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 kongreszszusán felkarolta és létrejött ennek a nemzetközi szervezetnek
az erdészettörténeti szekciója /02 Forstgeschichte/, amely
első alakuló ülését 1 9 6 3 . október végén tartotta Freiburg im
Breisgeu-ban, az ottani egyetem erdészettörténeti intézetében.
A IUFRO kongresszus a szekció elnökének dr.Kurt Ilantel professzort?-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 forditható• Ide
tartoznak a paleobotanikai vizsgálatok, a fosszilis famarad
ványok vizsgálata, az évgyűrű kronológia, stb. Az erdőtörténet terén .a legismertebb munkák egyike F. Firbas "17aldgeschichte Mitteleuropas" /1949-1952/ c. könyve, hazai viszony'latban pedig An d r e á n s z k y ^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 erdészettörténeti szekció tárgykörétől a tagintézeteknek kiadott
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tájékoztató miitatja* Eszerint "Az erdőre kifejtett emberi be
folyásod történe 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 erdőrendezés és az erdészeti technika története/, a táji erdőtörténet, 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 követke z ő k b e n ^körvonalazták;
erdészettörténeti dokumentáció és gyüjteményezés^ kiváltkép
pen irodalom,' levéltári anyagok, életrajzok, egyeb ^erdészettörténeti 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 erdészettörténeti 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
nőti 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 munkás
ságára utalhatun-1-.
a másjk irányzat a termőhely jelentőségének a máso
dik világháború utáni előtérbe kerülésével, illetve a termő
hely- "és növénytársulásban térképezassoT‘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 termőKelyterképezésneí'- 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?; er
dő- és az erdészettörtehet összefonódása tapasztalható. Ennek
az irányzatnak legismertebb képviselő jé a nemrég elhunyt
F.Hornstein. Szerinte az erdőtörténet /Waldgeschiöhte/ szükebb 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/'^ gyakorla
ti erdogazda támogatása a kezelése alatt álló erdő múltjának
feltárásival. Az 1/ ás 2/ feladat megoldását valósította meg
-a "Wald uu^d Mensch” c. /Ravensburg, 1951/ c. könyvével.
Allománytörténeti vonatkozásban figyeimet érdemel
E.Sitté /22/ állománytörténeti vizsgálati eljárása, növény
táraulástul vonatkozásban pedig H.L'ingner /10/ osztályozá
sa, amelyben..a növénytársulástani osztályozási rendszert hoz
za összhangba-Ilornste 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
jéköztatás szerint c sak 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
e m lékezik 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/, Lengyelországra vonat kozóan pedig St*Kjnasto~wski .javasolta* A len
gyel levéltárak erdészeti okmány any agáról St. G-orzyn'ski /4/
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- 7 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 létesitette-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£jazdasagi iizemterveket jelölte meg .és a sárvári erdők^ történeté
nek feltárásával ezeknek a dokumentumoknak értékét bizonyí
totta be.
Az ERTI-ben az erdészettörténeti kutatásokat 1 9 5 9 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 összehasonlitási 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 / . 1 9 6 l-l'9 6 '5 között
a kutatás tárgya a Magas-Bakonyban lévő ugodi erdészet erde
inek és erdőgazdálkodásának története. Feladatunk tehát egy
gazdasági egység /erdészet/ és ennek érdeiben folyt gazdálko
dás múltjának, feltárása. Munkánk főleg az üzemtervekre ép ü l '
fel. Ugodon állománytőrténéti vizsgálatokat is végzünk. A^jelenle^i országos távlati kutatási tervben az erdészettörté
neti '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 erdőgazdaságban a nemzedékekre kiterjedő termelési folyamat a
jelennet ás a múltnak olyan méretű összefonódására vezet,
amilyen egyetlen más gazdasági ágazatban sem fordul elő. Ezárt 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,

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 erdészettörténeti 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 erdészettörténet 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 ásához.
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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.
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