
Az erdészettörténet 30 éve 
/1963-1993/ *

Dr. Csőre Pál

Az erdészet - az erdőgazdálkodás > és az erdők története régen is 
foglalkoztatta az erdészeti szakembereket és a történészeket . Az Országos 
Erdészeti Egyesület már a múlt század végén meg akarta íratni a magyar 
erdőgazdálkodás történetét. Ez a törekvés akkor csak a Magyar Erdészeti Ók
levéltár kiadásáig jutott el. A későbbi évtizedekben is többen foglalkoztak egy- 
egy erdészetet érintő történelmi kérdéssel, de ezek a munkák minden 
tervszerűséget nélkülöztek.

1963 őszén határozta el néhány, a történelem iránt érdeklődő egyesületi 
taa, hogy a kutatómunka összefogására és bizonyos fokú együttműködés 
elérésére szervezetet hoznak létre az OEE-en belül.Ebben az időben tartotta 
első ülését az Erdészeti Kutatóintézetek Nemzetközi Szervezetének keretében 
alakult Erdészettörténeti Szekció Freiburgban. Úgy látszik, hogy erre megérett 
az idő,országhatáron belül és nemzetközi viszonylatban egyaránt.

Agfalvi Imre kezdeményezésére összejött 17 lelkes vállalkozód azzal a 
kéréssel fordult az egyesület vezetőségéhez, hogy mint különbizottság vagy 
szakosztály működhessen a jövőben. Az egyesület vezetősége ennek habozas 
nélkül eleget is tett, és szakosztály formájában a működés megkezdéséhez 
hozzájárult. A munka haladéktalanul meg is indult. 1964. február 25-én került 
sor az első rendes szakosztályi ülésre, amelyen egy történelmi témájú előadás 
is elhangzott. Az ülésen természetesen élepk vita volt a célok és működés 
módszereinek kialakításáról. A megjelentek Agfalvi Imrét szakosztályvezetőnek 
és Kolossváry Szabolcsnét titkárnak egyhangúan megválasztották. 
Elhatározták, hogy két hónaponként összejönnek, amikor egy-egy szakmai 
előadást meghallgatnak, és megvitatják az együttműködés lehetőségeinek, 
fejlesztésének kérdését.

Első olyan feladat, amely szervezett összedolgozást tett szükségessé, az 
egyesület 100 éves történetének megírása volt. Agfalvi Imre, Csőre Pál, 
Kolossváry Szabolcsné és Reuter CamiTló adatgyűjtése alapján Király P£l írta 
meg ezt a MTESZ házi nyomdájában elkészített könyvet. A szakosztály Agfalvi 
Imre kezdeményezésére javaslatot dolgozott ki az erdőgazdasági üzemtervek 
általános részének a történelmi előzmények leírásával történő kiegészítésére. A 
volt Országos Erdészeti Főigazgatóság Erdőrendezési Főosztálya a javaslatot 
némi módosítással elfogadta.

1965-ben merült fel az az elgondolás, hogy a szakosztályüléseken 
elhangzó előadásokat, valamint a csupán szűkebb körben érdeklődésre 
számottartó erdészettörténeti dolgozatokat a megindítandó közleményekben 
kiadjuk. Ennek megfelelően már ebben az évben elkészült az "Erdészettörténeti 
Szakosztály Közleményeidnek I. száma, amelyet azután majdnem minden év
ben újabb szám követett. Az I. szám 100 példányban, stenciles sokszorosítás
sal , tehát igen szerény külsővel látott napvilágot. Agfalvi Imre bevezetőjén kívül 
öt előadás, valamint az 1961-1964. évek erdészettörténeti bibliográfiája 
szerepelt ebben a kis füzetben, amelyet hamar elkapkodtak, úgyhogy rövidesen 
hozzáférhetetlenné vált.

1966-ban 18 szakosztályi tagot tartottunk nyilván. Ez a szám csak lassan

* Elhangzott az 1993. március 11-i szakosztályülésen.
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emelkedett, és még 1975-ben is csak 25 név szerepelt névsorunkban. Az évi 
négy szakosztályi ülés - amelynek száma néha csak kettő vagy három volt - 
egyedül nem volt elég arra, hogy a tagságot jól összefogja. Ezért szükségessé 
vált egyrészt a közlemények megjelentetesének folytatasa, tartalmának, külső 
megjelenésének fejlesztése, illetve csinosítása /a megjelent tanulmányokért 
később szerény tiszteletdíjat fizettünk/, másrészt az erdeszettörténet tárgyának, 
az erdészettörténészek munkájának szélesebb körű megismertetésével újabb 
érdeklődők bevonása a szakosztályi munkánkba. Ezt azzal igyekeztünk elérni, 
hogy nemcsak Budapesten, hanem vidéki városokban is kezdtünk szakosztályi 
üléseket rendezni. Az első vidéki ülést 1967-ben Sopronban tartottuk az 
Erdészeti és Faipari Egyetemmel és az OEE helyi csoportjával közösen. Azután 
javasoltuk - már 1968-ban hogy az egyesület írjon ki erdészettörténeti tárgyú 
pályázatokat. Az első ilyen pályazat kiírasára még ebben az évben sor is került; 
"A magyar erdészet és elsődleges faipar felszabadulás utáni története" címmel. 
Mindezek a kezdeményezések jól beváltak. Mindig sikerült új és új érdeklődőket 
találni, akiknek egy része aztán bekapcsolódott a szakosztály munkájába. 
Sokszor akadtunk olyan kutatókra, akik elszigetelten dolgoztak és most 
boldogan vették tudomásul, hogy munkájuk másokat is érdekel.

A szakosztály vezetésében 1966-ban annyiban történt változás, hogy 
Csőre Pál lett a titkár, 1967-ben pedig Király Pál vette át a szakosztály vezetésit. 
Még 1967-ben újabb vidéki ülést rendeztünk. Ezúttal Pécs látta vendégül az 
erdészettörténészeket. Emlékezetes marad ez azért is, mert Reuter Camiílónak 
a "Disznós-erdő" történetéről szóló beszámolóját a helyszínen hallgathattuk 
meg.

A 60-as évek végén döntő eseménynek értékelhetjük kapcsolatainknak az 
agrártörténészekkel való felvételét. Erről már 1968-ban is tárgyaltunk. Gunst 
Peter, aki akkoriban az Agrártörténeti Szemle szerkesztősegi titkára volt, 
felfigyelt működésünkre, és az ő közvetítésével jutottunk el a Magyar 
Tudományos Akadémia Agrártörténeti Bizottságához. E bizottság előtt 
ismertettük munkánkat, céljainkat 1969. januar 22-én. Az elhangzott 
hozzászólások alapján világosan kirajzolódott az erdészettörténet helye a 
tudományok között. Erre minden kibontakozó ismeretkörnek szüksége van, és 
ezért történtek már kezdetben erőfeszítések a nélkülözhetetlen fogalom
meghatározásokra, illetve a fogalmak megjelölésének egységesítésére. Ebben 
a vonatkozásban hasznos segítséget jelentett K. Mantel professzornak ilyen 
irányú munkássága /Arbeitsbereich und Aufgaben dér internationalen 
forstgeschichtlichen ^rbeit./ Forstw.Cb.1964. 3/4 96-101 ./V.ö. Csőre P.: "Erdő és 
történelem". Az ERDŐ 1965.6.sz/

Közben megjelentettük a "Közlemények" II., majd 1968-ban a lll-IV. számát. 
Az előbbiben négy, az utóbbiban 10 tanulmányt tettünk közzé.

1971-ben a szakosztály új vezetőséget választott. Ez alkalommal Csőre Pál 
lett a vezető és Hiller István a titkár. Tovább folytattuk a vidéki ülések sorát, és 
Sopronon kívül, ahol ismételten volt rendezvényünk, eljutottunk Veszprémbe, 
Nagykanizsára, Miskolcra, Balassagyarmatra, Sárospatakra, Debrecenbe, Nyír
egyházára, Szegedre, Kecskemétre. Mindenütt az OEE helyi csoportjával 
közösen tartottuk az üléseket, és természetesen elsőbbséget adtunk a helyi 
előadóknak. Volt közös rendezvényünk a budapesti helyi csoporttal és az OEE 
Vadgazdálkodási Szakosztályával is. Nyíregyházán az OEE helyi csoportjának 
keretében külön Erdészettörténeti Bizottság alakult.

A vadászattörténeti kérdések felé tulajdonképpen az 1971. évi budapesti 
Vadászati Világkiállítás terelte az érdeklődést. A világkiállítás ideje alatt 
erdészettörténeti szimpóziumot rendeztünk, amelyen neves magyar történészek 
/pl. László Gyula professzor/ is előadást tartottak a magyar vadászat 
történetéről.
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A szakosztály tagjainak egy része szorgalmasan jelentette meg történelmi 
munkáit. Ezeknek nemcsak az erdészeti szaklapok, hanem - a MTA 
Agrártörténeti Bizottságával közösen rendezett ülés óta - az Agrártörténeti 
Szemle is szívesen helyt ad. Ez a folyóirat már 1969. 3-4. számában teljes 
terjedelmében lehozta az említett ülés anyagát, majd Csőre Pál, Kollwentz Ödön 
és Hiller István egy-egy tanulmányát közölte. /Tulajdonképpen nem is 
használjuk ki azt a lehetőséget, amit a folyóirat eredetileg nekünk felkínált: 
évente 2-3 erdészettörténeti dolgozat közlését./ Itt kell kiemelnem Reuter 
Camillónak a Magyar Nyelv-ben és egyéb folyóiratokban közreadott erdészeti 
nyelvtörténeti cikkeit, és Hiller Istvánnak számos erdészettörténeti publikációját, 
melyek jelentős része Sopronhoz és az Erdészeti és Faipari Egyetem múltjához 
kapcsolódnak. Kolossváry Szabolcsné H A magyar erdeszeti irodalom 
bibliográfiája 1945-1964" című munkája az Országos Erdészeti Főigazgatóság 
kiadvanyaként látott napvilágot 1966-ban. Ezután ő szerkesztette azt a 
gyűjteményes kötetet, amely az Akadémiai Kiadónál jelent meg 1975-ben, és 
amely javarészt a szakosztály tagjainak erdészettörténeti tanulmányait 
tartalmazza, szám szerint tizennégyet. Hegyi Imrének "A nép erdőkiélés történeti 
formái" című műve 1978-ban jelent meg. A magyar erdőgazdálkodás 
történetének első részét 13 évi kutatómunka után írtam meg. Kiderült ugyanis, 
hogy Tagányi oklevéltárából sokminden kimaradt, és ezért célszerűnek látszott 
a felkutatott írásbeli emlékek egy részét a megjelenő könyvben közölni /Csőre 
Pál: A magyar erdőgazdálkodás története. Középkor. Akadémiai Kiadó 
Bp.1980./. Járási Lőrinc munkássága elsősorban Borsod, Abaúj- és Zemplén 
megyék erdőgazdálkodásának történetére összpontosult. Kollwentz Ödönnek 
az erdészeti szakoktatás történetével foglalkozó munkáit kell külön kiemelnem, 
Kovács János az erdészeti helynévgyűjtés szorgalmazásával szerzett eddig is 
kimagasló érdemeket. Nagy Domokos Imre a szentgáli nemesi közbirtokosság 
erdészet- és vadászattörtenetére vonatkozó iratok közlésével, valamint az 
erdészettörténeti irodalom időről időre történő kiegészítésével gazdagította a 
közlemények publikációit. Vele együtt írtuk meg a magyar vadászat történetét a 
tyimród számára, amit a lap 1976-78. években 30 folytatásban közölt. 
"Értekezések a történeti tudományok köréből" c. sorozatban 1983-ban jelent 
meg Magyar Eszternek "A feudalizmus kori erdőgazdálkodás az alsó
magyarországi bányavárosokban /1255-1747/" c. munkája.

E néhány jelentősebb műnek a megemlítése nem jelenti azt, hogy ezzel 
minden olyan erdészettörténeti munkát felsoroltam volna, amelyeket a 
szakosztály tagjai írtak, mert mindegyik megemlítése is igen hosszúra nyújtaná 
ezt a kis megemlékezést. Ezt a mellékletben - kiegészítve a közlemények XX. 
számában található bibliográfiát - pótolom.

Bár a lUFRO-nak az Erdészeti Tudományos Intézet a tagja - ahol a 60-as 
években még foglalkoztak erdészettörténeti kutatásokkal /Kolossváry Szabolcs
né/ - a szakosztály is élénk kapcsolatot tartott ezzel a nemzetközi szervezettel. 
Az is tény viszont, hogy az erdészettörténet összetett ismeretkör, amely 
legalább annyira tartozik a történettudományok közé, mint az erdészetiekhez, 
nem is szólva az egyéb segédtudományokról. Ezzel áll összefüggésben az a 
körülmény, hogy a xll. Nemzetközi Történész Kongresszuson Moszkvában az 
erdészettórténeszek is ülést tartottak.

Ebben az időben történt, hogy Kurt Mantel professzor a 02 
"Forstgeschicht" elnevezésű szekció vezetésétől visszalépett és helyét a svájci 
Albert Hauser vette át, akit azonban hamarosan Michel Deveze professzor 
követett /1976/. Hauser 1973-ban erdészettörténeti szimpóziumot rendezett 
Zürichben "Az erdő jóléti funkciói a 18. századtól" címmel. M. Deveze 1979-ben 
bekövetkezett haláláig volt a szekció vezetője. 1979-ben került megrendezésre 
Nancy-ban az eddigi legnagyobb erdészettörténeti találkozó, amelyen 15



országból 77 szakember vett részt. Ez alkalommal két csoportban, összesen 50 
előadas hangzott el. A programot tanulmányi kirándulások tették változatossá. 
1977 óta a nyugatnémet prof. Dr. H. Rubner a szekció vezetője. Rubnert 
egyesületünk 1979-ben Budapesten egy hétig vendégül látta. Ez alkalommal 
reszt vett szakosztályunk egyik ülésén és előadast tartott "Az európai 
erdészettörténet fejlődése és problémái" címmel. 1971-ben a floridai Gainsville- 
ben és 1976-ban Oslóban tartott IUFRO Kongresszusokon az erdészettörténet 
alig volt érintve. 1981-ben a Kyoto-i IUFRO kongresszus viszont már lényegesen 
több teret szentelt az erdészet és az erdőgazdalkodás történetének "Erdészet a 
technika korában a 18. századtól" címmel.

1982-ben szakosztályunk szándékozott nemzetközi erdészettörténeti 
szimpóziumot rendezni Budapesten. Ez azonban a szűkre szabott valutáris 
keretek és főleg a MTESZ helytelen szervezési elképzelései miatt nem sikerült. 
Helyette Bécsben tartottak még ugyan ebben az évben "Forst-und 
Jagdgeschichte Mitteleuropas" címmel előadásokat. Szakosztályunk ezen nem 
vett reszt.

1986-ban Ljubjanában tartotta a IUFRO a 18. kongresszusát, amelyen 
nyolc erdészettörténeti előadás szerepelt, zömmel a hegyvidéki 
erdőgazdálkodás történetével foglalkozó témákkal.

1988-ban a csehszlovákiai Zólyomban volt "Az újabbkori erdészeti politika 
és ennek kapcsolata szociális és gazdasági problémákkal" címmel ilyen 
rendezvény, 1991-ben pedig ismét Németország adott otthont az 
erdészettörténészeknek. Szeptember első napjaiban találkoztunk, hogy 
megvitassuk a "Kis- és magánerdőkben folytatott gazdálkodás és a paraszti 
erdők történetét".

Magyar részről a moszkvai, a zürichi, a nancy-i, a zólyomi és a freiburgi 
szimpóziumokon volt részvétel, illetőleg a moszkvain, a zólyomin és a freiburgin 
egy-egy előadás. A IUFRO centenáriumi ülését 1992-ben Berlinben rendezték 
meg, amelyen szintén szerepelt szakterületünk, ezúttal a vezérgondolat a 
tartamos erdőgazdálkodás eszméjének történeti fejlődése volt.

1976-ban újabb vezetőségválasztás volt, amikor a tagság a szakosztály 
vezetőjévé ismét Csőre Pált, titkárává Nagy Domokos Imrét es szerkesztővé 
Kolossváry Szabolcsnét választotta. A 70-es évek végére a taglétszámunk már 
meghaladta az 50 főt. 1979-ben írtunk ki utoljára pályázatot erdészettörténeti 
munkákra.

Az 1983-ban történt nyugdíjazásommal egyidejűleg leköszöntem a 
szakosztály vezetéséről is, amit Hiller István vett át. Kovács János lett a titkár, 
Oroszi Sándor ifjúsági titkár. Hiller István 1989-ig látta el ezt a tisztséget, amikor 
is a szakosztály Oroszi Sándort választotta meg egyhangúlag 
szakosztályvezetőnek. Az anyagi problémák miatt néhány évig szünetelt 
közleményekre Oroszi Sándornak sikerült szponzorokat talalnia, és 1987-től 
ezeket a füzeteket ismét megjelentetni. Az 1987-1992. években így - az új 
sorozattal együtt - összesen 14 szám látott napvilágot. Az új sorozat csak 1990- 
ben kezdődött Oroszi Sándor önálló, nagyobb lélegzetű dolgozatával "Az 
alföldfásítás a két világháború között Magyarországon", és 1992-ig bezárólag 
már hét számot eredményezett. Ezek közül még két másikat is Oroszi Sándor 
művei töltenek ki. Az utóbbi 10 év alatt is folytatódnak a szakosztályi ülések, 
köztük nem egy vidéken került megrendezésre. így jutottunk el a hagyományos 
soproni üléseken kívül Sárvárra, ahol Scherg Lorincről emlékeztünk meg az 
általa gondozott erdőkben, azután Sukoróra, Szécsénybe, Asotthalomra és 
Keszthelyre, meg Gödöllőre. A budapesti rendezvények helyszíne eleinte az 
egyesület akkoriban megszerzett és rendbehozott épülete a Csillagvölgyben, 
majd utóbb a jobban megközelíthető Mezőgazdasági Múzeum lett.
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Összegzésül legyen szabad néhány számadatot is megemlíteni: a 30 év 
alatt 95 ülést tartottunk, s ezeken mintegy 208 előadás hangzott el. A 
szakosztály létszáma ez alatt erősen hullámzott, de jelenleg 26 főt számlál. A 
"Közlemények" 27 számában pedig ezen idő alatt 173 dolgozat, tanulmány, 
illetőleg önálló mű látott napvilágot.

Befejezésül annak a véleményemnek szeretnék kifejezést adni, hogy az 
Erdészettörténeti Szakosztály, amelynek tagjai társadalmi munka kereteben 
nagy szorgalommal és lelkesedéssel gyűjtögetik a magyar erdészet múltjának 
emlekeit, eredményesen működött az elmúlt három évtized alatt. Sikerült 
érdeklődést kelteni e tárgy iránt elsősorban az erdészek és a történészek 
körében. Sok szép és értekes művel gazdagították a magyar erdészettörténeti 
irodalmat, és tekintélyt szereztek szamára itthon a rokon szakmák művelői, 
külföldön pedig az erdészettörténet kutatói előtt. Bízom benne, hogy a magyar 
erdészettörténet művelői továbbra is újabb sikerekkel gazdagítják szeretett 
szakterületünket.
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Melléklet: az Erdészettörténeti Közlemények l-X. számaiban 

megjelent tanulmányok bibliográfiája

Bányai József:A Magyar Mezőgazdasági Múzeum vadászati osztályának és 
kiállításának kialakulása és története. I.rész 1896-1907-ig. V. 102-113.

- A vadászjegyek bevezetése, fogadtatása és elterjedése Magyarországon 
1875-1944 között. 11.5-21.

Bartha Dénes-Oroszi Sándor:A Selmecbányái temetők erdész és bányász 
vonatkozású sírfeliratai. III.64-68.

Bartha Dénes-Oroszi Sándor:Selmec, Selmec, sáros Selmec... IV. teljes szám.

Csányi Sándor:A szürkefogoly (Perdix perdix L.) zárttéri tenyésztése Gödöllőn. 
1965-1976. X. 81-98.

Csőre Pál:Gondolatok a vadászati kultúráról 11.121-135.
- A tartamosság gondolata az erdőgazdálkodásban. VI.5-20.
- Az erdészettörtenet 30 éve (1963-1993). X.5-11.

Csőre Pál-Kollwentz Ödön:A magyar erdőbirtokossági erdők történetéből.VI. 76- 
85.

Elek György:A hegyvidéki faanyagok ára a 18-19. századi Karcagon. II.34-49.

Fekete lstván:A vadászati statisztikák hitelessége.II.74-79.

Greguss, Ladislav:Geschwind Rudolf az erdei fák hibridizációjának úttörője. II. 
108-120.

Jerome Rene:Az Erdő 1952-1990. VI. 134-137.
- Fényképes erdészeti propagandánk 1945 után VI.31-34.
- Harmincöt év után... Emlékezés Batta Bertalanra. VI.21-23.
- Megkövezett mártír, szakmánk volt "nyilas" vezére, vitéz Szilágyi-llosvay 

Lajos. III. 69-74.
- Pfeifer Gyula emlékezete II. 64-73.
- "Révay Ferenc úrnak..." V. 97-101.

Kollwentz Ödön:Reuter Camillo, az OEE Erdészettörténeti Szakosztályának 
alapító tagja. X. 18-27.

- Az erdőgazdálkodás ellenőrzésének szerve: az erdőfelügyelőség. X. 46- 
59.

- Elképzelések az erdészeti szakoktatásról 1919-ben. VI. 24-30.

Krassay László:A feketefenyő megismerésének és kutatásának rövid története. 
V. 114-147.

Majer Antal:Divald Adolf élete és munkássága. X. 41-45.

Nagy Domokos lmre:lratok a vadászati felügyelet történetéhez. 1945-1949. II. 
80-107.
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- Vadvízország. Dokumentumok az első nemzetközi jelentőségű magyar 
természetfilm előkészítéséhez. 1951-1952. III. 75-86.

Nyirádi Lajos-Rácz Józsefné:Erdészeti vonatkozású magyar érmek és 
plakettek.VIII. teljes szám.

Oroszi Sándor:Az alföldfásítás a két világháború között Magyarországon. I. teljes 
szám.

- Kincstári erdőgazdálkodás Erdélyben 1867-től 1918-ig IX. teljes szám.
- Ösvények természetvédelmünk forrásaihoz. III. 87-128.
- "Paraszt puskások" Karcagon. II. 22-33.
- A természetvédelem története Magyarországon 1945-ig. VII. teljes szám.
- Természetvédelmi kérdések az erdőtiszti értekezleteken. V.78-96.
- Töredékek az erdőbirtokossági társulatok történetéből. II. 50-63.
- Wagner Károly élete és munkássága. VI.87-133.
- Erdohivatali jelentések az 1898-évi XlX.tc. fogadtatásáról. X. 60-67.
- Adatok a felkai erdőgondnokság történetéhez. X. 77-80.

Rácz Józsefné:Az államvizsgákról. 11.143-148.
- Az Erdészeti és Faipari Egyetem szakgyűjteményének legrégebbi 

oklevele. V. 70-77.

Retkes M. László:Százéves a görgényszentimrei erdészeti szakiskola. 1893- 
1993. X. 28-40.

Stift László:Dr. Ágfalvi Imre élete és munkássága. X. 12-17.

Szakács László:Az erdészeti igazgatás Zala megyében a két világháború közt 
/1919-1946/. Az erdőfelügyelet és az erdőgazdálkodók hivatalai. III. 5-63.

Szovják Jenő:Vas megye erdő- és fagazdálkodása a múltban.X. 68-76.

Székelyhidy Iván-Takács István:Sikeres és sikertelen haihonosítási kísérletek 
Magyarországon. VI. 66-75.

Vaska Miklós:Olga-majorban kialudtak a retorták tüzei. V.5-69.
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