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AZ EHDiCSZETTÖHT̂ I'ETI SZAKOSZT ILY 14EGÁLÁKULÍSA;

Dr- Ágfalvi Imre.

Kevés szakma van, amelynek történelmi múltja olyan 
jelentőségű lenne mint az erdészeté. Az erdészetnél ugyanis^
- az erdő több emberöltőre terjedő vág isfórdúlója következté
ben - a gazdálkodás eredményei csak hosszabb idő után jélent- 
keznek. a tapasztalatokból leszűrt tanulságok, az esetleg el
követett hibák következményei sokszor csak több emberöltő 
után értékelhetők. Ezért az erdőgazdálkodás történetének is
merete nemcsak elméleti, hanem gyakorlati szempontból is ér
tékes.

Ennek ellenére az erdőgazdálkodás és az erdészet 
történetének, rendszeres feljegyzése, feldolgozása.és értéke
lése a legújabb időkig nem történt meg. Az Erdészeti Kutató- 
intézetek Nemzetközi Szövetségének /JU1*TR0/ keretében 1963-ban 
alakult meg az Erdőtörténeti szakosztály Prof.dr.K.üantel ve
zetése alatt. '

Ilyen körülmények cözött, felismerve az erdőtörté- 
íiét és az erdőgazdálkodás történetének komoly jelentőségét, 
az Országos Erdészeti Egyesület vezetősége Erdészettörténeti 
Szakosztály megalakítását, határozta el. Ez az elhatározás 
1953* őszén öltött testet. A Szakosztály az OEF azon - szám- 
szerint 13 - tagjából alakult, akik már eddig is foglalkoztak 
erdőgazdaságtörténeti és erdészettörténeti kutatásokkal. Ezen
túl egymás munkájáról tudva, munkájukat összehangoltan és 
rendszeresebben - bár többnyife az önkéntes társadalmi munka 
keretében-- végezhetik.

A munka a Szakosztály keretében tulajdonképpen 
1964-ben kezdődött mag. A kezdeti nehézségek ellenére a Szak
osztály tagjai több tanulmánnyal járultak hozzá a magyar er
dészettörténeti irod;.lom kibontakozásálioz. Ezek egy részét 
különböző, szaklapok publikálták, m<s ik része előadásként 
hangzott elé Azön célból, hogy az elhangzott előadásokat is 
megörökítsük és a további kutatómunka számára mindenkinek 
hozzáférhotővé tegyük, ebben a füzetben közzétessziik azokat.
Az előadások. 1964. év folyamán a Szakosztály keretében hang
zottak el. Végül kiegészítésként felsoroljuk azoknak a ta
nulmányoknak a bibliográfiai adatait, amelyek 1961 óta ebben 
a tárgykörben megjelentek.
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AZ EHD^SZDTTÖBTÍNETI KUTAT vs NEMZETKÖZI HELYZETIRŐL*.

Kolozsváry Szabó lesné,

Szakosztályunk első ülésén azt a feladatot kaptam, 
hogy a következő ülésen ismertessem az erdő- és erdészettör
téneti kutatások jelenlegi nemzetközi helyzetét, céljait, tár
gyait és módszereit. Ezt az ismertetést megkönnyiti az, hogy 
az erdészettörténeti kutatás ügyét az Erdészeti Kutatóintéze
tek Nemzetközi Szövetsége /IUFRO/ az Í96l évi bécsi kongresz- 
szusán felkarolta és létrejött ennek a nemzetközi szervezetnek 
az erdészettörténeti szekciója /02 Forstgeschichte/, amely 
első alakuló ülését 1963. október végén tartotta Freiburg im 
Breisgeu-ban, az ottani egyetem erdészettörténeti intézetében. 
A IUFRO kongresszus a szekció elnökének dr.Kurt Ilantel pro- 
fesszort?- az.emlitett intézet vezetőjét választotta meg. Mint
hogy egy nemzetközi kutatási szervezetnek az erdészettörténet 
terén tett intézkedéseiről van szó, már ez is tükrözi a kuta
tási terület jelentőségének elismerését, mig a szekció által 
megszabott kutatási témák és célkitűzések útmutatást adnak 
szakosztályunk tová.bbi működéséhez*

K.Mantelnek /ll, 12/, a szekció vezetőjének megha
tározása szerint az erdészettörtinét /Forsgeschiohte/ az er
dőállományokban az emberi beavatkozások. hatasára végbement 
változásokat vizsgálja. A kutatás tárgya a gazdasági erdő.
Az erdészettörtjnet azzal az idővel veszi kezdetét, amikor az 
erdőbe az emberi beavatkozások megkezdődtek, IJem foglalkozik 
közvetlenül az Ősi, természetes erdőknek, a jégkorszak előtti 
és utáni változásaival - ez főleg az erdészbotanikusok kuta
tási területe -, 'amit általában a "Waldgeschichte" szó fed, 
ami magyarra "erdő történet" rneghat .íroziss;'í f or ditható• Ide 
tartoznak a paleobotanikai vizsgálatok, a fosszilis famarad
ványok vizsgálata, az évgyűrű kronológia, stb. Az erdőtörté- 
net terén .a legismertebb munkák egyike F. Firbas "17aldge- 
schichte Mitteleuropas" /1949-1952/ c. könyve, hazai viszony- 
'latban pedig Andreánszky^Gábor, Zólyomi Bálint, Greguss Zoltán 
és mások munkásságát említhetj ük meg. Az erdőnek az emberi 
beavatkozások előtti és utáni története közötti időbeni el
választás határolja el egymástól az erdő- és az erdészettör
ténetet is. Mantel szerint az erdészettörténetet a fafajoknak 
a jégkorszakok előtti ás utáni elterjedése csak annyiban ér
dekli, amennyiben ebből következtetéseket tud levonni a gaz
dasági erdők jelenlegi fafaj összetételére, a reliktum fa
fajokra.

Az erdészettörténet igen szétágazó kutatási terü
let, mint ezt a IUFHO 1961. évi kongresszusán az erdészet- 
történeti szekció tárgykörétől a tagintézeteknek kiadott



tájékoztató miitatja* Eszerint "Az erdőre kifejtett emberi be
folyásod törté ne te A azaz szűkebb értelemben erdászeWörténet:i 
a .következőket foglalja magában:
1./ az erdősültség története /Bestockungsgeschichte/,
2./ a fahasználat története,
3*/ az erdőgazdálkodás története /az erdőművelés, az erdőren- 

dezés és az erdészeti technika története/, a táji erdő- 
történet, állománytörténet,

4./ az erdészeti törvényhozás, az erdészeti politika és az 
erdörendészet története,

5./ az erdőbirtok jog és használati jog története,
o./*az erdőnek az emberi befolyás alatti változásának törté

nete,
7*/ erdészeti irodalomtörténet /bibliográfia/,.
8./ erdészeti személyiségek története /biográfia/,.

Mint a fenti tárgykörök mutatják, a kutatás módsze
rének eltérőnek kell lennie, a kutatás területétől., valamint 
a rendelkezésre'álló történeti anyagtól függően is.A szekció feladatait a következőkben^körvonalazták; 
erdészettörténeti dokumentáció és gyüjteményezés^ kiváltkép
pen irodalom,' levéltári anyagok, életrajzok, egyeb ̂ erdészet- 
történeti dokumentumok, pzzel együtt segítségnyújtás nemzeti gyűjtemények^ archívumok és dokumentáciok létesítéséhez, A-; 
szekció további feladata: erdészettörténeti munkarendszerek 
és módszerek koordinálása, valamint meghatározásuk, rendsze
rek és definíciók kidolgozása. Útmutatók kiadása erdészettör- 
téneti munkákhoz és kutatáshoz. Végül javaslatok a gyakorlat 
számára az erdészettörténeti munkák ás dokumentumok értékelé
séhez.

A lUlTílO erdészettörténeti szekciója munkásságától 
függetlenül, a külföldön megjelent szakirodalom alapján, meg
látásom szerint az erdészettörténet terén általában két irány
zat különböztethető^^g: "az. ekyiy az Vráészettörtonetet az er
dészeti politika tárgykörébe utalja, illetve az erdőszettörté
nő ti munkásság közvetlenül vágy közvetve az erdészeti politi
ka szolgálatában, áll. Lényedében ezt az irányzatot képviseli 
a a.Hantái professzor vezetése alatt álló freiburgi Erdészet
tört énét i Intózet /14,15/, amelyet most nemzetközi erdészet
történeti koordináló intézetté javasoltak nyilvánítani. Hazái 
vonatkozásban Kaán Károly is Lesenyi Ferenc történeti munkásságára utalhat un-1-.

a másjk irányzat a termőhely jelentőségének a máso
dik világháború utáni előtérbe kerülésével, illetve a termő
hely- "és növénytársulásban t é rk é p e zassoT‘ áll kapcsolatban.A termőhelytérkipezés egvik előkészítő fázisa az adott táj 
vagy körzet, vagy gazdálkodási egység erdeinek és a beirnük 
folyt gazdálkodás múltjának feltárása. Ezt az irányzatot^kép
viseli az erdészettörténeti szekció alakuló ülésén ez utóbbi 
kutatások vitelére szervezett külön albizottság. Ez a kutatás 
egy adott erdőterületre szorítkozik és az erdők műltjának 
feltár-i.Srival konkrét segítséget ad egyrészt a termőKelyter- 
képezésneí'- a jövő’ gazdasági irányelveinek meghatározásához, 
másrészt .ettől függetlenül is az erdőgazdasági gyakorlatnak 
a gazdálkodás további viteléhez.
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Ez utóbbi kutatási területen a növényzettan, a?; erdő- és az erdészettörtehet összefonódása tapasztalható. Ennek 
az irányzatnak legismertebb képviselő jé a nemrég elhunyt 
F.Hornstein. Szerinte az erdőtörténet /Waldgeschiöhte/ szü- 
kebb értelemben az erdőnek az emberi beavathozástól irányí
tott, "a természet és a technika dualizmusából folyó5’ törté
neti fejlődését tárja fel. Ebből a tételből kiindulva osztá
lyozást dolgozott ki az erdők történeti megjelenési.formáira, 
úgynevezett történeti erdőtipusokat határozott meg, amelyék 
az erdőnek az emberi beavatkozások hatására létrejött válto
zásai történeti sorrendjét, illetve rendszerét fejezik ki. 
Meghatározásai polgárjogot nyertek a német nyelvterületü szak
irodalomban /5>o/.

Hornsteirt /6/ szerint az erdőtörténet feladatai á 
követve z ő k Xf az egész világ vagy egyes tájak erdeire vonat
kozó ismerete^ összefoglalása, 2/ az erdő biológiai, földraj
zi és kulturális, jelentőségének .kidomborítása, 3/'  ̂gyakorlati erdogazda támogatása a kezelése alatt álló erdő múltjának 
feltárásival. Az 1/ ás 2/ feladat megoldását valósította meg 
-a "Wald uû d Mensch” c. /Ravensburg, 1951/ c. könyvével.

Allománytörténeti vonatkozásban figyeimet érdemel 
E.Sitté /22/ állománytörténeti vizsgálati eljárása, növény
tár aulástul vonatkozásban pedig H.L'ingner /10/ osztályozá
sa, amelyben..a növénytársulástani osztályozási rendszert hoz
za összhangba-Ilorns te in történeti erdőt ipusaival.

■Az eddi^ ismertetett és- a Német Szövetségi Köztár
saságra vonatkozo kutatási tevékenységen kivül megemlítem a 
következőket:

A Német Demokratikus Köztársaságban H.Hichter /20/ 
professzor vezetésével folyik kiterjedt erdészettörtaneti 
kutatás,.amely eddig elsősorban az NDK területén a^korábbi • 
erdősültség rekonstruálására irányult.,;A kapott szóbeli- tá
jé köztatás szerint csak az okmányanyag;összeírása és rend
szerezése •több évet vett .igénybe, ’ . .

A Szovjetunióban részben V.N.Szukacsov nyomdokain 
haladva pollenanalizisen alvpuló erdőtörtinétivizsgalato
kat végeznek /19/, másrészt egyes erdőgazdaságokban /pl. . 
liszinoi tanulmányi erdőgazdiság, -egyés más értékes erdősé
gek /folytatott gazdálkodás, módszereiről és eredményeiről 
/^,21/, korábban'pedig a , sztyeppe fás itás eddigi gyakorlatá
ról jelentek^meg erdészettörténeti kisebb monográfiák.Könyv
alakban tették, közzé. G-.F.Morozov. munkásságát és gyűjteményes 
'.formában jelentek'meg a kiváló orosz és szovjet erdészek élet
rajzai /16,17/« A legnagyobb péIdányszámban megjelenő szov
jet erdészeti lap, a Lesznoje Hozjaj3ztvo, rendszeresen meg
emlékezik az erdőgazdálkodás történetének fontos* évfordulói
ról, valamint a kiváló, erdészek biográfiáját közli az éyfoí*- 
dulók alkalmából. , . ' .-•■

Csehszlovákiai vonatkozásban mindene-előtt azt kell 
megemliteni, hogy Trebonban erdészeti .archívum létesült, .a-., 
melyet 1956-ban egy FAO tanulmányút keletiben is bemutattak.
Az NDK-ban. ennek a célnak, elérését II.Landbeck /9/, Lengyel- 
országra vonat kozóan pedig St*Kjnasto~wski .javasolta* A len
gyel levéltárak erdészeti o kmány any ag ár ól St. G-orzyn'ski /4/
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számolt be. Mind Csehszlovákiában, mind Lengyelországban a 
szaksajtóban megjelent közlemények azt bizonyítják, hogy az 
erdészettörténeti kutatás egyetemleges történeti -őrszakókra 
vonatkozóan folyik.

Hazai vonathozásban az erdők történeti vizsgálata 
jelentőségére Keresztesi Béla /7/ mutatott rá "A sárvári er~ 
dők története1’ c. munkájában: ” Az erdőgazdaságban a termelé
si idő hosszú: nálunk 20 évtől 120 évig terjedhet, átlagosan 
60 év. Ezért a,z erdészek rendszerint nem érik me^ az általuk 
telepitett erdők felnövekedését, kitermelését. Másrészt álta
lában olyan erdőket kell kezelniük, amelyeket ''mások létesitet- 
te-k, neveltek. Az erdőgazdálkodásban ezért nagy jelentősébe 
van a múltra vonatkozó adatok feltárásának, az erdők történe
ti múltja ismeretének. Az erdők jelenlegi állapota csak ezek 
birtokában érthető meg és csak igy van 3e hetőség a jövőbeli 
gazdálkodás körvonalainak helyes meghatározására is5’. A ku
tatás alapvető .vizsgálati anyagának- az erdőrendezés által 
e§y-egy gazdasági objektumra hosszabb időre szóló erdŐ£jazda- 
sagi iizemterveket jelölte meg .és a sárvári erdők^ történeté
nek feltárásával ezeknek a dokumentumoknak értékét bizonyí
totta be.

Az ERTI-ben az erdészettörténeti kutatásokat 1959- 
ben kezdtük. Kutatásunk irányát az intézet akkor a kísérleti ' 
erdészetek kezelésében lévő erdők és a bennük folyt gazdál
kodás múltjának feltárásában jelölte meg, hogy ezzel össze- 
hasonlitási alap jöjjön létre a múltban és a^jelenben foly- ' 
tatott gazdálkodás hatékonyságának megitéléséhez. 1959-1961- 
ben a kerekegyházai homokfásitó 'kisérleti erdészet erdőgaz
dálkodás-történetét állítottuk össze / 8 / .  196l-l'96 '5  között 
a kutatás tárgya a Magas-Bakonyban lévő ugodi erdészet erdeinek és erdőgazdálkodásának története. Feladatunk tehát egy 
gazdasági egység /erdészet/ és ennek érdeiben folyt gazdálko
dás múltjának, feltárása. Munkánk főleg az üzemtervekre épül ' 
fel. Ugodon állománytőrténéti vizsgálatokat is végzünk. A^je- 
lenle^i országos távlati kutatási tervben az erdészettörténeti 'utatás !lAz -erdők fatermésánek növelése, minőségének és 
értékének javitásá” c. kutatási feladathoz önálló témaként tartozik, -

Mint a IUFRO erdészettörténeti szekciójáról kiadott ' 
jelentés /amelyet a nemzetközi szaksajtó is átvett/ mutatja, 
az erdászeti történeti kutatást felkarolni ás fejleszteni 
igyekszenek. Ebből a célból az alakuló ülés a IUFRO kutató 
intézet tagjaihoz az alábbi felhivást intézte:

"Mindinkább bebizonyosodik-, hogy az erdészet- és 
erdőtörténeti viszonyok ismerete ás kutatása az erdőgazdaság 
ás az erdészeti tudomány fejlődéséhez mind nemzeti, mind nem
zetközi vonatkozásban döntő alapokat nyújt, ezért 'az erdészet
történeti kutatás különös, jelentőségre tett szert. Az erdő- 
gazdaságban a nemzedékekre kiterjedő termelési folyamat a 
jelennet ás a múltnak olyan méretű összefonódására vezet, 
amilyen egyetlen más gazdasági ágazatban sem fordul elő. E- 
zárt az erdészettörténeti alapok az erdészeti tudomány, a 
gyakorlat és az igazgatás számára rendkívüli jelentőségűek.
Erre a tényre tekintettel a szekció felkéri a IUFRO taninté
zeteit^ hassanak oda felügyeleti szervüknél olyan intézkedé
sek előkészítésére, amelyek 1/ lehetővé teszik a levéltárakban,
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erdészeti irattáradban és máshol szétszórtan levő erdészeti 
anyagod feltárását és regisztrálását, 2/ a talált anyagoknak 
a kutatás részéről biztonságba helyezését, kiválogatását és 
értékelését* 3/ minden olyan országban, amely megfelelő er
dőterülettel rendelkezik, egy intézetet bizzanak meg az er
dészettörténeti kérdések képviseletével”.

Az idézett felhivás 1-3. pontja megadja az erdészet- 
történeti kutatás alapfeltételeit, amelyek szakosztályunk 
számára a jövőre nézve útmutatásul szolgálhatnak. De szeret
ném mag valamira a figyelmet felhívni: Az erdészek általában 
büszkék arra, hogy távlatokban gondolkodnak* Ez azonban nem 
állhat csak a visszafelé pillantásból, hanem a múlt és a je
len ismerete alapján a jövőbe is tekinteni kell. Az erdészet- 
történet nyilvánvalóan nem vetkőzheti le alaptudomány és tör
téneti jellegét, azonban mindnyájunknak, akiit ezzel foglal
kozunk, arra kell törekednünk, hogy az erdészettörténeti ku
tatás gazdaságtörténeti kutatás legyen ás eredményei a gyakor- 
_lati szakembereknek támogatást adjanak a jövő helyes gazda- 
’ sági irányelvei meghatároz ás ához.
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A királyi erdők és az ezekben folytatott gazdálkodás a közép-

/ A "szent királyok erdeje1* / .
Dr. Csó're Pál.

A magyarság letelepedésével és a magyar állam ki
alakulásával egyidőben I. István korában kezd kialakulni a 
király erdőgazdasága. István király rátette kezét az ország 
északi és keleti részein elterülő, javarészt lakatlan nagy 
erdőségekre és a levert törzsfők birtokára. Ilyen módon ha
talmas területek, javarészt erdőségek kerültek rendelkezése 
alá. Tagányi Károly becslése szerint-ez az összes akkori er
dőterületnek jó kétharmad'részét jelentette.

Királyi erdők úgyszólván az ország egész területén 
mindenütt voltak, leginkább azonban az Északnyugati és az 
Északkeleti Felvidéken, valamint a Dunántúlon.

Lesenyi Ferenc: A magyar erdőgazdálkodás története 
és jelenlegi állapota c. .munkájában "királyi főtulajdonH~na^ 
nevezi a királynak ezen területekre vonatkozó jogát. Tartal
ma leginkább a vadászat gyakorlásában,a halászatból származó 
jövedelem- és a makkoltatás utáni tizedszedésben és az ado
mányozás lehetőségében állt.

A vadászat volt a királynak és udvartartásának 
kedvenc szórakozása, amelyet gyakran űzött az országnak eze
ken a területein.

298175



^Tagányi Károly: Magyar Q±\erráltár,Bp
i . m . n m  1. •

^Imre király 1199 évi egyik oklevéléből megtju-d̂ ŷ  hogy >• mi :or Máramarosban jár"t va<lászaton, lova megvadult, Ő 
pedig leesett róla ás a haláltól csak Lorincz ispán önfel
áldozó vitézsége mentette meg. - 1209-ben olvasunk a kirá
lyi bölényvadászok ispánjáról.- 1256-ban oklevél emliti a 
zólyomi vadaskertet, amely IV.Béla király vadászatára volt 
rendelve.- Stb.

.A vadhús és a hal'komoly szérepet játszott a ki
rályi konyha ellátásában** A makkra hajtott disznók után fi 
zetett adó /tized/'komoly jövedelem lehetett, mert már az 
1015 évi Pécsváradi alapítólevél is emlegeti. Máskor külön 
adományozás tárgyát is képezte-különösen kolostorok részére

A  királyi erdőknek a neve silva regis, silva re- 
galia, király erdeje és'foresta volt. Az adómányiévelekben 
a király rendszerint "a mi erdőnk" "silva nostra" illetve 
"foresta nostra" megjelöléssel emlegeti.

A  "foresta" szó a latin nyelvből származik, de 
ebben az alakjában és főleg ilyen értelemben a klasszikus 
latin nyelvben nem szerepelt. Mégis e szó eredetet kiderí
tendő egészen az ókorig kell visszamennünk.

A római birodalomban nevezetesek voltak a cirku
szi játékok, amelyek során, vadállatok is szerepeltek a kö
zönség szórakoztatására. A cirkuszban, a közönséget ilyenkor 
vasráccsal védték és ennek "fori" volt a neve. Ezt a kifeje 
zést használták a cirkuszi Ülésekre is.. Pórusnak hivták a 
hajók evezöpadjai közti szűk folyósóközöket, többnyire csak 
többesszámban: fori.

A sasé tehát általában valami elzárt, elhatárolt, 
elkülönített,-illetve védett helyet, területet jelentett a 
klasszikus latinban. A további fogalomátvitel szempontjából 
meg kell említeni azokat a galliai erdőket# amelyeken a sza
bad vadászatot kizárták, mert ezeken összefutó f .sorokban 
űzték lovon a vadat, egészen a nézők kerítéssel védett pad
sorai .elé., ,’iliol a vadat leteritetté.k. „ •

*/.
• 3Mátyás király Mothófalva polgárainak régi szaba

dalmaikat 1464-ben megerősítvén többek cözött kijelenti, 
hogy semmi más kötelezettségük nincsen az erdők, s az abban 
levő vadak őrizetén s azoknak vadászatán kívül továbbá,hogy 
midőn a király udvarába vadat szállítanak,, úti költséggel 
a zólyomi várnagyok látják el őket. A szabad vadászattól el 
vont terület nem volt egyébként sem ismeretlen Galliában, 
ahol a szent ligetekben .tilos volt a vadászat. A Druida kul 
túsz felszámolásával Claudius császár ezeket a ligeteket 
állami területté nyilvánította, ahol a vadászati tilalom 
továbbra is fennmaradt, ilyen területeket jelölték "fores- 
túm" szóval.

így tehát ez a kifejezés a klasszikus latin nyelv 
bői származott ugyan, de csak a- császári korban kezd elter
jedni és főleg Galliában, ahol azután a provinciális latin

-  10 ^  ■'
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nyelv /lingua romana rustica/ terjedésével átkerült a frank 
birodalomba, E z a foresta szó származásának a legvalószínűbb 
magyarázata, amely azonban nem általánosan elfogadott, így 
pl, H.Rubner 3»t>* még 1963-ban is azt írja, hogy ennek a szó
nak az eredete nem tisztázott, lehet latin, de lehet germán 
is.'Az utóbbi nézet valószínűleg Sohwappach nyomán terjedt 
el, aki az ófelnémet Forstból származtatja. Ez azonban tel~ 
jesen valószínűtlen, mert a foresta szó vagy az ebből szárma
zott szavak, azoknak a népeknek a nyelvében található, a- 
melyek a római birodalom területén alakottak államot. így 
szerepel az olaszban, spanyolban, franciában* angolban, né
metben, de viszont, nem fordul elő pl. a svédben. Nem bir sem
mi meggyőző erővel az a magyarázat, amely szerint ez a szó 
a foraku, Főhre = erdeifenyőből származna.

3*a. Seidensticker, A: Waldgeschiohte des Alterthums II,190.o.
3.b. -yfald und Siedlung in Frühmittelalter am Beispiel dér 
Landschaften zwischen Alpen und Main. /Alig,Forst- u, Jagd- 
zeitung 1963. 5/6 .,5. 164./

A Galliát meghódító frankoknál a szabad vadászat 
elve uralkodott, a vadászattól elzárt terület fogalmát nem 
ismerték. Ezt tehát csak a római hagyományokból vehették át. 
Kétségtelen azonban, hogy a Chlodwig által 486-ban alapított 
frank birodalomban a foresta /továbbá forestis vagy foreste/ 
kifejezés jelentése eleinte bizonytalan. Egyes szerzők ^ 
szerint régente minden erdő neve ez volt és csak később al
kalmazták a "tilalmas" vagyis a szabad vadászat alól elvont, 
majd mindinkább a király rendelkezésére fenntartott erdőkre. 
Mások!? hangsúlyozzák azt, ..hogy ezt a kifejezést eleinte nem
csak az erdőkre alkalmazták. A legrégibb Meroving oklevél, 
amelyben a foresta kifejezés előfordul, vizet ért alatta. 6 
Később valt.mely vidék földjének, erdeinek és vizeinek összesr 
ségét 'értették ezen-a kifejezésen.

ITagy Károly jól megszervezett birodalmában a fo
resta fogalma már sokkal világosabban lép elénk. Bár itt is 
van még némi bizonytalanság, mert a király erdejéről mint 
"foresta dominica"- ról, továbbá "de forestibus nostris"
vagy máskor ’ísilvae vei forestés nostrae" beszól. Sokszor 
azonban csak a foresta szó egyedül jelző nélkül szerepel ki
rályi erdő értelemben. Jelentősége elsősorban a vadászatnak 
a megtiltásában állt. Ezeken a területeken csak a király 
vadáB zhatott kíséretével vagy a királyi vadászati személy
zet a király háztartása számára. A tilalom kiterjedt az 
ilyen területeken a halászatra is, mert a vadászat ás a ha
lászat azonos megítélés alá esett. Azt, hogy milyen nagy je
lentősége volt a vadászatnak Hagy Károly birodalmában, mu
tatja az a kimagasló szerep, amit a négy fövadászmester a 
királyi udvarnál betöltött. Nagy számú vadász és vadászati 
hivatalnok volt fiájuk rendelve. A királyi erdőkre a faros- - 
tarii vigyáztak, akiknek a legfőbb feladatuk volt a vad és
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a halak gondozása70 A forestarius—nak alá voltak rendelve a 
. pustodes nemoris és a venatores.A vadászati és halászati tilalom eleinte csak a ki
rályi erdődre vonatkozott, később azonban az erőskező ural
kodók különösen Nagy Károly, a mások tulajdonában álló er
dőkre is kiterjesztették, így lassan a vadászati és halásza
ti regále formáját ölti, bár jogi megfogalmazására csak év
századok múlva került először sore

A karoling uralkodók a VIII. és a IX. században 
hatalmas birtokokat elsősorban erdőségeket adományoztak.
Nagy Károly gyenge utódai alatt a különböző nagybirtokosok 
/hercege’-, grófoK, egyházak/ kezére kerülnek ezek a foresta-k 
és most már ezek is gyakorolják az inforestatio-t.3

így alakul ki a Németországban a Bann jog, amely 
tilalmazást jelent és erdőre alkalmazva eleinte a vadászat 
/Wildbann/ később a gazdasági élet fejlődésével az egyéb er
dei használatok, megtiltásában, 111. fenntartásában áll. A 
teljes erdőhasználati ĵ og volt a plena foresta. Foresta^ium 
volt az erdőhasználat és az érte fizetendő dij. A használat
ra vonatkozó jogot ius forestense kifejezéssel jelölték. Egy 
erdőt foresta-v'a változtatni: forestare, bannire, silvam in 
Forestum oonvertere, afforestare, inforestarej ismét felsza
badítani deaforestare és reaforestare. A XII. században a 
Bann-jog elválik a földtulajdontól és külön adományozás tár- 

. gya lesz. A Bann gyakran kiterjed a halászati jogra is, amely 
eleinte csak a hajózható folyókra vonatkozott, mert itt a 
király a halászat jogát aztín a cimen tartotta fenn magának, 
hogy a hajózás biztonságáról 5 gondoskodik.9

./. ... ;
. ^ Stisser, Fr,U: Forst- und Jagdhistorié dér Teutsche n.
1737* és nyomában Berg.E: Geschichte dér deutschen IPólder 
bis zum Schlusse des Uittela.lters. 1871.
5 pl. dr.Weisz Leó: Studien zűr Geschichte dér Zürcher Stadt- 
waldungen. Zürich, 1924„ 11.old.
o I.Childebert 55o-ban kelt egyik oklevele /dr.Weisz L. id. 
m. 111. old./
7 "De forestis, ut forestarii bene illas defendant, simul 
et custodinjrt bestias et pisces" /Capitulare Aquisgranense 
8OI-8I3./
° Z-wenbibold lotharingiai herceg 895*évi oklevelében ezt 
irja: "Omnem ergo sylvam, quae est intra supradictos termi- 
nos per b-mnum nostrum omnibus prohibemus et ez ea forestum 
facimus, atque inde praescriptum scribi jussimus, ne delnceps 
ullus hominum in ipsa bestiám capere quacunque venátionis 
arte, absque posséssoris ejus licentia praesumat".
9 "constitutio de regalibus: Hegalia sunt ... piscationum 
reditus et salinarum”.

. './•
A birodalom határvidékein elterülő foresta-knak. 

védelmi rendeltetésük is volt, a frank birodalomban és ké
sőbb Németországban egyaránt. Egyébként a határvidékek 
erdőségeinek védelmi célokra való felhasználása az ókorban 
is általános volt és az ilyen erdők állami, ill. királyi
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rendelkezés alá tartoztak természetszerűleg mindenütt#^Nem 
véletlen, hogy Magyarországon is - amit arról alább szó lesz - 
a határterületeken fordulnak elő. Ezzel áll összefüggésben, 
hogy a'Forestus Be ne törszágban határt is jelentett.

A foresta kifejezésből keletkezett a német Forst szó, amelyet ebben az időben már élesen megkülönböztettek a 
Wald-tól,^akárcsak a latin nyelvű oklevelekben a foresta~t 
a silva-tól. A forestanak megfelelő kifejezés van az angol, 
francia, olasz, stb. nyelvekben. A wood mellett a Forest az 
angolban, a bois mellett a foret a franciában és a selva mel
lett a foresta az olaszban. A jelentésbeli különbségek a^fel
sorolt rokonértelmü szavak között kisebb- nagyobb változáso
kon mentek keresztül, de végeredményben a silva-foresta meg
különböztetésen alapszanak.

A frank birodalom részben Magyarország területére 
is kiterjedt. A honfoglaláskor a Dunántúlon őseink még a frank
birodalom szervezetével találkozhattak. Ez nem maradt hatás 
nélkül a magyar állam berendezkedésére. Nem egy vonatkozás
ban azonban a XIII. század folyamán leljük fel régi okleve
leinkben a nyugati behatást ás ezek között á foresta*szót is.

Magyar vonatkozásban rendkivül érdekes Arnulf csá
szárnak cíz a 890 körül kelt oklevele, amely a salzburgi ér
sekség kiváltságait tárgyalja. Az oklevélben szereplő hely
ségek és erdők egy része a későbbi Magyarország területén 
feküdt. Az oklevélben silva ás forestal° egyaránt előfordul,
Az utóbbi jelentése nem lehet kétséges, mert a király az ok
levélben többek között megengedi a legeltetést egy bizonyos 
területen, kivéve a Fórest nevű hegyet, mert ott ő vadászikll 
/ Az oklevélről ugyan kiderült, hogy 9^7-ben keletkezett ha
misítvány, ez azonban a "foresta" történelmi pályafutása 
szempontjából közömbös./

Kézen fekvő gondolat, hogy itt Burgenland terüle
tén kell keresni .a foresta további nyomait. Vájjon 3zerepel-e 
ez magyarországi oklevelekben is?

Locsmán, vagy Locsia-índ várispánság /"Castrum 
Luchman'V a mai Sopron vármegye déli részén terült el. Lő- 
rincz ispán, aki nagy érdemeket szerzett IV.Béla uralkodása 
alatt, a királytól adományként megkapta az egész várispánsá- 
got, amelyhez Ausztriában is tartozott birtok. /Kirsohlag/
Az 1263-ban kiadott erre vonatozó ünnepélyes privilégium 
részletes határleírást is tartalmaz, amelyben többször elő
fordul a foresta. Az oklevél emlegeti a soproni polgárok er
deit is silva néven.

Ez a kifejezés azonban nemcsak nyugaton fordul elő, 
ahol a fent fejtegetett átvétel nyilvánvaló. IV.Bélának az 
egri egyház privilégiumait megerősítő 126l-ben kelt oklevele 
a királyi'erdők jövedelmének tizedéről rendelkezik. Az erdő
ket foresta-kpak nevc-zi. Ugocsa és Bereg erdŐispáns ígokról 
mondja V.István 1271-ben kelt oklevele, hogy azok a "szent 
királyok" foresta-i voltak.12

Nem kétséges tehát, hogy a foresta nálunk is nagy
jából olyan jelentésű volt, mint Németországban. Nem célja
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ennek a tanulmánynak, hogjr a vadászatiésa halászati jog 
térin a német is a magyar államban fennálló különbséget rész
letezze. Mindenesetre tény, hogy n.ílunk a foresta kifejezés 
aránylag ritkán fordul elő is legtöbbször a királyi erdőre 
használt ás a fentiekben már emlitett kifejezések helyette- 
sitétték,

A  silva regis és a foresta tehát nálunk nem jelent 
különböző fogalmakat és igy a foresta szónak Magyarországon 
a XIII. század második feliben való többszöri felbukkanását 
nem lehet másnak tulajdonítani, mint külföldi oklevelek után
zásának.

Nem helyesen értelmezi a foresta szót Wenzel Gusz
táv, .amikor azt mondja, hogy ez az erdészetileg kezelt er
dőkre vonatkozott és ebből arra következtet, hogy nálunk már 
a XII. és XIII. századokban az erdők fenntartása és gondvise
lése - legalább is egyes vidékeken - a mezőgazdaság fontos 
feladatát képezte. /Magyarország mezőgazdaságának története 
Bp. 1887. 209.old./ Ebben a korban erdészeti kezelés, vagyis 
céltudatos erdőgazdálkodás még nem létezett ás az ilyen er
dőkre - mint láttuk - csak a királyi vadászatok érdekében vi
gyáztak. Helyesen értelmezi azonban ezt a szót Pesty Frigyes 
amikor Ugocsa és Bc-reg várispánságról szólva azt mondja,hogy 
ezek a "szent királyok vadászterületei5’ voltak. /Pesty Fri
gyes: A magyarorszígi várispánságok története, különösen a 
XIII. században. Bp. 1882./ Mig szerencsésebbnek mondható az 
az értelmezés, ahogy Lehocsky Tivadar /Sereg vármegye kelet
kezése. Századok 1872.évf. 4 5 5,old,./ fordította a forastae 
regum-ot: "vadászó erdő". De nézzük ezután közelebbről, mi
ben állt a király rendelkezési joga az időnként forestanak 
nevezett királyi erdők felett?

Bár Magyarországon a vadászat az Árpádházi királyok 
korában általában szabad volt, a királyi erdők területén a 
vadászati jog a királyt illette meg egyedül. Ezekre a terü
letekre vonatkozó kifejezett vadászati tilalomról ugyan csa;t 
1325-ken olvasunk,13 azonban erre mutat az erdőóvók szerve
zete, a királyi vadászok nagy száma, a vadászatból származó 
jövedelmek átruházása a király rendelkezése alatt álló terü
leteken, 14 végül egyházi birtokokon fennálló hasonló tila- 
lom.15 Ugyanez volt a helyzet a halászat terén is. Az Árpád
korban vizóvók vigyáztak azokra a vizekre, amelyeken a kirá
lyi konyha, számára halásztak, 16

Voltak esetek azonban, amikor az eladományozott 
birtokkal kapcsolatban a király fenntartással élt, a vadászat 
/ és esetleg a halászat/ jogát magának tartva fenn, ami bi
zonyos mértékig emlékeztet a német Bann-jogra.17

A fahasziiálat eleinte nem esett korlátozás alá,
mert az erdőkben való, bőség miatt erre nem volt szükség. Később azonban mind gyakrabban olvasunk arról, hogy a király



a rendeivezése alatt álló erdőben a fakitermelést /pl. épü- 
letfatermelést/ valavineVmegengedtef. 1® Különösen városok ré
szére adott kiváltságlevelekben találkozunk ilyen ”erdőlési” 
engedéllyel, ^mellyel a Virályok- egyéb kiváltságokon kiviil 
szintén kedvezni igyekeztek az általuk -felkarolt városoknak.1° 

A középkorban az állattenyésztés, különösen .a ser
téstartás szempontjából nagy jelentősége volt az erdőnek. A 
király ezért a rendelkezése alatt áiló erdőterületeken tar
tott .sertések után adót szedett. Ilyen tized szedésről ren
delkezik a mar emlitett és IV.Béla által kiadott 1261, éyi 
oklevél, amely '’decimam omnium-forestarum nostrarum5' az egri 
egyháznak adományozza. De a virályi uradalmak is kiterjedt 
állattenyésztést folytattak ás q. király disznainak hizlalá
sára elsősorban ezek a királyi erdőv szolgáltak. Azért csak 
elsősorban, mert mint az az 1222. évi decretum /az u,n. 
Aranybulla/ 22. pontjából kiderül, a király sertéseit gyak
ran a már eladományozott birtokovon is legeltették. Éppen ennek megszüntetését igéri a király ebben az oklevélben.2o 

Az a rengeteg erdőterület, ami I.István rendelke
zése alá került, modot adott arra, hogy Ő és utódai bősége
sen adományozzanak belője eleinte az egyházaknak, később ma
gánszemélyeknek is. Az Irpádkor vége felé a nagy erdŐbirto- 
Vok zömét a királyok eladományozták és ezzel együtt letűnt 
a királyi erdőgazdálkodásnak az a korszaka, amely az előző 
századokban olyan nagy szerepet vitt Magyarországon.
lo ""Aecclesiam ad Gensi.«»cum theloneis ac vineis,forestibus
et cum omnibus quae.,.-ás cum monte P.nominato cum v’ineis, "
Qgris pratis, 3iluis et cum omnibus, quae..,” /Wenzel G:
Arp. U j. Okm. VI. kTTTö. /. ' *

11”..nec non et saginat ionéin in omni Labanta valle excepto
monte fórest nominato, propter venationom nőstram”. '
12 ".. „ qui duó ultimi Comltatus" sci'Ii c e t Ugoc s a e t Beregh- 
fuerunt fore-stae sanctorum re^um".
13 I.Károly "X^Jj-ben utasította a fehérvári káptalant, hog^ 
a -bakonyi királyi erdőben a bakonyi ispán tudta nélkül való 
vadászattól, vagy az erdő bármiféle használatától a szomszé
dokat tiltsa el./Tagányi X.i.m.I.vílt.65.sz./
14 A bakonybéli alapitólevélben /IO36/ I.István király-úgy 
.rendelkezik,- hogy a Bák0ny-erdőben /in silva Bocon/ megha
tározott területen az elejtett vad fele és a bőre az apátot 
illeti. /Fejér Gy: Cod.Dipl*Hung,Tom.I.327.old./
15 Felician esztergomi érsek 1134-ben keit itáletlevele a 
Dumbrova nevű erdőt a somogynegyei ispán és várjobbágyokkal 
szemben‘a zágrábi pü^pökne1- visszaitáli és kimondja, hogy 
abban.a püspök engedélye nélkül senki vadászni, vagy oda be
menni, onnan valamit elvinni ne merjen. /Tagányi K.i.m.J.köt. 
7*sz./ „ . , •
.1° A Böjté nevű vizóvó rászir e V.István által 1279-ben adott 
adomán^levélben olvassuk; hogy nevezett GÖmÖrme^yében a Ki
rály részére végzett halászatot embereivel ás védelmezte a 
vizeket'masok ellen*/Tagányi X.i.m.I.köt.40.sz,/
17 IV .Bila 1255-ten Besztercebánya város polgárainak megen
gedte, hogy az erdőkben ás a vizeken aranyat ás ezüstöt ku
tathatnak és a n e k i k  adományo zott területeken minden javaik-
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val szabadon élhessenek, ’-ivéve a vadászatot és a halászatot. 
/Tagányi I.vöt.29.sz./
1° IV,László kitrály 1289 vörül a CsáV-nemzetségnek részére 
adott víviltságlevélben megengedte, hogy a Rába erdőben sa
ját szükségletükre annyi fát vághassanak, amennyi tetszik. 
/Tagányi K*i.m.I.vöt.57»sz./
19 I.Károly kár ály 1^24-ben Nagymaros részére adott kivált
ságlevélben megengedte, hogjr a város polgáraiba Pilis-erdőben 
építésre és tüzelesre szüvséges fát minden adó és pecsétvé~ 
rés nélkül szabadon vághassanak. /Tagányi K.i.m.I.köt*64.sz./
I.Lajos király 1347-ben Nagybánya város részére adott pri
vilégiumában megengedte, hogy a bányatáróv és vermek munká
jára szükséges fávat a király és a nemesek erdejéből vághas- 
sáv. /Tagányi K. i.m.I.köt.69.sz./
2o.Porci nostri in silvis vei pratis servientium non pascantur 
contra voluntatem eorum.

- o - o - o -

‘e S E H F A

Reuter Camillo.
E szavunk 'éger; Alnus; Erle' értelemben majdnem 

ismeretlennek mondható. Szavunk -általam ismert - elé#-̂ fel
jegyzője, av inele ez a-szokatlan jelentés feltűnt, Györffy 
István szegedi botanivus professzor volt. 0 jegyezne fel a 
Kolozs megyei Magyarlóna /régebben Szászlóna/ Vözségben a 
cserfa 'Alnus glutinosa* növenynevet /SzegFüz.11,66/.

A különös növénynévre Szabó T.A. "Kalotaszeg hely
nevei." cimü nagy munvájának egy adata hivta fel figyelme
met. Magyarkapus határából vözlí.a Kisriccserfása /Kisrét- 
cserfása/ földrajzi nevet, amelyről feljegyzője a követke
zőket. mondja: n...A Kisrét alatt a Bikapatak mellett sok 
cserfa /az égerfát neveziv igy/ volt, de rendre levágták. 
Kutak fenekére, a kő alá keresztnek használták, mert a víz
ben az tart legtovább" /Erd.muz.XLVI.90 és kny. Érd.Tud.Fűz. 
124. Szabó T.A. szives közlése/. A helynévre az első u,dat 
az adattárban - Jankó János-tól - 1891-ből van.

A különös növén^név után kutatva, végre élőszóval 
is hallhattam. 1964-ben Véménden /Baranya vm./ az erdész, 
mint érdekességre, arra hivta fel figyelmemet, hogy -z itt 
lavó székelyek nem találtak cserfát /Quercus cerris L./ 
a véméndi erdőben, pedig ott dolgoztak a cseresben. Ismerve 
ekkor már Szabó T.A. értéves adatát, most már magam is ér- 
devlŐdéssel fordultam a kérdéshez. Valóban, a székely Gás
pár Balázsné /szül.Dolha Mári, Hadivfalván 1900-ban/ el
mondta, hogy otthon őv .is cserfa néven nevezték a vörös 
bélü egörfát, melynek nincs kérge. /E megállapítása csak vi
szonylagosan helyes, a más vastagkérgü favhoz viszonyítva./ 
Arról nem .tudott, hogy kergét tímárok használták, a hadiv- 
falvi székely asszonytól megismert adat arra is mutat,hogy 
a csivi székelyek nyelvében is meg kell, vagy meg vellett 
lennie ez-elnevezésnek, há adatot nem is ismerek rá.



Két neves tudósunk gyűjtése, és saját fülemmel 
hallott adat meggyőzött arról, hogy egy eddig ^evéssé ismert 
növénynevünk Verdit elém, A feljegyzése1- szórványosságának 
nyilvánvaló oka az, hogy szavunk tökéletesen összecseng a 
sokva'l közönségesebb cserfa 'Quereus cerris L.' szavunkkal. 
Magam is különösnek találtam, hogy a cser 'Quercus cerris L.' 
től^mind külsejében, .mind életviszonyaiban, mind felhasznál
hatóságában- annyira elütő égerfát a magyarság egy része cser-* 
fának nevezze.

Miért nevezi1- tehát az égert cserfának? Megkísér
lem magyarázatát adni művelődéstörténeti, erdőgazdaságtör
téneti és növénytani érvekkel. Majd látjuk, hogy ezek nyomán 
további fontos eredmény Ígérkezik.

Az ógerkéreg cserzŐanyagtartalma 16-22^, vagyis 
meghaladja a jominőségü - a 15-20$-ot tartalmazd - tölgy 
tükörkéregét« Kérdés most az, hogy hazánkban használták-e 
az égerkérget cserzésre? Az éger véreg és virág használatát 
alábbiakkal igazolom* 1569-ben irjákj "Az mogyorófa, abroncs
nak való és egerfa mindenütt tilalmas legyen, hasonlatoské
pen mind az mavv termő fák.” /Osicser, ErdOklt.1.176#/
1648: ".. .tirnár oknak való égerfa virág . /Po r umb ák,Mekkai, 
Rákóczi Gy.birt.gazd,iratai 512/. 1798:'\A' vargák /az Alnus, 
éger/- héjjá' levelébe /!/ rosdás vasakat hunyván, fekete 
festéket és egyéb bőr-tsere-tsávákat készítenek,-,. * s 
hej jókból Tser-Ieveket /Tsávákat/ készitnek mert a' vargák,
's Timárok tser nélkül bőrt nem készíthetnek, sőtt a' fa
héjának /kérgének/ ugyan azon hasznai vannak.” /Vészelszki 
A,., PUsáéres könyv* 40-,̂ 6-9;379/.. 1927-ben a guba készítés-', 
módja és a gubásmesterség ismertetésével kapcsolatban irják 
/Néprj]rt.l927:151/> *19SJ a guba festéséhez fiatal égerfaha- jat főztek, amig az jó erős féketeszinü lett. 1941-ben Do
mokos. községben /Szolnök- Doboka/ a következő jelentést je
gyezték fel: cser 'az égerfa hójából és "bincso"-jából gá- 
likő, tinsó és napraforgó olaj hozzáadásával vésZitette fes- • 
ték; feketére fest” /CJjMTSz/ Páthorán /Szabolcs m/ 1949-ben 
jegyezte fel Kiss Lajos /Régi Rétköz 314/* ho^y "Az égerfát 
háztetőidnek használták, haját kiszáradva zsakban vitték 
Debrecenbe a gubásoknak festev készítésére.Az 1960-as 
évek elején Tekes./Baranya m/ községben magam is termeltet
tem égercsert a pécsi bőrgyár.részére. Gecző Mózes homoród- 
almási születésü öre§ juhász közölte velem 1963-b'iia a birka
bőr cserzésének módját, majd igy fejezte be: "Az igy elké* 
szitett bőrt cseriével, toplóval,'diófahéjjal megfestik.
Jó az epertapló-. Lehet használni e^örfáhéjjat is,"

•Amint látjuk, az elnevezas nem a cser 'Q.cerris L»' 
vei való hasonlóságon,' nem is közös tulajdonságon, feIhász- . 
nálhatóságon, alapul. Az elnevezés éppen olyan tulajdonsá
gokra mutat, amellyel a cserfa a Q.cerris L,- nem rendelke
zik, amely célra nem használható, /vö, "Cservágás" c« tanul
mányommal a Hyr. 1964:60-3 helyén/.Ez a tulajdonság a bőr
cserzésben való felhasználhatóság, amely tulajdonság megta
lálható a tölgyeknél /Q.robur, Q.petraea/a lucfenyőnél 
/Picea Abies /1,/ Karst,/, és hasonlóképen megvon -az égernél is.
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IT,Sebestyén Irén munkája nyomán /Fák és fás helyek 
66/ idézem azt, hogy az észt leppana jelentése 'mit Erién - 
rinde farben, in dér Brühe von Erlenrinde vorbereiten /Zeug, 
das schwarz gefarbt werden soll/'. Tudni kell, hogy a finn 
leppii 'Alnus' más i- jelentése 'Blut' 3- 'Hot', és az észt 
Wied. lepp '1* Erle, 2. Erlenzweig /zum Tragen von Heu/,
3. G.Blut /ausgeflussenes, bes. von Thieren/,Blutwasser,
4. Fuchs, rotes Pferd' szavak jelentése az égerfa azon tu
lajdonságával függnek össze, hogy az éger fája levágás, meg- 
sebzés után rövidesen mély narancsvörös szint ölt, megvörö- 
södik a levegőn,

Nagyon fontosnak tartom azt a jelenséget, lioĝ  
például a nemet nyelvben nem ismerjük az égernek hasonló, a 
cserzésre mutató elnevezését* Sem Hegi /111. Flóra v. M.- 
Europa 111/85-94/, sem Marze11 /Wb.d.dt. Pflanzennamen
1,220-3/ nem emlit ilyen vonatvozásu német népi elnevezést.
E két standard munka, különösen Jtiarzell munvájának negatívu
ma - akinek jelentős nyelvész gárda segített - kiemol-edően 
fontos. Marzell a német neveken kívül rendszeresen kitér a 
germán nyelvi .elnevezésekre is, de megemlíti a latin és 
szláv nyelvek’ megnevezését, ás értelmezésüket adja.

Megemlítem azt is, hogy a Dér Grosse Broc^haus 
lexikon 15. 'iadása /5:644~5/ sem említi meg az égernek ezt 
a fontos tulajdonságát. A bőrcserzés történeti áttekintésé
ben /ll:231/ azonban azt irja, hogy "Zűr Rőt- oder Lohgerberei 
■wurden im kiáss* Altertum Fichten- und Erlenrinde, Eicheln, - 
Gránátapfelschaleh und die B lat tér des Sumaclibaumes verwendet.” 
A Hwb. dér iíatur'wissenschaften /2.kiad.,4:1126-7/ sem sorol
ja fela cserzőkérgek között áz égercsert. Nem ismerteti az 
égerkérget Hassac^, Kari, Lehrbuch d. Waren^unde /7.£iad., 
270-1/ sem.

ügy látom ezek után, hogy az égernek a bőrfeldol
gozásban való használata népünk ősi ismerete, amelyet Ősha
zájából hozott magával. Erre mutat az észt adat is, de ennek 
a véleményének ad kifejezést N. Sebestyén Irén is./I.m.108-9/*

Röviden arra kívánok rátérni, hogy az éger cserfa 
megnevezésének magyarázatát mégis mivel adhatjuk meg.. Első 
sorban fel kell hivnorn a figyelmet arra, hogy H*Sebestyén 
Irén munkája nyomán látjuk, hogy számos 'kéreg,háncs' jelen
tésű finnugor fanevet találunk. Ennek okát abban kereshetjük, 
hogy a ̂kéreg, háncs a múlt századodig elsőrendű nyersanyagavolt népünknek, a rokon népeknek, 3 igy őseinknek is. Példá
ul a finn petaja: Nrt. piehc ,'kiefer; fichtenrinde zűr speise'
i.m.l2 .1ap, finn karsti:•'pini species durior' zürj.i kyri 
'Rinde, Bor-e' 23.lap, lapp piesse: 'Birke'; 'Birkenrinde'
49.lap, 108.lap stb. A magyarban a hars ás szádok 'háncsfa' 
jelentésű /uo, 109./.

Ha e nyomot követjük, munkájában Szilasi után meg
említve találjuk a cseremisz ser: áerba 'kőrisfa; esche',
Ramst. KE. §ör: sö®r/3*d "Esche, Eschenbaum' szót is /i.ia.101/. 
Miután tudjutrazt, hogy a kőris kérge hasonlóképen festék
anyagot szolgáltatott a nép.i textiliparnak /Baranyában is/ 
nem^okoz meglepetést, ha- az Ormánságban, Besence vözség ha
tárában előbukkan Kőröscser földrajzi név, egy erdő js 
szántó neveként /PÁL, 1861,1866:Biü.59,60/, Gsüry Bálint
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pedig a Cseréger helynevet vözli a Szam8z*-ban ílagypalád
határábóTT--- * -

1T» Sebestyén Irén cser szavun1' eredetét a mordvin 
cera-tser&-t3era-sefa-á*'r£-sera *mavv' szóban kereste. El-

- gondolása nem talált elfogadásra /SzlJSz.1/1,127/. De ha 
módositjuk magyarázatát úgy, hogy nem a Cser 'Quercus 
cerris .L.* hazánkban megismert fanévvel, tehát a valóban 
szláv jövevényszóval-, hanem a magyar nyelv cser *1. cortex 
coriariusj kéreg, cserzőkéreg, 2. lixivium ĉoriarioruin; 
cserző lúg, csáva, 3» cserkérget szolgáltató faállomány; 
SchSlenwald, 4. 'csercsáp* és cserfa '1. tölgy, 2« éger* 
szavával vetjük össze, elgondolása, megoldása tárgyi szem-

• szögből magyarázható.
/ilogy kerülhet mégis e név két ennyire különböző 

fafaj közös nevévé? A' kimutatott 'makk/fa/' jelentés töl
gyeinkre .szépen alkalmazható, derülhetett-e ez a név az 
egerre? Ehhez tudni kell, hogy az égernek mogyorónyi álto
boz termése van, amely jóval a lombfakadás előtt megjelenő 
virágból már a nyáron látható. Az áltoboz lombhullás után 
is fennmarad, s belőle a mag a tél folyamán egész' tavaszig 
pereg. E kis áltobozok a szemlélőre apró kis m a k k  benyomá
sát tehetik, különösen a lombtalan fán*/

Rámutatok még. egy tárgyi buktatóra,•amely elke
rülte ̂ nyelvészeink figyelmét. /Kivéve Wichmann-ét,! aki ha
zájából nem ismerte a cser 'Quercus cerris L.'-t, s igy 
a tévedéshez nem volt meg az ismeretalapja!/ A magyarban 
és igy a csángóban is a csere - sere szavunk sohasem je
lentette a Quercus cerris L.-t, hanem mindig valamelyik töl
gyet /Q, robur és petraea/. Ennek igazolását külön végeztem 
el. ’

Most csak arra térek ki, hogy N* Sebestyén Irén 
/i.m.36/ helyesen hivatkozik csere szavunk csángó sere vál
tozatára / sf.rs CsángSz.142, s?r?. Csüry,MMy.XXXV,7 és 
az UjMTSz* számos adata/. Perdöntőnek hivatkozom az OL. egy 
kiadatlan oklevelére, amelyre ugyan az OklSz. nyomain már 
többen hivatkoztak, de a szövegösszefüggésből kiszakitva 
/vö. erre,Mollay: MNy.LIV,150/» s igy az oklevél igen fon
tos nővónyíöldra j zi adp.tát nem értévesithették. /^ovácsM.,
A felsőőri m. népsziget c. munkájában igyekezett hasznosi- 
tani az oklevelet, de olvasatai jórészt hibásak!/

A szóbanforgó oklevél a Vas megyei Felsőőrre vo
natkozik /01*D1.100710/* A minket érdeklő rész a következő
ket mondja: !,Terre arabilis penes locum Jiewrusberek a parte 
meridionali decem /falcastrum/ in loco Emsesereye Item 
pratum seu fenetum sex falcastrum fenetaliumH st 1b. Lát juv 
tehát, hogy a ICŐrösberev me.llett van az'’EmsesereyeM azaz 
Emseseré,je - Eiasecsereje. A kőris jelenléte jelzi, hogy- itt 
a természetes tájban "a keményfás mocsártölgy-kőris-mezei- 
szil ligeterdők tipusa volt jelen, E nedvességkedvelő fa
fajok - a nyár, fűz és éger jelenlétére és terület nedves 
jellegére mutatnak. Ilyen helyre mutat a név- emse 'nőstény 
vaddisznó'"szava is /utóbbira már igy MNy.XXXVÍI1,365-6/* 

Természetesen /cser> / csere - sere szavunk már 
magyar nyelvi fejlődmény. "Jelen esetben 'mocsártöÍgyes' 
jelentésben, mint fafajnévből alakult nomen collectivumot foghatjuk fel.
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Amint' látjuk, a kőris, éger ás a mocsártölgy azo-< 

a fafajok, amelyek egy növénytársulásban, erdotipusban ta
lálhatok. Nevük a magyarban /éger ás mocsártölgy *(̂ uerous 
robur L«// ás a cseremiszben /kőris/ kérgük liasonlo használ
hatósága /cserjés, festés/ következtében összevethető.
■; - f Annak.eldöntése, hogy N.Sebestyén Irén .által java

solt mordvin cera, vagy a Szilas'i-'től idézett /Trojicvij 
1894-i orosz-cseremisz szótára nyomán/ s általam javaslatba 
hozott cseremisz ser : serba finn-ugor faneve’’- vözül végered
ményben .melyikkel, függ össze magyar cser szavunk /nem a jö
vevény cser 'Quercus cerris L.'/, finnugor nyelvészeinkre 
vár. Mégis a finnugor eredet mellett hozom fel ;azt a módszer
tani elvet, hogy két magyarázati lehetőség közül inkább az 
eredetinek adjunk elsőbbséget, különösen a jövevényszónál 
jelentkező ilyen nagy jelentésbeli eltérés mellett. Részem
ről a növényföldrajz, művelődés-, és erdőgazdaságtörténet 
oldaláról kivántam.a kérdést előbbrevinni - figyelembe véve 
nyelvészein1' eddigi eredményeit - és arra az összefüggésre 
rámutatni, amely említett cser szavunkat a Kárpátmedencében 
megismert szláv jövevényszótól élesen megkülönbözteti.

L’zekután megemlítem László Gyula kutatásának azt 
az eredményét, hogy népünk rokonságának bölcsőjét az éger 
nyomán annak ősi elterjedési területén keresi.

r* 0 — O — O —

AZ FENYŐFÁNAK HASZNOS VOLT ÍRÓL.

/Megemlékezés Oroszhegyi Mihály 1656-ban megjelent munkájáról./* ' . " . * *
Reuter Cúmilló. ‘

Felsőcsemátoni Bőd Páternek 1766-ban "mostan ‘ 
élőknek, *s ezután következendőknek tanúságokra, ’s jóra- 
való felser"öntésekre" irt hires "Magyar Athenás"-át for
gatva, annak 203. 1-pján szemembe ötlött Oroszhegyi Mihály 
deák, zetelaki poéta neve, aki >«az fenyőfának hasznos vol
táról, és az sendely tsinálóknak kellemetcs-ás hasznos.: mun- 
kájokról-való históriá”-t megirta ás az emberek közé bocsá
totta. •

Az öreg Bőd Péteai, birálata igy hangzik: "Jeles 
száp elmés vursekkel vagyon irva. Vad erdőknek szelíd élő 
fája." Közlése szerint l655“ben nyomták* Mint utólag majd 
látjuk, e megállapitása hibás..

Valamivel bővebben ismerteti, Bőd Péter téves év- 
számát helyesbiti Szabó Károly a Régi Magyar Könyvtár első 
kötet éne* 384-5* lapján.. Itt fizután megtudhat juk, hogy a hat 
számozatlan levélből ;álló kis nyomtatványt betfti, papirosa 
és nyomdai kiállítása a lap j/ji ítélve Lőcsén’nyomták /mert 
ezt ármunka nem tünteti föl/ az 1656. esztendőben, mint •' 
utolsó soraiban maga is mondja. . -
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Bőd Péter által említett 1655. esztendő a munka 

megírásira vonatkozik, mert a szerző a második rész 35* ver
sében ezt irja:

Ezer hat száz után ötven ötödikben, 
az nagy -^üköllőnek el alá-mentében,
Áia Asszony havának második hetében, 
ez Verseket iram e^y nyári ereszben.

Vagyis l655» évi augusztus ho második hetében.
_ A munkának sajnos ina' csak egyetlen példányát is

merjük a kolozsvári Erdélyi Lluzeum könyvtárában, ahová Benk<5 
Ferenc adományából.került. Feltehetően cime alapján került 
be a Gerlai Arnoldtól összeállított aA magyar erdészeti iro
dalom könyvészéte 1934-ig" cimü munkának 4791* tétele alá is, 
mint a legrégibb magyar erdészeti munka. A különös cim felkeltette érdeklődésemet, s megkíséreltem fényképmásolatának 
megszerzését, hogy'tartalmával megismerkedjem. Ismeretemet 
kívánom most megosztani a magyar erdésztársadalommal, mert szakmánk történeti vonatkozásait ugyanugy ismernünk kell, 
mint a kifejezetten szakmai részét.

Nem haszontalan felidézni azt a kort s történelmi 
levegőjét is, amelyben született. 1655-ben Erdélyben II.Rákó
czi György /Í648-1660/ a fejedelem, aki eltérve bölcs elődje 
politikájától, .amelyet az 1645-ben a linzi békével tetőzött, 
országának erejét meghaladó külpolitikát kivánt. folytatni. 
Török hadak lepik el Erdély virágzó földjét, s a gyalui csa
tában l660-ban maga a fejedelem is elesik.

Érthető, ha a költő a második rész 11, versében 
igy jajdúl fel:^

Brassó Szeben, Medgyes, Szászváros, Fejérvár, 
kőhalom. Vásárhely, Besztertze, Segesvár, 
te is ki meg romiál ó szegény Kolosvár, 
jaj tsak hallani-is ez szép váras melly kár.
A szerző mivét versbe szedte, ami korára jellemző 

szokás. Nem óp]oen költő tollára való témája természetesen 
erősen csikorgó sorodat csalt ki a szerző ludtollából. Ennek 
ellenére igen érdekes dolgokat ismerhetünk meg belőle, mind 
az akkori közműveltségre, mind pedig a címben emlegetett 
zsindelycsinílás mesterségére vonatkozólag.

A mivecske célja igen gyakorlati. A költő, aki mes
terségét deák-nak mondja, úgy lát szí'" hiányában volt házának 
fedesehez szükséges zsindellyel, mert dicsérvén a zsindelyka- 
szités mesterségat, felhívja a mestereket, hogy

De mindnyájan kik itt Zotelakán laktok, 
az Scndely tsinálást kik gyikoroIlyátok, 
vagy száz száz Sendellyel meg-látogassato-, 
azt jó kedvel vészem tőletek ha adtok,
ügy látszik mások dicsérése minden korban kifize

tődő, mert költőnk is inkább zsindelyre, mint babérokra pá
lyázott.

Mivéne1' első versszakában megrója a költőket, akik
de tsak az Poéták semmit nem ujitnak, 
az fák hasznairól semmit-is nőm imák.



Ugyanígy összehasonlítja - e felhívás után - a kü
lönböző mesterségedet, a különböző fafajokat, /1-ljJ.verssza-/ 
s megállapítja a fenyőfa nagy értekét, rendkívüli hasznát.

Munkájának művelődéstörténeti értéke itt jelentke
zik, amikor részletesen ismerteti, hogy mi mindenre használ
ják fela^fenyő fáját. A 14. versben elmondja, hogy minden ház 
fenyőfából van rakva és padolva, az egész országot bejárhatod, 
másból készültet nem találni. E leírásból megtudjuk, hogy a 
faházakat fenyőfából készítették úgy, hogy nemcsak oldalait 
'rakták' fenyőből, hanem padlását /tehát tetőszerkezetét/ is 
abból készítették, a versben említett padol ige jelentése 
'szobatetőt, mennyezetet készíteni' és a székelységnél hasz
nálatos. /Magyar Tájszótár, továbbiakban MTSz, Il.k,55/*
Leirja azután, hogy a várak fedele is abból készül, amelyi
ket esetleg cseréppel fedik, !’az alá-is Fenyő fát furdalna^, 
az tserepek róla hogy le ne hullyanak", /ló.vers/ A kőmives 
munka a ház szarvazosáig tart csak, tovább ”az töb részeit 
Fenyő fához hadgya". A szarvazás ma már csak Erdélyben is
mert, ritka tájszó. A Magyar Nyelvtörténeti Szótár /tovább i- 
akb'in NySz/ is csak egy, de célunknak megfelelő adatot közöl: 
"A mely zsindely maradott, annak is a szarvazása készen ki
faragva vesze a templomban.” /NySz.III.95*/ Úgy látszik a mai 
szarufákat kell szarvazat /MTSz.II.500./ alatt érteni, s 
ezeknek a, felkészítése volt a szarvazás /17.vers/.

A 18-21. versekben a fenyő fán a-- a templomokban v?w 
ló felhasználását ismerteti, felsorolva annak felső, fenyő
ből készített alkatrészeit /tornyok fedele, fenyőfamennyezö- tek, székek, prédikálószék, oltár/.

Majd újra visszatér a világi dolgokhoz, s elmondja, 
hogy aranyos kupák részére'"Fenyő-fából Pohár széfeket éppit- 
nek'» /22,vers/. "Fenyő-fa az Asztal" ás "Fenyő-fára teszed 
akkor edgyik feled, hogy ne függjön éppen fenn-állásban tes
ted." /2 3*vers/ Megénekli költőnk, azt is, hogy vitézek had
ban "Fenyő-fa kópiát egymás ellen visznek'1, Érdekes ez azért, 
mert irott forrásain' rendszerint nem említi' meg a köpják 
anyagát. A NySz. is cs xk két esetben emlit egy somfa és egy 
fűzfa kopját. /24,vers/ Gondolatai megint visszatérnek a la
kóházra. "Fenyő-fa az ajtó kinn házadba bá-jársz", "Fenyő-fa 
az ágy-is kiben étszaka hálsz, padlásba tekintvén Fenyőfára 
találsz." /25.vers/ Padlás alatt itt természetesen megint a 
mennyezetet kell érteni. Érdekes, hogy a MTS* erre adatot 
ilyen értelemben csak Somogy megyéből ismer, "felső padlat' 
magyarázattal. Végre elérkeztünk oda, hogy "Házadon a' Sendely 
Fenyő-fából vagyon” a csűrkapuval együtt. Elárulja akkurátus 
költőnk azt is, hogy bár "az házad négy szege mindenütt Fenyő
fa, noha Tscre talpra vagyon el-fundálva". kétségtelen, hogy 
a "csere talp" itt tölgyből készült talpat jelent, Erdélyben 
nem ismeretlen cser szóval nevezni a cserzŐgübacsot szolgál
tató tölgyet. Például Apácai Csere János "Magyar Encyclopaodia 
Utrecht, .1655'’ írja: A tsorne’' természeti gyümöltse makk, 
néhai gyűiaoltse penig gallos és tsere enyv. /2 7.vers/

A házbereiidezíse1' között megemlíti a pénzes ládát 
is, pedig szegény deávunk igen hijjával lehetett a belevaló
nak. Fenyőfából készül a bölcső, s fenyő rúdon szárítják a 
megmosott fejérnemüt /2 9.vers/, fenyőből készül a kocsiddal,
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vagy amint tájszólásban mondja a ''lajtorja*, s fenyő rúddal 
nyomtatják betakarításkor a szénát, gabonát is.

A fenyődeszka és léc említése feltételezi azt, hogy 
fiirészmalmokban sem volt hiány. Újra visszatér a lakásba, s 
megemlíti a cseráptálakat tartó ”Fenyő-fa tálas??~t, a "Fenyő
fa fogas sl-t hová kanalát, süvegét és ón edényét akasztja 
/31-33. vers/.

A fenyőfa - meglehetősen naiv - dicsérete azonban 
tovább folyik. Hogy is ne, hiszen forgácsával főzni lehet, sőt 
"az Sendelyes házra kilc szert nem tehetnek"' - "némellyek al
kotmányt forgátsíval fednek", mely forgácsot a zsindely csiná
lok ”le-faragnak, osztán hogy Sendelynek aprón hasogatnak." 
/34~35*vers/ Szomorúbb témát pedit meg lantja,̂  amikor elmond
ja, hogy "Fenyő deszka közzé az holt testet teszik”, abban 
kezdted - bölcsőben - és "abban is végezed végét életednek, 
mert Sellyét tsinálnak abból holt testednek.1' /36-3 7*vers/
Az említett sellye azonos a mai zsöllye szakkel, amelyet ré
gen is ismertek /de nem lehetetlen, hogy a 'három-négy szél 
deszkából készített híd* tájszólási zseje nevét őrizte meg 
/MTSz. 11.1067,/, s költői hasonlat kíván lenni. Nem busul el 
végképen költőn’", hiszen "amaz szépen szólló Musika szerszá- 
mok”-hoz is fenyőfára van szükség. E zenei kitérés után, amely
ből Dávid király sem maradhat kí> megint prózaira fordul köl
teményünk.

A szita kérge is fenyőfából készül, a szakácsok táb
lájával együtt, melyen vágnak, a tésztát laskának gyúrnak.
Laska székelyföldi neve a metélt tésztának. XJgy látszik köl
tőnk kifogyott a dicsérni valóból, mert a 43. verstől újra 
felemlegeti, a már felsoroltakat /lakóház teteje, padlót abból 
készítenek, ajtó, ágy, asztal/. De uj témára is akad, amikor 
eszébe jut, hogy az árpa és zabsort "Fenyő fában t .rtod” s 
"Fenyő-fa edényből marhádat itatod”. A tréfa csillan meg so
raiban, amikor ilyen párhuzamot von.Az akkori műveltség ritka szavait őrizte meg a 46. 
ás 47. versszakban,, ezért teljes egészükben közlöm:

Udvaroknál midőn k-ppant, Pipát sütnek, 
kikhez drága levet Szakátsok készitnek, 
az- Tál feli fellyül Fenyő hidat tesznek, 
mcIlyet az Inasok az asztalra visznek.
Az Urak konyháján ha kuk.rojtét főznek 
mellvet tehánhusból Szakátsok készitnek, 
egy -is Fenyő magot ha belé nem tésznek, nem mondhattyák még azt igazán kükrejtnek.
Régi megoldatlan kérdés volt, hogy a-magyar szakács- 

művészetben mit neveztek hídnak. Az eddigi feljegyzésedből 
határozottan megállapítani rendeltetését nem lehetett, s igy 
R.Hutás Magdolna: Az ételvészités műveleteinek és eszközeinek 
nyelvi kifejezései legrégibb szakácskönyvünkben /Bpöst, 1958. 
58. lap/ című munkájában J'tálaló desz ka* esetleg * lécből készült 
állvány, amelyre a keményebb ételnemüt ráhelyezik-" jelentést 
tulajdonit a hídnak* Versünkből megállapítható, hogy "az Tál 
feli fellyül Fenyő hidat tésznek'* azaz *a tál fölé felül fé
ny őhidat tesznek*, kétségtelen tehát, hogy az említett híd 
egy étkezéshez használt állvány volt - feltevésem szerint
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rácsos amelyre a sültet helyeztek /itt a versben kappant 
ás-libát, mert pipe Erdélyben libát jelent/, s ezt a sülttel 
együtt a leves /mártásos/ tál fölé helyezték* Feltehetően 
azért, hogy a hidon lévő sültet'mártással locsolják, s az a 
rácsos hidon visszacsorgott a tálba.,

A HŰ3 ik kérdés, hogy mi az a kükrejt? Ennek iq meg
lehetősen nagy irodalma van, A kükre jt tehénhushoz adott már
tás, amelyet többek közt zsályával, tárkonnyal, fenyőmaggal, 
tehát erősen fűszeres izt adó növényekkel ízesítettek*

A fenyő másik haszna - folytatja versírónk müvét - 
a "Fenyő-fa szurok", amelyet vargák, borbélyok "kiknek sebe
sekkel gyakran van sok bajok" használnak* A fenyőszurok a 
gyanta lepárlása során nyert kátrányos anyag, amelyet sebke- zelésre is használtak.

Versünk szerint az időváltozást is-a fenyő viseli 
legjobban, nyáron télen egyaránt szép zöld ruhát visel. "Alat- 
ta-is néki szép gombák teremnek" mely sorral a fenyőtinoru 
gombára emlékezik szerzőn1', de megterem ott a málna is "ezt 
édességéért madara is ditsirem'’ /53~54.vers/, A következő so
rokra feltehetően a tapasztalat késztette, amikor azt irja, 
hogy "kedves ezek felett né1'! az árnyéka, nem igen szereti^ 
ott lakni az Balha". így következik az első rész vége, ismét 
védelmébe veszi a fenyőfát, "1 lény-ütő kövekkel az Isten ne 
ronts”, szélvész ellen békességben tartsa, mert !,az fáknak 
Fenyő-fa légyen az Tsászárok.'5

Az első részben a fenyőfa hasznait ismertük meg, 
a másodikban- azt tudjuk meg, ki a élnek általa és "alkotmanna^ 
valót kok ebből készitnek"-. Két ilyen mesterség van, az egyik 
a sendely tsinálás, a másik a deszka metszése. A kettő egy
mást kiegészíti, a házat fedi a zsindely, a deszka belső esz
közökhöz kell.

Szabók, bár készítenek drága köntösöket, "ők is tsak 
deszka asztalon tégláznak" azaz vasalnak, ruhaneműt /LÍTSz.II. 
680../ Az ötvösöknek ±s kell a zsindely, mert "nag*sebes eső 
az égből le-hulna, ott nékik „z nyakon jól meg-lotsoluna'1, 
de igy járnának ?„ vargák is;.

"Az egész Országban valahol kelsz és jársz1* minde
nütt zsindelyes "alkotmánt" lelünk, ahol bizony esős időben szívesen keresünk menedéket. A nagy városok sorra pusztulná
nak, ha deszka és zsindely nem volna.

a  zsindelyt pedig nem a vargák, a cendi-pendi sza
bók, sem a szíjgyártók vagy kovácsok készítik. Ezt a zsindely
csináló készíti fűrésszel, faragó késsel* fejszével,, Aztán 
tovább részletezi, melyet - miután feltehetően első leírása a zsindelykészítésnek - szószerint közlök:

"De tsak szükség ehhez faragó kés s# horony, 
az mellé az Fűrész kit szükség jól meg-vony, 
s * nagy rodailő Fejsze kinek éle verony, 
hogy az Fenyő-fában légyen haladékony,
De melly szörnyű b jjal lelik-fel az fáját,.
Sendely ts inál ásnak kik fel-vászik baj át}, 
meg-kerülik sokszor az Sik-aszó táját, mig az Fenyő-fáknak fel-lelik az jovát.
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Midőn sok járással azokat fel-talállyáv, 
ródaló fejszével az után le~vágják, 
az héját el-hántván nagy bajjal el-roják, 
vonó marhájofón viz mellé vontattyák.
Az Jg tsatornája mikoron meg-indul. 
és az föld színére nagy sok eső le-hull, 
az Kftküllő akkor erossen meg-ujul* 
az Sendely tsináló. ottan hamar fordul,
Tsudálko zhatnának kik ezeket látná’-, 
mikor az sok fákat az ár-vízbe hánnyák, 
melly veszedelemre ő magokat adgyák, 
kik az FenyŐ-fákat vizen alá-hozzák.
Az nagy mély Tengereken ha valaha jártál, 
tudom, hogy az Gályán ott-is nagy bajt lattal, 
de nem sok hogy ott-is hasonlót nem látnál, 
az fák hozásakor ha reá vigyáznál.51
Költőnk a nagy veszedelmeket - melyben az úsztatok 

forognak - a többi mesterségek miivelőivel hasonlítja össze. 
Azt hiszem nem tévedek, hogy ez az első magyarnyelvű leírása 
Magyarországon egy természetes vizfolyásban történő szálfa- 
usztatásnav„ Oroszhegyi Mihály ezért érdemel figyelmet erdó- 
szettörténeti szemszögből.

Itt közbevetőleg megjegyzem, hogy a fausztatás igen 
régen ismert volt hazánkban. Az 1075*évi, I,Géza király ál-̂  tál a garamszentbenedeki apátság részére adott alapítólevelé
ben biztosítja a monostor részére a G-aram folyón történő fa
usztatás vámját /tributum lignorum, que feruntur super Gran/, 
azután 1331* óvi kiváltságlevelében Bars városát mentesítik 
a város erősítésére száraz ás vízi utón szállított fa után 
fizetendő vám alól /Knauz: Garamszentbenedeki apátság 23-32, 
Anjoukori okmt. II,527.lap/.

Visszatérve kis erdészettörténeti kitérésünkből 
verses munkánkhoz, elmondja költőnk, hogy ha nincs fejünk 
felett zsindellyel fedett há.3, mindenünk semmit sem érs 

'•Szólhatna most erről a szegény Kolosvár, 
kinek ő romlása oh nagy Isten melly kár, 
az Sendely tsináló hogy 'nem utolsó már* 
mert hogy éppülhessen sok Sendelyt s*deszkát vár."
A  második rész 28. versében a zsindely árával is

merkedünk meg, mint irja "líe mondgya bár senki az Sendelyt 
drágának, ha abban nyoltz százat egy forintért adnak”. Kis 
tételben nyolcasával veszik, s lám nem drága, mert próbálja 
egy télen át házát fedés nélkül hagyni!

De végére érve a sok dicséretnek, költőnk is be
vallja, hogy ̂

,{Jó Sendely toinálók meg ditsirélek, 
a'tőb míveseken hatol nem tévéiek, 
sőt ez munkátokért földig emelőlek, 
ne feletkezzetek tü-is rólam kérlek,.
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De minnyájan kik itt Zetelakán laktok, 
az Sendely tsinálást kik gya^orollyátok, 
vagy száz száz Sendellyel meg-látogassato£, 
azt jó kedvel vészem tőletek, ha adtok.
Ha penig Sendelyt adni nem akarna, 
s'az Fenyőbe menne, törjék~el az Szána, 
a'Fejszéjének-ís szakadgyon-el nyaka, 
s'az Fenyő-falomja hullyon az nyakába*"

Közli költőn’- a 2.rész J>6.versében, hogy
"Ez hely közel vagyon hideg Hargitához, 
az melly jó eleve téli havakat hoz, 
közel vannak penig az Fenyő-fák ahoz*
Gyirgyo edgyik felől szomszéd az Faluhoz.”
A vershez csatolódik még egy "Conclusio" amelyben 

bizonyos iíolnos Pétert, akinek Aiagyar/Andrásfalván van zsin- 
delyes háza, emleget költőnk, a^ire kéri az ég áldását, s 
közli vele, ha fenyőfára van szüksége, tőle bőven kaphat. A 
kor szokásához hiven egy versszakban, majd a versek fejében 
újra elhelyezi nevét a szerző:~

"Sngemet Líihálynak az kik rá találnak
hinak most Zetelakán,

Llint ez História elei mutattya
az vers fejek tájékán,

Vagy az Oroszhegyit kérdezd és meg-találsz
az nagy Küköllő partyán."

A "Conclucio" után meg egy négy verses "Intés” is 
fűződik a kis munkához, amelyben "az Vevő Személyekhez" szól, 
miszerint jobb olvasgatni ilyen müveket, mint amit Ő irt,
"Hogy nem mint száradon tsapdosni az legyet",

"Jó akaró Uram hát ez Könyvet meg-vedd,
Ha az szép újságra vagyon ugyan kedved,
Ha által-olvasod tudom -meg-szereted,
Hasznát Fenyő-fának meg-mutattya néked,"
Ezzel véget ér - mai szemmel talán együgyünek lát

szó - kis verses munka. Az ismertetésemből kétségtelenül meg
állapítható, hogy Oroszhegyi Mihály munkája törlendő az er
dészet "s z ak«*-könyvei közül, s feltehetően csak ciné alapján 
került bele a magyar erdiszeti bibliográfiába is. Ennek elle
nére - az igen so< XVII. századi közműveltségre fényt vető 
adatain kivül, tartalmaz olyan közléseket, amelyeket a magyar 
erdészettörténet értékesíteni tud.

Következtethetjük munkájából, hogy a fenyőfa fel
dolgozása, felhasználása a XVII. század közepén már igen ma
gas fokon állt, a mindennapi erdilyi életben nélkülözhetetlen
né vált. A zsindelyt is Erdilyben ismerte meg a magyarság, az 
erdilyi szászoktól a XIII* század elején tanulhatta meg ké
szítését, amit elárul az, hogy szavunk a német 'schindel * 
átvétele. A németek a rómaiaktól tanulhatták a készítését, 
mert a német 'schindel* meg a latin scindula származéka. A 
magyarban első felemlitése 1400-1410 között az un. Schlagli 
szójegyzékben történik. Feltehető, hogy ismerete, használata 
a XV. században kezdődik meg nagyobb mérőkben. 1403-ban r:z
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Alsófehér'negyei Váradja helységgel kapcsolatban emlékesnek 
meg zsindelyről, az erdélyi Szászföld közelében /Zsigmeoklt. 
II/2. 123.laj)/. Itésőbb a városi építkezés elterjedésevei hasz' 
nálata nagymértékben elterjedt, tűzveszély essége azonban igen 
sok város pusztulását ovozta. Ennél? ellenére fenyőben gazdag 
vidéken mai napig használatos, nemcsak tető, hanem oldalfalak 
borítására is.

- o - o - o -

E m íSZ E  TTÖRT JílffiT,

/Az OEE veszprémi csoportjánál 19ó4.nov.17-én elhangzott
előadás./

Dr.Csőre Pál.

Mielőtt bármit is mondanán1r az "Erdészettörténet"- 
ről, meg kell határozni ennek a'szónak a jelentését és meg 
kell állapítani viszonyát más ro^onfo^alma^hoz. Mindjárt elő
rebocsátom, hogy a fogalom meghatározasok még koránt sem te
kinthetők véglegesnev. Amint az a szó nyelvtani értelméből 
is sejthető, erdészettörténet alatt az erdészetnek mint szer
vezetnek. a történetét kell érteni. Ezzel szemben az erdőgaz
dálkodás története tárgyalja mindazokat az emberi behatásokat, 
ameiyeV valamiféle gazdálkodás Veretáben az erdővel kapcso
latban bekövetkeztek. Végül az erdőtörténet foglalkozik az 
erdővne’' különböző korszakodban való változásaival, amelyek 
az ember meg^elénése előtti’ időben kizárólag természeti kö
rülmények, később részben természeti körülmények, részben az 
ember behatása következtében jöttek létre. Időrendben az u- 
tóbbi tudományág nyúlik vissza a legrégibb koro-ra. Az er- 
dőgazdálkodás története - ha a gazdálkodás szót egészen tág értelemben vesszük - az ember megjelenésével kezdődik, végül 
az erdészettörténete a céltudatos gazdálkodás megindulásával 
áll kapcsolatban. Mint ilyen viszonylag a legrövidebb időre 
tekinthet vissza.A fenti megkülönböztetéseken kivül beszélhetünk 
még az erdészeti jog, az erdészeti tudományok, az erdiszeti 
oktatás történetéről,stb. Mindezekkel kapcsolatban felmerül 
a gyü11őfogalom kérdése, vagyis annak a fogalom-meghatározó 
szónak"a" megkeresése, amellyel Összefogl?-lva az összes eddig 
felsorolta1 tat megjelölhetjük. Erre az "Erdőtörténet" negjelö- 
lés látszik a legalkalmasabbnak. Részben azért, mert - mint 
már fent említettem - ez tekint vissza a legtávolabbi idők
re, másrészt azért, mert a IUFRO által alapított erdőtörté
neti sze’toió alakuló ülésén is a szekció vezetődő a "Forst- 
geschichte" kifejezést használta gyűjtőfogalomként. Magának . 
a szekciónak az elnevezésében is ez a kifejezés szerepel. 
Dr.K.Mantel professzor az 1963 október 30-án Freiburgban meg
tartott alakuló ülésen elmondott referátumában azonban kü
lönbséget tett a Forstgeschichtc- és a Waldgeschichte között.
A "Forstgeschichte'’ mint gyüjto?ogalorn'"szerepei, amelybe

504408



azonban a Waldgeschichte nem tartoziv bele. Az ̂ utóbbi tárgya 
az erdőnev mint természeti képződménynél: a története. Azokból 
az időkből, amikor meg az ember nem befolyásolta az erdő vál
tozásait, íianem csak a természeti tényező- hatására alakulti 
Ennek kutatása paleobotanikai, Pollenanalitiari és földtörté
neti módszerekkel történik,, De Mantel is hangsúlyozza a két
féle erdőtörténet közötti szoros kapcsolatot®

Érdekes, hogy az angol elnevezés "erdészettörténe- 
tet” /history of Forestry/, a francia pedig "erdészeti tör
ténet-" et /histoire forestiére/ jelent*

A magyar nyelv az erdőkkel és a fákkal kapcsolatos 
kifejezésekben szegényebb-, és ennek megfelelően nincs megfen
ne a legtöbb európai nyelvben megtalálható megkülönböztetés 
Forst és Wald /forest és T7ood, foret és bois, stb./ között. 
Részben ebből adódik az az eltérés is, ami az általam java
solt fogalom-meghat;r ozások és a dr.Mantel által ismertetett 
definiciók között fennáll* Ismételten meg kell jegyeznem azon
ban, hogy a terminológia még nincs véglegesen rögzítve és an
nak kidolgozására az erdőtörténeti szekció alakuló ülésén ho
zott 2. számú határozat albizottság kiküldését rendeli.

Kevés olyan ága van a gazdálkodásnak és. a tudomány
nak, amelyek olyan nagy mértékben történelmi alapokon nyugod
nának, mint az erdőgazdálkodás és az erdeszeti tudományok. 
Ennek az az oka, hogy az erdőgazdaságban egy termelési folya
mat több emberöltőre terjed ki* Ezáltal a tapasztalatok és 
az elkövetett hibák következményei esetleg csak évszázadok 
múlva jelentkeznek. Ezért a jelen helyzet megértésénél elen
gedhetetlenül szükséges a múlt ismerete, de nagyon fontos ki
indulási alapot jelent a jövő erdőgazdálkodása számára is.

A történelemelőtti idők, az egyes geológiai korszakok erdőjének," az erdő" kit érje dó s é nek, összetételének, stb 
ismerete még tulnyomórészt elméleti jelentőségű. Az elmúlt 
évszázadok tekintetében ugyanennek, már komoly gyakorlati je
lentősége is van.

A kutatási módszerek is különbözők. A tágabb érte
lemben vett erdőtörtinét növényszociológiai és pollenanalitikai módszerekkel dolgozik, de felhasználja a gazdaságtör
téneti kutatás eredményeinek egyes adatait is /Pl. erdők ösz- 
szotételíre, kiterjedésére vonatkozó okleveles adatokat/.

Az erdőtörténeti irodalom ITé ne törszágban igen gaz
dag. A^Waldgeschichte köréből utalok itt a Tlagyarországon is 
hozzáférhető F.Firbás: Waldgeschichte Mitteleuropas és K. 
Bertsch: Geschichte des deutschen Waldes c. müvére.

A magyar erdőtörténeti irodalom nagyon szegény.
Az erdőtörténétre vonatkozólag értékes adatokat nyerhetünk 
Zolyomi Bálint és 3oó Rezső munkáiból.

- Az erdőtörténet jelentőségét különösen az a felisme
rés al pozza meg,~iiogy az erdők jélenlegi kitérjedését nem 
lehet kizárólag a termőhelyi feltételekből megmagyarázni. Eb
ből a szempontból döntő szerepet játszottak azok a - jórészt 
mig a történelem előtti időkben bekövetkezett - éghajlatvál
tozások. amelyek egyes fafajokat és erdőtipusökat a nekik el
méletileg legkedvezőbb termőhelyek elérésében megakadályoz
tak, pig mások részére lehetővé tették a megszerzett termő
helyek megtartását. Ennek a meggondolásnak az alapján érthet
jük meg, miért foglalkozik az erdőtőrtáneti kutatók jelentős
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része a jégkorszak idején és az azt követő időkben az erdők 
változásaival, A kutatás időbelileg nem ér véget a történel
mi idők kezdetén, hanem - bár más eszközökkel ■-» végigmegy^ 
időbelileg úgyszólván a mai napig. Az erdőtörténeti kutatás 
eredményei alapján rekonstruálták Középeurópa egyes tájainak 
jellegzetes erdőtipusait a jégkorszak utáni idők eg^es peri
ódusaiban, Az eredmények javarészt pollenkutatásokból adód
tak, a talaj egyes rétegeiben megszámlálták az egyes növények
től eredő pollenek arányszámát ás a kapott adatokból átlagos 
százalékos értékeket számítottak. Különösen az egyes lápok 
adtak erre lehetőséget., mert azok jól konzerváltak a virág
porszemeket. A rétegek mélysége és esetleg egyéb adatok alap
ján állapították meg a leletet korát. így vált lehetségessé az egyes fafajok térhódításának, vagy visszaszorulásának o- 
gyes borszakokban való rekonstruálása.

Magyarország területéről kevés ilyen adat áll ma 
még rendelkezésünkre, Németország területére vonatkozóan 
ugyan láqyégésen több adat van, de még itt is vannak megol
datlan kérdések*

Az erdőtörtánet számára érdekes adatokat szolgál
tathat a helynév kutatás is. A helynévkutatás jelentős ered
ményeket produkált Németországban. Ennek alapján is igazol
ták, hogy valamikor lényegesen több volt a lomblevelű erdő 
ezen a területen, mint a tűlevelű. B.B.Hilf írja könyvében, 
hogy 6905 helynévből 6115 van összefüggésben lombfával és csak 790 tűlevelűvel.

A helynévkutatás Németországban kb. 1000 évre visz- 
szamenőleg ad felvilágosítást. Ugyanennyi időre lehet nálunk 
is ezzel a módszerrel vissz- menni.

Nálunk a helyniykutatás mag nem adott olyan ered
ményeket, amiket erdőtörténeti szempontból különösebben ér
tékelhetnénk. Jelentős eredményeket lehet azonban remélni 
különösen a 1 3-> 14. századbeli erdő’- kutatásánál, a^határ
le Írásokban ̂szereplő határfák adatainak összegyűjtéséből és 
kiértékeléséből. Igaz ugyan, hogy itt is akárcsak a helynév 
kutatás eredményeinél óvatosságra int az a felismerés, hogy 
ezek az adatok, nem mindig az ott nagyszámban szereplő fákra, 
hanem éppen a kivételesekre vonatkoznak, A határfák ugyanis 
nagyon gyakran az állományai-otó fáktól nemcsak alakban, ha
nem fafaj tekintetében is elütő egyedek voltak. Ezért szere
peltetnek például előszeretettel hat árleírásnál vadgyümölcs
fát.

Ami a határfákból, a határjárás során fafaj feltün
tetéssel emlegetett eraTo'̂ BB'í vonható következtetést illeti, 
Magyarországon egyéb körülményekre is figyelemmel kell lenni. 
Még a l̂ c és 14. században is az országban nagy területek vol
tak lakatlanok vagy csak igen gyéren lakottak. Egyes terüle
tekre ismételten más országokbol kellett telepeseket behívni. 
Ezek a területek pedig legtöbbször a sűrű erdővel borított vi
dékek voltak, A magyarság ugyanis mint állattenyésztő nép ere
detileg a sikvidéken kívül azokat a dombvidékeket és folyó
völgyeket szállta meg, amelyekben elegyes tölgyerdők voltak. 
Ezek gyakran ligeteket képeztek, amelyek alkalmasak voltak 
az állatok legeltetésére, makkoltatás ára, ezzel szemben s Sű
rű, sötét erdőket /különösen fenyőerdőket/ nem kedvelték.
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Meg a bükkerdők öve is kivül esett a magyarság tartózkodásig 
helyén, ürdekes, hogy ezek a jelenségek még a 13. és 14. szá
zadok folyamán is kimutathatók. Ezt igazolja az is, hogy a 
"silva nigra"-kat a fekete erdőket az oklevelek királyi erdő
ként emlegetik legtöbbször /I.István király által megalapí
tott felfogás szerint u.i. a törzsek által^meg nem^szállt te
rületek: királyi birtokok.így lett az ország 2/3 része java
részt erdők az ő korában - királyi tulajdon./

líincs most lehetőség arra, hogy az erdők kiterje
désében és az egyes fafajok által elfoglalt területekben be
következett változásokat részletesen ismertessem. Itt csupán 
néhány érdekes kutatás eredményére szerellek rámutatni, annak 
ellenére, hogy ezek még nem is teljesen beigazoltak.

Az erdő változásaiból többek között például több 
kutató arra következtet, hogy a középkor végén bizonyos ég
hajlatváltozás következett be. Ez ugyan nem lehetett jelen
tős, de mégis igen érdekes, hiszen észrevehető az éghajlat
módosulásoknál altalában hosszabb időszakot szoktak felté
telezni.

A történelem arról tanúskodik, hogy az emberi^kul
túra előrehaladás a mindig az erdők visszaszorításával járt 
együtt. Általános az a nézet, hogy az erdő egyre kövesebb 
lett, de - eltekintve a legujább^ori mesterseges erdőtelepí
tésektől - ellenkező folyamat nem észlelhető. Ezzel szemben 
tény, hogy a történelmi időkben sok helyen előfordult, hogy 
az erdő minden emberi beavatkozás nélkül jelentős területe
ket visszahódított a már meginiveit területekből. Ilyen fo- 
lyamat észlelhető pl. nagy háborúkkal együttjárt nagy pusz
tulások nyomán: Magyarországon a tatárjárás,Németországban 
a 30 éves háború után.

A szükebb értelemben vett erdőtörténet és erdőgaz
dálkodás történet között természetesen szoros összefüggés 
van. Amikor az erdőtörténet leírja egy adott időpontban va
lamely erdő kiterjedését, fafajösszetételét, stb. vagy leír
ja ezeknek bizonyos időn keresztül való változását, szoros 
összefüggésbe kerül a gazdálkodás történetével, mert hiszen 
egy adott erdő kialakulására -legalább is a történeti idők
ben - a természeti tényezők mellett az emberi tevékenység 
volt befolyással.

A "gazdálkodás" kifejezés alatt régebben általában 
gazdasági java-tnaK az ember céljaira való felhasználását ér
tették. Újabban ebbe a kifejezésbe beleértjük a tervszerűség 
és a célszerűség elemeit is. A régi értelemben vett erdőgaz
dálkodás egyidős az emberrel. Az ember az ősidők óta felhasz
nálja az erdőt és termékeit a maga céljaira. Ebben az érte
lemben vett gazdálkodásnak szoros a kapcsolata az emberi 
kultúrával. A faanyag mint az építkezés és a szerszámok, va
lamint a tüzelés anyaga, azután a mellékhasználatok, külö
nösen az erdei gyümölcsök gyűjtése és az erdei legeltetés, 
a legtöbb nemzet gazdaságtörténetében jelentős szerepet ját
szott. A mellé-használathoz szokták számítani a vadászatot, 
amely a régi időkben nagy szerepet játszott az emberi szük
ségletek kielégítésében.

Ha.a gazdálkodás szó ujabb értelmét kapcsoljuk az 
erdőgazdálkodáshoz, akkor enne’"- a történetét csupán néhány 
évszázadban jelölhetjük meg. Európában általában a középkor

- 30 -

504411



végével kezdődik. Eleinte csak az erdőhasználatok szabályo
zásában állt és csak a 18. század folyamán fejlődött Nyugat- 
Európában az erdészeti tudomány annyira, hogj/ megfelelő,ala
pot nyújtson az erdőművelés és az erdőrendezés kifejlődéséhez.

Az erdőgazdálkodás történetéhez kapcsolódik az 
erdészeti jog története,̂  Ennek két fontos része van, az egyi^ 
az erdészeti törvényhozás története, a másik pedig az erdő
vel kapcsolatban a tulajdonjog és az erdőhasználati jog tör
ténete. Az első forrásai a különböző erdőrendtartások, amelyet 
a régi időben királyok, fejedelmek és földesurak adtak ki,
Az erdőtulajdon és a használati jog jelentős befolyást gyako- 
rolt az erdők kezelésére, az abban folytatott gazdálkodásra.

A német erdőgazdálkodás történetéről már A*Bernhard, 
azután A.Schwappach írtak átfogó munkákat. Emlitést érdemel 
továbbá R.B.Hilf erdőtörténeti munkája, Ezek a könyvek Magyar- 
országon is megvannak és hozzáférhetők.

Más európai országra vonatkozó ilyen irányú iroda
lomról’csp-^T^evesiiméretünkvan. Nem vitás viszont az sem, 
hogy á'mgynr erdőgazdálkodás 1945-ig nagymértékben magán vi
seli a német behatas nyomát.

Az erdélyi erdőgazdálkodás történetére vonatkozólag 
Hornániábm jelent meg 1946-ban egy elég térjédelmes munka. 
Újabban Csehszlovákiában is élén irodalmi tevékenység tapasz- 
tálható 0 25GH ix

1951-1963 években több mint 50 erdőtörténeti^tanul
mány, cikk és dolgozat látott napvilágot az Erdészeti Kutató 
Intézet keretében megindult munka nyomán,

■ A magyar erdőgazdálkodás történetére vonatkozólag 
csupán egyetlen átfogó műn’:a készült, amely azonban csak e-̂  
gész rövid történeti áttekintést ad az erdőgazdál-odás' törté
netéről, Ez a munka Lesenyi Ferenc: "A magyar erdőgazdaság 
története és mai helyzete” c. müve, amelyben a történeti rész 
azonban mindössze néhány oldal. Egyes részletkérdésekre, ille
tőleg egyes kisebb területekre vonatkozólag kisebb munkák Ma
gyarországon is k=s zültek. Ilyen pl. Tomcsányi Gyula: A garam- 
menti szállítási rendszer ismertetése, Teschler Béla: Vissza
pillantás a lykavai m.kir,kincstári uradalom múltjába, Wenzel 
Gusztáv: Magyarország mezőgazdaságának története, stb*

A magyar erdőgazdáivodás történetének megírását már 
1893-bán elliatarozta az Országos Erdészeti Egyesület. Ennek 
a valóraváltása érdekében-az első lépés az volt, hogy megbíz
ták Tagányi Károly történészt, hogy az erre vonatkozó okleve
les emlékeket gyűjtse Össze. Tagányi ennek a feladatnak ele
get is tett és aránylag rövid idő alatt nagyon sov erdőgazda
sági vonatkozású oklevelet gyűjtött össze. Ezeket 3 kötetben 
jelentette meg 1896-ban Magyar Erdészeti Ovlevóltár cím alatt. 
Ez a gyűjtemény ma is értéves forrása a magyar erdŐgazdálko- 
dás^történetének. A munka bevezetőjében Tagányi sok érdekes 
megállapítást tesz a magyar erdőgazdálkodás történetéről.

Lesenyi említett munkáján kivül azonban jelentősebb
munka az azóta eltelt közel 70 esztendő alatt nem jelent meg,

 ̂ Ma viszont már több forrás áll rendelkezésünkre az
erdőgazdálkodás történetének kutatásához. Az Országos Levél
tárban a DL rendszerbe besorozott ovlevelek-száma azóta kö
zel megkétszereződött. Ezenkívül-az erdőtörténet kutatási mód
szereivel nyerhető eredménye1" is kiegészíthetik az okleveles
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anyagot, nem is szólva a Muzeumok egyre gazdagodó régészeti 
anyagáról /pl, régi fakitermelő szerszámok, stb./ Egyébként 
már Tagányi OMeve1tárának megjelenése^időpontjában is tudott 
volt, hogy az Oklevéltárba felvett középkori anyag elég vékony.

Az előadottak következtében indokolt az erdőgazdál
kodás történeti vutatásov Megészítese, különösen a régi idő
ket illetően* Meg kell azonban jegyeznem, hogy ez a kutatás _ 
nem kis feladat es a fent alkalmazott "rendelkezésre áll” ki
fejezés alatt itt nem szabad valami rendezett és könnyen ke
zelhető anyagot képzelni. Enne1- átkutatása igen nagy feladat 
és nem lehet előre megjósolni, hogy milyen eredményeket fog 
szolgáltatni.Tekintettel arra, hogy ennek az előadásnak a kere
tében aránylag cs.v keveset tudunk elmondani azokból az ered
ményekből, amelyeket az eddig feltárt okleveles emlékek nyúj
tanak, itt csak néhány érdekes momentumot szeretnék Memelni.

Tagányi oklevél gyűjteményében is ismerteti kivo
natosan Pál mester királyi alkancellátf, oklevelét, amellyel 
•egy Pozsony megyei birtokvitc|han kötött egyességről tesz ta
núságot. Ebben szerepel egy A r M  nevű erdő, amelyről az egyes- 
ségben szereplő egyik, fél azt állitotta, hogy emberi kézzel 
vetett ma1-vból nőtt ki. Ez az oklevél 1262-ben kelt, és tanú
sága szerint 'a mesterséges erdőtelepítésben megelőztük Német
országot is, mert ott a fenyő megvet és első Mmütatható nyoma 
1368 évből származik.

Ha hitelt adunk a Landgrabnak és Bartholomeusnak 
akkor ezt az Árky nevű erdőt őseik ültették, tehát az ülte
tés aligha történhetett a 12. század vége után. Ezek szerint 
tehát ez^az oklevél azt bizonyítaná, hogy Magyarországon már 
a 12. százddban történt mesterséges erdősítés.

Mindez azonban, ha igaz is, szórványos jelenség le
hetett ebben a korban. Németországban az első tölgy' makkve
tésről szóló írásbeli emlék 1491-ből való csak. Az ezt mege
lőző időkből fenyőmagvetésről akad szórványosan egy-egy em
lék /Ilyen pl. III.Frigyes erdősítési kísérlete Wienerneu- 
stadt mellett 14^7-ben/*

Az erdő1- Mmá Issének gondolata először a helyen
ként fellépő fahiány miatt merült fel és általában megelőzte 
a mesterséges erdőtelepítés bevezetését. A fahiány különösen 
a bánfák körül lépett fel még hozzá elég vörán ¥emetországban 
a sóbányák, környékén már a 13. században, nálunv a Felvidé
kén a 15. században jelentkezik. Ez. ad ösztönzést olyan rendelkezések kiadására, amelyeknek célja egyelőre csak a kímé
letlen és főleg^rendszertelen erdőirtások megakadályozása.
Ilyen szempontból van nagy jelentősége Zsigmond király 1426- 
ban^kiadott rendeletének, amellyel megtiltotta, hogy a fel
vidéki ólombányák környékén a bányák céljára kiirtott er
dők helyét felszántsák. Ennyi intézkedés elégségesnek mutat
kozott a jövő erdőjének biztosítása céljából. Az a gondolat, 
hogj/ a természetnek mesterséges beavatkozással /ültetéssel, 
vetéssel/ segítsenek is az erdő növelésében, akvor mé^ álta
lában nem merült fel. Ez a korszak az amellyel véget ér Né
metországban a nagy erdőirtások kora, amely ott a 6,,7« szá
zadtól a 14. századig tartott. Nálunk is körülbelül akkor 
ér végett az erdőirtás.

Fontos állomás volt a tudatos erdőgazdálkodás felé

- 32 -

504413



- 33 -
vezető fejlődés utján az 1565-ben Madott első erdőrendtartás. 
Ezt Llivsa császár adta M  a Mncstári bányaerdokbéri f olyta- ~ 
tandó gazdálkodás szabályozására* Ebben az időben u.i* már 
olyan nagy méreteket öltött az erdőv pusztítása a királyi- 
kincstár számára oly nagy jelentőségű, bányáv^környékén, hogy 
a fákiszlet megfogyatkozása azov üzemeltetését komolyan ve
sz ily eztette.

Ismét évszázadoknak kellett eltelni, hogy jelentős 
lépést lehessen ezen a téren tenni* Gondolok itt a Mária Te
rézia által 1769-ben kiadott 'erdőrendt irtásra, amely már nem 
szorítkozott csupán a bányaérdőkre, de nélkülözte a törvény
erőt. Pedig az erdők pusztulása az előző évszázadok során 
ugyancsak nagy méreteket öltött, mégpedig éppen ott ahol az 
erdők fenntartására a legnagyobb szükség lett volna: az Al
földön. De sem ennek, sem'az 1791-ben megjelent első erdőtör
vénynek /1791 évi LVII te/ nem volt meg az a Vövetve zmanye, 
Hogy" az erdők, pusztulásának gátat tudott volna vetni* Az eb
ben az időben nagymértékben folytatott hamuzsirfozés egyes 
vidékeken egész erdőségek eltűnését eredményezte.

RendMvül érdekes például annak a közdelemnek a tör
ténete, amelyet az erdészet folytatott a legeltetésnek az er
dőből való kiszorítása érdekében ás amely ta1án meg napjaink- 
ban sem zárult le teljesen. Ez nyomon követhető a kiadott kü
lönböző rendelkezéseken.

Különösen a kecske veszedelmes az erdőre nézve. Az 
erdőből való kiszorítása több évszázados harc ás küzdelem e- 
redminj/e. A besztercebányai egykori erdőigazgatóság levéltárá- 
ban^számos dokumentumát őriztek annak a hadakozásnak, amit a 
hatóságok a földbirtokosokkal folytattak a legeltetésnek ha 
nem is a megszüntetése, de legalább korlátozása érdekében.

Ugyanakkor, amivor az ország egyes részein az erdőv 
megóvása később pedig felújítása érdekében már régen nagy erő
feszítéseket tesznek, az ország más vidékein hataliaas érin
tetlen erdőségek terülnek el, ahol a növedéknek csak kis ré
szit használja fel a még elég gyár lakosság. Itt az erdőfel
tárás, az erdőknek a gazdálkodás számára hozzáférhetővé téte
le a probléma. A 19. század második feliben az ipar és a köz
lekedés rohamos fejlődése oldja meg ezt a feladatot.

Az itt kiragadott eseménye1' és röviden érintett kér
dések csupán egy töredékét képezik a magyar erdőgazdálkodás 
történetének. Erről még rövid összefoglalót sem lehet e szük- 
reszabott keretek között adni.

Az erdészettörténet a követv ező fontosabb tárgyak
ra oszlik: '

Első helyen kell megemlíteni az erdészeti szervezet 
és az erdészeti igazgatás történetét. Idetartoznak még 

az erdészeti tudományok története 
az erdészeti irodalom története 
az erdészeti kutatás története 
az erdészeti szakoktatás története,
Külön fejezetként szokták kezelni az erdészettör- 

téneten belül a biográfiákat., vagyis neves erdésze1- élettör
ténetét. A magyar erdészetnél is szép hagyomány azoknak az 
embereknek az emléket megőrizni, akik az erdőv, az erdőgaz
dálkodás és az erdészet aletében jelentős munkát fejtettek M .
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Az erdészettörténet a céltudatos erdőgazdálkodás
sal e^yidőben kezdődik* Az általános erdőtörténetnek ez az 
utolso fejezete viszonylag rövid múltra tekinthet vissza*
Nem véletlen azonban, hogy az első erdészeti tisztviselők 
kinevezése a űonstitutio M&ximiliana kiadásával egyidőben 
történt.

Igaz ugyan, hogy az erdő Őrzésére hivatott sze-* 
malyzet alkalmazása nem ebben a ̂ korban, hanem mar jóval ko
rábban kezdődik,, Utalok itt az Arpád-korból ̂ ismert erdőóvó 
szervezetre, amelynek a királyi erdő-' őrzésével és a királyi 
vadászatok rendelésével kapcsolatban volt szerepe,. Az ilyen 
szervezetnek azonban nem ebben a korban találjuk az első elő
fordulását* Már Nagy Károly birodalmában meg volt a vadászok 
és erdészek szerepe, amelynek a feladata a királyi erdők ke
zelése és őrzése volt, természetesen főleg a vadászat szem
pontjából, amely az erdőhasználatok között -a legfontosabb' 
szerepet játszotta,. A magyar és a frank szervezet sok tekin
tetben hasonlít is egymáshoz. Nagy Károly udvarában a 4 főva
dászmester magas tisztséget töltött be. Nálunk is külön is
pánja volt például a királyi bölény vadászoknak.

Ez a szervezet azonban nem tekinthető erdész szer
vezetnek, hiszen ezeknek az embereknek a tevékenysége a va
dászattól eltekintve csupán az őrzésben nyilvánult meg„ Egyéb 
pl. "szakmai" feladat nem volt, de nem is lehetett,

Az első erdészeti szerv, amely Magyarországon meg
alakult az_>1742~ben felállított bánsági érdŐhivatal volt.A 
török kiűzése után ugyanis az ország déli' részének""medvédése 
éppen az erdők hiánya miatt ütközött nehézségekbe. Hiányzott 
az erdősítésekhez okvetlenül szükséges faanyag és a Tiszán 
való ellenséges átkelés ellen védelmet nyújtó erdős terep, 
Ezért katonai célok érdekében telepítene - erőőt, amelynek vég
rehajtására szervezték ezt az erdőhivatalt*

Az első "polgári" erdŐliivatalt nem sokkal később 
/1.751-ben/ létesítették Besztercebányán, A kincstári erdőket 
a budai és bécsi udvari ^amart£^"igazgat ták 1843-ig, Ezután 
a pénzügyi kormányzat igazgatása alá kerültek és csak 1881-től 
a földművelésügyhöz.

A városi erdőkben a gazdálkodás irányítására a vá-. 
rosok erdőmestereket, erdőbirákat alkalmaznak. Nagyszombat 
város egyik regi"szamdas^ÖnyveFen már 1395* táján említés történik erdomesterről /Forster/, A városi erdőmesterek azon
ban a l6-»18 században szerepelnek általában* Az összes kincs
tári, városi, közalapítványi erdők egységes felügyeletére ás 
irányítására 1809-ben nagy országos erdőfelügyelőséget állítottak felc

Az erdészeti szervezet 19,- századi fejlődése már 
eléggé ismert, ezért annak további ismertetését mellőzöm.

Felismerve az erdőtörténeti kutatások tudományos és 
gyakorlati jelentőségét, az Erdészeti Egyesület egy evvel ez
előtt erdészettörténeti szakosztályt alapította, így Magyaror
szágon is megindult - bár szerény kerete- között - az erdőtör
téneti kutatómunka,^ Ahhoz természetesen; hogy/fezen a téren 
komolyabb eredményeket lehessen elérni, nem elégendő ezt a 
munkát a társadalmi munka keretei között folytatni,
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Botanivai Köz le menye1-, 4 7. 1-2:1-3*

Keresztesi 3« /1959/: A sárvári erdők története. Erdászeti
Kutatások, 1-2:3-55*

Keresztesi 3. /1959/: A sárvári erdődről. Erdőgazdaság és Fa
ipar, 1 3. 7:15-17*

Keresztesi B. /1960/: Tizenöt év erdőgazdálkodása. Az Erdő,
9. 4:121-124.

Keresztesi B. /1962/: Úgy évszázad az erdőgazdáságfejlesztés
szolgálatában. Az Erdészeti Lapok az 
1862-1961. években. Az Erdő, 11* 8:358- 
369.

Keresztesi 3. /I963/: Sto lat w sluzbie lesnietwa. Czasopismo
''Erdészeti Lapok” w latach 1862-1961.
/Egy évszazad az erdészet szolgálatában. 
Az Erdészeti Lapok az 1862-19Ó1. évek
ben./ Sylwan, Warszawa, 107* 1:1-10.

Keresztesi B* /19Ó4/: Az erdészeti kutatás 10 éve. Az Erdő,
13. 10:447-450.

Kerkápoly G. /1954/: Megemlékezés Kiss Ferencre. Erdőgazda
ság, 8. 1 2:15-1 6.

Kerkápoly G. /1954/: A Szeged-Vörnyéki homokfásitás története
és tanulságai. Az Erdő, 3* 12:433-448.

Kerkápoly G* /I963/: 10 éves a Kisalföldi Erdőgazdaság. Sop
ron, Győr-Sopronmegyei Ny. 77*

Kolossváry Sz-né/1956/: Ötvenesatendős a magyar erdészeti mag
vizsgálat. Erdészeti Kutatások, 3*145-150.

Kolossváry S z -n é /1 9 5 7 /j Vadas Jenő 1857-1922 . Erdészeti Kuta
tások, 1957* 3 -4 :2 9 7 -3 0 1 .

Kolossváry Sz-né/1958/: A magyar erdászeti kutatásügy fejlődé
se 1945~l’958-ig. Erdészeti Kutatások, 
3-4:19-65'.

Kolossváry Sz-né/196l/: Adatok a Kerekegyházai Homokfásitó^
Kísérleti Erdészet történetéből. Erdá
szeti Kutatások 5 7. 1-3:241-273*

Kolossváry Sz-né/196l/: Koltay György 1899-1961. Erdőgazdaság
ás Faipar, 15c 11:21-22.

Kopeczky F* /1962/: Dr.Koltay György 1899-1961. Az Erdő,
11. 2:49-51.

Lády G. /1954/: Kaán Károly 1867-1940. Erdőgazdaság 8.
5 :1 3 -1 4 *
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Lady G. /1957/s ' 
Lakos Gy. /1954/: Tessedi^ Sámuel /1742-1820/. Erdőgazda

ság, 8e 1:13-14.
Lámfalussy S. /I963/: Történeti visszapillantás a soproni Er

dő mérnöki Főiskola Erdőhasználattani 
Tanszékének múltjára 1809-1947-ig. Erdé
szeti és Faipari Egyetem Tudományos Köz
leményei, 1-2:291-302.
Emlévbeszéd Modrovich Ferenc felett. 
Erdészeti Kísérletek, 47. 1-4:1-17.
A centenárium évszázada és az erdőgazda
ság, Erdészeti Lapok, 84. 1:5-21.
Kaán Károly szobrának felavatásához.
Az Erdő, 7. 11:405-408.
A Selmecbányái Erdészeti Tanintézet tör
ténete /1808“1846/. Erdészettudományi 
Közlemények 1958. 2.sz. mellékleteként. 
Budapest, Ságvári Ny, 119*

id.Béky Albert dr. Az Erdő, 6. 5:198-200

Lesenyi F. /1947/:

Lesenyi F. /1948/';

Lesenyi F* /1958/:

Lesenyi F* /1959/:

Lesenyi F. /1962/:

Madas A. /1958/:

Madas A« /I962/:

Magyar P. /1955/ 
Magyar P. /1957/

Magyar.P* /1959/ 
Magyar P. /19Ó2/

*
Magyar P,./196l/ 

Marjai Z. /I962/ 

Márkus L. /1959/ 

Márkus L# /1962/ 

Mátyás V. /1960/

Haladó erdőgazdasági törekvések, a két 
világháború közötti korban. Az Erdő, 11. 
9:402-409*
Kaán Károly emlékezete. Az Erdő, 7«
11:401-405-
Az "Erdészeti Lapok1’ alapitásának szá
zadi*- évfordulójára. Az Erdő, 11. 1:1-2.
Dr. Fehér D<íniel. Az Erdő, 4. 3:81-83.
Illés.Nándor halálának 50. évfordulójá
ra. Az Erdő, 6. 4:156-160.
Dr. Bovor Bezső. Az Erdő, 8. 5*199-200.
Dr. Jávorka Sándor 1883-1961. Az Erdő,
11. 1: .31-3 4.
Dr.Both Gyula 1873-1961, Az Erdő, 10.
3:81-87*
Dr. Koltay György.- Erdészeti Kutatások, 
58. 1-3:399-402.
A Keszthelyi Erdő és Vadászat oskola. 
Erdőgazdaság és Faipar, 1 3. 7:20.
Dr. Fekete Zoltán 1877-1962. Az Erdő,
11. 11:481-484,
Dr.Bokor Hozső. Erdészeti Kutatások,
5 6, 1-3 :361-364,

Modrovich F. /1945-46/: Kriopel Móric 1867-1945. Erdészeti
' Kisárletek, 4 6, VIII-XII.

Moór E. /1947-48/: Néhány‘fanévünkről. Magyar Nyelvőr,
285- 288 ,
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Nádor I. /1960/: 

Nagy L. /1948/:

Nagy L. /1954/: 

Nyéves I. /1962/;

Ny évea I. /1955/s 
Palócz J. /1964/:

Pántos Gy. /1964/:

Partos Gy. /1955/: 
Reuter.C* /1962/:

Roth Gy. /1957/:

Roth'Gy. /1958/:

Roth-Gy. /1960/:

Sáli E. /1964/: 

Sitkey J. /1964/;

Solymos E. /1958/: 

Somvuti E, /1962/: 

Szabó M. /196l/: 

Szabó M. /1964/:

Szederjei A. /1953/: 

Szunyoghy J. /I963/: 

Tóth ü. /1964/j.

Tessedi1”- Sámuel szerepe az Alföld fásí
tásában. Az Erdő, 9. 10:380-384.
A magyar erdők száz éve. Erdőgazdaság,
2. 5- 6 : 5- 10.
Az erdőgazdasági helyzet száz év előtt.
Az Erdő, 3. 12:445-449.
Idős fáv konzerválása* Az Erdő, 11.
7:320-323.
Decrett József /1774-1841/ élete és mun
kássága. Az Erdő- 1955*"4. 2:69-72.
A műszaki fejlesztés helyzete és felada
ta az erdőgazdaságovban. Az Erdő, 1 3. 
10:454-456.
Dr.Varga Lajos 1890-1963. Erdészeti és 
Faipari Egyetem Tudományos Közleményei,
1 :215-2 1 6,
Az erdészet tiz évett Az Erdő, 4, 4:145-147
Őshonos-e az erdeifenyő a Sselioségben?
Az Erdő, 11. 6:284-286.
Emlékezzünk Vadas Jenőre! Az Erdő, 6. 
169-172.
A magyar erdészeti kutatásügy története 
1898-tŐl 1940-ig» Erdészeti Kutatások,
3-4:5-18.
Megemlékezés dr.Ambrózy Istvánról. Az 
Erdő, 1960c 9, 11:413-415.
Az erdőművelés főbb irányai az elmúlt 
tiz évben. Az Erdő, 1 3. 10:440-444.
A fagyártmánytermelés 10 éves fejlődése 
az állami erdőgazdaságok területén.
Az Erdő, 1 3. 10:457-458,
A Baja környéki erdővágók nyelve. Erdő- 
gazdaság és Faipar, 13® 2:22-23#
Lesenyi Ferenc 1887-1962. Az Erdő, 11. 
11:494-495.
Tessedik és az Alföld fásítása. Erdő- 
gazdaság és Faipar, 15. 6:23*
Hogyan irt Pethe Ferenc az erdőművelés
ről több mint 150 évvel ezelőtt? Erdő- 
gazdaság és Faipar, 18. 10:10*
A muflon meghonosítása és hazai populá
ciói, Erdészeti Kutatások, 59. 3:H1-*125*
4000 éves szarvasagancsod Magyarorszá
gon. Magyar Vadász, 16. 10:16-17.
Az erdőgazdálkodás ás faipar munkaerő- 
helyzete, Az Erdő, 13c 10:478-481.
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Tóth S. /1964/: ' Vadgazdasagunk helyzete. Az Erdő, 1J.
10:476-478.

Tivos B. /1950/: Növénynevek a. Hortobágyról. Magyar
Nyelvőr, 368-371*

Tyszviewicz 3, /I963/: Na jubilesz bratniego czasopisma "Er
dészeti Lapov” / A baráti ''Erdészeti 
lapok” jubileumához/. Sylwan, Warszawa, 
107. 1:11-13.

Tysẑ ie-wicz S. /I963/: Ungarns Forst'wirtschaft seit dem Frie-
den von Trianön /Magyarország erdőgaz
dasága a trianoni béve óta/. Internatio- 
naler Holzmarvt, Wien, 59. 14:10-12.

Várszegi F. /1964/: Az erdészeti és faipari oktatás tiz eve.
Az Erdő, 13. 10:482-484.

Vas Z.-Vida L. /1962/: Gsongrád megye erdőgazdálkodásának fej
lődése, helyzeté és fejlődési lehetősé
gei. Szegedi Ny. 50 old.

Vertse A. /1964/: Hermán Ottó. Magyar Vadász, 17* 7*8.
Winvler 0. /1958/: Solt Béla egyetemi tanár /1877-1958/.

Erdészettudományi Közlemények, 2:249-251*
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