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AZ ERDEI FÁK SZEREPE A RÉGI HATÁRLEIRÁSOKBAU
ÉS ENNEK ERDŐTÖRTÉNETI JELENTŐSÉGE
Dr. Csőre Pál

A birtok határoknak és a megjelölésüket szolgáló határjeleknek már az
ókorban is nagy jelentőségük volt. Sicculus Flaccus római földmérő
leirta, hogy a határköveket olajjal bekenték, megkoronázták, befüstöl-ték és az áldozati tűz hamuját helyezték el rajtuk. P.Ovidius Naso ró
mai költő /i.e. 43

i.u. 17./ Terminalia c. versében megénekelte a

határkövek tiszteletét és a határ istenségének megünneplését.^

A határok és az azt kijelölő határkövek és határfák szent és sérthe
tetlen volta már a legtöbb ókori népnél a határok tiszteletét váltot
ta ki. A biblia is megátkozza azt, aki felebarátja határát megszükiti.
Később sok monda szövődött a határokhoz és a határjelekhez.

Magyarországon a földbirtok jogi helyzetét először I

István király,

majd utána több Árpád-házi uralkodó törvénye fokozatosan kiépiti. A
XI. és XII. századokat még a királyi erdőbirtok adományozások jellem
zik. A XII.sz. végén és a XIII. sz. elején már mind gyakrabban talál
kozunk magánszemélyeknek földbirtokukkal kapcsolatos jogügyleteivel.
A végrendelet mellett az adásvételi szerződésekben és zálogszerződé
sekben kezdenek szerepelni a földbirtokok. A jogügylet tárgyát képező
földterületet földrajzilag is meg kell jelölni, kiterjedését, határait,
tartozékait le kell irni. A határleirások eleinte nagyvonalúak, de ké
sőbb mind pontosabbá, részletesebbé válnak.
A határok: út, árok, vizfolyás, erdőszéle és egyéb olyan terepalakula
tok, amelyek alkalmasak arra, hogy két területet egymástól szembetűnő'
en elválasszanak. Néha azonban más, kevésbé állandónak látszó képződ
ményeket is határként jelöltek meg. Ilyenek voltak a rókalyukak, a
2
hatjgyaboly, stb. Ez egészen természetes szemlélet eredménye és magá
tól adódó rendezési mód, amely a mai napig is gyakorlatban van.
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Azt a körülményt azonban, hogy ezek a terepalakulatok jelzik a határt,
nem csak a földbirtokkal kapcsolatos jogügyletről szóló oklevelek Ír
ják le, hanem azt a valóságban a helyszínen is meg kellett jelölni.
Ennek a szükségességét is már korán felismerték és erre különböző szo
kások alakultak ki. Leggyakoribbak voltak a földhányások és a helyben^őtt - a határba eső - élőfák megjelölése. A kettőt gyakran együtte
sen is alkalmazták úgy, hogy a fa töve köré húzták a határhányást.^

A határjelként szolgált fa általában élőfa, néha azonban tövön száradt, vagy csonka fatörzs avagy a földből kiálló tuskó volt.
Az ilyen határfa törzsébe rendszerint jelet karcoltak. Ez a jel légtöbbször kereszt volt, néha azonban kör, vagy más idom, ill. ábra.
Előfordult, hogy a határfákat más módon pl. ágaiknak, lombjuknak a le
vágásával jelölték meg.^

A határjel gyanánt szolgáló fáknak a megnevezése különbözőképpen tör
tént. Néha csak annyit olvashatunk a határleirást tartalmazó oklevél7
ben, hogy a határ egy fánál húzódik. Leggyakrabban azonban az élőfát
fafaj szerint nevezték meg, sokszor a fa vulgáris, azaz magyar nevét
is megmondva. Éppen ez a körülmény adja a határleirásoknak az erdőtör
téneti jelentőségét.

Az ilyen fafajt megnevező határjelek mint határnevek gyakran föld
rajzi névvé is váltak. Ilyen például a hársfától származó "Hashathar",
a fenyőfa nevéből eredő flFenyeuzeghatharTT, a tölggyel összefüggésben
levő ffNaghthewlfahathar", a gyertyánfa határjelként való alkalmazásá
ból származó "Győrthyanhathar", a körtefával kapcsolatban álló "hatharkerthevei11; az "AlmahatarM, amely nyilvánvalóan határjelül szolgált
almafával van kapcsolatban, végül a Meghefyuz" amely a MMegyet!-nek
mint "határ" értelmű szónak és a "füz"-nek, mint fafajt jelentő szó
nak az összetételéből keletkezett.

A határfa természetesen nem mindig a fafaj megnevezésével szerepel.
Néha a fa alakjával áll kapcsolatban nem csak az elnevezés, hanem az
l(a körülmény is, hogy miért éppen a megjelölt faegyedet választották
határjelnek.
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Ilyenek voltak a magas, a két, vagy háromágú, az összenőtt /"ikertölgy"/, vagy a nagyon ágas fák. A csonka fatörzs, a kiszáradt, vagy
g
a megégett faegyedek.
Néha a fák egyéb tulajdonságával, a hozzáfüződő esemény nevezetességé
vel függnek össze a határtjelző fák nevei. Ilyen volt például Pestme
gyében a Farkasakasztó körtvélfa, másutt az esküttfa, a. nyugalomfa, a
kaptárhársfa stb.

Gyakran a tulígionos, vagy más személy neve után ne

vezték el a fákat, például a "Marcel diója11 és az "Ábrán fája". Mind
ezeket azonban csak érdekességként említem, jelentőségük tárgyunk
szémpont jából majdnem kizárólag a fafajra vonatkozó megjelöléseknek
van.
Annak bemutatására, hogy miként szólt egy ilyen határleirás, amelyben
sürün fordulnak elő határt jelző fák, álljon itt egy részlet egy 1273 ^
ból származó határleirás 154-6-ból való magyar forditásában: "...és is
mét napestre menvén* esik egy rekettyésbe, kibe vagyon két megye két
nyirfába és hogy kimennek a rekettyésből, megyen két határra, kinek
egyik vagyon egy körtvélybe, a másik egy kőrisfába, onnan felmenvén a
hegybe, jut két földbeütött halmocskára, onnan száll le az völgybe va
lami tüskés rekettyésre* kibe két határ vagyon, egyik kőrisfába, másik
földbeütött, és megyen a rekettyésbe két földhatárra onnan megyen egy
erdőre és abban két cseresnyefába és nyirfába, cnnan megyen ismét fel
szélre. .."
Mivel a határleirásokban és ezáltal a földbirtokkal kapcsolatos jog
ügyleteknél ilyen nagy jelentőségük volt a határfáknak, érthető,
hogy egyrészt a birtokháboritók azokat eltávolitani, másrészt a jog
rend azokat megvédeni igyekezett.
13^6-ban a somogyvári konvent jelentette Miklós nádornak, hogy a pé

csi káptalan - a nyúlszigeti apácák Sámod nevű birtokának "Szeghatár"
nevű részén — János nevű officiálisáva1 és jobbágyaival a földhányás
sal körülvett határfát gyökerestől kivágatta, elpusztította és a helyét felszántatta.

Baranyamegyében

Endech falva és Negyven közötti

{latárt jelző tölgyfát vágatják ki 1402-ben. ^

1338-ban

Sáros megyében
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egy határjel céljára ültetett gyertyán fát és egy almafát vágnak ki
11
es pusztítanak el*
A határjárások elrendelésénél a hiteles helyek előírják, hogy kiket és
milyen formában kell megesketni arra* hogy a talált határjelek kinek a
birtokához tartozzanak. Zsigmond király 1435* évi II. dekrétumának 9*
pontja szabályozza, hogy a birtokbaiktatásokkor kiknek kell jelen len12
ni.
A határokra teendő eskü formáját esetenként irták elő, bár ez az
alak mindig ugyanaz volt. Az eskü letételének módját több XIV. század
beli oklevél leirja, de valószínű, hogy már sokkal előbb kialakult.
A XIV. századtól származó oklevelek már utalnak arra, hogy ez az "or
szág szokása” szerint való eljárás /iuxta regni consuetudinem/. Az es
küt letevőnek le kellett vetni saruját /discalceatis pedibus/ és igy
mezítláb állva, övét megoldva /resolutis cingu'lis/ kellett a vitatott
föld egy darabját fejefölé tartja /terram supra capita levando/ meges
küdni /iurare super terram/, hogy ez a fold kinek a tulajdonát képezi,
illetve képezte fTmindig és már régtől fogva” /semper et ab antiquo/
A határfák erdő történet i és erdőgazdálkodás történeti

jelentőségét küjr

földi, különösen német szerzők már régen felismerték. Az erre vonatko
zó adatok összegyűjtésével és kiértékelésével többen foglalkoztak és a
belőlük levonható következtetések által érdekes eredményekre jutottak?^

Nálunk Endlicher István pozsonyi születésü polihisztorunk foglalkozott
először a régi ha tármegá'llapi tások el járási kérdésének leírásával kap
csolatban a határfa megjelölésekkel. A határfák alapján összeállítja a
Magyarországon középkori oklevelekben előfordult fafajok magyar és la-

,

,

14

tin elnevezeseit,

Később Szerémi név alatt jelent meg az Erdészeti Lapokban részletes
tanulmány a régi határfáknál alkalmazott elnevezésekről.^ Szerzője
azonban sok esetben adós maradt azoknak az elnevezéseknek a megfejtésé
vel, amelyek azonnal nem árulták el mai értelmüket.
Újabban Reuter Camillc foglalkozott az Árpád-kori határfákra vonatkozó
adatokkal és segitségükkel képet rajzolt Baranya megye Árpád-kori ni>vényföldraj zárói. 1fi
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Nálunk egyébként meglehetősen elhanyagolt területe ez az erdőtörténészetnek. Az írásbeli feljegyzések anyaga - az említett és néhány
egyéb kivételtől eltekintve - egyáltalán nincs eddig ilyen szemponté
ból feldolgozva. Pedig az egyes magyarországi fafajok elterjedésére,
térhódítására, vagy visszaszorulására, ezen keresztül az erdők fafaj
összetételére ezekből az adatokból, illetőleg ezeknek a feldolgozásá
val alkothatunk képet. A középkorból majdnem az egyedüli erdőtörténe
ti adatforrás a határleirásokban emlegetett fafaj megnevezések sora.
Kiegészítés és ellenőrzés kcjpen természetesen figyelembe kell venni
más adatokat is /virágpor vizsgálatok, famaradványok stb./, de ezek
nek a pontossága és részletessége gyakran elmarad a határleirásokból
kapható adattömeghez képest. Különösen jelentős lesz ez a forrás, ha
hozzávesszük még az oklevelekben itt-ott található egyéb, az erdővel
kapcsolatos adatokat /erdei kártételek, az erdőgazdálkodás módja* stb/.
A határfák neveiből történő következtetéseknél azonban óvatossággal
kell élni és az értékelésnél sok körülményt kell figyelembe venni.
A határfák ugyanis nagyon sokszor éppen nem az állományokat alkotó
fafajok egyedeiből kerülnek ki. Erre mutat például a sok vadgyümölcs
fa, amely határjel gyanánt szolgált. De egyébként is a határok jelölé
sénél arra törekedtek, hogy a jelzéseket olyan fákra tegyék, amelyek
messziről észrevehetők, amelyek a környezetüktől /^állomány/ elütnek.
Ez a környezettől való elütés természetesen esetleg csak abban ál
lott* hogy a fa alakja által emelkedett ki a környezetéből. /Magas,
szép, kétágú, tövön száradt, csonka, stb. tulajdonságú, amire fent
már számos példát soroltam fel/

Mindez tehát nem jelenti azt, hogy

például egy tölgy erdőben nem szerepeltettek tölgyét határfaként,
csak azt, hogy a határfákról az erdő összetételére vonható következte
tésnél körültekintéssel kell eljárni.
A határfákból vonható következtetéseknél megnehezíti a feladatot az,
hogy sokszor olyan magyarországi középkori latin kifejezésekkel ta
lálkozunk, amelyeknek jelentését nehéz megfejteni. Sok esetben az is
kétséges, hogy az ilyen megjelöléseket lehet-e a mai rendszertani meg
határozásokkal azonosítani. A kutatások eddig legtöbbször ezek megfej
tésére irányultak. Azonban még sok mindent kell tisztázni ahhoz, hogy

- 2.2

az oklevelekben található fafajokra vonatkozó adatokat hiánytalanul
azonosítani tudjuk. Ilyen név például a - déli szláv jövevényszóval
alkotott - harasztfa, amelynek a mai növényrendszerbe való beillesz
tése nehéz feladat. Egyelőre az sem Lehetetlen, hogy a mai növény
rendszerben fajként kezelt kategóriánál nagyobb egységet jelentő gyűj
tőfogalom volt. Ugyanígy nem tisztázott a fanévként alkalmazott - kö
zépkori latin - ”siiex” szó jelentése. A klasszikus latinban ,Tkeményn-t
/követ/ jelentett* Ebből arra lehetne következtetni, hqgy fára alkal
mazva esetleg ”kemény fa” értelemben szerepelt. Ez azonban nem való
színű, mert feltehetően ilyen fogalom a középkorban még nem volt. Egyes
oklevelekből úgy tűnik, hogy ez is tölgyfát jelentett 17 esetleg az
”ilex” egyik változata volt, vagy talán a ”tölgyfaféLék” kifejezéssel,
ill. rendszertani fogalommal lehetne azonosítani*

A fafajok előfordulására vont következtetéseknél is igénybevehetünk
más adatokat is, amelyekkel eljárásunk helyességét ellenőrizhetjük.
Anélkül, hogy egyes területekre vonatkozó pontos értékelést végeznénk,
már felületes áttekintésre is szembetűnik például a tölgy gyakori elő
fordulása, Ebből arra lehetne következtetni, hogy 6-700 évvel ezelőtt
is lényegesen több volt belőle, mint ma. Egyedül a határfák nyomán
azonban ezt a következtetést levenni aggályos volna* mivel a tölgy
esetleg alakja miatt is jobban kínálkozott határjelzőül. Ám ha figye
lembe vesszük az erdőgazdálkodás történetének tanulságait, amiből ar
ról értesülünk, hogy a tölgyet faanyagának kedvező tulajdonságai miatt
sok helyen kiszálalták az erdőkből, akkor mégis hitelt keli adnunk
ennek a következtetésnek.

A határfák neveiből levonható következtetéseket igen gyakran ki lehet
egészíteni az erdőkre vonatkozó adatokkal. A határ leírásnál szereplő
erdőnevekkel kapcsolatban szintén sürün előfordulnak olyan megjegyzé
sek, amelyek az erdők fafaj összetételére /pl. tölgy erdő, bükk erdő,
18
stb./ vonatkoznak.
A finn-ugor nyelvekben igen fontos törvényszerű
ség az, hogy a fafaj egyedi neve /pl. bükk, tfser stb./ gyűjtőnévként
jelenti az abból álló erdőt is /pl. bükk, csere földrajzi nevek/.
Az erdőgazdálkodás-történeti következtetéseknél pedig egyéb, az erdő
vel kapcsolatos megjegyzések adnak hasznos kiegészítő magyarázatot
]9
/Ilyenek a makkos erdő, eresztvény erdő stb/.
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Az ilyen jellegű kutatás természetesen csak akkor hozhat értékes
eredményt, ha kisebb területek alapos feltárására irányul és az öszszes adatok értékelésére kiterjed,
A határfákra vonatkozó adatoknak nemcsak erdőtörténet 1 jelentőségük
van, hanem az erdőgazdálkodás történetének felderítését is támogat
ják. Gyakran előfordul, hogy egyes fafajokat "bokor" elnevezéssel em20
legetnek.
Valószínű, hogy ezek tuskóról sarjadt, elágazó, bokorszerü
sarjcsokrok voltak. Ez viszont arra mutat* hogy ott a gyökértuskó ki
irtása nélkül termelték ki a fát. Máskor a fák rendkívüli nagysága és
ágassága azt sejteti, hogy azok régi böhöncök, vagyis szabadönálló
hagyásfák vcltak, ami megint fatermelési, tehát erdőgazdálkodás tör
téneti. adattJatárjárással van kapcsolatban az erdei fa ültetésére vonatkozó leg
régibb magyarországi adat. Egy 1248-ból származó oklevélben azt ol
vashatjuk, hogy a határ egyik helyen két ültetett fánál húzódik, ame
lyik közül az egyik hárs, a másik bükk és itt földhányás jelzi a ha4- 21
tart.

A XV. századtól kezdve ritkulnak az oklevelekben a határleirások.
Az újkorban, különösen a XVIII. században már más források állnak ren
delkezésre. A határfákkal kapcsolatos adatokból szerzett következteté
sek kiegészithetők akkor, ha időbeli sorrendbe állitva adatsorokat képe
zünk ugyanarra a területre. Ezzel a módszerrel képet alkothatunk arról,
hogyan változott egyes tájak erdőképe a természet és az ember együttes
befolyása alatt.
Az előadottakkal cőupán’nagy vonalakban szándékoztam, vázolni a határleiráscknál szereplő erdei fákra vonatkozó adatok jelentőségét. Ha majd
egyszer sor kerül arra, hogy nagyobb területek erdőtörténetének felderí
tése céljából rendszeres kutatást és adatfeldolgozást végeznek nálunk is,
a fentieket bizonyosan ki lehet majd egészíteni sok érdekes tapasztalat
tal.

Terminális.
Termine, sive lapis, sive es defossus in agro
stipes, ab antiquis tu quoque numen habes.
Te duó diversa domini de parte coronant
binaque serta tibi binaque liba ferunt. /Fasti.11.641-678./
Magyarul:
Terminus! akár kő vagy, akár a szántóföldbe szúrt
karó, ősidők óta Neked is megvan az istendéged.
Téged a két szomszéd két oldalról koronáz meg,

1256: in via vádit ad foveam luporum .. Somogy m. /ÁUO.XI.416./
1399: in alia verc nidus fcrmicarum fuissent.. Tolna m.
/Zichy 0.V.105./

1391: Metas terreas et ligneas.. Bars m. /Zsigm.0.I .2066./,
1249: ad arbcrem horozt, sub qua est méta terrea
Podgoria
ÁUO.VII.29I./.

1256: méta est... cumulata super magnam arbcrem pyri
/ÁUO.II.264./

Bakonybél

1212: ad metas que est /!/ in vivis arboribus Bihar m.
/H,0kmt.VIII.12./>
12 60 : ad truncum que similiter est quercus Lipfcó m.
/Fejér CD,IV.3*9./,
1329: usque ad arborem silicis chunkafa vocata /AnjO.II.39^*/
1399: in palude quendam truncum piri silvestris" Tolna m.
/Zichy 0.V.105./,
1273: arbor una fuisset, que succisa existeret Welemyr /Szentp.
Krit J.2432/,
1274. ad pratum in quo est quercus sicca Lypche. /Szentp.
Krit J.2468./,
1337: quasdam arbcres exsiccatas Egri káptalan /Sztáray 0.1.126,/

1270: ad arborem Ilicis in qua est Crux Csépántelke
/Zichy 0.1.21./,
1270; ad arborem harast cruce signatam.Ryuche megye /ÁUO.VIII.327/.
et ipsa arbor imagine Clipei et crucis est signata Nyitra m.
/H.Okmt. VI.420./,
1255: arbores ilicis cum signo lunae signatae /Fejér CD.VII.4.115/

- 25 -

6 . 13 9 3 ’ signis metalibus scilicet quibusdam arboribus, ramis et
frondibus sectis ab alia parte separant. Erdélyi káptalan
/Zsigm.0.I.3122.sz./

7.

1346. quandam metam arboream. /AnjO.IV.581./

8.

12 ? 0 : in triplici ramositate círcumdatus.
Bács m./ÁUO.VIII.3l8./
1411: una arbor silicis nimia vetera et valde grossa existeret.
Báthmonostcr /Zichy 0.VI.111./,
1460: Kerekegezthenye Zala m. /Ethn.1958. 129 1./*
1409: Hármikrefüzfa. /Zsigm.0.II.6957 sz./,
1411: arbor Ilicis wulgo Zepthwlgfa nominata. /Mármarosi dipl.
176./

9.

AnjO.IV.581.

10.

Zsigm.0.II.1568.sz.

11.

"unatn arborem vulgo gertyanfa nuncupatam. ..ratione mete
erectam... ac unam arbcrém pomi secari et destrui fecisset"
/Sztáray 0.1.154./

12 . Art.9* Vicinorum et commetanerorum nomna, in litteris relatoricis
capituli conscribantur.
Statutiones autem possessionariae, metarum reambulationes et
reversiones, aliter fieri non deleant nisi vicinis et commetaneis
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