
A Magyar erdészeti oklevéltár ismertetése1* 

Bácskai Erzsébet

Az Országos Erdészeti Egyesület (OEE) 1866-os 
megalakulásától kezdve nagy gondot fordított a magyar nyelvű 
erdészeti szakirodalom megteremtésére és fejlesztésére. A 
könyvkiadás támogatására 1876-ban létrehozták a Deák Ferenc- 
alapítványt. Rendszeresen adtak ki szakkönyveket, az egyesület 
folyóirata, az Erdészeti Lapok pedig a kezdetektől a 
legrangosabb szakmai fórum volt.2

Az egyesület kiadói működésének egyik legjelentősebb 
eredménye, hogy a millennium tiszteletére Tagányi Károly 
szerkesztésében közreadták a Magyar erdészeti oklevéltárat, a 
magyarországi erdészet történetének máig nélkülözhetetlen 
forráskiadványát.

Az erdészettörténeti okmánytár kiadásának szándéka 
összhangban volt a mezőgazdasági szakkörök akkori forrásközlő 
törekvéseivel. Az ezredéves ünnepségre készülődve ugyanis az 
Országos Magyar Gazdasági Egyesületben (OMGE) felvetődött 
a magyar mezőgazdaság története megírásának terve. Ennek 
előkészítéseként forrásokat szándékoztak összegyűjteni és 
kiadni.3

A gazdaságtörténeti feladat elvégzésére az OMGE saját 
tagsága köréből bizottságot hozott létre, amelybe az Akadémiától 
és a Magyar Történelmi Társulattól két-két tag kiküldését kérte. 
„A bizottság meg is alakult a következő tagokkal: Forster Géza 
elnök, az O.M.G.E. kiküldöttjei: Baross Károly, dr. Csillag 
Gyula, Galgóczy Károly, Paikert Alajos, dr. Pólya Jakab,

*A tanulmány az ELTE BTK Humánökológia Programjának ke
retében készült dolgozat bővített változata.
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dr. Rodiczky Jenő, Rubinek Gyula; a M. Tudom. Akadémia 
részéről: Acsády Ignácz, Nagy Gyula; a Történelmi Társulat 
részéről: Tagányi Károly, Pauler Gyula.”

A bizottság alakuló ülését 1893. november 3-án tartották. 
Paikert Alajos előteijesztette a magyar mezőgazdaság 
történetének megírására vonatkozó indítványt, majd Tagányi 
Károly alapos és részletes ismertetést olvasott fel a magyar 
gazdaságtörténet főbb forrásairól. Az előadást követően 
elhatározták egy negyedéves folyóirat kiadását és egy 
gazdaságtörténeti okmánytár kötetenkénti megjelentetését.4 A 
folyóiratot Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle címen rövidesen 
megindították. Az átfogó gazdaságtörténeti okmánytár 
közzététele azonban elmaradt.

Egy szakterület, az erdészettörténet forrásait az Országos 
Erdészeti Egyesület azonban viszonylag rövid időn belül kiadta 
Magyar erdészeti oklevéltár címen. Az alábbiakban ismertetem a 
forráskiadvány létrejöttének történetét, főbb jellemzőit és 
szakmai fogadtatását.

Az okmánytár kiadásának története

Az Országos Erdészeti Egyesület első alelnöke, Bedő Albert 
javasolta az erdészettörténeti okmányok felkutatását és 
összegyűjtését. A későbbiekben pedig mint az OEE alelnöke és a 
Földművelésügyi Minisztérium magas rangú tisztviselője 
közreműködött az okmánytár kiadásához szükséges anyagi 
feltételek megteremtésében is. A következőkben szeretném 
életútját röviden bemutatni.

Bedő Albert (született Sepsikőröspatak, 1839; meghalt 
Budapest, 1918) a magyarországi erdészet kiemelkedő 
személyisége volt. Kolozsvárt jogot és teológiát tanult, majd 
Selmecbányán az Erdészeti Akadémia hallgatója lett. 1866-ban 
tette le az erdészeti államvizsgát. Egyaránt jelentős volt 
gyakorlati szervező tevékenysége és szakírói munkássága. Az
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Erdészeti Lapoknak 1864-től munkatársa volt. Az Ungarischer 
Forstverein, majd az abból megalakult Országos Erdészeti 
Egyesület időszaki kiadványait szerkesztette. Az Erdészeti 
Lapoknak 1871 és 1899 között szerkesztője volt. Könyvei közül 
az Erdő-őr vagy az erdészet alapvonalai kérdésekben és 
feleletekben (Budapest, 1874) több kiadásban évekig az erdészeti 
alkalmazottak tankönyve volt. Máig nélkülözhetetlen 
forrásmunka A magyar állam erdőségeinek gazdasági és 
kereskedelmi leírása című adattára (Budapest, 1885,2. bőv. kiad. 
1896). Az Országos Erdészeti Egyesület igazgató 
választmányának keretében részt vett az 1879-es erdőtörvény 
megalkotásában. 1881-től mint országos főerdőmester és a 
Földművelésügyi Minisztérium I. főosztályának főnöke e 
törvény alapján irányította az erdőgazdaság korszerűsítését. 
1880-tól az Országos Erdészeti Egyesület első alelnöke, 1885-től 
a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt.6

Bedő Albert az Országos Erdészeti Egyesület 1893. 
december 3-i választmányi ülésén indítványozta, hogy az 
egyesület „... midőn az erdészeti irodalom sürgősebb 
szükségletei különösen a nagyobb szerves munkák tekintetében 
kielégítve, s illetve pályázatokkal és megbízásokkal biztosítva 
van[nak], lehetőségig gondoskodjék arról is, hogy a magyar 
erdőgazdaság történetének megírása czéljából az erdészetre 
vonatkozó történelmi adatok összegyűjtésére mielőbb intézkedés 
történjék, úgy hogy az irodalomban és levéltárakban felkutatható 
források az 1896. évi millenniumi ünnepély idejéig nemcsak 
összegyűjtve legyenek, hanem az egyesület által kiadva a 
kiállításon be is mutathatók legyenek.”

A forráskiadvány elkészíttetését Bedő Albert megítélése 
szerint „a dolog természeténél fogva pályázattal biztosítani nem 
lehetvén, csak úgy lehetne elérni, ha a kívánt adatok 
felkutatásával és összeállításával egy ismert nevű történettudós 
bízatnék meg.” A megbízás feltételeit is előteijesztette: 
„Gyűjtessenek össze a magyar erdőgazdaságra vonatkozó, s

27



nyomtatásban eddig megjelent valamint általában még ki nem 
adott összes történelmi adatok a honfoglalás idejétől kezdve az 
1867. évig teijedő időre. Ezek az adatok az eredeti kútfők pontos 
megjelölésével időszerű helyes sorrendben foglalandók, s a nem 
magyar nyelvűek mellé azok hiteles magyar fordítása is 
melléklendő. Az összegyűjtött adatok az Országos Erdészeti 
Egyesület tulajdonává lesznek s az egyesület azoknak tetszése 
szerint való kiadása felett belátása szerint szabadon rendelke
zik...” Az igazgató választmány a javaslatot egyhangúlag 
elfogadta és felkérte az elnökséget, hogy a tervezetet terjessze a 
közgyűlés elé azzal a kiegészítéssel, hogy a megbízással járó 
kezdeti költségek fedezésére a Deák Ferenc-alapítvány kamatait 
javasolják.7

Az Országos Erdészeti Egyesület soron következő, 1893. 
december 17-i közgyűlése a javaslatot elfogadta.8

Az egyesület 1894. január 28-i választmányi ülésén Bedő 
Albert beszámolt arról, hogy az erdészettörténeti adatok 
összegyűjtésére adandó megbízás ügyében „... az elnökség 
részéről czélszerűnek találta mindenek előtt a történelmi 
társulathoz fordulni, az innen nyert informácziók alapján pedig a 
megbízás elvállalására Tagányi Károly urat, az országos levéltár 
allevéltámokát kérni fel ”9 Tagányi megbízását Szilágyi 
Sándor, a Magyar Történelmi Társulat titkára javasolta. 
Tagányi 1894. január 20-án nyilatkozatot tett, hogy kész a 
megbízást elvállalni és felajánlotta egy tájékoztató bevezetés 
megírását a tervezett kiadványhoz. A nyilatkozatot Bedő Albert 
beterjesztette a választmány elé, amely azt elfogadta és 
felhatalmazta az elnökséget, hogy Tagányi Károlynak megbízást 
adjon.11 Tagányi Károly nyilatkozata az Országos Erdészeti 
Egyesület megbízásának elfogadásáról az egyesület 
könyvtárának irattárában található. Szövegét az 1. sz. 
mellékletben közöljük.

A forráskiadvány elkészítésével megbízott Tagányi Károly 
(született Nyitra, 1858; meghalt Budapest, 1924) széleskörű
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tudású, nagy forrásismerettel rendelkező történész volt. A 
budapesti Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának 
elvégzése után, 1879-től 1919-es nyugdíjazásáig az Országos 
Levéltár munkatársa volt. Szakmai érdeklődése és publikációi a 
genealógia, heraldika, társadalom-, település-, jog- és 
gazdaságtörténet, valamint a néprajz területére irányultak. 
Foglalkozott Nyitra és Szolnok-Doboka vármegye történetével. 
A Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle munkatársa, később 
szerkesztője lett. A Magyar Tudományos Akadémiának 1897-től 
levelező, 1918-tól rendes tagja, a Szent István Akadémia rendes 
tagja, a Magyar Történelmi Társulat és a Magyar Heraldikai és 
Genealógiai Társaság igazgató választmányi tagja, a Magyar 
Nyelvtudományi Társaság választmányi tagja és 1920-tól a 
Magyar Néprajzi Társaság elnöke volt.1

Az Országos Erdészeti Egyesület igazgató választmánya 
elhatározta, hogy a források összegyűjtésének elősegítésére az 
Erdészeti Lapokban felhívást intéz a nagyobb uradalmakhoz, 
hivatalokhoz és a levéltárak tulajdonosaihoz.13 A felhívást az 
Erdészeti Lapok 1894 februári számában tették közzé. Ebben 
azzal a kéréssel fordultak az ország összes erdőbirtokosához és 
az állami erdőket kezelő hatóságokhoz, hogy a levéltárukban 
lévő erdőgazdasági adatokat eredetiben vagy másolatban 
bocsássák az okmánytár szerzőjének rendelkezésére, illetve 
azokra figyelmét felhívni szíveskedjenek. A keresett okmányok 
körét a következőkben jelölték meg: „A mi a közlendő 
adatoknak értve a legrégibb kortól 1867-ig bezárólag 
minőségét illeti, az adattár szempontjából a legfőbb fontossággal 
bírnak: 1. az erdőkezelésre vonatkozó instrukcziók, 
szabályzatok; 2. erdőadományok és privilégiumok; 3. erdészeti 
szerződések és egyezségek; 4. erdőbirtoklásról szóló 
tanúkihallgatások és ítéletek; 5. az erdészettel összefüggő iparra 
és foglalkozásra vonatkozó fontosabb adatok.”14

A munka előrehaladásáról Tagányi Károly az egyesületet
1895. február 4-én kelt levelében tájékoztatta. Beszámolt arról,
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hogy a gyűjtés szempontjából általa legfontosabbnak ítélt két 
intézmény, az Országos Levéltár és a bécsi cs. és kir. közös 
pénzügyminisztérium levéltárában őrzött, volt cs. Hofkammer 
iratainak jelentékeny részét már átnézte. Miután felmérte, hogy a 
kiadandó összes anyagnak 9/10-ed része latin vagy német 
nyelvű, úgy ítélte meg, emberfeletti feladat volna ennek 
lefordítása a rendelkezésre álló idő alatt. Az anyag 
megcsonkítását annak érdekében, hogy fordításokat 
készíthessenek, nem tartotta elfogadhatónak. Ezért javasolta a 
fordítások elhagyását: „Mély alázattal kérem tehát Méltóságodat
- írta Bedőnek -, szabadítson meg e lidércznyomás alól, melynek 
súlya a mindjobban gyűlő anyaggal mindegyre súlyosabban 
nehezedik rám.” Véleménye szerint a fordítást pótolná az 
okmányok élén lévő tartalmi összefoglalás, a kevéssé ismert 
szakkifejezések magyarázata a jegyzetekben, a történeti 
bevezetés és a szakmutató.15

Az  1895. május 2-i választmányi ülésen előterjesztett 
jelentésében Tagányi újra kérelmezte, hogy mentsék fel a 
fordítás kötelezettsége alól. A választmány ekkor úgy döntött, 
hogy a kérdést függőben hagyja. Tagányi Károly 1896. február 
14-én kelt ismételt kérésére a választmány 1896. február 15-i 
ülésén adta meg a végleges felmentést.16

1896 januárjában Tagányi Károly történeti bevezetéssel 
ellátva benyújtotta az okmánytár kéziratát. A mű terjedelme az 
eredetileg tervezettnek mintegy háromszorosára bővült. A kézirat 
elkészültét Horváth Sándor titkár az 1896. február 15-i 
választmányi ülésen jelentette be. Megkezdhették a 
kinyomtatást.17

Az okmányok gyűjtésének, kiadásra előkészítésének 
folyamatáról Tagányi két alkalommal adott tájékoztatást az 
Erdészeti Lapok olvasóinak. 1895 júliusában megjelent cikkében 
a gyűjtés és közzététel elveiről írt és mintaként bemutatott egy 
oklevelet18, 1896 júniusában pedig a folyóiratban közölte az 
oklevéltár bevezetőjének egy részletét.19

30



Az okmánytár elkészült a millenniumi kiállításra és az 
Országos Erdészeti Egyesület bemutathatta az általa rendezett 
szakkönyvkiállításon. Az egyesület 1896 augusztusában, az 
ezredéves ünnepségek alkalmából megrendezett közgyűlésén 
Horváth Sándor titkár a könyvkiállításról szólva külön is 
megemlítette az okmánytárat, mint „nagy történelmi 
forrásmunkát” A háromkötetes könyv 160 ív terjedelmű lett. A 
kiadás költsége mintegy 10 500 forintot tett ki. A költségek egy 
részét az egyesület a Deák Ferenc-alapítvány kamataiból fedezte, 
az összeg közel felét, 5 000 forintot pedig a Földművelésügyi 
Minisztérium bocsátotta az egyesület rendelkezésére.20

Az egyesület a háromkötetes műből tiszteletpéldányokat 
küldött nagyobb nyilvános könyvtáraknak, felsőoktatási, 
akadémiai, minisztériumi könyvtáraknak, szakmai 
egyesületeknek és az uralkodóház tagjainak.21

A szerző, Tagányi Károly további tiszteletpéldányokat kért a 
források összegyűjtéséhez segítséget adó személyek "■és 
intézmények számára. A névsor figyelemre méltó mind az 
okmánytár összeállításában közreműködők megismerése, mind a 
forrásmunka színvonalának megítélése szempontjából. Tagányi 
levelét a 2. sz. mellékletben közöljük.

Az okmánytár ismertetése

Az okmánytár bevezetése áttekintést ad a magyarországi 
erdészet történetéről, valamint ismerteti a mű összeállításánál 
alkalmazott elveket. E szerint a három kötet mintegy nyolcszáz 
okmányt, illetve kisebb részben nyomtatott közleményt 
tartalmaz, amelyek 1015 és 1867 között keletkeztek.

Az erdő közös használatára vonatkozó dokumentumokat -  
Tagányi megítélése szerint -  teljességgel sikerült összegyűjteni. 
A középkori anyag kevésbé teljes. A szerző az Országos Levéltár 
diplomatikai osztályát kutatta át, a többi családi, egyházi és 
városi levéltár okmányairól szórványosan kapott tájékoztatást.
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Figyelme elsősorban az erdőgazdasági adatokra irányult. 
Célszerűnek látta az 1526-ig keletkezett oklevelek tartalmát 
magyar kivonatban közölni vagy a történelmi bevezetésben 
felhasználni. Ugyancsak a bevezetőben ismerteti a szerző, hogy a 
bányászat céljaira irányuló erdőművelés adatait Schmidt Ferenc 
Antal oklevéltára és a bécsi cs. kir. közös pénzügyminisztériumi 
levéltár Münz- und Bergwesen osztálya, valamint a 
besztercebányai m. kir. erdőigazgatóság levéltára anyagából 
gyűjtötte.

Az uradalmak, közbirtokosságok és törvényhatóságok 
szerepe Tagányi megítélése szerint szélesebb körű kutatást 
igényelt volna. Az uradalmakra és közbirtokosságokra 
vonatkozóan a bécsi cs. és kir. közös pénzügyi levéltárban, a 
magyár nemzeti múzeumban, az Országos Levéltárban letétbe 
helyezett családi levéltárakban, illetve a kihalt vagy hűtlenségbe 
esett családoknak az Országos Levéltárban elhelyezett 
levéltáraiban, a Teleki grófok marosvásárhelyi levéltárában és 
más kisebb levéltárakban kutatott. A törvényhatóságok anyagát 
két forrásból merítette: a magyar törvényhatóságok 
jogszabályainak Kolosvári és Óvári által szerkesztett, a munka 
készítésekor még nem teljes gyűjteményéből és az Országos 
Levéltár helytartótanácsi és erdészeti főkormányszéki 
osztályának irataiból.

A modem erdészeti kultúra kezdeteire vonatkozóan a bécsi 
levéltár és az Országos Levéltár „Banatica”-anyagát nézte át.

Mária Terézia korától kezdve a szerzőre nem annyira a 
kutatás, mint inkább az adatok tömegéből a fontosabb iratok 
kiválogatása rótt nagy feladatot. A XIX. század második 
évtizedétől a legszükségesebb közlésekre szorítkozott. Tagányi 
hangsúlyozta, hogy kutatásait főként az állami levéltárak 
anyagára alapozta.

A szerző a bevezetőben ismerteti az okmányok közlésének 
formáját. Az okmányok előtt magyar nyelvű összefoglalás 
található, a végén pedig a származási hely levéltári jelzettel,
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esetleg a korábbi megjelenés adataival. A szerző a jegyzetekben 
felhívta a figyelmet az okmányokkal összefüggő szakirodalmi 
adatokra, illetve az okmányok szövegéhez nyelvészeti és 
történelmi magyarázatot fűzött. Az egyes kötetekhez 
tartalommutatót, a teljes műhöz pedig részletes tárgymutatót 
készített.22

Az okmánytár végigkíséri erdészetünk történetének mintegy 
kilenc évszázadát. A közölt anyag teljességére vonatkozóan 
maga Tagányi így nyilatkozott: „... ami a végső czélt, vagyis a 
magyar erdészet pragmatikus történetének megírását illeti, arra 
maga ez a kódex is elégtelen. Mert hiszen ez az erdészettörténeti 
anyagnak bár legfontosabb, de mégis csak kis részét fogja 
bemutatni.”23

A forráskiadvány elsősorban a királyi, illetve kamarai és a 
közbirtokossági erdőkre vonatkozó okmányokat tartalmazza. 
Anyagából szinte teljesen hiányzik a magán földesúri és ej^házi 
nagybirtok erdőgazdálkodási gyakorlatának az ismertetése.

A magyarországi írásbeliség a XVI. század elejéig 
elsősorban jogbiztosító jellegű. Ez a megállapítás lényegében 
érvényes az okmánytár anyagára is. A XVI. századtól kezdve 
megjelennek az erdőgazdálkodási ismereteket, illetve 
rendelkezéseket tartalmazó okmányok.25

A XVIII. század második felétől egyes birtokok 
erdőgazdálkodását részletes tervek alapján irányították. Ezeken a 
területeken a gazdálkodás fő célja a fatermelés lett. Az erdő 
megújítása érdekében magfákat hagytak vagy magvetést, illetve 
csemetenevelést alkalmaztak.26

Az okmánytárban az erdőgazdálkodás tekintetében két, 
egymással időnként összefonódó törekvés figyelhető meg: az 
erdő kímélése és megújulásának elősegítése, illetve az erdő 
produktivitásának növelése. A mai környezetvédő szemlélet 
figyelembe veszi az erdők ökológiai értékét is, amely 
legteljesebben a háborítatlan, természetes erdőkben őrződik meg. 
Tekintve, hogy az egyre erőteljesebb beavatkozás az erdők
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ökológiai degradációját eredményezi, az erdőgazdasági 
műveleteknél mérsékletre és körültekintésre van szükség. Mivel 
a természetvédelmi mozgalom kibontakozása Magyarországon a 
századfordulóra tehető,2 ez a szempont az okmánytárban még 
nem található meg.

A következőkben megemlítek egyes kiválasztott 
témaköröket az okmánytár anyagából és bemutatok néhány 
nevezetes okmányt. A válogatásnál és az ismertetéseknél 
figyelembe vettem a szerző történeti bevezetőjét, valamint 
Bartha Dénes, Oroszi Sándor és Magyar Eszter tanulmányait.28

A bányászat és kohászat rendkívül sok fát, illetve faszenet 
igényelt, s ennek biztosításával több királyi rendelet foglalkozott. 
A kincstár szempontjából a bányászat azért volt jelentős, mert 
felségjogokból eredő jövedelmeket, regálékat szolgáltatott. 
Külön említést érdemel az az okmány, amely elsőként 
rendelkezett a bányászat fával való ellátásáról. E rendeletet 
Zsigmond király 1426-ban bocsátotta ki.29 A király Ilosvai 
György zólyomi főispán számára elrendelte, hogy az 
ólombányák részére szükséges fát a királyi erdőkből 
haladéktalanul szolgáltassa ki. Az erdő védelme érdekében 
vágások kijelölését írta elő és megtiltotta a letarolt erdőrész 
fölszántását, hogy azon újra erdő nőhessen.

Ugyancsak a bányászat és kohászat faigényével kapcsolatos
I. Miksa magyar király (II. Miksa német császár) 1565. évi 
besztercebányai erdőrendtartása,30 amely az 1561. évi hallstadti 
erdőrendtartás nyomán készült.31 Magyar Eszter kimutatta, hogy 
Tagányi regesztája nem pontosan felel meg az okmány 
tartalmának. Tagányi szerint a rendtartás a magyarországi 
bányavárosokra vonatkozik. A szöveg rendelkezéseinek 
középpontjában viszont Besztercebánya és a rézbányászat, illetve 
a rézmű fával való ellátása áll. A rendelet felsorolta a 
besztercebányai kamarai rézmű számára lefoglalt erdőket, 
utasításokat adott a munkaszervezésre és az erdőművelési 
eljárásokra vonatkozóan. Korlátozta a rezervált erdőkben a juh-
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és kecskenyájak legeltetését, előírta a kitermelendő, 
felhasználandó faanyag mennyiségének a megtervezését, a 
vágások szerinti kitermelést, az erdő megújulásának elősegítése 
érdekében a letarolt területeken magfák meghagyását és a 
fiatalos védelmét, valamint megkövetelte a takarékosságot a fa 
kivágásánál, illetve feldolgozásánál.32

Az okmányok jelentős csoportját alkotják a közbirtokossági 
erdők rendtartásai. Tagányi megemlíti, hogy a legrégebbi 
falutörvény, amely az erdőkre vonatkozó előírásokat is tartalmaz, 
Csíkszentmihály székely falu 1639-ből származó törvénye.33

A XVIII. század közepétől kialakuló, részletesen 
megtervezett erdőgazdálkodást példázza a temesi bánság 
erdőmesterének 1743-ból származó javaslata és oktatása a 
különböző fajú erdők ültetéséről,34 valamint báró Geusaunak 
1767-ben a Hradek-likavai kamarai erdészeti mintagazdaság 
számára készített rendtartása.35 Ebben az időszakban adta ki 
Mária Terézia királynő az ausztriai és a magyarországi 
erdőrendtartásokat, amelyekben szintén megtalálhatóak a 
tudatosan megtervezett erdőgazdálkodás eljárásai.

Mária Terézia királynő 1769-ben adott ki Magyarország 
részére erdőrendtartást, amely a három évvel korábbi osztrák 
erdőrendtartás magyar viszonyoknak megfelelően átdolgozott 
változata.36 A latin nyelvű okirat magyar fordítása 1770-ben 
Pozsonyban jelent meg ,A  fáknak és erdőknek neveléséről és 
megtartásáról való rendelés” címen. II. József császár 1781-ben 
Erdély részére is kiadta ugyanezt az erdőrendtartást.37 A 
rendtartás a kincstári erdőkre és a szabad királyi városok erdeire 
volt kötelező érvényű, de tanácsadó jellege következtében hatása 
a többi erdőbirtokra is kisugárzott. Átfogóan és igen részletesen 
tartalmazta a kor erdészeti ismereteit. Erdőkezelési útmutatást 
adott és különös gonddal tárgyalta a felújítás kérdéseit, mind a 
természetes felújulás segítését, mind a magvetést és 
csemetenevelést. Vágásonkénti kitermelést javasolt, felújító
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vágással vagy tarvágással. A fával való takarékosságra 
ösztönzött.38

Az erdészettel kapcsolatos törvények sorában említésre 
méltó a magyar országgyűlés által 1791-ben alkotott törvény 
(1791:LVII. te.), amely az erdők pusztításának 
megakadályozásáról rendelkezik.39 A törvény előzménye, hogy
II. József elrendelte, hogy a közös erdőbirtoklás 
megrendszabályozásáról a törvényhatóságok nyilvánítsanak 
véleményt. A vármegyék által beküldött válaszok alapján készült 
el azután az erdővédelmi törvény.40 A törvény rendelkezéseit a 
gyakorlatban is megvalósították. 1791-ben az erdélyi 
országgyűlés is törvényt hozott az erdők megóvásáról 
(1791 :XXX. te.).41

1807-ben az erdélyi fokormányszék körrendeletében 
erdőrendtartást tett közzé.42 Az erdőrendtartás a 
törvényhatóságok javaslatai alapján készült, amelyeket Tagányi 
szintén közzétett az okmánytárban. A törvényhatósági javaslatok 
részletesen bemutatják a korabeli erdőgazdálkodást és annak 
problémáit. Nyelvük főként magyar, kisebb részben német.

Szintén az 1807. évben törvényben rendelkezett a magyar 
országgyűlés arról, hogy meg kell akadályozni a futóhomok 
teijedését (1807:XX. te.).43 A törvény a futóhomok megkötésére 
elsősorban erdőtelepítést javasolta.

Ezt követően bocsátották ki az erdők fenntartásáról szóló 
törvényt (1807:XXI. te.).44 Ennek következetes végrehajtásához 
azonban még hiányzott a megfelelő erdészeti közigazgatás.

1857-ben Ferenc József király kiterjesztette az 1852. évi 
osztrák erdőtörvényt Magyarországra.45 A törvény célja az erdők 
fenntartása volt, de a jobbágyfelszabadítás után végrehajtott 
nagymértékű erdőirtásokat, az erdőterület csökkenését nem tudta 
megakadályozni.

Jelentőssé válhat egy-egy erdészeti kérdés megoldásakor az 
előzmények megismerése. Az okmánytár ebből a szempontból is 
haszonnal forgatható. Példaként említeném, hogy a kiadványban
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végigkövethető az erdőtelepítések története. Tekintettel arra, 
hogy az erdőtelepítésekkel kapcsolatos ökológiai buktatók az idő 
múlásával mutatkoztak meg,4 a kezdeti törekvések érdeklődésre 
tarthatnak számot, azok haszonnal forgathatók.

Megjegyzendő még, hogy az okmánytár a szakoktatás 
történetének is több jelentős forrását tartalmazza. Befejezésül 
pedig Tagányi a Magyar Erdészeti Egyesület 1866. december 9-i 
közgyűlésének jegyzőkönyvét közölte 47 A közgyűlésen Divald 
Adolf és Barta Béla szót emelt az egyesület magyar jellegű 
átalakításáért. Fellépésük eredményeként másnap, 1866. 
december 10-én megalakult az Országos Erdészeti Egyesület.48 
(Az alapszabályt csak módosították, így jogilag az OEÉ-t a 
Magyar Erdészeti Egyesület reformált, magyarosított utódjának 
is tekinthetjük.49) A közgyűlés jegyzőkönyvének közreadása 
Tagányi Károly tiszteletteljes gesztusa volt az okmánytár 
kiadására megbízást adó Országos Erdészeti Egyesület számára.

Az okmánytár szakmai fogadtatása

A Magyar erdészeti oklevéltár megjelenése után a kiadványt 
az Erdészeti Lapokban, a Magyar Gazdaságtörténelmi 
Szemlében és a Századok című folyóiratban ismertették.

Az Erdészeti Lapokban Arató Gyula írt a könyvről Sylvius 
álnéven. A kétrészesre tervezett könyvismertetésnek csak az első 
része jelent meg. A bírálat kiemeli a mű szemléletformáló 
hatását és elismerően nyilatkozik a történelmi bevezetésről.50

A Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle, amelynek Tagányi is 
munkatársa volt, „a magyar művelődéstörténet legértékesebb 
kútfő kiadványai” közé sorolja az okmánytárat. Az ismertetés 
,A-y” jelzés mögött rejtőző szerzője feltehetően Acsády Ignác. 
A recenzió szerint Tagányi Károly nyilvános levéltáraink egyik 
legjobb ismerője, széleskörű történelmi és gazdaságtörténeti 
tudással rendelkezik. Mindez képessé teszi őt, hogy „a
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fennmaradt roppant emlékekből avatottan kiválassza a 
leglényegesebbet, a legtanulságosabbat, azután pedig rendezze s 
hibátlanul közzétegye a kiszemelt anyagot.” Majd így folytatja: 
„... a szakirodalom rendelkezésére olyan érdekes és sokoldalú 
anyagot bocsát, melyet senki sem nélkülözhet, a ki jövőre 
magyar gazdaságtörténelemmel, s általában anyagi 
művelődésünk múltjával foglalkozni óhajt.”51

A Századok című folyóiratban az okmánytárat Lőrincz 
(Lederer) Béla ismertette. A kiadványt nagyszabásúnak és 
mintaszerűnek tartja, Tagányi Károlyt pedig a feladatra 
legalkalmasabb történésznek, de kétkedve fogadja, hogy két év 
elegendő lehetett az anyag megbízható kiválogatására. Kevesli a 
középkori anyagot, sokallja a XVIII. századit. Néhány további 
bíráló megjegyzést fűz az ismertetéshez és hiányolja, hogy a 
mutatóhoz nem készült szótár a latin, német és magyar 
szakkifejezésekről, valamint a helynevekről.52 Megjegyezzük, 
hogy Tagányi tervezte az index szótárszerű bővítését a latin és 
német szakkifejezésekkel,53 valószínűleg idő hiányában nem 
sikerült megvalósítania elképzelését.

Lőrincz Bélának ahhoz a vélekedéséhez, hogy kevés volt az 
idő az anyag megbízható válogatására, lényeges kiegészítés 
Tagányi levéltári munkatársának, Csánki Dezsőnek a 
megállapítása Tagányi tájékozottságáról: „A millennium 
idejében felszólították az erdészetre vonatkozó történeti adatok 
összeállítására. Neki ekkor már oly nagy tudása és adattömege 
volt, hogy e többkötetes kútfőművet viszonylag hamar 
kiadhatta.” 4

Az okmánytár a megjelenése óta eltelt száz évben több 
történésznemzedék munkáját segítette, az abban közzétett 
dokumentumokra rendszeresen hivatkoznak. A műben 
felhalmozott történelmi és erdőgazdálkodási ismeretek a mai 
kutató számára is hallatlanul értékesek.

Befejezésül idézzük Király Pál 1985. évi értékelését: „Sajnos 
a munka nem jutott tovább a források feltárásánál, de mindmáig
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ez maradt a magyar erdészettörténet-írás 
legimponálóbb és alapvető vállalkozása.”55

legnagyobb,
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1. sz. melléklet

Tagányi Károly nyilatkozata az Országos Erdészeti Egyesület 
megbízásának elfogadásáról56

A tekintetes országos erdészeti egyesületnek 

Budapest

Folyó évi február hó 11-én 200. szám alatt hozzám intézett 
felhívására van szerencsém kijelenteni, hogy a magyar 
erdőgazdaság történelmi adatainak összegyűjtésére vonatkozó 
megbízását elfogadom s ehez képest az országos erdészeti 
egyesületnek következő kívánalmait:

"Gyűjtessenek össze a magyar erdőgazdaságra 
vonatkozó s nyomtatásban eddig megjelent, valamint 
általában még ki nem adott összes történelmi adatok a 
honfoglalás idejétől kezdve az 1867. évig terjedő időre.

Ezek az adatok az eredeti kútfők pontos 
megjelölésével időszerű helyes sorrendben foglalandók 
s a nem magyar nyelvűek mellé azok hiteles magyar 
fordítása is melléklendő.

Az összegyűjtött adatok az Országos Erdészeti 
Egyesület tulajdonává lesznek s az Egyesület azoknak 
tetszése szerint való kiadása felett belátása szerint 
szabadon rendelkezik.

Az elkészült munka 1896. évi január hó 1-ig tisztán 
és jól olvashatóan írva, lapszámozva, a történeti éveket 
és tartalmat mutató jegyzékkel ellátva s összefűzve az 
Országos Erdészeti Egyesület titkári hivatalának 
(Budapest, Alkotmány-utcza 10 sz.) hivatalos vevény 
mellett átszolgáltatandó.

Szerző munkadíja, a netalán felvett előleg levonása 
mellett, az egyesület részéről teljesített bírálat után
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legkésőbb 8 nap alatt és mindenesetre 1896. évi május
hó 1-ig kifizettetik."
egyenkint és összesen magamévá teszem, a munkát úgy, a 

mint kívántatik, elvállalom, s azt sajtó-kész alakban 1896. évi 
január 1-éig elkészíteni és átadni magamat kötelezem.

Ennek fejében az Országos Erdészeti Egyesülettől kérek: 
tiszteledíjul 3000 (háromezer) frtot; utazási költségekre a folyó 
1894. évre 200 (kétszáz) irtot, 1895-re ismét 200 (kétszáz) irtot; 
a munka kinyomatásánál végzendő összes korrektúrákért és 
revíziókért: 600 (hatszáz) frtot. Végül a tiszteletdíjból utólagosan 
levonandó előlegül, f. é. február hótól kezdve 1895. deczember 
haváig bezárólag, havonta 100 (egyszáz) frtot kérek részemre 
kiutalványozni.

Ezzel kapcsolatban az egyesület kívánatára kijelentem, hogy 
az elkészítendő munkát a fentebbi tiszteletdíj fejében, tehát külön 
munkadíj kikötése nélkül, minden irányban tájékoztató 
bevezetéssel látom el s továbbá, hogy az országos erdészeti 
egyesület igazgató választmányának munkám elkészült részét 
betekintés végett kívánatra bármikor bemutatom.

Budapest, 1894. február hó 14-én 

A Tekintetes Orsz. Erdészeti Egyesületnek
alázatos szolgája 
Tagányi Károly 

orsz. allevéltámok.
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2. sz. melléklet

Tagányi Károly tiszteletpéldányok megküldésére vonatkozó 
kérése Bedő Albert első alelnökhöz57

Nagyságos Tanácsos Úr!

Azzal az alázatos kérelemmel fordulok Nagyságodhoz 
kegyeskednék az Erdészeti Oklevéltár I. kötetéből a következő 
példányokat kiutalványozni azoknak a kiket az előszóban 
megneveztem.

1.) Szilágyi Sándor egyet, könyvtárigazgató
2.) Dr. Pauler Gyula orsz. folevéltámok
3.) Országos Levéltár könyvtára
4.) Dr. Thallóczy Lajos udvari tanácsos.

Bécs. III. Ungargasse 47.
5.) A cs. és kir. közös pénzügyminisztérium levéltára. Bécs. 

Johannesgasse 6.
6.) Barabás Samu orsz. levéltári fogalmazó, korrektorom és 

indexkészítőm.
7.) Békefí Rémig dr. egyetemi m. tanár, akad. tag, kinek a veszprémi 

káptalani levéltári adatokat köszönöm.
8.) Csánki Dezső dr. orsz. allevéltámok, akad. tag kinek a hg. Batthyányi 

levéltári adatokat köszönöm.
9.) Fejérpataky László dr. nemz. múz. igazgató-őr, akad. tag, ki 

Zsigmond korabeli összes másolatait rendelkezésemre bocsátotta.
10.) Hodinka Antal dr. a cs. kir. fidei-commis bibliothek őre, ki a bécsi 

levéltárakban sokat segített nekem.
11.) Illésy János dr. orsz. levéltári fogalmazó kutatásaimban nagy 

segítségemre volt.
12.) Jurkovich Emil, besztercebányai fogymn. tanár, Besztercebánya város 

levéltárát nézte át részemre.
13.) Karácsonyi János dr. szemináriumi aligazgató, akad. tag, a 

pannonhalmi levéltári adatokat köszönhetem neki.
14) Károlyi Árpád dr. a cs. kir. házi és titkos levéltár aligazgatója, akad. 

tag, bécsi kutatásaimban sokat köszönök neki.
15.) Komáromy András dr. orsz. levéltári fogalmazó, akad. tag, ki itteni 

kutatásaimnál segített.
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16.) Kőszeghy Sándor, Pest vármegye fólevéltámoka ki a kódex 
legnagyobb részét másolta.

17.) Nagy Gyula orsz. levéltámok, akad. tag, ki kutatásaimban nagy 
szívességeket tett.

18.) Paikert Alajos az O.M.G.E. titkára ki az O.M.G.E. levéltárát s 
könyvtárát kutatta át részemre.

19.) Pettkó Béla orsz. levéltári fogalmazó, kinek a Semsey levéltári 
adatokat köszönhetem.

20.) Schönherr Gyula dr. a nemz. múzeum levéltámoka, akad. tag, kinek a 
múzeumban való kutatásaimnál igen sokat köszönök.

21.) Széli Farkas a debreczeni kir. tábla tanácselnöke, kinek a Károlyi 
levéltárból s Debreczen városéból sokat köszönök.

22.) Acsády Ignácz dr. akad. tag könyvemről ismertetést fog írni.
23.) Borovszky Samu dr. akad. irodaigazgató az "Egyetértés" irodalmi 

referense könyvemről ismertetést fog írni.
24.) Végül a magam részére kérek 1 példányt. A nyomdából közvetlenül 

ívenkint 2 példányt kaptam de azok az indexkészítésnél teljesen kárba 
fognak veszni s a használatlanságig tele vannak firkálva.

Ezen 24 példányt alássan kérem nekem, de nem lakásomra, 
hanem az Orsz. Levéltárba közvetlenül a nyomda által 
megküldetni.
Azt hiszem Nagyságos Uram, hogy kérésem nem fog 
nehézségbe ütközni, mert hiszen, azon urak nélkül, kiket 
felsoroltam, a munka is sokat vesztett volna, s az ő szívességüket 
egyébbel nem is viszonozhatnám, s mind olyan emberek kik az 
erdészettörténet ügyét szívükön viselik s többen ismertetni is 
fogják.

A II. kötet még ebben a hónapban jelenik meg, azt hiszem 
czélszerű lesz azt is megjelenése után szétküldeni.

Midőn alázatos kérelmemet újból ismételnem s kegyeibe 
ajánlva vagyok

Nagyságodnak

alázatos szolgája
Tagányi Károly

Bp. 1896. jún. 1.
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