- 27 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 íS Z 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 utóbbi tudományág nyúlik vissza a legrégibb koro-ra. Az erdőgazdálkodás 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
felsorolta1tat megjelölhetjük. Erre az "Erdőtörténet" negjelölés 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 "Forstgeschichte" 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
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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 "erdészettörténetet” /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 korsza
kok erdőjének," az erdő" kitérje dósének, 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 pollenanali
tikai módszerekkel dolgozik, de felhasználja a gazdaságtör
téneti kutatás eredményeinek egyes adatait is /Pl. erdők öszszotételíre, kiterjedésére vonatkozó okleveles adatokat/.
Az erdőtörténeti irodalom ITénetörszágban 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 f
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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- 29 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 ogyes 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 viszszamenőleg 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
leÍrásokban ^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 l^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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- 30 Meg a bükkerdők öve is kivül esett a magyarság tartózkodásig
helyén, ürdekes, hogy ezek a jelenségek még a 1 3 . 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 folyamat 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
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- 31 végével kezdődik. Eleinte csak az erdőhasználatok szabályo
zásában állt és csak a 18. század folyamán fejlődött NyugatEurópában 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 gyakorolt 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 Magyarországon 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 tapasztálható 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 vonatkozól
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 garammenti 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 erdŐgazdálkodás^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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- 32 anyagot, nem is szólva a Muzeumok egyre gazdagodó régészeti
anyagáról /pl, régi fakitermelő szerszámok, stb./ Egyébként
már Tagányi OMeve1tárának meg jelenése^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 egyességben 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 Wienerneustadt mellett 14^7-ben/*
Az erdő1- M m á 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 1 3 . században, nálunv a Felvidé
kén a 1 5 . században jelentkezik. Ez. ad ösztönzést olyan ren
delkezések kiadására, amelyeknek célja egyelőre csak a kímé
letlen és főleg^rendszertelen erdőirtások megakadályozása.
Ilyen szempontból van nagy jelentősége Zsigmond király 1426ban^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
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- 33 vezető fejlődés utján az 1565 -ben Madott első erdőrendtartás.
Ezt Llivsa császár adta M a Mncstári bányaerdokbéri folyta- ~
tandó gazdálkodás szabályozására* Ebben az időben u.i* már
olyan nagy méreteket öltött az erdőv pusztítása a királyikincstár számára oly nagy jelentőségű, bányáv ^környékén, hogy
a fákiszlet megfogyatkozása azov üzemeltetését komolyan ve
sz ilyeztette.
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 Vövetvezmanye,
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 ta1 án meg napjainkban 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 eredminj/e. A besztercebányai egykori erdőigazgatóság levéltárában^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 szükreszabott keretek között adni.
ra oszlik:

Az erdészettörténet a követv ező fontosabb tárgyak
'

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 erdészettörténeten belül a biográfiákat., vagyis neves e rdésze1- 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 k o 
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
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£^ "igazgatták 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 1 3 9 5 * 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 állí
tottak felc
Az erdészeti szervezet 19,- századi fejlődése már
vezetnek,

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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