
A SZENTGÁLI NEMESI VADÁSZKOMPÁNIA SZABÁLYZATA, 1827. 
Nagy Domokos Imre

Előző okmánypublikációmban, amelyben a Szentgáli Ne
mesi Közbirtokosság erdészet- és vadászattötténétéré vonatko
zó dokumentumokat tettem közzé: a következőket irtam: "...Cél
szerűnek láttam, hogy mielőtt egy részletes tanulmányban vé
gigkövetném azokat az eseményeket, melyek végső fokon a szent
gáli erdők pusztulásához vezettek, és levonnám a végkövetkez
tetést, egy vagy több publikációban ismertté tegyem a források 
legjellemzőbbjeit, melyek önmagukért beszélnek*^

Ennek a sorozatnak - hiszen most már látom, hogy 
"több" publikációról lehet csak szó - következő állomásaf ez 
az okmányközlés.

I.

Maga a Szabályzat nem ismeretlen a hazai szakirodalom
ban, mert Tálasi István 194-2-es adatközlésében szerepel^/. 
Hogy mégis közlöm teljes terjedelmében, annak legfőbb oka az, 
hogy az újabb szerzők közül utoljára Vajkai használta, kivo-/X/natosan ismertette'^', de érdemben senki sem foglalkozott ve
le.

Ugyancsak indokolja a közlést okmánypublikáció-soro- 
zatom teljességének igénye, s az, hogy Tálasi közlése bár szö
veg, de nem forma és betühiv. Azonkivül a szöveget Somogyi 
Zoltán református lelkész tulajdonában lévő példány alapján 
közölte, amelyről nem dönthető el, hogy azonos-e a jelenleg 
a Veszprem megyei Levéltárban található példánnyal, s egyál
talán eredeti-e vagy :.o-oolat?
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Az adatok élfelejtődésének egyik oka vadászati histio- * 
riográfiánk nemlétében keresendő. Ezért rövid áttekintést adok^ 
a szentgáliakra vonatkozó vadászattörténeti irodalomról, melye| 
1975-ben helyhiány miatt igen rövidéi* intéztem el. \

A szentgáli királyvadászokra már Honig István felhiv- ■] 
ta a figyelmet a Vadászlapban irott sorozatában, de megelége-j 
dett III. Károly király kiváltságlevelének közlésével^/, és  ̂
részletesebben nem irt róluk. *

A figyelmet a királyvadászokra - leszámítva a szakla- 
pok vadőrzási hiradásait - Eötvös Károly terelte, aki 19o2- 
ben előadást tartott a debreceni jogakadémián-róluk/^. Tu- < 
lajdonképpen sem ezzel,Ssem a Bakony cimii könyvével^/ nem 
lenne érdemes foglalkozni, hiszen kifejezetten szépirodalmi 
jellegűek, s ami fontosabb, már Tálasi rámutatott Eötvös ada
tainak megbizhatatlanságára^^. Mivel azonban napjainkig is 
hat - és kordokumentmiként feltétlen figyelmet érdemel - mégis
csak szót kell ejteni azokról az okokról, melyek a múltra vo- j 
natkozó állításainak értékét legalábbis kétessé teszik..Azon
kívül szemlélete sem hagyhátó figyelmen kivül, mert Erősen 
"függetlenségi párti" kuruckodó alapállása jelentősen hozzá
járul ahhoz, hogy sajátosan értékelje a tényeket.i

Egyik áll it ás a pl. az, hogy a' Bakonyban a \szentgáliak 
voltak a magyar értékék megmentői, és a bakonybéli és zirc- 
apátságok "töröknél, tatárnál nagyobb ellenségek voltlik"^8^. 
Ehhez csak annyit, 'kogy ismerem mindkét apátság erdészettör^- 
ténetét, meg Szentgálét is. A zirciéről tanulmányt is irtam, ;
- de egyetlen adatot sem találtam a szentgáliakkal való érint- i 
kezésükre. Ez nem jelenti azt, hogy ilyen nem lehetett - hi-í 
szén mindkét iratanyagot alaposan megviselte a háború és az 
utána következő "papirgyüjtés" - de az biztos, hogy komoly 
problémát nem okozhattak egymásnák. A bakonybéliekkel való 
ellenségeskedésre n̂ ár t aláltam adatokat, - de mindig a szent- 
gáliak jártak a tilosban. Amin nem is csodálkozom, hiszen,még 
az alispán birtokáról is elvitték a "vidra fogó varsát "^Z. ;

Eötvöst ilyen apróságok nem zavarták, és igen lendüle
tes előadást tartott a nemesi szabadság eme védelmezőiről, ; 
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bár elismerte, hogy időnként tilosban is jártak. Azonban kie
meli, hogy emiatt senki sem merte őket figyelmeztetni, nehogy 
a restauráción másra szavazzanak. Más-kérdés, hogy ez sem 
igaz teljesen, hiszen jónéhányszor intézkedett a vármegye - bár 
elsősorban erdővédelmi ügyekben^1^ .

Azon már nem is csodálkoztam, hogy az öreg Biró é 
Vadász Biró nála a legteljesebb egyetértésben intézte a vadá
szok ügyeit. Igaz, hogy dokumentumot először én közöltem a Va
dászkompánia és a község ellentétéről^11/, de lehetetlennek 
tartom, hogy ha olyan jól ismerte a helyzetet, ne hallott vol
na erről is.

Ezután hosszú szünet, majd Tálasi István már hivatko
zott adatközlése következik. Cime ugyah kissé megtévesztő, mert 
jelenkori adatokra utal, és visszanyúl a XVIII.'századig. Is
merteti röviden a Vadászbiró 1775-ből fennmaradt eskümintáját 
/jelenleg hiányzik!/, és közli a Szabályzatot. Kiemelendő, 
hogy felhívja a figyelmet Eötvös Károly közleményeinek megbíz
hatatlanságára. Következtetéseket csak nagyon módjával von le, 
mert véleménye szerint nagyon sok adatfeltárás szükséges ahhoa, 
hogy a kérdések tisztázhatók legyenek.

Vajkai Aurél könyve 1959“ben jelent meg a falu népraj
záról, bár anyaggyűjtése^még részben a háború előtt történt/1^/. 
Röviden tekint v^gig a hagyományokon az irodalom alapján, hi
vatkozva pl. Korbinszkyre, Fényesre. Malonyayra, es név nél
kül Tálasira,de mellőzi pl. Kabinét és Földváryt/1^/, bár az 
erdészeti szakirodalmat nem hagyta teljesen figyelmen kivül. 
Fagyon sokat hivatkozik Eötvös Károlyra. Eredeti iratanyagot 
nem használt, csak a tárgyi eiplékeket. A Szabályzatot egy 
lábjegyzetben kivonatosan ismerteti/1^ .  v

Zolnay László vadászattörténeti könyvében négy oldalt 
szentelt Szentgálnals/1^  - gyakorlatilag Vajkai alapján. Tá
lasi használatának nyoma sincs. Az adatokból egészen ügyes kis 
kerek rész áll össze, de forráshasználatához fér egy-két szó.
Pl. egészen önkényesen idézi a Szabályzatot, szószerinti köz
lésnek fogva fel a Vajkai féle egyértelmű kivonatot.
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A 4. pont szerinte igy hangzik: "Aki a vadászaton meg 
nem jelenik, 12 páltza ütést kap.” A 8. pedig igy: "Vadászat
ról hazajövet a helység házánál áldomást kell innya"/1^.

Érdeme viszont, hogy idézi - Vajkai alapján - Pálótzi 
Horváth Ádám egy versrészletét, mely szerint a szentgáliak in
kább "Báchus, mint Diána szolgái”, bár szerinte ne nehézkes 
klapanicák oktalan rosszallást fejeznek ki a szentgáli mély
pince, a - Mátyás király vadászházának tulajdonított - 
>> közösség háza Afelől" /17/*

Adatok ismeretében megállapítható, hogy a rosszallás 
korántsem "oktalan".

Maksay Ferenc gazdaságtörténeti tanulmánya - korábbi 
anyaggyűjtés alapján készült - 1973-ban jelent meg^10/ A  
vadászatról természetesen csak érintőlegesen szól.

.Ezután 1975-ben én jelentkeztem már hivatkozott ok-  ̂
mányközlésemmel, melyből ezúttal különösen érdekes a 9.sz. 
okmány, a Vadászkompánia és a községi vezetés ellentétét vi
lágosan megmutató levél. /Sajnos,,bennmaradt egy sajtóhiba a 
74* oldalon: 1823 szerepel 1827 helyett./ Az azóta talált 
adatok csak megerősítenek akkor megfogalmazott álláspontom
ban. ■

Végül 1976-ban Biernaczky Szilárd foglalkozott a ki
rályvadászokkal a Nimród tavaly júiiiusi számában^1^.  Semmi 
újat nem nyújt, csupán Eötvös Károly 1902-es előadását kivo
natolja a "szentgáliákról szóló dokumentumok közül”. Ez egy
úttal jelzi a közlemény értékét is.

Meg kell még vizsgálni azt a kérdést is, hogy honnan 
került be a közfelfogásba az a téves állítás, hogy a szent
gáliak dámvadat is vittek a királyi udvarba? Az eredeti nyug
tákon ugyanis mindenütt csak szarvas /Hirsch/, őz /Reh/ és 
nyúl /Haase/ található az emlősök közül.

A hiba forrása az 1839-ben a vármegye által kiállí
tott útlevélre vezethető vissza. Ez ugyan jelenleg nem talál
ható, de ha latinul Írták] /ami valószinü, hiszen Becsbe szólt/,
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akkor az őzet a dama szóval j elölhették^20/. Erre az útiav̂ .'L-
re hivatkozott 19o2-ben, mint általa olvasott dokumentumra
Eötvös Károly, hogy özet vagy dámvadat vittek a vadászok
udvarba, Feltehetően őzről tudott a szentgáliaktól, dama
állt a szövegben, s igy oldotta fel az ellentmondást. Ezt
az "őz vagy dámvad" megoldást vette át Vajkai is/21/, noha
Tálasi már 1942-ben csak őzről ir^22/\ Zolnay viszont exyste

/ P'}/rüoeg kedvéért csak dámról7 ■p/. Biernaczky - hiszen Eötvöst 
kivonatolta - az "őz vagy dám" adatot közli, bár egyik 
csak őzet ir /2z*/#

+
\

A dokumentum 37 x 24,5 cm nagyságú keményfedelii füzet; igen 
megviselt állapodban. A felirat a boritón alig olvasható, 
lapjai kijárnak jórészt. Semmi nyoma annak, hogy a látható.] a & 
egyfolytában beleirt Szabályzaton kivül mási? is irtak volna
a füzetbe.\

Valószínűleg ez is olyan kísérlet volt a szentgáliak 
rendszabályozására, mint a számtalan erdőrenátartds, er- 

dőkezelési szabályzat, vármegyei tilalmazás vagy zár alá vé- 
tudomásulvették, aztán nem hajtották végre.

A legérdekesebb a Szabályzatba?; sok beígért ^páltzc- 
ütés", hiszen nemes emberekről volt szó! De úgy látszik 
italozást, a garázdálkodást csak igy remélték megfékezni.
/Bár ^hol a helység hadnagyát szóváltás közbén hasbalohettck 
mit "pált2a"?//25/

A dokumentumot betűhíven közlöm, a rövidítéseket fel
oldva. A rendkívüli'írásmódra zárójelbe tett felkiáltó j ellőj, r/!/ hi^om fel a figyelmet.
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II.

A bel3ü címlapon:

P R I V I L É G I Í L T  
Nemes Szent=Gááli=Királyi=

Vadász=Kompáni%nak
Jegyzőkönyve,

Készíttetett és szereztetett azon Köz
társaság Költségével 

N/emes/ Tamás Jósef Vadász Bíróságában.
Az ezer nyoltz száz húszon hetedik 

esztendőben.

Ezután a következő oldal első sorában kezdődik a szőver« fo
lyamatosan Írva.

Imé' mi minden napon halni megyünk, vadászni menvén, az Halál
hoz közelebb mégyünk. = - Ama régi Vadász Eoaunak 3zavai. 

1. Móses: R£éBzJ 25: W/erq7 32.

Bujdosunk e Világ tövises pusztáján,
De nyugszunk reménység erős vas-r.atskáján - 
Az Hajnal Szarvasát nyomozva keressük - 
Szép kies helyt legel, el megyünk, meg leo3>ik.

Lásd: Liliomok völgye. 239-ik oldal. Képes példázat alatt 
lévő Strófát.

E L Ő  B E S Z É D

Ditső emlékezetű Felséges FEJEDELMEKtol sok száz Esztendők 
előtt régi ősi ELEINK által nyert szabadsággal diszea- 
kedve élvén, s ezen szabadságnál fogva a Felséges Feje
delemhez esztendőnként beszolgáltatni szokott Erdei=Yad= 
beli ajándékunkat Vadászattal végre hajtó= társaságunk 
jelessen meg népesedvé^ ne hogy a függetlenség erőt 
végyen, sőt a jó rendtartás még nagyobb lábra állíttas
son, hogy minden jó dolgokban el hunyt Eleink nyomdokait
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követhessük, s még a késő Maradék isa látván ezen jó= 
tzél-nak, annak főj tatásának/!/ hasznos következéseit,• 
maga mindenkori békességét óhajtván, áldás mondással 
tartsa fenn; éa egyszersmind kövesse azon intézeteket /!/; 
* Szükségesnek Ítéltetvén tettzett /!/ ezen N/eme/s 
Helység és Vadász Kompánia érdemes Elöljáróinak köz meg= 
egyezéssel a vele élés véget /!/ a következendő Rend 
v/ágx7 ^örvény szabásokat nehány punktumokba fel tenni, =

A mint is =
£xord/flum7« Minthogy minden dolognak Feje és Fundamentoma 

az Isteni félelem, a jó rend tartás, a jámbor józan /!/ 
élet, a kötelesség tellyesittése /!/, és a Törvény; ahoz 
képest, hogy mind azon kötelességek megtartassanak, s 
minden Esztendőnként elől forduló*/!/ Királyi, vagy akar- 
mely Közönséges állapotbéli Vadászatban mindenek jó 
rendel /!/ menjenek, a helytelen Vadászatok megzaboláz- 
tassanak /: azon okbol /!/, hogy senki is a nem tudással 
magát ne menthesse:/ az arra rendeltetett Birák és Őrsál
lók mindenkor annak idejében Vadászat előtt, vagy a mikor 
szükségesnek Ítéltetik, ezen Törvényül szolgáló Rendsza
básokat Közönséges helyen fel olvasni, és ki hirdetni meg
rendeltetett.

Először: a Királyi Vadászatra, minden a ki azt szolgálattal 
akarja tellyesitteni /!/, ha egésséges Iffjú, vagy azt 
meggyőző ember, - Valamint ha Mester ember is, nem vala
mely alá való Inast vagy Gyermeket küldjön, hanem vagy 
Maga menjen, vagy pedig erős, és a szolgálatot meggyőző 
cselédjét küldje, - KUlömben az ollyas Gyermek, mint ha
szontalan, és egyebeknek botránkozás, visszaverettetik, 
és a gazda, mint ezen kötelességet majd mint iBak semmibe 
háj tani, s nézni akaró makats, meg büntethetik.

Másodszor. A ki a Vadászattól /!/ változni akar, annak ide- 
jeben /!/, a mikor t.i. már tudva vagyon, az illető helyen 
magét jelentse, kötelességét tellyesittse /!/, ne hogy
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osztán utóbb az elmaradással magának k£rt, vagy költsé
get, a Gondviselőnek pedig galibát ás botránkozást okoz
zon, s szerezzen.

3szor. A midőn Vadászatra ki parantaoltatnak, köteles az egész 
Vadásztársaság mindenkor rendes időben a ki rendelt hely
re megmenni, s ott egymást öszve várni a rendes időre, - 
Annakutánna /!/ kötelesség szerint Istenhez fohászkodván, 
szép módjával a Vadászathoz fogni, a kiesebb /!/ a Na
gyobbnak, - a Nagyobb a Kissebbnek illendő bet sülét'© t 
megadni, és mindenben egymást0 érteni. - - Külömben /!/ -

Negyedszer. A mely Vadász a kirendelt napon annak ebében 
megnem /!/ jelenik, - Kortamán vagy más alattbmcj dolog
ban az illető Helyen való jelentés nélkül' töl tv-...' . el idejét, 
az ollyatén Embert a Vadász=társaság reggel, a midőn Ösz
ve gyülekeznek, tizen két páltza ütésekkel, vagy pedig 
ha pénzel /!/ akarja magát meg váltani, két forint fize
téssel büntesse meg, - szabad lészen mind az által a Va
dásztársaság ezt kinek kinek vétkéhez mérsékelni .

Ötödször, a Puskások a bé=03ztás után, minekutánna /!/ már 
a megálló Helyet kikeresik, ki nézik, és megállapítjak, 
helyeket meg jbartsák,^ egyik a másik eleibe ne menjen, 
sem a pagonba /!/ alattomosan fellyebb, alább vagy hcsz- 
szába ne járkáljon.* - ezen tilalomnak által hágója is a 
4dik punktumban ki tett büntetéssel fog terheltetni. -
- Valamint szinte -

Hatodszor. Ha valaki a Vadász Kunnyóban /!/ az Öreg Vadászok 
közül valamellyiket /: azért hogy valamely Vadászt hibás 
tselekedetiért meg dorgálja, s meg feadi :/ meg támadná, 
ellene zúgolódna, s majd zenebonát inditana, az is a 
fellyebb ki tét büntetéssel terheltessék, - ha.pedig 
többször tselekszi, és mint egy fej ességből méginkább 
furdalózik, vétkéhez képest dü-plán is/büntettessék.
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Hetedszer* Kinn hálás alkalmatosságával öreg Vadászoknál, 
a kik t.i. az igazgatást vagy kormányozást viszik és ve
zetik, minthogy az ollyas emberek mindenütt és. mindenkor 
nagyobb betsbe tartatnak, kenyérért, italért, vagy más 
akarmsly /!/ ollyas állapotért *az Iffjaknak nem illik, / 
de nem is szabad alkalmatlankodni, annyuval inkább zú
golódni, okét meg támadni, vagy valamely utón, eroszakossan 
toliok /!/ el fogni, /Vmeg gondolván tartoztatván ma
gokat ara /!/ a sorra, midőn rájuk- kerül :/ ki vevén azt, 
ha valakit Önként magokhoz szollittanak /!/, v/agy/ kínál
nak, külcmben /!/ az ollyas botránkoztató 4 forintokra, 
vagy 12 páltza ütésekre, ott /!/ a hol vétett, fog bün- 
tettetni#

Nyolczadszor. a Vadászatból /!/ ha’za jövetelkor a Helység Há-r 
zánál való áldamás /!/ ital alkalmával, senkinek sem ke
nyeret, sem Csutora bort onnét ki, éa sem maga, sem más 
Házához alattomossan el vinni semmi szín alatt nem sza
bad, a ki ebben meg tapasztaltatik, azon Helyen tüstént 
N12 ‘páltza ütésekkel termeltetik. - Valamint szinte az fott, 
valamely lármát, zenebonát vagy meg támadást indító ia. - 
Nem különben

Kilentzedszer. A Vadász Biró Házánál is sem kenyeret, sem te
le vagy üres Csutorát alattomossan el* vinni nem szabad,
12 páltZc büntetés alatt. Ha pedig valaki ottan pert

versengést indittana /!/, annyival inkább zúgolód
na, vagy huzalkodást /!/ kezdene, az. oilyan ember ott, 
ahol vétett, 4 ftokra vagy 24 páltza ütésekre büntethes
sék.

NB. minden Köz Vadász Iffjaknak' pedig a Vadász Biró házá
nál h:\7a3 nélkül helyek nintsen.

Tizedszer. Minden Puskás Vadász olly készülettel menjen.-, Lö
vést magával úgy vigyen, hogy a Közönséges Lövésre tellyes- 
séggel ne bízzon, mert potom Lövésre nem mindenkor, sőt 

f igen ritkán kap, akkor adódik bizonyos Levés, mi
kor be .bizonyotedik hasznos Lövésé /!/. \
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Tizenegyedszer. A Magános Vadászat, valamint a Nyestézés /!/ 
is az Ajkai úton fellyül senkinek meg nem engedtetik 12 
forint büntetés alatt*

Nem különben *

TlzenkettSdször. Az alsó erdőn való Vadászat, mivel az üreg 
Vad, őz, Szarvas, ott ia azint úgy meg fordul, és talál- 
tátik, azon ki tett büntetés terhe alatt egy átallyában 
meg tiltatik.

Tlzenharmadszor. a Hegyi Pusztában való Vadászat, vagy Nyulá- 
szás is, mivel a Közönséges Helység Vad-álló erdeje nél
kül meg nem történhetik, azonban ők is azok Privilégium 
alatt élnek, fáésznak6, velünk együtt birtokosok, s azon 
adó bé szolgáltatás tellyesittéaével Ők is kötelesek, de 
még hogy velünk tartanak, s ezen Rendszabásnak ellene nem 
mondanak, önként reá állván, el vállalták, egy átallyában 
meg tiltatik, és pedig olfy szorossan, hogy ha alattomos- 
san is valaki ott vadászna, és ki világosodik /a mondat 
befejezetlen - NDI/

Tizennegyedszer. Minthogy némellyek és több eken sok helyte
len ̂ (fedásza tót követnek el, - annak el távoztatására egy 
átaljában Martzius lő napjától /!/ fogva September lő 
napjáig a Vadászat és Nyulászás is köz meg egyezéssel 
megtiltatik; - o^ly meghatározással, hogy senkinek semmi 
szin alatt az irtt /!/ idő alatt Nyulászni szabad nera 
lészen, - azután ís'pédíg tqak az* Ajkai utón alól: - fel
tevén azt: Hogyha valákinak valami állapotjára szUkség 
lészen, egy vagy két nyulra, abban az esetben jelentse 
magát á Helység Bírójánál, s annak engedelmével megte
heti; - ellenkező esetre, ha ki azt elmulasztván, a ti
lalmat ál.tal hágná, - a fellyebb kitett büntetés rajta 
megvetevődik. - A kiszabott nyulászásra való idő közben, 
valamint az Ajkai utón föllyül, • úgy azon alól is, és 
sehol az erdőben Őzet vagy Szarvast Magános állapotban 
agyon lőni, azt mags hasznára fordíttani /!/, vagy eladni
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senkinek meg nem engedtetik, sőt 12 Forint büntetéssel 
tiltatik*

Végig ugyanazon kéz írása. A kézirat itt - a belső címlapot 
is beleszámítva - hatodik oldal közepén végetér* A lap alja 
Üres. A következő néhány lap ki van szakítva, a füzet többi 
oldala üres.

JEGYZETEK

I. A bevezető részhez

^XAGY Domokos Ir.ro; Iratok a Szentgáli Nemesi Közbirtokosság 
erióazet es vridá^zattörténetéhez• KözlsEtsz. VIII-X/1975/í
57.

2TÁLASI Álatok a Bakony erdei életéhez. Klny. Népraj-
zi 1942/2* sz*

3VAJKAT A : Szentgál. Egy bakonyi falu néprajza. Bp* 1959*
3 3 * t

4hó Adatok a hazai vadászat történetéhez# Vadász-
írjTTTJcTT: 49-5o.
V"r A takonyból. A szent-gaáli királyi vadászok.
loLrtcor., 19a2. /Klny* Szabadság/

*sz4t a Bvkony X-II* Bp.l9o9#
""A királyi vadászatról, é3 általában a régi népi vadászatról

a naiak alir tudnak valamit, s leginkább Eötvös Károly 
ki ziűrnor:, de nem megbízható elbeszéléseit idézgetik#**
T ÁLAS T:  5* '

htr::zi /19o2/: 2*
^Nemeak*ri Kiss Sándor alispán levele Szentgál elöljáróságá

hoz, I>ü /* augusztus 9* VemL: Szentgál - Feud. Vegyes#
XI.

^CP1. 1763* november 13; 177o. július 14; 1813. augusztus 4. 
/ : ; AGY:  IratoK ••• 2*, 4* és 8* dokumentum /61-62, 64-
fc. cj 71-72* old./

11:;A'-.Y: Iratok... 9. dok./72-74. old./
340-349.

UJ: 32-34.
14U5: 33* lo* lábjegyzet egy része /6 sor!/#
~^ZOL?»’AY László: Vadászatok a régi Magyarországon# Bp. 1971# 14^-140* /Ébből másfél oldal kép*/
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i6Uö: 147,
" ‘ UQ-: 148. VAJKA l í 34. 11. lábjegyzet alapján.
^MAKSAY Ferenc: Parasztnemesi gazdálkodás Szentgálon. AtSz 

1973/1-2: 13-33; 3-4:245-300. Ebből vadászát: 245-246./
B.í.:-;RI?ACZKY Szilárd: Magyar Vadászhagyományok. Vadászatok a 

bakonyi Szenegálon. Nimród 1976/6: 262.
20 ✓ /■■ A daca szó őz értelemben való- általános használatára láad

ri szletesebben: CSŐRE PÁL: Megjegyzések a magyarországi" 
dámvad történetéhez. AtSz 1972/1-2: 112-119. Az általam 

. talált levéltápi adatok következtetéseit csak megerősítik. 
Így pl* a XVIII. században a Váci Püspökség! Uradalom la
tin irataiban a dama sző szerepel £Z.értelemben, mig a 
dárrot ceroalata néven ismerik. Pml: Váci Püspökség Gazda
sági Levéltára - Tisztiszéki jegyző-könyvek. Vol. I. és 
II'.

21VAJKAI: 33.
?Mr2khASI: 6.
2-1MlNAY.:_ 148. ,
24BTBR>iACZKY: ?62. 2 illetve 1. hasáb.
2-'*Srro lásd: HAGY: Iratok 66. és 95.
II. A ̂ szöveprköaléanez
aTelti esen elmosódott sző, "jós" ta is elképzelhető, de

úgy nincs értelme.
^Exordium = elöljáró beszéd, bevezetés, előszó.
CA sző vege elmosódott.
^Utána kihúzvasem.
ePáesznak = faiznak = fahasználati jogosultságot gyakorolnak. 

/VeszpráiTif aj sz község neve eredetileg PÁESZ, volt. Most 
jutott eszembe: hátha nem a Fájsz névről, hanem a faászás
- faizás szóból ered?!/ *

r ö v i d í t é s e k

AtSz = Agrártörténeti Szemle
Fa3c. - Fasciculus /csomó, raktári irategység/.
Közi: EtSz = OEE. Erdészettörténeti Szakosztály Közleményei
PíkL: = Pest negyei Levéltár
VemL: Szentgál - Feud. = Veszprém-megyei Levéltár: Szentgál

nagyközség iratai - Feudáliskor! 
iratok.
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