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TÁJKÉPEK ÉS TÉRKÉPEK AZ ERDŐTÖRTÉNETI KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN

Dr. Márkus László

Az erdőtörténeti kutatás sokat m eríthet a régi ábrázolásokról. Az egykorú 
látképek, vázrajzok, kéziratos térképek elsőrendű kútfők, a m e ly e k  jó f e lv i 
lágosítást adnak az erdők hajdani elhelyezkedéséről, kiterjedéséről, néha még 
a fafajokról és az erdőben folyó munkákról is  tájékoztatnak. Különösen a té r  - 
képek forrásértéke jelentős, m ert az adott időpontban nagy pontossággal örökí
tik meg a valóságot. A különböző időkben készült térképek pedig, a végbement 
változásokról adnak hű képet.

A lát- illetve tájképekről, amelyek rendszerin t kisebb területeket, legtöbb
ször egy-egy település vagy kilátópont környékéről adnak eligazítást ré sz le te 
sen nem kívánok szólni. E képek elem zésénél óvatosnak kell lenni, m ert nem 
ritkák az elrajzolások. A hazai tájókat ábrázoló , főleg m etszet anyag m egle
hetősen gazdag, erdészeti értékelésük még nem történt meg.

A térképanyag tarta lm a alapján négy nagy csoportba osztható. Az első cso
portba a különböző időpontokból szárm azó, viszonylag nagy léptékben készült,
u. n. katonai térképek sorolhatók. A második csoportba az egyes községhatáro
kat felölelő kataszteri térképek oszthatók be. Az em lített két csoport térképeit 
hivatalos térképeknek lehet nevezni, m ert elsőrendű céljuk hivatalos v o l t .

A harmadik és negyedik csoport térképeinek nagy ré sze  főleg a nagybirtokok 
gazdálkodási céljait szolgálta. Ebbe a csoportba sorolhatók azok az 1700-as 
évek második felétől kezdődően készült rendszerin t egész községhatárokat fe l
ölelő térképek, amelyek a hivatalos kataszteri felvételt megelőző idők e lső ren 
dű forrásai. A negyedik csoportba tartoznak a kisebb-nagyobb területeket fe l
ölelő céltérképek, amelyek egy-egy nagybirtok mező vagy erdőgazdaságát vagy 
ennek egy részé t ábrázolják. Ebbe a kategóriába sorolható az erdészeti célo - 
kát szolgáló, főleg erdőrendezési térképek is.

Nézzük meg, hogy az egyes csoportba tartozó térképek erdőtörténeti hasz - 
nositásának milyen lehetőségei vannak. Hazánk területének felm érését 1765-ben 
Mária T erézia rendelte el. E katonai célokat szolgáló térképezési munka azon
ban csak II. József alatt fejeződött be, éppen ezért felvételeket " J o z e p h i n i s c h e  
Aufnahme" néven is szokták emlegetni. Hazai felm érések 1766-1773 és 1782-
- 1785 között voltak. A grafikus három szögezésen alapuló térképek m éretaránya 
1 : 28. 000-hez. A térképeken a politikai határok a települések , az egyes gazda
sági művelési ágak, v ízrajzi adatok és a különböző utak jól megkülönböztethető 
módon találhatók meg.A térképek jelkulcsa nem egységes. Domborzati ábrázó - 
lása, pillacsikos, m agassági adatokat nem találunk a térképeken. Sok a hiba a 
nevek írásában, ami jórészben annak tulajdonítható, hogy a felvételezők csak 
egy része  volt magyar.
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A felm érési munkákkal egyidejűleg országleirások is készültek, amelyek
be a térképen fel nem tüntethető fontos adatokat gyűjtötték egybe. A térképek 
és a hozzájuk tartozó leirások  igen nagy értéket képviselnek agrártörténeti és 
ezen belül e'rdőtörténeti vonatkozásban is. L eirórész összeállítását térképeket 
készítő katonai szervezet készitette egységes űrlapokon. Jelenleg csak az er - 
dokkéi foglalkozó országleirásokről némi tájékoztatást kivánok adni. A leírások 
egy-egy községet tárgyalnak csak, közük az erdők kiterjedését, a található fa
nemeket, a kor viszonyokat, erdő sűrűségét és azon való közlekedés lehe.ősé
gét. Nagyobb ü res foltok találhatók az erdőben, a r ra  külön kitérnek, megemlékez
nek a fásitásokról. Nyir, hárs, fűz, éger, cser, tölgy, bükk és fenyőerdőkről 
beszélnek, megkülönböztetnek bozótost, bokrost, cserjést, de em lítést tesznek 
vegyeskoru erdőről, nagy vagy öreg erdőről, ritkásró l és fiatalosról is. Beszél
nek ritkásokról, tarolásokról, erdei legelőkről, magas törzsü , középmagasságu 
erdőkről is. Kitérnek a leírásban  a r ra  is, hogy mely erdők vannak közös haszná
latban. Az erdész és vadász házak helyét is  megtudjuk e feljegyzésekből, adató - 
kát találunk a tutajozásokra is. Közlik a leírások a talajviszonyokat.

Ezen első  katonai felm érés kéziratos színes térképeit titkosan kezelték , sok
szo ro sítá sra  nem kerültek, eredeti kéziratos példányok a bécsi hadi levéltárban 
vannak. A Budapesti Hadtörténeti Intézet Hadtudományi Térképtárában azonban 
az eredetivel azonos nagyságú fényképmásolatok találhatók, amelyekről bárm i
kor lehet m ásolatot kapni.

Az első katonai felm érés térképeinek és országleirásainak erdészeti vonatko
zásait egyes erdőtörténeti tanulmányok!' an az erdészeti kutatók m ár részben ed
dig is hasznosították. Ezen hatalm as és értékes anyag rendszeres erdészeti fe l
dolgozásával azonban még adósak vagyunk.

Főleg ezen első  katonai felvétel alapján készitette el a Vízgazdálkodási Tudo
mányos Kutató Intézet "M agyarország v ízrajzi térképe a vizek szabályozása e- 
lőtt a XVIII. XIX. századforduló idejében " cimü térképét. E rrő l a nagyszerű 
színes térképről igen jó összefoglalást kaphatunk az erdők akkori, a mainál 
lényegesen nagyobb kiterjedésérő l. Ugyancsak ezen térképek alapján készitette 
el Kogutowitz a Dunántul erdősültségének változását ábrázoló térképét

A második katonai felm érést I. Ferenc rendelte el 1806-ban. A terepi mun
kák 1806-tól 1869-ig tartottak. Anyagi nehézségek m iatt a munkák 1809-ben. 
1812-16-ig, 1820-1826-ig, 1830-1836-ig és 1848-1850-ig szüneteltek. A m áso
dik felm érésnél felhasználták az idő közben meginduló , a kataszteri felm érések 
anyagát is. M éretarány 1 : 28. 800-hoz volt. A térképek részletesebbek az első 
katonai felvételnél, a jelkulcsa 1827-től egységes. Az eredeti színes kéziratos 
térképek Bécsben, a fotómásolatok pedig Budapesten találhatók a m ár em lített 
helyen. Ezen második katonai felm érés térképei is igen jól hasznosíthatók az 
erdőhatárok változásainak megállapításánál. E felvételhez azonban országle- 
irások nincsenek, igy erdőgazdasági szempontból kevesebbet adnak, mint az 
első  felvétel.

\ '
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A harmadik katonai felm érés 1869-ben indul meg nagy körültekintéssel 
és pontossággal, a felvételi lapok 1:25. 000-es mértékkel készültek, a fo r
galomba kerülő példányok azonban 1 : 75. 000-es m éretaránnyal. Az első 
világháború alatt az 1:25. 000-es m éretaránynak egy ré sz é t is sokszorosí
tották. E rdészeti jelentőségük az előző két felvételnél lényegesen kisebb, 
m ert ebből az időből m ár a rész le tes  kataszteri felvételek szinte hiányta
lanul megvannak és tekintélyes az erdészeti térképek szám a is.

A harmadik katonai felvételen alapuló helyesbített és részben más m ére t
arányban készült katonai térképekről nem kivánok megemlékezni, m ert ezek
nek erdőtörténeti jelentősége megheletősen kicsi.

A térképek másik nagy kategóriáját a kataszteri térképek teszik ki. Az 
országos kataszteri fe lm érést hazánkban 1849 október 2Ó-i császári parancs 
rendelte el.

Az első rész le tes  terepasztalos felm érés 1856-ban a soproni kerületben 
indult meg, a kataszteri felm érés azóta folyamatos. A községhatáronként ké
szült első felvételek igen jó topográfiai eligazitásokat adnak. Meglehetősen bő 
a térkép felira tos anyaga is. A térképen található helyi elnevezésekből gyakran 
a felvételt jóval megelőző időkre vonatkozó értékes erdőtörténeti megállapitá- 
sok vezethetők le. Példaképpen em litem  csak, hogy a dűlő nevekből régi erdők 
helyére, fő fafajaira lehet következtetni. A ma m ár szántó müveléságon "Öreg 
tölös" dűlő régen valószinü tölgyes volt. Néha az erdőben folyó munkákra is 
utalást kapunk. Például Hamuházséd patak névből a r ra  lehet következtetni, hogy 
a környéken ham uzsirfőzés volt, a főzőhely valószinüleg éppen a patak völgyé
ben volt. A kataszteri térképek igen értékes dokumentumok különösen azokra 
a terü letekre vonatkozóan, amelyekről nem készültek erdészeti térképek. A 
korai felvételeket a levéltárakban, az utolsó felvételt az egyes tanácsoknál le 
het megtalálni.

A kataszteri felvételeket megelőző idők nagyobb te rü le tek re , pl. egész 
községhatárokra vonatkozó térképeiről általánosságban ugyanazt lehet mondani, 
amit m ár a korai kataszteri térképekről elmdontunk.

A negyedik csoportba tartozó erdészeti térképek igen fontos dokumentumok. 
Az erdők térképezése - az üzem tervek összeállithatősága érdekében - viszony
lag korán megindult. Tagányi munkájából tudjuk, hogy a közalapitványi erdők 
kezelési u tasitása m ár 1800-ban előirta, hogy az erdőgyakornokoknak meg kell 
tanulni a gyakorlati fe lm érést és a térképszerkesztést. A korai kéziratos t é r 
képek jó része  az Országos Levéltárban található meg. A kutatási munkát meg
könnyítő fotókópiák innen bárm ikor, olcsón beszerezhető ,. Az Országos Levél
tárban és a Megyei Levéltárokban számos kéziratos térkép , illetve térképgyűj
temény található.

Ila-Kovácsics : " Veszprémmegye helytörténeti lexikona" alapján kis felm é
ré s t készitettem , példaképpen a régi V eszprém m egyére vonatkozó térképekről 
25 éves periódusokkal. A térképeket tárgyuk szerin t 3 csoportba osztottam  :
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a. /  nagyobb, rendszerint egész községhatárokra vonatkozó összefoglaló
térképek, amelyek nagyobb részén  az erdők is megtalálhatók,

b. /  erdészeti térképek,
c . /  egyéb térképek ( határviták térképei, vízrendezés, stb. ) térképek

Felvétel ideje

K a t e g ó r i a

a b c
T é r k é p e k  s z á m a

- 1775 18 - 2

1776-1800 38 9 9

1801-1825 6 20 6

1826-1850 20 4 14

1851-1875 179 6 18

Ö s s z e s e n 261 39 49

A fenti kimutatásból láthatjuk, hogy a kataszteri felm éréseket megelőző 
időből ( 1850 év előtt ) a régi Veszprém  megye terü le térő l összesen 82 db 
térképet ism erünk, amelyből 33 db kimondottan erdészeti. A kataszteri fe l
m érések megindulását követő, de az üzem tervi kötelezettséget megelőző idő
ből szárm azó 179 db térkép nagyobbik érsze  jól hasznosítható korai kataszteri 
térkép.

Az erdők egyrészében az üzem terv szerint való erdőgazdálkodást az 1879. 
XXXI. te. ir ta  elő. A törvény rendelkezésének megfelelően a múlt század utol
só két évtizedében szám os üzem terv és ennek m ellékletét képező erdészeti t é r 
kép készült el. Ezek erdő- illetve állom ánytörténeti értékelésérő l most nem kí
vánok szólni. Legnagyobb részük a megyei levéltárokban megtalálható, ugyanis 
a jóváhagyott üzemtervek egy példányát, a hatósági példányt, a megyei levéltá
rakba kelleti. elhelyezni. A hatósági példányok legnagyobb része  átvészelte a há
ború pusztításait és értékes dokumentumai lehetnek erdőtörténeti kutatásunknak.

Láthatjuk, hogy kb. 200 évre visszam enőleg rendelkezésünkre állnak a. külön
böző olyan térképek, amelyekből igen pontosan rögzíthetjük az erdők egykorú k i
terjedését és annak változását. Ez az értékes dokumentum anyag azonban nem egy 
helyen tárolódik, igy erdő és állom ánytörténeti feldolgozásuk rreglehetősen nehéz
kes. A kutatást nagyon megkönnyítené, ha a különböző helyeken fellelhető erdészé” 
ti térképek jegyzékét összeállítanánk, A következő lépés volna egy központi e rd é 
szeti térkép archívum összeá llítása , amelybe ezeknek a térképeknek a fotókópiái 
kerülnének.
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F O R R Á S M U N K Á K  :

Theodorovits

Cserny Győző :

Földmivelésügyi m. kir. 
M inister :

M. Kir. Földmivelésügyi 
M iniszter :

M. kir. Földmivelésügyi 
M iniszter :

A szeged-királyhalom i m. kir. erdőőri szakiskola 
ism ertető je. Kézirat. 1899.

A vadászerdei m. kir. erdőőri szakiskola, alsóbb 
erdészeti szakoktatásunk fejlődése.
Budapest 1902.

U tasitás a m. kir. erdőőri szakiskolák kezelése 
alatt álló és a vadászati szakoktatás czéljaira 
szolgáló saját, valamint kibérelt vadászterü le
tek felügyelete és  kezelése tárgyában Bpest. 1900.

A vadászerdői m. k ir. erdőőri szakiskola házsza
bálya. Tem esvár 1910.

/
A magyar királyi erdőőri szakiskolák szabályza
ta. Budapest 1908.

Erdészeti Rendeletek T ára. Budapest 1938.

Az E rdészeti Lapokban megjelent pályázati hirdetmények az erdészeti szak is
kolákba.

Erdészeti É rtesítő  1955-től.

ÁGEM É rtesítő  1951-1953-ig.

Mezőgazdasági É rtesítő  1953-1955.

Bihary :

Osváth

Jablánczy

Osváth

Esztergom i erdésziskolánk 25 éves emlékünnepe 
E rdészeti Lapok 1949 évf. 5. sz.

Munkáskádereink szakmai továbbképzéséről 
E rdészeti Lapok 1949. 11.

Közép- és felsőfokú oktatás a Szovjetunióban 
Erdőgazdaság 1948. 15-16.sz.
Első erdeim unkás-szaktanfolyam . Erdőgazdaság 
1948. 20. sz.

Erdei munkásság szakmai képzése. Erdőgazda - 
ság 1948. 21-22. sz.
Megnyílt Esztergom ban az Erdőgazdasági Közép
iskola. Erdőgazdaság 1948. 21-22. sz.
Guthi első  állandó erdeimunkás szaktanfolyam. 
Erdőgazdaság 1949. 5-6. sz.
Erdei szakmunkástanfolyam K irályréten. 
Erdőgazdaság 1949. 7-8. sz.
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Osváth:

Tuskó L . :

Ákos L . :

Fekete J. : 

F irbás O .: 

Tuskó L , :

Ágfalvi I. :

Di'. Kollwentz Ö. 

Márkus L. : 

Nemes J . :

Dr. Kollwentz Ö.

Tizenkettedik erdei szakmunkásképző iskola. 
Erdőgazdaság 1949. 19-20. sz.
Erdők napja Esztergomban.
Erdőgazdaság 1949. 19 2 0 .sz.

Megnyilt a soproni erdészeti technikum. 
Erdőgazdaság 1950.12. sz.

E rdészeti oktatásunk forradalm i átalakulása. 
Erdőgazdaság 1950. 12. sz.

Az erdészeti szakoktatás időszerű kérdései. 
Erdőgazdaság 1952. 1I-.L2. sz.

M iért mostohagyerek az erdőipari technikum ? 
Erdőgazdaság 1953. 23-24 .sz.

Az erdésztechnikus képzésről. Erdő 1955. Í J . sz. 
Az erdészképzés kérdéséhez. Erdőgazdaság 1956.
12. sz.

Az erdész szakképesítésről.
Erdőgazdaság 1957. 10. sz.

75 éves az ásotthalm i szakiskola.
Erdőgazdaság 1958. 11.sz.

Keszthelyi Erdő és Vadászat Oskola.
Erdőgazdaság 1959. 7. sz.

Az erdőgazdasági szakmunkás-képzés helyzete 
és irányelvei.
Erdő 1961. 3. sz.

Gondolatok a szakmunkásképzésről.
Erdőgazdaság 1961. 8. sz.

Készült a MTESZ. Házi Nyomdájában 
1966. novemberében 

400 példányban 
T. s z . : 10315 .

A k iadásért felelős : dr. Ágfalvi Im re
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