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KÖZJÓ ÉS KÖZBIRTOKOSSÁG

SZÖVEGKÁRTYÁK

Régi közbirtokosság
„Mü, Árkosfalvának mostani lakosai…  fontolóra vévén azt, hogy néhai ôseinktôl reánk 
maradott és nagy tilalom alatt felnevelt csere avassaink és mindennémû bükkös erdôs 
bérceink régi törvényeinknek ellenére csaknem a végsô pusztulásra jutottanak… nemcsak az 
épületbeli szükséges fánkot, de még a tüzifánkot is bajoson szerezhetnôk meg. Melyekre 
nézve, mind a mostani élô emberek hasznára, mind pedig a következô successoraink 
boldogságára, az erdôbéli haszonvehetés, megtiltás és megtartás végett írtuk e következô 
constitutiot törvényül.” 

Árkosfalva falutörvénye, 1824. 

Még létezô közbirtokosság
Európában néhol megtaláljuk a közerdô, a „commons” védelmének és 
mûködésének folyamatos továbbélését: Angliában például a New Forest területén 
évszázadok óta töretlen az erdôkkel kapcsolatos közjogok gyakorlása (átjárás, 
szabad fagyûjtés, makkoltatás stb.). 

Egy újfajta, a fenntartható fejlôdéshez szükséges közbirtokosság
A közös tulajdon vagy a közösen meríthetô erôforrások meghatározását technikailag úgy 
adhatjuk meg, mint olyan források, amelyeket emberek egy azonosítható csoportja 
közösen használ, és amelynek használatától túl költséges kizárni olyanokat, akik 
egyéni hasznot nyernek attól. 

A kulcskérdés az, hogy ezek kölcsönösen egymástól függô rendszerek, amely-
ben az egyéni cselekvések az egész rendszerre kihatnak. Ha e cselekvéseket 
koordinálják, összehangolják, akkor az egyének nagyobb mérvû hasznot (vagy 
csökkentett kárt) élveznek, a magányos akció hasznával összehasonlítva.

Közös helyi erôforrásoknak kell tekinteni az öntözôvizet, az erdôt és a legelôt. Közös 
regionális erôforrásoknak a vízgyûjtôket és a medencéket. Nemzeti szintû közös 
erôforrások a tavak halkészlete, a talajok összessége, a biológiai sokféleség és a tájak. 
Globális erôforrások a nyílt tengerek, az Antarktisz és az atmoszféra. 

Az élelmiszertermelési rendszerek természetesen keresztezik mindezeket a 
szinteket. 

Pretty, Jules (2003) nyomán
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A TÖRTÉNELMI ESEMÉNYEK  
KÖRNYEZETI HATÁSAI

CSOPORTOS FELADATLAP 

Idézzétek fel az ókorról tanultakat, és keressetek a 476-ig tartó idôszakban 5–6 olyan törté-
neti eseményt vagy folyamatot, amely pozitív vagy negatív módon hatással volt az európai 
természeti környezet alakulására!. 
A munka megkezdése elôtt tervezzétek meg, hogy ki mit fog tenni a közös siker érdekében, 
és hogyan tartjátok egymással a kapcsolatot a munka befejezéséig!

A 476-ig tartó idôszak

Évszám / esemény Földrajzi helyszín / A természetre gyakorolt hatás leírása + / – 
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A TÖRTÉNELMI ESEMÉNYEK  
KÖRNYEZETI HATÁSAI

CSOPORTOS FELADATLAP

Idézzétek fel a középkorról tanultakat, és keressetek a 476-tól 1300-ig tartó idôszakban  
5–6 olyan történeti eseményt vagy folyamatot, amely pozitív vagy negatív módon hatással 
volt az európai természeti környezet alakulására!.
A munka megkezdése elôtt tervezzétek meg, hogy ki mit fog tenni a közös siker érdekében, 
és hogyan tartjátok egymással a kapcsolatot a munka befejezéséig!

A 476-tól 1300-ig tartó idôszak

Évszám / esemény Földrajzi helyszín / A természetre gyakorolt hatás leírása + / – 
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A TÖRTÉNELMI ESEMÉNYEK  
KÖRNYEZETI HATÁSAI

CSOPORTOS FELADATLAP

Idézzétek fel a középkorról tanultakat, és keressetek az 1300-tól 1600-ig tartó idôszakban 
5–6 olyan történeti eseményt vagy folyamatot, amely pozitív vagy negatív módon hatással 
volt az európai természeti környezet alakulására!.  
A munka megkezdése elôtt tervezzétek meg, hogy ki mit fog tenni a közös siker érdekében, 
és hogyan tartjátok egymással a kapcsolatot a munka befejezéséig!

Az 1300-tól 1600-ig tartó idôszak

Évszám / esemény Földrajzi helyszín / A természetre gyakorolt hatás leírása + / – 
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A TÖRTÉNELMI ESEMÉNYEK  
KÖRNYEZETI HATÁSAI

CSOPORTOS FELADATLAP

Idézzétek fel az újkorról tanultakat, és keressetek az 1600-tól 1800-ig tartó idôszakban 5–6 
olyan történeti eseményt vagy folyamatot, amely pozitív vagy negatív módon hatással volt 
az európai természeti környezet alakulására!.
A munka megkezdése elôtt tervezzétek meg, hogy ki mit fog tenni a közös siker érdekében, 
és hogyan tartjátok egymással a kapcsolatot a munka befejezéséig!

Az 1600-tól 1800-ig tartó idôszak

Évszám / esemény Földrajzi helyszín / A természetre gyakorolt hatás leírása + / – 
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A TÖRTÉNELMI ESEMÉNYEK  
KÖRNYEZETI HATÁSAI

CSOPORTOS FELADATLAP

Idézzétek fel XIX. századról tanultakat, és keressetek az 1800-tól 1900-ig tartó idôszakban 
5–6 olyan történeti eseményt vagy folyamatot, amely pozitív vagy negatív módon hatással 
volt az európai természeti környezet alakulására!
A munka megkezdése elôtt tervezzétek meg, hogy ki mit fog tenni a közös siker érdekében, 
és hogyan tartjátok egymással a kapcsolatot a munka befejezéséig!

Az 1800-tól 1900-ig tartó idôszak

Évszám / esemény Földrajzi helyszín / A természetre gyakorolt hatás leírása + / – 
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A TÖRTÉNELMI ESEMÉNYEK  
KÖRNYEZETI HATÁSAI

CSOPORTOS FELADATLAP

Idézzétek fel a legújabb korról tanultakat, és keressetek az 1900-tól 2000-ig tartó idôszakban 
5–6 olyan történeti eseményt vagy folyamatot, amely pozitív vagy negatív módon hatással 
volt az európai természeti környezet alakulására!.
A munka megkezdése elôtt tervezzétek meg, hogy ki mit fog tenni a közös siker érdekében, 
és hogyan tartjátok egymással a kapcsolatot a munka befejezéséig!

Az 1900-tól 2000-ig tartó idôszak

Évszám / esemény Földrajzi helyszín / A természetre gyakorolt hatás leírása + / – 



12 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANULÓI

1/3

„ÉS LÁTÁ ISTEN, HOGY JÓ…”

SZEMELVÉNY

A világ teremtése

1Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet. 2A föld puszta volt és üres, sötétség borította 
a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. 3Isten szólt: „Legyen világosság”, és 
világos lett. 4Isten látta, hogy a világosság jó. Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtôl. 
5A világosságot nappalnak nevezte Isten, a sötétséget pedig éjszakának. Azután este lett és 
reggel: az elsô nap. 6Isten újra szólt: „A vizek közepén keletkezzék szilárd boltozat, és 
alkosson válaszfalat a vizek között.” Úgy is lett. 7Isten megalkotta a szilárd boltozatot, és 
elválasztotta vele a boltozat fölötti és a boltozat alatti vizeket. 8Isten a boltozatot égnek 
nevezte. Erre este lett és reggel: a második nap. 9Isten ismét szólt: „Gyûljenek össze az ég 
alatti vizek egy helyre és emelkedjék ki a száraz.” Úgy is történt. 10Isten a szárazat földnek 
nevezte, az összefolyt vizeket pedig elnevezte tengernek. Isten látta, hogy ez jó. 11Akkor 
megint szólt Isten: „Teremjen a föld zöldellô növényeket, amelyek termést hoznak, és 
fákat, amelyek magot rejtô gyümölcsöt teremnek a földön.” Úgy is lett. 12A föld zöldellô 
növényeket termett, amelyek termést hoznak fajuk szerint, és fákat, amelyek gyümölcsöt 
érlelnek, amelyben magvak vannak, a fajtának megfelelôen. Isten látta, hogy ez jó. 13Este 
lett és reggel: a harmadik nap. 14Akkor megint szólt Isten: „Legyenek világító testek az 
égbolton, s válasszák el a nappalt az éjszakától. 15Ezek határozzák meg az ünnepeket, a 
napokat és az éveket. Fényeskedjenek az égbolton, s világítsák meg a földet.” Úgy is lett. 
16Isten megteremtette a két nagy világítót. A nagyobbik világítót, hogy uralkodjék a 
nappalon és a kisebbik világítót, hogy uralkodjék az éjszakán, s hozzá még a csillagokat is. 
17Isten az égboltra helyezte ôket, hogy világítsanak a földnek, uralkodjanak a nappal és az 
éjszaka fölött, 18s válasszák el a világosságot meg a sötétséget. 19Isten látta, hogy ez jó. Este 
lett és reggel: a negyedik nap. 20Isten szólt: „A vizek teljenek meg élôlények sokaságával, 
az égen, a föld felett pedig röpködjenek madarak”. Úgy is történt. 21Isten megteremtette 
fajtájuk szerint a nagy tengeri állatokat és mind az élôlényeket, amelyek mozognak, vagy 
a vízben úszkálnak. És a röpködô madarakat is, ugyancsak fajtájuk szerint. Isten látta, 
hogy ez jó. 22Isten megáldotta ôket és így szólt: „Legyetek termékenyek, szaporodjatok, 
töltsétek be a tengerek vizét, s a madarak is szaporodjanak a földön.” 23Este lett és reggel: 
az ötödik nap. 24Aztán szólt Isten: „Hozzon elô a föld élôlényeket fajuk szerint: háziállatokat, 
csúszómászókat és mezei vadakat fajuk szerint.” Úgy is történt. 25Isten megteremtette a 
mezei vadakat fajuk szerint, a háziállatokat fajuk szerint és az összes csúszómászót a 
földkerekségen, fajonként. Isten látta, hogy ez jó. 26Isten újra szólt: „Teremtsünk embert 
képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Ôk uralkodjanak a tenger halai, az ég madarai, a 
háziállatok, a mezei vadak és az összes csúszómászó fölött, amely a földön mozog.” 27Isten 
megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette ôt, férfinek és 
nônek teremtette ôket. 28Isten megáldotta ôket, Isten szólt hozzájuk: „Legyetek 
termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá. Uralkodjatok 
a tenger halai, az ég madarai és minden állat fölött, amely a földön mozog.” 29Azután ezt 
mondta Isten: „Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot 
terem, és minden fát, amely magot rejtô gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen. 30A 
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mezô vadjainak, az ég madarainak s mindennek, ami a földön mozog és lélegzik, minden 
zöld növényt táplálékul adok.” Úgy is történt. 31Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit 
alkotott. Este lett és reggel: a hatodik nap.

1Így készült el a föld és az ég minden bennelevôvel együtt. 2Isten a hetedik napon befejezte 
mûvét, amit alkotott. A hetedik napon megpihent munkája után, amit végzett. 3Isten 
megáldotta és megszentelte a hetedik napot, mert azon megpihent egész teremtô munkája 
után. 4Ez a története az ég és a föld teremtésének, ahogy az lefolyt.

Biblia, Genezis…






