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Dr. Magyar Eszter

Tulajdonképpen egyik tagtársunk javaslatára és taná
csára vállalkoztam arra, hogy módszertani kérdésekkel fog
lalkozzam, és szeretném elmondani, hogy én mint történész, 
bár csak a közelmúltban kezdtem el az erdészettörténet mű
velését, hogyan látom az erdészettörténetnek mint tudomány
ágnak a helyzetét, perspektíváját, milyen problémák megol
dását látom a legfontosabb és leghamarabb megoldandó fel
adatnak és melyek azok a kutatási területek, amelyben eset
leg az Erdészettörténeti Szakosztály tagjai, —  akik ugyan 
különböző témák iránt érdeklődnek, de akiket valamennyiün
ket az a közös cél vezet, hogy az erdészettörténetet, ezt 
a viszonylag későn kialakult és jelenleg még mindig mosto
ha körülmények között álló tudományágat fellendítsük, —  
együttmüködni tudnánk. Mondanivalómat az Erdészettörténeti 
Közleményekben már leközölt és itt a Szakosztály előtt el
hangzott előadásokból leszűrt tapasztalataim alapján igye
keztem összeállítani. Természetesen előfordulhat, hogy nyi
tott kapukat döngetek, olyan problémákra is felhivom a fi
gyelmet, amelyek a többség előtt már ismertek és igy ismét
lésekként hatnak, de lehet, hogy adok egy-egy olyan szem
pontot, vagy ismeretet, ismertetek néhány olyan forrásti- 
pust, felhasználásuk lehetőségeit, kutatási segédeszközt, 
módszertani fogást, amelyeket a Szakosztály tagjai további
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kutatásaikban felhasználhatnak. Mint történész, az erdészet
történetet a történettudomány oldalról vizsgálom és nem az 
erdészet, mint biológiai tudomány oldaláról* Középkoros va
gyok, igy többet foglalkozom feudalizmuskori problémákkal, 
mint újkoriakkal és nem térek ki a modern erdőgazdálkodás, 
az erdészeti üzemtervek tömegessé válásának és rendszeres 
használatának korszakára. Az erdészeti üzemterveknek, ame
lyeket egyaránt tartok mind az erdészettudomány, mind a tör
ténettudomány, pontosabban az újkori gazdaságtörténet forrá
sainak, az erdész szakemberek amúgy is nálam avatottabb is
merői.

Az erdészettörténet az agrártörténet egyik ága, annak 
szerves tartozéka. Modern szóval élve az agrárgazdaság egyik 
üzemágának története. Hangsúlyozni szeretném, hogy a besoro
lásnak nem rangaorolásbeli, hanem módszertani jelentősége 
van, tehát nem azt jelenti, hogy az érdészettörténet nem ön
álló tudományág, hanem arra hivja fel a figyelmet, hogy a- 
mennyire a történelem folyamán az agrártermelés egyes ágai, 
a földművelés, állattenyésztés és erdőgazdálkodás, stb. a 
valóságban sem különültek el egymástól, annyira nem lehet az 
egyes ágak történetének feldolgozása sem elkülönített, ösz- 
szefüggéseiből kiragadott. Mondanék egy példát. Lehet, hogy 
egy uradalom, egy gazdasági egység gazdálkodásával csak er- 
dészettörténeti szempontból akarunk foglalkozni, mégsem áll
hatunk meg az erdészettörténeti adatok feldolgozásánál, mert 
igy az uradalom gazdálkodásáról egyoldalú képet kapnánk* ha
nem ellenkezőleg, más gazdasági ágakkal való összevetésben 
tudjuk csak az erdőgazdálkodás szerepét és jelentőségét he
lyesen látni az adott korban az uradalom egészén belül és 
igy tudunk saját speciális kutatásainkkal és szaktudásunk
kal többet adni a történettudomány egésze számára.

Igaz, az egyes gazdasági ágak kölcsönhatása történeti 
korszakonként más és más. A történelemben —  bármely gazda-
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sági ágat figyelünk meg —  a gazdasági élet fejlődését az 
emberi tevékenység egyre fokozódó specializálódása jellem
zi, viszont időben visszafelé haladva, a specializálódás 
csökkenésével mindinkább feltűnik a gazdasági élet különbö
ző ágainak egymásrautaltsága, összefonódása, egyre kevésbé 
érthetjük meg az erdészettörténét jelenségeit csak az erdő
re vonatkozó adatok elkülönített vizsgálata alapján. Az er
dőgazdálkodás tulajdonképpen akkor válik viszonylagosan ön
álló gazdálkodási ággá az agrárgazdaságon belül, amikor a 
takarmánynövények termesztése és az istállózó állattartás 
tömeges elterjedése jelentéktelenné teszi az erdei legelte
tést, ás a mezőgazdasági termelés;i.a növekvő terményszükség— 
letet nem a művelés alá vont területek növelésével, hanem a 
termelés intenzivebbé válásával igyekszik fedezni.

Hasonlóképpen nem vizsgálhatjuk az erdészettörténet 
jelenségeit, az egyes adatokból nem általánosíthatunk föld
rajzi környezetükből kiragadottan. Más volt az erdő gazda
sági jelentősége erdővel borított magas hegyvidékeinken, 
más a Dunántul dombvidékein és egészen más a fában szegé
nyebb sikvidékeken. Nem mondhatjuk tehát egyértelműen azt, 
hogy az erdő a középkorban a mezőgazdasági termelés gátja 
volt, amit csak irtás után lehet hasznosítani, mert a szán
tóterületet és a rétet csak a Felvidéken és egyes helyeken 
kellett irtás utján elhódítani az erdőtől. Az ország más 
vidékein, különösen azokon a területeken, ahol nem a szán
tóföldi művelés, hanem az állattenyésztés volt az uralkodó 
mezőgazdasági művelési ág, az erdő létszükséglet, a marha
tartás nagy részben, a sertéstenyésztés pedig egészben az 
erdőkben, ligetekben, cserjésekben, bozótokban zajlott le. 
Az okleveles adatok a legelő és az erdő elkülönitetlensé- 
ge miatt nem is tesznek mindig különbséget a kettő között, 
amelyeket a középkorban a parasztság a telki állomáyhoz 
tartozó és egyénileg birt szántófölddel és réttel szemben 
általában osztatlanul birt. Ha figyelembe vesszük, hogy a
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parasztság nemcsak épületfa-, tüzifaigényét elégítette ki 
az erdőből és fa volt igen sokáig legtöbb használati tár
gyának alapanyaga, hanem táplálkozásának is kiegészítő ré
szit az erdő adta, ahol méhészkedett, gombát, gyümölcsöt, 
gyógynövényt szedett, apróvadakat ejtett, akkor jobban meg
értjük, hogy a középkor mezőgazdasági termelésének gazdasá
gi alapegységében a faluhatárban, az erdő nélkülözhetetlen 
elem volt, az állandó és elválaszthatatlan tartozékok, un. 
pertinentiák közt tartották számon és ha egy falu nem ren
delkezett határában elegendő erdővel, a föld birtokosa kü
lönféle módon igyekezett megoldást találni a jobbágyok er
dőhasználati problémájára.

A következő kérdés az, hogy mivel foglalkozzon, mi
lyen kérdéseket dolgozzon fel az erdészettörténész a külön
böző történeti korszakokban. Az erdészettörténet terminoló
giai kérdéseivel, amelyek a kutatás lényegét és módszerta-

.u /nát amúgy sem befolyásolják, szándékosan, nem foglalkozom.1' 
Szerencsésnek tartom Kurt Mantel Freiburgban működő erdé
szettörténész összefoglaló meghatározását, aki szerint az 
erdészettörténész az erdő szerepét vizsgálja az általános, 
közelebbről a gazdaságtörténetben, a kultúrtörténetben, va
lamint azt, hogy az emberi beavatkozás milyen változásokat 
idézett elő a természetes erdőállományban. Ez a definició 
mind a történészek, mind az erdészek érdeklődési igényét 
kielégítheti. Ehhez annyit szeretnék kiegé-szitésül hozzá
tenni, hogy az erdészet tört én et++// konkrét vizsgálati tár-

+7----------A magyar erdészettörténeti fogalmak meghatározását az 
MTA Agrártörténeti bizottsága 1969* január 22-i ülésén 
megtárgyalta. Az ezen javaslatbahozott terminológia 
azóta irányadónak tekintendő. (Agrártörténeti Szemle 
1969/3-4:556-567.) - Szerk.

++// Mantel meghatározásában a Forstgeschichte (=erdőtörté- 
net) a gyűjtőfogalom. - Szerk.
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gya a különböző történeti korszakokban más és más. Ha azt 
tartjuk szem előtt, hogy a történész és a gazdaságtörténész 
feladata mindig az adott korban adott termelési folyamat 
rekonstruálása, akkor kérdésfeltevésünk nem lesz történeti- 
etlen, nem keresünk a múltbap modern erdőgazdálkodási elve
ket, technikát, nem jelentjük ki, hogy erdészettörténettel 
csak a modern erdőgazdálkodás ismérveinek megjelenésével 
kezdődően érdemes foglalkozni, hanem megelégszünk azzal, 
hogy a kor színvonalán álló és az adott kor követelményei
nek megfelelő erdőgazdálkodást és annak jelenségeit ábrá
zoljuk. Ezt azért tartom szükségesnek kiemelni, mert el
hangzott olyan nézet is, hogy mivel tudatos erdőműveléssel 
és védelemmel csak a XVIII. sz.-ban találkozunk, tehát csak 
ettől az időtől kezdve célravezető az erdészettörténet mű
velése, a feudalizmus korai időszakában pedig egyáltalán 
nem, mert ott ugyanis csak szórványos kuriózumként ható a- 
datokkal találkozunk. Ez a megállapítás nem annyira a tör
téneti vlóságból, mint a szakirodalom eddigi tanúságaiból 
származik. A problémát valószínűleg a középkori erdészet
történeti adatoknak kiragadottsága, esetlegessége és érde
kességként történő kezelése okozza. Középkorral foglalkozó 
erdészettörténeti szakirodalmunkban ugyanis többnyire a 
már Tagányi által felszinre hozott, mindössze 10— 15 adat 
forog közkézen különféle csoportositásban és elrendezésben, 
és mivel a szerzők többnyire meg sem kisérlik, hogy az ada
tokkal kapcsolatban felmerülő kérdéseket megoldják, vagy az 
egyes felmerülő kérdéscsoportokban további részletkutatáso
kat végezzenek, megelégszenek nagyvonalú általánosításokkal, 
a kívülállónak valóban az a benyomása támad, hogy a közép
kori erdéazettörténet művelése melleőzhető. Tény az, hogy a 
középkor kutatása a történettudomány minden ágában, igy az 
erdészettörténetben is aprólékos, rendszeres munkát követe
lő, látványos, gyors eredményedet ritkán produkáló feladat«
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Másrészt a középkori agrártörténeti problémákat kevés eset
ben lehet megoldani csak a középkor legelterjedtebb forrás
anyaga, az oklevelek vizsgálata alapján, részben fennmara
dásuk esetlegessége, részben az oklevelek tartalmi egyolda
lúsága miatt. (Az oklevélre, mint speciális forrástipusra és 
a felhasználásához szükséges forráskritikára még rá fogok 
t érni.)

Középkorral foglalkozó erdészettörténetünk elsődleges 
feladatát a szórványos, egyes adatok mögött meghúzódó prob
lémák megoldásában látom. Vegyünk egy példát, önmagában az 
a XIII. sz.-i adat, amely 1263-Í3.Ó1 emberi kézzel vetett mag
ból származó erdőről tudósit, mig a legkorábbi német nyelv- 
területről fennmaradt hasonló adat csak az 1360-as évekből 
való, még nem feltétlenül jelenti a magyar erdőgazdálkodás 
fejlettebb voltát. Német nyelvterületen a XIII. sz.-ból ránk
maradt kolostori erdőrendtartások ugyanakkor fejlett erdésze
ti kultúráról tanúskodnak. Lényegesebb lenne megnézni, hogy 
hol, milyen birtokokon, miért, és mennyire tudatosan alkal
mazták az erdőállomány mesterséges felújításának ezt a módját, 
mert maga az a tény még nem késztetheti csodálatra az utókort, 
hogy a középkor természetközeiben élő embere ismerte azt a bi
ológiai folyamatot, hogy a fa más növényekhez hasonlóan magból 
lesz.

A középkor erdővédelmi szemléletéről vallott nézetek kö
zül leggyakrabban azzal a gondolattal lehet találkozni, hogy 
az erdővédelem csak a XV. sz.-ban, a bányaműveléssel összefüg
gő nagyarányú erdőpusztitások és a fakészletek kimerülésének 
a veszélye nyomán merült fel. Ezzel szemben már Tagányi idéz 
egy adatot̂ , (hangsúlyozni szeretném, hogy egy magányos adat 
csak példa és nem bizonyiték) a XIII. sz.-ból, a bakonyi er- 
dőispánság területéről, teháti egy fában szegénynek nem mondha
tó területről, arról, hogy a királyi erdőóvók elnevezésüknek 
megfelelően valóban az erdőállományt védték, összeütközésbe is
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kerültek a pannonhalmi apátság, az erdőt egyébként jogosan 
használó, abban állataikat legeltető és nyilván erdőkárokat 
okozó népeivel. A pereskedésnek az az egyezség vetett véget, 
amelyben az erdőóvók elérték, hogy az apátság népei élőfákat 
önkényesen ne vágjanak ki.

Az Árpád-kori szolgálónépek intézménye Magyarország 
kora-feduális társadalmi berendezkedésének egyik érdekes és 
sokat vitatott kérdése. A magyar történetirásban először 
Heckenast Gusztáv /1/ és Győrffy György /2/ dolgozta fel 
részletesen a helynévkutatás eredményeinek felhasználásával 
a királyi szolgálónépek szervezetét. Csőre Pál /3/ a kirá
lyi erdőóvókkal, vizóvókkal, vadászokkal és madarászokkal 
foglalkozó több cikkében Tagányi kutatásait messze meghala
dó, igen szép anyagot gyűjtött össze a témában. Kár, hogy 
kutatásaiban az Árpád-kori királyi szolgálónépeknek csak az 
erdőben tevékenykedő csoportját vizsgálta, helyzetüket nem 
hozta kapcsolatba a gazdasági élet más ágaiban szolgáló 
szántókkal, lovászokkal, kovácsokkal, szőlőmüve lökkel, tár
nokokkal, szakácsokkal —  sorolhatnánk még fajtáikat —  és 
felsorolásukon kivül nem igyekezett a társadalmi termelés
ben elfoglalt helyüket meghatározni. (Győrffy György leg
utóbb megjelent tanulmányában arra a következtetésre jutott, 
hogy a magyar szolgálónépi intézmény nem származik közvetle
nül a Karoling államberendezkedés hasonló szervezetéből, 
mint ezt Erdélyi László /4/ feltételezte, de nem is azonos 
a barbár keleti, legjobban a mongol birodalomban megfigyel
hető szervezettel, hanem sajátos közép-európai jelenség, a- 
mely a cseh és lengyel kora-feduális államok hasonló beren
dezkedésével rokon.)

Kapcsolatot és folytonosságot lehet feltételezni a fa- 
kitermelés vágások szerinti menetére utaló XV* és XVIII. sz.-i 
források adatai között. Szinte mindegyik korai időszakkal 
foglalkozó erdészettörténeti munka idézi —  Tagányi nyomán —  
azt az 1426—os oklevelet, amelyben Zsigmond király a zólyomi
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ólombányák szükségleteire szánt erdőt vágásokra osztatja 
és gondoskodik arról, hogy a vágások szerint kiirtott er
dő helye újra beerdősüljön. Komlós Géza /5/ a Széchényié^ 
Sárvári uradalmi levéltárából idéz egy adatot 1799-ből, a- 
melynek a szerző —  csak a legeltetéssel foglalkozva —  
nem emelte ki erdészettörténeti jelentőségét, azt, hogy az 
utasitás kimondja, hogy a makkoserdőket a vágások dűlője 
szerint, a vágások helyén ültessék be makkal, az ültetések
re ne engedjék rá a legelő marhát, tartsák tilosban, igy 
10^—15 év múlva az első vágásban már megerősödik annyira a 
fiatal fa, hogy ismét az ültetések sorrendjében ráereszthe
tik az állatokat. Tehát az erdő vágását, legeltetését és 
felujitását (ültetését) már vágásokra osztva, tervszerűen 
végzik. Hasonló adatokat dolgoz fel Csapody István /6/ is 
a XVTII. sz, végéről a Sopron város egykori erdeinek törté
nete c. tanulmányában.

Érdemesnek látszik közelebbről megvizsgálni azt az 
elterjedt nézetet, amely szerint a középkor fakitermelésé
nek egyetlen módja a rendszertelen szálalás volt-e, amely
nek során a lakosság kiválogatta a szükségletének megfelelő 
épületet; vagy szerfát és azt kivágta, vagy esetleg a bánya
vidéken kivül is alkalmaztak ezen kivül más véghasználati 
eljárást. A tarvágással együtt járó sarjerdő gazdálkodás 
történeti tényét és nyelvi emlékét én az eresztvény, lati
nul permissionalis4’̂  erdőkben látom. (A kérdést részletesen 
másutt szeretném kifejten.!*) Az eresztvény erdők a legkoráb
bi időktől kezdve, vagyis Írásbeliségünk helyzetének megfe
lelően a XIII. sz.-tól, és az ország minden területén meg-

Az eresztvény erdőt ,,permissoriumn-nak nevezik az okle
velek. A "síItcj. permissionalis'1 a szabad erdő neve szem
ben a Msilva vetite" és a usilva prohibita” elnevezésű 
tilalmas erdőkkel. (Szerk.)
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találhatók, többek közt Zólyomban ás Túróéban is. Az ereszt
vény szó jelentését az Oklevéltani szótár és az yij Magyar 
Értelmező szótár is sarjadzásnak foditja. Későbbi adataink
ban az eresztvény erdők legtöbbször tilalmas erdőkként for
dulnak elő, amelyeket felnövésükig feltehetően a legelteté
sektől tiltottak® Az adatok nem egyes fákról, vagy facsopor
tokról emlékeznek meg, tehát nem egyes levágott törzsek ki- 
sarjadásáról van szó, hanem összefüggő erdőterületekről. Pl. 
határjárásban névvel emlitenek egy erdőt, amelyet egy előző 
nem sokkal korábban készült határjárás szerint még ereszt- 
vényerdőként vesznek számba. Arról még nem találtam konkrét 
adatot, hogy milyen módon vágták ki az eresztvényerdő helyén 
állt anyaerdőt, a kérdés megoldásához a tárgyi néprajz kuta
tási eredményeinek a felhasználása is hozzásegíthet, de az 
közismert, hogy a sarjerdő gazdálkodás csak tarvágásos vég
használati üzemmóddal fordulhat elő, amely a jelek szerint 
nem lehetett ismeretlen a korábbi századokban sem. Verbőczi 
Hármaskönyvének sokat idézett erdőbecsüje külön kategória
ként, ás nem a legjobb faanyagot adó erdőfajtaként kezeli 
az eresztvényerdőt a bárderdőtől elkülönitve. Nem világos, 
hogy ez a megkülöntöztetés a fák korára vonatkozott-e, vagy 
pedig az ilyen módon felujitott erdő faanyagának a minőségé
re, amely, mint ismeretes, nem érte el a szálerdőét, mert 
sarjadzással egyrészt görbe, másrészt az elvénült tuskókról 
gyakran beteg fák nőttek. Ez a kérdés további kérdéseket 
rejt magában, többek között azt, hogy akkor ismerniök és 
esetenként alkalmazniok kellett a sárjaztatásón kivül más 
módot is az erdőállomány felújítására.

A feudalizmuskori erdőgazdálkodás több kérdésére vá
laszt adhat a tilalmasok fogalmának tisztázása is. Egy-két 
szórványadatból ebben az esetben sem lehet levonni általá
nos érvényű következtetéseket, mert az adatok sokaságából 
kitűnik, hogy nagyon sok mindent értettek alatta, koronként
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és konkrét vidékenként mást és mást. Tilos volt az ereszt- 
vényerdő, gyakran a bárderdő, tilalom alá vették makkérés 
idején a makkoserdőt, az avast, vagy óvást, természetesen 
a vadaskertek szájára fenntartott erdőt, és a XVI-XVII. 
sz.-tól kezdve egyre gyakrabban találkozunk a földesúri 
tilalmas erdők fogalmával. A virágzó feudalizmus időszaká
ban, Magyarországon a XIV. sz.-ban a parasztság a falu ha
tárának erdejét szabadon használhatta, a XVIII. sz.-ra pe
dig már külön tilalmas földesúri és külön a jobbágyok hasz
nálatára szánt erdőt, vagy erdőrészt tüntetnek fel az ur
báriumok a falu határán belül, és a parasztság az erdő 
használatáért sok esetben külön térítésekkel tartozott. Ju- 
’hász Lajos a sárvári uradalom erdőgazdálkodásáról irt ta
nulmányában a parasztság fokozatos kiszorulását a falu ha
tárának addig közösen birt erdejéből a földesúri majorságok 
létrehozásával analóg jelenségnek fogta fel és keletkezési 
idejét a XVI-XVII. sz.-ra helyezte. A folyamat teljes ábrá
zolása az egész országra kiterjedő kutatásokat kivánna.

Lényeges eredményt hozhat a török hóditás, a török el
leni védelmi harcok, a felszabadító háborúk és a nyomukban 
•járó pusztítás, Magyarország erdőállományának alakulására 
kifejtett hatásának vizsgálata az érintett területeken. Úgy 
vélem, hogy ez a munka már nem lehet teljes a forrásanyag 
szöveges feldolgozásával, hanem igényelné a kapott eredmé
nyek térképre történő kivetítését.

A térképekkel kapcsolatban szeretnék rátérni arra a 
szép és egy ember teljesítőképességét amúgy is meghaladó 
feladatra, ti. Magyarország történeti erdőtérképének az elő
készítési tervére és ez lenne az a munka* amelyben a Szak
osztály valamennyi különböző témával, korszakkal és terület
tel foglalkozó erdészettörténésze együttműködhetne* A törté
neti erdőtérkép összeállítását ezért is lényegesnek tarta
nám, mert kiindulópontul szolgálhatna a további erdészettör
téneti kutatások számára és egyben konkrétabbá tehetné az
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egyes történeti periódusokban fo]yó erdészettörtáneti kuta
tásokat. Külföldön is készülnek hasonló nagy vállalkozások, 
sokkal nagyobb igénnyel annál, amit én Magyar-országon még 
reálisnak és megvalósít hatónak látok, de történelmi fejlő
désünk és Írásbeliségünk, valamint a ránk maradt forrása
nyagnak a külföldétől amúgy is eltérő sajátosságai miatt,
•nem lehetne ezeket az elképzeléseket mechanikusan átvenni.
A következőkben ismertetett erdőtérkép elkészítésének terve 
inkább csak megvitatásra váró ötlet, javaslat, mint kész 
program. Wellmann Imre, Magyarország agrárt őrt éneti fejlődé
sének megrajzolását a XIX. sz. végén rekonstruált állapotok
ból kiindulva, időben visszafelé haladva látja megoldható
nak, részben azért, mert az irott forrásanyag korábban jóval 
hézagosabb, másrészt pedig a térképábrázolások, amelyek el
engedhet et lenük szükségesek a helyi természeti környezet ál
tal determinált agrártermelés alakulásának megértéséhez, 
csak ebben a korban fogják át az egész országot. A történe
ti erdőtérkép szintén a XIX. sz.-ból indulhatna ki a koráb
bi periódusok felé* A XIX. sz, végi kiindulást külön indo
kolja Bedő Albert 1896-ban kiadott erdőtérképe a történeti 
Magyarország egész területéről, és a hozzá tartozó három kö
tetnyi szöveges résszel együtt a munka bázisa lehetne. A 
Bedő-féle térképet felesleges erdészettörténészek számára 
ismertetni, jelentőségét csak abból a szempontból szeretném 
kiemelni, hogy ez az első egész országra kiterjedő térkép, 
amely a községhatárokat is feltünteti, valamint kimutatja az. 
erdők XIX. sz. végi birtokosmegoszlását, vagyis azt az erdő- 
állomány szempontjából nem közömbös tényt, hogy az egyes er
dők kinek a birtokában, kezelésében voltak. Megadja természe
tesen az erdők fanemenkénti megoszlását, az egyes községhatá
rokon belül, az úthálózatot, köztük az erdei utakat is. Az 
úthálózat, amelyet a természeti és a gazdasági tényezők ala
kítottak ki, a tapasztalatok szerint évszázadokon át állan
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dónak tekinthető. A Bedő térképnek, mint alaptérképnek a 
felhasználását megköhnyiti az a körülmény, hogy a Mezőgaz
dasági Múzeum adattára számára az egyes szelvényeket, me
lyeknek méretaránya 1:360.000 volt, és ez a szokatlan lép
ték amúgy is átszámítási nehézségeket okozott volna, felna
gyította 1:100 000 nagyságúra. Ezenkívül a Muzeum (Veress 
Éva irányításával) a térkép és a szöveges rész adatait ösz- 
szevetve az 1895—ös statisztikákkal és helységnévtárral, 
térképdiagrammos módszerrel egy számitógépes feldolgozással 
készült községenkénti adatnyilvántartást dolgozott ki, a- 
melynek a munkálatai már a befejezéshez közelednek.

A térképen az erdőhatárok alakulásán és a faállomány
ban bekövetkezett változásokon kivül fel kellene tüntetni a 
fontosabb, erdőben található, vagy alapanyagul fát feldol
gozó ipari létesítményeket, amelyek az erdőállomány helyi 
alakulásában döntő szerepet játszottak, pl. bányákat, kohó
hat, az üveggyártás, a hamuzsirfőzés központjait, fürészmal- 
mokat. A. fafeldolgozás központjainak lokalizálása az ország 
egyes tájait összekötő kereskedelmi kapcsolatok alakulásá
hoz is lényeges adatokkal szolgálhat. Ez feltételezi termé
szetesen a főbb vízi és szárazföldi szállítási útvonalak 
meghatározását, amelyeken a fakereskedelem folyt, Még okle
veles adatok is szólnak a középkorból a vízi utakon kivül 
olyan szárazföldi utakról, amelyeken fát szoktak szállítani.
A térképen feltüntethető objektumok és adatok mennyisége fel
tehetően az írott forrásanyag gyérülésével egyenes arányban 
csökkenni fog időben visszafelé haladva, de azt hiszem, a 
várható eredmény még igy is megéri a ráfordított munkát.

Az 1896-os helyzet, mint kiindulópont után, a követke
ző lépés a kataszteri térképek adatainak a rögzítése lenne. 
Ezek után a II. és az I. katonai felmérés térképes és szöve
ges részének feldolgozása jöhetne sorra. Térképre kellene 
vinni az 1828-as, 17 1 5“°s, 1720-as országos összeírások e— 
redményeit is, 4 XVIII. sz. második felében az urbérrende-

5900



- 15 -

zés során tömegesen elkészült un. u.rtéri térképek és a fel
dolgozás szánára egyre fontosabbá váló szöveges források, 
az úrbéri tabellák, urbáriumok viszonylag nagy száma még 
feljogosít arra a reményre, hogy erdőtérképünk adatai, ki
sebb foltokkal, még teljesnek mondhatók. A korábbi évszáza
dok térképre vihető adatainak felkutatása már átfogóbb és 
nagyobb kutatómunkát igénylő feladat. A feldolgozás során 
számítani lehet peres anyagra, urbáriumokra, főleg ezek ha
tárjárási adataira. A középkorra vonatkozóan szinte egyedül 
a határjárásokra, az adománylevelek stb. leírásaira támasz
kodhatunk. A legkörültekintőbb forráskritikát az okleveles 
forrásanyag felhasználása igényelné. A magyarországi okle
veles gyakorlat tömegessé válásának korszakában a XIV-XV. 
sz.-ban az adománylevelek már kialakult és sztereotip for
mulákkal dolgoznak. Sztereotípia jellemzi a pertinentiák- 
nak, a birtok tartozékainak a felsorolását, amelynek során 
elsősorban a jogi szempont érvényesül. Tehát amennyiben egy 
adománylevélben a possessiót szántóval, legelővel, réttel, 
malmokkal, halászóvizekkel, erdőkkel, ligetekkel, hegyekkel, 
völgyekkel stb. adományozzák, függetlenül attól, hogy tény
legesen valamennyien léteztek-e az adott birtok határában 
—  és az adománylevelek zömében csak ilyen általánosságban 
sorolják fel a tartozékokat, —  akkor ez a forrás az erdé
szettörténet számára nem árul el semmit, mert csak az egyes 
tartozékelemek potentiális és jogi lehetőségével számol, és 
nem a való helyzettel.

Magyarország korai erdőtakarója rekonstruálásánál va
lószínűleg fel lehet használni az erdőtörténet, közelebbről 
a pollenkutatás eredményeit.

A következőkben rátérek a levéltári forráskutatás és 
forrásanyagfelhasználás kérdéseire. A kutatás folyamán a le
véltári forrásanyag tanulmányozását célszerű a kutatás végé
re hagyni. Előtte alaposan tájékozódnunk kell a témánkat
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érintő szakirodalomban, A szakirodalmi tájékozódás alap- 
vető segédletei a bibliográfiák. Sajnos mindenre kiterje
dő erdészettörténeti bibliográfiánk nincs, ennek összeál
lít ása szintén a jövő feladata lenne, Gerlai Gusztáv; A 
magyar erdészeti irodalom könyvészete 1934-ig, (Sopron 
1936) mint cime is mutatja, ne hl erdészettörténeti beállí
tottságú, az ujabbkori szakirodalmat összefoglaló Koloss- 
váry Szabolcsné: A magyar erdészeti irodalom bibliográfiá
ja 1945— 1954-ig, (Budapest 1967 ) sem teljes. Erdészettör
téneti problémákat ugyanis nemcsák a kifejezetten erdővel 
foglalkozó és ezt cimükben is kifejezésre juttató munkák 
tárgyalnak, hanem igen sok alapvető gazdaságtörténeti mü 
is. Az erdészettörténész nem mellőzheti a legtöbb, kutatá
si korszakára vonatkozó agrártörténeti munka ismeretét, a7t 
ipartörténetiek közül pedig elsősorban azokét, amelyek 
termelésük során fát felhasználó iparágakkal foglalkoznak. 
Mindenképpen szükség van tehát arra, hogy legelső lépés
ként az általános történeti bibliográfiákhoz forduljunk.
Ezt a lépést indokolja az az igény is, hogy az erdészettör
ténet művelőjének tájékozottnak kell lennie az általa vá
lasztott kor politikai, társadalmi és gazdaságtörténetében 
ahhoz, hogy az erdészettörténeti problémát helyesen el tud
ja helyezni az adott kor történelmi képében. Az általános 
történeti bibliográfiák közül nélkülözhetetlen Kosáry Do
mokos* Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodal
mába I-III. (Bp. 1951— 1959» c.) alapvető bibliográfiájá
nak, uj, bővített változata is kiadásra kerül, a mü bibli
ográfiákkal, levéltárakkal, levéltári forrásanyaggal és a 
levéltárakban található forrásanyagból készült forrásköz
lésekkel és feldolgozásokkal foglalkozik, Az uj kiadásnak 
még csak az első kötete jelent meg: Kosáry Domokos: Beveze
tés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába,
(Bp. 1970*)• 1971-ken jelent meg A magyar történettudomány 
válogátott bibliográfiája 1945— 1968, cimmel, amely tárgyi
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csoport ősitásbán ismerteti a felszabadulás után megjelent 
legújabb munkákat. 1954-től kezdve pedig a Századok c. fo
lyóirat külön rovata ismerteti a kurrens hazai történeti 
irodalmat, a folyóiratcikkeket is beleértve. A Századok c. 
folyóirat korábbi évfolyamaiban megjelent cikkeket a szer
zők betűrendjében ismerteti Vác Elemér: A Századok 1917“ 
1956 évfolyamának tartalommutatója (Bp, 1937-) cimen.

■A-z általános történeti bibliográfiákon kivül az er
dészettörténésznek természetesen figyelemmel kell kisérnie 
az agrártörténeti ás egyéb gazdaságtörténeti bibliográfiá
kat. A Dóczy Jenő - Wellmann Imre - Bakács István, A magyar 
gazdasági irodalom első századainak könyvészete 15^5— 1805* 
(Bp. 1934 Bitüographie Oeconomica Hungáriáé I.) Dóczy 
Jenő - Bakács István - Gerendás Ernő, A magyar gazdasági 
irodalom könyvészete II. 1806-̂ — 1830 (Bp. 1938® Bibliograp- 
hie Oeconomica Hungáriáé II.) Folytatásaként, de elvileg 
csak mezőgazdasági témára szükitve a Mezőgazdasági Muzeum 
gondozásában: A magyar mezőgazdasági szakirodalom könyvé- 
szete III. 1831— 1867 (Szerk. S. Szabó Ferenc, Bp. 1956;) 
majd Takács Imre szerkesztésében: IV. 1867— 1896. (Bp. 
1959); V. 1897— 1919 (Bp. 1961); VI. 1920— 19 35. (Bp.1963); 
VII. 1936— 1940 (Bp. 1966); VIII. 1941—  944 (Bp. 1968.) 
Takács Imre: A magyar mezőgazda;sági irodalom összefoglaló 
retrospektiv bibliográfiája (A Magyar Mezőgazdasági Muzeum 
Közleményei 1962; 1964.). A Kovacsics József szerkesztésé
ben 1957"ben megjelent A történeti statisztika forrásai c, 
mü is ad a függelékben bibliográfiát. Középkori agrártörté
netünk egyik alapvető müve Szabó István, A falurendszer ki= 
alakulása Magyarországon a X-XV. sz.-ban (Bp, 1966.) uő. a 
Középkori magyar falu (Bp. 1970) és Maksay Ferenc: A magyar 
falu középkori településrendje (Bp. 1971) szintén jelentős 
agrárt őrt éne ti irodalmat is a.dnak, a külföldieket is bele
értve. A régebbi gazdaságtörténeti tárgyú irodalom közül
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jelentősek a Magyar Gazdaságtörténeti Szemlében megjelent 
cikkek, amelyeknek 1894 és 1905 közötti tárgymutatóját 
Vácz Elemér adta ki a Magyar Gazdaságtörténeti Szemle re- 
petóriuma cimen (Bp. 1935)* Az ismertetett irodalom érté
kelését is adja Wellmann Imre. Agrárt őrt énelmünk módszeré
nek kérdéseiről (az Agrártörténeti Szemle 1962). Az ipar- 
történeti bibliográfiák közül jelentősebb a Bányászati és 
Kohászati Lapok tartalommutatója Legény Lajos szerkeszté
sében (Bp. 967) (1868— 1950*) Károlyi Zsigmond, Magyar 
technikai és ipartörténeti bibliográfia 1963— ‘967*

A külföldi kurrens irodalomról jó tájékoztatást nyújt 
az Agrárirodalmi Szemle, melynek Erdészet c. rovata erdé
szettörténeti munkákat is ismertet és néhány sorban a fel
sorolt müvek tartalmát is közli. Előnyeként említhető, hogy 
szinte a külföldi megjelenéssel egyidőben tájékoztatja ol
vasóit a legújabb szakirodalomról, hátránya, hogy viszony
lag kevés ország irodalmával foglalkozik. Sokkal szélesebb 
nemzetközi szakirodalmi áttekintést ad a Magyar Mezőgazda- 
sági Muzeum kiadásában Gunst Péter szerkesztésében megje
lenő: Nemzetközi Agrárt őrt énéti Bibliográfia, melynek leg
utóbb megjelent kötete 1970-ig követi a szakirodalmat. A 
külföldiek mellett a legújabb magyar szakcikkekről is tájé
koztat, szintén tárgyi csoportositásban.

A külföldi szakirodalom használatával kapcsolatban 
annyit szeretnék megjegyezni, hogy a szakirodalom megálla
pításainak az átvételével és főleg az analógiákkal óvato
san kell bánni. Különösen vonatkozik ez a korai történeti 
korszakokra. Nem biztos, hogy Magyarország történelmi fej
lődése abban az irányban és olyan mértékben haladt, mint a 
szóban forgó országé, ugyanazok a jelenségek nálunk egészen 
másként, speciális fejlődésünknek megfelelően érvényesül
tek: és feladatunk éppen a sajátos, hazai fejlődésmenetnek 
a megrajzolása. Végül nem szabad megfeledkezni az igen ki
terjedt helytörténeti irodalomról sem, különösen akkor, ha
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kutatási tárgyul egy adott terület erdészettörténetének a 
feldolgozását választottuk. Könnyen megeshet, hogy valaki 
az általunk vizsgált területen már kutatásokat végzett, 
esetleg gazdaságtörténetét feldolgozva az erdészettörténet 
kérdéseit is érintette, olyan forrásokat használt, amelyek
ről nem volt tudomásunk. A helytörténeti feldolgozások is
merete tehát egyrészt segítséget adhat maunkánkhoz és meg
kímélhet felesleges munkától, másrészt az adott terület 
szakirodaimának ismeretében elkerülhetjük a szakmai tájé
kozatlanság vádját. A különböző megyei szemlék és a helyi 
muzeumok évkönyvei általában igen gazdag irodalmat közöl— 
nekc Ezenkívül szinte minden megyének és nagyobb városnak 
megjelent már önálló helytörténeti bibliográfiája,

A vonatkozó irodalom ismerete után először a témakör
ben kiadott forrásokat dolgozzuk fel. (A különböző okmány
tárak felsorolásától itt eltekintek.) A kiadott anyag meny- 
nyisége a kiadatlan forrásokhoz viszonyítva természetesen 
egyre csökken időben napjaink felé közeledve, inkább csak 
válogatások, szemelvények állnak rendelkezésre. (Pl. az ur
báriumok közül ad ki válogatott anyagot Maksay Ferenc 1959- 
ben megjelent, Urbáriumok XVI-XVII. sz.) A kiadott források, 
pontosabban a jogforrások közül felhívom a figyelmet a Ko- 
losváry Sándor - óváry Kelemen által még a múlt sz.-ban ki
adott, A magyar törvényhatóságok jogszabályainak gyűjtemé
nye c. (Bp. 1885— 1904, I-V.) erdészettörténeti szempontból 
rendkívül értékes anyagot tartalmazó munkára. A városi és 
megyei statútumok, amelyeknek nyelve a latinon és németen 
kivül igen sok esetben már magyar, majd minden esetben tar
talmaztak az erdő használatával, védelmével kapcsolatos he
lyi rendeleteket* Legtöbbjük a XVI-XVIII. sz.-ból való. So
kat lehet várni Imreh István Erdélyben tevékenykedő törté
nész közeljövőben megjelenő, falut örvényekből válogatott 
összeállításától. A törvényekről, mint speciális történeti 
forrásokról általában meg kell jegyezni annyit, hogy fel
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használásuk során a kutatónak bizonyos kettősséggel kell 
számolnia. A törvények egyrészt már meglevő szokásokat rög
zítettek, másrészt követendő irányelveket állítottak fel. 
Felhasználásukhoz feltétlen szükség van forráskritikára és 
általános történeti műveltségre. A korai feudalizmus idő- 
szakából, az erdészettörténet kutatási területébe beletar
tozó tárgykörből a vadászattörténetből hoznék egy példát. 
László 1.12, törvénye kimondja, hogy aki vasárnap vadászik, 
lovát veszitse el. Találkoztam a törvény olyan értelmezésé
vel, mintha a lovagi kor látványos, a királyi vagy főúri 
udvarok által rendezett zajos szórakozásainak vasárnapon
kénti tartását tiltaná a törvény. Az adat értelmezéséhez 
azonban tudni kell, hogy Magyarországon a vadászat a XI. 
sz.-ban korántsem volt feudális kiváltság, hanem a magyar
ság igen nagy részének a földművelés és állattartás mellett 
kiegészitő, sőt egyes földrajzi vidékeken alapvető főfog
lalkozása maradt. A nyugat-európai analógiák alapján felté
telezett látványos vadászatokkal járó lovagi kultura nálunk 
a XIV. sz.-ra jellemző. Ebben az esetben tehát arról van 
szó, hogy a törvény az egyházi ünnep megtartása érdekében a 
vadászatot, mint “munkát", a létfenntartás egyik módját 
tiltja, a földművelő, szántóvető és kereskedelmi tevékeny
séggel egy szinten (István, László és Kálmán hasonló tár
gyú törvényei). A jobbágyság a későbbi századokban is űzte 
a vadászat mesterségét, még okleveles emlékeinkben i.s ta
lálkozunk a "hivatásos" királyi vadászokon kivül ura paran
csára vadászó jobbággyal. Sőt tovább menve részletesebb 
vizsgálatot igényelne az Ulászló féle 1504-es vadászatra 
vonatkőzó törvény gyakorlati érvényesülése. A törvény 
egyébként, ha figyelmesebben megnézzük, nem magától a va
dászattól tiltotta el a parasztokat, hanem attól, hogy föld
művelő foglalkozásukat, amely együtt járt a jobbágyi kötött
séggel, a viszonylag szabadabb életformát nyújtó vadászattal, 
a madarászattal felcseréljék. A XVT-XVTI. sz.-i urbáriumok-
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bán ugyanis gyakran találkozunk azzal, hogy egyes jobbágy
falvak lakói fejenként, vagy közösen vad, illetve vadbőr, 
vagy apróvad szolgáltatással tartoztak. Érdemes lenne te
hát részletesebben vizsgálni a jobbágyság vadászati gya
korlatát a feudalizmus későbbi évszázadaiban is. Közismert 
tény a népi vadászat, mint foglalkozási ág továbbélése, il
letve újraéledése a XVTI-XVIII. sz.-ban a volt hódoltsági 
terület elvadult tájain, különösen az Alföldön.

Visszatérve a forrásanyagra, az irott forrásokat le
véltárakban őrzik, többnyire az Országos Levéltárban és a 
megyei levéltárakban. A levéltárak anyagában való eligazo
dást különféle segédletek könnyitik. Levéltári alapleltá
rak, amelyek az anyag raktári rendjét, nevét, évkörét, tár
gyát és terjedelmét ismertetik —  már valamennyi jelentős 
levéltárunkban megtalálhatók. Az alapleltárnál használha
tóbb segédletek az un* ismertető leltárak, amelyek a leg
fontosabb számszerű adatokon kivül tartalmilag is ismerte
tik az iratanyagot, sőt bevezetőjükben rövid áttekintést 
nyújtanak az iratképző intézmény, un. fondképző szerv rö
vid történetéről. A levéltári leltárak használatát megköny- 
nyiti az, ha a kutató rendelkezik némi közigazgatástörténe
ti ismeretekkel, vagyis magyarán tudja, hogy mely intézmény 
mivel foglalkozott, és milyen hatáskörben, milyen forrást 
kereshet a szerv iratanyaga között és milyet nem.

Röviden ismertetek két speciális forrástipust, ame
lyeket az Országos Levéltárban gyűjteményként kezelnek, az 
okleveleket, s az urbáriumokat és összeírásokat. Az 1526 
előtt keletkezett okleveleket az Országos Levéltár Q szek
ciója Mohács előtti gyűjtemény, röviden DL név alatt őrzi. 
Az okleveles anyag felhasználhatóságára az erdészettörténe- 
ti kutatásban már kitértem, csak annyit jegyeznék meg, hogy 
az oklevelek elsősorban jogbiztositó céllal jöttek létre, 
és bennük csak esetlegesen, véletlenül találhatunk gazda
ságtörténeti utalásokat, határjárások, hatalmaskodások,
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adás-vételek stb. részletezése során. A magyar okleveles 
forrásanyagot ráadásai a XIII. sz.-ig az anyag nagy héza
gossága jellemzi, ami részben a háborúk pusztításával, fő
ként pedig az Írásbeliség elterjedésének elmaradottságával, 
és a jogi tények oklevélben való rögzítése igényének hiá
nyával magyarázható. Ezt a körülményt azért említem meg, 
mert egy agrártörténeti jelenség első említésével óvatosan 
kell bánni, az első említés korántsem jelenti egyszersmind 
az első előfordulást is. Mindenesetre nem várhatunk írásos 
gazdasági feljegyzéseket egy olyan kortól, amelyben a bir
tokjog igazolására is gyakran a szóbeliség a mérce. A XIII., 
de még inkább a XIV. sz.-ban ugrásszerűen megnő az okleve
lek száma és előfordulásuk területi esetlegessége is szűnni 
kezd. Sajnos a korai feudalizmus korában nem volt szükség 
arra, hogy a birtokos birtokigazgatásának tény- és számsze
rű adatait írásban rögzítse, de még ritkábban találunk az 
egyes falvakra, vagy jobbágyok gazdálkodására vonatkozó a- 
datokat. Mégis a XIV. sz*-tól kezdve már erdészettörténeti 
adatokkal is bővebben találkozunk, ás a XV. sz.-ban, bár 
elszórtan, de keletkeztek kifejezetten gazdasági célú fel
jegyzések.

Az Országos Levéltár Magyar kincstári levéltárak nevű 
E szekciójában található Urbáriumok és összeírások elneve
zésű gyűjtemény az erdészettörténeti kutatások számára szin
te nélkülözhetetlen. A gyűjteménybe különböző családi, szer
zetesrendi és hivatali levéltárakból emeltek ki iratokat. 
Megtalálhatók benne a kincstári birtokokról a kamara saját 
tisztviselői által készített összeírások. Ide kerültek a ki
halás, vagy jószágvesztés miatt a kincstár kezébe került 
uradalmakról készített urbáriumok, csatolták hozzájuk az il
lető uradalom korábbi urbáriumait is, úgy, hogy az egyes 
birtokkomplexumokról az urbáriumok egész láncolata maradt 
fenn a különböző időkből, az összehasonlítások és a fejlő
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dés irányvonalának megrajzolása számára szinte készen kí
nálva magát. Az urbáriumok leírják a feudális földesur 
birtokát, paraszti használatú —  tehát nem allodiális —  
földjét, az ott lakó jobbágyokat és egyéb népeket, telkük, 
állatállományuk nagyságának feltüntetésével, a földekből 
befolyó jövedelem, a jobbágyok munka™, pénz- és termékszol'- 
gáltatásainak részletes felsorolásával.* Végül az urbárium 
általában felsorolja az adott birtokon található egyéb föl
desúri javakat és jövedelmeket. Az urbáriumnak, mint forrás 
típusnak erdészettörténeti szemponttól éppen az a jele; tősé
ge, hogy mivel az uradalmat, mint egészet, tárja elénk, al 
kalmas a megfelelő arányok megláttatására, a forrástól a- 
zonnal kitűnik, hogy az adott uradalomban, vagy vidéken mi
lyen volt az erdő gazdasági jelentősége. Pl. a Felvidék 
falvaiban a munkajáradék, a robot összefügg az erdővel, a 
jobbágyok fát tartoznak szállítani, szőlőkarókat, hordókat 
készítenek, vagy egyszerűen a helyi ácsok, bognárok fával 
történő ellátása a feladatuk. Sokat mondó adat a fürészmal 
mok száma, elhelyezkedése, termelésének nagysága, a feldol
gozott fával való kereskedelem mennyisége és iránya, amely 
a kereskedelmi kapcsolatokra is utal. A vadászttörténet 
szempontjából feldolgozható adatokat már említettem, a szol 
gáltatásokból esetleg a környék vadállományára is lehet kö
vetkeztetni. Az urbárium részletesen szabályozza a földes
úri erdők használatának módját és lehetőségeit, sok esetben 
megadja a fanemeket, erdészettörténeti szempontból érdekes 
erdőneveket, adatokat találhatunk erdőművelésre is, pl. vá
gásokra* Megtalálható az urbáriumban az is, hogy van~e a 
parasztságnak saját használatú erdeje, ha a falunak nincs 
megfelelő erdeje, a lakosság a faszükségletét honnan és mi
lyen módon szerzi be. Értékes adatokat kaphatunk a makkol-- 
tatás és a marhalegeltetés módjáról is, A XVIII. sz.-ban 
már szép számmal találhatók erdőbecslések az összeírások 
mellékleteként, amelyek az erdő faanyagát, a fák nagyságát,
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a fanemeket és a kitermelhető fa mennyiségét ill. értékét 
veszik számba.

Felsorolják az urbáriumok a halászóvizeket is, meg
szabva használatuk módját, megismerhetjük az előforduló 
halfajtákat, azt, hogy a kifogott halból ki milyen arányban 
részesedik és a halat hova szállítják. A forrástipus nagyon 
alkalmas arra, hogy ne csak a forrás idézésére, hanem a 
feldolgozásra is ösztönözzön.

Az Urbáriumok és összeírások értékes gyűjteményéről 
sajnos az Országos Levéltárban nem készült repertórium, az 
anyag helyben található cédulakatalógus alapján kutatható, 
a katalógus azonban nem teljes, A MTA Agrártörténeti Bizott
sága és a Mezőgazdasági Muzeum átal szervezett vállalkozás 
az anyagot kicéduláztatta* A magyar nyelvű és sok esetben 
több gépelt oldal terjedelmű regeszták már a teljes anyag
ról elkészültek. Ugyanakkor folyik számitógépes adatfeldol
gozás segítségével a gyűjtemény adatairól egy komplex muta
tórendszer kidolgozása. A mutatórendszer alapadatai tartal
mazzák az adott forrás területi hovatartozását, az uradalom 
nevét, az iratban található helységek számát, a birtokoso
kat, Ezek az adatok már magukban utalnak arra, hogy milyen 
nagyságrendben kereshetünk erdészettörténeti adatokat az 
egyes iratokban. Bizonyos fokig az irattipus is eligazítha
tó lehet, mert más jellegű ismereteket tartalmaz egy urbá
rium, egy leltár, vagy egy becsü* A gépi adatfeldolgozással 
készült mutatórendszer lehetővé teszi azt, hogy komplex le
kérdezési módszerrel a számitógép segítségével az iratokat 
egyszerre több szempont alapján csoportosítsuk. Jelenleg az 
időrend és a földrajzi megoszlás összekapcsolása készült el, 
Az alapadatok: az irat kora, típusa, nyelve, birtokfajta, 
birtokos, területi megoszlás feldolgozása után néhány tárgyi 
szempont is szóba jöhet az iratok osztályozásánál, ilyenek a 
földművelési rendszerek, állatállomány, megoszlása, stb, és 
lehetőség van arra, hogy erdészettörténeti szempontok is ér
vényesüljenek*
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Összefüggő iratanyag alapos és sokoldalú mutatózása 
sok esetben szükségtelenné teheti a forráskiadványokat is, 
amelyeknek megvalósítása országos méretekben nehézkesen 
és lassan halad, Jelenleg nem tudok róla, hogy bármely tu
dományos intézmény tervbe vett volna egy erdészettörténeti 
szempontú forrásközlést. Az okleveles anyagból tervezett uj 
okmányközlések nem tartanak szem előtt semmilyen tárgyi 
szempontot, vagy tudományági rendszerezést. Tervbe vették a 
XIV. sz.-i okleveleknek az Anjou kori okmánytárat kibővitő 
kiadását, a modern forrásközlési elvek azonban a re geszt a*- 
szerü közlést részesítik előnyben a források teljes szöve
gének kiadásával szemben, amelyben magyarul megadják az ok
levél legfontosabb adatait, a kiadót stb. rövid tartalmat, 
ezt követi a történeti szempontból értékes szövegrész ere
deti nyelven történő szószerinti közlése. Az Országos Le
véltár Dl anyagának kb. 60%-ról elkészültek a magyar nyelvű 
rövid tárgyi kivonatok, regeszták, ame3*yek helyben kutatha
tók. Jó lenne, ha ez a munka a teljes anyagról elkészülne, 
igy a vidéki, helyhez kötött kutatók is egy-két napos fővá
rosi kutatás után megrendelhetnék a kiválasztott oklevelek 
fénykép-, vagy xeroxmásolatait is. Jelenleg az OL irányítá
sával készül a Dl anyagán kivül az országban fellelhető 
összes oklevélről számitógépes feldolgozás segítségével egy 
országos oklevélkataszter. A vállalkozás legnagyobb hibája 
az, hogy csak formai szempontok figyelembevételével végzik 
az oklevelek feldolgozását, dátum, kibocsátó stb.j a ka
taszter tárgyi és földrajzi adatokat nem fog tartalmazni, 
földrajzi megoszlásra csak az oklevélkibocsátó alapján le
het következtetni, amennyiben nem országos intézmény, hanem 
helyi hatóság adta ki az iratot*

A későbbi évszázadok iratanyagának nyomtatásban tör
ténő megjelentetése a levéltári anyag terjedelme miatt még 
nagyobb nehézségekbe ütközik. Szinte megoldhatatlannak lát
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szik az a feladat, hogy a teljes levéltári irott forrás
anyagot erdészettörténeti szempontból átválogassa és kia
dásra készitse valaki, az már elképzelhetőbb, hogy egyes 
súlyponti anyagrészekből válogatott kiadványok készüljenek. 
Véleményem szerint erdészettörténetünk jelen színvonalán 
van még tennivaló a már kiadott forrásanyag alapján is, ha 
csak az említett bibliográfiák által ismertetett forráski
adványokat vesszük is alapul. Közeli példánál maradva még 
a Tagányi által közzétett 3 kötetnyi okmányanyag erdészet- 
történeti feldolgozása és értékelése sem történt meg, pe
dig a válogatás bőven kinál lehetőségeket. Ha minden prob
léma nem is oldható meg belőle, ahhoz az anyag túlságosan 
szemelvényes, de egy példát kiragadva, a XVII. és XVTII. 
sz. vonatkozásában meg lehetne vizsgálni az uradalmak gaz
dasági tisztjeinek adott utasítások és pl. a közbirtokos- 
sági erdőrendtartások, vagy az erdőhasználat körüli vitáké 
ból adódó tanuvallatások összehasonlítása alapján, hogy 
van-e és milyen minőségi különbség van a nagybirtok, az 
uradalmak, és a kisbirtok erdőgazdálkodása között a meny- 
nyiségi különbségeken kivül.

A források eredetiben történő olvasása nehéz, de nem 
megoldhatatlan feladat. Minden szakma, igy a történettudo
mány —  és ezen belül az erdészettörténet —  műveléséhez 
szükséges bizonyos szakmai ismereteknek és jártasságoknak 
az elsajátítása, ilyenek a paleográfiai, iratolvasási és 
nyelvi ismeretek, de ezek a jártasságok elsajátíthatók azok 
számára, akik egy adott tudományágban tevékenykedni kíván
nak. Az iratok olvasásán kivül nehézségeket okozhat az, 
hogy a források nyelve, különösen a feudalizmuskori forrá
soké, latin, vagy német. A latin nyelvű források megérté
séhez a klasszikus latinságban való járatosság sokszor nem 
elég, egyrészt azért nem, mert pl. a középkorban rengeteg 
olyan aj fogalmat kellett latinul rögzíteni, amelyek az .ó- 
kor embere előtt ismeretlenek voltak, másrészt maga a Ma
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gyarországon használt latinság is sokat változott az évszá
zadok folyamán. Egészen más az oklevelek un. középkori la
tin nyelve és egészen más pl. a XVIII. sz» latinsága, ami
kor a latin még mindig nemzetközi nyelv lévén, egy egészen 
más kor jelenségeit fejezte ki. Szükség van ezért speciális 
latin szótárakra. A hazai latinság sajátos szókincsét Bar- 
tal Antal gyűjtötte össze A magyarországi latinság szótára 
c. munkájában (Bp. 1901). összefoglalása természetesen nem 
lehetett teljes. Az MTA másfél évtizede inditotta meg egy 
ujabb magyarországi latin szótár adatgyűjtését, a munka 
eredménye még nincs kiadva, cédulákon hozzáférhető. A XVTII. 
sz. kutatásában értékes segitség Páriz Pápai Ferenc Dictio- 
narium latino-hungaricum (Lőcse, 1708) c* müve, amely a 
XVTI-XVIII. sz. fordulóján gyakorlatban használt magyar és 
latin szókincset rögziti, A magyar-latin rész Szenei Molnár 
Albert gyűjtése alapján készült. A Magyarországon használt 
német nyelvvel hasonlóak a nehézségek, sajnos a latinhoz 
hasonló átfogó nagy szótárak a német nyelvről nem készül- 
t ek,

Meg kell emlékezni más jellegű, a kutatás számára 
szintén nélkülözhetetlen szómagyarázó, szófejtő szótárakról. 
Egyes régies kifejezéseknek, vagy nem teljesen értett sza
vaknak érdemes utánanézni a megfelelő szótárakban, mint pl. 
a múlt előadáson vitatott pagonyvadász, stb, A régi magyar 
kifejezések pontos értelmezését kapjuk a Szamota István - 
Zolnai Gyula által készitett Magyar oklevélszótárban, (Bp.
1902— 1906. 1-12. füzet), amely a XVII. sz.-ig kiséri végig 
az egyes fogalmak előfordulását, lelőhelyközléssel. Hasznos 
segédeszköz Szinyei József Magyar tájszótára (Bp. 1893— 1901). 
A magyar nyelv értelmező szótára (Bp. 1959— 1962. 1-7). A 
szófejtő szótárak közül Gombocz Zoltán - Melich János, Ma
gyar etimológiai szótára (Bp. 1914— 1944. 1-16. füzet), de 
ennek egy modern kibővített változata készül Benkő Lóránd 
szerkesztésében A magyar nyelv történeti etimológiai szótára 
cimen. A szócikkek az "0M betűig jelentek meg.
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Az erdészettörténet szénára alapvető forrásul szol
gálnak a térképek. Az OL S szekciója térképgyűjteményében 
többezer kéziratos XVIII-XIX. sz.-ban készült térképe kö
zött igen sok erdészettörténeti jelentőségű térkép talál
ható, amelyeket a tervezett erdészettörténeti atlasz ké
szítése során fel kellene használni. A térképek katalogi
zálása sajnos nem készült el teljesen; ennek egyik oka az, 
hogy az iratanyagból ma is folyamatosan emelik ki a térké
peket a vidéki levéltárakhoz hasonlóan. A vidéki levéltá
rakban őrzött térképanyagot országosan tartják nyilván Mak- 
say Ferenc, Kéziratos térképek a területi állami levéltá
rakban c. 8 kötetes, (Bp. 1965— 1972.) katalógusában. A 
térképanyag jelentős részét őrzik az elmondottakon kivül a 
különböző muzeumok, könyvtárak. Jelentős az Országos Széche
nyi Könyvtár térképtára és a Hadtörténelmi Intézet térkép
tára, ahol a II. József féle felmérésekről kívánság szerint 
másolatokat is készítenek.
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