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Az erdészettörténet: az erdő és az ember, az erdő és a 
társadalom kapcsolatának a története. A magyar társadalom 
esetében ez a kapcsolat nem a honfoglalással kezdődött, hanem 
jóval korábban, miként maga a magyar nép története is. A nagy 
kérdés azonban az, hogy mikor és főleg hol kezdődött ez a 
történet.

Az eddig felállított tucatnyi (egyes vélemények szerint 
kéttucatnyi) őshazaelmélet közül kiindulási alapként a jelenlegi 
magyar akadémikus történelemtudomány álláspontját teszem 
vizsgálódásaim alapjává. E szerint a magyar nép az uráli népek 
egyikeként a Középső- és Dél-Urai térségében alakult ki, 
Nyugat-Szibériának és Kelet-Európának az Uralidák említett 
részeit magában foglaló vidékén. Nem tekintettem 
feladatomnak annak vizsgálatát, hogy az ún. proto-magyarság 
honnan kerülhetett erre a tájra.

Az őshaza életföldrajzi viszonyai

Erdészeti szempontból ez a vidék két vegetációövezetnek: az 
északi boreális fenyőerdő, a tajga déli sávjának, az ún. világos 
tajgának, valamint az erdős sztyeppnek a találkozási,
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érintkezési, keveredési zónája. Ennélfogva ebben az ún. 
kontaktzónában együttesen jóval gazdagabb vegetáció alakult 
ki, mint az említett két övezetben külön-külön. Ezen a gazdag 
növényzeten azután ugyancsak gazdag, változatos állatvilág 
fejlődött ki. Ez azt jelentette, hogy az ősközösségi társadalmak 
fennmaradása és fejlődése szempontjából legfontosabb 
tényező, az ennivaló, a növényi és állati eredetű tápanyagok 
bőven álltak rendelkezésre. Ugyanígy a korabeli 
életfenntartáshoz szükséges egyéb anyagok is (mindenekelőtt 
az állatbőrök az öltözékhez stb.).

A kialakuló magyarság mint fejlődésének első 
fázisában minden őstársadalom az uráli őshazában 
gyűjtögető-halászó-vadászó életmódot, vagyis természeti 
gazdálkodást folytatott. Számára az erdő lakó- és rejtekhelyei, 
élelem- és gyógyszerforrást, ruházatot, eszköz- és 
fegyveranyagot, tehát mindent jelentett.

Hidrológiai szempontból is kedvező életfeltételeket 
nyújtott ez a vidék. A víz tisztább, egészségesebb volt, mint az 
északibb mocsaras-lápos, ún. sötét tajga szerves anyagokban, 
huminsavakban stb. dúsult vizei, de nem volt sós, mint a 
délebbi arid és félsivatagi klímaövezet vizei. A terület további 
kedvező vízrajzi adottsága volt, hogy az őskor főközlekedési 
vonalai, a folyók innen már a fejlődés perspektivikus főirányát 
jelentő, a termelő gazdálkodásra alkalmasabb, melegebb Dél 
felé folytak.

A feltételezett őshaza ásványi anyagok vonatkozásában 
is kitűnő adottságokkal rendelkezett. Közismert az Ural- 
hegység ilyen vonatkozásban világviszonylatban is kiemelkedő 
gazdagsága. Ez lehetővé tette a kőeszközökről a 
fémszerszámok, fémfegyverek használatára történő korai 
áttérést.

További előnyt jelentett a délnyugat-ázsiai 
domesztikációs központok viszonylagos közelsége, ami a 
természeti gazdálkodásról a termelő gazdálkodásra történő
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gyors áttérést tette lehetővé. Ez elsősorban legeltetéses 
nagyállattartást jelentett, kiegészítő földműveléssel. A ló 
megismerése, megszerzése és tenyésztése óriási jelentőségű 
lépés volt a társadalom rétegződése, mobilizálódása és a 
katonai erőfölény kialakítása szempontjából.

Összefoglalóan megállapíthatjuk a magyar 
őstársadalom ezen kezdeti, kialakuló, alapozó korszakáról, 
hogy eleink az Ural-térségi őshazában nagyon szoros 
kapcsolatban álltak az erdővel. Az életföldrajzi környezet imént 
vázolt kedvező adottságai összességükben olyan lépéselőnyhöz 
juttatták a magyarságot a többi uráli néppel szemben, hogy 
ennek köszönhetően a magyarság mind demográfiai, mind 
gazdasági, mind fegyveres erő tekintetében a legnagyobb, 
legerősebb uráli néppé fejlődött, s az is maradt mindmáig.

A vándorlás korszaka ökológiai szemmel

Nincs megbízható adatunk arra nézve, hogy a kedvező 
adottságok ellenére miért hagyták el őseink az uráli őshazát és 
vándoroltak át a Magna Hungaria néven emlegetett kelet
európai szálláshelyükre, majd onnan Etelközbe. Más, erősebb 
népek erőszakos kimozdító hatását eddig nem sikerült 
megbízhatóan kimutatni. Többekhez hasonlóan nekem is az a 
feltételezésem, hogy a vándorlásnak gazdasági oka volt: az 
élőhely szűknek bizonyult a dinamikusan szaporodó népesség 
és nagyszámú állatállománya részére. További feltételezésem, 
hogy fontos szerepe volt ebben a kibontakozó 
cserekereskedelemnek is. Az uráli őshaza ugyanis nemesprém- 
gazdagsága, valamint vas, színes- és nemesfémbősége (s talán 
kősókészletei) révén olyan feleslegek megtermelését tette 
lehetővé ezekből a keresett cikkekből, amelyek - a nagy folyók 
említett déli irányú folyása révén élénk árucsere és ezen
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keresztül információcsere kibontakozását segítette elő a még 
gazdagabb lehetőségeket nyújtó délkelet-európai térségekkel.

Erdészettörténeti szempontból fontos feltételezés, hogy 
őseink immár félnomád népként a Volga jobb partján, az erdős 
hátságok vonulatát követve vonultak dél felé az Azovi-tenger 
vidékére, ahol a kazár birodalom vonzásterébe kerültek. Itt 
érhették a magyarságot más, főleg türk eredetű népek részéről 
azok a sokirányú és sokrétű genetikai, valamint életmódbeli és 
nyelvi-kulturális stb. hatások, amelyek miatt oly sok vita folyik 
népünk eredetéről, jellegéről.

Meotisz-Levédia területéről továbbra is az erdős 
hátságok vonulatát követve, az ún. magasfüves sztyeppe és az 
erdős sztyeppe érintkezési zónájában mozogva húzódtak 
tovább immár nyugat felé, nagyjából a Dnyeper-Dnyeszter- 
Szeret-Prut vidékével azonosítható Etelközbe. A magyarság 
ebben a térségben, a világ legjobb (fekete csemozjom) talajain 
zöldellő legjobb legelőkön találta meg életfeltételeinek 
optimumát, és itt jutott el a félnomád társadalmi fejlődés 
csúcsára, szinte egy magyar nomád birodalom létrehozásáig. 
Talán csak az érckészletek, különösen a már nagy 
mennyiségben felhasznált nemesfémek vonatkozásában nem 
elégítette ki ez a szállásterület az igényeket, s ezért vethettek 
szemét őseink az erdélyi bányavidékre.

Közismert, hogy végül is a mintegy kétszeres túlerőt 
jelentő besenyő nép nyomása kényszerítette őseinket Etelköz 
elhagyására, s a Kárpát-medencében történő új honfoglalásra. 
Itt a magyarság kedvezőtlenebb helyzetbe, s a Kelet és a 
Nyugat klasszikus ütközőzónájába került, s csupán súlyos 
kompromisszumok árán, addigi életmódjának, kultúrájának, 
ősvallásának feladásával tudta további létezését biztosítani.

A magyarságnak az Uraitól a Kárpátokig vezető 
vándorútja során is, félnomád életvitele mellett is sok fára volt 
szüksége, s gyakran magára az erdőre is, mint menedékhelyre. 
A vadászat létfenntartási szerepe csökkent ugyan, de
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fontossága nem szűnt meg, hanem inkább átalakult a társadalmi 
szerepe, azaz megmaradt kiegészítő tevékenységnek.

A honfoglaló (etelközi) magyarság létszámát a 
történészek általában 300-500 ezer főre becsülik. Ennek a 
nagyszámú népességnek kellett naponta tűzifával sütni-fozni. 
Ezrével, tízezrével épültek a favázas jurták, a félig földbe 
süllyesztett veremkunyhók, a boronafalas faházak. A téli 
szállásokat a kontinentális klíma alatt a kemény teleken fűteni 
is kellett. Milliószámra gyártották a nyílvesszőt, tízezrével a 
reflexíjat, a tegeztokot, a lándzsa-, balta- és fokosnyelet. Fából 
készült a háztartási berendezés és a földművelés eszközeinek 
nagyrésze. Faszén formájában nagymennyiségű fát használt fel 
a vas- és fémkohászat, valamint a fémfeldolgozás, az ezrével 
működő kovács- és ötvösműhelyek is. Ugyancsak tízezrével 
készültek a fanyergek, mégpedig nemcsak a központi fejedelmi 
hadsereg és a törzsfok fegyveresei részére, de „polgári” célokra 
is.

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a magyarság 
már a honfoglalás előtt, kialakulásától kezdve szoros 
kapcsolatban állt az erdővel-fával-vaddal, az egész erdei 
életközösséggel. Ez a kapcsolat azután megjelent, tükröződött 
eleink mese- és mondavilágában, díszítőművészetében, 
ősvallásuk hiedelem- világában és gyakorlatában is (életfa
kultusz, totemizmus, szent fák és áldozati ligetek stb.).
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