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Természettörténet:
új irány a kutatásban

AFöld történelmében új jelenségek léptek fel. Az elsõ: a földi életlehetõsé-
get annak egyik tényezõje, az ember képes elpusztítani. Elõször a történe-
lemben. A második új jelenség: az ember új Föld-szemlélete. Vagyis, az

ember felismeri: a Föld minden életmegnyilvánulása szoros kölcsönhatásban áll.
Évmilliárdos tény.

Ezen új jelenségek ismeretében a történettudomány fejlõdését figyelõ történé-
szeknek fel kell tenniük a kérdést maguknak és szaktársaiknak: vajon a történettu-
domány mennyit tesz azért, hogy ember és természet viszonyának új konfliktusait,
azok eredetét bemutassa. Hogy segítsen e konfliktusok feloldásában. Beszélni az
elsõ új jelenségrõl. Mennyire képes arra, hogy az embert a földi tényezõk egyikének
mutassa be? Mert mindig az volt történelme során. És mennyire képes a történettu-
domány arra, hogy korunk embere elé tárja a földi természet eddigi történelmének ese-
ményeit és azok egymásra hatását? Beszélni a második új jelenségrõl. Beszélni a
Föld történelmének folyamatairól az ember megjelenése elõtt, az ember nélkül.
Földtörténelemrõl írni az ember megjelenése után: a Föld természeti adottságai-
nak kihatásáról az emberre és a nem emberi természetre, az ember jelenlétének
kihatásáról, mindenkori beavatkozásáról a Föld természeti erõforrásainak alakulá-
sára. A kölcsönviszonyra: ember és nem emberi természet között.

Mert mindennek van történelme: a talajnak, víznek, levegõnek, növény- és állat-
világnak, az embernek. De nem mindennek van jövõje. És nem biztos, hogy csak a
növény- és állatvilág egyes fajainak nincs, lehet, hogy az embernek sem lesz...

A Föld alkotótényezõinek egymásra hatása, kiemelten az ember-tényezõ és a nem
emberi természet kölcsönhatása – ez a természettörténet tárgya. Természetismeret,
emberismeret szintetizálására vállalkozó kutatók, írók kutatási tárgya.
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Folytatás a 33. oldalon

2008 a Föld éve volt. Ebbõl az alkalomból kérte fel Glatz Ferenc a hazai földtudomány
képviselõit, hogy kíséreljék meg a Históriában a Föld történelmének áttekintését. „Kísérlet ez
a természetkutatók és történészek együttmûködésének megalapozására”– mondta a História
szerkesztõje. Az indító tanácskozást Czelnai Rudolf akadémikus látta vendégül Dörgicsén.
A képen balról jobbra Czelnai Rudolf, Mészáros Ernõ, Glatz Ferenc, Brezsnyánszky Károly
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Korkövetelmények a történetkutatóval szemben. Új is-
meretek, új tematikák: a természeti erõk történelme. Új kész-
ségek: mennyiségtani, élettudományi-földtudományi ismere-
tek rendszerben való szemlélete az emberi aktivitásokkal. Új
képességek kifejlesztése önmagunkban, diákjainkban az új
szintézisre. Új emberszemlélet, új élõvilág-szemlélet. Az új
szintézis az emberiség Föld-szemléletében sürgetõ igény. Le-
het, hogy a Föld-egész fenntartásának feltétele. És e szinté-
zis készítéséhez a történelem kutatóinak is hozzá kell járul-
niuk.

Emberismeret, természetismeret

Az emberrõl. A Föld bioszféráját alakító természeti tényezõk
egyike ma már az ember. Az ember, aki évmilliós fejlõdése
során kifejlesztett technikai eszközrendszere, tudományos
ismeretei birtokában képes a földfelszín egyes természeti je-
lenségeit nemcsak a maga hasznára fordítani, de alapvetõen
befolyásolni is. Már nemcsak áldozata a földkéreg állandó
mozgásának, a magmatikus kitöréseknek, a kéreg lemezei
egymáshoz-roppanásaiból származó földrengéseknek, de
energia- és hulladéktermelõi tevékenységével befolyásolja a
földfelszín élõvilágának összetételét is. Megváltoztatja a ké-
reg felszínének, a talajnak az állapotát, mindenekelõtt azzal,
hogy a kéreg fosszilis energiahordozóit kibányássza, azokat
energiatermelésre fordítja. A kéreg más elemeit építkezése-
ihez használja. Ismét más elemét, így a talajt, összetételében
változtatja: roncsolja, újraépíti belsõ arányait élelemterme-
lése, építkezései, a föld alatti erõforrások kibányászása so-
rán. Az ember meghatározza a felszín növény- és állatvilá-
gának életfolyamatait, fõként azzal, hogy azokból a maga
fenntartására használható fajokat szelektálja, szaporítja,
ugyanakkor a „nem használhatót” irtja, életlehetõségeiket
zsugorítja. Élettevékenysége, élelem- és iparcikktermelése,
energiatermelése, építke-
zései során olyan földfizi-
kai és földkémiai aktivitá-
sokat szabadít fel, ame-
lyek kihatnak a Föld lég-
körének összetételére és
életére. Ezzel befolyásol-
hatja az idõjárás hosszabb
szakaszait, az éghajlatot.

Az ember fejlõdése ré-
sze a Föld tényezõi fejlõ-
désének. Az ember földi
élete során elõször jut
olyan fejlettségre, hogy
hosszabb távra meghatá-
rozhatja, azaz el is pusztít-
hatja életkörülményeinek

egyes elemeit. És ezzel elpusztíthatja saját életfeltételeit. De
az ember földi élete során elõször – most – tett szert olyan
Föld- és természetismeretekre, amelyek segítségével egység-
ben tudja látni történelmét, jelenbéli tevékenységét a föld-
folyamatok egyéb tényezõinek mûködésével. Elõször képes
áttekinteni a Planéta („Gaia”) folyamatait egymásra hatá-
sukban. Mindezeknek az ismereteknek birtokában az embe-
rek egy csoportja felveti az ember felelõsségét a Föld-egész
jövõjéért.

Emberhez igazított természet

Az a kultúra, amely mára a Földön kialakult, nem egyedül
az ember, hanem az élõvilág egészének eredménye. Kétségte-
len: az ember szervezte az együttélést az állat-, növény- és
embervilág között, e kölcsönviszonyt õ (mi) határozta meg.
Õ volt az, aki az emlõsök közül – nyolc- vagy kétmillió éves
történelme során – fokozatosan kiemelkedve, élni tudott a
tõle független földi (az éghajlati, a földfelszíni, a növény- és
állategyüttesi) változások lehetõségeivel. És õ volt, aki ki-
fejlesztette azon képességét, 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. Fejlõdés-
története olyannyira sikeres volt, hogy 12 ezer év alatt átlag-
életkora 20-25 évrõl a fejlett civilizációkban 70 évre emelke-
dett, lélekszáma pedig a feltételezett néhány százezerrõl
hatmilliárdra nõtt.

A sikersorozat eredményeként az ember a földi élõvilág,
majd szinte a világûr egésze urának tekintette magát: el-
hagyta élõhelyét, a Föld bolygót (1961), elemeire bontotta
az anyagot, mesterséges energiát szabadított fel (atom),
majd a Földön természetes formában nem elõforduló, mes-
terséges anyagot teremtett. Földi élõlénytársait évezredek
óta szelektálta, válogatta, a maga életigényéhez igazítva te-
nyésztette, háziasította azokat: elõször a farkasból (Kr. e.
100–50 ezer) nevelt háziállatot, a kutyát (amely eltakarította
a szerves hulladékait, melegítette a lehûlõ év- és napszakok-
ban 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 földgolyó
elfoglalását (lovaglás, vonta-
tás), késõbb állandó ener-
giaforrást biztosított mozgó
gépeihez. (Amelyekbe az-
után a 19–20. században
beépítette csodálatos esz-
meszüleményét, a „mo-
tort”). „Háziasította”, kivá-
logatta a növénykörnyezet
hasznosítható fajtáit is:
elõször a gabonaféléket
(Kr. e. 10 ezer). Mind az

Természettörténet: új irány a kutatásban

Folytatás a 2. oldalról

Szmogfelhõ a nagyváros fölött
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állat-, mind a növényvilágból kezdetben csak kiemelte, sze-
lektálta, szaporította a hasznosíthatókat, amivel fokozatosan
meghatározta, mely nem emberi élõlények uralják el Gaia
testét. Azután keresztezte, átalakította azok tulajdonságait,
és így mesterséges állat- és növényfajokkal vette magát kö-
rül. Laboratóriumaiban feltárta az élõvilág örökítõ elemeit
(DNS, 1953), létrehozta a klónozott élõlényt (Dolly, 1997),
majd megalkotta az ember genetikai térképét (HGP, 2000).

Új Föld-ismeret

A földi életegyüttesrõl. Az ember sikersorozatának e pontján
tudatosult – igaz, csak kevesek – gondolkodásában: a földi
élõvilág 3,5 milliárdos történelmében (feltehetõen) elõször
adott a lehetõség, hogy az egyik élõlény (õ, az embernek ne-
vezett emlõs) elpusztítsa akár a Gaia-Földanya egész élõvilá-
gát, vagy – ha akarja – teljesen átalakítsa az évmilliárdos fej-
lõdés során kinevelkedett élõvilág-együttest, beleértve önma-
gát is. És csak e sikersorozat utolsó szakaszában (az 1960-as
évektõl) kezdték kutatók-írók nyugtalanítani embertársai-
kat: a Föld életegyüttese – a növényi, állati, emberi környe-
zet, a víz, a légkör, a talajfelszín – rendszert alkotnak, ön-
törvényûen fejlõdnek, és e fejlõdés során újabb és újabb
egyensúlyi helyzetek állnak elõ... S hogy ezek megbontása a
rendszer egészének mûködését változtathatja... A ma már
világkonferenciákba szervezett szakmai-politikai és civil
mozgalom (Stockholm, 1972, Rio de Janeiro, 1992, Johan-
nesburg, 2002) félti a földi élõvilág egyensúlyát. Állítja: az
1850-es évek óta tartó és felgyorsuló felmelegedés a fosszilis
energiahordozók (szén, kõolaj, gáz) elégetése nyomán foko-
zódó szén-dioxid-kibocsátás és az esõerdõk kivágásának
(felgyorsult az 1960-as évektõl) következménye; tiltakoznak
az iparszerûen ûzött génmanipuláció ellen stb.

Biológusok, fizikusok és a földtudomány mûvelõi figyel-
meztetnek: a Földet élõvilág-együttesnek (Gaiának) 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 1970–1980-as években felhalmozta az élõvilág bio-
lógiai kölcsönhatásait feltáró adatsorait. Majd egy rendkívü-
li elme sorra vette az ûrkutatás és csillagászat eredményhal-
mazait, s Einstein után újrarendszerezte az ember ismere-
teit nemcsak a Földrõl, hanem a világmindenségben elfog-
lalt helyérõl is (Stephen W. Hawking, 1988).

Új történetszemlélet sürgetése

Itt tartunk... Már nemcsak az emberiség jövõjérõl, hanem a
földi élõvilág jövõjérõl is folyik a szó. És nekünk, történészek-
nek hozzá kell fognunk az egész földi élõvilág szintetizáló
történelmének feltárásához. Új embereszmény formálódik a
múltról és jövõrõl gondolkodók fejében. Új történetkutató
eszményt kell magunk elé tûznünk: olyan történész kiképzé-
sét, aki képes a természeti tényezõk összességének történel-
mi vizsgálatára. Emberi és nem emberi tényezõ kölcsönha-
tásaiban. A természetkutatók ugyanis joggal fordulnak a
történelem hivatásos kutatóihoz: mit tudnak elmondani õk

az ember „természetformáló” múltjáról? Hogyan jutottunk
ide? A politikai-igazgatási rendszerek mindenhatóságába ve-
tett hit megingott, inkább túlzott hatalmának kritikája erõ-
södik. Megrendült a hit, amely állította, hogy a gazdaság
(gazdálkodás, gazdagodás) és mûveltség (tömeges iskolá-
zottság) eszményi önmûködõ rendszereket alkot majd az
emberi társadalomban és ezzel a földi élet egészében. A
„Gaia-szemlélet” (1979), a „Föld rendszerszintû kutatása”
(Earth System Science, 2000) kényszerít bennünket a tér és
idõ emberi fogalmának revíziójára, a 3,5 milliárd éves élõvi-
lágban az embertörténelem újraértelmezésére. Kényszerít!
Mondjuk meg õszintén: mai kultúránk egy eddig ismeretlen
okú véletlen terméke: azé, hogy Kr. e. 12 ezertõl a Földön fo-
kozatosan egy addig nem létezett éghajlat-stabilitás állt elõ,
amely kedvezett az ember és néhány emlõstársa, s egy adott
növényegyüttes kifejlõdésének. De amely stabilitás idõhatá-
rait elõre nem látjuk. E szemlélet követeli a történelem ku-
tatójától, hogy az ember történelmét kísérelje meg együtt lát-
tatni az élõvilág (beleértve a Föld-egész) más tényezõinek törté-
nelmével. Hogy témáink között a politikai adminisztrációk
(valóban fontos), a gazdasági mûveletek (valóban fontos),
az önmagunk gyönyörûségére szolgáló mûvelõdés (valóban
fontos) témái után forduljunk nagyobb figyelemmel az em-
ber mint biológiai egység, mint a földi életegyüttes részének
történelme felé.

Vajon a túl zajos politika, vajon az újra felfedezett gaz-
dagodási lehetõségek, vajon az egyéni életélvezeteket kínáló
mûvelõdés tematikái nyomják el az érdeklõdést mindnyá-
junkban a „korkérdések” iránt?...

1987-ben a História 2. számában írtuk: „A politika- és ál-
lamtörténet, a társadalomtörténet után a következõ évtize-
dek történetírásában helyet követel magának a biotörténe-
lem.” Az élõvilág egységben szemlélését – akkor vizeink, nö-
vény- és állatvilágunk együttélésének történeti kutatását –
szorgalmaztuk. (S tanítjuk is az egyetemen 1984 óta.) Azóta
a világban és nálunk is polgárjogot nyertek a „biotörténe-
lem” különbözõ résztematikái. Igaz, kevés még a szintetizá-
ló elme, amely az ûr-, a földtani, légköri, bioszféra-kutatáso-
kat, no és a teremtett digitális világ kutatási eredményeit át-
tekinteni képes. Jobbára iskolázás kérdése.
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