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íráshasználatról való ismereteinkhez, amennyi ésszerűen vállalható egy disz-szertációból készült könyv keretei között. Az alapos és precíz munkának köszönhetően nemcsak a forrásfeltárás és forrásközlés terén eddig említett szakmai erényeket tudhatja magáénak a kötet, hanem olvasóbaráttá teszi az is, hogy alig van benne elütés, helyesírási hiba, illetve formailag, szerkezeti-leg átgondolt és logikusan felépített – ami egyúttal a szerkesztői munkát is dicséri. Reméljük, hogy Papp Kinga megkezdett kutatásait folytatva a Kálno-ki család nőtagjainak fennmaradt írásait is hasonló gondossággal deríti fel, hiszen így már nagyobb biztonsággal lehetne kijelentéseket tenni a családi íráshasználatra vonatkozóan, valamint általában a női szövegalkotást illető-en. 
(ism.: Gesztelyi Hermina) 

  HORVÁTH ISTVÁN: A Pécsi Papnevelő Intézet uradalma.  Tájhasználat és gazdálkodás. (1736–1875) Pécs, Pécsi Történettudományért Kulturális Egyesület, 2016. (Thesaurus Ecclesiasticae In Universitate Quinqueecclesiensi, 7.) 418 old.  A közelmúltban jelent meg Horváth István doktori disszertációjának átdol-gozott változata, mely a magyarországi uradalomtörténet-írás jelentős állo-mása. Ahogy Paládi-Kovács Attila előszavában utalt rá, a magyar gazdaság-történet írás nem túl régi hagyományokkal rendelkezik, csak a két világháború közötti időszakban irányult rá a figyelem, a korábbiakban nem számított népszerű témának a történetírók körében. A leíró történetírás kevéssé vette figyelembe azt a körülményt, hogy a gazdaság működése, tör-ténései mennyiben befolyásolják a társadalmi, a politikai és kulturális ese-ményeket, jószerével csak ez utóbbiak kerültek a figyelem középpontjába, annak ellenére, hogy a gazdaság fejlettsége és hatékony működése alapját képezi mindennek. Legkiemelkedőbb gazdaságtörténészeink közül Well-mann Imre, Csapody Csaba, Léderer Emma, Benda Kálmán a 20. század 30-as éveiben, később Szabad György, Für Lajos, Mérey Klára, Dóka Klára, Zi-mányi Vera (a felsorolás korántsem teljes) kezdtek el a témával behatóbban foglalkozni. Elsősorban a gazdag arisztokrata családok uradalmai – Rákóczi, Esterházy, Wenckheim stb. – és természetesen az egyházi tulajdonban lévő uradalmak keltették fel a kutatók érdeklődését, hiszen ezek a gazdaságok biztosították a fedezetet mindarra az építészeti, kulturális örökségre, oktatá-si, egészségügyi és szociális intézményhálózatra, amely az évszázadok során, mint „látható felépítmény” létrejöttek és hosszú időn keresztül az érdeklődés kizárólagos tárgyát képezték. Hozzátéve azt is, hogy az állam működtetése, a háborúk viselése ugyancsak gazdasági–pénzügyi kérdés volt és lesz, melyek költségeit szintén a gazdaság teremti elő. A kötet szerzője két szempontból is igen előnyös pozícióban végezte ki-tartó kutató és feldolgozó munkáját, egyrészt mint a Pécsi Egyházmegye levéltárosának, nap mint nap keze ügyében voltak a források, másrészt mint szakképzett geográfusnak, könnyebb volt a földrajzi, domborzati, vízrajzi, meteorológiai és egyáltalán a környezeti feltételek körében való szakszerű eligazodás. Ugyancsak ilyen előnyt jelentett a térképészeti jártasság. Ebben az összefüggésben nemcsak az egyháztörténet, az agrártörténet és az urada-
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lomtörténet, hanem a történeti földrajz tárgykörébe is sorolható a munka, hiszen az uradalom másfél százados története kapcsán megismerkedhetünk az adott helyszíneken az ember tájépítő, környezet átalakító tevékenységével is, úgymint a folyóvizek szabályozása, mocsarak lecsapolása, malomcsator-nák kialakítása, erdőirtás, sáncok és árkok létrehozása stb. Munkájában külön kitér a jobbágytelkekre, valamint a földesúri haszná-latban lévő, majorsági birtokokra, melyre az uradalom kifejezést használja. Külön említést érdemel az a körülmény is, hogy esetünkben a földesúri ki-lenced és az egyházi tized egyaránt a papneveldét illette. Hogy ez a jobbágyi szolgáltatások tekintetében könnyebbség vagy nagyobb teher, esetenként változó lehet. A mű 18 fejezetre tagolódik, a szerző ismerteti a felhasznált források főbb jellemzőit, mindenekelőtt hatalmas mennyiségű levéltári forrást hasz-nált, de természetesen nagy jártassága van a vonatkozó szakirodalomban is, irodalomjegyzéke mintegy 140 tételből áll. Ezt követően megismerkedhetünk a birtok földrajzi elhelyezkedésével, a domborzati és talajviszonyokkal, a török hódoltság utáni benépesülésével és a majorság szervezeti felépítésével. Külön fejezetet szentelt az uradalmi térképészetnek, az egyes településekről, a hozzájuk tartozó határrészekről sok feudális kori térkép maradt fenn, ezek részben a török kiűzését követő évtizedekben kialakult új birtokviszonyok rögzítése céljából, részben határviták kapcsán keletkeztek. A mezőgazdasági tevékenységek ismertetését az állattenyésztéssel kezdi, külön kitérve a ma-jorsági és a jobbágyi tulajdonban lévő állattartásra. A következő ágazat az erdőgazdálkodás, erdőművelés, az erdők haszná-lata. Az erdők az uradalom tulajdonában voltak, de a jobbágyokat – amellett, hogy robot kötelezettségeik egy részét az erdőkben teljesítették – megillették bizonyos erdei haszonvételek is, mindenekelőtt a faizás, vagyis a tűzifa és épületfa biztosítása számukra. Az erdei gyümölcsök, a gomba pedig fontos élelmezési szerepet játszottak. Ám sem a vadászathoz, sem az állataik erdő-ben történő etetéséhez – makkoltatáshoz – nem volt joguk. A makkoltatást külön fizetség ellenében végezhették. A vizsgált időszakban az erdők kiterje-dése nemcsak folyamatosan csökkent, de új – esetenként tájidegen – fajok meghonosításával azok minősége is megváltozott. Az erdők területének csökkenésével csaknem egyenes arányban nőtt a szántóföldek területe, en-nek oka egyrészt a népesség gyarapodása volt, másrészt a Mária Terézia által bevezetett úrbéri rendelet meghatározta a jobbágytelkek minimális nagysá-gát, amelyeket sok esetben irtványföldekből kellett kiegészíteniük a földes-uraknak. A réteknek két típusa volt a papnevelde birtokain, egyrészt a vízfolyá-sokhoz közel eső alacsony fekvésű területek, másrészt az erdőirtások során keletkezett, magasabb fekvésű rétek, mindkettő az állatok téli etetését volt hivatva biztosítani. Mária Terézia rendelete alapján ezeket minőségük szerint három osztályba kellett sorolni. Bizonyos feltételek mellett az uradalmi réte-ken a jobbágyoknak is lehetett kaszálni. A legelők közül azok voltak a legked-vezőbb fekvésűek, melyek vízfolyások közelében helyezkedtek el, és könnyen megoldható volt az állatok itatása. Gyengébbek voltak a domboldali, erdőir-tások során keletkezett legelők. Ez esetben is joguk volt a jobbágyoknak az uradalmi legelőket használni saját állataik legeltetésére is. Ez később, a job-bágyfelszabadítást követően, az elkülönözés folyamán sok jogi vitát okozott. 
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Nehéz volt megállapítani, hogy egy-egy legelő mennyiben majorsági és mennyiben úrbéri természetű. A szőlőtermelésnek és borkészítésnek igen nagy jelentősége volt a pap-nevelde uradalmában, ennek oka egyrészt az volt, hogy a korszakban a bor „népélelmezési” cikknek számított, másrészt a szőlők (és irtványföldek) nem tartoztak a jobbágyi telekállományba, tehát tulajdonosa szabadon adhatta-vehette azokat. Ám az egyházi tizedet és a földesúri kilencedet ezek után is szolgáltatni kellett. Ennek ellenére a bor jelentős bevételt hozott nemcsak az uradalomnak, hanem a jobbágyoknak is, mert a bormérés és a kocsmatartás joga megoszlott a földesúr és a jobbágyok között. Nagy jelentősége volt a kerteknek is, főként a gyümölcsöskerteknek (ezek többnyire nem tartoztak a jobbágytelek állományába), de volt az ura-dalomnak úgynevezett szérűskertje is, melynek az volt a funkciója, hogy oda gyűjtötték a dézsma címén beszolgáltatott terményt. A szerző kitér a sáncoknak, mint tájelemeknek, a szerepére, melyek az egyes termőterületek elkülönítését, a birtokhatárok jelzését, a lopások meg-akadályozását szolgálták. A sánc ugyanis egyrészt egy árokból, másrészt a kitermelt föld segítségével létrehozott kerítésből állt. A tanulmányból az is kiderül, hogy a „tisztán” mezőgazdasági tevékeny-ség is indukál jó néhány iparágat, itt a mészégetést, téglaégetést és a kőfejtést emeli ki a szerző. Végezetül bemutatja a majorságot, annak vízelvezető, lecsapoló árkait, malomárkait, a mocsarak vízelvezető rendszereit, külön kitér a fokgazdálko-dásra, mint a hagyományos ártéri gazdálkodás, illetve az árvíz elleni védeke-zés hagyományos módszerére, amely ma már szinte az emlékezetben sem él. Foglalkozik az egyes települések szerkezetével, a vizsgált területen a kétbel-telkes és a szalagtelkes faluszerkezet egyaránt előfordult. Fontos az összegzésben annak vizsgálata is, hogy a környezeti adottsá-gokat az ember hogyan tudja saját hasznára fordítani, valamint hogyan való-sul meg az ember (kultúr)tájépítő szerepe. A kötet második részében, mintegy 250 oldalnyi terjedelemben, megis-merheti az olvasó a felhasznált források egy részét, amelyek túlnyomó több-sége a Pécsi Káptalani Levéltárban, kisebb része a Baranya Megyei Levéltár-ban található. Az angol nyelvű rezümét öt melléklet követi, melyek illusztrálják az er-dők, a szántóföldek, a rétek, a legelők és a szőlők kiterjedését a Pécsi Papne-velő Intézet birtokán a vizsgált korszakban. A rendkívül alapos, minden részletre kiterjedő mű méltán tarthat szá-mot az egyháztörténet, a gazdaságtörténet – ezen belül az agrártörténet – és a történeti földrajz művelőinek érdeklődésére, hiszen nemcsak hiánypótló, de újszerű abban a tekintetben is, hogy eddig kevés figyelmet kapott az egy-ház és intézményei gazdasági tevékenysége. A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. (ism.: Löffler Erzsébet)   


