogy a népesség, mint gazdasági és po-
litikai probléma jelenik meg, amely a
tulajdon növekedése és a rendelkezés-
re álló erõforrások között egyensúlyoz. 

A lélekszám növekedés ütemével és
a rendelkezésre álló természeti erõfor-
rásokkal összefüggõ túlnépesedés kihí-
vásaira, a mindenkori társadalom felel-
ni kényszerül. Háborúk, nagy arányú
kivándorlások vezetik le, vagy új erõ-
források feltárásával oldják meg a jelen-
tkezõ problémák feszültségeit. 

Ha az egymástól jellegben és sebes-
ségben eltérõ népességrobbanások sorát
vizsgáljuk Európában, a középkor az
élelmiszertermelés technikai megújulásá-
val, egyfajta „agrárforradalommal”, a ko-
raújkor viszont új energiaforrás felfede-
zésével, „erõforrás-forradalommal” vála-
szolt. Európa nyugati felében a XVIII.

század végére megtörtént az energiavál-
tás, lezajlott a szén forradalma, és már
elõtérbe lépett az azt felhasználó, hasz-
nosító technológia.

Magyarországon ez az energiaváltás
elmaradt. Annak ellenére, hogy Selmec-
bányán 1722-ben Európa második
mûködõ gõzgépét helyezték üzembe, s
közben már folyamatosan tártak fel
széntelepeket. 

A felfutó vastermelés, a mészégetõk,
szénégetõk, hamuzsírgyártók, téglaége-
tõk, üveghuták, papírmalmok a fokozódó
építkezések stb. változatlanul fa- és víz-
energiát használtak fel. 10 millió ember
alapvetõ szükségleteit, miként jó néhány
évszázaddal azelõtt a középkorban 2-4
millióét, az erdõ és a víz szolgálta ki to-
vábbra is.

Az erdõket az elõzõ évszázadokban is
erõsen igénybe vette – elsõsorban lokáli-
san fejtve ki hatásukat – a helyi fontossá-
gú védmûvek építése, a várrendszerek
fenntartása, a háborúk és a korai ipari
struktúrák jelentõs élõfa igénye. Kamarai,
kincstári jelentések, vármegyei közgyûlé-
sek jegyzõkönyvei és a királyi városok so-
rozatos felterjesztései az erdõségek rend-
kívül nagy arányú és nagy területi kiterje-
désû pusztulásáról tudósítanak. 

Már a század elsõ felében kb. 4 mil-
lió katasztrális hold erdõ semmisült
meg az ércbányák körül, az ehhez szo-
rosan kapcsolódó, a kohászat számára
létfontosságú szénégetés miatt. Nem ki-
sebb befolyásoló tényezõ volt ebbõl a
szempontból a hamuzsírt fõzõ körzetek
erdõpusztítása sem. 

Európa iparosodottabb felének alap-
anyagigényeit magyarországi bükkösök,
tölgyesek látták el. A XVIII. század máso-
dik felére fokozódó szabályozatlan
erdõírtások nyomán – elsõsorban magán-
birtokokon – megállapítható, hogy a kö-
zösségi erdõvédelmi törekvések és rend-
tartások nagyon kis hatásfokkal mûköd-
tek. Az erdõkkel való okszerû gazdálko-
dás inkább csak a kincstári (központi-álla-
mi) igazgatásba tartozó ún. koronau-
radalmokon valósulhatott meg, néhány
nagybirtok erdõkezelési kivételei mellett.

A reálisan riasztó országos helyzet-
nél azonban a kép jóval mozaikosabb,
árnyaltabb és összetettebb, hiszen az
egyes területeket jellemzõ gazdálkodási
módok között jelentõs eltérések mutat-
koznak. Ennek feltárásában nagy szere-
pe lehet a birtoktörténeti kutatásoknak
és a levéltári források (pl. uradalmi irat-
anyagok) erdõgazdálkodás-történet
alapú elemzésének. 

Az eddig született szakirodalmat átte-
kintve – kevés kivétellel – az erdõtörténet-

írásban nagyrészt az erdészeti rendeletek
kialakítása, azok betartása vagy be nem
tartása állt a középpontban. Az összetet-
tebb helyzetre utal a már korai századok-
ban megjelenõ központi erdõrendtartási
szabályozásokkal ellentétes uradalmi
elõírások figyelmen kívül hagyása, mely-
ben felfedezhetõ az „önszabályozó rend-
szerek” mûködése. Például ha az
erdõmester saját, vagy több generációs
örökségû tapasztalatai nyomán az uradal-
mi utasítások be nem tartatásával lehetõvé
tette, hogy a faizó erdõmunkások ott
hagyjanak lehullott ágakat (vágástéri hul-
ladék) a földön, vagy arra alkalmas
erdõrészletekben ragaszkodtak a szálaló
gazdálkodáshoz és esetlegesen gátolták a
tûlevelû fákkal történõ homogén
erdõsítést. Ezek mind olyan vétségek, me-
lyek ökológiai szempontból elõnyösek le-
hettek az erdõ komplex ökoszisztémáját
tekintve, természetközelibb élõhellyé te-
hették a gyakran – a nagybirtokosok által
generált egy oldalú bevételi kényszeren
alapuló – intenzív gazdálkodás alá fogott
erdõket.

Természetesen ezeket a jelenségeket
térben kell elsõsorban pontosan felde-
rítenünk, elhelyeznünk és elemeznünk,
így az általánosító megállapítások
lehetõsége mellett, választ kaphatunk a
finomabb összefüggésekre is. Érdemes
megvizsgálni az egyházi (pl. a Bör-
zsönyben a Prímási vagy Váci Püspöki
uradalmak) vagy egyes nagy kiterjedé-
sû, integráltan és kor színvonalán mo-
dern ökonómiai szellemben szervezett
birtokok (pl. az Eszterházyak ipoly-
pásztói uradalma vagy br. Piret Béla
diósjenõi erdõbirtoka) gazdálkodásá-
nak viszonyait. Hiszen éppen ezek az
ugyan szigetszerû, de egyes elemeiben
követendõ példák adták meg az alapot,
hogy a XVIII.-XIX. században lezajlott
szinte visszafordíthatatlannak tûnõ fo-
lyamatok ellenére, még ma is rendelke-
zünk jelentõs kiterjedésû, természetsze-
rû vagy természetközeli, egybefüggõ
erdõterületekkel.

A szakemberek számára a múlt ilye-
tén faggatása szakmai tapasztalatokkal
is jár, hiszen erdeink természetességi ál-
lapotának, a folyamatok dinamikáinak
megértéséhez fontos konkrétan feltárni
a bennük zajlott erdészeti kezelések és
haszonvételek történeti múltját. Ezek-
nek a finom árnyalatoknak a megrajzo-
lása történettudományi, erdõmérnöki,
ökológiai módszerekkel a környezet-
történet, a történeti ökológia, a tájtörté-
net, míg koordinált elemzésük, nagy
összefüggésekbe helyezésük, a humán-
ökológia feladata lenne.
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