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A Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 2018−2019. című kötetben 12 lektorált tanulmány 
található. A kötet elején lévő öt tanulmány a vadászat és az erdészet témakörét öleli fel: olyan 
témák jelennek meg, mint a 17. századi főúri vadászat, a Mezőgazdasági Múzeum vadászati 
témájú fényképanyaga, a magyar bencés kongregáció erdőgazdálkodása 1848−1950 között, az 
örökerdő-gazdálkodás múzeumi bemutatási lehetősége, az erdészeti és vadászati témájú iratok 
a Mezőgazdasági Múzeum Agrártörténeti Iratok Gyűjteményében. A többi írás vegyes témájú: 
a Blaskovich-gyűjtemény Vajdahunyadvárhoz való kötődéséről, a szervezett galambtenyésztés 
szakirodalmáról és tárgyi emlékeiről, a cukorrépa hazai megjelenéséről, vitéz Habsburg-
Lotaringiai József Ágostnak a Mezőgazdasági Múzeumban őrzött herbáriumáról, Bereczki 
Máté gyümölcsnévadói tevékenységéről szól, ez utóbbi a Mezőgazdasági Múzeum Személyi 
Emlékanyag-gyűjteményébe került Dörgő Dániel iratai alapján. A kiadványt a Magyar 
Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár újabb, válogatott kiadványainak ismertetése zárja. 

 
 

Sánta Ákos: 
Főúri halali a 17. századi Magyarországon 

Az élelemszerzéstől a szórakozásig 
 

A kora újkori Európában sorra születtek a vadászati témájú szakkönyvek és irodalmi 
művek. Bár Magyarországon kifejezetten vadászattal foglakozó szakkönyv nem maradt ránk 
ebből az időszakból, viszont ez nem jelenti azt, hogy egyes szerzők ne írtak volna a vadászatról, 
akár tudományos, akár művészi megközelítésben. Vadászattörténeti szempontból fontos 
források a naplók, önéletírások, illetve az  udvari számadáskönyvek, melyekben lépten nyomon 
vadászattal kapcsolatos bejegyzésekbe “ütközünk”. Ezen kívűl levelezésekben is találhatóak 
vadászattal kapcsolatos utalások. A források alapján megállapítható, hogy a 17. századi magyar 
arisztokrácia tagjai, a feltárt források révén jól megismerhető vadászati kultúrát alakítottak ki 
maguk körül. Az ismert források alapján a vadászat három szerepe különböztethető meg. Az 
első és egyben legősibb szerep az élelemszerzés. Korunk felé közeledve, ezen „funkció” 
jelentősége egyre jobban háttérbe szorul. Életükben a vadászat gazdasági vonatkozását messze 
meghaladó jelentőséggel bírt, a háborúra való felkészülésnek, katonai kiképzésnek is 
tekintették.  A harmadik és egyben a legáltalánosabb, illetve legfontosabb: sokszor egyszerű, 
különösebb szertartás nélküli, szemet és lelket gyönyörködtető kikapcsolódásként, 
szórakozásként jelenik meg forrásainkban.  

 
Vörös Éva: 
„Lesben” 

Vadászati témájú fényképek a 
Mezőgazdasági Múzeum Eredeti Fényképek Gyűjteményében 



 

 
A tanulmány a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Eredeti Fényképek 

Gyűjteményében megtalálható vadászati témájú fotográfiáit mutatja be. Elsősorban azokat a 
felvételeket ismerteti, amelyek további tartalmi ismeretekkel kiegészíthetik a 19-20. századi 
agrártörténethez kapcsolódó társadalomtörténeti kutatásokat.  

A fényképek három nagy tematikai egységbe csoportosíthatók: a vadászati kiállítások 
(intézménytörténeti és szakkiállítások Párizs, Pozsony, Bécs), továbbá az ún. riportfelvételek, 
illetve eseményfotók, melyek az 1890-es évektől az 1960-as évekig készültek, köztörténeti 
vonatkozásokkal, gyakran ismert történelmi személyeket ábrázolva; valamint az 1945 utáni 
időszak vadgazdálkodásával kapcsolatos fényképei. A tanulmány betekintést nyújt a korabeli 
sajtó képes tudósításaiba is, összevetve a gyűjteményben megtalálható fotográfiákkal. A 
fényképek elkészítésével kapcsolatban megismerhetjük a vadászati zsánerképek jellemző 
beállításait. 

Ennek eredményeként röviden ismertetésre kerülnek többek között Ferenc József 
gödöllői, továbbá Habsburg Frigyes és Izabella hitbizományi birtokain (Féltorony, Karapancsa, 
Bellye) lezajlott vadászatok, illetve további helyszínek (Gödöllő, Parnó, Magas Tátra) 
jelentősebb arisztokrata vadászatai. A gyűjtemény további fényképei között megtaláljuk még 
Fónagy József vadászíró és Horthy Miklós kormányzó személyéhez kapcsolódó képanyagát is.  

Megemlítésre kerülnek a kor jelentősebb fényképészei (Erdélyi Mór, Jelfy Gyula, 
Kallos Oszkár, illetve Eugėne Pirou és Nahr Moriz), akik részt vehettek vadászatokon, illetve 
fotografáltak az ismertetett kiállításokon. 

 
 

Fülöp Éva Mária: 
A magyar bencés kongregáció erdőgazdálkodásának áttekintése (1848–1950) 

 
 A török hódítás korszaka után öt apátsággal újjáéledt magyarországi bencés 
kongregáció javadalmában, a jobbágyfelszabadítást követő átállás időszakában, a tagosítási 
perek részbeni befejeződése után, 1885-ben a művelési ágak közt a szántók (31,62%), az erdők 
(30,52%) és a legelő (16,37%) aránya volt a legnagyobb. Az erdőgazdálkodás szerepe a század 
második felében is kiemelkedő maradt a Veszprém, Zala, Somogy megyék területét érintő 
bencés birtokállomány gazdálkodásában. 
 A monasztikus rend felépítését tükröző, erősen centralizált gazdasági szervezetében, a 
Pannonhalmán működő központi jószágkormányzó közvetlen felügyeletet és ellenőrzést 
gyakorolt a főapátsági erdők kezelése, azaz a gazdaságokhoz hasonlóan, az üzemágban folyó 
munka és az adminisztráció felett. Közvetlen felettese volt a főapátsági erdőmesternek, amely 
tisztség a központi uradalomban már a 19. század második felében létrejött. A főapátsági 
erdőmester hatásköre kiterjedt a főapátsági és a Bakonybéli Bencés Apátsághoz tartozó, 
Veszprém megyei erdők igazgatására is. A Tihanyi és Zalavári Bencés Apátságok erdészete 
egy-egy erdőtiszt vezetése alatt állott. 
 A rend elsősorban intézményei ellátására törekvő, belső kapcsolatokra építő gazdasági 
szervezetének és gazdálkodásának jeleként, az erdőket mindvégig saját kezelésben tartották. 
1898-ban felülvizsgálták a főapátsági erdők kezelésének üzemtervét. A főapát 
„szaktekintélyeket” kért a földművelésügyi minisztertől, hogy véleményezzék a főapátság 
birtoka némely gazdaságát és erdészetét. 

 
Izsákné Simon Adrienn: 



 

Örökerdő-gazdálkodás múzeumi bemutatási lehetőségei 
 

Az örökerdő-gazdálkodás egy olyan, kíméletes, modern természet- és környezetvédelmi 
elveknek megfelelő erdőgazdálkodási mód, mely során vágáskor és véghasználatok nélküli 
folyamatos erdőborítást biztosító gazdálkodás folyik. Lényege, hogy az erdőt nagyobb 
erdőtömbökben egységesen kezelik, a fakitermelést az egész területen elszórtan, szálanként 
végzik. Az örökerdő képe nem változik, jelen van benne valamennyi korosztályú fa, ökológiai 
adottságait tekintve nagyban hasonlít a természetes erdőkhöz. 

Ez a gazdálkodási mód nagy múltra tekint vissza, történetileg az első erdőgazdálkodási 
módnak tekinthető. A mai örökerdő üzemmód azonban hosszú fejlődés útján érte el, hogy ezt 
a módszert alkalmazva kedvező ökológiai állapotú erdőket, folyamatos erdőborítottságú 
területeket tarthatunk fenn általa. 

Fontos bemutatni ehhez az erdőgazdálkodási módhoz kapcsolódó jelenségeket is 
(diverzitás, holtfa, stb.), mivel a fenntarthatóság jegyében valamint a kedvező társadalmi 
megítélés hatására, alkalmazása országszerte egyre inkább terjedt. 

Egy, a napjaink erdőgazdálkodását bemutató kiállításban is fontos szerepet kell, hogy 
kapjon az örökerdő-gazdálkodás, hiszen története, kialakulása nagy múltra tekint vissza, illetve 
jövőbeli szerepe megkérdőjelezhetetlen. 

Folyamatos erdőborítottságot biztosító gazdálkodási mód számos ponton kapcsolódik 
természetvédelmi, ökológiai és társadalmi jelenségekhez, folyamatokhoz, amelyek, bemutatása 
tovább árnyalhatja az erdőkről, erdőgazdálkodásról alkotott képet. 

 
Szirácsik Éva: 

Erdészeti és vadászati témájú iratok a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár 
Agrártörténeti Iratok Gyűjteményében  

 
 A Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Agrártörténeti Iratok Gyűjteményében 
majdnem 50 000 darab irat található, amelynek egy jelentős része, mindösszesen 10%-a 
foglalkozik erdészettel és vadászattal, vagyis az erdő témakörével. E rövid statisztika is jól 
mutatja, hogy a gyűjtemény gazdag forrásbázist jelenthet a téma kutatása, illetve kiállításban 
való bemutatása számára. Az erdő tematikájába tartozó dokumentumok első darabja 1654-ből 
származik, miközben 2009-ben keletkezett irat is fellelhető a gyűjteményben, bár átfogóbb 
képet inkább a 19. század és a 20. század első felének állapotáról kaphatunk a gyűjtemény 
segítségével. Ezeknek az iratoknak a többsége vadászattal kapcsolatos, kevesebb mint 800 irat 
tartalmaz az erdészetre vonatkozó adatokat, ez utóbbiak között is vannak azonban olyanok, 
amelyekben a vadászat is megjelenik valamilyen formában. A gyűjtemény vonatkozó részének 
ismertetését az erdő tematikájú iratok listája követi. 
 

Gócsáné Móró Csilla:  
Vajdahunyadtól a Vajdahunyadvárig 

Blaskovich-gyűjtemény a Vajdahunyadvárban 
 

Magyarország ezredéves fennállására országos nemzeti kiállítást rendeztek Budapesten. 
1896-ben a Városligetben erre az alkalomra épített Vajdahunyadvárban mintegy 900 kiállító 
15 000 tárgyát rendezték tárlattá, amelyen Magyarország kulturális fejlődését mutatták be. A 
történeti, műemléki, művészeti emlékeket a magyar nemzeti fejlődés szakaszainak megfelelően 
csoportosították.  



 

Az 1712-ben nemesi rangra emelt köznemesi família kései leszármazottjai nemcsak a 
telivértenyésztésben jeleskedtek, hanem a műgyűjtésben is. A Blaskovichok tápiószentmártoni 
ménesében született és nevelkedett a világhírű, legyőzhetetlen csodakanca, Kincsem. 
Tápiószelén a 20. század közepén létrehozták Magyarország egyetlen köznemesi 
kúriamúzeumát. A tápiószelei közgyűjteményt alapító Blaskovich fivérek édespapja, 
Blaskovich Gyula (1843–1911) olyan köznemesi műgyűjteménnyel rendelkezett, hogy abból a 
millenniumi kiállításon néhány darabot bemutathatott. 

Blaskovich Gyula családi kollekcióját 21 tárgy képviselte az országos bemutatón. Az 
ezredéves tárlaton 11 darab 18. századi pipa, két garnitúra 18. századi lószerszám (melyek 
Ferenc József koronázása lettek felújítva) szerepelt. Ezenkívül egy 18. századi ezüstveretes 
pisztoly pár, egy ezüst hüvelyű handzsár, egy bársony hüvelyű és csont markolatú, aranyozott 
és ezüst foglalatokkal díszített 19. századi díszkard, egy türkizzel kirakott aranyozott, 18. 
díszkard és kardkötő, valamint két 17. századi mentekötő sorakozott a bemutatón. A kiállítson 
szereplő tárgyakat, dokumentumokat a múzeum ma is őrzi. 

 
Zubor Ferenc: 

A szervezett magyar galambtenyésztés szakirodalma és tárgyi emlékei a Magyar 
Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtárban (1918–1945) 

 
A hazai galambtenyésztés szervezeti keretek között történő megjelenése a 

„COLUMBIA” Budapesti Galambkedvelők Köre 1882-es megalakulásáig nyúlik vissza. Bár a 
galambtartást ösztönző tenyésztési célok már az 1882 és 1918 közötti időszakban is 
meglehetősen sokrétűek voltak, a szervezet életét kezdettől a postagalambászok irányították.  A 
Columbia Postagalamb Sportegyesület 1904 januárjában történő megalakulásával önállósult 
postagalamb-tenyésztők szervezeti- és sportélete óriási lendületet vett a két világháború között. 
A honvédelmi szaktárca, valamint a Földművelésügyi Minisztérium az 1918–1945 közötti 
időszakban a korábbiakhoz képest intenzívebben dolgozott az ország postagalamb-
állományának javításán, illetve az ágazatot népszerűsítő szakirodalom fejlesztésén. Nem 
véletlenül, hiszen a galambtenyésztés nem kizárólag a baromfitenyésztés ügyéhez kapcsolódott.  
A galambtartást – a gazdasági hasznosság szempontjai és a díszgalambok küllemi 
fajtabélyegeinek javítása mellett – a postagalambokban rejlő hadászati célú lehetőségek is 
ösztönözték. A Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Agrártörténeti Szakkönyvtára és 
Agrártudományi Szakkönyvtára gyűjteményeiben számos korabeli galambtenyésztési 
szakkönyv és szaklap található. A Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Eredeti 
Fényképek Gyűjteménye, a Képzőművészeti Gyűjtemény, valamint a Numizmatikai 
Gyűjtemény is több ritka tárgyi emléket őriz a témában. 

 
Szabó László: 

A cukorrépa szerepe a magyar mezőgazdaság 19. századi fejlődésében 
 

A cukorrépa az egyik legfiatalabb kultúrnövényünk, vele termelhető meg a 
hektáronkénti legtöbb energiaérték. Elsődleges jelentősége a népélelmezésben jelentkezett. 
Széles társadalmi rétegek számára tette elérhetővé a cukrot, megváltoztatva ezzel a táplálkozási 
szokásokat. Meghatározó jelentőséggel bírt a hazai mezőgazdaság 19. századi fejlődésében. 
Közvetett hatása kiterjedt az agrárium egészére (vetésforgó, műtrágyázás, gépesítés, 
állattenyésztés, takarmányozás), sőt az ipari fejlődésben is nagy jelentőséggel bírt. A mézzel, 
méhészettel kapcsolatos szerepe is sajátságos. A cukorrépa megjelenése látszólag a méhészet 



 

jelentőségének csökkenését eredményezte, de valójában a méz szerepének átértékelődéséhez 
vezetett. A cukorrépa azon kevés kultúrnövény közé tartozik, amelynek közvetett hatása olyan 
szerteágazó és mélyreható, hogy az általa elért közvetlen eredmények értékelése csak az 
előbbiek figyelembevételével lesz teljes. 

 
Kerényi-Nagy Viktor: 

Vitéz Habsburg-Lotaringiai József Ágost „Vetések közötti gyomnövények” című 
herbáriuma 

 
A Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Agrobotanikai gyűjteményének 

rendezésekor a beépített szekrények mögül került elő „vitéz Habsburg-Lotaringiai József 
Ágost: „Vetések közötti gyomnövények” című herbárium barna csomagoló papírba 
csomagolva, spárgával átkötve, rajta: „Vetések közötti gyomnövények” és „József főherceg ő 
fensége ajándéka” feliratokkal. A herbárium anyag leltározatlan volt, Múzeumunkba vagy az 
Agrobotanikai gyűjteménybe kerüléséről információt nem sikerült fellelni sem az 
Agrártörténeti Iratok Gyűjteményében, sem az Agrobotanikai gyűjtemény korábbi őrétől, Nagy 
Ágotától, korábbi Gyűjteményi főosztályvezetőtől és a nyilvántartás vezetőtője Preininger 
Adolfnétől. 

A herbárium két fémborítóból, két almafajta leírásából és 130 darabb préselt növényből 
áll, leltári száma a tárgyegyüttesnek: AG 2018.11.1.–134. A fedő fémborító (AG 2018.11.1) 
piros címkéjén „I. Rendű Növények” felirat található, míg a hátsó fémborító (AG 2018.11.134) 
piros címkéje felirat nélküli. A két almafajta nyomtatott leírása magyar és francia nyelvű: „V. 
Nemes Szercsik alma” (AG. 2018.11.2.) és „VI. Entz-Rozmarin.” (AG 2018.11.3.), melyeket 
Angyal Dezső és Wachsmann Albert Magyar Pomológia – Pomologie Hongroise I−II. című 
kötetéből származnak. 

A herbáriumi lapokon található növények (AG 2018.11.4–133) jól meghatározottak, a 
tudományos név mellett a magyar név és a család tudományos neve került a főherceg által 
felírásra. A taxonok revideálás és a nevezéktani pontosítás eredménye képpen 21 taxon 
esetében került sor névkorrekcióra, míg öt faj taxonómiai revízión, egy pedig meghatározáson 
esett át. 

A herbárium értéke inkább történeti jellegű – József főherceg gyűjtötte –,  mivel sem a 
gyűjtési hely, sem a gyűjtési idő nincs megadva. A tárgyegyüttes piaci értéke mintegy 
2 574 000 Ft (7 800 €), eszmei értéke 7 722 000 Ft (23 400 €) összegre tehető. A fajok néhány 
kivételtől (Adonis aestivalis, Clematis integrifolia, Agrostemma githago, Centaurea montana, 
Chamaecytisus austriacus, Glechoma ×pannonica, Hieracium bauhinii, Papaver dubium, 
Trifolium montanum, Vicia pannonica) eltekintve közönségesek és tömegesek, valódi 
gyomfajokról van szó. A herbárium minden példánya digitalizálva elérhető az intézmény 
Digitális gyűjtemények weboldalán (http://www.mezogazdasagimuzeum.hu/tudomanyos-
elet/digitalis-gyujtemenyek). 

 
Matits Ferenc: 

Lippóczy Norbert két ország mecénása 
 

Lippóczy Norbert (Tállya, 1902. − Tarnów, 1996.) Tokaj-Hegyaljáról származott, 
Debrecenben mezőgazdasági gazdász diplomát szerzett, 1929-ban telepedett le Tarnówban, 
ahol hamarosan lengyel felesége és gyermeke is lett.  Önként választott, második hazájában 
sikeres, magyar borral kereskedő üzletember volt a II. világháborúig. A háborúban szovjet 



 

fogságba esve szökési kísérlete miatt szabadságvesztésre ítélték, börtönökbe, majd 
munkatáborokba került. Csak 1953-ban láthatta viszont családját. A gyűjtői működését 
áttekintő tanulmányból megtudhatjuk, hogyan kezdett el gyűjteni, miket gyűjtött és mi lett 
gyűjteményeinek sorsa. 

Három évvel a fogságból való hazatérte után a tarnówi Egyházművészeti Múzeumnak 
adományozta több mint 200 darabból álló, értékes üvegfestmény gyűjteményét, valamint hucul 
kerámiáit. Lippóczy Norbert mecenatúrájának első számú kedvezményezettje, népművészeti 
tárgyai, ex librisei, Bem és Petőfi relikviái, valamint könyvei tekintetében Tarnów városa volt. 
Az ottani Városi Könyvtárba került híres Kalevala-gyűjteménye is. Lippóczy Norbert közel 
30 000 darabos ex libris gyűjteményének legnagyobb - mintegy 20 000 lapot kitevő – hányadát 
a Tarnówi Területi Múzeumnak adományozta, míg bútorainak, festményeinek egy része, a 
borászattal kapcsolatos könyvjegyei és kisgrafikái, borcímkéi, szőlészeti szakkönyvei a 
budapesti Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtárba kerültek. Múzeumunk számos 
kiállítást rendezett a Vajdahunyadvárban, valamint az ország nagyobb városaiban és külföldön 
– Csehszlovákiában, Lengyelországban, Bulgáriában és Olaszországban. Ismeretes, hogy a 
Zielona Górai Bormúzeumba és a varsói Fukier Múzeumba is juttatott Lippóczy Norbert 
borászattal kapcsolatos könyvjegyeket. Lippóczy Norbert Tarnów város diszpolgára és több 
magyar kitűntetés birtokosa, nevéről utcát, borozót neveztek el Tarnówban, házát ott és Tállyán 
emléktábla jelöli.   
  

Pelczéder Katalin: 
Bereczki Máté gyümölcsnévadói tevékenysége a Dörgő Dániellel folytatott levelezéskötet 

tükrében 
 

Bereczki Máté a 19. századi gyümölcstermesztés kiemelkedő alakja volt: a hazai 
pomológiai irodalom megalapozója és egyúttal a gyümölcsészeti terminológia megújítója. Fő 
műve a Gyümölcsészeti vázlatok (1877–1887) mellett munkássága fontos részét képezi kora 
kiváló szakembereivel folytatott levelezése is. 2012–2018-ban adták ki hét kötetben azt az 
addig csak kéziratban hozzáférhető levélgyűjteményt, mely barátjával, Dörgő Dániel 
földbirtokossal váltott leveleit tartalmazza, és amely kiegészíti az életművet a hiányzó 
részletekkel, például a gyümölcsfajták leírását illetően. A tanulmány a Gyümölcsészeti 
vázlatokat és a levelezéskötet tekintve forrásul, Bereczki Máté gyümölcsnévadói 
tevékenységének egy szeletét mutatja be, méghozzá a Bereczki által előállított új 
gyümölcsfajtáknak a saját alkotású neveit, de kitér az általa alkotott egyéb nevekre is. 
Háttérként felvázolja a pomológiai szaknyelv 19. századi történetét. A vizsgálat a névadási 
motiváció és a nevek szemantikai tartalma szempontjából elemzi a gyümölcsneveket. Ezekre 
az jellemző, hogy azok jó része személynevet tartalmaz, és a név funkciója a tisztelet kifejezése, 
illetve az emlékeztetés szándéka, többnyire barátra, rokonra, híres személyiségre (pl. Ágnes téli 
almája, Jolánka, Dániel-szilva, Pétery Károly, Brassai szilvája). Személynevekből más okból 
is alakulhattak gyümölcsnevek (a gyümölcs felfedezője, nemesítője, elterjesztője, szakmai 
ismertetője), ezeket is számba veszi a tanulmány. Személynevet tartalmazó elnevezések a 
pomológiai nomenklatúrában nagyobb számban a 19. század mesterséges névadásában jelentek 
meg, majd a 19–20. század jellegzetes névtípusává váltak, de a tanulmány bemutatja a névtípus 
létrejöttének előzményeit, példákkal illusztrálva, a 16. századig visszanyúlva.  

 
Perjámosi Sándor: 

Tallózás a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár kiadványaiból 



 

 
 

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum alapítás óta eltelt 123 évben több mint 260 önálló 
kiadvány jelent meg saját kiadásában. A múzeum első fél évszázadában jellemzően az 
anyaggyűjtésre koncentráltak és az agrártörténetben eligazító bibliográfiák sorozata is ekkor 
indult meg. A tudományos szakkönyvkiadás ugyan mindig jellemezte a múzeumi munkát és 
megjelenést, de az utóbbi két évtizedben vált meghatározóvá az itt folyó szaktudományi 
kutatások és szakkonferenciák anyagának a megjelentetése. Ezekből kívánunk rövid 
ismertetőket nyújtani.  

 
Köszönjük a Múzeum kiadványának pályázati támogatását.  

 

Tisztelettel: 

 

Dr. Szirácsik Éva 

főmuzeológus 

 

Igazolás a nyilatkozatban vállalt kiadványok postázásáról:  
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Főúri halali  
a 17. századi Magyarországon1

Az élelemszerzéstől a szórakozásig

SÁNTA ÁKOS

Köztudott, hogy Európa koronás főinek, fejedelmeinek és főurainak életé-
ben kiemelkedő szerepet játszott a vadászat, s ez alól hazánk főurai sem 
voltak kivételek. A 17. századi magyar arisztokrácia tagjai a feltárt források 
révén jó vadászati kultúrát alakítottak ki maguk körül. Amíg a kora újko-
ri Európában már sorra születtek vadászattal kapcsolatos könyvek, addig a 
Magyar Királyságban, illetve az Erdélyi Fejedelemségben kizárólag vadá-
szattal foglakozó könyv nem maradt fenn. Viszont ez nem jelenti azt, hogy 
egyes szerzők ne írtak volna a vadászatról akár tudományos, megismerhető, 
akár művészi megközelítésben. Vadászattörténeti szempontból fontos for--
rásaink a naplók, önéletírások, udvari számadáskönyvek, me lyek ben lépten-
nyomon vadászattal kapcsolatos bejegyzésekbe „ütközünk”. Ezeken kívül 
levelezésekben – még, ha elszórtan is − találhatóak vadászati témájú utalá-
sok. A szépirodalomban szintén fellelhetünk vadászatot érintő műveket – 
elsősorban verseket –, amelyek akár más témába beágyazva, akár önmaguk-
ban is a vadászatról szólnak. Ezen források alapján vi szony lag jól rekonst-
ruálhatóak a vadászat szerepei és módjai a 17. századi Magyarországon.

A VADÁSZAT SZEREPEI 

Élelemszerzés

A vadászat legalapvetőbb, legősibb célja az élelemszerzés. Korabeli sza--
kácskönyvek tanúsítják, hogy a táplálkozásban jobban hasznosítható vad--
fajok ‒ a nyúl, az őz és a különféle szárnyasok ‒ jelentős szerepet játszottak 
egy főúr és az udvari személyzete élelmezésében.2 Erre utal Eötvös Miklós 

1 A tanulmány a 2018. május 23-án a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Erdő műhelybe-
szélgetésén elhangzott előadás jegyzetelt változata. Halali (hallali): a vad elejtését és a vadászat végét 
jelző kürtszó. https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-etimologiai-
szotar-F14D3/h-F2416/hallali-F2466/ (Letöltés időpontja: 2018. február 19.)
2 Bornemisza Anna szakácskönyve 1680-ból. Szerk. Lakó Elemér – V. András János. Bukarest 1983.; 
Szakács mesterségnek könyvecskéje. A csáktornyai Zrínyi-udvar XVII. századi kéziratos szakács--
könyve és a Tótfalusi Kis Miklós által kiadott kolozsvári szakácskönyv. Szerk. Matolcsy Ildikó – 
Sebestyén Lajos – Szalay Károly – Király Erzsébet. Budapest 1981.; bővebben lásd Benda Borbála: 
Étkezési szokások a magyar főúri udvarokban a kora újkorban. Szombathely 2014. (Archívum 
Comitatus Castriferrei 6.) 
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rendelete Ugocsa vármegyéhez: „...a fejedelem Erdélybe megy, szívesen 
venné a vármegyétől, ha madarakat vagy vadakat küldene”.3 Madarakat is 
(fürj, fogoly és haris) vásároltak a fejedelem asztalára.4 Amikor II. Rákóczi 
Ferenc Kassán tartózkodott az udvarával együtt, a várost terhelte a fejede--
lem és nagyszámú kíséretének ellátása. A város ‒ mint földesúr ‒ az alá tar--
tozó falvakra vetette ki a beszolgáltatandó „konyhára való élések”-et. A vaj, 
lúd, tojás, bárány, hal stb. mellett a falvaknak őzet, nyulat, császármada--
rat és rigót kellett beszolgáltatni a fejedelmi udvar élelmezésére.5 Ha a főúr 
maga nem ért rá, akkor a puskásait vagy inasait küldte vadászni. Jellemző 
volt, hogy ha bőséges terítéket ejtettek, akkor küldtek egymásnak mada--
rakat, nyulat, őzet vagy nagyobb vadakat is. I. Rákóczi György fejedelem 
gyakran küldött távol lévő feleségének, Lorántffy Zsuzsannának is a zsák--
mányból. „Egy szarvast s egy gímet küldtem […] Küldhetnék édesem egy 
nagy erdei kant (vaddisznó) is, de tudom azt nem igen eszed.”6 Az asszony 
akkor is szép gesztusnak, törődésnek tartotta a küldeményt, ha a lőtt vad 
a hosszú út alatt megromlott. Rákóczi Erzsébet is bepácolt és megfüstölt 
szarvast, valamint vaddisznóhúst küldött a férjének.7 

Katonai szerep
A vadászatnak a hús megszerzésén kívül más gyakorlati haszna is volt:  
a katonai kiképzés. Fáradtság, hőség és a hideg elviselésére nevelte a 
vadászt, fejlesztette a harcászati érzéket és az idegrendszer reakciókészsé--
gét is. Neves hadtörténészünk, Perjés Géza szerint a vadászat legfőbb elő--
nye az, hogy megtanít a terep ismeretére. Ez a gondolat különösen érvényes 
volt a katonai térképek megjelenése előtti korban.8 Zrínyi Miklós politi--
kai és hadászati célú műveiben lépten-nyomon megjelennek a vadra és a 
vadászatra való utalások hasonlatok és példázatok formájában. A vadászat 
fontosságát így hangsúlyozza a Vitéz hadnagyban: „Szükséges egy hadvise--
lő embernek ismérni a föld csinját, melyre kell titkon járni, minden árkot, 
erdőt, passust szükséges tudni, […] az ilyen tudománt nem elég theoretice 

3 Eötvös Miklós rendelete Ugocsa vármegyéhez. Szatmár, 1707. február 11. Regesztája: Csatáry 
György: Ugocsa vármegye II. Rákóczi Ferenc államában. 1703–1711. Ungvár–Beregszász 2008. 194. 
levél. 241. 
4 Thaly Kálmán: A hazai képzőművészet, műipar, nemzeti viselet, fegyvergyártás, és háztartás tör--
ténetéhez II. Rákóczi Ferencz udvarában és korában. (1706–1711) Első közlemény. Magyar Történeti 
Tár. Budapest 1882. 565.
5 A jegyzék nem tesz különbséget a házinyúl és a vadnyúl között, a nyulat az őzzel és a császárma--
dárral együtt említi. II. Rákóczi Ferencz konyhájára való élés. Kassa 1707. Közli Ifj. Kemény Lajos. In: 
Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle (1895: 2. sz.) 185. 
6 I. Rákóczi György levele Lorántffy Zsuzsannának. Segesvár 1637. november 25. Szilágyi Sándor: 
A két Rákóczi György fejedelem családi levelezése. 1632–1660. Budapest 1875. (A továbbiakban: 
Szilágyi) 56.
7 A szolgák azonban ebben az esetben szófogadatlanok voltak, írja Rákóczi Erzsébet, mert a hús 

„elbüdösödött”. Végül sikerült kiárusítani, de csak nagyon olcsón. Rákóczi Erzsébet levelei férjéhez 
1672–1707. Kiadta Benda Borbála – Várkonyi Gábor. Budapest 2001. 113. (A továbbiakban: Rákóczi 
Erzsébet)
8 Perjés Géza: Balassi Bálint a katona. In: Irodalom Történeti Közlemények (1955: 1. sz.) 40–41.



9

tudni, hanem practice; azt pedig leginkabb a vadászatokban tanulhatni 
meg.”9 A korabeli felfogásban háborúra való felkészülésnek is tekintették a 
vadászatot. Sőt, a kor toposzrendszerében a vadászat egyenesen a háború 
megfelelője. A vadászat római istennőjét, Dianát a kora újkorban gyakran 
ábrázolták Mars hadistennel együtt, ami nem véletlen, hiszen a vadászat 
és a harci erények igen közel álltak egymáshoz a kor emberének gondolko--
dásában. Mindazt a tudást megkövetelte, amelyre egy portya vagy hadjá--
rat során szükség lehetett: a nyomolvasást, a cselvetést, a kitartást, a gyor--
saságot és a biztos célzást. Kétségtelen, hogy a több ezer hektáron, a több 
száz vagy ezer fős kiszolgáló személyzettel megszervezett nagyvadászatok 
hatalmas előkészítő, ellátó (logisztikai) munkát követeltek meg, s valójában 
hadgyakorlatoknak is megfelelhettek. II. Rákóczi Ferenc fejedelmet gyak--
ran az őrségben levő udvari katonasága kísérte el vadászni.10 Az ilyen alkal-
mak – legyen szó hajtásról vagy hajtással kombinált puskás vadászatról, 
netán kopózásról – kiváló lehetőségek voltak az udvar hadainak gyakorla--
toztatására. 

„…mulatságnak kedvéért…”11 
A vadászat amellett, hogy fontos táplálék-kiegészítésül szolgált, a főurak 
életében elsősorban a szórakozást, a pihenést, a kikapcsolódást jelentette.  

„A vadászat […] szórakoztat”, írta egyik levelében II. Rákóczi Ferenc.12 
Udvari titkára, Beniczky Gáspár többször használta a mulatni igét Rákóczi 
vadászataival kapcsolatban. Szórakozást, kikapcsolódást jelentő vadászati 
módok, melyek főuraink életében szerepet játszottak: a hajtás – ami tör--
ténhet kopókkal, hajtásra kirendelt vagy felfogadott jobbágyokkal, illetve a 
főúr puskásaival, netán az udvarához tartozó egyéb udvari személyzettel –, 
a puskás vadászat, az agarászat és a ragadozó madárral történő vadászat.13 
A vadászat társasági összejövetelekre is alkalmat adott. A társasági élet 
részeként a főurak gyakran vendégeskedtek egymásnál. A vadászat az ilyen 
alkalmak elengedhetetlen velejárója volt csakúgy, mint az ezeket köve--

9 Zrínyi Miklós hadtudományi munkái. A kísérő tanulmányokat írta Perjés Géza. Budapest 1976. 
153.
10 Az udvari hadak alkották Rákóczi hadseregének elitjét. Bővebben lásd Markó Árpád: II. Rákóczi 
Ferenc csatái. Válogatott tanulmányok. Sajtó alá rend. Mészáros Kálmán. Budapest 2003. 203.  
A fejedelem udvari hadaihoz tartoztak még olyan, az ezredkötelékbe be nem osztott önálló egységek, 
melyek Rákóczi testőrségét képezték. Többek között ilyen alakulat volt a nemesi kompánia és a zöld 
vadászok kompániája is. Uo. 93. lj. 
11 II. Rákóczi Ferenc ezertizenkét napja. Beniczky Gáspár fejedelmi titkár diáriuma 1707‒1710. Sajtó 
alá rend., az előszót és a jegyzeteket írta Bánkúti Imre. Bp. 2005. 51. 65. (A továbbiakban: Beniczky) 
12 II. Rákóczi Ferenc Gualterio bíboroshoz. Clagny, 1714. május 16. II. Rákóczi Ferenc válogatott leve--
lei. Szerk. és a bev. tanulmányt írta Köpeczi Béla. Budapest 1958. 73. levél 
13 A kora újkor folyamán a kézi tűzfegyverek, a puskák lassan kiszorították a vadászat hagyomá--
nyos fegyvereit. A kézi íj, a számszeríj és a különböző szúrófegyverek ‒ mint például a vadászlán--
dzsa, a vadászkard ‒ nem tűntek el, de háttérbe szorultak. A 16. századtól a 18. századig feketelő--
porral működő elöltöltő puskákat használtak, amelyeket keréklakatos vagy kovás elsütő szerkezet--
tel szereltek fel. Bővebben lásd: Temesváry Ferenc: Vadászfegyverek. Budapest 1992. (A továbbiak--
ban: Temesváry)
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tő közös étkezések. Gyakran két főúr ment kísérettel egy harmadikhoz 
vadászni.14 

Rákóczi László naplója érdekes adatokkal szolgál arról, hogy mire lőtt 
abban a korban, amikor még nem létezett a mai értelemben vett vadgazdál--
kodás és vadvédelem. Kis túlzással mondhatnánk: mindenre, ami mozog.  
A nagyvad- és az apróvadfajok mellett „mai” szemmel szokatlanabb a nyest, 
mókus, vadmacska, túzok, reznek, vadlúd, gyönyvér (kis lilik), haris, sas, 
galamb, daru, holló, varjú, kakukk és a fecske. E két utóbbi ‒ ha a madarak 
méretét és az akkori vadászpuskák hatásfokát tekintjük ‒ elejtése golyós 
puskával nem mindennapi teljesítmény.15 A felsorolt, ma már többségében 
védettséget élvező vadfajok arra utalnak, hogy a vadászatot kikapcsolódás--
nak, szórakozásnak is tekintette Rákóczi. A vadászattal kapcsolatban is 
többször használja a „mulatni” igét: „…mentünk ki mulatni madarakkal”.16 
Egy korábban élve befogott nyulat engedtek szabadon a Sáros vára alatti 
mezőn, „…de nem találhatván futtában meglőni, az agarakkal fogattuk el”. 
Ilyen alkalmakkor „használták fel” a hálóval élve befogott vadat ‒ többnyi--
re nyulat, rókát, de előfordult, hogy farkast is ‒: „...paripára üllvén cancel--
lárius urammal és Pethő Zsigmond urammal vétettünk elő egy farkast az 
téglaszínnél, s jeles mulatságunk lévén vele, el is verettük”.17 Szórakozást 
csináltak abból is, mikor a gróf „egy kártevő, igen lator” bivalya feltehető--
en megszökött: „nagy bajjal kerítettük elő, és alkalmas mulatsággal vivén 
véghez, meglövöldöztük”.18 Ha a gróf sétálni ment, általában fegyvert is vitt 
magával: „Mentem ki ebéd után a faluban sétálni, és lövöldöztem madara--
kat majorom körül.”19 „Mentem ki sétálni az majoromba és csűröskertem--
be puskával.”20 „…Holmi madarakot […] verebet és egyebet is” lőttek séta 
közben Wesselényiék.21 Rákóczi a naplójában többször említést tesz arról, 
hogy séta vagy szánkázás közben madarakra lövöldöztek.22

14 „Sennyey Ferenc urammal s az Atyámfiával együtt indultam Sztropkóra Pethő Zsigmond uram--
hoz vadászatnak okáért...”. Két nappal később ugyanezzel a társasággal ment felesége nélkül vadászni: 

„Az Atyámfiát hadtam Sztropkón, magam mentem el Pethő Zsigmond és Sennyey Ferenc urammal 
vadászni.” Ezek a közös vadászatok napokig is tarthattak. Rákóczi, 195–196. 
15 Sörétes, illetve ahogy a korban mondták, „serétes” vagy „srétes” puska csak a 17. század második 
felében terjedt el Erdélyben és a Magyar Királyságban, a naplóban csak egyszer említi. Rákóczi, 191. 
16 Uo. 57. 
17 Uo. 268.
18 Uo. 296.
19 Uo. 92.
20 Uo. 92.
21 Wesselényi, 305. 
22 Wesselényi, 332. 334. 340–341. 
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A VADÁSZAT MÓDJAI
Solymászat

A „solymászat” elnevezés ugyan a sólyomra mint ragadozó madárra 
utal, de ez a tevékenység kiterjedt még a héjára, a karvalyra és a sasra is.23 
Forrásaink leggyakrabban a karvalyt említik.24 Gyakran megjelenik az 
ölyv vagy „ölyü” is, azonban ezzel a szóval nem az ölyvet jelölték, hanem a 
héját.25 Ragadozó madárral való vadászathoz a madarak mellett kisegítő-
ként leginkább vizslákat használtak nyílt terepen. Az apróvad vadászatá-
ra jól használható kopókra a 17. században már megjelent a vizsla elneve-
zés.26 A kutya szimatra keresett, a vadászmadarak szemre, így jól kiegészí-
tették egymást. 

A ragadozó madárral történő vadászatnak két alapvető módját külön-
böztetjük meg. Az első az alacsonyröptű solymászat, amit leginkább héjá-
val, karvallyal vagy szirti sassal gyakoroltak. Amíg a vizsla a mezőn vagy 
a nádasban kereste a vadat, addig a ragadozó madár kézen ülve nyugod-
tan várt. Amint a vizsla vadat szimatolt és megmerevedett, tehát vadat állt, 
majd azt parancsszóra beugorva felzavarta, lehúzták a ragadozó madár 
fejéről a sapkát, és a madarat a menekülő vad után engedték. Mindaddig 
hajtotta, amíg ‒ a foglyot, fácánt, fürjet ‒ levágta. Másféle szárnyasok, vízi-
madarak vagy futó vad, például nyúl után is bocsátották. A kutyának nem 
volt szabad elhoznia a levágott vadat. A solymász odalovagolt, és jutalom-
falatért „elcserélte” a madárral a zsákmányt. A vadászmadarakat felváltva 
bocsátották a vad után, és lovon követték őket. Rákóczi László főleg kar--
vallyal vadászott, bár nem mindig nevezte meg, csak annyit írt: „madárral”.27 
Ha ő maga nem ért rá, akkor az inasait küldte madarászni vagy fürjészni: 

„Fogattam madárral fürjet No. 20”.28
A második az úgynevezett magasröptű solymászat. Ez esetben a kézen 

ülő sólyom fejéről levették a sapkát, és felengedték a magasba, hogy ott 
körözve keresse a felrebbenő vadat. Ez a vadászati mód elsősorban fácán-
ra, fogolyra, fürjre és a különböző vízi szárnyasokra nézve volt a legered-
ményesebb. Miután a vizsla vadat állt, és azt parancsra felverte, vagy a 
solymász „kitaposta”, a sólyom a magasból meglátta a menekülő szárnyast, 
majd zuhanórepülésben a levegőben levágta azt. A vizsla feladata volt a 

23 Esterházy Pál: Az vadászat, madarászat mulatságiról (1661). (A továbbiakban: Esterházy)
Online: http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Magyar/55Orlovszky/eszterhazy/vadaszat.html (utolsó 
letöltés: 2018. október 23.); Csőre Pál: A solymászat története. Budapest 1996. 7. (A továbbiakban: 
Csőre)
24 Teleki Mihály udvartartási naplója (1673–1681). Bevezető, jegyzetek és mutatók: Fehér János. 
Kolozsvár 2007. 135−136. 204. 270. 272. 
25 Uo. 270.; Csőre, 33.
26 Fürjészeb = fürjet álló kutya; fürjet felkutató, észrevevő eb = vizsa a vizslat, kutat szóból. Fodor 
Tamás: A magyar vadászkynológia multjából. In: Erdészettörténeti Közlemények (1975: 8−10. sz.) 
249.
27 Rákóczi, 105.
28 Rákóczi, 163.
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vadászmadár által „levágott” zsákmány megkeresése, felvétele és appor-
tírozása. Az eredményes solymászathoz elengedhetetlen volt a jó apportí-
rozó vizsla, ám ez igen ritka esetnek számított: Rákóczi György írja a kiseb-
bik fiának, hogy szerezzen neki minél hamarabb két olyan kutyát, ame-
lyik „az fogoly madarat hazura” hozza.29 Amennyiben nagyobb eredményt 
kívántak elérni, illetve sok szárnyasra volt szükség, hálót feszítettek ki, s a 
vadat a madarászok és vizslák segítségével ebbe kergették.30 

Bethlen Miklós ifjú korában gyakran járt ragadozó madárral vadászni. 
Egyik alkalommal, amikor a szolgái és egy jáger kíséretében ölyvvel ment 
vadászni, majdnem a szeme világát veszítette el. Bethlen vadászölyve az 
apróvad után repült, de ahelyett, hogy lecsapott volna, mindig visszatért 
Bethlenhez. Egyik alkalommal Bethlen erre dühbe gurult, letette a mada-
rat a földre, de mivel attól tartott, hogy közben a vizslák nyulat ugraszta--
nak fel, nyomban vissza is hívta a kezére a madarat. Erre az ölyv hirtelen 
szembeszállt Bethlennel, az arcába repült, és a csőrével Bethlen szájába 
kapott. Bethlen mérgében a földhöz vágta a madarat, és egy darab karóval 
agyonütötte. Miután lehiggadt, meg is siratta. A seb nehezen gyógyult be, 
és sok fájdalmat okozott Bethlennek.31 Vass György, a később grófi rang--
ra emelt Wass-család egyik őse lelkes gyakorlója volt a solymászatnak. Az 
egyik karvalyát egy gombkötővel idomíttatta. A vadászatba való beavatását, 
ún. „foglyosítását” saját maga végezte, de az is előfordult, hogy saját kezű--
leg tanított be egy karvalyt.32

A ragadozó madarakkal való vadászathoz tartozik az úgynevezett „uhu--
zás” is.33 A bagoly, mint a vadászatban használt segítőtárs, itt a csali sze-
repét tölti be. A nappali ragadozó madarakat kifejezetten zavarja „éjszakai 
életet élő” madártársuk jelenléte. A vadász ezt kihasználva könnyen puska--
végre kaphatja a bagolyra támadó szárnyasokat. A bagoly a korban nagyon 
népszerű állat, és sokoldalú jelentése van. Ennek megfelelően gyakran fel--
tűnik különböző képzőművészeti alkotásokon. Hosszan sorolhatnánk a 
sort a festményektől a bagoly alakú ivókupáig.34 

29 I. Rákóczi György Rákóczi Zsigmondnak. Barak, 1647. október 23. Szilágyi, 386.
30 Radvánszky Béla: Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században. I–III. Bp. 1986. I. 169. 
(A továbbiakban: Radvánszky). A témáról bővebben Bástyai Lóránt: Vadmadárból vadászmadár. Bp. 
1955. Lásd még Pfeffer, R. G.: Sólyom a kézen. Bp. 1988. 
31 Bethlen Miklós élete leírása magától. In: Kemény János és Bethlen Miklós művei. A szöveggondo--
zás és a jegyzetek V. Windisch Éva munkája. Budapest 1980. 549. (A továbbiakban: Bethlen)
32 Czegei Vass György és Vass László naplói 1659−1739. Budapest 1896. 186. 475. 
33 Esterházy Pál fülesbaglyot említ versében. Esterházy i.m. 
34 Érdemes megemlíteni, hogy a kassai aranykincs edényének záró fedelén, több állat alakjával együtt 
megjelenik egy ágon ülő bagoly is. A korabeli szimbolikus világ együttes mondanivalóját a mai kor 
embere már nehezen érti meg, azonban érdekes, hogy pont egy olyan vadászati mód is állhat ezen 
ábrázolás mögött, ami mára már nem annyira gyakorlott és ismert, mint a korban volt.
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Agarászat

A 17. századi főúri udvarokban a ragadozó madarakkal való vadászat 
elengedhetetlen segítőin, a vizslákon kívül kopókat és agarakat is tartot--
tak. Az agarászat amellett, hogy az egyik legrégibb kutyás vadászati mód, 
táplálékszerzési lehetőség is volt, amely idővel kedvelt vadászati mulat--
sággá vált. Testet és lelket gyönyörködtető szerepére az unitárius lelkész, 
Szentmártoni Bodó János papírra vetett sorait idézzük: 

„Im ha nyulat üzetsz, Róka fut elődben, 
Ha eresztő-szijjon jő agár kezedben,
Gyönyörködhetel ott vadászó mezőben,
Úgy tetszik, hogy ugyan meg újúlsz szivedben.”35

Radvánszky Béla kutatásaiból tudjuk, hogy a 17. századi főúri udvarok--
ban kétféle agarat tartottak. Az erősebb testű agárral a nagyvadfajokra aga--
rásztak ‒ őzre, vaddisznóra vagy akár szarvasra is eresztették ‒, míg a gyen--
gébb, de gyorsabb agár feladata az apróvadfajok ‒ a nyúl és a róka ‒ űzése 
volt.36 Az agár különlegessége egyrészt a sebességében (50–60 km/h), más--
részt abban rejlett, hogy a legtöbb kutyafajtától eltérően a vadászat során 
nem a szaglását, hanem a látását használta. Az agarak a nyílt területen 
megpillantott menekülő vadat szemre űzték, sebes futással beérték, és 
megfogták a vadat, majd a lovon utánuk vágtató vadászoknak átengedték 
a zsákmányt. Az apróvadat – nyulat – a gerincénél fogva megroppantot--
ták, míg a csülkös vadat megfogták és lerántották. A ragadozókkal meg--
küzdöttek: gyenge szaglásuk miatt szimat után nem voltak képesek követ--
ni a vadat. Rendszerint párosával eresztették a menekülő vadra. Az agará--
szatnál a talaj minősége, a látási viszonyok, az időjárás és természetesen a 
prédának szánt vad fizikuma, egészségi állapota, az agár kondíciója döntő--
en befolyásolta a vadászat eredményességét.

A vadászkutyák között is létezett hierarchia. Volt, hogy a legjobb, leg--
értékesebb agarakat szekéren vagy ölben vitték a vadászatra, nehogy idő 
előtt elfáradjanak, míg a többit előre bocsátották.37 Azt az agarat, ame-
lyik egymagában is képes volt elfogni a mezei nyulat, „főagár”-nak, „egyes-
fogó”-nak (szólóagár) nevezték. Az ilyen agár nagy értéket képviselt. Meg-

35 Szentmártoni Bodó János: A nyúl éneke és a vadászás dítséretiről való ének. H. n. 1714. 
36 Rákóczi László farkast is fogatott agárral. Rákóczi, 339.; Radvánszky, 168.; Apor Péter Metamorphosis 
Transilvaniae című munkája jó példa arra, hogy voltak olyan példányok is – gazdájuk nagyobb büsz--
keségére – melyek nemcsak az apróvadat fogták el: „…az agarakban is az régi uraknak nagy gyö--
nyörűségük volt, dicsekedvén egymásnak, kinek mint fogja az agara a szarvast, farkast, őzet, rókát, 
nyulat; sőt láttam olyan agarat − írja Apor − az ki személye szerint elfogta az hiúzt”. Apor Péter: 
Metamorphosis Transylvanie azaz Erdélynek változása (1736). Budapest 1987. 74. (A továbbiakban: 
Apor); Thököly Imre kölyökmedvét is fogatott agaraival. Késmárki Tököly Imre Naplója 1693. 1694. 
évekből. Közli Nagy Iván. Pest 1863. (Monumenta Hungariae Historica. Scriptores XV.) 397.
37 I. Rákóczi György levele Rákóczi Zsigmondnak. Barak, 1647. október 23. Szilágyi, 386.



14

különböztették még az ún. „védőagarat” vagy strázsaagarat, amelyik a 
zsákmányt védelmezte, mivel a vadászat során fontos volt, hogy a kutyák 
a vadat ne tépjék szét, hanem a vadászokat bevárva „épségben” adják át. 
Rákóczi László agarat vett el (amit később visszaadatott) két nyulászó 

„parasztembertől”. Egy másik agarat nem tudott megfogni, ezért meglőtte.38

A II. Rákóczi György és Báthory Zsófia házasságkötésére meghívott ven--
dégeknek vadászatot is rendeztetett I. Rákóczi György. A vadászaton a feje--
delem 15 agárral vadászott, míg két magas rangú vendégéhez 12-12 aga--
rat „osztottak be”. A jegyzékben az ebeken kívül az őket vezető és gondo--
zó agarászokat is megnevezték.39 Az agarakat általában lóistállóban és zárt 
udvarokban tartották, így a lovak könnyen megszokták őket. Ló nélkül 
szinte lehetetlen volt utolérni a vad után eresztett kutyákat vagy madara--
kat, ezért a betanított, vadászathoz szoktatott lovak szintén elengedhetet--
len „kellékei” voltak a kor vadászatának.40

Kedvenc és legértékesebb kutyáikat a főurak közvetlen környezetük--
ben tartották inasaik és agárviselőik gondozásában. Wesselényi István 
maga is nevelt fel agarat.41 Az egyik inasa azzal az indokkal, hogy az ura 
vadászni küldte, Wesselényi néhány agarával ‒ „akik igen jó és szép ebek 
valának, kiknél kedvesebb kutyáim talán nem is voltanak” ‒ lovon kiment, 
és a kurucokhoz állt. Wesselényi jobban bánta a jó agarainak elvesztését, 
mint a lovát.42 Vadászkutyáival II. Rákóczi Ferenc is sokat törődött. Maga 
gondoskodott a kutyái számára zablisztről,43 amelyből cipókat sütöttek a 
kutyáknak.44 Rákóczi László udvarában a kutyakölykök felnevelésének fel--
adata általában az embereire hárult: „Osztottam kopófiakat ki neveltetni 
az soltészokra s molnárokra”.45 Ez elterjedt lehetett a korban, mivel ezt a 
gyakorlatot követte később a lánya, Rákóczi Erzsébet is.46

38 Rákóczi, 341–342.
39 I. Rákóczi György agarainak jegyzéke. Közli Beke Antal. In: Magyar Történelmi Tár (1886) 206. 
40 Bél Mátyás: Magyarország népének élete 1730 táján. Budapest 1984. 305. (A továbbiakban: Bél); 
Beniczky Gáspár, II. Rákóczi Ferenc udvari titkára naplójában említi, hogy a fejedelem külön istálló--
mestert tartott, hogy vadászatra alkalmas lovakat idomítson. Beniczky Gáspár naplója. In: Szerk. 
Köpeczi Béla − R. Várkonyi Ágnes: Rákóczi Tükör 2. Budapest 1973. 361. A solymászatban használt 
lovakról lásd még Bástyai Lóránt: Vadmadárból vadászmadár. Budapest 1955. 75–76.
41 Wesselényi, 392. 
42 Wesselényi, 588–589.
43 Márki Sándor: II. Rákóczi Ferencz. III. Budapest 1907. http://mek.oszk.hu/05800/05832/
html/2kotet/03.htm#1643; (Letöltés időpontja: 2016. november 20.) A kora újkorban a vadászkutyá--
kat általában cipóval etették.
44 „kutyaknak való Czipót két szaz huszon negy.” (224). Bornemissza Anna levele Nagy István vinczi 
udvarbírójanak. 1669. június 8. Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára. A Gyulafehérvári 
Káptalan Országos Levéltára, Lymbus (F12) Mikrofilmszám 43599. 
45 Rákóczi, 37.
46 „…amely agár kölyköket kegyelmed malmokban hagyott vót osztani, mind odaadta vót nagyobb 
részint Zörgény, csak valamelyet hagyott vót itt, aminthogy Mihálovics az peszér inast is akarato--
mon kívül itt tartóztatta meg, azomban valamennyi kölyök agár vót itt, mind a malmokban mind 
eldöglöttek, ma hallám, csak egy maradt meg közöllök, és így adjanak rólok számot kegyelmed előtt, 
kiért meg is érdemlik a molnárok a büntetést. A több kutyáink mind jól vannak Kistapolcsányt.” 
(Szomolány, 1692. szeptember 16.)  Rákóczi Erzsébet, 92.
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Beniczky Gáspár többször említi II. Rákóczi Ferenc fejedelem környe--
zetében a „sinkurátákat”, „sinkuránokat” (chien courant), vagyis a kopó--
kat. Vagyona 1701. évi lefoglalásakor már huszonkét kopója volt.47 A kopók 
kiváló hajtókutyák voltak, nyulásztak is ezzel a fajtával. Rákóczi megaján--
dékozta azt a jágert, aki öt tarka kopót hozott neki, és 4 forintot adott egy 
kopóhozó parasztnak; a vizslák gyógyításáért pedig 2 forintot fizetett.48  
A kedvenc kutyája, „Róland” éjszaka mindig a fejedelem ágya mellett aludt. 
Amikor a délutáni pihenőjét tartotta, a kutya vigyázott, hogy ne zavar--
ja meg senki a fejedelem nyugalmát.49 Amikor Roland 1709 augusztusá-
nak végén elpusztult, „ő felsége úgy szánta, hogy meg nem mondhatni”.50 
Bethlen Miklósnak ‒ amíg a szülői házban lakott ‒ nem volt saját kutyá--
ja és hozzá saját pecére: „Az atyámtól külön ebem s peczérem sem volt 
addig, minthogy külön sem laktam, hanem egy pár igen szép és jó Armás 
és Talpas nevü agaram, vizslám, pudlim…”.51

Hajtás és kopózás 

A szórakozás – illetve a reprezentáció – és a katonai funkció a nagy udva--
ri, hajtásos vadászatokon kapcsolódott össze. A hajtások hatalmas szer--
vező munkát igényeltek. Az is szemlélteti ezt, amikor 1707 februárjá--
ban II. Rákóczi Ferencet Lubomirska hercegnő meglátogatta Munkácson.52 
Tiszteletére és szórakoztatására több nagy vadászatot tartottak Munkács, 
Ungvár és Kassa környékén. Amíg a vendégeknek ez szórakozás volt, 
addig a vadászszemélyzetnek és a hajtásra kirendelt jobbágyoknak csupán 
munka. Szalárdi János krónikájában is egy nagyszabású udvari vadászat--
ról olvashatunk I. Rákóczi György idejéből, amely szintén szemléletesen 
mutatja be, miként zajlott le egy ilyen vadászat: „…A szörnyű erdők meg--
hajtására sok helyekben a maga kopói (noha ollyak három s négy nagy sere--
gekkel egynehány százan volnának) tizedrészére sem érkeznének; főképpen 
Erdélyben, kétszáz, háromszáz parasztságot is s többet is hajtani felvesz--
nek, és az erdőket szélben vevén iszonyú kiáltással úgy űzik, kergetik, hajt--
ják vala a szegény különb-különb vadakat az elejekbe vetett hálóba, maga 

47 Munkácsi leltárak s udvartartási iratok (1680–1701). Közli Thaly Kálmán. In: Magyar Történelmi 
Tár  (1900) 384. 
48 Rákóczi munkácsi kastélyában az 1701-ben lefoglalt ingó értékek lajstromában, öt nagyobb és 17 
kisebb kutyát írtak össze és foglaltak le. Thaly a nagyobb kutyákat „chiens courants”-nak, a kiseb--
beket kopóknak írta. Uo.
49 Beniczky, 230.
50 Fogarassy István Körössy Györgynek. 1709. augusztus 30. A munkácsi kastély. A levélből részeket 
idézi: Thaly Kálmán: A hazai képzőművészet, műipar, nemzeti viselet, fegyvergyártás, és háztar--
tás történetéhez II. Rákóczi Ferencz udvarában és korában. (1706–1711) Harmadik közlemény. In: 
Magyar Történelmi Tár (1883) 188.
51 Bethlen, 501.
52 II. Rákóczi Ferenc emlékiratai a magyarországi háborúról 1703-tól annak végéig. Budapest 2004. 
187.
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is puskásival... lesi, lövöldözi vala az igen nagy medvéket, erdei disznókat, 
vadkanokat, hatalmas nagy szarvasokat, gimokat…”.53

 Ahogy az idézetből is jól látszik, a nagyvadfajokat – medve, gímszarvas, 
vaddisznó – leggyakrabban a hajtásos vadászatok során ejtették el, ame--
lyekhez leginkább kopókat használtak.54 A kopók a fedett, nehezen járható 
terep jellegzetes hajtókutyái voltak.55 A kopókkal való vadászat általánosan 
elterjedt, legősibb módja a gyalogvadászat volt. A kopó nem sebes, mint az 
agár, de annál kitartóbb futással űzi, hajtja a vadat szinte a végkimerülésig. 

A kopós gyalogvadászat alapja az, hogy a vad rendszerint a megszokott 
váltóin, illetve a völgytorokból fel a hegyoldalra, többnyire a nyereg irányá--
ban próbálkozik kitérni a kutyák elől. A vadászok ‒ ismerve a vad mene--
külési irányát ‒ a vad váltóinál helyezkedtek el, vagy feszítették ki hálóikat, 
majd legtöbbször egy megbeszélt jelre a füzérre fűzött kopókat elengedte 
a hegy lábánál figyelő pecér. A kopók eleinte csendben kerestek, majd csa--
pásra találva sajátos csaholással jelezték, ha vadat találtak. Hangjuk maga--
san csengett, ha apróvadat leltek, mélyebben, ha nagyvad nyomára buk--
kantak. Az egyszerre elengedett, rendszerint két-három, esetleg négy kopó 
nagy összhangban dolgozott: futásuk lassú volt, lépésről lépésre hajtották 
fel a vadat, így a vad sem rohant vaktában, hanem óvakodva próbált kitér--
ni a megszokott csapásán. Csak a vad közelébe érve gyorsult fel a kutyák 
futása: a vadász felé szorították, nyomták, figyelmét lekötve kifárasztot--
ták. Így könnyebben ejthette el az útját álló vadász vagy a háló. A vadá--
szat ezen stádiumában a vad és a kopók már a vadász előtt küzdöttek, a 
kutyák „puska alatt dolgoztak”. A kitörést megkísérlő, de a kutyák által 
már körülzárt nagyvad gyakran szembeszállt a kopókkal. Ez a küzdelem 
a kutyák számára sem volt veszélytelen, gyakran halálos kimenetelűnek 
bizonyult: „…ma kimentünk vala vadászni az úrfival, Bethlen Györggyel, 
és igen sok disznóra akadván, […] egy jó kopót erősen megvagdaltanak a 
kanok, egy kölyköt ismét ugyan le is vágtanak”.56 Ha a vadász elhibázta a 
lövést, és csak megsebesítette a vadat, vagy az nem keveredett bele a puská--
sok mögé kifeszített vadfogó hálóba, a kutyák feladata volt az, hogy lefogják 
vagy visszatereljék a vadászok puskái elé. A puska vadászatban való elter--
jedése előtt a kopók által körbefogott, „állóra csaholt” nagyvad figyelmét 
lekötötték a kutyák, és így – a gyakran lovon érkező – vadásznak lehetősé--
ge volt arra, hogy lováról leszállva szarvaskéssel terítse le a vadat. 

Gyakran ‒ főleg csülkös vadra ‒ a kopókat és az agarakat közösen hasz--
nálták. Az erdőből a kopók által a nyílt mezőre kihajtott vadra bocsátot--
ták a párban lévő agarakat. Gyöngyösi István 1693-ban kiadott versében 

53 Szalárdi János siralmas magyar krónikája. Bp. 1980. 282. 
54 Bél Mátyás a magyar kopóról ír. Bél, 304.
55 „…ma az úrral [ti. Bethlen Sámuel] kimentünk vala lovon vadászni. Sok becsületes emberekkel 
együtt […] Vízakna felé, egy szép sűrű cserébe, kopókat is vivén ki…”. Wesselényi, 221. 
56 Wesselényi, 503–504. 
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Kemény János fejedelem egy vadászatát mutatja be, ahol a lóhátról kopók--
kal és agarakkal vadásztak: 

„Együtt a kopókkal szabadosan járnak
Az agárviselők. Ezért rendet állnak,
Az hajtó ebeknek jeleitül várnak…”57

Az elálló vadászok az agarakat a vadászvonalon a kopók elől a nyílt térségre 
kihajtott, menekülő vadra bocsátották, és lóval követték őket. 

Rákóczi László ritkán vett részt több száz vagy ennél is nagyobb kiszol--
gáló személyzettel megszervezett, esetenként több napos udvari vadásza--
ton. Ez lehet az egyik oka annak, hogy nagyvadfajok vadászatáról a napló--
jában kevés szó esik: öt év alatt öt esetben találunk utalást hajtásra, ebből 
kettőnél tudjuk, hogy biztosan meghajtották az erdőket, s ez valószínűsít--
hető a többi esetben is.58 Bethlen Miklós sem kedvelte ezeket a „sok napo--
kat, heteket kívánó”, az otthonától távol rendezett nagy vadászatokat: „Az 
erdélyi urak szokása szerént nem követtem, hanem csak magam jószági--
ban, vagy ahhoz közel, hogy szolgáinak és ebeinek ellátásával nem más job--
bágyait terhelje.” Ha mégis részt vett kíséretével ilyen vadászaton, akkor is 
figyelt arra, hogy a szénán és a tűzön kívül ne terhelje jobban más birtokos 
jobbágyait az ő vadászainak ellátása.59 

Összegzésképpen elmondható, hogy a vadászat sokszor egyszerű, külö--
nösebb szertartás nélküli, szemet és lelket gyönyörködtető lehetőségével a 
főurak minden adandó alkalommal éltek. Életükben a vadászat gazdasá--
gi szerepe elhanyagolható jelentőséggel bírt. Leginkább kedvtelésből, saját 
szórakoztatásukra űzték azt. Ekkor még sem a tilalmi idők, sem a vadász--
területek behatárolása nem akadályozta meg őket ebbéli kedvtelésük gya--
korlásában. A tilalmaknak egy állandó háborúk sújtotta országban lehetet--
len lett volna érvényt szerezni. A különböző utazások, hadműveletek szin--
te elképzelhetetlenek voltak az egyidejű vadászat nélkül, melyből az követ--
kezik, hogy a vadászat eszközei – kutyák, fegyverek – igen nagy becsben 
álltak a kora újkorban. Mit is jelentett a vadászat? Zárásként álljanak itt 
Wesselényi István 1704-ben papírra vetett sorai: „vadászásom azt csele--
kedte, hogy egy óra is többé nem felejtette velem így megromlott sorsomat, 
kiben vagyok, csak ez az egynéhány óra, míglen ezen célozott vadamot 
behozhattam”.60

57 Gyöngyösi István: Poraiból megélemedett Phonix vagyis Kemény János emlékezete. 1693. Idézi: 
Csőre Pál: A magyar vadászat története. Bp. 1994. 106. 
58 1654. szeptember 24-én a következőket írta: „Hajtattam meg ismét ugyan a szolyvai hegyet, lőttem 
magam egy igen nagy medvét, csak szintén egy lövéssel, [...] sebesítettek meg az puskások is halálo--
san három medvét.” Rákóczi, 69.
59 Bethlen, 502. 
60 Wesselényi, 84.
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Aristocrats’ tally-ho in 17th century Hungary.  
From provisions to sport

ÁKOS SÁNTA

The early modern period in Europe saw an increasing number of specialist 
and literary publications devoted to hunting. Even though no expert hunt-
ing publication survived in Hungary from that period, that does not mean 
that authors did not discuss hunting either from an expert or an artistic 
point of view. The most important sources concerning the history of hunt-
ing include diaries, autobiographies or manorial account books, which 
quite often contain references to this pastime. Contemporary correspond-
ence also presents a wealth of references. Based on these sources we can 
establish that members of the Hungarian aristocracy in the 17th century 
created a well-defined hunting culture among themselves. According to 
the sources hunting had three functions. The first and most ancient was 
the supply of provisions. As we approach the early modern era the impor-
tance of this function gradually decreased. In the 17th century hunting for 
these nobles had a significance that transcended the economic aspect, as it 
was regarded a form of military training, a preparation for war. The third 
and most general or perhaps most important role appears in the sources as 
a sport or recreation that was simple, often without ceremonies, providing 
a pleasant spectacle and delighting the soul of the participants.
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„Lesben” 
VADÁSZATI TÉMÁJÚ FÉNYKÉPEK A MEZŐGAZDASÁGI 
MÚZEUM EREDETI FÉNYKÉPEK GYŰJTEMÉNYÉBEN

VÖRÖS ÉVA

2017-ben egy uradalomtörténeti előadáson mutatták be a Mező gazdasági 
Múzeum és Könyvtár fotógyűjteményében található magán- és egyházi 
birtokokhoz kapcsolódó fényképdokumentációt.1 A rövid áttekintést köve-
tően érlelődött meg a gondolat, hogy érdemes külön tanulmányban is fel-
dolgozni azokat a fotográfiákat, amelyek a vadászat témájával kapcsolód-
nak az agráriumon belüli társadalomtörténeti kutatásokhoz. Jelen írás a 
kezdő gondolatait tartalmazza egy több szempontú, további vizsgálódást 
összegző publikációnak.

Azonkívül, hogy emlékeim is vannak vadászok személyéhez kötődően, 
érdekes volt számomra a középiskolás tanulmányaim részét képező memo-
árirodalom két történelmi személyiségének e vonatkozású visszaemlékezé-
se is. Andrássy Katinka és Károlyi Mihály sorait olvasva, ha képletesen is, 
de csendes résztvevői lehetünk a természetközeli eseménynek, nyomatéko-
san hangsúlyozva a tényt, hogy fényképészt − már akkoriban is − csak rit-
kán engedtek az erdei történések, pláne „vad” közelébe! Így különösen fel-
értékelődnek Andrássy Katinka visszaemlékezésének azon sorai, amelyek a 
nagybácsi, Andrássy Tivadar dubrini birtokán lezajlott vadászatainak2 moz-
zanatait rögzítik: „...sokkal kevésbé ártatlan örömöm volt, ha elkísérhettem 
vadászni apámat. Hajnali négy órakor indultunk ilyenkor..., és fellovagol-
tunk a hegyoldalba arra a helyre, ahol számítani lehetett őzek és szarvasok  
felbukkanására. Még lélegezni is alig mertem, amikor nagy csendesen 
apám mögött haladtam a száraz leveleken, amelyek, bármily óvatos vol-
tam is, minduntalan megzörrentek lépteim alatt. Apám ilyenkor rám szólt, 
hogy maradjak ott, ahol vagyok; ő követte a vad nyomát, én pedig olykor 
órák hosszat álltam mozdulatlanul egy helyben, még a lábamat sem mer-
tem emelgetni. De amikor apám visszajött, nyomában az imént elejtett vad 
még meleg testét cipelő erdésszel, akkor rettenetesen sajnáltam az őzet, 
és gyötrelmes bűntudatot éreztem, mégpedig apám helyett; ő tett valami 
rosszat. Boldog voltam, ha elhibázta a szarvast, és üres kézzel kellett haza-

1 Lásd Vörös Éva: „Élet-képek” – A fényképek szerepe a 19−20. századi uradalomtörténeti kutatá-
sokban. In: Gazdálkodás az uradalmakban. Dominium 5. Szerk. Szirácsik Éva. (Várható megjele-
nés 2019)
2 Vö.: Vasárnapi Ujság 52. (1905: 21. sz.) 326.
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térnünk. Az azonban eszembe sem jutott soha, hogy zajt üssek, s így hiú-
sítsam meg a vad elejtését”.3 

Az idézet ‒ ha áttételesen is ‒ a vadászathoz fűződő gondolkodásunkat 
szintén illusztrálja. Kifejez egyfajta ambivalens érzelmet, hiszen az erdő 
varázsa és a természet szeretete, tisztelete szemben áll a zsákmányként 
elejtett állat sajnálatával. Ennek ellenére nemcsak az idézett visszaemléke-
zés, de más tudósítások is bizonyítják, hogy a vadászat alkalma mindig is 
az aktuális korszak társadalmi elitjének a meghatározó közösségi esemé-
nye volt. 

VADÁSZAT MINT GYŰJTEMÉNYI TEMATIKA

Vannak azonban másféle szempontok is, amelyek erről az eredetileg ősi 
létfenntartó élelmiszerszerzésként ismert emberi tevékenységről szólnak. 
Jelen tanulmánynak nem célja, hogy bemutassa a vadászat módjait, annak 
változatait és fejlődését, tárgyi eszközhasználatát, továbbá ipar- és művé-
szettörténeti vonatkozásait. Ellenben megpróbálja sorba venni és feldol-
gozni azokat az alkalmakat, amelyek a 20. század első felében lehetőséget 
nyújtottak a vadászat mint téma (fény)képi prezentációjára. Nagy valószí-
nűséggel erre az összegzésre egy országos szakmúzeum gyűjteménye alkal-
mas lehet még akkor is, ha a témához kapcsolódóan más intézményekben, 
elsősorban közgyűjteményekben (magángyűjtőknél?) esetenként jelentő-
ségükben értékesebb fotográfiák találhatóak. A vizsgálódás még a vadá-
szat és a vadászati kultúra mai újjászületését megelőző korszakát tárgyalja, 
amikor ez a szabadidős elfoglaltság más jellegű társadalmi szerepet töltött 
be. A fókusz arra az időszakra helyeződik, amelyhez a gyűjteményi fény-
képanyag időben kapcsolódik, tehát a 19−20. század fordulójára és az azt 
követő első évtizedekre.   

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár intézményi jellegéből 
kifolyólag vadászati témájú fényképeit három nagy csoportra lehet osz-
tani: az egyik, az ún. riportfelvételek és eseményfotók, melyek az 1890-es 
évektől az 1960-as évekig készültek köztörténeti vonatkozásokkal, gyak-
ran ismert történelmi személyeket ábrázolva. A második egységbe azokat 
a felvételeket sorolhatjuk, amelyek a vadászatot önmagát tematizáló kiállí-
tási egységként jelenítik meg. A harmadik csoportot az 1945 utáni korszak 
vadgazdálkodását reprezentáló képanyag alkotja.4 Mindhárom közös jel-
lemzője, hogy egy olyan zárt világ történéseit őrzik, amelyek a hétközna-
pi átlagember számára elérhetetlenségéből kifolyólag ismeretlenek voltak.

Egy-egy agrárszakterület fotótörténeti kutatása lehetőséget biztosít 
intézménytörténeti visszatekintésre is. Ez azért is érdekes, mert az e vonat-

3 Károlyi Mihályné: Együtt a forradalomban. Európa Könyvkiadó, Budapest 1985. 34.
4 Ismertetése inkább egy vadgazdálkodásról szóló írásban lenne érdekes, nem ebben a társadalom-
történeti vonatkozású tanulmányban.
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kozású alapkutatásokból további adatok kerülhetnek felszínre, vagy hiá-
nyuk éppen egy feltételezést igazolhat. Így van ez a vadászati fényképek 
esetében is. 

A bevezetőben idézettek képletesen is megerősítik, hogy az agráriumon 
belül szorosan kapcsolódik egymáshoz az erdészet és a vadászat. A két 
ágazat a mezőgazdaság keretein túl is komoly birtok- és nemzetgazdasági 
jelentőséggel bírt különböző történelmi korszakokban. Ez persze nem kizá-
rólag magyar sajátosság. Érdemes összehasonlításul felidézni a századfor-
duló Angliájának példáját: „Az angolok egyik téli mulatsága a vadászat. És 
ez a sport hatalmas összeg pénzt emészt fel a gazdagok és a leggazdagab-
bak jövedelméből. A vadászat szenvedélyéből nemcsak éppen a különféle 
erdészek, vadászok és hajtók szerzik be jövedelmüket, hanem el lévén ott 
terjedve főleg a falkavadászat, ezer és ezer más ember is a vadat űző nagy-
urak zsebéből biztosítja mindennapi kenyerét. Ide tartoznak mindenek-
előtt a rókaállomány fenntartására és védelmére rendelt személyek, azu-
tán a töméntelen lovász és istálló fiú. A kereskedők és iparosok közül innen 
szerzik jövedelmüket mindazok, kik kutyaeledel, lótakarmány, nyergek, 
patkók, zablák, kantárak stb. előállításával foglalkoznak; nem is beszélve  
a töméntelen lókupeczről, lótenyésztőről, fogadósról és hoteltulajdonosról. 
Úgy mondják, hogy az egyesült királyságok területén mintegy 220 millió 
korona van vadászatba fektetve, míg a vadászatra fordított összes kiadás 
meghaladja a 100 millió koronát.” 5 

Az egykori és a jelenkori múzeumi kiállítások tekintetében is mindig 
együtt jelenik meg az erdészet és a vadászat tematikája. A legkorábbi ada-
tok alapján fotográfiákat az „Erdészeti és vadászati tárgyak” című kiállí-
tásban csak Máramaros vármegye nevezetes erdővidékeiről jegyeztek be.6 
Vadászati fényképekről nincsen nyilvántartási adat, még az 1896. évi ezred-
éves kiállítás összes tárgyi anyagát tartalmazó 1901−1902. évi leltárkönyv-
ben sem. Erre lehet magyarázat a következő megállapítás, amit a tárgyak 
vonatkozásában rögzítettek, de értelmezhető a fotográfiák esetében is: „...a 
vadászat a közgazdaságban általában s a gazdasági jellegű kiállításokon 
továbbra is alárendelt szerepre kényszerült. Azokon a mező- és erdőgaz-
daság produktumai sorában inkább csak kuriózumként mutattak be vadá-
szati tárgyakat, jobbára trófeákat és ezeknek egy-egy darabját többnyire az 
erdészeti objektumok között dekorációszerűen helyezték el”.7

A két világháború közötti időszakban a klasszikus adattári típusú doku-
mentációs anyagokat nem külön gyűjteményekben, hanem az ún. kiállítási 
osztályokban (témák szerint) vették nyilvántartásba, helyezték el és állítot-
ták ki.  A korai múzeumi vadászati kiállításokról készült felvételek alapján 

5 Vadászat és Állatvilág 5. (1905: 15. sz.) 178.
6 Tájékoztató szak-katalógus. 1899. 20.
7 Orbán László: Az első nemzetközi vadászati kiállítás és magyar vonatkozásai (Bécs, 1910.) In: Szerk. 
Szabó Miklós: A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei. Budapest 1964. 79.
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nagy valószínűséggel állítható, hogy fényképeket szinte alig mutattak be. 
Vadászati témájú fotók jóval később kerül(het)tek be a gyűjteménybe aján-
dékozás, illetve vásárlás útján. A gyűjteménygyarapítás célja vadászati jele-
neteket ábrázoló fényképanyag beszerzése lehetett. 

A századfordulót követő évtizedek folyóiratait tanulmányozva megál-
lapítható, hogy érdekes fényképek az uralkodó család és körének jelentős 
vadászatairól készültek. Ezzel mutatnak hasonlóságot a gyűjteményünk-
ben őrzött fotográfiák is. Éppen a sajtóban közölt ‒ esetenként más gyűjte-
ményekben található ‒ fényképes beszámolók alapján lehet pontosan meg-
ismerni bizonyos felvételek kiegészítő (leltári) adatait, például a helyszínek 
és a személyek kilétét csakúgy, mint magának a felvételnek a pontos dátu-
mát is. 

„ÜVEGSZEMEK PILLANTÁSA A TRÓFEATÁRBAN”8

A múzeum egykori vadászati kiállításainak több felvétele is megtalálha-
tó a gyűjteményben. A prezentációk a kezdetektől egészen napjainkig tár-
ják elénk trófeákkal, agancsokkal, agyarakkal, kitömött preparátumokkal 
és diorámákkal, különböző eszközökkel, fegyverekkel a vadászat történetét. 

Az 1896-os ezredéves kiállítás Vajdahunyadvárának belső és külső 
felvételeit a korszak legjelesebb fotográfusai készítették: Erdélyi Mór,  
id. Weinwurm Antal, Klösz György.9 Mindhárom fényképész szinte ugyan-
azt a beállítást alkalmazta, hangsúlyozva az épület adottságainak látvá-
nyos megjelenítését. Ma három Erdélyi Mórtól származó albumin nyomat  
szerepel a kiállításban, melyek − az akkori nevén − Gazdasági Múzeum 
vadászati csoportjának részleteit mutatják be: az egykori vajdahunyadvári 
épületrész földszinti és emeleti termeit tematikus elrendezésben, melyek 
1897. szeptember 12-én nyíltak meg az ország első állandó vadászati kiál-
lításaként. A fegyverek és a vadászati eszközök, valamint a nemesvad 
bemutatásán keresztül a „vadtörténelem” témája is megjelenítésre került. 
A képeken kiállítási tárgyak és elejtett vadfajok preparátumai is látható-
ak korabeli ismert személyiségektől, pl. Habsburg József Ágost főhercegtől,  
Lendl Adolftól, Martha Vincétől. A tárgyak ajándékként kerültek az 
intézmény tulajdonába.10 Szinte ugyanilyen beállítású felvételek kerül-
tek publikálásra 1906-ban a Vasárnapi Ujságban11 is, bemutatva az újjá-
épített Vajdahunyadvárat. A vadászati kiállítás berendezésénél szempont 
volt, hogy ismert és jeles személyektől kerüljenek be gyűjteményi darabok,  
s „a vadászurak mindegyikének jusson […] egy-egy fülke, melyben diadal-

8 Frazon Zsófia: Üvegszemek pillantása a trófeatárban. In: http://muzeumcafe.hu/hu/uvegszemek-
pillantasa-trofeatarban/ (megtekintve 2018. december 27.)
9 A fényképek leltári száma: Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Eredeti Fényképek Gyűj-
teménye 9929, 10584, 10414, 11027 (A továbbiakban: MMgMK EF)
10 A fényképek leltári száma: MMgMK EF 2012.1.1−7. 
11 Vasárnapi Ujság 53. (1906: 31. sz.) 500−502.
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jelvényeiket elhelyezhetik úgy, hogy ne csak kastélyaik látogatói láthas-
sák, hanem a nagy közönség is”.12 Ugyancsak ebben a rövid tudósításban 
fogalmazódik meg, hogy a vadászat közgazdasági értelemben is fontossá-
got nyert, amelyhez már a korabeli kiállítás megrendezésének koncepció-
zus látványa is társult: „[…] mindinkább elterjed a czélszerű vadtenyésztés,  
a vadászati szempontból hasznos vad ápolása, az ártalmas állatok követ-
kezetes irtása, új fajták meghonosítása. Az utóbbi években rendezett vadá-
szati kiállításokon már lehetett látni ennek a haladásnak a nyomait”.13 Az 
intézmény katalógusa a következőket jegyezte: „[…] kiemelendő, hogy 
abban hazánk vadászható állatfaunájának minden faja képviselve van, – 
részint a párisi kiállításból megmaradt, részint egyesek hazafias ajándé-
kozásból összegyűjtött, vagy egyébként beszerzett példányokkal”.14 A kor 
ajándékozói között megtalálható Ferenc József, aki a valkói vadászterüle-
tén két elejtett vaddisznóját ajánlotta fel, de József főherceg is adományo-
zott egy 16 agancsos bikát, melyet a máramarosi vadászterületén lőtt, és a 
múzeumi preparátor maga utazott a lelőtt állatért; a legtöbbször megörö-
kített bőgő szarvas pedig gróf Nádasdy Tamás ajándéka.15 

Ugyanezek a felvételek és beállítások találhatóak meg a Vajdahunyadvár 
épületét, valamint a Mezőgazdasági Múzeumot bemutató fényképalbu-
mokban is. A közölt felvételek között új elemként jelennek meg ismertebb 
tárgyakról készített fényképek (tárgyfotók) enteriőrök nélkül. Minden, a 
múzeumot reprezentáló fotóanyag közös jellemzője, hogy a gótikus épület-
szárnyban berendezett mindenkori vadászati kiállítást impozáns és deko-
ratív képekkel ábrázolták, fókuszban az épületrész belső terének páratlan 
látványával. A téma és a helyszín „adta magát”, korszaktól függetlenül nép-
szerű volt határon innen és túl.

Mai értelemben szakbemutatókról, vagyis vadászati kiállításokról is 
készültek értékes felvételek: Párizsban, Pozsonyban, Bécsben. Az 1900-ban 
megrendezett Párizsi Világkiállításon − a Vasárnapi Ujság korabeli tudósí-
tása alapján − kizárólag Magyarország rendezett önálló vadászati tárlatot, 
amely Darányi Ignác agrárminiszter és Lukács Béla kormánybiztos érdek-
érvényesítő tevékenységének volt köszönhető. Az eseményről két fényké-
pész anyaga is megtalálható gyűjteményünkben. Az egyik Erdélyi Mórtól 
származik, aki a kiállítást követően 1901-ben legfelsőbb elismerésben része-
sült16 a helyszínen készített fényképsorozatáért.17 Ebben a sorozatban talál-
ható több felvétel is a nemzetközi erdészeti pavilonról (Palais des forêts), 
ahol a vadászati kiállítás is helyet kapott, „mely oly nagyszabású és egészé-

12 Uo. 501.
13 Uo.
14 A Magyar Királyi Mezőgazdasági Múzeum ismertetője. M.Kir. Földmívesügyi Minister, Budapest 
1907. 415.
15 Vasárnapi Ujság 53. (1906: 31. sz.) 504.
16 Vasárnapi Ujság 48. (1901: 9. sz.) 144.
17 A témához kapcsolódó fényképek leltári száma MMgMK EF 1308., 1314., 1315.
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ben eredeti, de a mellett minden részletében kedves és szemet gyönyörköd-
tető…”.18 Ebben a sorozatban maradt meg egy felvétel a kiállítási pavilon-
ról, amelyet a tematikához illően farönkökből építettek fel. Bent, a vadászat 
mellett megjelenik az erdészet, és helyenként a halászat témaköre eszköze-
ivel és tárgyaival. Ezenkívül is számtalan felvétel örökítette meg az egyéni 
kiállítók, elsősorban uradalmak anyagában az adott tulajdonos által lete-
rített vad trófeáit, vagy magát a preparált állatot. Gróf Eszterházy Mihály, 
a kiállítási csoport elnöke és Egerváry Gyula királyi erdészeti felügyelő 
együtt szervezték meg, hogy „e vadfajokat a legkíválóbb magyar úrvadá-
szok szívességéből”19 bemutathassák. „Croy herczeg, Festetics Tasziló gróf, 
Forgách Károly gróf, Wass Jenő gróf, Andrássy Géza gróf […] Ő Felsége 
a király szintén hozzájárult e kiváló kiállítás sikerének biztosításához, – 
magyarországi trófeái közül négy hatalmas vadkanfejet küldött; mind a 
négyet maga lőtte a gödöllői koronauradalmi erdőkben. Eszterházy Miklós 
herczeg nagyszerű gyűjteményéből egyebek között olyan szarvasagancso-
kat is engedett a kiállításra, a melyek még az 1830-as években tartott világ-
hírű ozorai vadászatokból valók […] azonkívül gazdag fegyvertárából is 
küldött remek és nagybecsű régi fegyvereket, melyeknek dekoratív hatá-
sa épen úgy mint érdekessége nagyban emeli ezen kiállítás fényét. […] Az 
őzagancsokból József Ágost főherczeg 100 válogatott, szebbnél-szebb dara-
bot állított ki, Weinckheim Frigyes és Almássy Dénes grófok a saját terüle-
teikről 50–50 darab nagyszerű őzaganccsal járultak hozzá. Poluisch Árpád 
erdőmester és ifj. Chotek Rudolf gróf pedig egy-egy valódi őzbak agancsát 
küldötték be olyan példányokban, a melyhez hasonlókat csak igen ritkán 
lehet látni.”20 Zergekampókat Kendeffy Gábortól a Retyezátról, valamint 
Széchenyi Bertalan gróf liptói vadászterületéről állítottak ki. Pongrácz 
Ferencz, báró Révay Gyula, Pettera Hubert fali dekorációként mutatott be 
vadkanagyarakat. Két ritka medvebőrt is kiállítottak, amelyek Bedő Albert 
tulajdonai.21 A felvételeken ugyan nem látszik, de érdemes megemlíteni, 
hogy a király eddig nyilvánosságra nem hozott lőjegyzékét is bemutatták 
trónra lépése első ötven éve sikeres vadászatainak pontos adataival.

Ugyancsak a Párizsi Világkiállításról őrizzük egy francia fotográfus, 
Eugène Pirou fényképsorozatát,22 aki elsősorban portréfotóiról és a pári-
zsi társasági életről készült fényképeiről volt ismert. Munkáiért már az 
1889. évi Párizsi Kiállításon is díszoklevéllel és 10 aranyéremmel díjazták.23 
Fotográfiái szintén a magyar kiállítás leglátványosabb részeit mutatják 

18 Vasárnapi Ujság 47. (1900: 41. sz.) 678.
19 Vasárnapi Ujság 47. (1900: 27. sz.) 450.
20 Vasárnapi Ujság 47. (1900: 27. sz.) 450.
21 Uo.
22 Leltári száma MMgMK EF 1490−1492.
23 Az eredeti albumin technikával készült fotográfiák fekete színű kartonra lettek felragasztva, ame-
lyek szélén a fotográfus jelzete aranyozott nyomtatással olvasható: Eugène Pirou 23 Rue Royal Paris 
10 Médailles d’Or 1 diplôme d’Honneur Médaille d’Or Exposition Universelle 1889. Lásd MMgMK 
EF 1490−1492.
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be: „Nagyon sikerült a muflonok, a hiúzok, a farkasok és vadkan csoport-
ja, valamint csinos előtérben odavarázsolt tóparti környezetben a többféle 
madár-társaság is. […] A tó mellett látható egy kis híd is, a melyen a közön-
ség átjár és így közvetlen közelségből tekintheti meg ezt a sikerülten rende-
zett részt. Vannak aztán még ott kanalas gémek, gólyák, vörös gémek fész-
ken, apró vizi vad, szélkiáltók, vizi csibe stb…”.24

Az 1902-ben megrendezett Pozsonyi Mezőgazdasági Kiállításban25 szá-
mos hasonló összeállítású vadászati vonatkozású tárgy szerepelt. Azonban 
ezek a kiállítási darabok elsősorban a magánbirtokok bemutatkozó stand-
jainál díszítő funkciót láttak el.  

Kevésbé ismert, hogy az első Nemzetközi Vadászati Kiállítást 1910-ben 
Bécsben rendezték meg, amikor is a vadászat tematikája önálló kiállítás-
ként valósult meg. A tény jelentőségét hangsúlyozza, hogy a korabeli szak-
sajtóban már 1908-tól kezdődően jelentek meg a legapróbb híradások a 
szervezéssel kapcsolatban. Tudósítottak a magyar és nemzetközi szervezők 
személyéről, építkezésekről, a kiállításra kerülő vadászati anyag összetéte-
léről, a megnyitó ceremóniájának módosításáról, a hivatalos látogatókról 
stb. A rendezvény befejeztével emlékalbumot26 adtak ki „luxuskivitelben 
számos képpel és 41 heliogravür nyomású műmelléklettel”.27 Az esemény 
fontosságát mi sem idézi jobban, mint az, hogy bár monarchiabeli társor-
szágként, de az önálló magyar részvételről a következőket jelezte Darányi 
Ignác agrárminiszter Montenuovo Alfréd hercegnek, bécsi főudvarmester-
nek: „…a vezérbizottság meghívására a magyar kormány kézséggel hatá-
rozta el azt, hogy Magyarország saját, külön emelendő vadászkastélyával 
vegyen részt”.28 Az épületet Fischer József és Jánszky Béla közösen építette.29  
Sajnos az elkészült vadászkastélyról nincs külső felvételünk, de leírását 
idézzük a Magyar Iparművészet tudósításából: „A belseje a legmodernebb 
kiállítási elvek szerint van kialakítva. A tízezernyi30 darabot számláló tár-
gyak együttesen és külön-külön igen előnyösen érvényesülnek, a szellemes  
alaprajzi megoldás pedig a kiállítási közönség akadálytalan közlekedé-
sét teszi lehetővé.”31 Nyolc fénykép32 nyújt betekintést a kiállítási terület-
re: az agancsterembe, a vadászattörténeti bemutatóba, az államerdésze-
ti vadgazdálkodás részbe, a főhercegi termekbe stb. „…a magyar kastély 
egy minden ízében ötletesen kieszelt, művészettel, hozzáértéssel megcsi-

24 Vasárnapi Ujság 27. (1900: 41. sz.) 468.
25 Leltári száma MMgMK EF 1522., 1536.
26 Die erste internationale Jagdausstellung Wien 1910. Wilhelm Frick kais. Und Hofbuchhändler 
Wien, Leipzig 1912.
27 Orbán L., 1964. 84.
28 Süle Ágnes Katalin: Jánszky Béla és a bécsi első Nemzetközi Vadászati Kiállítás magyar pavilon-
ja. In: Centart 159. 160. http://www.centrart.hu/letolt/arsperennis/27Ars_perennis_Sule.pdf (megte-
kintve 2018. december 23. (A továbbiakban: Süle)
29 Uo.
30 A kiállított tárgyakról lásd Orbán L., 1964. 94.
31 Sz. G.: Iparművészetünk a wieni vadászati kiállításon. In: Magyar Iparművészet 13. (1910) 222.
32 Leltári számuk MMgMK EF 1489. 1−8.
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nált dolog, mely szorosan a kiállítási program alapján állva, annyi érdeke-
set és értékeset nyújt a szemlélőnek, hogy ez a színtiszta élvezettől szinte 
kifárad”.33 A kiállított iparművészeti tárgyak és alkotóik, valamint a kiállí-
tók neveit, részletes leírását tárgykatalógus tartalmazza34: „A mai látogató 
szemével túlzsúfolt termekben kiállításra kerültek iparművészeti tárgyak 
(pl. Zsolnai-porcelánok), ornitológiai gyűjtemény, egzotikus vadászzsák-
mányok, Esterházy Lajos herceg, Teleki Samu gróf tárgyai. Az ún. Biológiai 
teremben a látogató Magyarország vadászható állatai között sétálhatott 
»szcenírozott hű környezetben«. […] A történelmi vadászat termének tár-
gyait a főurak gyűjteményeiből állították össze. Majd ezt követte Nádler 
Róbert által tervezett vadászszoba. Az emeleten a gödöllői királyi vadá-
szatot mutatták be, üvegablakait Róth Miksa készítette Nagy Sándor rajzai 
alapján. József főherceg terme után a szakoktatás termei következnek, itt 
helyezték el Vastagh György kutya-modelljeit, a falakon Nagy Sándor-fríz 
vonult végig. Végül a legnevezetesebb főúri vadászati trófeákat csodálhat-
ta meg a látogató.”35 

Érdekes kiegészítés, hogy két állami közgyűjtemény, a Nemzeti Múzeum 
és a Mezőgazdasági Múzeum is tárgyegyüttesekkel vett részt az esemé-
nyen, amelyek a vadászattörténet használati eszközei mellett dísztárgyakat, 
fegyvereket és fényképeket is bemutatott. A kiállítás látogatói vendégköny-
ve36 eredetiben megtalálható múzeumunk gyűjteményében, benne többek 
között számos uralkodó és hivatalos vendég kézjegyével (pl. Frigyes főher-
ceg, Jenő főherceg, József főherceg), akik személyesen is meglátogatták a 
magyar pavilont. 

„EZ ELMENT VADÁSZNI, EZ MEGLŐTTE…”

Kétségtelen, hogy a legérdekesebb fotográfiák, az ún. eseményfotók kategó-
riába sorolhatók a főhercegi és arisztokrata, nemesi vadászatokon készített 
felvételek. Ez azzal is magyarázható, hogy a vadászterületek ára jelentő-
sen felértékelődött, például egyes szarvasterületekért ‒ főleg külföldi vadá-
szok ‒ mesés árakat fizettek.37 

A fotográfiák közül azok a legértékesebbek, amelyek a Habsburg főherce-
gi pár, Frigyes és Izabella dominiumain készültek: Féltorony, Karapancsa és 
Bellye területén.38 A Bellyén és Karapancsán készített vadászati fényképe-
ken a főhercegi család tagjai (lányaik és Albrecht herceg, Ferenc Ferdinánd) 

33 Süle, 162.
34 Kiállítók és kiállítási tárgyak – A vadászkastély kiállítóinak abc rendes mutatója és kiállítási tár-
gyak leíró jegyzéke. Magyarország a wieni első nemzetközi vadászati kiállításon 1910. Hornyánszky, 
Budapest 1910. 93.
35 Süle, 162.
36 Leltári száma MMgMK Vadászati Gyűjtemény 55.139.1.
37 Vadászat 3. (1903: 11. sz.) 169.
38 Leltári szám MMgMK EF 10063−10213.
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mellett számos vendég, pl. II. Vilmos császár és a birtok, illetve a főher-
cegi pár körüli személyzet (Rampelt főerdész, Prónay Gyula kamarás) is 
látható. A műtárgyként kezelt fotográfiák vásárlással kerültek a múzeum 
tulajdonába, melyek egyedi és fotótörténeti értékét az is növeli, hogy egy 
részüket maga Izabella főhercegasszony készítette az 1890-es évek máso-
dik felében. Nagyobb része platinotípia, melynek fotó- és művészettörténe-
ti jellegzetessége az, hogy képi megjelenítése szinte grafikai látványt nyújt.  
A felvételeken a birtok nagysága is jól kivehető, amely gyakran volt hely-
színe a közös udvari vadászatoknak. Természeti adottságairól így számolt 
be a korabeli sajtó: A területet „a Duna és a Dráva ágai, szakadékai haso-
gatják keresztül, […] nagy részben mocsáros, lágy földekből áll, melyeket 
[…] nyugat felől hullámos domblánczolatok szegélyeznek. Vannak tavak, 
tócsák is […] Itt-ott valóságos őserdőt alkotnak a roppant nádasok, melyek-
ben a suhogó nád néhol több méter magasra is megnő, szanaszét pedig a 
partosabb helyeken a gyakori áradások miatt eltörpült tölgyek zöldellenek 
a cserjék kövérlevelű buja fű között”.39 A fényképek ezt a vadregényes tájat 
is megörökítették csakúgy, mint a vad lesben történő figyelését, az elejtett 
állat körül álló vadászokat, a mérlegelést, a résztvevők teríték körüli cso-
portosulását. Vannak felvételek pl. magyar marha ökörfogatos szekérről, 
melyen Izabella főhercegasszony ül egyik lányával vadászat közben, vala-
mint a család vadászó nőtagjairól szarvaszsákmányukkal, továbbá elejtett 
vad mázsálásáról, szállításáról csónakban és szekéren, szalonkavadászatról, 
az erdőben felállított konyháról, szorgosan tevékenykedő cselédekről, segí-
tő személyzetről. Hangulatos felvétel maradt fenn a karapancsai kastélyról 
és a berendezéséről is. 

A fényképek nemcsak a vadászat eseményét örökítik meg, hanem tük-
rözik a magas színvonalon működtetett birtokéletet is, mely 33 község-
ből állt, több mint 4000 fős lakossal. A terület 12 gazdaságra és hét erdé-
szeti területre oszlott. Nem tartozik szorosan a tanulmány témaköréhez, 
de mégis érdemes felidézni a Vasárnapi Ujság beszámolóját, amely a bir-
tok felépítéséről és működtetésének hátteréről is részletes képet rajzol: „…a 
gazdálkodás mintaszerű. Szántóföldjeit gőzekék hasogatják, erdeit kitűnő-
en gondozzák, istállóiban több ezer fejős tehén kétmillió liter tejet szolgál-
tat. Vagy száz holdon komlót is termesztenek. Az egész birtokon a kezelé-
si és szolgálati nyelv magyar; magyar a 800 főnyi személyzetet vezető 40 
tagból álló tisztikar s magyarul tanítanak abban a nyolcz uradalmi iskolá-
ban is, a melyekben egyre-másra 500 növendék nyert oktatást. És a min-
tagazdaság hatása az uradalom területén levő községekben is észlelhető, 
úgy a földmívelésben, mint az állattenyésztésben és építkezésben. A köz-
ségekben sűrűn emelkednek a szilárd anyagból cseréptetőre épített, oszlo-
pos tornáczú földmíves házak, méternyi magasságú padlózattal. A ragyogó 
tisztán tartott utczai homlokzatokat rendesen három zöld redőzetű ablak 

39 Vadászat 3. (1903: 18. sz.) 261.
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díszíti, az udvarok belsejében pedig emeletes csűrök, magtárak hirdetik a 
nép jólétét”.40 

A birtok korszerű gazdálkodása, fekvése és kiváló természeti adottságai 
összességében kedvező feltételeket biztosítottak számos uralkodó és arisz-
tokrata előkelőség számára a vadászatokhoz: 1893 óta Albert szász király, 
Lipót bajor herceg, II. Vilmos német császár csakúgy, mint Ferenc József,41 
valamint Frigyes Ágost szász király és Alfonz spanyol király a birtok vendé-
ge volt több alkalommal is. A vadállomány legjelentősebb állata a szarvas 
volt, még kiállításokon is mindig feltűnést keltett egy-egy Bellyén elejtett 
vad.42 De a víziszárnyas és az apróvad is számottevő tényező volt. Ezekről 
az eseményekről a Vadászat és a Vasárnapi Ujság folyamatosan fényké-
pekkel illusztrált tudósításokat közölt. A publikált felvételek csoportké-
pei43 pontos leírásokat adtak a vadászaton éppen résztvevő személyekről.  
A képek az esemény egy-egy fontos mozzanatát is megörökítették, pl. 
folyón történő átkelés, portyázás, a teríték bemutatása stb. 

A gyűjtemény egyetlen felvételt őriz Ferenc József magyar király gödöl-
lői vadászatáról. A csoportkép44 készítésének pontos éve és fotográfusa is 
ismeretlen. A fényképhez kapcsolódva azonban érdemes felidézni a kor-
szakra jellemző vadászatok menetét és mind azt a lehetséges információt, 
melyet egy vadászati témájú fénykép közvetíthet.

Ebben az esetben a személyek nevét pontosan feltüntették, így köny-
nyen beazonosíthatóak:45 Kertzl József, Őfelsége házi orvosa, udvari 
tanácsos, Ludvigh Gyula tanácsos, gróf Paár Ede, Őfelsége főhadsegéd-
je, Ferenc József, Lipót bajor királyi herceg, gróf Alberty ezredes, herceg 
Lichtenstein Alajos, Kalina Károly királyi erdőmester, Pollner Lajos kirá-
lyi tanácsos, Deininger Imre udvari tanácsos, Tegzhe Lajos udvari orvos, 
Pettera Hubert, a gödöllői császári és királyi udvari vadászati hivatal főnö-
ke és Onody Géza királyi erdőmester.46 Közismert tény, hogy Ferenc József 
nagyon kedvelte ezt a vadászterületet, ahol szarvas, vaddisznó, fácán és 
apróvad is akadt bőven. Vadászatáról számtalan tudósítást olvashatunk: 
már hajnalban befogatott a hintóba, és indult vadászni. Elszánt kitartás-
sal órákon keresztül lesben ülve várta a vadat. Szarvasra egyszer lőtt, és 
mindig talált. Vaddisznóra általában délután vadászott, és 80−90 lépés 
távolságból terítette le. Amikor például a fent nevezett meghívott társai-
val indult vadászni, akkor egy kijelölt területen rang szerint, hosszú vonal-
ban álltak fel a résztvevők, s így várták, hogy a hajtók munkájának eredmé-

40 Vasárnapi Ujság 50. (1903: 38. sz.) 626.
41 Uo. 
42 Vadászat 3. (1903: 18. sz.) 261.
43 Vasárnapi Ujság 50. (1903: 39. sz.) 645.
44 Leltári száma MMgMK EF 10343.
45 A Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárában is található egy példány a fényképből. Az 
ottani adatok alapján 1895 novemberében készítette a felvételt Erdélyi Mór. A kiegészítő adatokat és 
a pontosítást köszönöm lektoromnak, Tomsics Emőke főmuzeológusnak.
46 Vö. Vasárnapi Ujság 51. (1904. 47. sz.) 805. 



29

nyeképpen megjelenjen az űzött vad, és elejtsék. A hajtás befejezését kürt-
szó jelezte.47 Hasonló beállítású felvételeket a gyűjtemény is őriz, melye-
ken Habsburg Frigyes főherceg és felesége, Izabella főhercegasszony látha-
tó előkelőségek társaságában, eddig be nem azonosított, ismeretlen hely-
színen.48 

A fentiekben ismertetett bellyei fényképek között van olyan felvétel is, 
amely erdei konyhát ábrázol, ahol a résztvevők számára biztosították a 
vadászat közbeni étkezést. Kép nélkül, de mégis érdemes felidézni Ferenc 
József hasonló módon lezajlott ebédjét: „a király rendszerint valamely levá-
gott fatörzsre ül; egy nagyobb kézi kosarat fölfelé fordítanak előtte és ott 
költi el hideg sültből, kevés borból álló egyszerű ebédjét, majd, ha szakács 
is kint van mozgó konyhával az erdőn, fekete kávét iszik. Ebéd után élén-
ken társalog szomszédjaival és szivarra gyújt.”49 Ezt követően folytató-
dott a vadászat, de már a vad teríték szemlézésével. Az udvari vadászok és 
erdővédők állapították meg, hogy melyik vadász mennyit lőtt. Ezt követő-
en Őfelsége udvari fogaton távozott. Az elejtett zsákmányon a vendégek és 
az udvari konyha osztozott.50 

Ugyancsak az udvari arisztokrácia jelentősebb vadászatát örökítette meg 
az a néhány fénykép, amely a Magas Tátrában készült bölény- és zergevadá-
szatról.51 A fényképsorozat helyszíne, pontos dátuma ismeretlen volt addig 
a pillanatig, amíg a Vasárnapi Ujság 1907. évi egyik számában a Jelfy Gyula 
által fotografált hasonló zsánerű fénykép fel nem hívta magára a figyelmet.52 
A képes beszámolóból kiderült, hogy herceg Hohenlohe Kraft Keresztély a 
Magas-Tátra éjszaki részében fekvő javorinai birtokának vadászterületén 
Habsburg Frigyes főherceg és Izabella főhercegasszony, valamint Henrietta 
főhercegnő számára amerikai bölény- és kőszáli kecskevadászatot rende-
zett. A herceg a birtokot 1879-ben vásárolta és folyamatosan fejlesztet-
te, amely jelentős változásokat hozott a falu életében. A lepusztult erdőt 
újratelepítette.53 Amerikából hozatott be bölényt (Bison); a Kaukázusból, 
Abesszíniából és a Himalájából kőszáli kecskét.54 Az állatállomány szapo-
rulatának fejlődése érdekében 10 évig vadásztilalmat rendelt el. A képe-
ken is jól látható, hogy a másfél méteres hó ellenére sikeres volt a vadászat.  
A tudósítás szerint a főhercegasszony „450-es expressből lapos tömör 
golyót röpített, mely a lapoczkát fúrta át, a lövést a bölény minden jelzés 
nélkül vette; az utána jövő bikát a főherczeg 500-as express golyója ugyan-

47 Uo.
48 Leltári száma MMgMK EF 10631. Más közgyűjteményben őrzött fotográfiák összevetésével továb-
bi adatok válhatnak ismertté.
49 Vasárnapi Ujság 51. (1904: 47. sz.) 805.
50 Uo.
51 Leltári száma MMgMK EF 10631.
52 Vasárnapi Ujság 54. (1907: 7. sz.) 123−125.
53 Kaposi Zoltán: Kaszópusztai vadászatok (1912−1926). In: Közép-európai közlemények 9. (2016:  
1. sz.) 32. 72−83. 
54 Csík Imre: Vadhonosítás a Magas Tátrában. In: Erdészeti Lapok 66. (1907) 497.
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csak lapoczkán találta, ez már úgy jelezte a lövést, mint egy szíven lőtt 
szarvas szokta. A lövések után 30 lépésnyire mindkét bika inogni kezdett 
s 50−60 lépésnyire összerogytak s a főherczeg egy és a főherczegasszony 
három kegyelem lövése után végkép elterültek”.55 További pontos adato-
kat is közöl a részletgazdag tudósítás. Ugyancsak megtudható, hogy vadász 
szokás szerint Hohenlohe herceg a bölények vérébe mártott fenyőgallyat is 
átadott a két sikeres vadásznak. A másnapi kőszáli kecskevadászat mozza-
natait is rögzítette a tudósítás: „A hajtás területe rendkívül bizarr mész-
szikla falakból áll, a melyekről leszivárgó víz jéggé fagyva egy megdermedt 
óriási vízesés képét nyújtja. Ezen égnek meredő szikla-, jég- és hóvilágban 
tartózkodott egy remete kőszáli bak… Ezúttal […] csak egy vadásznak, 
Henrietta főhercegnőnek volt szánva s ezért a sikert csak olyan vadászsze-
mélyzettel lehetett lehetővé tenni, mint a milyennel a herczeg rendelke-
zik, a kik a sziklakúszásban vetekednek a zergével. […] a hajtók a lehetet-
lent is lehetővé tették, mert a remete egy félórai mesteri hajtás után a rend-
kívüli ügyes vadász hírében álló Henrietta főherczegnő biztos golyója által 
egy sziklafal alatt 100 lépésnyiről terítékre került.”56 A korabeli hangula-
tos képes és szöveges beszámoló nélkül szinte lehetetlen lenne a helyszínen 
készített felvételek meghatározása, jól lehet, ceruzával néhány kép hátolda-
lán található adat, amely utal a szereplők és a fotográfus személyére.

A két világháború közötti időszakból is őrzünk néhány fontos fény-
képet, amely a gödöllői dombság területén készült Kallós Oszkár udvari 
fényképész által. Horthy Miklós kormányzó és vendégei – többek között 
Károlyi Gyula, Széchenyi Gyula, Ráday Gedeon, Bethlen István, Bethlen 
András, Esterházy Móricz – szerepelnek a felvételeken, melyek nagy részét 
Kallós Oszkár készítette. Más településeken (Piliscsaba, Kistapolcsány, 
Káposztásmegyer, Bánkút) vadászó politikusokról és az arisztokrácia 
vezető személyiségeiről57 is készültek felvételek. A fényképek beállításai 
szinte azonosak: hajtók, célzó vadász, teríték szemlézése, ebéd stb.

Ugyancsak a gyűjtemény anyagát gazdagítja a Fónagy József vadásza-
ti szakíró és kynológus hagyatékából bekerült fényképdokumentáció58 is.  
A felvételek egyikén Bársony István, a híres vadász és író is megjelenik egy 
fogolyteríték mögött, vidám vadászok társaságában. A fényképek Fónagy 
József birtokain készülhettek. 

A gróf Andrássy Géza parnói birtokán lezajlott egyik falkavadászat 
néhány megörökített felvételét is őrzi a gyűjtemény, melynek hátoldalán 
a Kankovszky-képügynökség nyomtatott jelzete olvasható.59 A képeken a 
róka nyomát a tóban is követő kutyafalka, lovasok, továbbá a zsákmány-
ként elejtett róka farkának átadása is látható. Ahogy Károlyi Mihály vissza-

55 Vasárnapi Ujság 54. (1907: 7. sz.) 124.
56 Uo.
57 Leltári száma MMgMK EF 10416. és 10343−10352. 
58 Leltári száma MMgMK EF 10512.
59 Leltári száma MMgMK EF 11699−11704.
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emlékezésében is olvashatunk egy hasonló jelenetről: „...valódi angol fal-
kával, angol vadásszal és hajtókkal. Mindenki kifogástalanul, az alkalom-
nak megfelelően volt öltözve: fehér bőr lovaglónadrág, hosszú szárú csiz-
ma, vörös kabát”.60 Az egyik felvételen látszik a ma már nem lézető, gróf 
Andrássy Manó által építtetett kastély épületének részlete is.61 

„SZEMBEN A TERMÉSZETTEL?”

Érdemes egy kicsit tágabb vonatkozásban megvizsgálni a fényképek készí-
tésének körülményeit is. A mindenkori nyomtatott sajtó részletgazdag és 
élvezetes leírásokat közöl jelentősebb vadászatokról. A források ismerete 
és értelmezése nélkül nehéz megszólaltatni a fényképek valódi mondani-
valóját. Jóllehet, a gyűjteményi feldolgozás előírja a minél pontosabb leltá-
ri adatok rögzítését, ennek ellenére a fénykép egyedi és sajátos informáci-
ója mégsem tudja könnyen átadni azt a további ismeretet, melyet egy-egy 
(fény)képi megjelenítés magában hordoz. A műtárgyként értelmezett (tör-
téneti) fotográfia nem nélkülözheti a hozzá kapcsolódó annotációt, hiszen 
a kép és a szöveg kapcsolatának feltárása ismeretet közvetítve bővíthe-
ti tudásunkat. Így fordulhat elő, hogy például egy apró újsághírből értesü-
lünk arról, hogy „a német császár saját maga által tervelt öltözetben jelent 
meg a legutóbbi bélyei vadászaton. Ezen ruházat kőzöld színű s gyapotból 
van. […] hasonló színű, széleskarimájú kalapot viselt, melyen két sas- és egy 
fajdkakastoll ékeskedett”.62 Az idézetből az is kiderül, hogy Vilmos még 
1910-ben is vadászott Bellyén annak ellenére, hogy a gyűjteményi darabok 
korábban készültek.

De vajon kik és hogyan fényképezhettek egy-egy vadászaton? Ez az ese-
mény sosem volt megszokott, közkeletű riporttéma. Általában egy zárt 
közösség korlátozott területen végzett, szigorúan szabályozott tevékenysé-
gének gyors, egymást követő pillanatainak megörökítése volt a cél. Az erdő 
és a vad életterének képi ábrázolása inkább − mai értelemben – a hivatá-
sos természetfotós munkájának erdeménye lehet. Ha ehhez még a kora-
beli fényképezés technikáját is hozzáképzeljük, akkor igencsak kevés fény-
képész tudott készíteni felvételt egy olyan jó minőségű kamerával, amely 
alkalmas volt sportfényképezéshez, illetve sorozatképhez.63 Az így rögzí-
tett beállítások gyakran mutattak azonosságot: lehetett zsánerkép témá-
ja a vadászók közösségének csoportban történő ábrázolásával a lesben ülő 
vadász, a hajtók felsorakozása, a célzó vadász, a lelőtt vad terítékként törté-
nő szemlézése, a szállítása, mázsálása stb.

60 Károlyi Mihály: Hit, illúziók nélkül. Európa Könyvkiadó, Budapest 1982. 29.
61 Sisa József: Kastélyépítészet és kastélykultúra Magyarországon a historizmus korában. Akadémiai 
doktori értekezés. 176. http://real-d.mtak.hu/83/3/Sisa_kastélyép%C3%ADtészet_historzimus.pdf 
(megtekintve 2019. január 3.)
62 Vadászat 3. (1903: 19. sz.) 284.
63 Vadász-Lap 10. (1910. február 5.) 55.
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A fotográfus mozgástere eleve beszűkített, hiszen a vadászbalesetek és a 
vad elriasztásának elkerülése miatt nemcsak az ő, de a vadászok mozgása 
is korlátozott volt. Az sem felejthető el, hogy vadászatok alkalmával nem 
engedtek be ismeretlen fotográfust a helyszínre. Maguk a vadászok, pél-
dául Izabella főhercegasszony vagy Fónagy József, Nádler Herbert maga is 
fényképezett. A nagyobb vadászatokra a legismertebb fotográfusokat hív-
ták meg: Jelfy Gyulát, Erdélyi Mórt, Kallós Oszkárt vagy éppen Bécsből 
az udvar egyik sokat foglalkoztatott fényképészét, Nähr Morizot. Ahhoz, 
hogy egy felvétel elkészüljön, maga a vadász beleegyezése is szükségeltetett.
Erről tudósított egy rövid hír Lipót királyi herceg gödöllői vadászata kap-
csán a babati erdőben, ahol „…Lichtenstein és Ditrichstein hercegek, Kerzl 
udvari orvos, Gosani őrnagy, Worlitzky udvari tanácsos, Tegse dr. palota-
orvos, Nick Ede, Bezsilla István dr. ügyvéd, Heyder dr. főszolgabíró”64 volt 
jelen. „A vadászat délig szép időben folyt, de délután szakadó esőben vég-
ződött. A kir. herceg mégis megtartotta a zsákmányszemlét, s megengedte 
Kallós fényképésznek, hogy lefotografálja a vadásztársaságot…”.65

Az erdő természetes, varázslatos világa mindig is vonzó helyszín volt az 
emberek számára, nem csak a vadászat és az erdészet adta társadalmi és 
gazdasági lehetőségek kihasználásával. Ma már számos diszciplína foglal-
kozik széles körű kutatásukkal, más jellegű szerepének újragondolásával. 

A fotográfia ebben − a mai megfogalmazásban – multi- és interdiszcip-
lináris tematikában komoly szerepet tölt(hetne) be a képrögzítés összes 
modern kori technikáját alkalmazva. Nagy valószínűséggel azonban a mai 
vadászati fényképek elkészítésének tekintetében rögzül továbbra is a tör-
ténelmi (örök érvényű?) megállapítás, amely alapján szigorú szabályok 
között a társadalom egy szűk rétege számára, csak meghívott fényképészek 
által készülhetnek felvételek, elsősorban a megrendelő elképzelése szerint. 
Amennyiben egyáltalán készülnek vadászati témájú fényképek. Néhány 
évtized múlva kiderül. 

És persze marad az ember vitatott és kendőzetlen kettős hozzáállása is 
a vadászat eseményéhez: „...soha nem kedveltem a vadászatot. [...] semmit 
sem utáltam jobban, mint kora hajnalban felkelni, s kint az erdőben addig 
várni, amíg arra nem téved egy ártalmatlan őz vagy szarvas, hogy lemészá-
roljam. Így aztán rávettem az erdészt, hogy terítsen valami takarót a fűre, s 
aludtam egy jót. Az erdész örült, hogy ő is ugyanezt teheti...”.66

64 Vadászat és Állatvilág 4. (1904: 20. sz.) 276.
65 Uo.
66 Károlyi Mihály: Hit, illúziók nélkül. Európa Könyvkiadó, Budapest 1982. 28.
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Stalking: Photographs with hunting themes in the 
Original Photograph Collection of the Museum of 
Hungarian Agriculture

ÉVA VÖRÖS 

The paper presents the hunting-related photographs in the Original 
Photograph Collection of the Museum and Library of Hungarian 
Agriculture, with particular attention to those that can add further 
information to sociology research in connection with 19th-20th century 
agrarian history.

The photographs can be divided into three larger thematic categories: 
hunting exhibitions (museum and specialist shows in Paris, Pressburg 
and Vienna); the so-called press photos and event photos made between 
the 1890s to the 1960s with references to general history and featuring 
historical characters; and the photographs of game management in the 
post-1945 era. The paper gives an insight to the photographic reports of 
contemporary press, comparing them to photos kept in the collection. 
Further information is provided about the typical poses used for hunting 
genre photos.

As a result, short descriptions are given among others about the 
shooting parties that took place on the Gödöllő estate of Kaiser Franz 
Joseph and the entailed properties of Archduke Friedrich and Isabella 
(Féltorony, Karapancsa, Bellye) and similar major aristocratic events (at 
Gödöllő, Parnó, the High Tatra). The collection also includes material 
from the hunting writer József Fónagy and those relating to Governor 
Miklós Horthy.

The major photographers of the period are also mentioned (Mór Erdélyi, 
Gyula Jelfy, Oszkár Kallos, Eugène Pirou and Moriz Nahr) who were either 
present at the shooting parties or took photos at the aforementioned 
exhibitions.  



34

1. kép. Az 1910. évi Bécsi Nemzetközi Vadászkiállítás.  
Ismeretlen fotográfus felvétele. (MMgMK EF 1489.5.)

2. kép. Az 1900. évi Párizsi Világkiállítás. Eugène Pirou felvétele, 1900.  
(MMgMK EF 1491.)
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3. kép. Vadászati kiállítás a Vajdahunyadvárban. Erdélyi Mór felvétele,  
1896 körül. (MMgMK EF 2012.1.2.)
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4. kép. Fónagy József portréja. Erdélyi Mór felvétele, 1910 körül.  
(MMgMK EF 10512.4.)
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5. kép. Vadász pihenőszéken. Féltorony, 1897. Ismeretlen fotográfus felvétele. 
(MMgMK EF 10213.) 

6. kép. Auguszta főhercegnő vadra várva. Kisjenő, 1906 körül. Ismeretlen fotográ-
fus felvétele. (MMgMK EF 10631.33.)
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7. kép. Uralkodók vadászaton. 1900 körül. Ismeretlen fotográfus felvétele. 
(MMgMK EF 10512.1.)

8. kép. Ferenc József Gödöllőn, 1895. Erdélyi Mór felvétele. (MMgMK EF 10343.)
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9. kép. Zergevadászat a Tátrában. 1910. február. Jelfy Gyula felvétele.  
(MMgMK EF 10631.26.)

10. kép. Medvevadászat. 1900-as évek. Ismeretlen fotográfus felvétele.  
(MMgMK EF 10631.28.)
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11. kép. Hajtók felsorakozása Gógán. 1904. Ismeretlen fotográfus felvétele. 
(MMgMK EF 10512.11.)

12. kép. Vadászatra induló lovasok. Parnó, 1913.  
Kankovszky Ügynökség  felvétele. (MMgMK EF 11701.)
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13. kép. Elejtett apróvadak szállítása szánon. 1910-es évek.  
Ismeretlen fotográfus felvétele. (MMgMK EF 10416.15.)

14. kép. Frigyes főherceg a zsákmánnyal. Karapancsa, 1897.  
Ismeretlen fotográfus felvétele. (MMgMK EF 10075.)
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15. kép. A nádasladányi kastély vendégtraktus folyosója. 1900 körül.  
Kallós Oszkár felvétele. (MMgMK EF 10416.1.)
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16. kép. Storcz Mátyás udvari és császári vadász. Gödöllő, 1900-as évek.  
Kallós Oszkár felvétele. (MMgMK EF 10416.2.)
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A magyar bencés kongregáció  
erdőgazdálkodásának áttekintése  
(1848–1950)

FÜLÖP ÉVA MÁRIA

A nagybirtokokon a jobbágyfelszabadítást követő tagosításokkal a 19. szá-
zad második felére csökkent az erdők túlsúlya, és a volt jobbágyságnak 
átadott résszel azok mennyisége is. „A jobbágyfelszabadítási törvények 
miatt az uradalmak területe lecsökkent, hiszen a volt jobbágyság számá-
ra biztosított úrbéri telkek kikerültek az uradalmak hatásköréből. Hasonló 
hatású volt az 1850-es években végbement, korábban közösen használt 
erdő és legelő elkülönítése, amely szintén jelentősen csökkentette a földes-
úri földeket.”1

A magyarországi bencés kongregáció2 javadalmában, a jobbágyfelszaba-
dítást követő átállás időszakában, a tagosítási perek részbeni befejeződése 
után, 1885-ben a művelési ágak közt a szántók (31,62%), az erdők (30,52%) 
és a legelő (16,37%) aránya volt a legnagyobb.3 Az erdőgazdálkodás szerepe 
a század második felében is kiemelkedő maradt a Veszprém, Zala, Somogy 
megye területét érintő bencés birtokállomány gazdálkodásában.4

1 Kaposi Zoltán: A herceg Batthyány–Strattmann-hitbizomány gazdasági változásai a 20. század első 
felében. In: Szőlő, bor, termelés, fogyasztás, társadalom. Borkultúra és társadalom visszatekintve a 
20. századi Magyarországról. Szerk. Muskovics Andrea Anna. H. é. n. [Budapest 2013.] 561–570: 561. 
Ám, amint azt Orosz István is többször hangsúlyozta, az uradalmak területének csökkenése a tény-
leges saját kezelésű birtok terjedelmének növekedése mellett következett be. Ennek forrása a közös 
legelőkből átcsatolt területek, az irtás- és maradványföldek voltak.
2 1510-től a magyar bencés kolostorok közösséget alkottak, a magyar bencés kongregációt.
3 Dóka Klára: Egyházi birtokok Magyarországon a 18−19. században. Magyar Egyháztörténeti 
Enciklopédia Munkaközösség. METEM-könyvek. 19. Sorozatszerk. Somorjai Ádám OSB – Zombori 
István. Budapest 1997. 94–95.
4 Dóka K.: Egyházi birtokok. 95. 
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ERDŐGAZDÁLKODÁS A KONGREGÁCIÓ APÁTSÁGAINAK 
BIRTOKAIN. A FŐAPÁTSÁGI ERDÉSZET ÉS A FŐAPÁTSÁGI 
ERDŐMESTER TISZTSÉGE

A török hódítás korszaka után öt apátsággal újjáéledt magyarországi bencés 
kongregáció pannonhalmi főapátságához tartozó központi uradalom szer-
kezete 1877-ben 17 gazdaságra (Szentmárton, Tarján, Tényő, Gug, Hecse, 
Kismegyer, Füss, Deáki, Bársonyos, Lázi, Varsány, Gerencsér, Tamási, 
Tömörd, Ölbő, Tárkány, Kiscsanak) és a külön kezelt szentmártoni erdé-
szetre tagolódott. Az egyes mezőgazdaságok mellett a főapátsághoz tar-
tozó erdőrészek Varsány, Gerencsér, Tamási, Lázi, Bársonyos területén 
feküdtek.5

Példaként véve az 1888 negyedik negyedévéről készített erdészeti 
szám adást, ebben az időszakban az eladott tűzifák a varsányi, gerencséri,  
(bakony)tamási raktárakból származtak. A bakonyi erdők meghatáro-
zó fafajtáját a bükk jelentette, mellette cser és tölgy szerepel a kemény-
fák közt a kimutatásban. Jelentős tétel volt az eladások között a szőlőka-
ró: ebben a számadási időszakban a főapátság bársonyosi és kisécsi szőlői 
számára 22 370 darabot adott el az erdészet.6 A bevételek közt nyilvántar-
tották a vágások után hajtó, fiatal, tisztásokkal tarkított ún. pagonyerdők-
ben7 a bevetett földek terményét is, amelyek átlagos eredményei 1887-ben 
így alakultak:8

– kisécsi erdő: a jánosházi területről búza (29 kh, 1 kh-ra eső 273 kg átlag-
gal), rozs (16 kh, 1 kh/238 kg), árpa (37 kh, 1 kh/356 kg),

– illaki erdő: búza, valamint illaki és magyalósi árpa (az illaki bevetett 
terület összesen 30,5 kh, a magyalósi 4 kh volt, árpából átlag 338 kg ter-
mett 1 kh-on).

A főapátsági erdőmester tisztsége a központi uradalomban már a 19. szá-
zad második felében létrejött. Közvetlen felettese a központi jószágkor-
mányzó, ellenőre a helyettes főjószágkormányzó volt. A központi jószág-

5 Az erdészeti személyzet összetételét illetően Stróbel Sándor főapátsági erdőmester 1869-ben azt 
javasolta, hogy a hatékonyabb ellenőrzés érdekében, a varsányi körerdészi állást szükséges lenne 
betölteni. Mivel azonban e tisztségviselő számára lakást nem tudnának biztosítani, az apátsági erdő-
vel határos gici pagonyerdészi hivatalt viselő, Szentlászlón lakó Burghardt Józsefet kellene alkalmaz-
ni a gerencséri és tamási erdők ellátására. A varsányi, lázi és bársonyosi erdőket pedig egy segéd 
alkalmazásával megfelelően lehetne kezelni. Pannonhalmi Bencés Főapátsági Levéltár (a továbbiak-
ban: PBFL) Főapáti Iratok Tára (a továbbiakban: FIT) Ravazd, 1869. október 7.
6 PBFL Gazdasági Levéltár (a továbbiakban: GL) Tűzifa számadás 1888 év 4ik negyedről. Mághy Lajos 
uradalmi erdész. Varsány, 1888. december 5.
7 A pagony kifejezést, a bencés erdőgazdaságok esetében is, az egyes erdőrészek (kerületek/revierek) 
megnevezésére is alkalmazták. „A revier nagyjából az erdészkerületnek megfelelő területet jelen-
tette…” L. 5. jegyzet; továbbá: Megemlékezés a MEVME-ről. A Magyar Erdészeti és Vadászati  
Műszaki Segédszemélyzet Országos Egyesületének története. Összeáll. Schweighardt Ottó. Tata 
2013. 22. http://www.mezogazdasagikonyvtar.hu/assets/tiszteletpeldany/Megemlekezes-a-MEVME-
rol_2013.pdf (letöltés: 2019. március 13.)
8 PBFL GL Cséplési kimutatás. Az 1887. évében a kis-écsi erdőben kicsépelt erdészeti szemesgaboná-
ról. Hofman Zénó erdőmester. Ravazd, 1887. August 30a
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kormányzó közvetlen felügyeletet és ellenőrzést gyakorolt a főapátsági 
erdők kezelése – azaz a gazdaságokhoz hasonlóan a munkavégzés és a gaz-
dasági adminisztráció – felett. Ugyancsak a központi kormányzó feladata 
volt legalább féléves gyakorisággal ellenőrizni az erdészeti pénztárt, és joga 
volt évente legfeljebb ezer forintig terjedő erdészeti beruházásokat engedé-
lyezni.9

A főapátsági erdőmester számára készített 1877. évi „hivatalos utasítás” 
a tiszti szolgálati szabályzathoz hasonlóan, annak minden lényegesebb 
pontjával megegyezően írta elő kötelességeit.10 Az utasítás is hangsúlyoz-
ta, hogy az erdőmester közvetlen a pannonhalmi főapátsági jószágkormány 
alatt áll, oda terjeszti be számadásait, a központi jószágkormányzótól kapja 
az utasításokat. Az általa készített számadások és kimutatások félévente 
(összesített számadás), negyedévente (faeladások, pagonyföldek terményei 
után befolyt jövedelmek, kezelési költségek) és havonta készültek (minden 
hó 15-ig az erdei munkák, kártérítések, raktárak, erdei pénztár vonatko-
zásában). Az erdészeti év július 1-jétől a következő év július 1-jéig tartott.11

A főapátsági erdőmester hatásköre kiterjedt a főapátsági és a Bakonybélhez 
tartozó Veszprém megyei apátsági erdők igazgatására is. A közvetlen fel-
ügyelete alá rendelt körerdészek és vadászok felfogadása a központi jószág-
kormány hatáskörében állt, azt csak véleményezte, szemben a többi erdé-
szeti személyzetnek az ő hatáskörébe utalt felfogadásával vagy elbocsátásá-
val. A beruházási hatásköre évi 300 Ft-ig terjedt. A pagonyföldeket egy évre 
adhatta bérbe. A faárakra javaslatot tett a központi gazdasági kormányzat-
nak, azonban az egyes hulladékfarakások árát az erdészeti személyzet is 
megállapíthatta.

Ahol az erdők gazdatiszt kezelése alatt álltak, ott is az erdőmester készí-
tette az üzemtervet, és felügyelte a kezelést. Intézte a faeladást, de az áru-
jegyzéket a jószágkormányzó hagyta jóvá, s ő jegyezte be az erdészeti havi 
kimutatásba a pénzkimutatást.

Az erdőmesternek a központi gazdasági igazgatósághoz kellett beterjesz-
tenie a vágások előtti tervezetet, valamint a központ hagyta jóvá ‒ az elő-
zetesen általa véleményezett árak alapján ‒ a raktárak és fanemek szerint 
megállapított faárakat. A pagonyföldek haszonbérletéről szóló szerződések 
másolatait is be kellett adnia, s a nagyobb összegre vonatkozó szerződések 

  9 Az erdőmester által felügyelt erdők közül a főapátságiak csak a második világháború ideje alatt, 
1942-ben kaptak külön kormányzót. A rend addigi története során ezt megelőzően erre csak 1777-ben, 
Somogyi Dániel főapát (1768–1786) alatt volt példa. Az urasági erdőket és épületeket Pannonhalma 
székhellyel 1771-től a rend működése II. József-féle felfüggesztéséig Horváth Ármin OSB (1739–1810), 
Lázi volt lelkésze felügyelte. 1802–1804 között ismét erdőfelügyelő Pannonhalmán, majd haláláig 
Balatonfüreden lelkészkedett. A Pannonhalmi Szent Benedek-Rend Névtára 1802–1986. (a további-
akban: Névtár). Összeáll. Berkó Pál – Legányi Norbert. H. é. n. 12. V. 7. sz.
10 PBFL FIT Hivatalos utasítás a főapátsági erdőmester számára. Pannonhegy, 1877. január 1.
11 A főapátsági erdőkről lásd Kocsis Mihály: A ravazdi erdészet története 1802-től 1946-ig. In: Erdé-
szettörténeti Közlemények 30. (1997) 71–90: 72–74. http://epa.oszk.hu/02400/02451/00045/pdf/
EPA02451_Erdeszettorteneti_Kozlemenyek_30_1997_071-094.pdf (letöltés: 2014. július 9.)
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végleges megkötése előtt helybenhagyást kellett kérnie. A rend az erdő-
mester személyes rendelkezésére bocsátotta a ravazdi „Villibald” domb-
bal12 együtt az összes ottani belsőséget azzal a kikötéssel, hogy engedjen 
nyári legelőt a ravazdi plébános marháinak és a gépész tehenének. E belső-
ségek és az összes erdei terület után fizetett állami és községi adót nyugta 
ellenében a központi jószágkormányzónak volt köteles kézbesíteni, s neki 
nyújtotta be az erdei termények után az erdészeti pénztárba befolyó összeg 
maradványát a személyzet rendszeresített illetménye és a kezelési költsé-
gek levonása után.13

A központi gazdaság Győr megyei birtokain az erdőterületeket szál-
erdő-üzemmódban művelték. A 6190 kh erdő két erdészethez tarto-
zott: 3713 kh a ravazdihoz, 2477 kh a jánosházihoz. „Az uralkodó fane-
mek a cser, kocsányos és kocsánytalan tölgy; a gyakori tőrevágatás és a 
magról való felújbolítás elmulasztása miatt ezen erdők is teljesen elvesz-
ték sarjtermőképességöket; ez okból az eddig 60 éves forda-tartalommal14 
kezelt sarjerdőt az igényeknek megfelelő gazdászati átalakítással változtat-
ni kellett, és helyette jövőre 3/4 részben 80 éves szálerdő − és 1/4-részben  
25 éves akáca sarjerdő fog életbe lépni.”15 Az erdőművelés átalakításának 
kezdete 1869-re tehető, amikor a jövedelmezőség reményében a lassab-
ban növekvő cser- és tölgyfákkal szemben előtérbe helyezték a gyorsabb 
növekedésű akácot. A száraz termőtalaj és e fa sokoldalú felhasználhatósá-
ga, például az uradalom szőlőkaró-szükségletének ellátására, szintén alátá-
masztotta ezt az elképzelést.16

Az 1879. évi XXXI. tc., azaz az erdőtörvény 17. §-a szerint a kötött vagy 
korlátolt forgalmú birtokokhoz, így az egyházi földtulajdonhoz is tartozó  
erdők „…gazdasági rendszeres üzemterv szerint kezelendők…”. A törvény 
birtokméretek szerint előírta az erdőkezelés és -gazdálkodás szabálya-
it, kötelezővé téve az uradalmi erdőhivatalok létrehozását.17 Az erdőtör-
vény elrendelte az „erdőakadémiai tanfolyamot” végzettek alkalmazását az 
állami, közületi/testületi, hitbizományi és közbirtokossági erdők „erdőtisz-
ti” állásaiban.18

12 A település mellett, a Pándzsa patak partján található. A kora középkori Szent Villebaldról neve-
zett egyház romjai miatt kapta ezt a nevet.
13 Kocsis M.: A ravazdi erdészet. 72–74.
14 Forda = vágásforduló
15 Strobl Sándor: Erdészet. In: Győr megye és város egyetemes leírása. A Magyar Orvosok és 
Természetvizsgálók … Nagygyűlésének emlékül nyújtja … Kruesz Krizosztom a Pannonhalmi Szt. 
Benedek-rend főapátja … Szerk. Fehér Ipoly. Franklin Társulat Nyomdája, Budapest 1874. 303–317.
16 Strobl S.: Erdészet. 313–314.
17 Az erdőhivatalok létrehozása szerkezeti változásokat is okozhatott az uradalmi irányításban: kike-
rülhettek a felettük álló jószágkormányzóságok hatásköréből a jószágigazgató közvetlen alárendelt-
ségébe. Lásd pl. Kaposi Z.: A herceg Batthyány–Strattmann-hitbizomány. 562.
18 Lásd erről pl. Vári András: A gazdatiszti réteg kialakulása 1848 előtt: a gr. Károlyi és a hg. 
Batthyány család birtokainak gazdatisztjei a XVIII. század második, illetve a XIX. század első felé-
ben. Kandidátusi értekezés (kézirat). Budapest 1995. 122.
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Kruesz Krizosztom főapát (1865–1885) rendi vezetése alatt, 1869–1877 
közt Stróbel Sándor főerdőmester19 állt a rendi erdészeti üzemág élén.20 
Halála után21 Hoffmann Zénó főapátsági erdőmester követte tisztségé-
ben. Hoffmann 1869-ben végezte el a selmeci Erdészeti Akadémiát, s nem 
kisebb jelentőségű személy, mint az erdőtörvény létrehozásában elévül-
hetetlen érdemeket szerzett Wágner Károly, a Pénzügyminisztérium 
főerdőtanácsosa ajánlotta Pannonhalmára. Itt erdőmesteri segédként 1873. 
május végéig szolgált, amikor továbbképzése érdekében a Magyar Királyi 
Temesvári Jószágigazgatósághoz került erdőgyakornoknak. Két hónap 
múlva Bozovicsra, az erdőrendezési osztályra osztották be, majd onnan 
1874-ben – mint helyettes magyar királyi erdészt – Orsovára nevezték 
ki. Ott 1875 áprilisáig dolgozott, amikor is a győri püspöki uradalomban 
elnyerte a főerdészi állást. 1876 decemberében, amikor Pannonhalmán 
a főapátsági erdőmester hivatala megüresedett, a tisztségért folyamod-
va kinevezték erre a posztra. Állandó lakhelye Ravazdon, a főapátsági 
erdők irányításának központjában volt. Hozzá tartozott a főapátság Győr 
és Veszprém megyei erdőinek felügyelete és kezelése, valamint az erdé-
szeti segédszemélyzet fölötti felügyelet és rendelkezés is. 1886-tól Sárkány 
Miklós (1845–1891) bakonybéli apát külön kifejezett kérésére az apátság 
bakonybéli és kajári erdőit is felügyelte.22

Hoffmann-nak kinevezésekor meghatározták a felmondási idejét is: ha 
az erdőmesteri állást megszüntetnék, egy évi javadalomra tarthat igényt. 
Ha ő követne el olyan hibát, amiért elbocsátják, negyedévi bért fog kapni, 
és semmilyen további követelése nem lehet az uradalommal szemben.23

19 Pályafutása során, pannonhalmi alkalmazását megelőzően Stróbel a nagyvázsonyi Zichy-
uradalomban is szolgált. Veress D. Csaba: A polgárosodás útján (1850–1948). https://www.sulinet.
hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/nemesvamos/pages/n_06_5.htm (letöltés: 2019. január 22.)
20 A ravazdi erdők szakszerű kezelését megalapozó főerdőmesternek a millecentenárium évében, 
1996-ban méltó emléket állított a területet kezelő Kisalföld Erdőgazdaság Zrt. http://www.kaeg.hu/
szabadido-turisztika-kiranduloknak/emlekhelyek (letöltés: 2019. január 22.)
21 A nyolc év szolgálat után elhunyt főapátsági főerdőmester özvegye egy évi erdőmesteri fizetést 
(1177 Ft 50 kr) kapott végkielégítésül. PBFL FIT 1877. 
22 A bakonybéli apátsághoz tartozó uradalom gazdasági könyvtárában, a szakfolyóiratok között, az 
erdészeti személyzet rendelkezésére álltak az Erdészeti Lapok példányai is. A rend vezetése fontos-
nak tartotta a szakkönyvek és -folyóiratok beszerzését, gazda- és erdőtisztjeiknek „az újabb vívmá-
nyokkal való megismerkedése” érdekében. A gazdasági kerületi könyvtárakról is pontosan rendelke-
zett a szolgálati szabályzat, az 1894. évi káptalani határozat szellemében nélkülözhetetlennek tart-
va azok fejlesztését. E könyvtárakra évi 50 forintot szánhattak a csak mezőgazdasági üzemegységek-
kel rendelkező kerületek, 65 forintot, ha szőlő- és pincegazdaság, nyolcvanat, ha erdészet is tartozott 
hozzájuk. Magyar Nemzeti Levéltár (a továbbiakban: MNL) Veszprém Megyei Levéltára (a további-
akban: VEML) XII. 3., 4. A Bencés Rend Bakonybéli és Tihanyi Apátságainak levéltára; PBFL FIT Az 
1894. évi káptalani ülés jegyzőkönyve. 1894. szeptember 15.
23 PBFL FIT Hoffmann Zénó kérelme és kinevezése főapátsági erdőmesterré. Szany, é. n., illetve 
Kovács Ábel központi jószágkormányzó. Pannonhalma, 1876. december 29.; PBFL FIT A főapátsági 
erdőmester díjazása. s. d. [1877. január 1.]; PBFL FIT Hoffmann Zénó erdőmester kérelme a főapát-
hoz. Ravazd, 1886. február 11.; PBFL FIT Főapát a Győr megyei Erdészeti Bizottságnak Vaszary Ernő 
főapátsági erdőmester kinevezéséről. Pannonhalma, 1890. február 12.; PBFL FIT Hivatalos utasítás a 
főapátsági erdőmester úr számára. Roszmanith Richárd perjel. Pannonhalmán, 1890. február 24-én.; 
PBFL FIT Veszprém vármegye Közigazgatási Erdészeti Bizottsága határozata: Vaszary Ernő hatáskö-
re a Veszprém megyei erdőkre kiterjedőleg is elismert. 1891. január 5.
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Hoffmann Zénó halála után, 1890-ben Vaszary Ernő24 lett a főapátsági 
erdőmester. Az ő hatásköre sem csak a főmonostor uradalmához tartozó 
Győr megyei erdőkre terjedt ki, hanem Veszprém megyére is.25

Az 1896. évi Szolgálati Szabályzat26 a rend gazdasági vezetői és gazdatiszt-
jei között részletesen kitért a főapáti erdőmester díjazására is. Az erdőmes-
ter készpénzfizetése 486 Ft volt, amelyben benne foglaltatott 150 Ft kocsi- 
és szerszámkoptatás, továbbá 36 Ft borváltság. Terményjárandóságában  
10 q búza, 18 q rozs, 12 q árpa, 30 q zab, 85 q széna, 12 q árpaszalma,  
16 szekér alomszalma,27 56 űrméter cserhasábfa, továbbá 6 db szarvasmar-
hára és 20 db sertésre legelő, valamint 2,5 hold földhasználat szerepelt. 
Övé volt 4% az eladott erdei termények, 4% a pagonyföldek bérlete után, 
10% a büntetéspénzekből és a lövődíj egésze. Korpótlékát 10 évente járó  
50 Ft emelésben határozták meg. Kapott emellett házikertet és 3 ló tartá-
sára 80 Ft készpénz, továbbá 14 q zab, 27 q széna, valamint 4 szekér alom-
szalma is járt a részére.28

Az 1897. évi káptalanra készült főapáti előterjesztésben „A gazdaságok 
kezelése” cím alatt az áttekintés 9. paragrafusa mutatja be a rendi gazdál-
kodás szerkezetét.29 A kezelő közegekkel kapcsolatban az előterjesztés rész-
letezi, hogy a gazdasági kerületeket gazdaságokra osztották a rendi birto-
kokon, amelyeket gazdatisztek kezeltek. A tihanyi és zalavári apátságok 

24 Vaszary Ernő (sz. 1863) 1882/83–1887 közt végezte a selmecbányai erdészeti akadémiát. Rácz 
Józsefné (összeáll.): Az 1879–1918 között Selmecbányán végzett (bizonyítványukat záradékol-
tatott) erdészek névsora. In: Erdészettörténeti Közlemények 28. (1996) 115–159: 126. http://epa.
oszk.hu/02400/02451/00043/pdf/EPA02451_Erdeszettorteneti_Kozlemenyek_28_1996_115-159.pdf 
(letöltés: 2019. január 22.)
25 A Millennium évében, 1896-ban, a ravazdi erdészeti személyzet emlékoszlopot állíttatott: „Hazánk 
ezer éves fennállásának emlékére emelte a Főapátsági Erdészeti személyzet Fehér Ipoly főapát (1892–
1909) idejében. 1896”. Az emlékmű megörökíti az erdészet akkori személyzetének névsorát: „Vaszary 
Ernő erdőmester, Novotny Henrich erdész, Baán Imre fővadász, Makky László raktáros, Borbély 
Gábor, Csajtai György, Horváth Ferencz, Karhusz Mihály, Németh István, Pammer Ferencz, Penka 
János, Regenye Mihály, Sági Pál, Schmid János, Süttő József, Szabó Mátyás, Sza[?]os, Sz[?]l, Tar[?]re, 
Válint István erdőőrök idejében”. Az emlékmű talapzatát, a második világháború alatt, a front átvo-
nulásakor egy szovjet harckocsi szétlőtte. Helyreállíttatta a Kisalföld Erdőgazdaság Zrt. 1993-ban. 
http://www.kaeg.hu/szabadido-turisztika-kiranduloknak/emlekhelyek (letöltés: 2019. január 22.)
26 PBFL FIT Az 1896. évi nagykáptalan iratai. Szabályzat a pannonhalmi szent Benedek-rend gazda-
ságainak vezetésére és kezelésére. Szolgálati szabályzat. Fehér Ipoly főapát. Pannonhalma.
27 A járandóságok részletezésében megkülönböztették a takarmányozásra alkalmas, illetve az istál-
lókban almozásra használt szalma mennyiségét.
28 Érdekes módon – a gazda- és erdőtiszti nyugdíjaktól eltérően – meglehetősen nehéz analóg példát 
hozni az erdőmesteri javadalmazásra az uradalomtörténeti közlésekben rendelkezésre álló adatokat 
tekintve. A pécsváradi közalapítványi kerület uradalmainak kiváló kutatója, Borsy Judit közli a kerü-
leti erdőmesternek még a jobbágyfelszabadítást megelőző korszakra eső, 1846. évi díjazását: 400 Ft 
készpénz mellé 6 Ft 24 kr irodai pótlék, 12 pozsonyi mérő (a továbbiakban: p. m.) tiszta búza, 50 p. m. 
rozs, 150 p. m. zab, 18 öl kemény fa, öt öl széna, öt öl szalma járt számára. Borsy Judit: A pécsváradi 
közalapítványi kerület gazdatisztjei a 19. század első felében. In: Nagyváthy és a magyar uradalmak. 
Szerk. Szirácsik Éva. Unicus Műhely, [Budapest] 2017. 130–172: 132–133.; Kállay István 1855. évi 
adatot közöl a kéthelyi Hunyady, az iharosberényi Inkey és Károlyi György uradalma erdőmesteré-
nek készpénz-járandóságáról: 120, 400, 800 pengő Ft, ami az egyes birtokok javadalmazási gyakorla-
ta eltérésére utal, bár a naturáliák mennyiségét nem ismerteti. Kállay István: A magyarországi nagy-
birtok kormányzata 1711–1848. Budapest 1980. 119.
29 PBFL FIT Gazdasági előterjesztés az 1897. évi káptalanra. Fehér Ipoly főapát. Pannonhalma, 1897.
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erdészete egy-egy erdőtiszt vezetése alatt állt. A balatonfüredi fürdőigaz-
gatónak egy segédtiszt (intéző vagy felügyelő) nyújtott segítséget hivatalos 
teendőinek végzésében. E gazdasági szakemberekből, továbbá a főapátsági 
erdőmesterből és a központi számvevőből állt a birtokok gazdasági tiszti-
kara.30 Az erdészetek jövedelmezőségét vizsgálva emelkedést tapasztaltak 
a tihanyi és a zalavári esetében, de csökkenést a főapátságinál. Ezt az épülő 
Győr‒Veszprém vasútnak a nagy erdőirtásokkal erős konkurenciát okozó 
hatása okozta.31

1898-ban felülvizsgálták a főapátsági erdők kezelésének üzemtervét.32  
A főapát „szaktekintélyeket” kért a földművelésügyi minisztertől, hogy 
véleményezzék a főapátság birtokának némely gazdaságát és erdészetét.33

ERDŐGAZDÁLKODÁS A TIHANYI ÉS BAKONYBÉLI  
BENCÉS APÁTSÁGOK BIRTOKÁN
A nagyságát és jelentőségét tekintve a főapátsági uradalom után követke-
ző, 1848 után mintegy 16 000 kataszteri holdas földbirtokkal rendelkező 
Tihanyi Bencés Apátság javai a Balaton északi partján Veszprém és Zala 
megyében, a déli parton pedig Somogyban terültek el. A bencés rend-
történet megfogalmazása szerint a monostor uradalmát „maga a termé-
szet osztotta két gazdasági kerületre”.34 A gazdaságtörténeti kutatásokban 
kétség kívül nagyobb figyelem irányult mindeddig a somogyi birtokrész-
re, köszönhetően a 18–19. század folyamán kiépült – és épületeiben nap-
jainkig csaknem teljes egységében fennmaradt –, az uradalmi majorok 
képét megőrző Szántódpusztának.35 Az apátság somogyi jószágkerületé-
ben a mezőgazdálkodás központja Szántódpusztán, az erdészeté Endréden 
alakult ki. A Tihany központú zalai rész birtokait Tihany, Aszófő, Fülöpi, 
Kis-Szőlős, Örvényes (és 1886. évi eladásáig Tósok) birtokrészek alkották.

A jobbágyfelszabadítást követő átállás nehézségeit mutatja a Tihanyi 
Bencés Apátság birtokain 1865-ben – a központi rendi gazdasági szer-

30 Az alkalmazottak, valamint a gazda- és erdőtisztek rangfokozata a következőképp alakult: a gaz-
daságoknál írnok (kezelőírnok), helyettes intéző, ispán, kasznár, számtartó; az erdészeteknél segéd-
erdőőr, erdőőr, gyakornok, erdész, főerdész, erdőmester.
31 Az 1897. évi káptalan határozatai. Fehér Ipoly főapát. Pannonhalma, 1897. október 5.
32 „Egy 1890-ben kelt FM. rendelet értelmében mindazok az erdőbirtokosok, akiknek erdei az erdő-
törvény 17. §-a alá tartoznak, üzemterveiket elsősorban a VKM.-nek [Vallás- és Közoktatásügyi 
Minisztérium] tartoznak bemutatni s minden, az erdőben tervezett változásra annak engedélyét 
kikérni. […] a rendelet értelmében azon esetben, ha az irtásra kerülő erdő helyett másutt nem lesz 
erdősítés, az irtásból származó fának értékét törzsvagyonként kell kezelni.” Szentiványi Béla: A pia-
rista kusztodiátus gazdaságtörténete. Budapest 1943. 291.
33 Említi az intézkedést PBFL FIT 1901/545. sz. főapát. Főapáti előterjesztés. Gazdászat. IV. Gaz-
dasági kormányzat
34 Sörös Pongrácz: A Tihanyi Apátság története. Második korszak. Tihany mint fiókapátság. 1701-
től napjainkig. A Pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története. I–XII/A–B. Szerk. Erdélyi László. 
Budapest 1902–1912. XI. 284.
35 Fülöp Éva Mária: Szántódpuszta kapitalizmus kori agrártörténete. 1848–1945. Szántódi Füzetek 
IX. Sorozatszerk. Kanyar József. H. n. [1985.]
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vek bevonásával – a gazdálkodás állapotának felmérésére, a szükséges fej-
lesztések meghatározására végzett vizsgálat.36 A vizsgálatot maga Simon 
Zsigmond tihanyi apát (1865–1891) kérte, amikor átvette apáti hivatalát a 
javadalom birtokán tapasztalt állapotok miatt. Az apátság állandó jövedel-
mei közt ekkor a bérletek (a regálék köréből a tihanyi kocsma, az aszófői, 
örvényesi és tósoki malmok, a halászat és nádlás, valamint Kis-Szőlősön 48 h  
föld), továbbá a gabona- és gyapjúeladásokból, valamint az erdőkből szár-
mazó bevételek szerepeltek. Az erdőket illetően a Simon apát elődje idejé-
ben tett kirívóan hibás gazdasági intézkedések közé tartozott a szántódi 
erdő tölgyeinek kivágása. 1850-ben ugyanis a Déli Vaspálya Társaság kéré-
sére – tekintet nélkül a vágási turnusokra – irtották ki ezeket az érté-
kes fákat. Ezután erről a területről sem a konvenciók, sem az apátság saját 
részére szükséges famennyiséget nem tudták biztosítani. Emellett ‒ ugyan-
csak a somogyi jószágkerületben ‒ több száz hold letarolt vagy kedvezőt-
len bérleti díjért vágásra kiadott erdőrész volt a jabai és endrédi határok-
ban. Simon apát legalább a bérbe adott területek makkal való beültetését  
próbálta meg elérni a bérleti szerződésekben. 1868 novemberében szer-
ződtették az apátságba Tanos Pált,37 aki nem erdőmesteri, hanem főerdészi 
címmel látta el a hivatalát, mivel gazdatiszt felügyelete alatt állt.38 15 éves 
szolgálata hathatós intézkedései közt szerepelt a kapolyi faiskola létesítése.39

A vizsgálatot követően tett intézkedések sorában – a központi jószágkor-
mány utasítása szerint – nem csupán vágásra bérbe adott területek, hanem 
készpénzért végeztetett és értékesített favágások, illetve eladások lehettek. 
Létrehozták a gazdaságokat kezelő, gazdatisztektől független erdőmeste-
ri tisztséget. A hivatal viselőjének lakását Endréden jelölték ki, így Endréd,  
a somogyi jószágrész valamikori központja az erdészet irányításának 
helyévé alakult át.40

Ölfajárandóságukból az apátság szolgálatában álló révészek és cselé-
dek nem adhattak el, sőt, a felesleget be kellett jelenteniük.41 A bérbe adott 

36 Sörös P.: Tihany. 931–944.; Fülöp É. M.: Szántódpuszta. 27–34.
37 Tanos Pál (1843–1912) író, szakíró, a méhészet területén is neves szakember. Mivel a változa-
tos pályát befutó Tanos kertészeti tanulmányokat folytatott, az életéről megjelent ismertetések 
több esetben a pannonhalmi főapátság kertészeként aposztrofálják. Veress D. Csaba: A polgároso-
dás útján (1850–1948). https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/nemesvamos/
pages/n_06_5.htm (letöltés: 2019. január 22.); Tanos Pál: A Bakonyból. In: Erdészeti Lapok 3. (1864) 
304–306. Közli: Bakonyi erdők, bakonyi évszázadok. Válogatás két évszázad írásaiból.  (tema-
tikus szám) Szerk. Oroszi Sándor. In: Erdészeti Közlemények 68. (2006) 70–71. http://epa.oszk.
hu/02400/02451/00083/pdf/EPA02451_Erdeszettorteneti_Kozlemenyek_68_2006.pdf (letöltés: 
2019. január 22.)
38 Fülöp Éva Mária: Szántódpuszta kapitalizmus kori agrártörténete 1848–1945. Doktori disszertá-
ció (kézirat). H. n. 1984. 44.
39 PBFL FIT Tanos Pál tihanyi apátsági erdőmester nyugdíjazási ügye. Simon Zsigmond tihanyi apát. 
Tihany, 1883. február 14.
40 MNL VEML Tihanyi Apátság tisztiszéki jegyzőkönyvek (a továbbiakban: TA tsz. jkv.) 18/1866. 
december 27. Tihany; I. a–c./1867. december 19. Tihany
41 MNL VEML TA tsz. jk. 3, 6/1880. május 31. Tihany. Közli Fülöp É. M.: Szántódpuszta. 45.
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erdei tisztásokat a bérleti idő lejárta előtt a bérlőknek be kellett fásítaniuk, 
alkalmanként az apátságtól kapott makkal beültetniük.42

Az uradalmi gazdálkodás vizsgálatából jól ismert a mező- és erdőgazda-
ságok ellentéte, főleg az erdei legeltetés kérdésében. A szántódi gazdaság  
rétjeit a Balaton-parti homok és a vízzel való elöntés egyaránt fenyeget-
te, súlyos gondokat okozva a takarmány biztosításában. Ezért elhatároz-
ták jegenye- és fűzfadugványokkal való befásítását, melyek beszerzésé-
ről Tanos főerdésznek kellett gondoskodnia. 1874-ben, Czirklpach Károly 
szántódi számtartó a takarmánytermő területeken esett károkat erdőritkí-
tással kívánta volna pótolni, az apátság tisztiszéki ülése azonban Tanos Pál 
javaslatát fogadta el lombtakarmány gyűjtésére.43

Az apátságnak jelentős bevétele származott a juhtartásból. A szántódi 
számtartó a legelőterület csökkenésének egyik okát az erdő új művelés 
alá vételében, az erdei legeltetés korlátozásában látta, s az utóbbi visszaál-
lítása nélkül nem tartotta lehetségesnek az állatok számának megőrzését. 
Magától értetődő módon Tanos Pál főerdész viszont nem az erdő ritkítá-
sát, hanem befásításának folytatását szorgalmazta a rendszeres erdőműve-
lés megkezdett folyamata érdekében.

Boros Mihály szántódi jószágkormányzó még a század vége felé is az 
alábbiról írt: mivel az erdőtörvény életbe léptéig a szabad erdei legeltetést 
nem korlátozták, legelő volt bőven, tehát a legeltetés térben és időben törté-
nő korlátozásának bevezetésére utaló „»előtilos, utótilos, újültetetés« elne-
vezések ismeretlenek voltak”.44 Ám elismerte azt is, hogy ,,az erdőtörvény 
életbe lépte előtt szabad volt a favágás, legeltetés mindenütt, volt is pusztí-
tás”.45 A jószágkormányzó úgy ítélte meg, hogy a hátralékos erdősítés 1896-
ban, illetve a következő évben várható befejezése után az endrédi erdőben 
300 hold legeltethető terület lesz. Ebből azonban 270 hold 0.8–0.9 zárlatú 
volt,46 tehát itt alig sarjadt fű. Legeltetésre valójában 30 hold volt alkalmas, 
0.3 zárlata miatt. Emellett 19 hold tisztással számolhattak, de ez az erdő-
őrök állatainak szolgált állandó legelőül.47

42 MNL VEML TA tsz. jk. 4.c/1871. november 23. Tihany, 11/1869. november 15. Tihany. Közli Fülöp 
É. M.: Szántódpuszta. 45.
43 MNL VEML TA tsz. jk. 3/1879. június 3. Tihany, 3/1877. november 13. Tihany. Közli Fülöp É. M. 
39–40.
44 PBFL FIT Bors Mihály jószágkormányzó az endrédi legelőről. Szántód, 1895. augusztus 20. Az 
erdei legeltetések korlátozása kapcsán az uradalmak gyakorlatában ismertek voltak pl. az „ökörtilos”, 

„lótilos” kifejezések is a juhok erdei legelőjének kijelölt részekről, a többi állat eltiltásának meghatáro-
zására. Szentiványi B.: Piarista kusztodiátus. 287. 306.
45 PBFL FIT Bors Mihály jószágkormányzó jelentése legeltetésről. Szántód, 1896. április 1.
46 A koronaszint záródása, vagyis az aljnövényzet (gyep- és cserjeszint) növekedéséhez szüksé-
ges fény mennyisége biztosításának mutatója. L. pl. Juhász Lajos: Élővilág-védelem. 10.3. Fás tár-
sulások (erdős-fás növénytársulások). Debreceni Egyetem (TÁMOP-pályázat) 2008. https://www.
tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0032_elovilagvedelem/ch11s04.html (letöltés: 2019. janu-
ár 5.)
47 1898-tól azonban, az endrédi erdőn a hátralékos erdősítések befejeztével, mintegy 50 holdon kel-
lett megélnie 14 szarvasmarhának és 78 sertésnek, így attól tartottak, hogy ez utóbbiakat kénytele-
nek lesznek a teljes zárlatú 270 holdra szorítani.
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Szántódon a kis kiterjedésű erdőt a gazdaság bérelte. A ménes, a csor-
da, a gulya a Balaton melletti legelőre járt. A ménes és a szarvasmarhák 
a Balaton és a siófoki országút, a sertések az országút és a major közöt-
ti legelőn voltak, a juhok ezt a legelőt az erdeivel felváltva használták: ,,ha 
baj mutatkozik az erdei bérlet legelőre hajtatjuk, a legelső változtatás úgy 
a juhoknál, mint a sertéseknél a mutatkozó vérbajokat meg szokta szün-
tetni”.48 A jabai erdőnél „szorult viszonyok” mutatkoztak legelő dolgában, 
ezért kénytelenek voltak a szarvasmarhák részére kijelölni a 34 holdas ún. 
berki rétet állandó legelőnek.

Az apátság mező- és erdőgazdasági számadásai apáti rendeletre 1847-től 
négyhavonként készültek.49 Az 1880-as évektől a gazdatisztek számadási 
időszaka július 1-jétől a következő év július 1-jéig tartott.

Az erdészetek irányító személyzeténél a mezőgazdaságokhoz hason-
ló létszámaránnyal találkozhatunk. A tihanyi gazdaság 1900. évi bértáb-
lája szerint50 az erdészeti személyzetet a tihanyi, aszófői és füredi erdő-
őrök képezték. A „Tihanyi Apátság Tihanyi Gazdasága” alkalmazottainak 
lakó- és gazdasági épületeiről teljes képet adnak a zalai oldal majorságai-
ról felvett épületleltárak.51 A leltárakból ismert az erdőőri lakások közül az 
aszófői: a 18. században cselédlakásnak készült, de később kocsmaként is 
szolgált; kőből épült, náddal fedett épületben egy szoba, konyha, kamra állt 
rendelkezésre.

Az 1920-as években az apátság 3995 kataszteri holdas erdészetében a 
következő személyzet dolgozott:52 Traum János erdőmérnök, Hegyi János 
segédtiszt, Szatmári Ignác főerdőőr, hat erdőőr és hat erdőmunkás. A gaz-
dasági alkalmazottak közül az erdészeti személyzet szolgálatára állt egy 
tiszti kocsis, egy igáskocsis, egy tehenes és egy kanász.

A századfordulót követően a Somogy megyei, szántódi kerület jószág-
kormányzójának 1922. évi számadása a mezőgazdálkodást folytató gazda-
ságok és az erdőgazdaság jövedelmezősége mellett feltünteti a főbb fafajtá-
kat is: tölgy, cser, fenyő, gyertyán.53

48 FBFL FIT Bors Mihály jószágkormányzó jelentése legeltetésről. Szántód, 1896. április 1.
49 A negyedéves számadások készítését 1847-ben elrendelő Bresztyenszky Béla tihanyi apát (1838–
1850) szerint, így „azon havakra esnek, melyekben a tartósabb mezei munkáktól, némileg megpihen-
ve zavartalan órákat igénylő dolgaiknak” a gazdatisztek megfelelhetnek. PBFL FIT Bresztyenszky 
Béla tihanyi apát rendelete. 1847. november 3.; MNL VEML TA tsz. jk. 1079/1846. szeptember 6., 
Tihany
50 PBFL GL A pannonhalmi Főapátság tulajdonához tartozó tihanyi gazdaság 1900-ik évi bértáblá-
ja. Tihany, 1900. Január hó 30. Pokorny Frigyes jószágkormányzó, Farkas József ispán (rávezetve: Érk. 
1900. febr[uár]. 14.)
51 PBFL GL Tihanyi apátság tihanyi kerületi gazdaságok. Leltárak. II. Épület-leltár 1909–1912.
52 PBFL FIT A szent Benedek-rendi főapátsághoz és fiókapátságokhoz tartozó összes gazdaságok 
tisztjei és állandó alkalmazottai járandóságának összehasonlító bértáblája. 1928. év.
53 PBFL GL Tihanyi Apátság somogykerületi jószágkormányzósága. A somogykerületi gazdasá-
gok 1922. évi kormányzói számadása.  Tihany, 1922. december 31. Vidóczy Asztrik somogykerületi 
jószágkormányzó
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Központi pénztárba beszolgáltatott jövedelem, 1922

Szántódi gazdaság 2 232 677 K
Tóközi gazdaság 1 877 446 K
Kapolyi gazdaság 2 770 510  K 37 f
Jabai gazdaság    200 695 K 30 f
Erdészet  1 886 489 K54

A Bakonybéli Bencés Apátság – a mintegy háromezer holdnyi földbirto-
kával – birtoknagyságát tekintve a negyedik volt a kongregáció apátságai 
között.55 1886-ban Friedrich Béla bakonybéli számtartó készített kimuta-
tást a főapát rendeletére az apátság javairól.56 A Friedrich által elkészített 
kimutatásnak a központi gazdasági vezetés 21 kérdésére adott válaszából 
kitűnik, hogy az apátság birtokának kiterjedése az 1865-ben befejeződött 
tagosítások után összesen 2355,6 hold volt. A művelési ágak szerinti meg-
oszlását tekintve:

25,47 hold  belsőség
286,13 hold  szántóföld
174,46 hold  rét
175,6 hold  legelő
1682,4 hold  erdő
11,3 hold  csapások

A tagosztályt követően szükségessé vált a mezőgazdaságilag művelt, az 
erdőknél az apátság számára nagyobb jövedelmet jelentő területek szapo-
rítása. A gazdasági tervek szerint 210 hold alkalmas erdőterületet kívántak 
a mezőgazdasági üzemághoz csatolni és telkesíteni. A jelentés készítése-
kor – a bérbe adott területeket is beszámítva – műveltek 360 hold szántót, 
190 hold rétet és 284 hold legelőt. A tervek megvalósítása után számítot-
tak 414 hold szántóra, 220 hold rétre, 200 hold legelőre és 1471 hold erdőre. 
(A hasznavehetetlen berkeket, a kőbányát, a homokgödröt, a halastavat és 
a téglaégető-telepet a legelőterülethez számították.) A földek értékét a tisz-
ta jövedelem alapján határozták meg (4%-os kamatozással számítva, annak 

54 PBFL GL Tihanyi Apátság somogykerületi jószágkormányzósága. A somogykerületi gazdasá-
gok 1922. évi kormányzói számadása.  Tihany, 1922. december 31. Vidóczy Asztrik somogykerületi 
jószágkormányzó
55 A gazdaság történetére lásd Fülöp Éva: A bakonybéli bencés apátság gazdasága 1886-ban. In: 
Agrártörténet – agrárpolitika. Tanulmányok Szuhay Miklós emeritus professzor tiszteletére. Szerk. 
Buza János – Estók János – Szávai Ferenc – Varga Zsuzsanna. Budapest 2006. (Gazdaság- és Társa-
da lomtörténeti Kötetek 4.) 133–143.
56 PBFL FIT A pannonhalmi főapát 5/1886. sz. rendelete folytán felvett kimutatás a bakonybéli gaz-
daságról. Friedrich Béla számtartó. Bakonybél, 1886. február 20.; PBFL FIT A főapát a kataszteri tisz-
tajövedelem közlését kéri az apátságoktól. Pannonhalma, 1886. április 17.
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huszonötszörösét véve).57 Az adókataszterben felvett tiszta jövedelem alap-
ján így a következő értékek mutatkoztak:

360 hold szántó tiszta jöv. 1104 Ft 42 kr értéke 27 610 Ft
140 hold rét tiszta jöv.   885 Ft 62 kr értéke 22 140 Ft
188 hold legelő tiszta jöv.   201 Ft 44 kr értéke   5 036 Ft
146 hold erdőből
elveendő terület tiszta jöv.     50 Ft értéke   7 300 Ft
834 h összesen    becsértéke 62 086 Ft 

A birtok gazdasági szerkezetét a bakonybéli és kajári gazdaságok mellett 
a bakonybéli erdészet alkotta. A kajári erdő, valamint a pápakovácsi erdé-
szet a központi, szentmártoni és a bakonybéli gazdaságok része volt.58

A REND ERDŐGAZDÁLKODÁSA A 20. SZÁZAD ELEJÉN

Az 1901. évi káptalangyűlésre készített főapáti előterjesztés a „Gazdászat” 
tárgykörében képet adott az erdészet állapotáról is.59 Az erdőgazdaságban 
az előző négy évben az átlagos tiszta jövedelem 93 017 K 22 f volt, 29%-
kal magasabb a gazdászati üzemtan szerint meghatározott, elvárt köteles 
jövedelemnél;60 az előző időszakhoz képest pedig 7 202 K 47 f emelkedést 
mutatott. Az erdészet jövedelmezősége emelkedett a főapátsági és tihanyi, 
ám csökkent a zalavári apátságban. A tűzifa-kitermelés 1900-ban ‒ 1887-
hez képest ‒ mintegy 30%-kal kevesebb volt, s így ‒ bár a faárak emelked-
tek ‒ kevesebb bevételt hozott.

Az erdészeti mellékjövedelmeket illetően a főapátsági erdőmester bérbe 
adta a szarvasvadászatot.61 A tihanyi erdőmester pedig a sertéstenyésztés 
meghonosítására törekedett: „1897. óta a tihanyi apátság erdészete is léte-
sített sertés-tenyésztést, a melynek sertésállománya 1900 végéig már 319 
drbbra[!] emelkedett”.62 A zalavári apátságban folyamatban volt a tervezett 

57 A számtartó itt Heinrich Wilhelm Pabst (1798–1868), a neves gazdasági szakíró, a magyaróvá-
ri Felsőbb Gazdasági Tanintézet igazgatója mezőgazdasági üzemtanára hivatkozva, ebbe beleértet-
te a gazdasági épületek értékét (282. §.), és ehhez még hozzászámította az épületek becsárát (283. §).
58 PBFL GL A pannonhalmi Szent-Benedek-Rend főapátságának és apátságainak kataszteri birtokíve. 
Készült: Pannonhalmi Szent-Benedek-Rend Központi Számvevősége. 1933. július 1. A Szent Móric 
vértanúról nevezett Bakonybéli Bencés Apátság birtokrészeinek gazdaságokra bontása 1933-ban
59 PBFL FIT 1901/545. sz. főapát. Főapáti előterjesztés. Gazdászat.
60 Erről lásd pl. PBFL FIT 280. sz./1886. A pannonhalmi főapáttól. Vaszary Kolos, Balatonfüred, 1886. 
júl. 17. (körirat). 3. §. A gazdaságban fekvő tőkék megállapítása.
61 Az 1906-ban kelt határozat szerint a szarvas- és őzagancsok, a vadfogak és -bőrök a jövőben az 
erdészet javára voltak értékesítendők. Csak az erdőmester tarthatta meg az általa elejtett őz vagy 
szarvas agancsát. PBFL FIT 634/1906. Gazdasági főbb ügyek elintézésére főjószágkormányzónak 
felhatalmazás adatik. 6. pont (fogalmazvány) Fehér Ipoly főapát. Pannonhalma, 1906. november 27.
62 PBFL FIT A főapát úr Ő Méltóságának 1901. évi 387. sz. rendeletével összehívott bizottságnak 
jelentése. A Rend gazd[asági]. ügyeiről. Hauer Ágoston, a bizottság előadója. Pannonhalma, 1901. 
augusztus 24.
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332 kh erdőirtás, illetve a tihanyi apátság zalai kerületében ugyanakkora 
terület befásítása.

A rend elsősorban intézményei ellátására törekvő, belső kapcsolatok-
ra építő gazdasági szervezetének és gazdálkodásának jeleként saját keze-
lésben tartotta erdeit is. 1906-ban az erdőterület bérbevételére tett ajánla-
tot elutasították, mivel a főapátság „házilag használja ki erdei termékeit”.63

Bár soha nem vált meghatározó bevételi forrássá, a 19–20. század fordu-
lója táján a gazdaságokban erőteljesen fellendülő ágazat lett a gyümölcster-
mesztés. Mindez összefüggésben állt a hazánkban az 1870-es évek dereká-
tól megjelenő, a hagyományos szőlőterületeket katasztrofálisan sújtó filoxé-
ra-fertőzéssel, hiszen a kipusztult szőlők helyére is gyümölcsfákat ültettek.  
E területek gyümölccsel való betelepítését az akkori Földmívelésügyi 
Minisztérium nemcsak szorgalmazta, de támogatta is. Az immunis tala-
jokra telepített homoki szőlők és a gyümölcsösök terjedése közötti terüle-
ti összefüggés jól nyomon követhető. Továbbá – bár a bencés gazdaságok 
elsődleges feladata mindig is intézményeik ellátása volt – a gyümölcster-
mesztésre irányuló figyelem a századfordulótól a városiasodással, a keres-
let növekedésével is magyarázható. Ez a tendencia mindinkább érezhető-
vé vált a fejlődő balatoni fürdőélettel is kapcsolatba kerülő Tihanyi Bencés 
Apátság birtokán. Az 1901. évi káptalangyűlés határozatai között szerepel 
az a megállapítás, mely szerint kívánatos a gyümölcstermesztés fejleszté-
se, hogy a gazdaságok a székházakat téli gyümölccsel ellássák, sőt, a pince 
számára is termeljenek.64 Fehér Ipoly főapát (1892–1909) 1904-ben adott 
utasítást a rendi mező- és erdőgazdaságok gyümölcsöseinek számbavéte-
lére, illetve meghatározta a gyümölcsösök kezelésének módját.65 Az utasí-
tást az öt apátság gazdasági kezelő közegeihez juttatták el, köztük a főapát-
sági erdőmesterhez.66

A főapáti rendeletre a központi gazdaság győrszentmártoni kerületé-
ben a tarjáni erdészet is jelentette a gyümölcsfák állapotát.67 A jánosházai 
erdőben 1¼ kataszteri holdat ültettek be gyümölcsfával: 33 db alma-,  

63 PBFL FIT 634/1906. Gazdasági főbb ügyek elintézésére főjószágkormányzónak felhatalmazás ada-
tik. 1. pont (fogalmazvány) Fehér Ipoly főapát. Pannonhalma, 1906. november 27.
64 PBFL FIT 1901. évi káptalani iratokhoz. 545. sz. főapát. Gazdászat. Ipoly főapát. Pannonhalma, 
1901. szeptember 9. (Rávezetés: „Folyó 1901. évi nagykáptalanunk tárgyalásait tudomás és miheztar-
tás végett kivonatban a következőkben közlöm a főt. Rendtársakkal azon megjegyzéssel, hogy a káp-
talan alább említendő határozataihoz a magam részéről is hozzájárulok jóváhagyásommal.”)
65 PBFL FIT 330/1904. Utasítás a gazdasági gyümölcsösök kezelésére. Fehér Ipoly főapát. Pannonhalma, 
1904. június 12.
66 Június végéig, a gazda- és erdőtisztek az illetékes jószágkormányzókon keresztül tettek jelentést a 
főapátnak a következőkről:
– a majorbeli és erdei gyümölcsösök területének nagysága
– az itteni gyümölcsfajták, külön megjelölve a termőfák darabszámát
– az utak, táblák melletti gyümölcsfák száma, fajtája
– van-e a gazdatiszteknek bérelt gazdasági gyümölcsöse, s ha igen, mennyi éves bért fizetnek és hány 
darab fát bírnak.
67 PBFL FIT 364/1904. Jelentések a gazdasági gyümölcsösökről. Vaszary Ernő erdőmester. Ravazd, 
1904. június 17.
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60 db körtefával. Mivel nem voltak a legjobb fajtájúak, és a terület egy mély 
völgyben helyezkedett el, ezért a tavaszi fagyok sokat ártottak a termésnek.  
A jánosházai és lacsikkúti erdőőri földilletmények szegélyezésére 85 termő 
szilvafát ültettek, a hiányzók pótlásával ezt 150-re lehetett volna felfej-
leszteni. A termést az erdészet a főmonostori pincészetnek adta el, árusí-
tás mindössze egy alkalommal történt.68 Bérbe adott gyümölcsös az erdé-
szet területén nem volt. A kismegyeri „Kis Erdő”-ben létesített gyümölcsös 
sem túl alkalmas területen feküdt. A 178 gyümölcsfa között volt 36 alma-, 
60 körte-, 15 dió-, 26 szilva-, 23 kajszibarack-, 6 cseresznye- és 12 meggy-
fa.69 Az ugyancsak a központi gazdasághoz tartozó komáromi kerületben, 
a Duna bal partján fekvő füssi erdészetben termő gyümölcsfák a karomi 
10 h 148 öl területű gyümölcsösben70 és a ronkai szőlőtelep melletti 1 h 
700 ölnyi területű faiskolában71 álltak. A fiókapátságok erdészetei közül 

– a tihanyi uradalom erdőgazdaságának a jelentése szerint – az endrédi és 
szántódi erdőkben 2204 diófa volt, amelyek fiatal fák lévén ritkán és keve-
set teremtek.72

A rend egész birtokáról 1906-ban készített, gazdasági alkalmazotta-
kat összesítő kimutatás73 a létszámok változásával utal egyrészt a szántó-
földi művelés terén előrehaladó gépesítésre és a művelési ágak arányának 
megváltozására (az intenzív művelés térnyerésével a takarmánytermesztés 
növekedésére), másrészt az állattenyésztés belterjesebbé válására (külön 
tüntetik fel a takarmánnyal foglalkozó cselédeket; megjelennek a tejjel, tej-
termékekkel dolgozó alkalmazottak; sőt, a hizlalással foglalkozók száma is 
jelentős; erőteljesen csökken viszont a juhászoké). Az erdészeteknél 39 főt 
alkalmaztak (két erdőmester, egy pagonyerdész, két erdész, egy gyakornok, 
két vadász, egy körvadász, egy körerdőőr, kilenc vizsgázott és tíz további 
erdőőr, hat I. osztályú erdőőr, egy II. osztályú erdőőr, két II. osztályú segéd-
erdőőr, egy raktáros). Az erdészeti személyzet rendelkezésére állt két tisz-
ti kocsis, hat igáskocsis, három fő az igáskocsisok mellé, három kanász és 
egy tehenes.

Az 1912. évi káptalan határozata szerint ,,az erdőtisztek fizetése a gazda-
tisztekével teljesen egyenlővé tétetett”.74 Az erdőtiszteknél megmaradt az 
erdőgyakornoki cím, a többi rangfokozat így módosult:

68 1889-ben, 20 K 60 f bevétellel.
69 Az itteni erdő területén emellett 800 öl szőlőt is műveltek. PBFL FIT 364/1904. Jelentések a gaz-
dasági gyümölcsösökről. Lamos László Aladár ispán. Kismegyer, 1904. június 30.
70 1270 fáját 841 körte-, 301 alma-, 128 szilvafa alkotta.
71 112 fa, ebből 10 körte-, 45 alma-, 24 sárgabarack-, 17 cseresznye-, 16 meggyfa.
72 PBFL FIT 364/1904. Jelentések a gazdasági gyümölcsösökről. Borsos István erdőmester. Endréd, 
1904. június 29.
73 PBFL GL A szent Benedek-rendi főapátsági és fiókapátságokhoz tartozó összes gazdaságok tiszt-
jei és gazdasági alkalmazottak járandóságainak összehasonlító bértáblája, rang és minőség szerint. 
1906.
74 PBFL GL Az 1912. évi káptalan jegyzőkönyve. ,,Gazdasági kormányzat. II. Gazdasági kezelő közegek”
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– segéderdőmérnök = régi III. osztályú erdész,
– erdőmérnök  =  III. osztályú erdőmérnök =  régi II. osztályú 

erdész,
  = II. osztályú erdőmérnök  =  régi I. osztályú 

erdész,
  = I. osztályú erdőmérnök   = régi főerdész, 

– főerdőmérnök  = régi erdőmérnök.

A káptalanra készült főapáti előterjesztés kiemelte, hogy birtokaikon 
az erdészetek elsődleges feladata „a közelükben levő mezőgazdaságokat 
és rendi házakat” ellátni megfelelő tűzifával, fedezni a konvenciókhoz és 
a belső szükséglet kielégítésére kellő mennyiséget. „Az épületfa termelé-
sére egyre jobban történnek ugyan a munkálatok, a melyekből most még 
idő előtti volna a következtetés. […] a szükséges épületfa legnagyobb részét, 
most is vásárolni kellett.”75

A REND GAZDASÁGI KRÍZISE AZ I. VILÁGHÁBORÚT 
KÖVETŐEN, A VÁLSÁG FELSZÁMOLÁSÁRA TETT LÉPÉSEK 
Az I. világháború évei és a bencés gazdaságokat is érintő, Trianon okoz-
ta területvesztés, valamint a hazai gazdasági helyzet általános romlásá-
nak hatása – a hibás gazdasági lépésekből is eredő veszteségek következté-
ben – felerősödött a rend anyagi körülményében.

Bárdos Remig főapátnak (1920–1932) az 1921. évi – az azt megelőzően, 
a háborús évek miatt már kilenc éve össze nem hívott – káptalanra készült, 
gazdálkodásuk általános állapotát bemutató megnyitó beszéde így össze-
gezte az erdészeti üzemág eredményeit:76

Összes bevételek évi átlaga   1 531 431 K,
Összes kiadások évi átlaga     722 532 K,
Készpénzjövedelem évi átlagban    808 899 K.

A ciklusban az évi átlag tiszta jövedelem 697 404 koronával, magyar hol-
danként 30 koronával lett magasabb, azonban ezt a tűzifa árának nagyará-
nyú emelkedése okozta. Az erdészetek a szükséges tűzifával ellátták a köze-
li mezőgazdaságokat és rendi házakat, fedezték a patronátusi illetménye-
ket. „Az épületfa termelésére folynak a munkálatok, de egyelőre az ilyen fát 

75 PBFL GL 1912. évi káptalangyűlés iratai. Főapáti előterjesztés. Gazdasági jövedelmi ágak. Erdészet. 
Közli Fülöp Éva: „Gazdászati ügyek” a magyarországi bencés kongregáció 1912. évi káptalanján.  
A birtokok növénytermesztése és állattenyésztése. In: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 
József Attila Megyei Könyvtár Évkönyve. Szerk. Takács Anna – Monostori Imre. KEMÖ József Attila 
Megyei Könyvtára, Tatabánya 2000. 119–139: 135.
76 Az előterjesztés nem vonatkozott a kisebb erdőterületekre és az országhatáron kívülre került, 
elvesztett füssi erdőkerületre.
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még vásárolnunk kell.”77 A zalaapáti, kapolyi és szentmártoni téglagyárak-
hoz fűrésztelepek is kapcsolódtak. Termékeik közt – a tégla és cserép mel-
lett – a rendi erdők (Csács, Gerencsér, Pápakovácsi) fenyőfájából fűrészelt 
épületfa, továbbá kemény deszka és bútoranyag volt megtalálható.78

A gazdasági ügyekben tapasztalatlanul mozgó, hibás döntéseivel a rend 
gazdasági válságának elmélyülését elősegítő főapát tevékenysége éles kriti-
kát kapott a rend gazdasági ügyeinek rendbetételére törekvő tagjai részé-
ről. Amint Gácser Kalazant főjószágkormányzó79 is megfogalmazta, gon-
dosabb kezelésnél nem fordulna elő, hogy egyes gazdaságok kedvező idő-
járású években is veszteséget produkálnak. Különösen „résen kell lenni” 
az erdőknél, melyre íme egy példa: a keményfaerdő a főapátsági birtokon  
10 628 hold, a tihanyi apátságnál 7181, a zalavárinál 3315, a füssi gazdaság-
nál volt puhafaerdő 600 hold – ám a jövedelmük például 1916–1919 között a  
főapátságnál 1 231 153 K, Tihanynál 400 000 K, Zalavárott 425 000 K,  
Füs sön 250 000 magyar/140 200 cseh korona! Különösen kirívó az arányta-
lanság, mert Füssnél a gazdaság egy évben sem térítette meg a fát az erdé-
szetnek.80

A rend pénzügyi válsága felszámolásában egyaránt része volt a gazda-
ság irányítására létrehozott rendi Gazdasági Bizottság munkájának, benne 
a számtartás korszerűsítésének, a Szentszék és az állam kormányzati köz-
reműködésének. Továbbá jelentős szerepe volt a képzett rendi ellenőr-
zés kialakításának. Ez a fordulat az 1920-as évek végétől bontakozott ki a 
bencés birtokok gazdasági irányításában: az okleveles világi kezelőtisztek 
mellett kialakult a képzett rendi ellenőrzés. A rendtagok közül nemcsak 
agrárszakoktatásban részt vettekről, hanem erdészeti, illetve kereskedel-
mi tanulmányokat végzőkről is van tudomásunk. Tardos Vida Sopronban 
folytatott erdészeti tanulmányokat (1938–1942), majd 1945–1946 között a 
bakonybéli apátsághoz tartozó gazdaságot vezette.81

Az erdészeti személyzet összetételét mutatja ebben a korszakban, az 
1920-as években – valószínűsíthetően 1927-ben – kelt bértábla:82

– erdőmester,
–  erdész, gyakornok, pagonyerdész, (I. osztályú körerdész), II. osztályú 

körerdész,

77 PBFL FIT 15. sz. 1921. évi Káptalan. Káptalani megnyitó beszéd (fogalmazvány) VII. Gazdasági 
ügyek. 10. Erdészet
78 PBFL FIT Gazdasági s egyéb tájékoztatók az 1925. aug[usztus]. 19-i dékángyűlésen. (hiányos, csak 
1–8. p.)
79 Gácser Kalazant OSB (1877–1965) 1939-től főjószágkormányzó, Pannonhalma, ezt a tisztét 1946-
ig töltötte be. Névtár. 143–144. 1101. sz.
80 PBFL FIT Gácser József Kalazant OSB levele a főapáthoz a jószágkormányzói és főjószágkormány-
zói munkakörökről. Komárom, 1922. január 4.
81 Tardos Vida OSB (1907–1963) 1942–1945 jószágkormányzó, Pannonhalma, 1945–1946 gazdaság-
vezető, Bakonybél. Névtár. 188. 1343. sz.
82 PBFL GL Bértábla, 1927.[? a pénzjárandóság még koronában, a pengő bevezetése 1927. január 1-től, 
a szegődményesek közt szerepelnek már 1927. január 1-jén felvettek is]
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–  körerdőőr, vizsgázott erdőőr, nem vizsgázott erdőőr, erdőőr,  
I. osztályú erdőőr, II. osztályú segéderdőőr,

– vadász,
– raktáros,
– tiszti kocsis, igás kocsis, létszám igásfogatok szükségletére,
– kanász, személyzet tehenese.

Az apátságok erdészeti személyzete gazdasági üzemegységekre lebont-
va szintén meghatározható a bértáblából, rávilágítva az egyes erdészetek 
jelentőségére, nagyságára:

Főapátság: Ravazdon egy erdőmester, egy gyakornok, egy vadász, egy 
raktáros, egy vizsgázott erdőőr, egy tiszti kocsis, három igás kocsis, három 
fő az igásfogatok szükségletére; Jánosházán egy pagonyerdész; Varsányban 
egy körerdőőr, két vizsgázott erdőőr; Szentmártonban egy vizsgázott erdő-
őr; Jánosházán három vizsgázott erdőőr; Lacsikkúton és Vadalmáson egy-
egy vizsgázott erdőőr, egy-egy nem vizsgázott erdőőr; Hármastarjánban 
két; Tamásiban, Gerencsérben egy-egy vizsgázott erdőőr, Hecsén egy 
erdész, két erdőőr; Füssön egy erdész, két erdőőr;

Bakonybél: Bakonybélen és Kajáron két-két erdőőr; 
Tihany: Endréden egy erdőmester, négy I. osztályú erdőőr, három 

II. osztályú erdőőr, három kanász, egy tiszti kocsis, három igás kocsis, 
egy személyzet tehenese; Kapolyon és Jabán egy-egy I. osztályú erdőőr; 
Kisszőlősön (Zala) egy II. osztályú segéderdőőr;

Zalavár: Bárándon egy II. osztályú körerdész, egy I. osztályú erdőőr, két 
erdőőr; Zalaváron és Radán egy-egy erdőőr; Csácson egy II. osztályú erdőőr.

A RENDI GAZDÁLKODÁS A VÁLSÁG LEKÜZDÉSE UTÁN.  
A BIRTOKOK ÁLLAMOSÍTÁSA A II. VILÁGHÁBORÚT 
KÖVETŐEN
A rendnek az 1938. évre lényegében sikerült a belső gazdasági válsága fel-
számolását végrehajtania, amelynek a megoldásában a fent említett ténye-
zők mellett Nagy Vencel OSB főszámvevő elhivatott munkálkodása is sze-
repet játszott.83 Ez abból a szempontból is nagy eredménynek tekinthető,  
mert ezek az évek köztudottan a magyar mezőgazdaságot súlyosan érintő 
gazdasági világválság időszakát jelentik, s magukban foglalják az 1930–
1931. évi nagy szárazságot.

A két világháború közötti időszakból említést érdemel az 1934-ben, 
Kelemen Krizosztom (1933–1950) főapát idején született új rendelkezés, 
amely a megváltozott körülményekhez igazodva újra szabályozta a rend 

83 Tevékenységére lásd Fülöp Éva: A képzett rendi ellenőrzés kialakulása a bencés kongregáció birto-
kain. In: Falvak, földek, földművesek. Szerk. Pócs Gyula. Budapest 2004. 201–218.
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gazda- és erdőtisztjeinek járandóságát.84 Az 1935. január 1-jén érvénybe 
lépő rendelkezés előírta, hogy az okleveles gazdászokat és erdészeket egy 
év próbaidő után véglegesíthetik. A kezdő segédtiszti besorolást ez esetben 
a helyettes intézői, a segéderdőmérnökit a helyettes erdőmérnöki fokozat-
ba való lépés követte. A tisztek további besorolását öt osztály 13 fokozata 
(egy évtől negyven év szolgálati ideig) szerint határozták meg (a segédtiszt, 
helyettes intéző, intéző, főintéző, jószágfelügyelő, illetve a segéderdőmér-
nök, helyettes erdőmérnök, főerdőmérnök, erdőfelügyelő címek elnyerésén 
keresztül). Az évi törzsfizetés mellé irodailleték (40-től egészen 720 pengő-
ig terjedhetett) s az intézői, illetve erdőmérnöki cím eléréséig havi élelme-
zési költség is járult, valamint különböző pótlékok kapcsolódtak, nagyrészt 
a családi állapottól függően (lakás, fűtés, világítás, családi pótlék, két gyer-
mek után a taníttatásukra ösztöndíjak, továbbá kert, tejjárandóság, barom-
fitartás, méhészet, az uradalmi vendégek ellátása, sertéshizlalás, hivatalos 
kiküldetések napidíja és utazási költsége, fogathasználat stb.).

A rendi birtokok gazdatisztjeinek 1937. évi bértábláját vizsgálva érde-
mes figyelmet fordítani a készpénzfizetés és az egyéb juttatások arányára.85  
A termény- és pénzjárandóságnak az 1914. évihez viszonyított hasonló ará-
nyú megoszlása a gazdálkodási viszonyok bizonyos konzerválódására utal.

A gazdasági tisztségviselők készpénz melletti természetbeni járadékai a 
bencés birtokokon: 
jószágfelügyelő, erdőtanácsos, főintéző − 100 l óbor, 300–1500 kg búza, 
500 kg búzaocsú, 1825 l tej, 50 P világítás, 400 P lakás, 30 P orvos, 1200 
öl kert, egy db húsvéti bárány, 48 űrméter kemény hasáb tűzifa, 200–600 
P ösztöndíj, 1000 P fogattartás, 20 db baromfitartás, 30 db sertéslegeltetés;
intéző, gazdasági mérnök, erdőmérnök − 100 l óbor, 300–900 kg búza, 
500 kg búzaocsú, 1825 l tej, 50 P világítás, 400 P lakás, 30 P orvos, 1200 
öl kert, egy db húsvéti bárány, 48 űrméter kemény hasáb tűzifa, 1000 P 
fogattartás, 20 db baromfitartás, 30 db sertéslegeltetés (egy főnél 80 kg méz 
is szerepel);
segédtiszt, segéderdőmérnök, gyakornok − 100 P (egy főnél 200 P) lakás, 
30 P orvos, nyolc űrméter kemény hasáb tűzifa, 500 P (egy főnél 1000 P) 
fogattartás.

84 Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Agrártörténeti Iratok Gyűjteménye (a továbbiakban: 
MMgMK AI) 7892/1. 992/[19]34. sz. főapáti rendelet. A Pannonhalmi Szent Benedek-Rend gazda- és 
erdőtisztjeinek járandósága. Kelemen Krizosztom főapát. Pannonhalma, 1934. november 1.
85 PBFL GL A szent Benedek-rendi gazdatisztek 1937. évi bértáblája.
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A rendi birtokok erdészeti tisztségviselőinek 1937. évi bértáblája86

Név és szolgálati minőség Összes illetmény 
pénzértéke/P (100%) Készpénz/P aránya

erdőtanácsos

Takács Zsigmond 8202 4800
58,52%

erdőmérnök

Fritsch Antal 6382 3500
54,84%

Fodor Nándor 6042 3100
51,30%

Tóth Ferenc 6402 3100
51,30%

segéderdőmérnök

Szil István 3050 1800
59,01%

Az 1930-as években a rend 54 község határában elterülő birtokainak87 az 
irányítását 25 diplomás mezőgazdász és négy erdőmérnök látta el. Mintegy 
40 000 kataszteri hold produktív vagyont − körülbelül 20 000 hold szántót, 
ugyanannyi erdőt − számítva egy-egy képzett tisztre 2−3000 hold kezelé-
se esett.88 A rend földtulajdonának 1933. évi kataszteri birtokíve alapján, 
a Központi Számvevőség kimutatása szerint a birtokot ekkor a következő 
gazdasági egységekre elkülönítve kezelték (külön megjelölve a Főpénztár 
elszámolása alá tartozóakat):89
– pápakovácsi erdőgazdaság (kertgazdaság, kastély, Bakonyjákó, Döbrönte, 
Győrszentiván, hecsei erdő, Vének, Izsákfa);

86 Az alapul vett beszámítási egységárak:
búza 1 kg/20 fillér tej  1 l/16 fillér
búzaocsú 1 kg/10 fillér kert 100 P
óbor  1 l/60 fillér tűzifa/űrm. 15 P
A szokásos „húsvéti bárány”-ajándékra 10 pengőt számítottak. PBFL GL A szent Benedek-rendi gaz-
datisztek 1937. évi bértáblája.
87 Kelemen Krizosztom OSB főapát 1944-ben, a közellátási miniszterhez írt kérvényében rögzítette: 

,,A Pannonhalmi Szent Benedek-rendnek 19 mezőgazdasági intézősége és 4 erdőhivatala kezelésében 
vannak 8 vármegyében és mintegy 48 községben fekvő mező- és erdőgazdasági ingatlanai.” PBFL FIT 
132/45. Kelemen Krizosztom főapát a közellátási miniszterhez.
88 Nagy Vencel OSB főszámvevő (1931–1938) gazdasági notesze adatai alapján, az 1930-as évek ele-
jén, a rendi birtokokat 19 mezőgazdaság, öt erdészet, négy üzem (téglagyár, központi pince, balaton-
füredi fürdő, tömördi keserűvíz telep) alkotta. Az erdőket a következő üzemegységekben kezelték: 
ravazdi, pápakovácsi (Pápakovácsi, Döbrönte, Bakonyják községek határában), bakonybéli (Ravazd, 
Szentmárton, Nagyécsfalu, Tényőfalu, Bakonypéterd, Veszprémvarsány, Gic, Lázi községek határá-
ban), balatonendrédi és bárándi. MMgMK AI 7658. Nagy Vencel OSB gazdasági notesze. (másolat)
89 PBFL GL A pannonhalmi Szent-Benedek-Rend főapátságának és apátságainak kataszteri birtokíve. 
Készült: Pannonhalmi Szent-Benedek-Rend Központi Számvevősége. Pannonhalma, 1933. július 1.



64

– ravazdi erdőgazdaság (Bakonypéterd, Gicz, Győrszentmárton, Lázi, 
Nagyécsfalu, Ravazd, Tényőfalu, Veszprémvarsány);
– bakonybéli erdészet, kajári erdő (pápakovácsi erdészet); 
– balatonendrédi erdőgazdaság (Zamárdi, Balatonendréd, Kapoly, Tihany, 
Aszófő, Balatonszőllős, Balatonfüred);
– bárándi erdőgazdaság (Zalaapáti, Esztergály, Nagyrada, Kisrada, Orosz-
tony, Zalavár, Csácsbozsok).

A gazdálkodás szanálásának eredménye tükröződik a II. világhábo-
rú előtti utolsó, 1939. évi nagykáptalanra készült főapáti előterjesztésben.90 
Az előterjesztés a legutóbbi káptalan óta eltelt öt évről, az 1934–1938 
közötti gazdasági évekről ad számot: „Vizsgáljuk a múltat s keressük ennek 
tanulságait”.91

A bencés birtokok művelési ágak szerinti megoszlása  
az 1939. június 30-ai állapot szerint92 

Művelési ág kh öl
Az egész területhez 

viszonyított  
százalékos aránya

szántóföld 22 490 744 35,14%
kert 315 719,8 0,49%
rét 4128 1570,7 6,45%
szőlő 186 596 0,29%
legelő 7311 1304 11,43%
erdő 19 464 83 30,42%
nádas 725 442 1,13%
földadó alá  
nem eső terület

9373 77,8 14,65%

Összesen 63 995 737,3 100%

A művelési ágak között az értékes szántóterület aránya kevés, az orszá-
gos átlagot azonban meghaladta az erdő. Ami a százalékos arányt illeti, a 

„helyes megoszlás szerint” a szántó 60–70%, az erdő 15%, a földadó alá nem 
eső terület 4% lett volna. A rendi birtokon ellenben a szántó az elvárható-
nak csupán a fele, az erdő azonban kétszerese, a földadó alá nem eső terü-
let a Balaton miatt csaknem négyszerese volt.

90 PBFL GL Főapáti előterjesztés a rendi gazdálkodásról. 1934–1938. Pannonhalma, 1939.
91 Az előterjesztés alapját a következő kimutatások képezik: az 1933/34., 1934/35., 1935/36., 1936/37., 
1937/38. gazdasági évekre vonatkozó adatok. Mivel 1938 nyarán a nagykáptalant nem tudták meg-
tartani, ezért tárgyalják az 1938/39. év eredményeit is úgy, hogy valójában hat év eredményeit veszik 
szemügyre.
92 A visszatért Deáki, Komárom, Komáromfüss gazdaságok beszámításával.
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Az ágazatok közül az erdészet elméleti jövedelmezőségét a tőke 4%-ában 
állapították meg: „ha a nagyobb kockázatoknak kitett mezőgazdaság-
tól várunk ennyit, akkor az az erdészetnek kell ennyit jövedelmeznie”.93  
A kimutatások szerint a mezőgazdaságok és erdészetek a vizsgált öt éves 
átlagban egyformán 3,35%-ot jövedelmeztek. A mezőgazdasági területek 
egy holdjára átlagban 18,2, az erdészetiek egy holdjára 16,40 P jövedelem 
esett.

1934/1938 közötti gazdasági évek

Rendi erdészetek  
összesen 

Üzemtani elvek szerint 
4%-kal számított, elvárt 

átlagos jövedelem/P
Tényleges 5 évi átlag/P

368 240 291 368
100% 79,77%

1939-ben az erdészeti üzemágat 19 464 kh 83 öl erdészeti területen 75 
fő alkalmazottal működtették:
négy okleveles erdőtiszt,
négy pagonyerdész,
31 erdőőr,
négy vadőr,
hat erdőlegény és segéderdőőr,
26 egyéb alkalmazott.
Fizetésük (kp és felértékelt természetbeni járandóság):   81 588,65 P
Erdőgazdaságnál alkalmazott napszámosoké:    83 187,73 P
Fizetés összesen:     164 776,38 P94

Az öt erdészet között veszteséges nem volt, sorrendjük a három gazdasá-
gi év átlagában az alábbiak szerint alakult:

Erdőgazdaság Hozadék a tőke után
Bakonybél 16,19%

Pápakovácsi 12,60%
Ravazd 8,50%
Báránd 7,51%
Szántód 2,09%

93 PBFL GL Főapáti előterjesztés a rendi gazdálkodásról. 1934–1938. Pannonhalma, 1939. IV. A tőkék 
és a gazdaságok, üzemek számadásainak összehasonlítása. b. Erdőgazdaságok.
94 PBFL GL Főapáti előterjesztés a rendi gazdálkodásról. 1934–1938. Pannonhalma, 1939. Mellékletek. 
Üzemi adatok.
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A már a háborús időszakban készült, az 1941/42. gazdasági év eredmé-
nyeit összefoglaló főszámvevői jelentés adatai alapján a művelt területből 
a mezőgazdaságok 36 700 kh 176 öl, az erdészetek 19 673 kh 973 öl 
területtel részesedtek. A mezőgazdálkodást az öt apátsági uradalomban 20 
gazdaságban, az erdőművelést öt erdészetben folytatták.95 A faállomány az 
1940/41. gazdasági évben 3 386 440,40 P értéket jelentett.96

Bár a gazdaságok és erdészetek teljesítménye továbbra sem volt egyenle-
tes, de az 1920-as évek nagy belső gazdasági válságán átjutottak, stabilizál-
ták a rend gazdálkodását.

A mezőgazdaságok és erdészeti üzemek területének aránya

Gazdasági év 1933/34 1934/35 1935/36 1936/37 1937/38
terület/kh

Gazdaságok 
összesen 32 795 33 190 33 190 34 252 34 252
Erdészeti üzemek 
összesen 17 762 17 767 17 767 17 767 17 767
Erdészeti üzemek 
területének %-os 
aránya 54,16% 53,53% 53,53% 51,87% 51,87%

A mezőgazdaságok és erdészeti üzemek tiszta jövedelme

Gazdasági év 1933/34 1934/35 1935/36 1936/37 1937/38
tiszta jövedelem/P

Gazdaságok 
összesen 636 050,24 280 079,10 747 413,07 974 656,75 504 268,80
Erdészeti üzemek 
összesen 219 999,48 231 645,43 296 960,40 334 858,58 374 071,86
Erdészeti 
üzemek tiszta 
jövedelmének %-os 
aránya 34,58% 82,70% 39,73% 34,35% 74,18%

95 Az egyéb gazdasági egységeket a győrszentmártoni téglagyár, a központi pince, a tömördi keserű-
víz-telep és a balatonfüredi fürdő alkották. PBFL GL Főszámvevői jelentés az 1941/42. gazdasági évre. 
Vidóczy Asztrik főszámvevő. Pannonhalma, 1943. november
96 PBFL GL Kivonat az 1938/39., 1939/40. és 19140/41. gazdasági évekre vonatkozó főszámvevői jelen-
tésekből. I. Vagyon.
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Mezőgazdaságok és erdészeti üzemek: az összes terület jövedelméből egy 
kataszteri holdra eső rész 

Gazdasági év 1933/34 1934/35 1935/36 1936/37 1937/38
összes terület jövedelméből egy kh-ra esik/P

Gazdaságok 10,39 8,46 22,52 28,34 11,37
Erdészeti üzemek 12,38 13,03 16,71 18,65 21,01

A RENDI GAZDÁLKODÁS FELSZÁMOLÁSA  
A II. VILÁGHÁBORÚT KÖVETŐEN
1945. március 18-án tették közzé a Magyar Közlönyben az Ideiglenes 
Nemzeti Kormány ,,A nagybirtokrendszer megszüntetéséről és a föld-
műves nép földhözjuttatásáról szóló 600/1945.M.E. számú rendelet”-ét.  
A földbirtokreform-rendelet, melyet az év őszén a nemzetgyűlés törvény-
erőre emelt, köztudottan minden 1000 kataszteri holdat meghaladó mező-
gazdasági birtok (az összes földterület több mint harmada) teljes egészé-
ben – az ingatlanhoz tartozó élő és holt felszereléssel, gazdasági épületek-
kel együtt – való igénybevételéről szólt (11., 25. par.). Az erdőket állami 
kezelésbe vették.97

A rend kísérletet tett arra, hogy az addigi szakalkalmazottairól gondos-
kodjon. 1945 májusában így próbált erre módot keresni Gácser Kalazant 
OSB főjószágkormányzó:98 „a leggyorsabban hozzá kell fognunk a taka-
rékossághoz, az ú. n. leépítéshez ott, ahol csak lehet, hogy minél tovább 
tudjuk biztosítani a rendtársak együttélését és így bevárni a bizonyta-
lan, vagyis inkább nagyon sötétnek látszó jövőt. A leépítésnél legelső sor-
ban úri, tisztviselői alkalmazottainkra kell nézetem szerint gondolnunk, 
akiket a Rend anyagi ügyeinek nagyobb méretére való tekintettel kel-
lett alkalmaznunk. A mai kisebb méret ezeket már nem bírja el, sem a 
régi fizetést nem bírjuk el, sem a régi elfoglaltságot nem tudjuk biztosí-
tani. Gondolnunk kell itt a számvevőségi, főkönyvtárosi alkalmazottak-
ra, akiknek a teendőit rendtársak is el tudják látni, továbbá az építőmeste-

97 A bencés birtokokra vonatkozóan lásd Fülöp Éva Mária: ,,Megindult a föld lábunk alatt...”  
A Pannonhalmi Bencés Főapátság Győr megyei gazdaságainak sorsa az 1945. évi földreform után. In: 
Győri Tanulmányok. Tudományos Szemle 21. (1998: 2. sz.) 5–41.
98 A bencés birtokállomány gazdasági vezetéséből kiemelve a fentiekben már többször említett 
Gácser Kalazant OSB főjószágkormányzó életútjának a birtokok elvételét követően bekövetkezett 
alakulását, őt 1947 júliusától Tihanyba disponálták, ahol lemondásáig füredi fürdőigazgatóként 
működött. A tihanyi apátság megmaradt 100 holdjáról már 1947-ben vita bontakozott ki az apátság 
konventjében, bérbeadását illetően. Azért kellett ezt megfontolás tárgyává tenniük, mert az előző évi, 
1946-os deficitet még fedezte a somogyi erdők eladott fája, de az erdők elvétele után már nem tud-
ták pótolni a veszteséget. Gácser Kalazant a 100 holdat a fürdő újraindítására javasolta fordítani, de a 
rend a területet a Bittera cégnek adta bérbe, ami itt illóolaj-ültetvényt létesített − megalapozva ezzel 
Tihany napjainkban is méltán híres, vonzó nevezetességét. Sólymos Szilveszter OSB: Balatonfüred-
fürdő bencés kézben 1743–1949 között. Bencés Apátság, Tihany 2003. 65–73. 70.
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ri, főapátsági orvosi és rendi ügyészi állásra, valamint a rendi összes gaz-
datiszti állásokra. […] Az erdőtisztek(k)et elgondolásom szerint át fogja 
venni az állam, amint az erdők kezelését átveszi, addig is az ő ellátásuk 
biztosítva látszik”.99

1945 júniusában az erdőtisztekről rendelkezett Kelemen Krizosztom 
főapát: „A földreform-rendelet végrehajtása során mezőgazdasági birto-
kainkat – csekély terület meghagyásával – a juttatottak között kiosztot-
ták, erdőbirtokainkat pedig állami tulajdonná nyilvánították. Mező- és 
erdőgazdasági ingatlanainknak a gazdasági év közben történt igénybevé-
tele, valamint a legutóbb megjelent III. sz. végrehajtási rendelet /Magyar 
Közlöny, jún. 7. 45. sz./ intézkedései folytán előállott kényszerhelyzetben 
az alábbiakat rendelem:

1./ Az összes gazdasági tisztviselők /:gazdatisztek/, segédtisztek, könyve-
lők, írnokok, stb./ szolgálati jogviszonya birtokainknak az állam által tör-
tént igénybevétele és a juttatottak között való kiosztása folytán automati-
kusan és ténylegesen megszűnt. […]

2./ Erdőbirtokaink tisztviselőinek /:erdőtisztek, írnokok, stb./, valamint 
egyéb alkalmazottainknak szolgálati jogviszonyát a III. sz. végrehajtási 
rendelet 58. § 1. bek.-ében foglalt rendelkezések az irányadók.

Minthogy abban az esetben, ha a fakitermelést azonnal megkezdjük és 
kellően folytatjuk akként, hogy október 31. napjáig befejezést nyerjen, az 
idei rendes és rendkívüli fahasználat bennünket illet, felkérem az erdő-
hivatalok vezetőit, hogy a rend érdekeinek védelmében a fakitermelést 
minden rendelkezésre álló eszközzel és módon megkezdeni, illetve foly-
tatni és okt. 31-ig befejezni szíveskedjenek. Ez esetben a június 15 és okt. 
31– között kitermelt famennyiség után a Rendnek juttatott bevételnek 
5%-át a vezetőtiszt, továbbá 5%-át a beosztott erdészeti személyzet kapja 
prémiumként.”100

Az a kérés, mely szerint a célvagyonok sorsa felett az illetékes három 
tagú tárcaközi bizottság döntéséig ne osszák fel a bencés birtokokat, nem 
járt eredménnyel.101 Kivételes elbánás alapján egyes püspökségek, birto-

99 PBFL FIT 325/45 Javaslatok a mielőbbi gazdasági tanácsülésre és konventülésre. Gácser Kal. József. 
Pannonhalma, 1945. május 4.
100 PBFL FIT 456/45 Pannonhalma, 1945. június 23. napján. Kelemen Krizosztom pannonhalmi 
főapát. A Pannonhalmi Főapáttól. 456/945. Valamennyi Szent Benedek-rendi jószágkormányzónak, 
/helyettesüknek/ és gazdaságvezetőknek, Székhelyükön.
101 PBFL FIT 386/45. 1732/1945/III. Országos Földbirtokrendező Tanács, Veres Péter, Országos 
Földbirtokrendező Tanács elnök. Budapest, 1945. május 15. A Pannonhalmi Szent Benedek 
Főapátságának, Pannonhalma. Tárgy: A pannonhalmi Szent Benedek Rend főapátságának, valamint 
a Bakonybéli, Dömölki, Tihanyi és Zalavári Apátságoknak kérelme az egyházi és célvagyoni birto-
kokra vonatkozó intézkedés iránt.
Somogy megyére lásd még Kanyar József: Földosztószervek és működésük Somogy megyében. In: 
Levéltári Közlemények 31. (1960) 37–70: 61. Hiv. MNL Somogy Megyei Levéltára (a továbbiakban: 
SML) [Somogy] Megyei Földhivatal Iratai 839/1945./
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kos szerzetesrendek stb. 100 kataszteri holdat megtarthattak.102 Azonban, 
amint az ismeretes, a politikai fordulat éve után az 1945-ben meghagyott 
földek birtokosai hamarosan kuláklistára kerültek, s arra kényszerültek, 
hogy e földterületeket előbb-utóbb „felajánlják” az államnak.103

Overview of the forest management of the Hungarian 
Benedictine congregation (1848‒1950)

ÉVA MÁRIA FÜLÖP

Following the end of the Ottoman Turkish occupation, the Hungarian 
Benedictine congegation was re-established with five abbeys. After the lib-
eration of serfs and the closure of land redistribution trials in 1885 the land 
use ratio of fields (31.62 %), forests (30.52 %) and pastures (16.37 %) were 
the largest. In the second half of the century the role of forestry remained 
significant in the economy of the Benedictine lands in Veszprém, Zala and 
Somogy counties.

In the highly centralized system that mirrored the monastic structure 
of the Order the central steward, operating from Pannonhalma, had an 
immediate authority and control over the management of the Archabbey’s 
forests, which entailed the control over both work processes and admin-
istration. He was the immediate superior of the Archabbey’s inspector of 
forests, a position created in the head estate in the second half of the 19th 
century. The inspector’s authority covered the Archabbey’s forests as well 
as those of the Bakonybél Abbey in Veszprém county. The forests of the 
Tihany and Zalavár Abbeys were managed by one forestry officer each.

As a sign of the Order’s structure and economy that mostly aimed at 
self-sufficiency and internal connections, the forests remained in the 
order’s management for the whole period.  In 1898 there was a review of 
the administration of the Archabbey’sforests. The Archabbot requested 

“experts of the field” from the Minister of Agriculture to provide analysis 
on the working of some of the farms and forests of the Archabbey’s estate.

102 PBFL FIT 166/45. A Pannonhalmi Főapáttól. Az összes jószágkormányzó, plébános és gazdaság-
vezető uraknak. Pannonhalma, 1945. április 7.
103 Ez a folyamat országosan az 1945–1949 közti esztendőkben ment végbe. Gergely Jenő: A kato-
likus egyház Magyarországon 1844–1971. Négy Évtized sorozat. Kossuth Kiadó, Budapest 1984. 
24–25., Gergely Jenő: Katolikus egyház, magyar társadalom. 1890–1986. − Prohászkától Lékaiig −. 
Tankönyvkiadó, Budapest 1989. 110–111., Gergely Jenő: A katolikus egyház Magyarországon 1944 
után. Előadások a Történettudományi Intézetben 13. MTA Történettudományi Intézet, Budapest 
1991. 13. 15.
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Az örökerdő-gazdálkodás  
múzeumi bemutatási lehetőségei

IZSÁKNÉ SIMON ADRIENN

Napjainkban egyre fokozottabb figyelmet kap a környezet és a termé-
szet védelme, egyre gyakrabban tapasztalhatjuk az éghajlatváltozással 
járó szélsőségeket, a megváltozott környezeti viszonyokat. Ezen megvál-
tozott viszonyok között mind a mezőgazdaság, mind az erdőgazdálkodás 
keresi azokat az ökológiailag és ökonómiailag is megfelelő termelési lehe-
tőségeket, amelyek választ adhatnak többek között a klímaváltozás által 
támasztott kihívásokra. Az erdőgazdálkodásnak azonban nemcsak a klí-
maváltozás okozta kihívásokra, hanem a társadalmi igényekre is reagálni 
kell. A társadalom pedig egyre kevésbé tolerálja a vágásos erdőgazdálko-
dás negatív externáliáit, mint például a tarvágások okozta tájsebeket vagy 
a diverzitás csökkenését. Ezekre az elvárásokra adhat alternatívát erdőgaz-
dálkodási szempontból az örökerdők kialakítása, az örökerdő-gazdálkodás 
alkalmazása. Az örökerdő-gazdálkodás a gazdasági érdekek mellett a köz-
jóléti funkciók elérhetőségét és a biodiverzitás védelmét is biztosítja.

Az erdészeti gyakorlat az örökerdő-gazdálkodás kifejezést használja a 
lombos erdőkben folytatott vágáskor és a véghasználatok nélküli folyama-
tos erdőborítást biztosító gazdálkodási mód megnevezésére. Gyakran hall-
hatjuk a szálaló erdő kifejezést is, amely viszont az örökerdők speciális, 
árnyéktűrő fafajokból (pl. bükk, lucfenyő stb.) álló állományaira vonatko-
zó elnevezés.1 Korábban a szálaló erdő, szálaló erdőgazdálkodás kifejezés 
volt használatos erre a gazdálkodási formára, de ahogy a módszerek, úgy a 
rájuk alkalmazott kifejezések is változtak, fejlődtek. Így a tanulmányban is, 
a történeti áttekintéssel foglalkozó részekben a korábban használatos szá-
laló erdőgazdálkodás, illetve a szálalás kifejezések fordulnak elő.

A tanulmány szakirodalmi feldolgozáson alapul. A feldolgozásra szánt 
művek kiválasztása során fontos irányelv volt, hogy az erdőgazdálkodá-
si szempontokon túl részletes bemutatást kapjanak a szálaló, illetve örök-
erdő-gazdálkodás ökológiai, gazdasági, valamint társadalmi vonatkozásai. 
Fontosnak tartom a történeti áttekintés mellett az aktualitások, a jogsza-
bályi háttér bemutatását, valamint a téma jobb megértését segítő alapfo-
galmak ismertetését is.

1  Csépányi Péter: Örökerdők a Pilisi Parkerdőben. Pilisi Parkerdő Zrt., Visegrád 2016. 7−11.
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A tanulmány elkészítéséhez felhasznált anyagok többségét elsősorban 
a szakmai egyesületek (Országos Erdészeti Egyesület, Pro Silva Egyesület, 
WWF) által kiadott aktuális kötetek, szakfolyóiratok alkották. Ezek mel-
lett a történeti rész feldolgozásához, illetve az alapfogalmak ismertetéséhez 
számos erdészeti szakkönyv, tankönyv és lexikon szolgált alapul.

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum gyűjteményei és kiállításai az 
agrárium minden területét érintik, köztük természetesen az erdőgazdálko-
dást is. A múzeum rendelkezik Erdészeti és Faipari Gyűjteménnyel, illetve 
önálló, állandó erdészeti kiállítással.

De miért érdekes az örökerdő-gazdálkodás múzeumban történő bemu-
tatása, ha van állandó erdészeti kiállítás? Mivel ez az erdőgazdálkodási 
forma nagy múltra tekint vissza, másrészt pedig a jövőbeli szerepe meg-
kérdőjelezhetetlen, hiszen egyre nagyobb mértékben van jelen hazánk-
ban. Mind természetvédelmi szempontból megfelelő, mind a társadalmi 
igényeket is kielégítő erdőgazdálkodási módként helye van bemutatásá-
nak az erdészeti kiállításban, de nem csupán ennek a gazdálkodási mód-
nak, hanem a hozzá kapcsolódó környezeti, természeti és társadalmi jelen-
ségeknek, ezzel is árnyalva az erdőről, erdőgazdálkodásról alkotott képet.

Az intézményben jelenleg is megtekinthető Erdészet című állandó 
kiállítás 1996-ban készült el Oroszi Sándor muzeológus rendezésében.  
A kiállítás többek között az erdőgazdálkodás történetét (a honfoglalás-
tól a 20. század végéig), az erdőművelés feladatait, munkafázisait mutat-
ja be.2 Az erdőművelés bemutatása azonban elsősorban a vágásos üzem-
mód során felmerülő munkafázisokra terjed ki, az örökerdő-gazdálkodás 
és a hozzá kapcsolódó jelenségek (lékgazdálkodás, holtfa stb.) nem kerül-
nek megjelenítésre.

Ez persze nem meglepő, hiszen a kiállítás előkészítésekor, tervezésekor 
szálaló erdők is csak mutatóban voltak, és az örökerdő-gazdálkodás inkább 
csak mint kísérleti módszer volt jelen az országban, amiről az is árulkodik, 
hogy az akkor hatályban lévő, az erdőkről és a vadgazdálkodásról szóló 
1961. évi VII. törvény szövegezése és tartalma is teljes mértékben a vágásos 
üzemmód működési elveit vette alapul. Ezt követően, 1996-ban készült új 
törvényi szabályozás (1996. évi LIV. törvény az erdőről és az erdő védelmé-
ről). Ebben az 1996-os törvényben is még a szálalás szinte a szálaló vágás 
szinonimájaként jelenik meg, amely folyamatos borítottságot és készlet-
gazdálkodást biztosító fakitermelési mód, illetve a vegyes korú faállomány 
kialakítását és folyamatos fennmaradását biztosító eljárás.3

Ma viszont a fenti meghatározással szemben mást értünk szálaló üzem-
mód, illetve örökerdő-üzemmód alatt. Ez a másfajta értelmezés a legújabb, 

2 Oroszi Sándor: Erdészet, Vezető a Magyar Mezőgazdasági Múzeum Kiállításához. Folio Kft., 
Budapest 1998. 44.
3 1996: LIV. tc. az erdőről és az erdő védelméről. 
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2009. évi Erdőtörvényben már jogszabályi szinten is megjelenik.4 Többek 
között abban, hogy külön az örökerdő-üzemmód is megtalálható benne, 
illetve a törvény 10. §-a értelmében bizonyos kritériumok szerinti erdőte-
rületeken örökerdő-, faanyagtermelést nem szolgáló vagy átmeneti üzem-
módú erdőgazdálkodást kell folytatni. 

Ezek mellett belátható, hogy egy korszerű, az erdőgazdálkodás legszéle-
sebb spektrumát bemutatni kívánó kiállításban fontos, hogy megjelenítés-
re kerüljön az örökerdő-gazdálkodás mind történeti, mind gazdasági (erdő-
művelési), mind pedig természetvédelmi és társadalmi aspektusban, ame-
lyeket az alábbiakban mutatunk be.

A SZÁLALÓ VAGY ÖRÖKERDŐ-GAZDÁLKODÁS 
KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETE, JELLEMZŐI
A szálaló erdőgazdálkodás nagy múltra tekint vissza, történetileg az első 
erdőgazdálkodási módnak tekinthető. A mai gazdálkodási forma azonban 
hosszú fejlődés útján érte el, hogy ezt a módszert alkalmazva kedvező öko-
lógiai állapotú örökerdőket tarthatunk fenn általa.

Az ember kezdetben nem nagyon törődött az erdők sorsával, azt a fát 
vágta ki, ami a céljainak leginkább megfelelt. Ez az úgynevezett ősi vagy 
rendszertelen szálalás oda vezetett, hogy a lakott területek, bányák köze-
lében ‒ ahol nagy volt a fafelhasználás ‒ az erdők leromlottak, megfogyat-
koztak, lokális fahiány alakult ki.5 Ennek elkerülése érdekében kezdtek 
kialakulni a fakitermelés mennyiségét korlátozó szabályozások. Az egyik 
legkorábbi ilyen jellegű rendelkezés az, melyet Luxemburgi Zsigmond az 
1456-ban Ilosvai György zólyomi főispánnak címzett. Rendeletében felszó-
lítja a főispánt, hogy a bányamunkákhoz szükséges fát a királyi erdőkből 
szolgáltassa ki. A parancs tartalmazza, hogy a kivágandó fákat ki kell jelöl-
ni, valamint a folyamatos erdősültség megőrzése érdekében mindig válta-
kozó területekről kell azokat kivágni. Az erdőrész érintett részét semmi-
képpen sem szabad felszántani, hogy ott újra erdő nőhessen.6

Így kimondhatjuk, hogy az okozott károk csökkentése érdekében az első 
lépések a megmaradt erdők védelmére hozott rendelkezések voltak, melyek 
ugyan a vagyon és a gazdasági értékek védelmét szolgálták, mégis az első 
természetvédelmi szabályozásoknak is tekinthetjük őket. 

A 18. század második felére azonban olyan mértékben lecsökkent az 
európai, közte a hazai erdők területe, hogy elkerülhetetlenné vált a tudatos 
erdőhasználat, erdőgazdálkodás kialakítása. Az új szakma, az erdőgazdál-
kodók képviselőinek alapvető feladata az volt, hogy a letarolt erdők helyén 

4 2009: XXXVII. tc. az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról.
5 Folcz Tóbiás – Rónai Ferenc: Erdészeti ismeretek I. FVM Vidékfejlesztési, képzési és Szaktanácsadási 
Intézet, Budapest 2007. 101.
6 Tagányi Károly: Magyar erdészeti oklevéltár. I. Pátria Irod. Vállalat Részvénytársaság Könyvnyomdája, 
Budapest 1896. 25.
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a kor igényeinek megfelelő fafajú, méretű és minőségű faanyagból a legtöb-
bet termő kultúrát létesítsenek és üzemeltessenek a költségek minimalizá-
lása mellett, mely célok megvalósításához a vágásos üzemmód volt a leg-
megfelelőbb. Kezdetben modellként a mezőgazdasági növénytermesztés 
folyamatait vették alapul, melynek következményeként homogén állomá-
nyok, biológiai értelemben faültetvények jöttek létre. Ezek a homogén állo-
mányú erdők vitathatatlanul előnyösebbek voltak számos gazdasági, szer-
vezési és technikai szempontból, mint természetes társaik.7 Ám az egyne-
mű állományok és a vágásos üzemmód előnyei mellett számos hátrányuk 
is megmutatkozott a gyakorlati alkalmazás során (pl. tájkép megváltozá-
sa véghasználat következtében, talaj-degradáció, vízháztartás felborulása, 
mikroklíma megváltozása, élőhelyi diverzitás és ezzel együtt az ellenálló 
és önszabályozó képesség csökkenése stb.) 

A fent felsorolt negatív hatások mérséklésével, valamint az erdőgazdál-
kodás és az erdészeti oktatás folyamatos fejlődésével azonban a 19. szá-
zad második felére kialakult a rendszeres szálalás gyakorlata. Ennek az 
eljárásnak a kidolgozása Henry Biolley nevéhez kötődik.8 A magyar nyel-
vű erdészeti szakirodalomban Fekete Lajos erdőmérnök volt az, aki nem-
csak érdeklődéssel fordult a szálaló erdő felé, hanem aki Roth Gyulán kívül 
hazai viszonylatban a legtöbbet tett ebben a tárgykörben. Fekete Lajos 
1898-ban megjelent „A szálalóerdők berendezése” című munkája és Roth 
Gyula későbbi szálaló erdőgazdálkodással kapcsolatos művei között csend 
uralkodott e téma körül. Roth Gyula elsőként 1925-ben az Erdészeti Lapok 
hasábjain vetette fel a rendszerezés szükségességét, majd hosszas munka 
után az Erdőműveléstan II. című könyvében publikálta ma is használha-
tó rendszerét.

ÖRÖKERDŐ-GAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON 

A folyamatos erdőborítást adó, természetes folyamatokra alapozott erdő-
gazdálkodási gyakorlatot illetően hazai szinten viszonylag kevés tapaszta-
lattal rendelkezik a szakma. De a fejlődés beindításában meghatározó sze-
repet játszott az a minden korban jelenlévő szakmai igény, amely az erdők 
kezelésében a természeti folyamatokat tekinti modellnek, és a legfonto-
sabb célja az, hogy a gazdálkodási folyamatokat a lehető legtermészetesebb 
erdőállapotok megteremtése és megőrzése mellett vigye végbe.

A hazai erdőgazdálkodás ebbe az irányba mutató fejlődésének az 
Európában is terjedő, erősödő, természetes folyamatokra alapozott erdő-

7 Varga Béla: A folyamatos erdőborítást megtartó erdőgazdálkodásra való áttérés előzményei és indí-
tékai. In: A folyamatos erdőborítás fenntartása melletti erdőgazdálkodás alapjai. Szerk. Varga Béla. 
Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron 2009. 47−51.
8 Kondor István: Az erdőgazdálkodás fejlődése Magyarországon. In: A folyamatos erdőborítás fenn-
tartása melletti erdőgazdálkodás alapjai. Szerk. Varga Béla. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, 
Sopron 2009. 9−12.
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gazdálkodási irányzatok, illetve az 1989-ben, Szlovéniában megalakult Pro 
Silva Europe (természetes folyamatokra alapozott erdőgazdálkodást foly-
tató európai erdészek szövetsége) új lendületet adott. Ezek hatására az 
Országos Erdészeti Egyesületen belül a 1990-es évek elején létrejött a hazai 
Pro Silva mozgalom, mely közel tíz év szakmai munka után önálló nemzeti 
szervezetként, Pro Silva Hungaria néven csatlakozott az európai szövetség-
hez. A hazai szervezet munkája eredményeként a korábban mintaterülete-
ken folyó örökerdő-gazdálkodás üzemi léptékben is elindult számos erdé-
szeti részvénytársaság, nemzeti park és magánerdő területén.9

Ezt a jelenséget támasztják alá az Országos Erdőállomány Adattár ada-
tai, melyek szerint 2006 (4 956 ha) és 2012 (14 219 ha) között folyamatosan 
nőtt a szálaló üzemmódba sorolt erdőterületek mértéke. Azonban a fenti 
tényekhez azt hozzá kell tenni, hogy a szálaló (mai nevén örökerdő) üzem-
módba sorolt erdők 71%-a védett, illetve fokozottan természeti területen, 
több mint 80%-a pedig Natura 2000 területen lévő erdőkre vonatkozik.  
Ez azt bizonyítja, hogy a védett és a Natura 2000 hálózatba sorolt őshonos, 
elegyes, önmagát megújítani képes faállományokban a természetvédelmi 
és az erdőgazdálkodói érdekek összhangjának megteremtésére jó megol-
dást jelenthet a nem vágásos üzemmódra (örökerdő- vagy átmeneti üzem-
módra) történő átállás.10

Magyarország számos táján (például a Pilisi Parkerdő Zrt., az Ipolyerdő 
Zrt. területein és a Balaton-felvidéken is) találkozhatunk már öröker-
dő-üzemmódban kezelt erdővel, de mégis az elmúlt évszázadok erdőgaz-
dálkodási módszereiről az örökerdő-gazdálkodás vonatkozásában keve-
set tudunk. Az egyetlen máig fennmaradt gyakorlat a magyarországi őrsé-
gi és a vendvidéki magánerdőkben folytatott „paraszti szálalás”.11 Az itte-
ni erdőgazdálkodás az ország többi részéhez képest sajátos utakon fejlődött, 
így itt szinte egyedülálló lehetőség van vizsgálni a hosszú múlttal rendel-
kező szálaló erdőket.12 

Kiváló dokumentáltságából adódóan szintén tanulmányozásra érdemes 
a Soproni-hegység nyugati peremén 1937-ben Roth Gyula professzor által 
kialakított kísérleti terület, amely erdészkörökben Roth-féle szálaló erdő-
ként vált ismertté. Rothot foglalkoztatta a szálalás hazai lehetősége, az 
1935-ben megjelent Erdőműveléstan II. című tankönyve is kiterjedten fog-
lalkozik a témakörrel. Később a soproni tanulmányi erdőben 77,4 hektárnyi 
erdőterületet jelölt ki saját, kombinált – mai értelemben – szálaló vágásos 

9 Szerk. Csépányi Péter „Így kezdtük mi”. In: A folyamatos erdőborítás fenntartása melletti erdőgaz-
dálkodás alapjai. Szerk. Varga Béla. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron 2009. 151−154.
10 Czirok István – Szolnyik Csaba: A folyamatos erdőborítás nyilvántartása az Országos Erdőállomány 
Adattárban. In: Erdészeti Lapok 148. (2013: 11. sz.) 354−356.
11 Szerk. Keresztes György – Meggyesfalvi István: Szálalás és természetközeli erdőgazdálkodás. HM 
Budapesti Erdőgazdaság, Budapest 2006. 84.
12 Szerk. Gálhidy László: Örökerdők Magyarországon. In: WWF Füzetek 29. (2008) WWF Ma gyar -
ország, Budapest 51.
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módszerének bemutatására. Így jött létre – Roth Gyula elnevezésével élve –  
a Hidegvíz-völgy szálaló erdő. Hazánkban hosszú évtizedek óta szálalás-
sal kezelt erdő nem található, a Sopron 182/B erdőrészlet azonban egyike 
azon kevés területnek, ahol a szálalás bevezetésének köszönhetően mára 
már változatos állományszerkezet alakulhatott ki. A Soproni Egyetem itt 
folyó kutatásainak célja az átalakítási folyamatok dokumentálása és model-
lezése, amelyek a gyakorlat számára is hasznosítható információkkal, ered-
ményekkel szolgálnak.13

A fentiekből látható, hogy a szálaló erdőgazdálkodás meglehetősen hosz-
szú múltra tekint vissza, amely múzeumi környezetben is jól megjeleníthe-
tő a tárgyakon túl térképeken, szakkönyveken, kiadványokon és a megér-
tést segítő infografikákon, interaktív információs táblákon keresztül.

GAZDASÁGI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS TÁRSADALMI 
VONATKOZÁSOK 
Bár az erdőre gondolva sokaknak a benne élő állatok, növények, a termé-
szet jut eszébe, nem szabad megfeledkezni arról, hogy az erdőgazdálkodás 
valójában egy termelési ágazat, melynek célja a faanyag termelése. Ennek 
érdekében pedig feladata az erdők fenntartása, nevelése, felújítása és keze-
lése. Ezért, ha egy erdőgazdálkodási üzemmódot szeretnénk bemutatni, 
jobban meg kell ismertetni a nagyközönséggel, nem kerülhetjük meg a gaz-
dasági vonatkozások bemutatását, esetleg más üzemmóddal (pl. vágásos 
üzemmód) való összevetését.

Gazdasági vonatkozások 
Erdőgazdaságok, erdőgazdálkodók esetében a folyamatos erdőborítottság 
mellett szóló, már korábban említett pozitívumok (diverzitás, természetes 
folyamatok stb.) mellett megkerülhetetlen kérdés a szálaló vagy örökerdő- 
üzemmód gazdaságosságának kérdése.

A folyamatos erdőborítottság ökonómiai előnyöket is hordoz magában. 
A biotikus és abiotikus károsításoknak ellenállóbb erdőállomány létreho-
zásával biztosítja a tartamosság ökonómiai oldalának jobb érvényesülését.

Számos szempontrendszer mentén lehet összehasonlítani a vágásos és 
az örökerdő-üzemmód gazdaságosságát, amelyek közt szerepelhetnek a 
gazdaságossággal összefüggő erdészeti, piaci és biológiai szempontok is.

Erdészeti szempontból megemlítendő az erdőfelújítás, az erdőnevelés,  
a fakitermelés, az erdővédelem és a szakemberigény, ha a vágásos és öröker-
dő-üzemmódot kívánjuk összehasonlítani. Örökerdő-üzemmód esetén az 
erdőfelújítás inkább következmény, mint feladat a lékdinamika következ-
tében. (Lékdinamika: A természetszerű erdőkben az idős, beteg faegyedek 

13 Molnár Dénes – Frank Norbert: Emlékerdő lesz a Roth-féle szálalóerdő. In: Erdészeti Lapok 150. 
(2015: 2. sz.) 38‒39.
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pusztulásával az erdő lombkoronaszintjében lék keletkezik, melynek hatá-
sára a fiatalabb vagy addig elnyomott faegyedek gyors növekedésnek indul-
hatnak.14 Ez a folyamat játszódik le az örökerdő-üzemmódban kezelt erdő-
területeken is.) Az erdőnevelési feladatoknál is megmutatkozik a két üzem-
mód közti különbség: az örökerdők esetében a költség- és élőmunkaigény 
ritkábban és alacsonyabb mértékben jelentkezik a vágásos üzemmódhoz 
képest. Ha a fakitermelést nézzük, akkor alacsonyabb, de állandó hozam-
mal számolhatunk az örökerdőkben, ellentétben a vágásos üzemmód-
dal, ahol magasabb hozam várható, de ciklikusan, hiszen a véghasználatot 
követően egy darabig az adott területről nem várható bevétel. Erdővédelmi 
szempontból ugyanaz elmondható, mint bármely más ökoszisztéma ese-
tében, azaz a változatos, nagy fajgazdagságú társulások ellenállóbbak a 
különböző környezeti hatásokkal szemben. Szakemberigényét tekintve a 
folyamatos borítású erdőkezelés nagyobb igényeket támaszt, mint a hagyo-
mányos, vágásos üzemmód, mivel az előbbi erdőkezelési mód jobban meg-
követeli az erdő, az ökológiai folyamatok ismeretét, a folyamatos jelenlétet. 

Piaci szempontból is előnyös lehet az örökerdő-gazdálkodás, hiszen az 
örökerdőben található elegyes állományokkal való gazdálkodás során a 
gazdálkodó könnyebben képes alkalmazkodni a fapiaci divatokhoz, igé-
nyekhez. Biológiai szempontból nézve is számos előnye van az örök-
erdő-gazdálkodásnak. Az elegyes, változatos korú és szerkezetű állo-
mányok képesek védelmet nyújtani az erózióval szemben az erdőtalaj-
nak, megőrizni ezáltal a termőhely minőségét és értékét, hozzájárulva a 
biodiverzitás fenntartásához. A fenti szempontok mellett egyéb pozitívu-
mokkal is számolni lehet, folyamatos erdőborítottság esetén például nő 
a terület turisztikai vonzereje, erősödik a közjóléti funkció, ami további 
kedvező hatást gyakorolhat a gazdaság egyéb ágazataira.15 Azonban nem 
szabad megfeledkezni a negatívumokról sem. A túlnépesedett nagyvad-
állomány azon túl, hogy jelentős károkat okozhat az erdőgazdálkodóknak, 
gyakorlatilag akadálya is lehet a folyamatos erdőborítás bevezetésének az 
általa okozott termőhelyi degradációval, a természetes felújítás lehetősé-
gének korlátozásával.16

A gazdaságossággal összefüggésben 2014-ben a Nyugat-magyarországi 
Egyetem Erdőmérnöki Karán készült egy kérdőíves felmérés, melyben a 
kutatók a hazai, gyakorlati szakemberek szálalásról alkotott véleményét 
vizsgálták. A kérdőívek feldolgozása, kiértékelése után az az eredmény 
született, hogy a válaszadók egybehangzó véleménye szerint az örökerdő- 

14 Főszerk. Láng István: Környezet- és Természetvédelmi Lexikon II. Akadémiai Kiadó, Budapest 
2002.
15 Csépányi Péter: Ökonómiai kérdések: gazdaságosság erdőborítottság mellett. In: A folyamatos 
erdőborítás fenntartása melletti erdőgazdálkodás alapjai. Szerk. Varga Béla. Nyugat-Magyarországi 
Egyetem Kiadó, Sopron 2009. 111−115.
16 Klátyik József: Nemzeti kincsünk a vad… Vadkárok, vadászati és vadban okozott károk. INGA-V 
GSZI Kiadó, Pécs 2003. 256.
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üzemmódban kezelt erdőterületek ökológiai vonatkozásokban jelentősen 
felülmúlják a vágásos erdőket, de a gazdasági mutatókat tekintve (faanyag 
minősége, mennyisége, munkaerőigény) alul maradnak.

A kérdőíves felmérésben kapott eredmények egy részét a soproni, Roth-
féle szálalótömbben végzett kutatások során szerzett terepi tapasztalatok 
is alátámasztják (a törzsminőség romlása, a fakitermelés során keletkezett 
károk, a lágyszárúak és a gombák fajgazdagsága).17

Természetvédelmi vonatkozások 
Az erdőt ugyan meghatározó módon fák alkotják, de az erdő jóval több, 
mint fák egyszerű halmaza. Az erdőnek saját mikroklímája (hőmérséklet, 
páratartalom), talajviszonyai vannak. A fák, a talaj, a levegő és a többi erdő-
lakó növény- és állatfaj érzékelhető kölcsönhatása teszi a faállományt erdő-
vé. Az erdő hat a környezete mikro-, sőt mezoklímájára, széljárási és csapa-
dékviszonyaira, vízháztartási tulajdonságaira. 

Az erdők faanyag-termesztési feladata mellett a napjainkban egyre hang-
súlyosabbá váló közjóléti, pihenési, esztétikai, védelmi és a tartamos ter-
melési szerepet a vágásos üzemmód nem tudja hosszú távon biztosíta-
ni. Ennek csak új szempontú erdőfenntartási eljárásokkal lehet megfelelni. 
Ezért egyre nagyobb szerepet kell kapnia az úgynevezett természetközeli 
erdőgazdálkodásnak és a természetvédelmi erdőkezelésnek, amely a ter-
mészetes erdő dinamikájához hasonlóan műveli az erdőket, és folyamatos 
erdőborítást tart fenn változatos erdőszerkezettel, fafaj-összetétellel, való-
di, működő életközösségi rendszerrel.18

Az örökerdő-üzemmódban kezelt, természetközeli erdőket jellemző 
diverzitás nemcsak természetvédelmi szempontból, hanem az erdők ökoló-
giai stabilitásának és egészségi állapotának szempontjából is fontos ténye-
ző. Az elegyesség, valamint a cserjeszint jelenléte nagymértékben gátolja a 
kártevők, növénybetegségek elszaporodását, gyors terjedését. Ezek mellett 
az abiotikus károk (pl. viharkárok, téli hó- és jégkárok) kockázatát is csök-
kenti. Ez a klímaváltozás hatására egyre gyakoribbá váló időjárási szélsősé-
gek miatt kiemelkedően fontos szempont lehet a természetközeli erdőgaz-
dálkodásra való áttérés során.19 Az erdőtermészetességi mutatók között a 
faállomány összetételi, szerkezeti sajátságain túl a holtfa jelenléte is szere-
pel. (Az erdőtermészetesség viszonylag új fogalom a természetvédelemben. 
Kritériumainak az erdőkben zajló természeti folyamatok szabad érvénye-
sülését és az ezen folyamatok által kialakított jellemzők meglétét tekint-

17 Folcz Ádám – Molnár Dénes – Frank Norbert: Mit gondolnak a hazai erdészek a szálalásról? In: 
Erdészeti Lapok 149. (2014: 5. sz.) 154−155.
18 Kozák Lajos: Élőhely-kezelés. Debreceni Egyetem, Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma, 
Debrecen 2011. 78.
19 Csóka György: A természetesség hatása az erdők egészségi állapotára. In: A folyamatos erdőborí-
tás fenntartása melletti erdőgazdálkodás alapjai. Szerk. Varga Béla. Nyugat-magyarországi Egyetem 
Kiadó, Sopron 2009. 34−46.
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jük.20 A természetesség foka azt mutatja meg, hogy a vizsgált erdőrészlet 
vagy erdőterület különböző tulajdonságait alapul véve mennyiben tér el 
az adott termőhelyen feltételezhető természetes erdőtől. A vizsgálat során 
elsősorban a faállomány és a cserje-, továbbá a gyepszint összetételi, szer-
kezeti sajátságait, valamint a termőhely tulajdonságait értékelik.21)

A holtfa – mint gyűjtőfogalom – alatt különböző méretű, mennyiségű, 
eredetű, fafajú, térbeli eloszlású, elhelyezkedésű, korhadtságú, megjelené-
sű (álló/fekvő) elhalt farészek foglalhatók össze, melyek funkciója rendkí-
vül sokrétű.22

A holtfa óriási jelentősséggel bír az erdei biodiverzitás szempontjából 
a hozzá kapcsolódó életközösségek miatt (szaprotróf gombák, ízeltlábú-
ak, mohák, odúlakó madarak, denevérek), de a biogeokémiai folyamatok-
ban is közreműködik (talaj stabilizálása, hosszú távú szénraktározás, víz-
megkötés).23

A természetvédelmi vonatkozásokat vizsgálva megkerülhetetlen az 
erdeinkben élő vadállomány kérdése. Az erdőtermészetességi kritériu-
mok között is felmerül a vadhatás mint indikátor, de e mellett a természe-
tes felújulás szempontjából sem elhanyagolható a vadállomány erdőre gya-
korolt hatása. A magyar erdőgazdálkodás egyik legkritikusabb pontja a 
nagymértékű erdei vadkár, mellyel a vad az erdőfelújítást/felújulást nehezí-
ti, teszi költségesebbé.24 Az erdei vadkár mérséklésére vonatkozóan a Szent 
István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézete által folytatott vizsgálatok 
eredményei igazolták, hogy a változatos és bőséges kínálatot nyújtó cserje-
szint valóban képes csökkenteni a főfafajon jelentkező vadrágás mértékét.  
A jövőben érdemes tehát átgondolni az elegyes szerkezetű erdők előnyeit az 
élőhely-kezelési munkák és az erdőtelepítések során is.25 Mindezek a jelen-
ségek, élőhelyek, életközösségek jól megjeleníthetőek makettek, interaktív 
ismertetők, infografikák és preparátumok segítségével.

Társadalmi vonatkozások 
Az elmúlt évtizedek során a társadalom erdővel kapcsolatos igényei, elvárá-
sai megváltoztak, a lakosság és a különböző civil szervezetek egyre kevés-
bé tolerálják a hagyományos, vágásos üzemmód következtében kialaku-

20 Szerk. Bartha Dénes – Gálhidy László: A magyarországi erdők természetessége. In: WWF Füzetek 
27. (2007) WWF Magyarország, Budapest 44.
21 Szerk. Gálhidy László: Örökerdők Magyarországon. In: WWF Füzetek 29. (2008) WWF 
Magyarország, Budapest 51.
22 Bartha Dénes – Oroszi Sándor: Őserdők a Kárpát-medencében, Ekvilibrium, Budakeszi 2004. 
124−130.
23 Szerk. Bartha Dénes – Gálhidy László: A magyarországi erdők természetessége. In: WWF Füzetek 
27. (2007) WWF Magyarország, Budapest 44.
24 Folcz Tóbiás – Rónai Ferenc: Erdészeti ismeretek I. FVM Vidékfejlesztési, képzési és Szaktanácsadási 
Intézet, Budapest 2007. 101.
25 Fehér Ádám – Katona Krisztián: Spontán beerdősülő területek és a nagytestű növényevők hatása. 
Lehetőség a fenntartható gazdálkodásra. In: Tájökológiai Lapok 11. (2013: 2. sz.) 197−204.
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ló erdőképet, esetleges tarvágások okozta tájsebeket.26 Hangsúlyosabbá 
válik az erdők közjóléti szerepe, amelyről az erdőről, az erdő védelméről 
és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény is rendelkezik a  
2. §-ban. E szerint az erdei haszonvételek gyakorlása során törekedni kell 
az olyan módszerek alkalmazására, amelyek biztosítják, hogy az erdő meg-
őrizze többek között közjóléti (egészségügyi-szociális, turisztikai, valamint 
oktatási és kutatási) célokat szolgáló szerepét. A közjóléti funkciók mel-
lett számos erdei haszonvét is megjelenik, mely kapcsán a társadalom szé-
les rétege érintett lehet, ilyen például az erdei termények (gomba, vadgyü-
mölcs, gyógynövény stb.) gyűjtése, méhészet.

A Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézetén (a to -
vábbiakban SZIE-KTI) belül vizsgálták az Őrség-Vendvidék erdeinek érté-
két a helyi erdőgazdálkodók szemszögéből. Ez a vizsgálat azért is érdekes, 
mivel az egyetlen máig fennmaradt, hosszú múltra visszatekintő szálaló 
üzemmód gyakorlata a magyarországi őrségi és vendvidéki magánerdők-
ben folytatott „paraszti szálalás”. Az itteni erdőgazdálkodás az ország többi 
részéhez képest sajátos utakon fejlődött, így itt szinte egyedülálló lehetőség 
van vizsgálni a hosszú múlttal rendelkező szálaló erdőket, illetve a tulajdo-
nosok erdőhöz fűződő viszonyát. A kutatás során a SZIE-KTI munkatár-
sai interjúkat készítettek. Az első alkalommal helyi erdőtulajdonosokat és 
erdőgazdálkodókat kérdeztek, a második alkalommal erdőtulajdonosok-
kal/erdőgazdálkodókkal, természetvédelmi szakértőkkel, gazdálkodókkal 
és polgármesterekkel, illetve három helyi település véletlenszerűen meg-
szólított járókelőivel beszéltek.

Ezek alapján az erdő értékének hat különálló területét tárták fel, ame-
lyek a következők voltak: biztonsági, örökségi, használati, piaci, esztétikai 
és rekreációs érték.27

Áttekintve az örökerdő-gazdálkodás számos aspektusát, azt láthatjuk, 
hogy a téma összetettségénél, aktualitásánál fogva bemutatásra érdemes 
akár egy önálló kiállításrészként, akár a lehetséges kapcsolódási pontokon 
a jelenlegi kiállításba integrálva. A tanulmány célja az volt, hogy a szálaló  
és örökerdő-gazdálkodásról szóló hazai szakirodalmi források anyagát 
összegezze, s olyan konstrukcióban dolgozza fel, amely egy későbbi erdé-
szeti, erdővel foglalkozó tematikájú múzeumi kiállítás vagy kiállításrész-
let alapja lehet. 

Mivel egy kiállításban képtelenség mindent részletesen bemutatni, ezért 
a tanulmány egy átfogó képet szeretne nyújtani a szálaló erdőgazdálkodást 
illetően, a hangsúlyt a természetvédelmi szempontokra, az ezen üzem-
mód biztosította biológiai diverzitásra helyezve. Fontos szempont továbbá, 

26 Szerk. Csépányi Péter: „Így kezdtük mi”. In: A folyamatos erdőborítás fenntartása melletti erdő-
gazdálkodás alapjai. Szerk. Varga Béla. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron 2009. 151−154.
27 Szerk. Kelemen Eszter – Pataki György: Ökoszisztéma szolgáltatások. A természet- és társada-
lomtudományok metszéspontjában. Szent István Egyetem, Környezet és Tájgazdálkodási Intézet, 
Gödöllő, Environmental Social Science Research Group (ESSRG), Budapest 2014. 77−93.
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hogy az erdő mint élőhely, mint egység kerüljön bemutatásra, így az örök-
erdő-gazdálkodás sem önmagában, hanem a kapcsolódó erdészettörténeti,  
vadgazdálkodási, valamint az erdő természetvédelmi funkcióival együtt 
jelenjen meg az erdőgazdálkodáshoz tartozó, fakitermeléshez használt 
tárgyakkal, eszközökkel (fejszék, ékek, fakitermelésben használt kézi és 
motoros eszközök), makettekkel reprezentálva, példaként a Vendvidéken, 
Őrségben található sajátosságokat bemutatva.

Az örökerdő-gazdálkodás ‒ mint a jövő egyik erdőgazdálkodási üzem-
módja ‒ akár egy, a modern erdőgazdálkodást bemutató egységben is 
helyet kaphat, ahol lehetőség nyílna a vágásos üzemmóddal való összeha-
sonlításra is akár interakív módon. Természetesen itt is megjeleníthetőek 
a modern erdőgazdálkodás tárgyi eszközei (motorfűrészek, digitális mérő-
eszközök, fakitermelés és erdőgazdálkodás gépei akár modellekkel, akár 
képen, videón vagy szimulátorral bemutatva).

A modern erdőgazdálkodással foglalkozó kiállításrészben az üzemmó-
dok rövid ismertetésén túl fontosnak tartom bemutatni az erdő funkció-
it (pl. védelmi funkciók: talajvédelem, vízvédelem, defláció elleni védelem; 
közjóléti funkciók: parkerdők, rekreációs, turisztikai célok), ezeket megfe-
lelően összekapcsolva a szálaló erdőgazdálkodás jellegzetességeivel (folya-
matos erdőborítottság, biológiai diverzitás). 

A téma hangsúlyának megfelelően a biológiai diverzitás megőrzé-
se, fenntartása kapcsán lehetőség lenne bemutatni az örökerdők szerepét. 
Hiszen a változatos, elegyes erdőkben tudjuk biztosítani a védett élőhelyek, 
élőlények megmaradását, így az erdőgazdálkodás képes a természetvéde-
lem aktív eszközévé válni.

Az erdei diverzitás megőrzésében igen fontos szerep jut a holtfáknak. Ez 
a szerep, illetve a holtfákhoz társuló állat-, növény- és gombafajok igen lát-
ványosan bemutathatóak lehetnének egy tervezett erdő témájú kiállítás-
ban számos állat- és növénypreparátum által. A diverzitáshoz azonban az 
erdei életközösségekben megtalálható cserje- és gombafajok is hozzá tar-
toznak. Ez a tény lehetőséget teremt az erdei melléktermékek (pl. gombák, 
erdei gyümölcsök, fűszer- és gyógynövények stb.) hasznosításának szemlél-
tetésére, nagyközönséggel való megismertetésére is. 

Az örökerdő egyik fő jellegzetessége a folyamatos erdőborítottság, amely 
sok állat számára stabil élőhelyet biztosít. Így a kiállításban megjeleníthe-
tő az erdő élővilága, kapcsolódási pontot teremtve a természetvédelem, a 
vadászat témaköréhez. 

Napjainkban egyre nagyobb szerepet kap az erdők közjóléti funkciója is. 
Természetesen itt is van lehetőség az örökerdő-gazdálkodással való össze-
függések ismertetésére. Ilyen lehet például az a tény, hogy a természetjáró 
ember öntudatlanul egy olyan erdőképhez ragaszkodik, amely az őserdő-
ket idézi, az örökerdő-gazdálkodás nyújtotta folyamatos erdőborítottsággal 
pedig ezt az erdőképet tudjuk biztosítani. 
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A közjóléti funkciók közül a városi ember számára az erdőben való 
kikapcsolódás, rekreációs lehetőség bír kiemelkedő jelentőséggel. Egy, a 
modern erdőkkel, erdőgazdálkodással foglalkozó kiállításrészben bemutat-
ható lehetne a Magyarország erdei által kínált számtalan turisztikai lehető-
ség, program. Ehhez kapcsolódóan pedig alkalom nyílna szakmai kapcso-
latok kiépítésére, elmélyítésére erdészetekkel, nemzeti parkokkal.

Possibilities of the museum presentation of continuous 
cover forestry

ADRIENN IZSÁKNÉ SIMON

Continuous cover forestry is a modern, ecologically friendly form of for-
est management that respects conservation aspects, and is undertaken in 
a way that ensures a continuous forest cover while timber harvesting but 
without clearcutting. The principle is that the forest is managed in larger 
units, logging takes place with individual trees in scattered areas across the 
whole forest. The appearance of such forests does not alter, trees of every 
age group are present and their ecological condition is largely similar to 
natural forests.

This type of management has a significant tradition, in fact it can be 
considered the first forest management method. However modern con-
tinuous cover forestry took a long time to develop into a method that 
results in forests with a favourable ecological state and large areas with a 
continuous forest cover.

It is important to present the phenomena attached to this type of forest 
management (diversity, deadwood etc.), as its use has become increasingly 
widespread in Hungary due to its associations with sustainable develop-
ment and favourable social reactions.

An exhibition presenting modern forest management also has to high-
light the important role of continuous cover forestry as its history and 
development have an illustrious past and its future role is beyond dispute.  

The forestry method that ensures a continuous forest cover is in several 
aspects connected to conservation, ecological and social phenomena and 
trends, the presentation of which can further influence the public’s view of 
forests and their management. 
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Erdészeti és vadászati témájú iratok 
a Magyar Mezőgazdasági Múzeum 
és Könyvtár Agrártörténeti Iratok 
Gyűjteményében1 

SZIRÁCSIK ÉVA

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Agrártörténeti Iratok 
Gyűjteménye egészen a múzeum alapításáig vezethető vissza. Az 1896. évi 
millenniumi kiállítás mezőgazdasági csarnokának dokumentumaiból sok 
átkerült a múzeum kiállításába. A múzeum első „Okmánygyűjteménye” 
az 1920-as években kezdett kialakulni, amikor a kiállított iratokat a kiál-
lításban szereplő tárgyakkal együtt leltározták be a szakleltárkönyvekbe, 
miközben az iratok többsége – önálló gyűjtemény híján leltározás nélkül –  
főként a könyvtárba került. A meglévő dokumentumok beleltározásáig 
egészen 1960. január elsejéig kellett várni, amikor megnyitották a közpon-
ti Adattári leltárkönyvet. 1969-ig az Adattárba helyezett iratanyagot külön-
féle tematikájú gyűjteményekre bontották, így kialakult az Agrártörténeti 
Iratok Gyűjteménye is.2 

A gyűjtemény napjainkig a mezőgazdaság minden ágával (állattenyésztés-
sel, növénytermesztéssel, erdészettel, vadászattal, halászattal, mezőgazda-
sági találmányokkal és gépészettel) kapcsolatos iratokkal bővült. Az iratok  
egy része a mezőgazdasághoz köthető céhes, kis- és nagyüzemi ipartörté-
netet, mezőgazdasági áruk kereskedelmét, az ágazati irányítást, közműve-
lődést, egyesületi, szövetkezeti mozgalmakat mutatja be. A gyűjtemény a 
Kárpát-medence területén keletkezett, főként kéziratos, elsősorban primer 
forrásokat őriz. Kivételszámba mennek a nagy és összefüggő iratcsoportok, 
ugyanakkor a gyűjtemény értékét emeli az iratok sokfélesége. 

Az Agrártörténeti Iratok Gyűjteményében majdnem 50 000 darab irat 
található, amelynek egy jelentős része, mindösszesen 10%-a foglalkozik 
erdészettel és vadászattal, vagyis az erdő témakörével. E rövid statiszti-
ka is jól mutatja, hogy a gyűjtemény gazdag forrásbázist jelenthet a téma 
kutatása, illetve kiállításban való bemutatása számára. Az erdő tematiká-
jába tartozó dokumentumok első darabja 1654-ből származik, miközben 
2009-ben keletkezett irat is fellelhető a gyűjteményben, bár átfogóbb képet 
inkább a 19. század és a 20. század első felének állapotáról kaphatunk az 

1 Köszönetet mondok Fülöp Éva Mária lektornak. A jelen ismertető nem készülhetett volna el az 
Agrártörténeti Iratok Gyűjteményét létrehozó és gondozó muzeológusok munkája nélkül, akik közül 
külön és köszönettel említem meg Takáts Rózsa nyugalmazott főmuzeológust. 
2 Takáts Rózsa: Az Agrártörténeti Iratok Gyűjteményének története. In: A Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum Közleményei 2005–2007. Szerk. Estók János. Budapest 2007. 125‒150.
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iratok segítségével. Ezeknek az iratoknak a többsége vadászattal kapcsola-
tos, kevesebb, mint 800 irat tartalmaz az erdészetre vonatkozó adatokat.  
Ez utóbbiak között is vannak azonban olyanok, amelyekben a vadászat 
megjelenik valamilyen formában.

Megjegyzendő, hogy a jelen ismertetőbe a kimondottan erdészeti, vadá-
szati tematikájú iratok kerültek be, de előfordulhatnak még a gyűjtemény-
ben olyan iratok is, amelyekben inkább csak résztémaként jelenik meg az 
erdő.3 Ugyanakkor az egykori Adattárból kialakított más gyűjtemények 
anyagában is előfordulhatnak erdészeti és vadászati vonatkozású iratok és 
fényképek. 

A BEMUTATHATÓ, KUTATHATÓ TÉMÁK  
AZ AGRÁRTÖRTÉNETI IRATOK GYŰJTEMÉNYE ALAPJÁN: 
Az erdő birtoklása: 

–  az erdő tulajdonjoga: uradalmi erdők, volt úrbéresek erdőbirtokossága, 
közbirtokossági erdők, kincstári erdőbirtok,

–  az erdő tulajdonjogának változása: az erdő zálogosítása, csereszerződé-
sek, örökeladási szerződések, régi és új erdőföldek felosztása.

Az erdő hasznosítása:
– fakitermelés és szállítás: gömbfa, rönkfa, szálfa, ágfa, rőzse, 
–  a fakitermelés célja: tűzifa (ára, tűzifaraktár, kegyúri tűzifa, eladott 

tűzifa után járó nyugdíj-járulékok befizetése), épületfa, szerszámfa, 
tetőzsindely, faszénkészítés, illetve tüzelőanyag mész égetéséhez, ura-
dalmi alkalmazottak fajuttatásának biztosítása,

–  különféle erdei melléktermékek (tüske, zöldág, gubacs), külön említen-
dő a makkoltatás (makkoltatási jog átadása, vita),

–  erdőhasználati jog átadása (erdőhasználati jog bérbeadása, erdőirtási 
szerződések, földesúr és jobbágyok közötti per, szerződések erdőtulaj-
donosok és különféle kitermelők vagy felhasználók között a fahaszná-
latról), az erdők vadászati célú hasznosítása.

A különféle foglalkozásúak és a hozzájuk kapcsolódó ügyek:
–  erdőmérnök, erdőmester, erdőszolga, főerdész, erdész, segéderdész, 

erdőőr, erdőkerülő, erdőgondnoksági és uradalmi alkalmazottak, vala-
mint közalapítványi erdőhivatalok alkalmazottai és erdőtisztjei, 

–  lakhatás (erdőmérnöki lak, erdészlak és építése), nyugdíj, biztosí-
tás, tanulmány (leckekönyv, Selmecbányai Bányászati és Erdészeti 

3 Például: Nagy Vencel OSB, bencés főszámvevő gazdasági naplójában. (A pannonhalmi apátsági 
uradalom adatai és Nagy Vencel jószágigazgató életrajza. 1930–1940. 2 db [1. életrajz, 2. gazdasá-
gi napló]. Pannonhalma [Győrszentmárton, Győr m.]. MMgMA Agrártörténeti Iratok Gyűjteménye 
7658./1–2.)  
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Akadémia oklevele), kinevezés, illetmények és fizetési jegyzékek, szol-
gálati bizonyítvány, munkaadói igazolvány, gyászjelentés, szakirodalmi 
és szépirodalmi munkásság (Barthos Gyula erdész hagyatéka). 

Erdőgazdálkodás:
– erdőterületről kimutatás,
– erdő fafajtái,
–  erdőtelepítés: fenyőcsemeték és magok, akácültetés, erdősítés adómen-

tessége,
– erdőpusztítás vagy erdőkár,
– erdőgazdasági leltár,
– erdőbirtok, illetve erdészet üzemterve, 
– az erdőből származó bevételek és kiadások számadása,
– irányítás (uradalmak erdőhivatalai).

Intézmények: 
–  adminisztratív erdőhatóságok: Ungvári Erdőigazgatóság, Máramarosi 

és Csíkszeredai Erdőhivatal, Gödöllői Erdőhivatal, Szepsi Kir. Járási 
Erdőgondnokság, 

– vállalat: a körmendi Silva Erdőgazdasági Vállalat,
–  egyesületek: Magyar Gazdatisztek és Erdő-tisztek Országos Egyesülete, 

Országos Erdészeti Egyesület, Kárpát Egyesület,
–  oktatási intézmények: erdőgazdasági szakiskola, Selmecbányai Bányá-

szati és Erdészeti Akadémia.

Az erdőgazdálkodással kapcsolatos különféle szabályozások:
–  gr. Festetics Tasziló rendelkezése keszthelyi jószágigazgatójához gazda-

sági, erdészeti és vadászati ügyekre vonatkozóan,
– vármegyei rendeletek, 
–  Mária Terézia császárné orvvadászattal, erdészettel kapcsolatos ren-

deletei,
–  a Földművelésügyi Minisztérium rendelete az 1898. évi XIX. tc. végre-

hajtása tárgyában, 
–  a zsidók mező- és erdőgazdaságáról szóló törvénytervezet módosítási 

indítványa (1942. XV. tc.),
– törvényjavaslatok zsidók mező- és erdőgazdasági ingatlanairól,
–  szabályrendelet a métermérték alkalmazásáról a közalapítványi erdők 

kezelésénél,
–  a nagyváradi helytartósági osztály rendelete az erdőégések megelőzésé-

ről és elfojtásáról (1855. május 1.),
–  Nagyszalánczy (Frőlich) Brúnó észrevételei az Erdőtörvény Hatodik 

cím Természetvédelem c. tervezetéről,
–  Bezerédj István: Az erdőtörvény javaslatáról. In: Magyar Közigazgatás 

1934/8. sz.,
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–  Fluck András: Erdészeti igazgatásunk átszervezése. In: Magyar Kö z-
igaz gatás 1934/47. sz.,

– vegyes hatósági iratok. 

Szakirodalom:
–  Borsiczky Károly: Az erdőművelés elemei segédkézikönyvül magyar 

községek, magán erdőtulajdonosok és azoknak erdészei számára. 
Kéziratos kötet 1852-ből.

–  Schamel János, a mező- és erdőgazdászati társulat tagjai számára tar-
tott előadása a hosszú szilva termesztéséről 1857-ből.

–  Barthos Gyula erdész különféle, 20. századi írása erdészeti és vadásza-
ti témakörben.

–  Vadász és Versenylap.

Az erdők vadászatának hasznosítása:
–  vadászati jog bérbeadása (vadászati haszonbérszerződés, vadászterüle-

tek bérösszege és lejárati ideje, a vadászati haszonbér után járó kerese-
ti adó),

–  vadászatjogi kérdések: vadászati tilalom, engedély nélküli vadászat és 
madarászat, Mária Terézia császárné orvvadászattal kapcsolatos ren-
deletei,

– vadgazdálkodás irányítása (uradalmak erdőhivatalai),
–  fegyvertartási engedély vadászati célokra, fegyverjegy, fegyveradó-iga-

zolvány, vadászjegy vagy vadászati jegy, 
– vadászatok: nyúlvadászat, vaddisznóvadászat, fogolyvadászat,
–  vadászok és a kisegítő személyzet: fővadászmester, uradalmi fővadász, 

vadászsegéd, hajtók és fuvarosok (szerződtetés, fizetés, szegénységi 
bizonyítvány, vadászmester-oklevél, vadászavató oklevél…),

– uradalmi vadászkutyák,
–  vadásznaplók és lőjegyzékek az elejtett vadakról, vadászeredményt 

bejelentő lap, vadászati emléklap, díszalbum,
– uradalmi vadhúsárak és lődíjak,
– vadászlesek, vadászati táblák,
–  a vad értékesítése: vad vásárlása, vadkereskedő, Magyar Vadkiviteli 

Vállalat,
– nagyvadak kártételei,
– vadaskert,
–  egyesület: Magyar Vadászok Országos Szövetsége,
– az 1971. évi Nemzetközi Vadászati Világkiállítás iratai.
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AZ IRATOK A KÖVETKEZŐ SEGÉDLETEK SZERINT 
KUTATHATÓK:

– Vegyes erdészeti és vadászati témájú iratok (1654‒1976), 
–  Magyar Gazdatisztek és Erdőtisztek Országos Egyesületének iratai 

(1931‒1940), 
– Szini Erdőbirtokosság iratai (1891‒1963), 
– Nedeczky uradalom iratai (1757‒1801), 
– A pozsonyi várkapitánysági uradalom iratai (1836‒1857), 
– Csákvári Esterházy uradalom iratai (1857‒1944), 
– A Magyar Katholikus Vallás- és Tanulmányi Alap iratai (1929),
– Soponyai erdészet iratai (2000), 
–  Nagyszalánczy (Frőlich) Brúnó (miniszteri tanácsos, az FM erdésze-

ti igazgatási és erdőrendészeti ügyosztály vezetője) iratai (1900‒1976), 
–  Barthos Gyula (Nagykanizsa, 1883. június 30. ‒ Nagykanizsa, 1971. feb-

ruár 27.) erdőmérnök, ornitológus, szépíró iratai (1895‒2002), 
–  Az 1971. évi Nemzetközi Vadászati Világkiállítás (VVK) iratai 

(1968‒1972).

Vegyes erdészeti és vadászati témájú iratok (1654‒1976)

Leltári 
szám Tárgy Év Mennyiség

1011.39. Leszay Gáspár kérelme a földesurához a leszai 
határban 200 forintos kárt okozó erdőpusztítók 
ügyében. 

1654 1 db

1011.46. Fogarasi Deák Tamás Kemény Simon parancsa 
alapján rendezi a falusiakkal az erdő fölötti 
területet. 

1661 1 db

5390. Szántó, rét, makkos-erdő, irtványföldek, halászó 
vizek elzálogosítása.

1682 1 db

6060. Háztartási, mező- és erdőgazdasági leltár 
Luzsénszky Ferenc birtokán.

1701‒1799 1 db

197. Gróf Erdődi Pálffy Miklós nádor jogbiztosító 
oklevele Esterházy Ferenc részére, akinek 
uradalmaiban (semptei uradalom) nyíltan vagy 
titokban halásznak, vadásznak és madarásznak, 
ami ellen Esterházy védekezni fog. 

1723 1 db

551. Kokas Mihály kéri az Udvarhely határához 
tartozó Szent Erzsébet község előjáróságát, 
hogy becsülje fel az urasági erdőirtványt, 
amelybe szőlőt telepít. 

1732 1 db

6813.1‒5. Mária Terézia császárné orvvadászattal, 
erdészettel kapcsolatos rendeletei.

1752‒1760 5 db
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Leltári 
szám Tárgy Év Mennyiség

8377. Quietantia-gyűjtemény: Jászberény város által 
vásárolt 10 öl hídnak való, hasznosi erdőből 
származó fáért 23 rénes forintról elismervény. 

1759 1 db

305. Gr. Toldallagi eltiltja a makkoltatást az 
ördögkúti és csömörtői erdőkben, és Décsi 
Zsigmond disznóit befogatja.

1760 1 db

7974.1‒2. Bedő Ferenc levelei Batthyány nádorhoz 
hadiadó behajtási ügyben.  (Vaddisznóvadászat, 
serfőzés, sertéstartás.)

1761 és 
év n.

2 db

573. Holz- und Wald-Ordnung für das Königreich 
Ungarn.

1769 1 db

6029. Földesúri és jobbágyok közötti 
erdőfelhasználattal kapcsolatos perben 
tanúvallomások.

1777 1 db

895. Kiszelyi Pál gyermekei adósságát magára 
vállalja. 12 forint kölcsönt vesz fel lehotai 
erdőjére. 

1779 1 db

225. A ráckevei uradalom assessorához írja Boros 
Lajos, hogy a bellyei és ráckevei fejedelmi 
uradalomban lévő erdőkben az erdőmester 
látogatást tesz.

1780 1 db

8192. Főhercegi lőjegyzék a főhercegi uradalmak 
(Béllye, Teschen, Magyaróvár, Seelowitz) 
erdeiben lőtt vadakról. 

1785‒1904 1 kötet

8330. Kiss-Ér helység Iharosberényben kelt szerződése, 
amelyben Hetényi István 5 rénes forintért 
vadászati jogot bérel 1788‒1791 között.

1788 1 db

845. Maróthy Ferenc, Zajta földesura kötelezvényt 
állít ki arról, hogy a templom és kántorház 
építéséhez épületfát, tetőzsindelyt és meszet 
adományoz erdeiből.

1789 1 db

5892.7. Pest megye 1801 decemberében tartott 
közgyűlésének jegyzőkönyvéből kivonat a legelő- 
és erdőhasználatra vonatkozólag.

1801 1 db

5039. Szerződés a bikkszögi erdő makkoltatási 
jogának átengedéséről.

1802 1 db

6090. Jászberény volt nótáriusának kérelme a városi 
tanácshoz, hogy az új erdőföldek felosztásánál 
végzett munkáját jutalmazzák meg.

1803 1 db

6063. Levél makkos erdőn folyó legeltetéssel 
kapcsolatos nézeteltérésről.

1807 1 db

870. Dravec falu lakóinak kérelme Lőcse városához. 
A tanácstól rőzseszedésre és száraz tönkök 
kitermelésére engedélyt kérnek.

1810 1 db

5134. Vadászavató oklevél. 1812 1 db
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Leltári 
szám Tárgy Év Mennyiség

5881. Levél erdőhasználati jog bérbeadásáról. 1813 1 db
8306. Teschenthal főrégens helybenhagyja az 

uradalmi vadhús árakat és lődíjakat. Kelt: 
Magyaróvár.

1813 1 db

8071. Kaspar Alraum rozsnyói uradalmi fővadász 
oklevele.

1817 1 db

7304. Szerződés Széchenyi birtok erdeiben termett 
gubacsról. (Másolat.)

1818 1 db

505. Gr. Zichy Károly erdeinek becslési kimutatása: 
Karakószörcsök, Kis- és Nagypirit, Kiskamond, 
Kisberzseny.

1820 1 db

108. A rimamurányi vashámor társaság a Ragályi, 
Kubinyi és Morász családokkal egyezséget köt 
erdőkitermelés ügyében.

1831 1 db

8191. Frigyes osztrák főherceg vadászati naplója 
és a főhercegi uradalom (Béllye, Teschen, 
Magyaróvár, Seelowitz) erdeiben lőtt vadak 
jegyzéke. 

1831‒1897 1 kötet

817. Erdőkitermelési szerződés. A Nyáry nemzetség 
kokovai erdőbirtokának hasznosítása. Az 
erdőbirtokot 60 részes pagonyra osztják, ezt 
60 év alatt, évente egy pagonyt faszén és 
fakitermelésre hasznosítják.

1834 1 db

8261. Fővadászmesteri diploma. (Özv. Lamberg 
grófnő, a csókakői uradalom birtokosa.)

1834 1 db

7042. Vadászmester oklevél. 1834 1 db
136. Sóvárad község közerdőjéből a református 

eklézsia részére erdőrészt hasítanak ki.
1835 1 db

539. Ujhelyi Károly Szatmár vármegye alispánja 
körlevélben szólítja fel Aranyos, Medgyes, Batiz 
és Udvari helységek birtokosait (gr. Rédey 
Ádám, gr. Teleki Ferenc, br. Wesselényi Farkas), 
hogy a Gombos erdő felosztásánál legyenek 
jelen.

1837 1 db

7960. Bornemissza család iratai: A lasztóci közös erdő 
jövedelmeinek és kiadásainak „pénzkivonata”.

1844‒1848 1 db

5890. A német mezőgazdák és erdőszök Boroszlón 
tartott 9. gyűlésének vázlata. Az OMGE által 
megbízott képviselők nevében előadta Török 
János egyesületi titkár. Nyomtatott.

1845 1 db

7504. Baross Károly deméndi birtokával kapcsolatos 
erdőirtási szerződések.

1846 2 db

4741. Sopron vármegye szolgabírójának figyelmeztető 
levele a cenki bíróhoz az erdei vágások 
pontosabb megtartása tárgyában.

1847 1 db
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Leltári 
szám Tárgy Év Mennyiség

3895. Fegyvertartási engedély túrkevei 
földbirtokosoknak.

1850 1 db

1088. Kivágott fa becsűje a balatonedericsi erdőben. 1850 1 db
4742. A nagycenki uradalmi tiszttartó panaszlevele a 

Széchenyi uradalom főkormányzójához, hogy 
a bozi bíró ugyanakkor tartott hajtóvadászatot 
a bozi határban, mint amikor az uraság a 
nagycenkiben.

1851 1 db

26. A jászberényi Szőrös István eladja erdőjét Szabó 
Lászlónak 50 váltó forintért.

1851 1 db

7741. Borsiczky Károly: Az erdőművelés elemei 
segédkézikönyvül magyar községek, magán 
erdőtulajdonosok és azoknak erdészei számára. 
Kéziratos.

1852 1 db

6150. A nagyváradi helytartósági osztály rendelete 
az erdőégések megelőzéséről és elfojtásáról. 
Határozatok: 1855. május 1.

1855 1 db

6325. Schamel János, a mező- és erdőgazdászati 
társulat tagjai számára tartott előadása a hosszú 
szilva termesztéséről.

1857 1 db

3896. Igazolási jegy túrkevei földbirtokosoknak. 1860 1 db
5262. Fegyvertartási engedély vadászati célokra. 1863 1 db

963.1‒2. 1, Kovássy Ferenc és 2, Kovássy Kálmán 
vadásznaplói, lőjegyzékei az elejtett vadakról. 

1. 
1865‒1910; 

2. 
1883‒1944

2 db

7766.a. Oklevél a Selmecbányai Bányászati és Erdészeti 
Akadémiáról végzett hallgató részére. 

1866 1 db

1143. Paur János, a gr. Széchenyi család levéltárosa két 
puskára kap engedélyt vadászat és önvédelem 
céljára, valamint igazolási jegy. Nyomtatott és 
kézírásos.

1866 2 db

7788. Fegyverjegy gr. Serényi László részére. 1868 1 db
1049. A Magyarországi Kárpátegyesület évi jegye 

Csengery Antal író és 48-as politikus részére 
„mindenkorra” kiállítva.

1870 1 db

7241. József főherceg uradalmainak vadászkönyve. 1871‒1936 1 kötet
7522. Drucker család levéltára iratai: Levél kesztölci 

uradalmi lődíjakról.
1873 1 db

187.a. Az egri érseki uradalmi jószágigazgatósághoz 
írt kéziratos jelentés vadászlesek és istálló 
készítéséről.

1875 1 db
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Leltári 
szám Tárgy Év Mennyiség

6198. Szabályrendelet a métermérték alkalmazásáról 
a közalapítványi erdők kezelésénél. 
(Nyomtatvány.)

1875 1 db

563. Vadászati jegy Dóka Elek kunszentmártoni 
lakos részére. 

1876 1 db

7455.2. Csereszerződések a Baross testvérek között 
deméndi erdőrészletről.

1877 2 db

7491.5. Deméndi Baross-birtokokkal kapcsolatos 
szerződések: Hivatali bizonyítvány 
erdőjövedelemről.

1877 1 db

449. Majláth György országbíró Kárpát-Egyesületi 
vadászjegye és előfizetési nyugtája. (Vadász és 
Versenylap.)

1877 2 db

7455.4. Örökeladási szerződések, melyek szerint Baross 
Pál eladja deméndi erdőrészét. 

1878 2 db

7243. Az Ung megyei kincstári birtok gróf Széchenyi 
Béla által Béren bírt vadászatának lőjegyzéke. 
(Nyomtatott és kézírásos.)

1878‒1908 1 db

7271. Vadászati jegy Hellerman Antal gyöngyösi lakos 
részére.

1879 1 db

8003. Müller Károly gazdatiszt iratai: Idős Müller 
Károly uradalmi fővadász szegénységi 
bizonyítványa.

1880 1 db

7272. Vadászati jegy Hellerman Antal gyöngyösi lakos 
részére.

1880 1 db

9468. Kelety Dénes magyarországi vadásznaplója.  
(Benne egy fotófelvétel, amely József és József 
Ferenc főhercegekről készült egy vadásztársaság 
körében 1925 táján.)

1881‒1918 1 kötet

7273. Vadászati jegy Hellerman Antal szatmári lakos 
részére.

1886 1 db

7793. Fegyveradó-igazolvány Mauks László részére. 1888 1 db
7828. Vadászati jogbérleti szerződés a 

Földművelésügyi Minisztérium és gr. Nádasdy 
Ferenc között a mokrai és bruszturai vadászati 
jogról.

1888 1 db

183. Gr. Festetics Tasziló rendelkezése keszthelyi 
jószágigazgatójához, gazdasági, erdészeti és 
vadászati ügyekre vonatkozóan.

1892 1 db

7444.6. Szerződések fakitermelésre a pilisi erdőkben. 1894‒1895 6 db
6630. A gödöllői erdőhivatal értesítése a máriabesnyői 

gyalogút használatáról.
1898 1 db

7375.5. Drucker család levéltára iratai: Bukovina 
erdőtérképe.

1898 1 db
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Leltári 
szám Tárgy Év Mennyiség

7774.1‒8. Vadászati jegyek Széll Zoltán gyógyszerész 
részére.

1899‒1912 8 db

5454. Vadászok zsebnaptára. 1900 1 db
909. Vizsgálat erdő megdézsmálása ügyében. A 

nyergesújfalusi és a lábatlani erdőből jogtalanul 
történt faszállítás. 

1901 1 db

7774.9. Vadásznapló Széll Zoltán gyógyszerész részére. 1901‒1902 1 db
5334. Adásvételi szerződés két holdat kitevő birtokról 

(erdő, szántó).
1905 1 db

7591. Kimutatás a gödöllői udvari vadászterületen 
1905. évi február hó 1-től 1906. évi január hó 
31-ig elejtett vadról.

1905‒1962 1 db

9470. Vitéz Somorjai (Schwarzer) Jenő 
huszártábornok vadásznaplója. 

1906‒1936 1 kötet

8165.1‒9. Ihász István erdőőr szolgálati iratai. 1908‒1942 9 db
9626. Cerva Károly szigetcsépi preparátor értesítése 

Stettner Walterhez Dezmérre, hogy milyen áron 
vásárol friss vadakat.

1909 1 db

9469. Rhédey György vadásznaplója. 1910‒1930 1 kötet
8181. Barabási József „szakleírásai”. (Máramarosi és 

Csikszeredai Erdőhivatal.)
1911 1 db

9471.1‒2. I. Márfay Árpád vadásznaplója, II. Márfay 
Árpád fiának vadásznaplója.

I. 
1913‒1944, 

II. 
1927‒1957 

2 kötet

8126. Szolgálati bizonyítvány Ihász István erdőőrnek 
a keszthelyi Festetics uradalomtól.

1914, 1923 1 db

6631. A gödöllői cs. és kir. udvari vadászati hivatal 
értesítése a máriabesnyői hegybirtokosoknak 
nagyvadak szőlő kártételeiről.

1916 1 db

8135. Vadászati emléklap. 1917 1 db
1052. Ideiglenes vadászati jegy Weinberger Adolf 

posta számtanácsos soproni lakos részére.
1922 1 db

5331. Szakértői vélemény megváltás alá került 
erdőbirtokról. 

1923 1 db

7825. Vadas Jakab „Minta dió-, mogyoró- és mandula-
törődéje, kerti-, erdei- és mezőgazdasági 
termények nagykereskedése” számlája Wiener 
Ferenc részére.

1924 1 db

5325. Levél a gr. Festetics-féle erdőbirtok területéről, 
fafajtáiról.

1930 1 db

7952. Bezerédj István: Az erdőtörvény javaslatáról. In: 
Magyar Közigazgatás 1934/8. sz.

1934 1 db
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7951. Fluck András: Erdészeti igazgatásunk 
átszervezése. In: Magyar Közigazgatás  
1934/47. sz.

1934 1 db

7892.1‒4. A Pannonhalmi Szt. Benedek-rend gazda- és 
erdőtisztjeinek járandósága.

1934‒1943 7 db

9564. Sallay László gyógyszerész vadászjegyei. 1937 1 db
9562. Az Ungvári Erdőigazgatóság kezelése alá tartozó 

kincstári erdőbirtok rövid átnézetes ismertetése. 
1939 1 db

5982. Lőjegyzék gr. Esterházy Móric uradalmában 
tartott vadászatok eredményéről.

1939 1 db

7771. Vadászjegy Lehotay-Kéry János kir. ítélőtáblai 
bíró részére.

1939 1 db

6667. Gróf Berchtold Zsigmond erdőbirtokának 
üzemterve, valamint mellékletei. 

1940 1 db

7650.8. A zsidók mező- és erdőgazdaságáról szóló 
törvénytervezet módosítási indítványa 
kétpéldányú kísérőlevéllel. (1942. XV. tc.)

1942 3 db

7653. Törvényjavaslatok zsidók mező- és 
erdőgazdasági ingatlanairól.

1942 2 db

7107. Esterházy hercegi hitbizomány: Gazdasági 
munkaszerződés. (Endrődi erdőgondnokság, 
kapuvári birtok.)

1944 1 db

9624. Silva Erdőgazdasági Vállalat, Körmend számlája 
gróf Mikes Zsigmondné született Ambrózy-
Migazzi Agathe grófnő kőszegi uradalmának 
szállított fenyőcsemeték és magok szállításáról.

1944 1 db

7775.1. Tagsági igazolvány Mattiassich Gusztáv részére. 1945 1 db
7775.2. Vadásznaptár Mattiassich Gusztáv részére. 

(Nyomtatott.)
1947‒1948 1 db

7928.2. Munkaadói igazolvány Reichardt Lajos részére 
a csákvári erdőgazdaságtól, ahol 1947-től 1950-
ig agronómusként dolgozott. (Előtte Esterházy 
Móric fornapusztai gazdaságát kezelte.)

1953 1 db

8037. Buday László tagsági könyve: Magyar Vadászok 
Országos Szövetsége (1955‒1958)

1955‒1958 1 db

5135. Szentgáti rekord szarvasagancsok kísérő 
díszalbuma.

1969 1 db

7766.b. Erdőgazdaság és Faipar című lap 1974/8. száma. 1974 1 db
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7909.1‒5. 1, A Nemzetközi Vadászati Kiállítás oklevele 
Cseterki Lajosnak. Martonvásár, 1965. Őz 
I. 1976. aug. 28.; 2, A Nemzetközi Vadászati 
Kiállítás oklevele Paul Riegelnek (1972, Lenti, 
Szarvas I.) 1976. aug. 28.; 3, A Nemzetközi 
Vadászati Kiállítás oklevele Wewalka H-nak,  
(Márki, 1971, Szarvas I.) 1976. aug. 28.; 4, A 
Nemzetközi Vadászati Kiállítás oklevele Kádár 
Jánosnak (Gyulaj, 1972, Dám I.) 1976. aug. 28.

1976 1 db

7776.2. Kitöltetlen vadászati társulati jegyek. 20. sz. 3 db
7776.1. Levelezőlap, egyben vadászeredményt bejelentő 

lap.
20. sz. 1 db

Magyar Gazdatisztek és Erdőtisztek Országos Egyesületének iratai 
(1931‒1940)

Leltári  
szám Tárgy Év Mennyiség

9612. Magyar Gazdatisztek és Erdőtisztek Országos 
Egyesületének tagsági jegye Stettner Pál 
jószágigazgató részére 1931‒33 évre.

1931‒1933 1 db

4838. Az egyesület igazgató-választmányi 
jegyzőkönyvei, továbbá különböző gazdatisztek 
név- és címjegyzéke.

1934‒1935 19 db

4837. Az egyesület alapító tagjainak névjegyzéke. 1940 2 db

Szini Erdőbirtokosság iratai (1891‒1963)

Leltári  
szám Tárgy Év Mennyiség

8156.1‒6.
Az Abaúj-Torna vármegye főerdész leiratai a 
Szini volt úrbéres Erdőbirtokosságnak. 1891‒1896 6 db

8158.
Az FM. rendelete az 1898. évi XIX. tc. 
végrehajtása tárgyában. 1898 1 db

8154.1‒6.
A Szini volt úrbéresek erdőbirtokossági 
közgyűlési jegyzőkönyve. 1898‒1936 6 db

8159.1‒27.
A Szini volt úrbéresek Erdőbirtokossága 
gazdasági iratai. 1901‒1942. 1901‒1942 27 db

8161.1‒12.
Szini volt úrbéresek erdőbirtokosságához 
intézett 1945 utáni iratok. 1949‒1963 12 db

8157.1‒4.
A Szepsi Kir. Járási erdőgondnokság leiratai a 
szini úrbéres erdő gazdájához. Év n. 4 db

8155.1‒28.

Közigazgatási erdőrendészeti albizottsága 
(Kassa) Szini Erdőbirtokosságra vonatkozó 
határozatai. Év n. 28 db
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8160.1‒10.
Szini volt úrbéresek Erdőbirtokosságához 
intézett vegyes hatósági iratok. 

Év n. 10 db

Nedeczky uradalom iratai (1757‒1801)

Leltári  
szám Tárgy Év Mennyiség

58. Nedeczky uraság lábatlani erdejében felvett 
erdőőr kötelességei és fizetsége.

1757 1 db

1106. Krupa Györgyöt a Nedeczky uradalom 
a lábatlani és piszkei uradalmaiban 
fővadászmesteri minőségben alkalmazza és 
megállapítja évi járandóságát.

1801 1 db

1107. Krupa György, a Nedeczky uradalom 
fővadászmesterének jelentése a lábatlani 
erdőkben történt fakitermelésről és 
kártételekről.

1801 1 db

A pozsonyi várkapitánysági uradalom iratai (1836‒1857)

Leltári  
szám Tárgy Év Mennyiség

2016.32.01. Bérleti szerződés a nagyerdei vadászatról. 1836 1 db
2016.107.01. A pozsonyi várkapitánysági uradalomban 

vadászati tilalom megerősítéséről szóló 
közgyűlés jegyzőkönyve.

1839 1 db

2016.108.01. A pozsonyi várkapitányságot illetően vadászati 
táblák kirakásáról szóló irat.

1842 1 db

20.j. Jegyzék a királyerdői pagonyból származó 
rőzse és ölfa járandóság (vadásznak, hajtónak, 
juhászoknak, csőszöknek, béreseknek, 
cséplőknek, aratóknak, iskolának) kiadásáról.

1848 1 db

20.m. Nyugta (jegyzék) kasznár, vadászok, hajdúk, 
csőszök, béresek, birkások gabona (búza, 
zab, rozs, árpa), valamint rőzse konvenció 
elszámolásáról.

1848 1 db

20.t. Pagonykönyv a kitermelt fa felhasználásáról, 
valamint jegyzék fa és nád konventióként 
történt kiadásáról.

1848 1 db

8295. Haberi pagonykönyvecske. 1849 1 db
20.c. Pagonykönyv a kitermelt fa felhasználásáról. 1849 1 db
20.b. Pagonykönyv a kitermelt fa felhasználásáról. 1849 1 db
20.f. Pagonykönyv a kitermelt fa felhasználásáról. 1852 1 db
8322. Vöröskői vadászati bérszerződés. 1853‒1856 1 db
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8321. Köhler Károly vadkereskedővel kötött szerződés. 1854 1 db
20.n. Pagonykönyv a kitermelt fa felhasználásáról. 1854 1 db
20.e. Pagonykönyv a kitermelt fa felhasználásáról. 1857 1 db

2016.106.01. Jegyzőkönyvmásolat a pozsonyi uradalmat 
érintő vadászati tilalomról.

1857 1 db

Csákvári Esterházy uradalom iratai (1857‒1944)

Leltári 
szám Tárgy Év Mennyiség

2482. Az uradalmi erdőmester jelentése személyi 
ügyekről. 

1857 1 db

2782. Csákvár határában lévő erdőterületről 
kimutatás.

1869 1 db

2781. A csákvári községi erdő becsűje. 1870 1 db
2186. Kimutatás uradalmi vadászkutyákról. 1888 1 db
2517. Az uradalmi erdőmérnök véleménye az ászári 

malomcsatorna tervezetéről.
1892 1 db

2518. Volt uradalmi erdőmérnök állást kér gr. 
Esterházy Mórictól.                                                                                                                               

1892 1 db

3323. Az uradalmi ügyész levele az uradalmi 
erdőmesterhez a gönyűi erdősítések 
adómentesítése ügyében.

1905 1 db

3324. Az uradalmi erdőmester levele az uradalmi 
ügyészhez a gönyűi erdősítések adómentesítése 
ügyében.

1905 1 db

3325. Az uradalmi ügyész levele az uradalmi 
erdőmesternek a gönyűi akácültetések 
adómentesítése ügyében.

1905 1 db

3326. Az uradalmi erdőmester levele az uradalmi 
ügyésznek a gönyűi akácültetések 
adómentesítése ügyében.

1905 1 db

3320. Az uradalmi erdőmester levele Korn uradalmi 
ügyvédhez a gönyűi erdősítések adómentesítési 
ügyében.

1906 1 db

3321. Az uradalmi ügyész levele az uradalmi 
főszámvevőnek a gönyűi erdősítések ügyében.

1906 1 db

1836. Feljegyzés az építészettől az erdőhivatalnak 
kiadott petróleum mennyiségéről.

1906 1 db

3322. Levél az uradalmi ügyvédhez a gönyűi 
erdősítések ügyében az uradalmi főszámvevőtől.

1906 1 db
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3329. A győri kir. törvényszék végzése: az uradalom 
gönyűi erdőtelepítései 1930-ig adómentesek.

1907 1 db

3319. Az uradalmi főerdész dr. Korn uradalmi 
ügyvédhez írott levelében a gönyűi erdősítések 
adómentesítési ügye iránt érdeklődik.

1907 1 db

3328. Az uradalmi ügyész levele gr. Esterházy Miklós 
Móricnak a gönyűi erdősítések adómentesítése 
ügyében.

1907 1 db

3332. Az uradalmi ügyész levele gr. Esterházy 
Móricnak a gönyűi erdősítések adómentesítése 
ügyében.

1907 1 db

3318. Deáky főszámvevő jelentést kér a gönyűi 
adómentesítési ügyben.

1907 1 db

3330. Levél gr. Esterházy Móricnak a gönyűi 
erdősítések adómentesítése ügyében.

1907 1 db

2522. A gesztesi főerdész jelentése gr. Esterházy 
Mórichoz az erdőkerülő haláláról, valamint 
bérletről.

1909 1 db

1411. Kimutatás az uradalom által bérbe vett 
vadászterületek bérösszegéről és lejárati idejéről.

1913 1 db

1878. Bokodi vadászsegéd kérvénye gr. Esterházy 
Miklós Mórichoz szántóföld bérbeadásáért.

1915 1 db

1880. Pénzügyi elszámolás vadászati ügyekben. 1916 1 db
1504. Lakbérek jegyzéke, erdőgazdasági számla 

(felszerelési tárgyakról, állatokról, kitermelt 
fáról), várkastély számla, ingóságok jegyzéke, 
értékpapírok jegyzéke. (Hiányos.)

1920‒1923 1 db

3002. Az uradalmi erdőmester levele Debreczeni 
Sándor uradalmi ügyvédnek a Kir. Kincstár 
bérletével kapcsolatban.

1921 1 db

1495. Gr. Esterházy Móric kérvénye Mayer János 
földművelésügyi miniszterhez az ugodi erdőben 
szarvasok okozta károk kivizsgálására kiküldött 
bizottság működéséről.

1922 1 db

1496. Az 1495. leltári számú irat kísérőlevele. 1922 1 db
2187. Kimutatás egy havi elszállított szálfa árának 

befizetéséről.
1924 1 db

2185. Szerződéstervezet az uradalmi erdők 
fahasználatáról.

1925 1 db

2944. Vadászati bérszerződés, amelyben gr. Esterházy 
Móric bérbe veszi Csákvár község határában a 
vadászati jogot.

1926 1 db

2104. A kethelyi erdőmérnöki lak építésének 
költségvetése.

1927 1 db
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1205. A Komárom megyei alispáni hivatal végzésében 
jóváhagyja a vérteskethelyi vadászati jog 
bérbeadásáról szóló szerződést.

1927 1 db

1199. Az uradalom erdőhivatalától kérik a csákvári 
uradalommal kötött vadászati haszonbér 
szerződés meghosszabbítását.

1927 1 db

1197. Gr. Károlyi József vadászati haszonbér 
szerződést köt a csákvári uradalommal. Károlyi 
jószágfelügyelője értesíti a csákvári uradalmat  
a szerződés megküldéséről. 

1927 1 db

1198. Gr. Károlyi József vadászati haszonbér 
szerződést köt a csákvári uradalommal, 
melynek főtisztsége értesíti a M. Kir. 
Adóhivatalt a szerződés megküldéséről.

1927 1 db

1200. Gr. Károlyi József vadászati haszonbér 
szerződést köt a csákvári uradalommal, mely 
értesíti Károlyi József jószágfelügyelőségét  
a szerződés megküldéséről.

1927 1 db

1201. Gr. Károlyi József vadászati haszonbér 
szerződést köt a csákvári uradalommal, mely 
értesíti a M. Kir. Adóhivatalt a szerződés 
megküldéséről. 

1927 1 db

1202. Gr. Károlyi József vadászati haszonbér 
szerződést köt a csákvári uradalommal, mely 
értesíti Károlyi jószágfelügyelőségét a szerződés 
megküldéséről. 

1927 1 db

1204. Haszonbér szerződés Vérteskethely község 
előjárósága, mint bérbeadó és gr. Esterházy 
Móric, mint bérbevevő között a község 
határában gyakorolható vadászati jogról. 

1927 1 db

2188. Erdőgazdasági szakiskolát végzett segéderdész 
kinevezése, valamint illetményeinek felsorolása.

1929 1 db

1537. Gr. Esterházy Tamás a pápa-ugodi hitbizományi 
erdők tulajdonosa és a Magyar Keményfaipari 
Rt. közti szerződésre gr. Esterházy Pál,  
gr. Esterházy János és gr. Esterházy Móric 
megjegyzései a veszprémi kir. törvényszéken.

1929 1 db

1538. Gr. Esterházy Tamás, a pápa-ugodi 
hitbizományi erdők tulajdonosa és a 
Magyar Keményfaipari Rt. közötti szerződés 
módosításának terve.

1929 1 db

2946. Vadászati bérszerződés, gr. Esterházy Móric 
bérbe veszi Csákvár község határában  
a vadászati jogot.

1930 1 db
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2945. A székesfehérvári pénzügyigazgatóság 
jóváhagyja gr. Esterházy Móric és Csákvár 
község közötti vadászati bérszerződést.

1931 1 db

2189. A tűzifaárak az uradalom összes 
erdőgazdaságában 1931. augusztus elsejétől.

1931 1 db

1897. Az uradalmi erdőhivatal havi 
költségelszámolása.

1931 1 db

2191. Kimutatás a fornai vadászatokon felmerült 
hajtó- és fuvarbérekről.

1932 1 db

2190. Kimutatás Mór vasútállomásra szállított tűzifa 
után kifizetett fuvarbérről.

1932 1 db

1206. Vadászati bérszerződés a M. Kir. Államkincstár 
mint bérbeadó és gr. Esterházy Móric bérbevevő 
között Várgesztes és Vérteskethely határában 
gyakorolható vadászati jogról. 

1932 1 db

2943. Vadászati bérszerződés, amelyben gr. Esterházy 
Móric bérbe veszi Csákvár Község határában a 
vadászati jogot.

1932 1 db

2181. Gr. Esterházy Móric a Magyar Vadkiviteli 
Vállalat elleni perének kérdőpontjai.

1933 1 db

2194. Gr. Esterházy Móric perli a Magyar Vadkiviteli 
Rt-t vadnyulak át nem vétele miatt.

1933 1 db

2193. Kimutatások a vadfuvarokra kifizetett 
pénzösszegekről.

1933 1 db

1207. Komáromi Adófelszólamlási Bizottság 
határozata, amelyben gr. Esterházy Móric 
általános kereseti adó (tárgya vadászati 
haszonbér) elleni fellebbezését elutasítja.

1933 1 db

2196. Kimutatás a csákvári vaddisznó vadászat 
alkalmával felmerült költségekről.

1934 1 db

2195. Kimutatás a gönyűi nyúlvadászatokon felmerült 
hajtó- és fuvarbérekről.

1934 1 db

2206. A gönyűi erdész nyugtája a Győrvidéki 
Mezőgazdasági Rt-től felvett pénzösszegről.

1935 1 db

2208. A kőhányási erdőgondnok levele az uradalmi 
pénztárba befizetett összegről.

1935 1 db

2198. A kőhányási erdőgondnokság kimutatása 
tűzifaóvadék fejében befolyt pénzösszegekről.

1935 1 db

2200. Az uradalmi erdőhivatal nyugtája a kőhányási 
erdőgondnokságtól felvett pénzösszegekről.

1935 1 db

2199. Az uradalmi erdőhivatal nyugtája a kőhányási 
erdőgondnokságtól felvett pénzösszegről.

1935 1 db
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2201. Az uradalmi erdőhivatal nyugtája a kőhányási 
erdőgondnokságtól felvett pénzösszegről.

1935 1 db

2203. Az uradalmi erdőhivatal nyugtája a kőhányási 
erdőgondnokságtól felvett pénzösszegről.

1935 1 db

2204. Az uradalmi erdőhivatal nyugtája a kőhányási 
erdőgondnokságtól felvett pénzösszegről.

1935 1 db

2197. Az uradalmi erdőhivatal nyugtára a kőhányási 
erdőgondnokságtól tűzifaóvadék címen felvett 
pénzösszegekről.

1935 1 db

2415. Jelentés az erdőgazdaság rossz minőségű 
vágásairól és azok területeiről.

1935 2 db

2202. Kimutatás a kőhányási erdőgondnokság által 
tűzifa óvadékban befizetett pénzösszegről.

1935 1 db

2205. Kimutatás a kőhányási erdőgondnokság által 
tűzifa óvadékban befizetett pénzösszegről.

1935 1 db

2297. Csákvári Esterházy uradalom. Kimutatás a 
csákvári erdőgondnokságtól átvett negyedévi 
rönkfa mennyiségről.

1936 1 db

2233. Elszámolás fadöntésre kifizetett pénzösszegről. 1936 2 db
2291. Gömbfa leltározási és átadási jegyzék. 1936 1 db
2292. Gömbfa leltározási és átadási jegyzék. 1936 1 db
2293. Gömbfa leltározási és átadási jegyzék. 1936 1 db
2294. Gömbfa leltározási és átadási jegyzék. 1936 1 db
2295. Gömbfa leltározási és átadási jegyzék. 1936 1 db
2283. Kimutatás a csákvári erdőgondnokságban 

negyedév alatt eladott famennyiségről.
1936 1 db

2290. Kimutatás a csákvári erdőgondnokságtól átvett 
ágfák mennyiségéről.

1936 1 db

2273. Kimutatás a csákvári erdőgondnokságtól átvett 
famennyiségről.

1936 1 db

2288. Kimutatás a csákvári erdőgondnokságtól átvett 
negyedévi ágtűzifáról.

1936 1 db

2266. Kimutatás a csákvári erdőgondnokságtól átvett 
negyedévi famennyiségről.

1936 1 db

2267. Kimutatás a csákvári erdőgondnokságtól átvett 
negyedévi famennyiségről.

1936 1 db

2268. Kimutatás a csákvári erdőgondnokságtól átvett 
negyedévi famennyiségről.

1936 1 db

2269. Kimutatás a csákvári erdőgondnokságtól átvett 
negyedévi famennyiségről.

1936 1 db

2274. Kimutatás a csákvári erdőgondnokságtól átvett 
negyedévi famennyiségről.

1936 1 db
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2275. Kimutatás a csákvári erdőgondnokságtól átvett 
negyedévi famennyiségről.

1936 1 db

2276. Kimutatás a csákvári erdőgondnokságtól átvett 
negyedévi famennyiségről.

1936 1 db

2277. Kimutatás a csákvári erdőgondnokságtól átvett 
negyedévi famennyiségről.

1936 1 db

2278. Kimutatás a csákvári erdőgondnokságtól átvett 
negyedévi famennyiségről.

1936 1 db

2279. Kimutatás a csákvári erdőgondnokságtól átvett 
negyedévi famennyiségről.

1936 1 db

2271. Kimutatás a csákvári erdőgondnokságtól átvett 
negyedévi famennységről.

1936 1 db

2272. Kimutatás a csákvári erdőgondnokságtól átvett 
negyedévi famennységről.

1936 1 db

2298. Kimutatás a csákvári erdőgondnokságtól átvett 
negyedévi rönkfa mennyiségről.

1936 1 db

2305. Kimutatás a csákvári erdőgondnokságtól átvett 
szerszámfákról.

1936 1 db

2280. Kimutatás a csákvári erdőgondnokságtól 
kiadott negyedévi kegyúri tűzifáról.

1936 1 db

2303. Kimutatás a csákvári erdőgondnokságtól 
negyedév alatt átvett szerszámfákról.

1936 1 db

2270. Kimutatás a csákvári erdőgondokságtól átvett 
negyedévi famennyiségről.

1936 1 db

2306. Kimutatás a csákvári erdőgondokságtól átvett 
zöldágról.

1936 1 db

2307. Kimutatás a csákvári plébániának átadott 
zöldágról.

1936 1 db

2309. Kimutatás a magyaralmási rk. plébániának 
átadott zöldágról.

1936 1 db

2299. Kimutatás a negyedév alatt kiadott ajándék 
rönkfákról.

1936 1 db

2308. Kimutatás a vértesboglári plébániának átadott 
zöldágról.

1936 1 db

2304. Kimutatás az ellenőri hivatal által a csákvári 
erdőgondnokságtól átvett szerszámfákról.

1936 1 db

2289. Kimutatás az ellenőri hivatal részére átadott 
ágfák mennyiségéről.

1936 1 db

2296. Kimutatás egy negyedév alatt eladott rönkfa 
mennyiségről.

1936 1 db

2287. Kimutatás negyedév alatt eladott ágfák 
mennyiségéről.

1936 1 db
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2302. Kimutatás negyedév alatt eladott 
szerszámfákról.

1936 1 db

2213. Kimutatás nyúlvadászat alkalmából kifizetett 
hajtóbérek összegéről.

1936 1 db

2234. Kimutatás tűzifa szállítás fuvarbéréről. 1936 1 db
2236. Kimutatás tűzifa szállítás fuvarbéréről. 1936 1 db
2237. Kimutatás tűzifaeladásból befolyt pénzösszeg 

befizetéséről.
1936 1 db

2301. Különféle erdei melléktermékek leltározási és 
átadási jegyzéke.

1936 1 db

2300. Szerszámfa leltározási és átadási jegyzék. 1936 1 db
2215. Tűzifa leltározási és átadási jegyzék. 1936 1 db
2216. Tűzifa leltározási és átadási jegyzék. 1936 1 db
2217. Tűzifa leltározási és átadási jegyzék. 1936 1 db
2218. Tűzifa leltározási és átadási jegyzék. 1936 1 db
2219. Tűzifa leltározási és átadási jegyzék. 1936 1 db
2220. Tűzifa leltározási és átadási jegyzék. 1936 1 db
2221. Tűzifa leltározási és átadási jegyzék. 1936 1 db
2222. Tűzifa leltározási és átadási jegyzék. 1936 1 db
2223. Tűzifa leltározási és átadási jegyzék. 1936 1 db
2224. Tűzifa leltározási és átadási jegyzék. 1936 1 db
2225. Tűzifa leltározási és átadási jegyzék. 1936 1 db
2226. Tűzifa leltározási és átadási jegyzék. 1936 1 db
2227. Tűzifa leltározási és átadási jegyzék. 1936 1 db
2228. Tűzifa leltározási és átadási jegyzék. 1936 1 db
2229. Tűzifa leltározási és átadási jegyzék. 1936 1 db
2230. Tűzifa leltározási és átadási jegyzék. 1936 1 db
2231. Tűzifa leltározási és átadási jegyzék. 1936 1 db
2232. Tűzifa leltározási és átadási jegyzék. 1936 1 db
2284. Tűzifa leltározási és átadási jegyzék. 1936 1 db
2285. Tűzifa leltározási és átadási jegyzék. 1936 1 db
2286. Tűzifa leltározási és átadási jegyzék. 1936 1 db
2264. Tűzifa raktár leltározási és átadási jegyzéke. 1936 1 db
2265. Tűzifa raktár leltározási és átadási jegyzéke. 1936 1 db
2169. Egy erdőszolga elveszti nyugdíjperét gr. 

Esterházy Móriccal szemben, és az uradalmi 
ügyvéd utasítást kér, hogy megindítsa-e a 
végrehajtási eljárást?

1937 1 db
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2170. Gr. Esterházy Móric végrehajtást kér volt 
erdőszolgája ellen, aki nyugdíjperét elvesztette.

1937 1 db

1575. Gr. Károlyi Lajos levele gr. Esterházy Mórichoz, 
melyben egy erdőbirtokot ajánl megvételre.

1937 1 db

2106. Jegyzék a majki erdőőri lakásnál végzett 
asztalos munkáról.

1937 1 db

2242. Kimutatás kisegítő erdőőröknek kifizetett 
napszámokról.

1937 1 db

2235. Kimutatás tűzifa szállítás fuvarbéréről. 1937 1 db
2243. Kimutatások eladott tűzifa után járó nyugdíj-

járulékok befizetéséről.
1937 5 db

2241. Kőhányási erdőgondnokság nyugtája felvett 
pénzösszegről.

1937 1 db

2171. Végrehajtási hirdetmény gr. Esterházy Móric 
részéről volt erdőszolgája elleni perében.

1937 1 db

2172. Végrehajtási kivonat gr. Esterházy Móric 
részéről volt erdőszolgája elleni perében.

1938 1 db

2174. A móri kir. járásbíróság gr. Esterházy Móricnak 
volt erdőszolgája elleni perében a végrehajtást 
megszünteti.

1938 1 db

2175. A móri kir. járásbíróság gr. Esterházy Móricnak 
volt erdőszolgája elleni perében a végrehajtást 
hatályon kívül helyezi.

1938 1 db

2942. Gr. Esterházy Móric bérbe veszi Csákvár község 
határában a vadászati jogot.

1938 1 db

2173. Gr. Esterházy Móric végrehajtás megszüntetését 
kéri volt erdőszolgája elleni perében a móri kir. 
járásbíróságtól.

1938 1 db

2245. Kimutatás vadászkutyák részére vásárolt tej 
ellátmányok kifizetéséről.

1938 2 db

2176. Nyugta Dezső János volt uradalmi erdőszolgától 
árverési hirdetmény nyomán felvett összegekről.

1938 1 db

3338. Kimutatás az uradalmi erdőgazdaság évi 
költségvetési előirányzatáról.

1938 1 db

2416. Az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-
választmányának ülése. A tagok között 
gr. Esterházy Móric, aki felszólal a faárak 
kérdésében.

1939 1 db

2246. Elismervény az uradalmi erdőhivataltól vásárolt 
nyersbőrökről.

1939 1 db

1673. Kimutatás a gönyűi gazdaság által a gönyűi 
erdőgazdaságnak átadott búzáról, rozsról és 
tengeriről.

1939 2 db
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1681. Kimutatás a gönyűi gazdaságtól a gönyűi 
erdőgazdaságnak átadott nádról.

1939 1 db

2248. Kimutatás a nánai erdészlak építkezésénél 
végzett napszámos- és fuvardíjakról.

1939 4 db

2252. Kimutatás ágfa eladásból befolyt pénzösszeg 
befizetéséről.

1939 1 db

2249. Kimutatás fogolyvadászatnál hajtóbérre 
kifizetett összegről.

1939 3 db

2251. Kimutatás rönkfa eladásából befolyt pénzösszeg 
befizetéséről.

1939 1 db

2250. Kimutatás vadcsősz bérére kifizetett összegről. 1939 2 db
1693. Az Országos Mezőgazdasági Biztosító Intézet 

felszólítja az uradalom erdőhivatalát, hogy 
egyik erdészüket biztosításra jelentsék be.

1940 1 db

1694. Az uradalmi főtisztség levele Debreczeni Sándor 
uradalmi ügyvédnek egy erdészük O.M.B.I. 
biztosításáról.

1940 1 db

1695. Az uradalmi főtisztség levele Debreczeni Sándor 
uradalmi ügyvédnek egy erdészük O.M.B.I. 
biztosításáról.

1940 1 db

1696. Az O.M.B.I. felszólítja az uradalmi erdőhivatalt 
egyik erdészük kötelező biztosításának 
bejelentésére.

1940 1 db

2257. Kimutatás a csákvári erdőgazdaság 
számadásából a téglaház számadásába átvett 
tűzifáról.

1940 1 db

2256. Kimutatás a csákvári erdőgazdaság 
számadásáról az ellenőri hivatal számadásába 
átvett tűzifáról.

1940 1 db

2253. Kimutatás rönkfa fuvarbérére kifizetett 
összegről.

1940 2 db

2255. Kimutatás tűzifa fuvarozással kapcsolatos 
kiadásokról.

1940 1 db

2254. Kimutatás útjavítási napszámbérekre kifizetett 
pénzösszegről.

1940 2 db

2259. Kimutatás vadaskerti kerítés javítási 
napszámbérekről.

1940 1 db

2258. Kimutatás vasúti faszállítással kapcsolatos 
költségekről.

1940 5 db

2263. Csákvári erdőgondnokság alkalmazottainak 
fizetési jegyzéke.

1941 2 db

2262. Kimutatás rönkfa fuvarbérre kifizetett 
pénzösszegről.

1941 1 db
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2261. Nyugta a vérteskethelyi erdőgondnokságtól 
felvett összegről.

1941 1 db

2247. Kimutatás ág-tűzifa árában befolyt pénzösszeg 
befizetéséről.

1944 1 db

A Magyar Katholikus Vallás- és Tanulmányi Alap iratai (1929)

Leltári 
szám Tárgy Év Mennyiség

3692. Kimutatás a Magyar Katholikus Vallás- 
és Tanulmányi Alap alapítványi erdők 
vadászatának hasznosításáról.

1929 1 db

3693. A Magyar Katholikus Vallás- és Tanulmányi 
Alap erdőbirtokainak főbb adatai.

1929 1 db

3694. Kimutatás a közalapítványi erdőhivatalokról és 
azok tiszti személyzetéről.

1929 1 db

3695. Kimutatás a M. Kir. Közalapítványi uradalmi 
erdőtiszti személyzetről és azok illetményeiről.

1929 1 db

3696. Kimutatás a hozzájárulási alapot terhelő 
erdőtiszti nyugdíjakról.

1929 1 db

3697. A Magyar Katholikus Vallás- és Tanulmányi 
Alap erdőbirtokainak helyzetéről szóló jelentés.

1929 1 db

Soponyai erdészet iratai (2000)

Leltári 
szám Tárgy Év Mennyiség

9754. Soponyai erdészet üzemterve I. kötet 
2000‒2009. (Táblázatok, statisztikák, hatósági 
eljárások, szöveges értékelés.) Készítette az 
ÁESZ Budapest Igazgatósága Erdőtervezési 
Iroda.

2000 1 kötet

9755. Soponyai körzet erdőterve II. kötet 2000‒2009. 
(Erdőrészletlapok részletes területkimutatással. 
Készítette az ÁESZ Budapest Igazgatósága 
Erdőtervezési Iroda.

2000 1 kötet

9756. Soponyai körzet erdőterve III. kötet 2000‒2009. 
(Erdőrészletlapok részletes területkimutatással. 
Készítette az ÁESZ Budapest Igazgatósága 
Erdőtervezési Iroda.)

2000 1 kötet

9757. Soponyai körzet erdőterve IV. kötet 2000‒2009. 
(Erdőrészletlapok részletes területkimutatással. 
Készítette az ÁESZ Budapest Igazgatósága 
Erdőtervezési Iroda.)

2000 1 kötet
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9758. Soponyai körzet erdőterve V. kötet 2000‒2009. 
(Erdőrészletlapok részletes területkimutatással. 
Készítette az ÁESZ Budapest Igazgatósága 
Erdőtervezési Iroda.)

2000 1 kötet

9759. Soponyai körzet erdőterve VI. kötet 2000‒2009. 
(Térképek. Készítette az ÁESZ Budapest 
Igazgatósága Erdőtervezési Iroda.)

2000 1 kötet

9760. Soponyai körzet erdőterve I. kötet 2000‒2009. 
(Táblázatok, statisztikák, hatósági eljárások, 
szöveges értékelés. Készítette az ÁESZ Budapest 
Igazgatósága Erdőtervezési Iroda.)

2000 1 kötet

9761. Soponyai erdészet üzemterve II. kötet 
2000‒2009. (Erdőrészletlapok részletes 
területkimutatással. Készítette az ÁESZ 
Budapest Igazgatósága Erdőtervezési Iroda.)

2000 1 kötet

9762. Soponyai erdészet üzemterve III. kötet 
2000‒2009. (Erdőrészletlapok részletes 
területkimutatással. Készítette az ÁESZ 
Budapest Igazgatósága Erdőtervezési Iroda.)

2000 1 kötet

9763. Soponyai erdészet üzemterve IV. kötet 
2000‒2009. (Erdőrészletlapok részletes 
területkimutatással. Készítette az ÁESZ 
Budapest Igazgatósága Erdőtervezési Iroda.)

2000 1 kötet

9764. Soponyai erdészet üzemterve V. kötet 
2000‒2009. (Erdőrészletlapok részletes 
területkimutatással. Készítette az ÁESZ 
Budapest Igazgatósága Erdőtervezési Iroda.)

2000 1 kötet

9765. Soponyai erdészet üzemterve VI. kötet 
2000‒2009. (Erdőrészletlapok részletes 
területkimutatással. Készítette az ÁESZ 
Budapest Igazgatósága Erdőtervezési Iroda.)

2000 1 kötet

Nagyszalánczy (Frőlich) Brúnó (miniszteri tanácsos, az FM erdészeti igazgatási 
és erdőrendészeti ügyosztály vezetője) iratai (1900‒1976)

Leltári 
szám Tárgy Év Mennyiség

7955. Nagyszalánczy (Frőlich) Brúnó valétaszalagja. 1900 1 db
7946. Nagyszalánczy (Frőlich) Brúnó észrevételei az 

Erdőtörvény Hatodik cím Természetvédelem c. 
tervezetéről.

1929 1 db

7945. Nagyszalánczy Brúnó: Vadászatjogi kérdések 
(In: Magyar Közigazgatás, 1939). Klny.

1939 1 db

7956. Fekete Zoltán egyetemi tanár részvétlevele 
Nagyszalánczy Brúnó özvegyéhez.  
1940. január 20.

1940 1 db
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7957. Nagyszalánczy (Frőlich) Brúnó szellemi 
hagyatéka a Magyar Országos Levéltárban. 
Jegyzék.

1976 1 db

Barthos Gyula (Nagykanizsa, 1883. június 30. ‒ Nagykanizsa,  
1971. február 27.) erdőmérnök, ornitológus, szépíró iratai (1895‒2002) 

Leltári 
szám Tárgy Év Mennyiség

9647. Vadásznapló, lőjegyzékek töredéke. 1895 7 db
9656. Lőjegyzék összesítések. 1895 1 db
9658. Lőjegyzék töredékek. 1898 1 db
9644. Lőjegyzék a Lancesterrel ejtett vadak számáról 

című írása.
1901 1 db

9683. A Barthos által vezetett bibliográfiája kötetbe 
fűzve.

1904 1 db

9655. Madártani jegyzetek. 1904 1 db
9689. Egy szalonka önéletírásából című műve. 1905 1 db
9697. Tavaszi est poézise című műve. 1905 1 db
9740. A somogyi erdők banditája borbélynak álcázva 

című műve.
1905 1 db

9659. Lőjegyzék. 1905 1 db
9657. Szarvas lőjegyzék. 1905 1 db

9751.1. Madártani Napló. (Fénymásolt kézirat.) 1905 1 köteg
9751.2. Gyakorlati Madárvédelem. (Fénymásolt kézirat.) 1905 1 köteg
9751.3. Barthos Gyula leckekönyve. 1905 1 köteg
9751.4. Kerettye. (Kézirat.) 1905 1 köteg
9649. Vadásznapló. 1906 1 db
9700. Lőjegyzékeink helyes vezetése érdekében című 

műve.
1906 1 db

9653. Vadásznapló. 1907 1 db
9698. Vadászat és touristák című írása. 1907 1 db
9699. A fürj pusztulása a fogoly terjeszkedése 

következtében című műve.
1907 1 db

9702. Feljegyzés a barátcinege alkalmi kártevéséről 
című műve.

1907 1 db

9645. Lőjegyzék a 8 mm-es Mauserrel ejtett vadak 
számáról című írása.

1907 1 db

9650. Vadásznapló. 1908 2 db
9671. A retyezáti szirtisasok című kézirata. 1908 1 db
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9688. Első ludam… című műve. 1908 1 db
9694. Néhány szó a madarak alkalmazkodásáról című 

művének töredéke.
1908 1 db

9742. Tartalma fegyver, vigyázat! című műve. 1908 1 db
9692. Vadászati szakoktatásunkról című írása. 1909 1 db
9731. Epizódok az első télen című írása. 1909 1 db
9648. Vadásznapló, töredékek. 1909 1 db
9652. Vadásznapló. (Töredékes.) 1911 2 db
9725. A retyezáti „kőomlások” taraján című írása. 1911 1 db
9685. Az eltévesztett vadváltó című írása. 1911 1 db
9646. Lőjegyzék a 6,5 mm-es Mannlicher-

Schönauerrel ejtett vadakról.
1911 1 db

9716. Nyári hajnalok című írása. 1911 1 db
9670. Kapitális zergebak és magassági rekordtrófeás 

őzbak közös térbeli előfordulása egy leégett 
erdei területen című kéziratos írása.

1912 2 db

9669. Merész gondolat volt: Bölényt a Retyezátra! 
Levél a Stettingeni Vadasparkból című kéziratos 
írása.

1912 3 db

9720. Ordasokról és egy végzetes sörtésszemről című 
írása.

1913 1 db

9736. Háromkirályok napján című írása. 1914 1 db
9654. Vadásznapló. 1915 1 db
9651. Vadásznapló. 1916 1 db
9693. Az uhu természetrajzához című írása. 1918 1 db
9708. Elbődülés a vadonban. (Benne préselt 

Medvetalp levelek.)
1918 1 db

9728. Elválás a Retyezát koronás királyától című írása. 1918 1 db
9642. Iratok a hg. Batthyány Strattman uradalomból. 

Batthyányi Ödön emlékezetére két kis 
nyomtatott kiadvány.

1921 3  

9661. Vadásznaplók. 1921 11 db
9641. Erdészeti és vadászati kitöltetlen 

nyomtatványok a két világháború közötti 
időszakból.

1930 4 db

9662. Vadásznaplók. 1931 11 db
9737. Barkácsolás a dél-somogyi erdőkben című írása. 1940 1 db
9640. Védjegykártyák, töredékek. 1940 12 db
9684. A nordcapi utam madártani és erdészeti 

tanulságai című írása.
1941 1 db
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9663. Vadásznaplók. 1941 9 db
9706. A zsigárdi vendégszarvas című írása. 1942 1 db
9636. Levelek a Nordcapi utam című könyv 

tiszteletpéldánya kapcsán.
1942 7 db

9707. Obornak: az „iszalagos” 14-es című írása. 
(Benne 1 db pauszra rajzolt agancskép).

1942 1 db

9672. Körséta a 10-es ágszámú szarvasagancs 
vadásztrófeák körül című kézirata.

1945 1 db

9701. A baglyokról című írása. 1947 1 db
9710. Egy különös vadászat című írása. 1947 1 db
9691. Jávorkúton című írása. 1947 1 db
9674. A Zerge előfordulási esetek Zala megye 

területén című írásának kézirata és levelek.
1949 16 db

9639. Levelek és másolatok madártani témában. 1951 40 db
9664. Nagykanizsa vidékének madárvilága című 

kéziratának két töredékes példánya.
1953 1 köteg

9679. Madártani (szinkron) megfigyelések című 
kézirata.

1953 1 db

9678. Megfigyelés a szaglás és hallás érzékeléséről 
keselyűknél című kézirata.

1953 1 db

9665. Az erdő, mint madárélethely című kézirata. 1955 1 köteg
9690. Egy jégverés madáráldozatai című munkái. 1956 1 db
9695. Fészkelő füleskuvik Dél-Zalában című írása. 1956 1 db
9686. Egy lábcsonkított fürjről...; Szemellenzővel... 

(Megfigyelések a Magyar Madártani Intézet 
számára) című írásai.

1957 1 db

9681. Századeleji vázlatok a nagykiterjedésű 
tarvágások felújítási problémáiról a kárpáti 
erdőkben című szépirodalmi kézirata.

1957 1 db

9638. Levelek és másolatok a romániai utazással 
kapcsolatban.

1957 6 db

9673. Füles kuvikokkal kapcsolatos megfigyelések 
című írása két fényképpel.  

1958 3 db

9687. Mezei foglyok… című írása. 1958 1 db
9714. Őslápok nyomában a kulturvizekig című írása 

1958-as és 1963-as kézirattöredékekkel. 
1958‒1965 1 db

9744. A voilai erdő titka című írása. 1959 1 db
9676. Különleges állatéleti jelenségek a Kárpát-

medence egy vadfajánál című kézirata.
1959 1 köteg

9696. Újabb adatok a füleskuvik fészkeléséhez Dél-
Zalában című írása.

1960 1 db
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9637. Levelek és másolatok vadgazdálkodási témájú 
kéziratokról.

1960 3 db

9721. Rókákról című kézirata. 1961 1 db
9668. Tudnivalók a zsigárdi Zrínyi-korabeli hársfáról 

című kézirata.
1961 1 db

9704. Fegyvertelenül az erdőn című írása. 1961 1 db
9739. A retyezáti titokzatos 33-as zergebak című írása. 

(3 pld. és kézirattöredék.)
1962 1 db

9682. Korabeli vázlatok a kárpáti erdőkben dolgozók 
küzdelmes életéből naplójegyzetek alapján, 
1907‒1914 című szépirodalmi kézirata. 

1962 1 db

9711. Zala megyei vaddisznóesetek című írása. 
Megjelent: Kanizsa-vidéki vaddisznóesetek a 
közelmúltból címen.

1963 1 db

9709. A negyvennyolcadik című kézirattöredék. 1964 1 db
9635. Molcsány Gábor erdőmérnök gyászjelentése. 1965 1 db
9743. A csodamászó vaddisznó nyomában című írása. 1966 1 db
9666. A dél-zalai tájövezeten őshonos nyest és nyuszt 

a múltban és a jelenben című kézirata.
1968 1 db

9715. Nyulakról (Ahol a nyúl is ritka vadnak számít; 
Nyulakról és feljegyzés töredékek) című írása. 

1968 1 db

9753. Erdészüdv, vadászüdv című írása, a 
mellékletében lőjegyzék.

2002 1 kötet

9724. Medve után! Című írása újságkivágással és 
kapcsolatos feljegyzés-töredékekkel.

Év n. 1 db

9712. „Oculi!” ‒ itt vannak ni! Varázsod örök! című 
írása.

Év n. 1 db

9722. A „magassági” című írása. Év n. 1 db
9727. A balanói sziklacsarnok zergebakja című írása. Év n. 1 db
9752. A hagyatékban: Tamás János, Nagykanizsa. 

Kéziratok, levelek.
Év n. 3 db

9729. A képzeletbeli „honorárium” ... Egy drága 
szarvas története című írása.

Év n. 1 db

9734. A serbicai nagy kan című írása. Év n. 1 db
9748. A sportvadászat művésze című írása 

jegyzettöredékekkel.
Év n. 1 db

9732. A vaddisznó című írása és feljegyzéstöredékek. Év n. 1 db
9733. A vadregényes Kolcvár erdeiben című kézirat 

három változata és kéziratos töredékek.
Év n. 1 db
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9726. A Zergét követve emeletről emeletre c. mű 
vázlatos kézirata színes ceruzarajzzal a Retyezát 
hegység fatenyészeti öveiről. Része: Első 
zergém az idény utolsó órájában. Benne egy 
térképvázlat.

Év n. 1 db

9745. Amiről lemaradtam és ami nem sikerült című 
írása.

Év n. 1 db

9705. Az Erdészüdv, vadászüdv! című könyv 
fejezeteinek terve.

Év n. 1 db

9677. Az élősdi fagyöngy törpecserje kapcsolata a 
madarakkal Nagykanizsa vidékén című kézirata. 
(Kétféle változat három példányban.)

Év n. 3 db

9667. Az erdész személyi viszonya a vadászathoz című 
kézirat.

Év n. 1 db

9746. Az útibőrönd titka. Év n. 1 db
9749. Az utolsó „báró Hátszegi” című írás 

jegyzettöredékekkel.
Év n. 1 db

9703. Cikkek, cikkmásolatok, amelyek nem 
azonosíthatók.

Év n. 7 db

9713. Császármadaraimról című írása. Év n. 1 db
9718. Előttem az őzbak és még valami című írása. Év n. 1 db
9660. Fényképek és egyéb illusztrációk. Fotóalbum. Év n. 69 db
9747. Karcolatok személyi vonatkozású 

mozzanatokból a Habsburg-korszak utolsó 
éveiből című töredékes kéziratok.

Év n. 1 db

9750. Kezdő vadásszal című írása. Év n. 1 db
9735. Kisfiam dominója című írásának két változata. Év n. 1 db
9730. Lotru: Senkiföldjén a vadonban című írása, 

benne két térképvázlat.
Év n. 1 db

9717. Magaslesen a Kárpátokban című írása. Év n. 1 db
9741. Megmenekültem! című írása. Év n. 1 db
9738. Mértékvesztő képzelődés, Hóviharban című 

írása.
Év n. 1 db

9723. Ötödszöri találkozásom medvével című írása. Év n. 1 db
9719. Őzbak a hajtásban című írása. Év n. 1 db
9680. Szarvastehén-e vagy szarvassuta? című írása. Év n. 1 db
9675. Szórólap a Madártani Intézet Növénytani Kut. 

Int. Madártani Osztályáról eternit madárodúk 
ügyében.

Év n. 9 db

9643. Újságcikk-kivágatok a madárvédelemmel és 
kiállításokkal kapcsolatban.

Év n. 10 db
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9036. Hazai szervezés. Bureau International des 
Expositions ‒ Paris.  Levelezés a világkiállítás 
ügyében. 

1966‒1967 27 db

9023. Hazai szervezés. A Világkiállítás hazai 
szervezése kezdetének dokumentumai.

1966‒1970 14 db

9030. Hazai szervezés. A Kormánynak és a Politikai 
Bizottságnak készült jelentések, tájékoztatók a 
VVK állásáról.

1966‒1971 13 db

9349. Hazai szervezés. Trófea-ügyek. Intézetek, 
intézmények által leadott trófealisták, egyéni 
jelentkezések.

1967‒1971 60 folio

9039. Hazai szervezés. Bulletin du B. I. E. (Bureau 
International des Expositions) ‒ Paris., No.3. 
1968‒1969. 56 p. /1969. I. negyedév/. 

1968‒1969 1 db

9266. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 7. Kynológiai 
Bemutatók szervezésével kapcsolatos főbb 
dokumentumok.

1968‒1969 44 folio

9273. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 8. 
Propaganda tervek és jelentések.

1968‒1969 46 folio

9291. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 17. 
Közlekedési és Szállítási Szakbizottság iratai. 

1968‒1969 65 folio

9292. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 18. 
Jogi Szakbizottság iratai. 19. Kulturális 
rendezvények Szakbizottsága és 20. 
Sportrendezvények Szakbizottsága. 

1968‒1969 10 folio

9353. Hazai szervezés. Trófea-ügyek. Állami 
gazdaságokkal együttműködés.

1968‒1969 42 folio

9011. VVK területét környező úthálózat 
rendezésének ügye. 

1968‒1970 6 db

9224. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 1. Magyar 
Vadgazdálkodási Bemutató Szakbizottsága 
üléseinek tárgyalási anyaga, emlékeztetők.

1968‒1970 52 folio

9226. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 1. Magyar 
Vadgazdálkodási Bemutató Szakbizottsága. a. 
Helyszínrajz (44 x 26 cm), b. Tereprendezési 
terv (96 x 74 cm).

1968‒1970 2 db

9262. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 6. 
Sporthorgászati Bemutató Szakbizottság 
ülésének tárgyalási anyagai.

1968‒1970 64 folio

9275. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 8. 
Sajtótájékoztatók dokumentumai.

1968‒1970 111 folio

9276. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 8. Vegyes 
dokumentumok.

1968‒1970 70 folio
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9281. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 10. 
Képzőművészeti Szakbizottság iratai.

1968‒1970 21 folio

9286. Hazai szervezés. Szakbizottságok. OMÉK 
(Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Kiállítás) és VVK-val kapcsolatos felújítási és 
beruházási programok.

1968‒1970 122 folio

9370. Hazai szervezés. Trófea-ügyek. Nemleges 
trófeabekérések.

1968‒1970 70 folio

9228. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 1. Magyar 
Vadgazdálkodási Bemutató Szakbizottsága. 
Szakanyagok a bemutató előkészítéséhez.

1968‒1971 35 folio

9229. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 1. Magyar 
Vadgazdálkodási Bemutató Szakbizottsága. 
Albizottságok anyaga.

1968‒1971 57 folio

9256. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 5. 
Fegyvertörténeti bemutatóval kapcsolatos 
levelezések.

1968‒1971 93 folio

9272. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 8. 
Propaganda Szakbizottság tárgyalási anyagai.

1968‒1971 92 folio

9283. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 
12. Idegenforgalmi Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Szakbizottság iratai.

1968‒1971 106 folio

9285. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 14. Építési és 
Beruházási Szakbizottság iratai, jegyzőkönyvek.

1968‒1971 52 folio

9290. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 16. Pénzügy 
Szakbizottság iratai.

1968‒1971 172 folio

9304. Hazai szervezés. Állami gazdaságok 
Vadgazdálkodási kiállítás tervrajzai (Tata-
Remeteségpuszta).

1968‒1971 24 folio

9466. 19. Kulturális rendezvények Szakbizottsága 
ülési jegyzőkönyvek, levelezés és egy tervrajz. 
VVK Nemzetközi Könyvkiállítás.

1968‒1971 71 lap

9467. 20. Sportrendezvények Szakbizottsága névsor, 
alakuló ülési jegyzőkönyv, szakbizottsági 
jegyzőkönyv.

1968‒1971 37 lap

9000.1‒8. VVK elnökségének tárgyalási jegyzőkönyvei, 
emlékeztetők 1968. március 4. és 1968. 
november 11. között. (1‒8. egység.)

1968 64 db

9007. VVK Tárcaközi Bizottság üléseinek anyagai 
(előterjesztések, napirendi tájékoztatók, 
emlékeztetők, jegyzőkönyvek, mellékletek stb.) 
1968. jan. 30.

1968 5 db

9012. VVK Főbizottságának ülési anyagai 
(jegyzőkönyvek, emlékeztetők, mellékletek stb.) 
1968. jan. 5.

1968 6 db
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9013. VVK Főbizottságának ülési anyagai 
(jegyzőkönyvek, emlékeztetők, mellékletek stb.) 
1968. nov. 10.

1968 14 db

9025. Hazai szervezés. MÉM miniszteri és miniszter-
helyettesi értekezletek anyagai, emlékeztetők.

1968 8 db

9037. Hazai szervezés. Bureau International des 
Expositions ‒ Paris.  Levelezés a világkiállítás 
ügyében. 

1968 35 db

9042. Hazai szervezés. A Külügyminisztériummal, 
Külkereskedelmi Minisztériummal 
és a Kereskedelmi Kamarával történő 
együttműködés dokumentumai. 

1968 3 db

9232. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 2. Trófea 
Bemutató Szakbizottság ülési jegyzőkönyvei, 
mellékleteivel.

1968 67 folio

9236. Hazai szervezés. Szakbizottságok.  2. Trófea 
Bemutató Szakbizottság. Bírálati és díjazási 
Szabályzatok.

1968 96 folio

9247. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 5. 
Fegyvertörténeti Szakbizottság ülési 
jegyzőkönyvek, mellékletek.

1968 15 folio

9253. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 5. 
Fegyvertörténeti bemutató szakértői 
szakvélemény.

1968 6 folio

9258. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 6. 
Sporthorgászati Bemutató Szakbizottság 
ülésének tárgyalási anyagai.

1968 30 folio

9263. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 7. Kynológiai 
Szakbizottság ülési jegyzőkönyve és 
mellékletek.

1968 19 folio

9277. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 9. 
Trófeakatalógus és Emlékalbum Szakbizottság. 
Emlékeztetők és jegyzőkönyvek.

1968 47 folio

9284. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 13. 
Élelmiszeripari Árumintabemutató 
Szakbizottság iratai.

1968 2 folio

9381. Sajtófigyelés. Kimutatás a sajtófigyelésbe 
bevont lapokról.

1968 1 folio

9382. Sajtófigyelés anyaga Vadászati Világkiállításról 
szóló hírek.

1968 42 folio

9383. Sajtófigyelés anyaga. Külföldi vadászati hírek. 1968 37 folio
9384. Sajtófigyelés anyaga. Trófeákkal kapcsolatos 

hírek.
1968 47 folio
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9385. Sajtófigyelés anyaga. Létesítményekről szóló 
hírek.

1968 26 folio

9386. Sajtófigyelés anyaga. Külföldre vagy 
külföldiekre vonatkozó hírek.

1968 30 folio

9387. Sajtófigyelés anyaga. Vadgazdálkodás hírei. 1968 69 folio
9388. Sajtófigyelés anyaga. Rendezvények hírei. 1968 23 folio
9001. VVK elnökségének tárgyalási jegyzőkönyvei, 

emlékeztetők 1969. január 4. és 1969. december 
9. között. (1‒10. egység.)

1969 66 db

9008. VVK Tárcaközi Bizottság üléseinek anyaga 
(előterjesztések, napirendi tájékoztatók, 
emlékeztetők, jegyzőkönyvek, mellékletek stb.) 
1969. márc. 7. 

1969 10 db

9014. VVK Főbizottságának ülési anyaga 
(jegyzőkönyvek, emlékeztetők, mellékletek stb.) 
1969. szept. 24.

1969 4 db

9026. Hazai szervezés. MÉM miniszteri és miniszter-
helyettesi értekezletek anyagai, emlékeztetők.

1969 6 db

9038. Hazai szervezés. Bureau International des 
Expositions ‒ Paris.  Levelezés a világkiállítás 
ügyében. 

1969 18 db

9043. Hazai szervezés. A Külügyminisztériummal, 
Külkereskedelmi Minisztériummal 
és a Kereskedelmi Kamarával történő 
együttműködés dokumentumai. 

1969 32 db

9047. Hazai szervezés. Ausztria részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1969 24 db

9051. Hazai szervezés. Belgium részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1969 12 db

9055. Hazai szervezés. Chile részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1969 2 db

9058. Hazai szervezés. Bulgária részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1969 2 db

9062. Hazai szervezés. Csehszlovákia részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1969 4 db

9066. Hazai szervezés. Dánia részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1969 14 db

9077. Hazai szervezés. Franciaország részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1969 43 db

9080. Hazai szervezés. Hollandia részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1969 7 db

9085. Hazai szervezés. Irán részvételével kapcsolatos 
levelezés. 

1969 4 db
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9090. Hazai szervezés. Jugoszlávia részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1969 17 db

9094. Hazai szervezés. Kamerun részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1969 2 db

9097. Hazai szervezés. Kenya részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1969 3 db

9104. Hazai szervezés. Lengyelország részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1969 8 db

9110. Hazai szervezés. Mongólia részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1969 3 db

9114. Hazai szervezés. Nagy-Britannia részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1969 16 db

9119. Hazai szervezés. NSZK Vadász-szövetséggel 
folytatott levelezés. 

1969 5 db

9122. Hazai szervezés. NSZK‒IMAG /International 
Masse- und Ausstellungdiens OmbH./ 
folytatott levelezés. 1. Általános. 

1969 6 db

9133. Hazai szervezés. NSZK levelezőpartnerek. 
(A‒Z).

1969 74 db

9136. Hazai szervezés. Német Demokratikus 
Köztársaság részvételével kapcsolatos levelezés.

1969 17 db

9140. Hazai szervezés. Olaszország részvételével 
kapcsolatos levelezés.

1969 24 db

9143. Hazai szervezés. Románia részvételével 
kapcsolatos levelezés.

1969 3 db

9146. Hazai szervezés. Spanyolország részvételével 
kapcsolatos levelezés.

1969 9 db

9149. Hazai szervezés. Szovjetunió részvételével 
kapcsolatos levelezés.

1969 11 db

9152. Hazai szervezés. Svájc részvételével kapcsolatos 
levelezés.

1969 45 folio

9156. Hazai szervezés. Svédország részvételével 
kapcsolatos levelezés. Levelezés és 1 db fotó. 

1969 40 folio

9159. Hazai szervezés. Szudán részvételével 
kapcsolatos levelezés.

1969 10 folio

9162. Hazai szervezés. Tanzánia részvételével 
kapcsolatos levelezés.

1969 31 folio

9220. Külföldi szervezés. Külföldi kiállítók 
szervezésével kapcsolatos levelezések. 
Körlevelek stb.

1969 12 folio
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9231. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 1. Magyar 
Vadgazdálkodási Bemutató Szakbizottsága. 
Bemutató forgatókönyv-tervezete 
mellékletekkel, véleményezéssel. 

1969 107 folio

9234. Hazai szervezés. Szakbizottságok.  2. Trófea 
Bemutató Szakbizottság. Trófea Bem. 
Szakbiz. és az Albizottságok együttes ülési 
jegyzőkönyvei és melléklet.

1969 30 folio

9248. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 5. 
Fegyvertörténeti Szakbizottság ülési 
jegyzőkönyvek, mellékletek.

1969 41 folio

9259. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 6. 
Sporthorgászati Bemutató Szakbizottság 
ülésének tárgyalási anyagai.

1969 24 folio

9264. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 7. Kynológiai 
Szakbizottság ülési jegyzőkönyv és mellékletek.

1969 48 folio

9278. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 9. 
Trófeakatalógus és Emlékalbum Szakbizottság. 
Emlékeztetők és jegyzőkönyvek.

1969 18 folio

9389. Sajtófigyelés anyaga. A VVK-ról szóló hírek. 1969 77 folio
9390. Sajtófigyelés. Külföldi vadászati hírek. 1969 14 folio
9391. Sajtófigyelés. Trófeákkal kapcsolatos hírek. 1969 30 folio
9392. Sajtófigyelés. Vadászati létesítményekről szóló 

hírek.
1969 70 folio

9393. Sajtófigyelés. Külföldi vadászatok vagy 
külföldiek hazai vadászatával kapcsolatos hírek.

1969 32 folio

9394. Sajtófigyelés. Vadgazdálkodás hírei. 1969 161 folio
9395. Sajtófigyelés. Rendezvények hírei. 1969 18 folio
9010. VVK Tárcaközi Bizottság határozataival 

kapcsolatos felsőszintű levélváltások 1969. 
márc. és 1970. jan. között.

1969‒1970 19 db

9189. Külföldi szervezés. Koreai Dem. Közt. 1969‒1970 17 folio
9192. Külföldi szervezés. Luxemburg. 1969‒1970 11 folio
9195. Külföldi szervezés. Mexikó. 1969‒1970 13 folio
9372. Hazai szervezés. Trófea-ügyek. Trófeabekérés, 

megválaszolt levelek külföldről.
1969‒1970 463 folio

9029. Hazai szervezés. VVK Koordinációs Bizottsága 
tárgyalási anyagai, ülési jegyzőkönyvek, 
emlékeztetők.

1969‒1971 7 db

9170. Külföldi szervezés. Részvételt lemondott 20 kis 
országgal folytatott levelezés.

1969‒1971 80 folio
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9172. Külföldi szervezés. „Afrika-vegyes” (Dél-Afrika, 
Verein S.W.A. Jager, Uganda, Kenya, Tanzánia, 
Etiópia, Nigéria stb.)

1969‒1971 48 folio

9174. Külföldi szervezés. Argentína. 1969‒1971 70 folio
9175. Külföldi szervezés. Ausztrália. 1969‒1971 26 folio
9177. Külföldi szervezés. Brazília. 1969‒1971 7 folio
9178. Külföldi szervezés. Burma. 1969‒1971 3 folio
9184. Külföldi szervezés. Írország. 1969‒1971 47 folio
9185. Külföldi szervezés. Japán. 1969‒1971 19 folio
9186. Külföldi szervezés. Kanada. 1969‒1971 40 + 

3
folio

9190. Külföldi szervezés. Közép-Afrikai Köztársaság. 1969‒1971 12 folio
9198. Külföldi szervezés. Szomália. 1969‒1971 6 folio
9199. Külföldi szervezés. Törökország. 1969‒1971 51 folio
9200. Külföldi szervezés. USA. (Általános levelezés: 

Lemhényi Hankó Lászlóné.)
1969‒1971 141 folio

9207. Külföldi szervezés. Részt vett külföldi ipari 
kiállítók. Draeger GmBH. 

1969‒1971 127 folio

9308. Hazai szervezés. Az OKISZ kiállítása. 1969‒1971 36 folio
9354. Hazai szervezés. Trófea-ügyek. Trófeamérés 

eszközigénye.
1969‒1971 69 folio

9371. Hazai szervezés. Trófea-ügyek. MAVAD-
levelezés.

1969‒1971 24 folio

9002. VVK elnökségének tárgyalási jegyzőkönyvei, 
emlékeztetők. 1970: 1‒12. és 1970: (13) 23. (11).

1970 84 db

9004. VVK Operatív Bizottságának ülési 
jegyzőkönyvei. 

1970 3 db

9015. VVK Főbizottságának ülési anyagai 
(jegyzőkönyvek, emlékeztetők, mellékletek stb.) 
1970. ápr. 10.

1970 8 db

9027. Hazai szervezés. MÉM miniszteri és miniszter-
helyettesi értekezletek anyagai, emlékeztetők.

1970 6 db

9040. Hazai szervezés. Bureau International des 
Expositions ‒ Paris. Levelezés a világkiállítás 
ügyében.  

1970 35 db

9044. Hazai szervezés. A Külügyminisztériummal, 
Külkereskedelmi Minisztériummal 
és a Kereskedelmi Kamarával történő 
együttműködés dokumentumai.

1970 26 db

9048. Hazai szervezés. Ausztria részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1970 42 db
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9052. Hazai szervezés. Belgium részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1970 29 db

9056. Hazai szervezés. Chile részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1970 9 db

9059. Hazai szervezés. Bulgária részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1970 5 db

9063. Hazai szervezés. Csehszlovákia részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1970 10 db

9067. Hazai szervezés. Dánia részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1970 15 db

9070. Hazai szervezés. Egyesült Arab Köztársaság 
részvételével kapcsolatos levelezés.

1970 13 db

9072. Hazai szervezés. Etiópia részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1970 14 db

9075. Hazai szervezés. Finnország részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1970 4 db

9078. Hazai szervezés. Franciaország részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1970 30 db

9081. Hazai szervezés. Hollandia részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1970 9 db

9083. Hazai szervezés. India részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1970 9 db

9086. Hazai szervezés. Irán részvételével kapcsolatos 
levelezés. 

1970 6 db

9088. Hazai szervezés. Izland részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1970 5 db

9091. Hazai szervezés. Jugoszlávia részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1970 24 db

9095. Hazai szervezés. Kamerun részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1970 10 db

9098. Hazai szervezés. Kenya részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1970 15 db

9101. Hazai szervezés. Kuba részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1970 6 db

9105. Hazai szervezés. Lengyelország részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1970 12 db

9111. Hazai szervezés. Mongólia részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1970 7 db

9115. Hazai szervezés. Nagy-Britannia részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1970 50 db

9120. Hazai szervezés. NSZK Vadász-szövetséggel 
folytatott levelezés. 

1970 17 db
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9123. Hazai szervezés. NSZK‒IMAG-gal  
/International Masse- und Ausstellungdiens 
OmbH./ folytatott levelezés. (Pavilonbővítés és 
egy terv.)

1970 20 db

9129. Hazai szervezés. NSZK‒IMAG /International 
Masse- und Ausstellungdiens OmbH./ 
folytatott levelezés. 6. A kiállítási terület 
parkosítása, egy terv.

1970 12 db

9134. Hazai szervezés. NSZK levelezőpartnerek. 
(A‒Z).

1970 119 db

9137. Hazai szervezés. Német Demokratikus 
Köztársaság részvételével kapcsolatos levelezés.

1970 15 db

9141. Hazai szervezés. Olaszország részvételével 
kapcsolatos levelezés.

1970 24 db

9144. Hazai szervezés. Románia részvételével 
kapcsolatos levelezés.

1970 9 db

9147. Hazai szervezés. Spanyolország részvételével 
kapcsolatos levelezés.

1970 20 db

9150. Hazai szervezés. Szovjetunió részvételével 
kapcsolatos levelezés.

1970 7 db

9153. Hazai szervezés. Svájc részvételével kapcsolatos 
levelezés.

1970 66 folio

9157. Hazai szervezés. Svédország részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1970 49 folio

9160. Hazai szervezés. Szudán részvételével 
kapcsolatos levelezés.

1970 13 folio

9163. Hazai szervezés.  Tanzánia részvételével 
kapcsolatos levelezés.

1970 114 folio

9166. Hazai szervezés. Uganda részvételével 
kapcsolatos levelezés.

1970 39 folio

9168. Hazai szervezés. Zambia részvételével 
kapcsolatos levelezés és egy fénykép.

1970 6 folio

9173. Külföldi szervezés. Algéria. 1970 1 folio
9180. Külföldi szervezés. Délnyugat-Afrika. 1970 7 folio
9181. Külföldi szervezés. Elefántcsontpart. 1970 3 folio
9182. Külföldi szervezés. Gabon. 1970 5 folio
9183. Külföldi szervezés. Görögország. 1970 6 folio
9188. Külföldi szervezés. Kolumbia. 1970 3 folio
9201. Külföldi szervezés. Vietnámi Dem. Közt., 

Hanoi.
1970 2 folio
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9221. Külföldi szervezés. Külföldi kiállítók 
szervezésével kapcsolatos levelezések. 
Körlevelek stb.

1970 272 folio

9225. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 1. Magyar 
Vadgazdálkodási Bemutató Szakbizottsága. 
Élővad-bemutatóval kapcsolatos 
dokumentumok.

1970 15 folio

9230. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 1. Magyar 
Vadgazdálkodási Bemutató Szakbizottsága. 
Bemutató forgatókönyv-tervezete.

1970 109 folio

9238. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 
3. Díszcsarnok Szakbizottság. Ülési 
jegyzőkönyvek, meghívásos tervpályázat.

1970 93 folio

9240. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 3. 
Díszcsarnok Szakbizottság. a. Vitrin részletterv. 
b. Berendezési alaprajz.

1970 2 db

9241. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 3. 
Díszcsarnok Szakbizottság. Pályázati makettek 
fotói.

1970 4 db

9242. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 3. 
Díszcsarnok Szakbizottság. OMÉK. Vadászati 
Pavilon – Szaktanácsadó naplója. 1970. 
augusztus‒szeptember.

1970 1 füzet

9252. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 5. 
Kétpéldányú tervsorozat a. Alaprajz. 76x44 cm 
/2 db/ b. Alaprajz. 68x38 cm /3 db/  
c. Installációs terv. 125x62 cm /2 db/ d. Részlet. 
90x44 cm /2 db/ e. Részlet. 60x29 cm /2 db/  
f. Részlet. 30x39 cm /2 db/ g. Részlet. 43, 
5x35 cm /2 db/.

1970 15 db

9255. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 5. 
Fegyvertörténeti bemutató szakmai program, 
tervek, forgatókönyv-tervezetek, feljegyzések.

1970 50 folio

9260. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 6. 
Sporthorgászati Bemutató Szakbizottság 
ülésének tárgyalási anyagai.

1970 60 folio

9269. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 7. Kynológiai 
Díjszabási Szabályzat.

1970 3 folio

9274. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 8. 
Propaganda terv 1971-re. 1. kötet.

1970 26 folio

9279. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 9. 
Trófeakatalógus és Emlékalbum Szakbizottság. 
Emlékeztetők és jegyzőkönyvek.

1970 76 folio

9288. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 15. Haár 
Ottóné ‒ Afrika szervezés, levelezés.

1970 66 folio
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9311. Hazai szervezés. A Duna MgTSz 
(Mezőgazdasági Termelőszövetkezet) kiállítása.

1970 7 folio

9315. Hazai szervezés. A Borsodi Erdő- és 
Fafeldolgozó Gazdaság kiállítása.

1970 10 folio

9359. Hazai szervezés. Trófea-ügyek. Trófeakatalógus 
Szovjetuniót érintő része. Módosítás.

1970 68 folio

9396. Sajtófigyelés anyaga. A VVK-val foglalkozó 
hírek, cikkek 1970. február folyamán.

1970 64 folio

9397. Sajtófigyelés anyaga. A VVK-val foglalkozó 
hírek, cikkek 1970. március folyamán.

1970 29 folio

9398. Sajtófigyelés anyaga. A VVK-val foglalkozó 
hírek, cikkek 1970. április folyamán.

1970 45 folio

9399. Sajtófigyelés anyaga. A VVK-val foglalkozó 
hírek, cikkek 1970. május folyamán

1970 35 folio

9400. Sajtófigyelés anyaga. A VVK-val foglalkozó 
hírek, cikkek 1970. június folyamán.

1970 23 folio

9401. Sajtófigyelés anyaga. A VVK-val foglalkozó 
hírek, cikkek 1970. július folyamán.

1970 45 folio

9402. Sajtófigyelés anyaga. A VVK-val foglalkozó 
hírek, cikkek 1970. augusztus folyamán.

1970 35 folio

9403. Sajtófigyelés anyaga. A VVK-val foglalkozó 
hírek, cikkek 1970. szeptember folyamán.

1970 83 folio

9404. Sajtófigyelés anyaga. A VVK-val foglalkozó 
hírek, cikkek 1970. október folyamán.

1970 42 folio

9405. Sajtófigyelés anyaga. A VVK-val foglalkozó 
hírek, cikkek 1970. november folyamán.

1970 62 folio

9406. Sajtófigyelés anyaga. A VVK-val foglalkozó 
hírek, cikkek 1970. december folyamán.

1970 53 folio

9450. Nemzetközi Természetfilm-fesztivál. Levelezés: 
1970.1‒60.

1970 178 folio

9031.17. Hazai szervezés. Jelentkezési nyomtatványok, 
részvételi jelentkezés, trófea-jelentkezés, 
képzőművészeti kiállításra jelentkezés, 
könyvkiállításra jelentkezés, szolgáltatás 
igénybevételi tömb, árjegyzék.

1970‒1971 11 db

9130. Hazai szervezés. NSZK‒IMAG-gal  
/International Masse- und Ausstellungdiens 
OmbH./ folytatott levelezés. 7. Díszcsarnok.

1970‒1971 8 db

9179. Külföldi szervezés. Costa-Rica.  1970‒1971 23 folio
9191. Külföldi szervezés. Líbia. 1970‒1971 3 folio
9194. Külföldi szervezés. Marokkó. 1970‒1971 14 folio
9197. Külföldi szervezés. Pakisztán. 1970‒1971 13 folio
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9202. Külföldi szervezés. Nemzetközi és hazai 
szervezetekkel való együttműködés.  

1970‒1971 434 folio

9206. Külföldi szervezés. Részt vett külföldi 
ipari kiállítók. Draeger GmBH. Tervek és 
kísérőiratok.

1970‒1971 5 folio

9208. Külföldi szervezés. Részt vett külföldi ipari 
kiállítók. Exportmédia. Stockholm.

1970‒1971 149 folio

9209. Külföldi szervezés. Részt vett külföldi 
ipari kiállítók. P. Gersner et Co. Wien két 
árumintája.

1970‒1971 90 folio

9211. Külföldi szervezés. Részt vett külföldi ipari 
kiállítók. Jagdgürtler Jagd- und Reisebüro ‒ 
NSZK. 

1970‒1971 110 folio

9212. Külföldi szervezés. Részt vett külföldi ipari 
kiállítók. Albrecht Kind ‒ NSZK. Három terv.

1970‒1971 94 folio

9213. Külföldi szervezés. Részt vett külföldi ipari 
kiállítók. Lufthansa, Odo Wilscher, Hamburg.

1970‒1971 85 folio

9214. Külföldi szervezés. Részt vett külföldi ipari 
kiállítók. Julius Nagy prof. Colorado.

1970‒1971 87 folio

9215. Külföldi szervezés. Részt vett külföldi ipari 
kiállítók. La Nationale, Material Avicole ‒ 
Paris.

1970‒1971 81 folio

9217. Külföldi szervezés. Részt vett külföldi ipari 
kiállítók. Paul Parey ‒ Berlin, Hamburg.

1970‒1971 171 folio

9218. Külföldi szervezés. Részt vett külföldi ipari 
kiállítók. Steyr-Daimler-Puch AG. – Wien.  
Két terv.

1970‒1971 61 folio

9244. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 4. Résztvevő 
erdőgazdaságok szervezésével kapcsolatos 
dokumentumok.

1970‒1971 67 folio

9267. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 7. Kynológiai 
Bemutatók szervezésével kapcsolatos főbb 
dokumentumok.

1970‒1971 33 folio

9282. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 11. 
Nemzetközi Kapcsolatok Szakbizottsága iratai.

1970‒1971 82 folio

9287. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 15. Afrikai 
Bemutatók Szakbizottsága ülési jegyzőkönyvek, 
emlékeztetők.

1970‒1971 57 folio

9309. Hazai szervezés. A Könnyűipari Minisztérium 
kiállítása.

1970‒1971 32 folio

9310. Hazai szervezés. Az ERDÉRT kiállítása. 1970‒1971 18 folio
9312. Hazai szervezés. A Fővárosi Kézműipari 

Vállalat kiállítása. 
1970‒1971 16 folio
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9313. Hazai szervezés. Az UNITECHNIKA KTSZ 
kiállítása.

1970‒1971 25 folio

9314. Hazai szervezés. Videoton kiállítása. 1970‒1971 22 folio
9321. Hazai szervezés. A Finomkerámiai Művek 

kiállítása.
1970‒1971 11 folio

9358. Hazai szervezés. Trófea-ügyek. Trófea: 
személyi ügyek, bérezés, munkaügy, terem- és 
eszközigények, érdeklődők levelei.

1970‒1971 159 folio

9362. Hazai szervezés. Trófea-ügyek. Trófea: 
nemzetközi zsűri külföldi tagokkal.

1970‒1971 197 folio

9363. Hazai szervezés. Trófea-ügyek. 
Trófeajelentkezések, jegyzőkönyvek, listák.

1970‒1971 210 folio

9365. Hazai szervezés. Trófea-ügyek. MAVAD-
UNDERBERG tárgyalás a trófeák szállítási 
ügyeiről.

1970‒1971 111 folio

9368. Hazai szervezés. Trófea-ügyek. MAVAD-
levelek alapján kigyűjtött trófeák és jelentkezési 
lapjaik.

1970‒1971 322 folio

9407. Sajtófigyelés. Számszerű kimutatások a 
vadászattal kapcsolatos újságcikkekről 1970. 
szeptembertől 1971. januárig.

1970‒1971 8 folio

9422. Közönségszolgáltatás. Vendéglátóipari, 
idegenforgalmi vállalatokkal folytatott 
levelezés.

1970‒1971 682 folio

9423. Közönségellátás. Különböző szolgáltatást 
nyújtó szervekkel folytatott levelezés.

1970‒1971 287 folio

9453. Nemzetközi Természetfilm Fesztivál. 
Költségvetési ráfordítások.

1970‒1971 3 folio

9216. Külföldi szervezés. Részt vett külföldi ipari 
kiállítók. Orbis Lengyel utazási iroda. 14 db 
terv.

1970‒1972 39 folio

9003. VVK Elnökségének tárgyalási jegyzőkönyvei, 
emlékeztetők. 

1971 65 db

9005. VVK Operatív Bizottságának ülési 
jegyzőkönyvei. 

1971 29 db

9009. VVK Tárcaközi Bizottság és Főbizottság 
együttes ülésének anyaga. 1971. febr. 12.  
(Ld. 9016. ltsz. is!)

1971 7 db

9016. VVK Tárcaközi Bizottsága és Főbizottsága 
együttes ülésének anyaga. 1971. febr. 12.  
(Ld. 9009. ltsz. is!)

1971 4 db

9017. Szabályzatok. VVK Általános Szabályzat. Bp., 
Medicina Könyvk., Fejér megyei Nyomdaip. 
Váll. 

1971 5 db
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9018. Szabályzatok. VVK Részvételi Szabályzat,  
Bp., Révai Ny. 

1971 5 db

9019. Szabályzatok. VVK Építési, Szolgáltatási és 
Szállítási Szabályzata, Bp., Fővárosi Nyomdaip. 
Váll. 

1971 1 db

9020. Szabályzatok. VVK Üzemelési Szabályzat,  
Bp., Főv. Nyomdaip. V. 

1971 1 db

9021. Szabályzatok. VVK Képzőművészeti Kiáll. 
Részvételi Szabályzat. Bp., Műcsarnok.

1971 1 db

9022. Szabályzatok. VVK Brandordnung‒Bp. MÉM 
Kiáll. Iroda. 

1971 1 db

9028. Hazai szervezés. MÉM miniszteri és miniszter-
helyettesi értekezletek anyagai, emlékeztetők.

1971 20 db

9032. Hazai szervezés. Téma- és Rendezvényterv. 
Kiad. a MÉM Kiállítási Iroda, Bp. 

1971 2 db

9033. Hazai szervezés. Oklevél-minta 
nyomtatványok.

1971 3 db

9034. Hazai szervezés. Emléklap-minta 
nyomtatványok.

1971 1 db

9035. Hazai szervezés. Hivatalos kormánymeghívó 
bőrkötésben francia és angol nyelven. 

1971 1 db

9300. Hazai szervezés. Főtéri Bemutató 
forgatókönyve.

1971 46 folio

9041. Hazai szervezés. Bureau International des 
Expositions ‒ Paris.  Levelezés a világkiállítás 
ügyében. 

1971 16 db

9045. Hazai szervezés. A Külügyminisztériummal, 
Külkereskedelmi Minisztériummal 
és a Kereskedelmi Kamarával történő 
együttműködés dokumentumai. 

1971 15 db

9046. Hazai szervezés. Társuló országok 
nyilatkozatai.

1971 7 db

9049. Hazai szervezés. Ausztria részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1971 89 db

9053. Hazai szervezés. Belgium részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1971 95 db

9057. Hazai szervezés. Chile részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1971 14 db

9060. Hazai szervezés. Bulgária részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1971 40 db
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9061. Hazai szervezés. Bulgáriának kölcsönzött 
anyagok, melyeket a Bolgár Vadászati 
Szövetség kért az 1971/72. évi nemzeti 
kiállításához.

1971 11 db

9064. Hazai szervezés. Csehszlovákia részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1971 83 db

9068. Hazai szervezés. Dánia részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1971 8 db

9071. Hazai szervezés. Egyesült Arab Köztársaság 
részvételével kapcsolatos levelezés. 

1971 42 db

9073. Hazai szervezés. Etiópia részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1971 57 db

9076. Hazai szervezés. Finnország részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1971 52 db

9079. Hazai szervezés. Franciaország részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1971 72 db

9082. Hazai szervezés. Hollandia részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1971 27 db

9084. Hazai szervezés. India részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1971 48 db

9087. Hazai szervezés. Irán részvételével kapcsolatos 
levelezés. 

1971 44 db

9089. Hazai szervezés. Izland részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1971 14 db

9093. Hazai szervezés. Jugoszlávia részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1971 27 db

9096. Hazai szervezés. Kamerun részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1971 4 db

9099. Hazai szervezés. Kenya részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1971 59 db

9102. Hazai szervezés. Kuba részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1971 39 db

9103. Hazai szervezés. (Kuba közös pavilonjának 
tervei, homlokzat és alaprajz.)

1971 2 db

9106. Hazai szervezés. Lengyelország részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1971 47 db

9109. Hazai szervezés. Libanon részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1971 3 db

9112. Hazai szervezés. Mongólia részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1971 32 db

9116. Hazai szervezés. Nagy-Britannia részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1971 87 db
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9118. Hazai szervezés. Német Szövetségi 
Köztársaság. Johann Schleicher nemzeti 
megbízottal folytatott levelezés. 

1971 24 db

9121. Hazai szervezés. NSZK Vadász-szövetséggel 
folytatott levelezés. 

1971 1 db

9124. Hazai szervezés. NSZK‒IMAG-gal  
/International Masse- und Ausstellungdiens 
OmbH./ folytatott levelezés. (Pavilonbővítés és 
három terv.)

1971 16 db

9126. Hazai szervezés. NSZK‒IMAG-gal  
/International Masse- und Ausstellungdiens 
OmbH./ folytatott levelezés. 2. Kiállítási 
pavilon mellékhelyiségeinek építése. 

1971 7 db

9127. Hazai szervezés. NSZK‒IMAG-gal  
/International Masse- und Ausstellungdiens 
OmbH./ folytatott levelezés. 3. Bejárati ajtók 
építése. 4. Sporthorgászati bemutató. Halak és 
akváriumok kellékeinek beszerzése.

1971 13 db

9128. Hazai szervezés. NSZK‒IMAG-gal 
/International Masse- und Ausstellungdiens 
OmbH./ folytatott levelezés. 5. Szolgáltatások 
(elektromos, telefon, víz, katalógus, 
kertépítészet) megrendelése.

1971 18 db

9131. Hazai szervezés. NSZK‒IMAG-gal  
/International Masse- und Ausstellungdiens 
OmbH./ folytatott levelezés. 8. Katalógusok, 
fotószolgálat. Egyéb rendezvények, kiállítások 
(fotómővészeti, képzőművészeti, kynológia, 
könyv).

1971 13 db

9132. Hazai szervezés. NSZK‒IMAG-gal  
/International Masse- und Ausstellungdiens 
OmbH./ folytatott levelezés. 9. Zsűritagok 
kijelölésére és költségeire vonatkozó ügyek.

1971 5 db

9138. Hazai szervezés. Német Demokratikus 
Köztársaság részvételével kapcsolatos levelezés.

1971 47 db

9142. Hazai szervezés. Olaszország részvételével 
kapcsolatos levelezés.

1971 42 db

9145. Hazai szervezés. Románia részvételével 
kapcsolatos levelezés.

1971 45 db

9148. Hazai szervezés. Spanyolország részvételével 
kapcsolatos levelezés.

1971 52 db

9151. Hazai szervezés. Szovjetunió részvételével 
kapcsolatos levelezés.

1971 201 folio

9154. Hazai szervezés. Svájc részvételével kapcsolatos 
levelezés.

1971 190 folio
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9155. Hazai szervezés. Svédország részvételével 
kapcsolatos levelezés. Kiállítási részvételi 
nyilvántartó lapja és három terv.

1971 4 folio

9158. Hazai szervezés. Svédország részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1971 211 folio

9161. Hazai szervezés. Szudán részvételével 
kapcsolatos levelezés.  

1971 120 folio

9164. Hazai szervezés.  Tanzánia részvételével 
kapcsolatos levelezés.

1971 235 folio

9167. Hazai szervezés. Uganda részvételével 
kapcsolatos levelezés.

1971 94 folio

9171. Külföldi szervezés. Részvételt lemondott 20 kis 
országgal folytatott levelezés.

1971 23 folio

9176. Külföldi szervezés. Botswana. (Egy nyomtatott 
térkép.)

1971 35 folio

9187. Külföldi szervezés. Kína. 1971 8 folio
9193. Külföldi szervezés. Mali. 1971 14 folio
9196. Külföldi szervezés. Nepál. 1971 4 folio
9203. Külföldi szervezés. Külföldi részvételi 

szerződések.
1971 403 folio

9204. Külföldi szervezés. Társuló tagországok 
(Guinea, Irak, Norvégia, Peru, Szíria, 
Venezuela) levelezései.

1971 119 folio

9205. Külföldi szervezés. Részt vett külföldi ipari 
kiállítók levelezései (Avenarius Chemische 
Fabrik ‒ Wien).

1971 26 folio

9210. Külföldi szervezés. Részt vett külföldi ipari 
kiállítók. Infrarot Technik – NSZK két 
árukatalógusa.

1971 54 folio

9219. Külföldi szervezés. Részt vett külföldi ipari 
kiállítók. Zastava ‒ Kragujevác.

1971 10 folio

9222. Külföldi szervezés. Külföldi kiállítók 
szervezésével kapcsolatos levelezések. 
Körlevelek stb.

1971 229 folio

9227. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 1. Magyar 
Vadgazdálkodási Bemutató Szakbizottsága. 
Élővad-bemutatóval kapcsolatos 
dokumentumok.

1971 48 folio

9235. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 2. Trófea 
Bemutató Szakbizottság és az Albizottságok 
együttes ülési jegyzőkönyvei és mellékletek.

1971 236 folio



129

Leltári 
szám Tárgy Év Mennyiség

9237. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 3. 
Díszcsarnok Szakbizottság. Díszcsarnok 
forgatókönyv. (MÉM Kiállítási Iroda.)

1971 17 folio

9239. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 
3. Díszcsarnok Szakbizottság. Ülési 
jegyzőkönyvek, filmkészítéssel kapcsolatos 
levelezés.

1971 74 folio

9243. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 4. Főtéri 
Bemutató Szakbizottság tárgyalási anyagai, 
emlékeztetők.

1971 24 folio

9245. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 4. Országos 
Vízügyi Hivatal részvételével kapcsolatos 
dokumentumok.

1971 7 folio

9246. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 4. Országos 
Vízügyi Hivatal kiállítási területe kivitelezési 
terv. Rétegvonalas helyszínrajz.

1971 2 db

9249. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 5. 
Fegyvertörténeti Szakbizottság ülési 
jegyzőkönyvek, mellékletek.

1971 12 folio

9250. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 5. 
Fegyvertörténeti Szakbizottság ülési 
jegyzőkönyvek, mellékletek.

1971 25 folio

9251. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 5. 
Fegyvertörténeti Szakbizottság ülési 
jegyzőkönyvek, mellékletek.

1971 23 folio

9254. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 5. 
Fegyvertörténeti bemutató szakmai program, 
tervek, forgatókönyv-tervezetek, feljegyzések.

1971 68 folio

9257. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 5. 
Fegyvertörténeti bemutatóval kapcsolatos 
levelezések vadásztörténeti tárgyak 
kölcsönzésével kapcsolatos levelezés.

1971 18 folio

9261. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 6. 
Sporthorgászati Bemutató Szakbizottság 
ülésének tárgyalási anyagai.

1971 60 folio

9265. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 7. Kynológiai 
Szakbizottság ülési jegyzőkönyve és 
mellékletek.

1971 33 folio

9270. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 7. Kynológiai 
Pavilon forgatókönyve. Tájékoztató az 
Information VVK lapban négy nyelven.

1971 3 folio

9271. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 7. Bírálati 
és díjszabási rendszer a VVK Kynológiai 
rendezvényein.

1971 82 folio
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9280. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 9. 
Trófeakatalógus és Emlékalbum Szakbizottság. 
Emlékeztetők és jegyzőkönyvek.

1971 69 folio

9289. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 15. Haár 
Ottóné ‒ Afrika szervezés, levelezés.

1971 90 folio

9293. Hazai szervezés. Magyar rendezésű bemutatók 
anyagai (Szudán, Kamerun, Guinea, Venezuela, 
Libanon, Irak, Peru, Szíria, Izland, Chile).

1971 214 folio

9294. Hazai szervezés. VVK üzemelési rendje, 
utasítások.

1971 19 folio

9295. Hazai szervezés. Egyiptomi kiállítás. 1971 13 folio
9296. Hazai szervezés. Hazai intézmények részvétele 

külföldi kiállítások előkészítésében.
1971 34 folio

9297. Hazai szervezés. Indiai kiállítás. 1971 84 folio
9298. Hazai szervezés. Szakmai programok. 1971 21 folio
9299. Hazai szervezés. Nemzeti bemutatók 

kivitelezése (Szudán, Kamerun, Libanon, 
Izland).

1971 17 folio

9301. Hazai szervezés. Mongol kiállítás. 1971 62 folio
9302. Hazai szervezés. TIT kiállítás. 1971 144 folio
9303. Hazai szervezés. Állami gazdaságok 

Vadgazdálkodási bemutatója (Tata-
Remeteségpuszta).

1971 337 folio

9306. Hazai szervezés. FÉG kiállítása. 1971 13 folio
9307. Hazai szervezés. Az OTH kiállítása. 1971 20 folio
9316. Hazai szervezés. A Békésszentandrási 

Szőnyegszövő KTSZ kiállítása.
1971 8 folio

9317. Hazai szervezés. A Nehézipari Minisztérium 
kiállítása.

1971 22 folio

9318. Hazai szervezés. Az Állami Biztosító kiállítása. 1971 16 folio
9319. Hazai szervezés. Az OTP kiállítása. 1971 13 folio
9320. Hazai szervezés. Az OVH kiállítása. 1971 12 folio
9322. Hazai szervezés. A MAVAD kiállítása. 1971 8 folio
9323. Hazai szervezés. Az IBUSZ kiállítása. 1971 14 folio
9324. Hazai szervezés. A Magyar Alumíniumipari 

Tröszt kiállítása.
1971 12 folio

9325. Hazai szervezés. Az Autó- és Autóalkatrész 
Kereskedelmi Vállalat kiállítása.

1971 17 folio

9326. Hazai szervezés. A Tabi Campingcikk Vállalat 
kiállítása.

1971 5 folio
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9327. Hazai szervezés. A Duna Vörös Csillag 
Traktorgyár kiállítása.

1971 15 folio

9328. Hazai szervezés. A VOKSZ Kereskedelmi, Ipari 
és Szolgáltató Szövetkezet kiállítása.

1971 18 folio

9329. Hazai szervezés. Trófea-ügyek. 
Trófeajelentkezési lapok, trófeakiállítási 
engedélyek.

1971 1241 folio

9330. Hazai szervezés. Trófea-ügyek. Egyéni 
jelentkezések. Trófeajelentkezéssel kapcsolatos 
ügyiratok.

1971 811 folio

9331. Hazai szervezés. Trófea-ügyek. Trófeák 
nyilvántartási rendszere.

1971 58 folio

9332. Hazai szervezés. Trófea-ügyek. 
Trófeabemutatóra érkező nemzetközi 
jelentkezések nyilvántartása.

1971 123 folio

9333. Hazai szervezés. Trófea-ügyek. Trófea-csoport 
iratai.

1971 147 folio

9334. Hazai szervezés. Trófea-ügyek. Díjak, átvételi 
elismervények.

1971 332 folio

9335. Hazai szervezés. Trófea-ügyek. Tanzániai 
kiállítás.

1971 76 folio

9336. Hazai szervezés. Trófea-ügyek. Vámügyek. 
Trófeaelőkészítő Csoport.

1971 262 folio

9337. Hazai szervezés. Trófea-ügyek. Törzskönyv. 1971 2 db
9338. Hazai szervezés. Trófea-ügyek. Trófea-raktári 

nyilvántartások.
1971 5 db

9339. Hazai szervezés. Trófea-ügyek. Trófeabírálati, 
díjazási szabályzat.

1971 260 folio

9340. Hazai szervezés. Trófea-ügyek. Nádler-anyag. 
(Természettudományi Múzeum.)

1971 41 folio

9341. Hazai szervezés. Trófea-ügyek. Bírálati leírás. 1971 76 folio
9342. Hazai szervezés. Trófea-ügyek. Zsindely Endre 

által készített bírálati lapok tervezete.
1971 43 folio

9343. Hazai szervezés. Trófea-ügyek. A Rowland 
Word’s trófeamérési módszere.

1971 50 folio

9344. Hazai szervezés. Trófea-ügyek. Trófeákkal 
kapcsolatos iratok.

1971 170 folio

9345. Hazai szervezés. Trófea-ügyek. Trófeák 
elbírálási képlete.

1971 225 folio

9346. Hazai szervezés. Trófea-ügyek. Trófeák 
elbírálási képletének másodpéldánya.

1971 114 folio

9347. Hazai szervezés. Trófea-ügyek. Trófea-bírálati 
lapok.

1971 147 folio
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9348. Hazai szervezés. Trófea-ügyek. Trófeamérők 
kijelölésével kapcsolatos levelezés.

1971 113 folio

9350. Hazai szervezés. Trófea-ügyek. Átvett trófeák 
szám szerinti gyűjtője. Kimutatás a díjakról.

1971 15 folio

9351. Hazai szervezés. Trófea-ügyek. Trófeamérők 
megbízólevelei.

1971 19 folio

9352. Hazai szervezés. Trófea-ügyek. Állami 
igazgatási és gazdasági szerveknek küldött 
trófeabejelentési körlevelek.

1971 19 folio

9355. Hazai szervezés. Trófea-ügyek. Trófea-
katalógussal, személyi munkadíjakkal 
kapcsolatos költségek, eszközigények.

1971 103 folio

9356. Hazai szervezés. Trófea-ügyek. Trófea-érkezés, 
szállítás.

1971 64 folio

9357. Hazai szervezés. Trófea-ügyek. Trófea-
díjazással, visszaszállítással kapcsolatos 
reklamációk. Határidőn túli jelentkezések, 
lemondások.

1971 299 folio

9360. Hazai szervezés. Trófea-ügyek. Nemzetközi 
zsűri magyar tagokkal.

1971 33 folio

9361. Hazai szervezés. Trófea-ügyek. Trófeakatalógus 
szerkesztési ügyei (terve stb.).

1971 34 folio

9364. Hazai szervezés. Trófea-ügyek. 
Trófeajelentkezésekre felszólító körlevél, 
emlékeztető az előkészítő tárgyalásról.

1971 6 folio

9366. Hazai szervezés. Trófea-ügyek. 
Trófeajelentkezési lapok 1134‒1140. sz. 
1969‒70-ben ejtett trófeák.

1971 50 folio

9367. Hazai szervezés. Trófea-ügyek. NSZK vadászok 
által Magyarországon ejtett trófeák és 
jelentkezési lapjai.

1971 89 folio

9369. Hazai szervezés. Trófea-ügyek. UNDERBERG 
céggel bonyolítandó trófeabekérések, 
felszólítások, válaszlevelek.

1971 223 folio

9373. Hazai szervezés. Trófea-ügyek. Pavilonok 
részére kiadott trófeák jegyzőkönyvei 

1971 27 dosszié

9374. Hazai szervezés. Trófea-ügyek. Szerk. Bakkay L.  
‒ Kozma Gy. ‒ Szűcs F.: Trófeakatalógus.

1971 526 oldal

9375. Hazai szervezés. Trófea-ügyek. I‒II. kiegészítő 
trófeakatalógus.

1971 116 oldal

9376. Hazai szervezés. Trófea-ügyek. Trófeakatalógus 
1971. aug. 27. ‒ szept. 30. Rend. MÉM Kiállítási 
Iroda.

1971 543 oldal
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9377. Hazai szervezés. Trófea-ügyek. 
Trófeakatalógus. (Kézirat: A-SCH.)

1971 529 folio

9378. Hazai szervezés. Trófea-ügyek. 
Trófeakatalógus. (Kézirat: SZ‒Z.)

1971 183 folio

9379. Sajtófigyelés. MTI ‒ Belföldi Hírek ‒ 
Sajtófigyelés a VVK-val kapcsolatosan.

1971 289 folio

9380. Sajtófigyelés. MTI ‒ Daily Bulletin. 1971 28 füzet
9408. Sajtófigyelés anyaga. A VVK-val foglalkozó 

hírek, cikkek 1971. január folyamán.
1971 63 folio

9409. Sajtófigyelés anyaga. A VVK-val foglalkozó 
hírek, cikkek 1971. február folyamán.

1971 85 folio

9410. Sajtófigyelés anyaga. A VVK-val foglalkozó 
hírek, cikkek 1971. március folyamán.

1971 62 folio

9411. Sajtófigyelés anyaga. A VVK-val foglalkozó 
hírek, cikkek 1971. április‒június folyamán.

1971 286 folio

9412. Sajtófigyelés anyaga. A VVK-val foglalkozó 
hírek, cikkek 1971. július‒augusztus folyamán.

1971 320 folio

9425. Hazai szervezés. Napi jelentések: 1971. aug. 28. 
‒ 1971. szept. 30.

1971 89 folio

9426. Hazai szervezés. Nemzeti Napok szervezése. 1971 97 folio
9427. Hazai szervezés. Napi jelentések osztályonként. 1971 353 folio
9428. Hazai szervezés. A VVK-ra meghívandó 

vendégek tárgyában folytatott levelezés.
1971 319 folio

9429. Hazai szervezés. A VVK-ra meghívandó 
vendégek tárgyában folytatott levelezés.

1971 98 folio

9430. Hazai szervezés. Protokoll-listák. 1971 213 folio
9431. Hazai szervezés. Nemzetközi Természetfilm-

fesztivál. Filmfesztivál levelezése. 
1971 276 folio

9432. Nemzetközi Természetfilm-fesztivál. 
Nemzetközi Természetfilm-fesztivál levelezése, 
dokumentumai.

1971 336 folio

9433. Nemzetközi Természetfilm-fesztivál. 
Nyilvántartás a Nemzetközi Természetfilm-
fesztivál 1971. évi filmjeiről.

1971 6 folio

9434. Nemzetközi Természetfilm-fesztivál. 
Nemzetközi Természetfilm Fesztivál szervezési 
forgatókönyve 1971. május‒szeptember.

1971 59 folio

9435. Nemzetközi Természetfilm-fesztivál. Levelezés. 1971 369 folio
9436. Nemzetközi Természetfilm-fesztivál. 

Szerződések, szállítások. 
1971 106 folio

9437. Nemzetközi Természetfilm-fesztivál. 
Zsűritagok felkérései.

1971 84 folio
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9438. Nemzetközi Természetfilm-fesztivál. Magyar 
filmek nevezései (mozi, amatőr, TV).

1971 86 folio

9440. Nemzetközi Természetfilm-fesztivál. Oklevél 
nyomtatványa.

1971 1 db

9441. Nemzetközi Természetfilm-fesztivál. 
Vállalatok, intézmények, szövetségek által 
felajánlott jutalmak.

1971 9 folio

9442. Nemzetközi Természetfilm-fesztivál. 
Mozifilmek előbírálata.

1971 61 folio

9443. Nemzetközi Természetfilm-fesztivál. 
TV-filmek előbírálata.

1971 29 folio

9444. Nemzetközi Természetfilm-fesztivál. 
Propaganda-filmek előbírálata.

1971 36 folio

9445. Nemzetközi Természetfilm-fesztivál. Amatőr 
filmek előbírálata.

1971 21 folio

9446. Nemzetközi Természetfilm-fesztivál. Pontozási 
lapok (TV-filmek).

1971 70 folio

9447. Nemzetközi Természetfilm-fesztivál. Pontozási 
lapok (szakfilmek).

1971 43 folio

9448. Nemzetközi Természetfilm-fesztivál. Filmek 
(TV, amatőr, mozi, szak) bírálati jegyzőkönyvei.

1971 11 folio

9449. Nemzetközi Természetfilm-fesztivál. Filmek 
visszaadása.

1971 55 folio

9451. Nemzetközi Természetfilm-fesztivál. Levelezés: 
1971. június‒szeptember.

1971 127 folio

9452. Nemzetközi Természetfilm-fesztivál. Program. 1971 45 folio
9454. VVK-látogatók bejegyzéseit tartalmazó 

vendégkönyvek. Díszcsarnok I. 1971. 
augusztusban.

1971 1 kötet

9455. VVK-látogatók bejegyzéseit tartalmazó 
vendégkönyvek. Díszcsarnok II. 1971. 
szeptember.

1971 1 kötet

9456. VVK-látogatók bejegyzéseit tartalmazó 
vendégkönyvek. Díszcsarnok III. 1971. 
szeptember.

1971 1 kötet

9457. VVK-látogatók bejegyzéseit tartalmazó 
vendégkönyvek. Kynológiai Csarnok 1971. 
augusztus‒szeptember.

1971 1 kötet

9458. VVK-látogatók bejegyzéseit tartalmazó 
vendégkönyvek. Magyar Trófeabemutató 
vendégkönyve I. 1971. augusztus.

1971 1 kötet
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9459. VVK-látogatók bejegyzéseit tartalmazó 
vendégkönyvek. Magyar Trófeabemutató 
vendégkönyve II. 1971. szeptember.

1971 1 kötet

9460. VVK-látogatók bejegyzéseit tartalmazó 
vendégkönyvek. Magyar Trófeabemutató 
vendégkönyve III. 1971. szeptember.

1971 1 kötet

9461. VVK-látogatók bejegyzéseit tartalmazó 
vendégkönyvek. Magyar Fegyvertörténeti 
Bemutató vendégkönyve I. 1971. augusztus‒
szeptember.

1971 1 kötet

9462. VVK-látogatók bejegyzéseit tartalmazó 
vendégkönyvek. Magyar Fegyvertörténeti 
Bemutató vendégkönyve II. 1971. szeptember.

1971 1 kötet

9463. VVK-látogatók bejegyzéseit tartalmazó 
vendégkönyvek. Magyar Vadgazdálkodási 
Bemutató I. 1971. augusztus‒szeptember. 

1971 1 kötet

9464. VVK-látogatók bejegyzéseit tartalmazó 
vendégkönyvek. Magyar Vadgazdálkodási 
vendégkönyve II. 1971. szeptember.

1971 1 kötet

9465. VVK-látogatók bejegyzéseit tartalmazó 
vendégkönyvek. Magyar Vadgazdálkodási 
vendégkönyve III. 1971. szeptember.

1971 1 kötet

9568.1. Vadászati Világkiállítás Bulletin III. 1971 1 db
9567. Vadászati Világkiállítás műsorfüzete. 1971 1 db
9565. Vadászati Világkiállítás térképe. 1971 1 db
9566. Vadászati Világkiállítás, NSZK 

Vadgazdálkodási kiállításának „Vadgondozás és 
vadászat az iparosított tájra” című ismertetője. 
(Magyar‒német nyelvű.)

1971 1 db

9568.2. Vadászati Világkiállítás: Tárgysorsjáték 4 Ft-os 
szelvénye.

1971 1 db

9050. Hazai szervezés. Ausztria részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1972 5 db

9054. Hazai szervezés. Belgium részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1972 8 db

9065. Hazai szervezés. Csehszlovákia részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1972 1 db

9069. Hazai szervezés. Dánia részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1972 1 db

9074. Hazai szervezés. Etiópia részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1972 2 db

9100. Hazai szervezés. Kenya részvételével 
kapcsolatos levelezés. 

1972 2 db
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9107. Hazai szervezés. Lengyelország részvételével 
kapcsolatos levelezés.

1972 2 db

9113. Hazai szervezés. Mongólia részvételével 
kapcsolatos levelezés.  

1972 1 db

9117. Hazai szervezés. Nagy-Britannia részvételével 
kapcsolatos levelezés két fényképpel.

1972 3 db

9125. Hazai szervezés. NSZK‒IMAG-gal  
/International Masse- und Ausstellungdiens 
OmbH./ folytatott levelezés. (Pavilonbővítés 
három tervvel.)

1972 2 db

9139. Hazai szervezés. Német Demokratikus 
Köztársaság részvételével kapcsolatos levelezés.

1972 4 db

9165. Hazai szervezés.  Tanzánia részvételével 
kapcsolatos levelezés.

1972 12 folio

9223. Külföldi szervezés. Külföldi kiállítók 
szervezésével kapcsolatos levelezések. 
Körlevelek stb.

1972 9 folio

9092. Hazai szervezés. Jugoszláv pavilon tervei: 
homlokzat, alaprajz.

Év n. 2 db

9108. Hazai szervezés. Lengyelország részvételével 
kapcsolatos levelezés. A lengyel pavilon tervei.

Év n. 6 db

9233. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 2. Trófea 
Bemutató Szakbizottság. A Bizottság anyagából 
kikerült: a XV. C.I.C. Kongresszus /Mamaia, 
Románia/ emlékére kiadott borítékok.

Év n. 3 db

9268. Hazai szervezés. Szakbizottságok. 7. 62. sz. 
pavilon tervei: a./ Berendezési, metszet.  
b./ Homlokzat, nézet. c./ Világítási.

Év n. 4 db

9305. Hazai szervezés. Állami gazdaságok 
Vadgazdálkodási kiállítás dokumentációja. 
(Tata-Remeteségpuszta.)

Év n. 196 folio

9415. Sajtófigyelés. Jelmondatpályázat. Év n. 6 db
9416. Sajtófigyelés. A kiállítás propaganda 

kiadványai.
Év n. 31 db

9417. Sajtófigyelés. A kiállítás plakátjai, reklám-
anyagai.

Év n. 46 db

9418. Sajtófigyelés. Külföldi kiállítók propaganda-
anyaga.

Év n. 80 db

9419. Sajtófigyelés. Külföldi kiállítók (Csehszlovákia, 
Lengyelország, NDK, NSZK) reklám-anyaga.

Év n. 130 db

9420. Sajtófigyelés. A VVK külföldi kiállítóinak 
propaganda-anyaga.

Év n. 125 db
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9421. Sajtófigyelés. A VVK 15 külföldi kiállítóinak 
propaganda-anyaga. 

Év n. 106 db

9424. Hazai szervezés. A kiállítással kapcsolatos 
tervrajzok.

Év n. 6 db

Forestry and hunting related documents in the Historical 
Papers Collection of the Museum and Library  
of Hungarian Agriculture

ÉVA SZIRÁCSIK

The Historical Papers Collection of the Museum and Library of Hungarian 
Agriculture contains almost 50,000 documents, a significant portion of 
which, a total of ten per cent, relates to forestry and hunting or the subject 
of forests in general. This basic statistic shows that the collection provides 
a rich source base for research or presentation in exhibitions of this theme. 
Among the documents that cover the wider theme of forests the earliest 
is from 1654, even though documents as recent as 2009 are also found in 
the collection, however the period best represented in this collection is the 
19th century and the first half of the 20th. The majority of the papers are 
concerned with hunting, while less than 800 items contain references or 
data relating to forestry, but in many of the latter group hunting is men-
tioned in some form. The presentation of the relevant part of the collection 
is followed by a list of forestry related documents.  
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1. kép. Vadászati emléklap 1917-ből (Ltsz. AI 8135.)



139

2. kép. Fegyverjegy gr. Serényi László részére 1868-ból (Ltsz. AI 7788.)
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3. kép. A pozsonyi várkapitánysági uradalom királyerdei pagonykönyvecskéje 
1848-ból (Ltsz. 20.20.)
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Vajdahunyadvártól a Vajdahunyadvárig
BLASKOVICH-GYŰJTEMÉNY A VAJDAHUNYADVÁRBAN

GÓCSÁNÉ MÓRÓ CSILLA

A millennium korában a tápiószelei múzeumot alapító testvérpár 
[Blaskovich György (1878–1960) és Blaskovich János (1883–1967)] és édes-
apja, ebecki Blaskovich Gyula (1843–1911) egy gyönyörű történelmi kis-
városban, Nagybányán élt. E partiumi városkába látogatott el a Magyar 
Történelmi Társulat 1889-ben. A polgárok ebből az alkalomból saját  
történelmi-művészeti emlékeikből kiállítást rendeztek a jeles történé-
szek számára. Schönherr Gyula az Archeológiai Értesítő 1889. évi számá-
ban lejegyezte a nagybányai kiállítás létrejöttének körülményeit, valamint 
röviden értékelte a látott anyagot is. Írásából megtudjuk, hogy Blaskovich 
Gyula iparművészeti tárgyakkal képviseltette magát: „A fegyverek csoport-
jában Blaskovich Gyula földbirtokos pompás díszkardokból, jatagánok-
ból, rakott művű pisztolyokból álló gyűjteménye vonta magára a figyelmet, 
melyet értékes lószerszámok és nyeregtakarók egészítenek ki.” A szerző a 
bemutatóból Blaskovich Gyula „igen szép, régi magyar ékszereit: kard- és 
mentekötőit, mentegombjait, gyűrűit, valamint pipagyűjteményét” külön 
említésre méltónak találta.1

A nagybányai történelmi kiállítás sikere ösztönözte ifjabb Blaskovich 
Gyulát arra, hogy műgyűjteményének értékes darabjait 1896-ban a buda-
pesti Ezredéves Országos Kiállítás történelmi főcsoportjában szerepel-
tesse.2 

ORSZÁGOS NEMZETI KIÁLLÍTÁS

A honfoglalás ezredéves emlékünnepének méltó megrendezése érdekében 
Baross Gábor kereskedelemügyi m. kir. miniszter 1891. október 31-én tör-
vényjavaslatot nyújtott be. A képviselőház mindkét háza elfogadta a kér-
vényt, így törvényerőre emelkedett az, hogy „az ezredik évforduló nemzeti 
ünnep, az ünneplésnek is nemzetinek kell lenni”.3 Baross javaslata nemzeti 
vonatkozású volt, mégis hiányzott belőle a retrospektív rész, ahol a műkin-

1 Schönherr Gyula: Történelmi kiállítás Nagybányán. In: Archeológiai Értesítő (1889) 342–346. 
2 Az 1896-iki Ezredéves Országos Kiállítás Katalógusa 1896. Közrebocsátja a történelmi főcsoport 
igazgatósága. I. füzet (román és csúcsíves épület) 1–150. II. füzet (a reneszánsz épület) 1–502.
3 Magyarország műkincsei. Szerk. Czobor Béla. I. Bp. 1897. 118. A könyv a Blaskovich Múzeum 
könyvtárában megtalálható. Ltsz. 332.
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csek nagy vonzerőt jelenthettek. Baross halála után az előmunkálatokat 
folytató Lukács Béla miniszter szélesebb körre terjesztette ki a bemutatást, 
egymillió forint alap elfogadását és a kiállítás 1896-ra történő halasztását 
javasolta. A képviselőház Lukács indítványait elfogadta.

Blaskovich Gyula családjával 1887 és 1901 között Nagybányán élt.4 Rák 
utcai lakásán vette át az 1896-os ezredéves kiállítás országos bizottsá-
ga elnökének 1895. november 11-én kelt levelét.5 Ebben tudósították arról, 
hogy a legmagasabb rangú személy, vagyis Ferenc József őfelsége védnöksé-
ge alatt megrendezendő történeti tárlaton az évezred kimagasló eseményeit  
és művészi alkotásait kívánják megjeleníteni. „Miután kiváló súlyt helye-
zünk arra, hogy elsősorban a Nagyságod tulajdonát képező történeti emlé-
kek a magyar nemzet múltját méltón feltüntető kiállításból ne hiányoz-
zanak” – szólt az írás −, kérték Blaskovich Gyulát, hogy a levéllel együtt  
küldött bejelentési íven közölje, mely tárgyakat kívánja közreadni. Csatolták 
azt a szabályzatot is, ami a történelmi főcsoport tárgyainak oda- és vissza-
szállítását, csomagolását, őrzésének módját írta le. A szabályzat 13 pont-
ban rögzítette a tudnivalókat. A bemutatandó tárgyakat 1895. január 15-től 
március végéig kellett a kiállítás területére beszállítani, amelynek költségét 
a kiállítási alap fedezte. A kicsomagolt tárgyakat állami tisztviselők vették 
át, és őrizték tűzbiztos helyen. A szervezők kihangsúlyozták, hogy a kiállí-
tókat semmiféle költség nem terheli. A bemutatott anyag visszaszállításá-
nak maximális idejét 1897. május 1-jében jelölték meg. A budapesti kiállí-
tók számára a kiállítás teljes idejére, a vidéki kiállítóknak a fővárosbeli idő-
zésük tartalmára szabad jegyet biztosítottak.6

A tápiószelei múzeum történeti dokumentációs gyűjteménye őrzi 
Blaskovich Gyula ceruzával írott feljegyzését, hogy mely tárgyakat kíván-
ta a bizottságnak megküldeni. Ebben a listában és a küldött elismervényen 
8 tárgy szerepel:7 

– „türkiz és gránáttal kirakott mentekötő a 15. századból
–  türkizzel kirakott mentekötő, brassói munka az erdélyi fejedelmek 

korából
– 8 db karneol gomb
– 8 db karneol gomb türkizzel
– 8 db ametiszt gomb türkizzel
– 8 db opál gomb türkizzel
– 1 db ezüst gyűrű 16. sz.
– 1 db arany gyűrű 16. sz.”

4 Gócsáné Móró Csilla: Nagybányai gyökerek a Blaskovich család műgyűjtésében a XIX. század végén. 
In: Kutatások Pest megyében. Tudományos tanácskozás I. Szerk. Korkes Zsuzsa. Szentendre 1997. 
(Pest Megyei Múzeumi Füzetek 4.) 197.
5 Tápiószelei Blaskovich Múzeum (TBM Td.) Történeti Dokumentációs Tára 69.21.23.1.
6 TBM Td. 69.21.23. 1896-iki Ezredéves Országos Kiállítás Történelmi Főcsoport 7300. számú leve-
le 1895. november 11.
7 TBM Td. 69.21.23.2. Blaskovich Gyula jegyzéke
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Blaskovich egy másik, ceruzás összeírásában a következő tárgyakat aján-
lotta fel:8

– „egy kardkötő
– egy forgó
–  két rendbeli lószerszám: kövekkel kirakott lószerszám (kantár, szügyel-

lő, farmatring) régi, korát nem tudom 
– ezüst, kövekkel kirakott lószerszám, igen szép munka
–  két díszkard: ezüst veretes díszkard, pengéje 1849-ben ketté lett törve, 

drága kövekkel kirakott díszkard, pengéje török gyártmány
– ezüst veretű török handzsár
– egy pár pisztoly, ezüst veretű pisztoly (II. Rákóczi Ferencé volt)
– 22 db kiváló szép és igen régi pipa
– 1 pár kengyel a lószerszámhoz.”
A kiállítás szervezői rekord gyorsasággal válaszoltak. Blaskovich Gyula 

1896. február 17-én kelt levelére február 20-án megírták a választ. Ebben 
értesítették, hogy a történeti főcsoport részére felküldött ékszereket kéz-
hez vették. Ezeket tüzetesen átvizsgálták, így a két mentekötőt és a gyűrű-
ket a bemutatásra alkalmasnak találták, de a gombokat a kezelési nehézsé-
gek miatt visszaküldték.9 

Blaskovich válaszában kérte a szervezőket, hogy értesítsék arról, hogy 
régi szép pipáiból beküldhet-e néhányat, mert a történeti főcsoport tárgya-
inak felsorolásában ehhez hasonlókat nem talált. Megírta, hogy a pipákat 
csak az igazgatóság határozott kívánságára küldi be.10 A műgyűjtő gondos-
ságát jelzi ez a kérés, hiszen míves pipáit nem kívánta feleslegesen utaztat-
ni. Az ügyeket gyorsan intézték, mert a főcsoport igazgatója március 11-én 
arról értesítette Blaskovichot, hogy a jelzett pipák megérkeztek. Ezekből  
11 darabot összesen 355 forint biztosítási értékben kiválasztottak, a többi 
14 darabot visszaküldték Nagybányára.11

Blaskovich Gyulának pontos információja volt arról, milyen anya-
got, milyen tárgyakat vártak az ezredéves kiállítás történeti főcsoportjá-
ba, mert a felkérő levélhez nemcsak szabályzatot, de a kiállítás koncepci-
óját is megküldték. A történeti tárlat számára a honfoglalástól, vagyis a  
9. század utolsó negyedétől 1867-ig terjedő emlékeket vártak. A szervezők 
e nyomtatványban részletesen ismertették, hogy milyen anyagra számítot-
tak. A főbb pontokban részletes megnevezéseket olvashattak a potenciá-
lis kiállítók:

– egyházi emlékek 
– képzőművészeti alkotások 

8 TBM Td. 69.21.23.4. Blaskovich Gyula levele 1896. február 17.
9 TBM Td. 69.21.23.5. Ezredéves Országos Kiállítás Történelmi Főcsoport 14 513. számú levele 1896. 
február 20.
10 TBM Td. 69.21.23.4. Blaskovich Gyula levele 1896. február 24.
11 TBM Td. 69.21.23.6. Ezredéves Országos Kiállítás Történelmi Főcsoport 16 198. számú levele 1896. 
március 11.
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– zene- és színművészet
– az oktatás és tudomány története
– irodalom története
– ipar
–  egyházi tárgyak, a különböző vallásfelekezetek egyházi felszerelése volt 

a legbővebb pont
–  lakberendezés: a) fali és mennyezetdíszítmények – kárpitok, gobelinek, 

szőnyegek; b) fűtő- és világítóeszközök; c) bútorok, asztalfelszerelések; 
d) konyhaberendezés

– pásztorélet, mezőgazdaság, erdészet, bányászat, halászat, vadászat
–  kormányzat és közszellem: a) országgyűlés; b) vármegyék; c) városok;  

d) közigazgatási intézményekre vonatkozó emlékek
– hadviselés, hadszervezés
–  nemesi élet egyéb jellemző vonásai: a) lakomák, ünnepélyek, keresz-

telők, lakodalmak, temetések; b) játékok, tornák; c) táncra vonatkozó 
írott emlékek, rajzok.

E 12 témakör ölelte fel a tervezett bemutató anyagát, amely arra hiva-
tott, hogy reprezentatívan közreadja Magyarország kulturális fejlődését.  
A történeti, műemléki, művészeti emlékeket a nemzeti fejlődés szakaszai-
nak megfelelően csoportosították:

I.  A honfoglalás és vezérek kora Szent Istvánig.
II.  Szent Istvántól az Árpád-házi királyok kihalásáig (1000–1301).
III.   A vegyes házbeli királyok (hazánk fénykora, Nagy Lajos és a 

Hunyadiak) a mohácsi vészig (1301–1526).
IV.   A mohácsi vésztől (török hódoltság kora) a török kiűzéséig  

(1526–1699).
V.   Az újabb kor, a nyugati befolyások uralomra jutásáig (Rákóczy) 

(1700–1750).
VI.   A nyugati befolyások kora gr. Széchenyi István fellépéséig  

(1750–1825).
VII.   Nemzeti fellendülés, szabadságharc, az alkotmány visszaállítása 

(1825–1867).12
A kiállítás két fő korcsoportra oszlott, így a történelmi és a jelenkor 

emlékeit tárta a nagyközönség elé. 
1895. december 31-én éjfélkor országszerte megkondultak a harangok, 

ezzel jelezték, hogy megkezdődött az ünnepi év. A fővárosban hatalmas 
beruházások, építkezések zajlottak az évfordulóra. Átadták Európa első 
földalatti villamos vonalát és a Ferenc József hidat. Elkészült a Nagykörút 
és a Millenniumi Emlékmű. Befejeződött a Városliget kialakítása. 1896. 
május 2-án Ferenc József nyitotta meg a Városliget impozáns épületében 

12 Magyarország műkincsei. Szerk. Czobor Béla. I. Bp. 1897. 2.
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a nagyszabású kiállítást.13 A Vasárnapi Ujság 1896. május 17-i száma így 
értékelte az ünnepi hét eseményeit: „Magyarország ezredéves fennállása a 
diadal ünnepe a magyar nemzet kitartásának, erkölcsi erejének és egyúttal 
a nyugat kultúrájának.”14

A történeti és művészeti emlékeknek még soha sem látott mennyi-
sége gyűlt össze az országos tárlatra. A történeti főcsoport kiállítását a 
Vajdahunyadvár fogadta be. A millenniumi bemutató szenzációt jelentő, 
legnagyobb közönséget vonzó attrakciójának számított az ország históriá-
ját közreadó történelmi kiállítás. Az Alpár Ignác tervezte Vajdahunyadvár, 
a történelmi főcsoport épületegyüttese méltó környezetet biztosított a 
nagy ívű bemutatónak ‒ értékelte a színhelyet Fehér György, a múzeum 
főigazgatója 100 évvel később.15 A történeti főcsoportból először a rene-
szánsz rész készült el, majd a csúcsíves szárny, végül a Mária Terézia-kori 
barokk épület.16

A nemzeti história szimbolikus épülete „erős várként” emelkedett 
a Városliget Széchenyi-szigetén − jellemezte a Vajdahunyadvár épüle-
tét Sinkó Katalin a millenniumi kiállításról írt kitűnő tanulmányában.17 
Véleménye szerint a millenniumi történeti kiállítás célja az volt, hogy a 
változó világban az eszmék állandóságát érzékeltesse, s a múlt emlékeinek 
segítségével láthatóvá tegye az eredendően láthatatlant, a nemzet haladá-
sát, a történelem fejlődését.

A Vajdahunyadvár reneszánsz és csúcsíves (gótikus) épületrészeiben 
1984 darab műkincset adtak közre. A reneszánsz épület földszintjén 3256 
db, az emeleti részén 3499 db tárgy alkotta a bemutató anyagát. Blaskovich 
Gyula történeti és művészeti emlékeit a reneszánsz épület földszintjén 
tekinthette meg a korabeli látogató.

A szervezőbizottság válogatása után a millenniumi kiállítás történeti 
főcsoportjának tárlatán 21 darab Blaskovich-műtárgy szerepelt. A kiállítás 
hivatalos katalógusából ismerjük mindet.18 

A fővárosi Vajdahunyadvár az országos bemutató idejére a következő 
emlékeket fogadta be a Blaskovich-gyűjteményből: 

13 Pölöskei Ferenc: A dualizmus válságperiódusa (1890–1918). In: Magyarország története a 19. szá-
zadban. Szerk. Gergely András. Bp. 2003. 497. 
14 Vasárnapi Ujság 43. (1896: 20. sz.) 1896. május 17. 
15 Fehér György: A Magyar Mezőgazdasági Múzeum alapítása és új épületének átadása. In: A Magyar 
Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 2005–2007. Szerk. Estók János. Bp. 2007. 10.
16 Rasch Gábor: A városligeti Vajdahunyadvár és tervezője, Alpár Ignác. In: A Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum Közleményei 2005–2007. Szerk. Estók János. Bp. 2007. 23.
17 Sinkó Katalin: „A História a mi erős várunk.” A millenniumi kiállítás, mint Gesamtkustwerk. In:  
A historizmus művészete Magyarországon. Szerk. Zádor Anna. Bp. 1993. 132.
18 Gócsáné Móró Csilla: A magyar köznemes tárgyi világa. A tápiószelei Blaskovich Múzeum törté-
nete 1952–2002. In: Múzeumtörténeti és régészeti tanulmányok. Szerk. Farkas Rozália. Szentendre 
2004. (Studia Comitatensia 28.) 41. 
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A reneszánsz épület 24. termében három szúró- és vágófegyvert mutat-
tak be:19

–  „3506 kat. szám: HANDZSÁR, török, markolata, hüvelye ezüst, vert-
művű, virágokkal díszített, XVII. század

–  3620 kat. szám: KARD, hüvelye bársony, aranyozott, ezüst foglalatok-
kal, markolata csont, XVII. század

–  3624 kat. szám: KARD, ezüst foglalattal és türkizekkel kirakva, melyből 
egy egész rozetta hiányzik, aranyozott ezüst, XVII. század.”

A 27. teremben sorakoztak Blaskovich Gyula míves pipái:20 
–  „4007 kat. szám: PIPA, tajték, ülő vadász alakjával, mellette 2 kutya és 

lelőtt szarvas, XVIII. század
–  4008 kat. szám: PIPA, fából, két mitológiai alakkal, kupakja láncon 

függő sisak, XVIII. század
–  4009 kat. szám: PIPA, tajték, egy nőbeteget ápoló orvos alakjával, XVIII. 

század
– 4010 kat. szám: PIPA, tajték, trófeumokkal, XVIII. század
–  4011 kat. szám: PIPA, agancsból, egyik oldalán Krisztus feltámadása, 

XVII. század
–  4012 kat. szám: PIPA, tajték, elöl sassal, kupakja láncon lóg, XVIII. szá-

zad
–  4013 kat. szám: PIPA, tajték, kupakján, oroszlánon ülő Ámor alak, 

XVII. század
– 4015 kat. szám: PIPA, tajték, 2 címerrel, 4 medalionnal, XVIII. század
–  4017 kat. szám: PIPA, tajték, alul egy mozgatható kerékkel, kupakja lán-

con lóg, XVIII. század
– 4018 kat. szám: PIPA, tajték, három betyár alakkal, XVIII. század.”21
Három tajtékpipa fotóját a kiállításról készült reprezentatív album is 

leközölte.22 Ugyancsak a 27. teremben tárták közszemlére Blaskovich 
Gyula pompás díszmagyar ékszereit.23

–  „kat. szám: MENTEKÖTŐ, aranyozott, ezüst, réz, XVII. század
–  4440 kat. szám: MENTEKÖTŐ, aranyozott, ezüst, színes kövekkel és 

boglárokkal díszítve, XVII. század
–  4491 kat. szám: KARDKÖTŐ, türkizekkel kirakva, brassói munka, 

XVIII. század.”

19 1896-iki Ezredéves Országos Kiállítás a történelmi főcsoport hivatalos katalógusa. II. füzet. Bp. 
1896. 148. 158. 
20 Haider Edit: A Blaskovich-gyűjtemény pipái. In: Blaskovich emlékkönyv. Szerk. Gócsáné Móró 
Csilla. Szentendre 1993. (Pest Megyei Múzeumi Füzetek I.) 111.
21 1896-iki Ezredéves Országos Kiállítás a történelmi főcsoport hivatalos katalógusa. II. füzet. Bp. 
1896. 189–190.
22 Magyarország műkincsei. Magyarország történeti emlékei 896–1896 az 1896. évi ezredéves orszá-
gos kiállításon II. rész. Szerk. Szalay Imre. Budapest 1901. 406.
23 Uo. 205–211.
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A Vajdahunyadvár szélső előcsarnokában, a 28. teremben állt a Blas-
kovich-család díszes lószerszáma:24

–  „4784 kat. szám: LÓSZERSZÁM, sárgaréz, domborművekkel és álékkö-
vekkel díszítve, XVIII. század

–  KENGYEL (egy pár), áttört mívű sárgarézből, XVIII. század
–  4785 kat. szám: LÓSZERSZÁM, ezüstözött és aranyozott lemezekkel 

díszítve, XVIII. század.”
A Thököly- és Rákóczi-kor emlékei között, a 44. teremben szerepeltek a 

Blaskovich-gyűjtemény Rákóczi-kori fegyverei, emlékei:25
–  „6691 kat. szám: PISZTOLY, vertművű, ezüst foglalatokkal, XVIII. szá-

zad
–  6697 kat. szám: PISZTOLY, vertművű, ezüst foglalatokkal, XVIII. szá-

zad
–  6740 kat. szám: TAJTÉKPIPA, kuruc alakokkal, ezüstkupakkal, XVIII. 

század.”26
A millenniumi kiállítás mérlegeként összegezhetjük, hogy az akkor a 

Szatmár megyei Nagybányán lakó Blaskovich Gyula köznemesi műgyűj-
teménye közérdeklődésre tartott igényt. Ezt a megállapítást igazolja, hogy 
az ezredéves tárlaton 11 db 18. századi pipa, 2 garnitúra 18. századi lószer-
szám szerepelt (melyeket Ferenc József koronázása alkalmából újítottak fel). 
Továbbá 1 db 18. századi ezüstveretes pisztolypár, 1 db ezüst hüvelyű han-
dzsár, 1 db bársony hüvelyű és csont markolatú, aranyozott és ezüst fogla-
latokkal díszített 19. századi díszkard, 1 db türkizzel kirakott aranyozott, 
18. századi díszkard és kardkötő, valamint 2 db 17. századi mentekötő sora-
kozott a bemutatón.27

A szervezőbizottság 1896. december 5-én keltezett levélben értesítette 
Blaskovichot, hogy a kiállítás számára kölcsönzött tárgyakat útnak indítot-
ták Nagybányára. Egyben köszönetüket fejezték ki azért a „hazafias kész-
ségért”, amivel a tulajdonos segítette a nemzeti bemutató megvalósulását. 
Kérték Blaskovichot, hogy az átvételről készült nyilatkozatot küldje visz-
sza a fővárosba.28 

A szervezők a sablonos iratokon kívül egyedi levélben is felkeresték a 
családfőt. 1897 februárjában arról tudósították, hogy az ezredéves országos 
kiállítás munkálatai befejezéshez közelednek. A történelmi főcsoport majd 

24 Uo. 232–233. 
25 Uo. 367.
26 Ezt a pipát Bercsényi Miklósnak, Rákóczi fejedelem generálisa tulajdonának tartotta a családi 
emlékezet.
27 A kiállított pipák, fegyverek és lószerszámok tudományos leírását megtaláljuk a tápiószelei 
Blaskovich Múzeum két szakkatalógusában. Haider Edit – Ridovics Anna: Pipagyűjtemény a 
tápiószelei Blaskovich Múzeumban. Szerk. Gócsáné Móró Csilla. Szentendre 2005. Hidán Csaba 

– Szőllősy Gábor: Fegyver- és lószerszámgyűjtemény a tápiószelei Blaskovich Múzeumban. Szerk. 
Gócsáné Móró Csilla. Szentendre 2008.
28 TBM Td. 69.21.23.9. Ezredéves Országos Kiállítás Történelmi Főcsoport 42 611. számú levele 1896. 
december 5.
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900 kiállítójának mintegy 15 000 kiállított tárgyát a legnagyobb gonddal 
1896. november 15-től visszaküldték. Minden gondoskodás és elővigyáza-
tosság ellenére egy kámeával díszített, 17. századi gyűrű elveszett. Öszesen 
233 db gyűrű szerepelt a kiállításon, de ennek az egynek az eltűnése is gon-
dot okozott, a gyűjtő számára érzékeny kárt jelentett. A szervezőbizottság 
ezért megkért minden kiállítót, hogy alaposan vizsgálja át a visszaküldött 
tárgyakat, és annak eredményéről bizalmas értesítést adjon.29 (Arról nincs 
adatunk, hogy a bizottság megtalálta-e a keresett tárgyat.)

Az ezredéves bemutató bezárása előtt nemzetközi zsűri értékelte a kiál-
lítók érdemeit a kölcsönzött anyag értéke, mennyisége alapján. Így millen-
niumi nagy érem adományozását szavazták meg 59 személynek, kiállítási 
érmet kapott 154 fő. A többiek (kb. 780−790 fő) elismerő oklevélben része-
sültek. Ilyen díszoklevél érkezett Blaskovich Gyula nagybányai lakására is. 
Ez az elismerés korabeli keretben ma a tápiószelei Blaskovich-kúria múzeu-
mi, állandó kiállításán látható, és hirdeti egy köznemesi família értékrend-
jét, műgyűjteményt létrehozó, haladó szellemiségét, az ezredéves kiállítás-
ban való közreműködését. 

A kor legfontosabb nemzeti kiállításának megrendezéséhez nyújtott 
közreműködésével Blaskovich Gyula „igazolta” Pulszky Ferenc gondolatát, 
hogy a nemesség, kiváltképp a köznemesség hivatott a nemzeti múlt emlé-
keinek őrzésére, felkutatására.30 

Hogyan jött létre ez a köznemesi kollekció? Mikor kezdtek a Blaskovichok 
művészeti, történeti tárgyakat gyűjteni? Honnan származtak, és hol éltek 
a millennium korában?

Az alábbiakban rövid összefoglalását adjuk annak, hogy honnan szár-
mazott Blaskovich Gyula (1843–1911), aki olyan műgyűjteménnyel rendel-
kezett, hogy a millenniumi kiállításon néhány darabbal bemutatkozhatott. 

KIK AZOK A BLASKOVICHOK?

A Blaskovich-család nevét három olyan magyar örökség jelzi, amire 
a 21. században is büszkék lehetünk. Az első még Széchenyi gróf ter-
veinek megvalósulásához, a magyar lóversenyzés és telivértenyésztés 
megteremtéséhez kapcsolódik. Ez a páratlan örökség Kincsem, a ver-
hetetlen csodakanca. Az angol telivér 1874-ben Tápiószentmártonban 
a Blaskovich-ménesben látta meg a napvilágot. A híres kanca relikvi-
ái a Blaskovich-fivérek által 1952-ben alapított tápiószelei Blaskovich 
Múzeumban és a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban láthatók, csontvá-
za pedig a Vajdahunyadvárban tekinthető meg.

29 TBM Td. 69.21.23.11. Ezredéves Országos Kiállítás Történelmi Főcsoport igazgatójának levele 
1897. február 6.
30 Pulszky Ferenc: A műgyűjtemények hasznairól. Athenaeum, Budapest 1838.
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A másik nemzeti örökség egy unikális régészeti lelet, a tápiószentmártoni 
szkíta aranyszarvas, melynek 1923-as megtalálása, feltárása a tápiószelei 
múzeumalapító Blaskovich testvérpárnak köszönhető.

A harmadik egy kulturális örökség − a tápiószelei Blaskovich Múzeum −,  
amely ma az egyetlen olyan, a 19. századi nemesi kúriák életét, a magyar 
köznemesség világát őrző és miliőjét idéző magyarországi épületegyüttes és 
gyűjtemény, amely csodával határos módon sértetlenül vészelte át a máso-
dik világháborút és az azt követő zűrzavaros esztendőket. Az, hogy mind-
ez megmaradhatott, elsősorban a múzeumot alapító testvérpár, Blaskovich 
György és Blaskovich János emberi helytállásának volt köszönhető. 

A Blaskovich-család története későn induló, de nagy ívet ígérő, mégis 
tipikusan magyar köznemesi családi pálya. Első ismert őse a török kiűzé-
se után, a 18. század fordulóján társadalmi rangban, előképzettségben 
és hivatali pozícióban ott tűnt fel, ahol a Grassalkovichok. A párhuza-
mos indulást személyi és családi kapocs is erősítette, Blaskovich Sámuel 
(1670–1738) Grassalkovich Juditot (1685 k.–1748), Grassalkovich Antal 
(későbbi gróf és kancellár) nővérét vette nőül. Blaskovich Sámuel 1712-ben 
III. Károly magyar királytól kért és kapott nemesi armálist.31 

 Az első ismert ős, Blaskovich Sámuel 1727-ben sógorától, Grassalkovich 
Antaltól megvásárolta a Pest megyében elterülő tápiószentmártoni birto-
kot. Ez a vétel alapozta meg a tápiószentmártoni uradalom és ménes kiépí-
tését, amivel a Blaskovichok a térség egyik legjelentősebb földesurai voltak 
egészen a 20. század közepéig. 

A Blaskovich-család ősei a 18. században Hont megyében laktak és gaz-
dálkodtak, vittek vármegyei hivatalokat. Életvitelszerűen csak a 19. szá-
zad elején jelentek meg Tápiószentmártonban. Blaskovich József (1772– 
1848 k.) a régi helyett két kúriát is szerzett e Tápió menti faluban. Az 
1820-as évek második felében Kubinyi László impozáns, 22 szobás klasz-
szicista kúriáját vásárolta meg. Hontból ide költözött első szülött fiával, 
Bertalannal (1794–1859). A két férfi, Blaskovich József és Bertalan nevével 
1827-ben találkozhatunk a Pesti Gyep aláírói között.32 Széchenyi gróf lóte-
nyésztéssel és versenyzéssel kapcsolatos haladó gondolatai követőkre talál-
tak a Blaskovichok körében. József unokája, Blaskovich Ernő (1834—1911) 
Tápiószentmártonban magánménest alapított, amelyben sok-sok kivá-
ló versenyló, köztük a csodakanca, Kincsem is született, nevelkedett. 

31 Gócsáné Móró Csilla: A Blaskovich család útja a felemelkedéstől a műgyűjtésig, Blaskovich emlék-
könyv. Szerk. Gócsáné Móró Csilla. Szentendre 1993. 48–49. Magyar Nemzeti Levéltár Országos 
Levéltára E 227 Libri Donationum XXI/53–54.; TBM. Td. 68.1.320. A nemesi armális fotómásola-
ta, készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárban őrzött eredetiről 1943. január 29-én. Nagy 
Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. Pest 1858–1868. Elektronikus 
kiadás. Arcanum, Budapest 2001.; Kempelen Béla: Magyar nemes családok. Budapest 1911–1932. 
Elektronikus kiadás. Arcanum, Budapest 2001.
32 Erdődy Rudolf gróf: Magyarországi lófuttatások 1814–1942. Bp. 1942. 11.
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Kincsem világhírt hozott gazdájának azzal, hogy Európa minden neveze-
tes pályáján futott és győzött, 54 versenyen indult és 54 győzelmet aratott.33

Blaskovich József harmadikként született gyermeke, Gyula 1806-ban 
Tápiószentmártonban látta meg a napvilágot. A família öröklési rendje 
szerint e Pest megyei uradalom és kúria az elsőszülött fiú jussa volt, ezért 
Blaskovich Gyula (1806–1850) a Heves megyei Erken építette ki gazdál-
kodásának és életének színterét. Blaskovich Gyula származása, nevelteté-
se, iskolái, életvitele, pályája jellegzetesen köznemesi. Jogot végzett, majd 
erki birtokán gazdálkodott, közben közigazgatási hivatalt vállalt. 1837 és 
1845 között a tarnai járás főszolgabírája, később Heves vármegye alispán-
ja lett. Ő vetette meg a családi műgyűjtemény alapjait azzal, hogy 1848 
tavaszán festményeket, metszeteket és egy lószerszámot vásárolt Pyrker 
János László (1772–1847) egri érsek hagyatékából.34 Pyrker érsek kora 
egyik legjelentősebb műgyűjtőjének számított.35 Értékes kollekciójának az 
egri érseki palotában külön szárnyat épített, majd ebből 192 db festményt 
a Nemzeti Múzeum számára adományozott.36 Blaskovich alispán hivata-
losan és kötetlenül rendszeresen találkozott az érsekkel, mert a katolikus 
főpap Heves megye főispáni tisztségét is betöltötte. Személyes beszélge-
tésre az egri Casino Társaság összejövetelei adtak alkalmat, mivel Pyrker 
János László az alapítástól kezdve a kaszinó fővédnöki tisztségét látta el. 
Blaskovich Gyula az 1840-es évek elején tagja, majd 1843-ban a társa-
ság választmányának tagja lett. A kaszinó rendezvényei alkalmat adtak a 
műgyűjtés iránti kedv kialakítására.37

Miután Blaskovich Gyula a forradalom ügye mellé állt, Kossuth Lajos őt, 
a megyei első alispánt 1849. május 5-én főispánnak tette meg. Blaskovich 
Gyula a megye vezetőjeként nemcsak feladatokat vállalt a nemzetőrség 
megszervezésében, hanem jelentős anyagi áldozatokat is hozott.38 Idősebb 
Blaskovich Gyulát a szabadságharc elbukása megtörte, visszavonult birto-
kára, egészsége olyannyira megrendült, hogy 1850-ben elhalálozott.

Halálával a családi kollekció Gyula nevű fiára szállt, aki nagy becsben 
tartotta – mi több –, tovább is gyarapította apja hagyatékát. Segítségére 

33 báró Hoeller Móric: A Kincsemek. A Kincsem ménes és Kincsem istálló története. Bp. 1942. 
141–147.
34 Gócsáné Móró Csilla, 2004. 39.
35 Takács Gábor: Műgyűjtők Magyarországon a 18. század végétől a 21. század elejéig. Bp. 2012. 368.
36 A Magyar Nemzeti Múzeum képzőművészeti gyűjteményének alapjait Pyrker János László egri 
érsek 1836-os ajándékozása alapozta meg. Ez a gyűjtemény vált a főváros első állandó képzőművé-
szeti kiállításává, ennek átadásával adták át rendeltetésének 1846-ban a MNM épületét. 1906-ban a 
Szépművészeti Múzeum alapkollekciójának – az Eszterházy-képtár mellett – a legértékesebb gyűj-
teménye lett. H. Szilasi Ágota: Pyrker érsek képtára. In: Dobó István Vármúzeum Évkönyve. Szerk. 
Bereczky Mátyás. Eger 2002. 44.
37 Gócsáné Móró Csilla: Egy köznemesi család lakóviszonyai, életkörülményei a 18. század közepétől 
a 20. század közepéig. In: Blaskovichok emlékezete. Szerk. Gócsáné Móró Csilla. Tápiószele 2003. 57.
38 Blaskovich Gyula hevesi alispán 1848‒49-es tevékenységéről bővebben Gócsáné Móró Csilla: 
Blaskovich Gyula hevesi alispán társadalmi szerepvállalása különös tekintettel az 1848–49-es forra-
dalom és szabadságharc éveire. In: Agria. Az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve. Szerk. Veres 
Gábor. Eger 2008. 205–223.
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volt ebben sógora, Máriássy Béla történetíró, aki – miután örökösök nélkül 
maradt – minden történelmi ereklyéjét neki ajándékozta. 

A műgyűjteményt létrehozó második generáció képviselője, ifjabb Blas-
kovich Gyula (1843–1911) az erki birtok eladása (1883) és egy kis szege-
di kitérő után 1887-ben családjával együtt Nagybányára költözött. Fiai, 
György és János Nagybányán végezték elemi és középiskolai tanulmányai-
kat. Blaskovich György 1896 és 1901 között jogakadémiai hallgató volt, János 
pedig 1904-től 1906-ig a magyaróvári mezőgazdasági akadémián tanult.  
A Blaskovich testvérpár 1911-ben úrilakot vásárolt a Tápiószentmártonnal 
határos településen, Tápiószelén. Az áttelepülést édesapjuk már nem érhet-
te meg. Özvegye és fiai 1912-ben a Pest megyei Tápiószelére költöztek.39 

Blaskovich György és János tudatos munkával fejlesztette tovább az örö-
költ családi gyűjteményt. Ennek eredményeként értékes képző- és iparmű-
vészeti kincsekkel sikerült tápiószelei otthonukat gazdagítaniuk. Szerényen 
éltek, szigorú beosztással különítették el azt a pénzt, amit a műkincsek 
vásárlása mellett a tápiószelei régészeti ásatásokra fordítottak. Régészeti 
munkásságuk eredménye a korábban említett tápiószentmártoni szkíta 
arany szarvas 1923-as és a tápiószelei szkíta temető 1938-as megtalálása.40

A Blaskovich-család műgyűjteménye már 1940-től megnyílt a nyilvá-
nosság számára. A kúriából múzeum lett azáltal, hogy 1947-ben a Nemzeti 
Múzeum Múzeumi Gyűjtőhelye jött itt létre. Kollekciójukból és a régésze-
ti feltárások leleteiből a Blaskovich-fivérek állami múzeumot szerveztek. 
1952-ben hivatalosan megalakult a Tápiószelei Múzeum, amely 1968 óta 
viseli alapítóik nevét.41

Az általuk vezetett Tápiószelei Múzeum 1962-ben a Pest Megyei 
Múzeumok Igazgatósága (PMMI) szervezetéhez került. E megyei múzeum 
tagintézménye volt egészen 2012-ig. A megyei múzeumi rendszer törvény 
által történt megszüntetése miatt a tápiószelei Blaskovich Múzeum három 
éves interregnum után új fenntartót keresett. A PMMI jogutódja, a szent-
endrei Ferenczy Múzeum mint megyei hatókörű intézmény a Blaskovich 
Múzeumot nem kívánta tovább működtetni. A tápiószelei közgyűjtemény 
fenntartását 2016 végén a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár 
vállalta magára.

A tápiószelei Blaskovich Múzeum 2017. január 1-jétől a Magyar Mező-
gaz dasági Múzeum és Könyvtár tagintézménye lett. Mivel az anyaintéz-
mény székhelye a fővárosi Vajdahunyadvár, így a Blaskovich-gyűjtemény 
120 év elteltével − de jure − visszatért első bemutatkozási színhelyéhez,  
a Vajdahunyadvárhoz.

39 Gócsáné Móró Csilla, 1993. 51. 
40 A fivérek régészeti tevékenységéről bővebben Dinnyés István: A Blaskovich testvérek régészeti 
tevékenysége. In: Az aranyszarvas nyomában. Szerk. Gócsáné Móró Csilla. Tápiószele 2006. 21–48.
41 Gócsáné Móró Csilla: A Blaskovich Múzeum története 1952–1992. In: Blaskovich emlékkönyv. 
Szerk. Gócsáné Móró Csilla. Szentendre 1993. 176–180.
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The Blaskovich collection in Vajdahunyad Castle

CSILLA GÓCSÁNÉ MÓRÓ

In 1896 a national exhibition celebrating 1000 years of Hungarian state-
hood was organized in Budapest. Vajdahunyad Castle, erected in City 
Park for this occasion, housed 15,000 artefacts from almost 900 exhibi-
tors, showcasing the cultural development of the country. The mementoes 
of  history, architecture and fine art were grouped according to the main 
phases of national development.

The late descendants of the family that was ennobled in 1712 did not 
only excel in the breeding of thoroughbreds, but in art collecting as well. 
Kincsem, the world-famous, unbeatable racing horse was born and trained 
at the Tápiószentmárton stud farm of the Blaskovich family. In the mid-
20th century the Tápiószele mansion became the site for the only museum 
in Hungary presenting the life of the middle nobility. The father of the 
Blaskovich brothers who founded the collection, Gyula Blaskovich (1843-
1911), owned the kind of collection that some of its items were deemed 
worthy of the millenary exhibition.

The family collection of Gyula Blaskovich was represented by 21 arte-
facts in the national exhibition: eleven pipes from the 18th century, two 
sets of horse tack, also from the 18th century (these were restored for the 
coronation of Franz Joseph). Also featured: a pair of 18th century silver gilt 
pistols, a Turkish dagger in silver sheath, a  19th century ceremonial sword 
with gold and silver inlays, ivory handle and velvet scabbard, a 18th century 
gilt ceremonial sword with turquoise inlays and two 17th century pelisse 
chains. The items and documents presented at the millenary exhibition 
are still owned by the museum.
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1. kép. A történeti főcsoport igazgatója, Szalay Imre levele Blaskovich Gyulához
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2. kép.  Kísérő – szállítási cédula a millenniumi kiállításhoz  
a Blaskovich-család levéltárából
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3. kép. Blaskovich Gyula pipái 
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4. kép. Igazolás Blaskovich Gyula számára az országos ezredéves kiállítás  
történeti főcsoportjának igazgatójától
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5. kép. Díszoklevél Blaskovich Gyulának mint az Ezredéves Kiállítás egyik  
kiállítójának 
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6. kép. Millenniumi díszpajzs, Wisinger Mór munkája az ezredéves ünnepség tisz-
teletére a Blaskovich Múzeum gyűjteményéből
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A szervezett magyar galambtenyésztés 
szakirodalma és tárgyi emlékei  
a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és 
Könyvtárban (1918−1945)

ZUBOR FERENC

BEVEZETÉS

A hazai galambtenyésztés szervezeti keretek között történő megjelené-
se a COLUMBIA Budapesti Galambkedvelők Köre 1882-es megalakulá-
sáig nyúlik vissza. Ettől az időponttól beszélhetünk hivatalosan szerve-
zett magyar galambtenyésztésről. Bár a galambtartást ösztönző tenyész-
tési célok már a Columbia-kör megalakulásakor is meglehetősen sokré-
tűek voltak, a szervezet életét kezdettől a postagalambászok irányították.  
A Columbia Postagalamb Sportegyesület 1904-ben történő megalaku-
lásával önállósult postagalamb-tenyésztők szervezeti- és sportélete óri-
ási lendületet vett a két világháború között. Tanulmányunk a Magyar 
Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár (továbbiakban MMgMK) gyűjtemé-
nyeiben fellelhető postagalamb-tenyésztési szakirodalom, valamint a jelen-
tősebb tárgyi emlékek számbavételére tesz kísérletet az 1918 és 1945 közöt-
ti időkeretben. 

A hazai postagalamb-tenyésztés és -sport történetét napjainkig egyet-
len feldolgozás sem vizsgálta, így az intézmény által őrzött szakirodal-
mat és tárgyi emlékeket a szervezett magyar galambtenyésztés históriájá-
nak témánk szempontjából hangsúlyosnak gondolt állomásai közé ékelve 
érintjük. 

TENYÉSZTÉS ÉS SPORTÉLET  
AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ UTÁN, A „JANDAUREK-ÉRA”
Az Osztrák‒Magyar Monarchia közös hadseregének hírszolgálatában álló 
postagalambok nélkülözhetetlenségének ténye 1914 és 1918 között vitatha-
tatlanná vált. Miután az 1921. évi 49. törvénycikk értelmében 1922. január 
4-én hivatalosan is felállításra került az ország védelmére hivatott Magyar 
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Királyi Honvédség, a postagalambokat – a Monarchia közös hadseregéhez 
hasonlóan – az új önálló magyar hadsereg is rendszerébe integrálta.1

Az első világháború éveiben, illetve az 1918‒1919-es forradalmak 
alatt viszont a Galambtenyésztők Országos Egyesületéhez hasonló-
an „hibernált” állapotba került a Columbia Postagalamb Sportegyesület 
szervezeti élete. Az összeomlást követő zavaros évekre a COLUMBIA 
50 éves fennállásának apropóján így emlékezett vissza az egyesü-
let titkáraként tevékenykedő Vermes Arthur: „Columbiánk öt évtize-
des tradicionális múltjából ragadjuk ki a forradalmakat követő idő-
ket, melyek kicsiny egyesületünket létalapjaiban rendítették meg és 
csaknem a teljes megsemmisüléssel fenyegettek, melytől azonban az 
összes tagok összetartó és vállvetett együttműködése mentette meg.  
S íme, öt évtized után is élünk és állunk, hitünk és akaratunk tör-
hetetlen, a zászló kibontva lobog, rajta a Columbiának ősi jelszava:  
Királyért Hazáért! Ebben a szellemben kezdjük meg a munkát a máso-
dik félszázad közepén, s rakjuk mi is a téglákat Nagymagyarország fel-
építéséhez!”2 

A COLUMBIA már a forradalmakat követő konszolidáció első évei-
től megtartotta közgyűléseit.3 Az 1921 áprilisában tartott összejövetelen 
megjelent tenyésztők az egyesület elnökévé az addig alelnökként tevékeny-
kedő Jandaurek Vincét választották meg. A szervezet alelnöke a korszak 
közismert tenyésztője és szakírója, Malosik Ferenc, titkára pedig Vermes 
Arthur lett.4 

Mivel a postagalambok tartását szabályozó 5477/1914. sz. M.E. ren-
deletet 1918 után sem helyezték hatályon kívül, a postagalambsport az 
1920-as években meglehetősen lassan kelt életre.5 1920-ban szegedi fel-
eresztési hellyel ugyan már megtartották a világháború utáni első belföl-
di röpgyakorlatot, ám az 1920 és 1925 közötti belföldi versenyek feleresz-
tő helyein – Miskolc, Szeged, Sátoraljaújhely, majd később Kecskemét, 

1 Az évek előrehaladásával valamennyi híradó ezred rendelkezett egy postagalambszázaddal. A kato-
nai szempontok további térnyerésének tudható majd be az a körülmény is, hogy az 1930-as évek köze-
pétől a „polgári” galambtenyésztő egyesületek élére általában katonatisztek kerülnek, sőt a honvéd-
ség pontos nyilvántartást is vezetni kezd majd a magyar tenyésztőkről és az állományukról.
2 Postagalamb tenyésztők szakértesítője 1. (1932: 4. sz.) 22.
3 Az 1920-as évek közepétől az egyesület rendszeresen megtartotta éves közgyűléseit, illetve a min-
den hónapban esedékes választmányi üléseit. Az 1930-as években a vidéki csoportok – ugyancsak 
havonta esedékes – taggyűlései szintén rendszeressé váltak.
4 Baromfitenyésztők Lapja 16. (1882: 7−8. sz.) 46. 
5 A Postagalamb tenyésztők szakértesítője című szaklap hasábjain még az 1930-as évek közepén is 
az alábbit olvashatjuk: „Az utóbbi időben a hatóságok sűrűn idézik be a postagalamb tartókat s fele-
lősségre vonják azokat, kiknek hatósági engedélyük nincsen. Felhívjuk tehát úgy a régi, mint az új 
tagokat, hogy eziránti kérvényüket az 5477/1914 M.E sz. rendeletre való hivatkozással az I. fokú 
rendőrhatósághoz haladéktalanul nyújtsák be.” A hatóságok nyilvántartották nemcsak a postaga-
lamb-tenyésztő személyi adatait, de a Columbia Postagalamb Sportegyesületen belüli tagsági számát, 
galambjainak mennyiségét, továbbá azt is, hogy melyik vonalon röpteti őket. A hatóságok számára 
az utóbbi az 1930-tól meginduló külföldi versenyek miatt vált főleg érdekessé. Postagalamb tenyész-
tők szakértesítője 4. (1935: 2. sz.) 2.
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Hatvan – még csupán néhány tucat postagalambot indítottak útra. 
Ez utóbbit támasztja alá Horváth János, a HUNGÁRIA Postagalamb 
Tenyésztők Országos Szövetsége későbbi sportügyi alelnöke is az 1947-
ben napvilágot látott szakkönyve bevezetőjében: „1924-ig az egyesületi 
élet lanyha, a Szegedről és Miskolcról rendezett röptetéseken alig 10–12 
tenyésztő vett részt…”.6 

A Columbia Postagalamb Sportegyesület hivatalos periodikája, a Pos-
ta  galamb tenyésztők szakértesítője címmel megjelenő szaklap az 1930-as 
években már a hazai postagalambász élet szinte minden mozzanatáról 
részletesen beszámolt. Azonban nincs ilyen könnyű dolgunk az 1943 végé-
ig létező kiadvány megjelenése előtti évek vonatkozó fejezeteinek rekonst-
ruálásában. Az 1920-as években a baromfitenyésztési szaklapok rövid tájé-
koztatásai mellett a magyar postagalambászokat tömörítő egyesület híreit 
– a Kozma Miklós kezdeményezésére 1921. április 28-án újjászervezett 
Magyar Távirati Iroda hírközléseinek köszönhetően – ritkán politikai és 
egyéb napilapok is közzé tették. A korszakban európai színvonalú média-
birodalommá fejlődő és a Zimmer Ferenc felelős, majd főszerkesztő által 
vezetett távirati iroda hírkiadási munkájának köszönhetően maradt fenn a 
bethleni-konszolidáció időszakának egy-egy számunkra jelesebb eseménye. 

Az MTI egy 1924 szeptemberében kiadott jelentése szerint a Columbia 
Postagalamb Sportegyesület október 28-án Kecskemét−Budapest között 
rendezett versenyt, melyre a tenyésztők fiatal postagalambokkal nevez-
hettek. A versenyről szóló későbbi tudósításokból pontosan tudjuk, hogy a 
versenyben 12 postagalamb-állomás vett részt összesen 62 galambbal.7 Az 
MTI által közölt hír végén azt is olvashatjuk továbbá, hogy a COLUMBIA 
1924 októberének végén Szegedről is versenyt rendez. A trianoni békedik-
tátum életbelépésétől eltelt öt esztendő egyik legnagyobb eseménye úgy 
tűnik, valóban az 1924. október 25−26. között megrendezett országos pos-
tagalambverseny volt. A kiállítással egybekötött eseményre gróf Csáky 

6 Horváth János: Postagalamb-tenyésztés. Hódmezővásárhely 1947. 8.
7 A galambokat szombat délután mutatták be az Orczy út 36. szám alatti egyesületi központban, 
ahol a versenybizottság a galambok szárnyaira ellenőrző számokat bélyegeztetett, s a galambokat 
egy altiszt kíséretében l4 szállító kosárban elhelyezve szállíttatta Kecskemétre. A feleresztő bizott-
ság a derült, de ellenszeles időjárással tarkított versenynap reggelén 9 óra körül indította útjára a 
postagalambokat. A verseny első helyezettje ifj. Fekete József 278/12 számú sötét kovácsolt tojó-
ja lett, amely a 82 kilométeres távolságot 1 óra 45 perc alatt – a korabeli számítás szerint – percen-
ként 782,81 méteres sebességgel tette meg. Az első helyezett jutalma a m. kir. honvédelmi miniszté-
rium 200 000 korona tiszteletdíja és a COLUMBIA által kibocsátott aranyérem volt. Adorján Antal 
148/23 sz. kék kovácsolt hímje érkezett másodikként percenként 776 méteres sebességgel. Az egyesü-
let 160 000 korona pénzdíját és ezüstérmét nyerte. A harmadik helyezett id. Fekete József 253/16 sz.  
kék kovácsolt tojója lett, percenként 768 méteres sebességével, amely a COLUMBIA 100 000 koro-
na díját és az egyesület bronzérmét jelentette a tulajdonosának. Az egyesület titkáraként hosszú évek 
óta tevékenykedő Vermes Arthur 510/56 sz. vörös kovácsolt hímje 761 méteres sebességével negye-
dik helyezést ért el. Az eseményen versenyen kívül vett részt az államrendőrség állomása és a katonai 
összekötő század állomása is. A versenybizottság tagja Jandaurek Vince, a Columbia elnöke, Vaján 
László őrnagy a honvédelmi minisztérium kiküldöttje és Sármir Antal ny. kúriai bíró volt. (A ver  -
seny  ről szóló tudósítást közli továbbá: 8 Órai Újság 10. [1924: 181−204. sz.] 10., valamint Pesti Hírlap 
46. [1924: 204. sz.] 13.)
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Károly honvédelmi miniszter az ország területén található valamennyi 
katonai postagalamb-állomás részvételét engedélyezte. A feleresztéseken 
résztvevők így is csupán a szombathelyi, soproni, miskolci és szegedi pos-
tagalambokkal találkozhattak. A feleresztéseket és a berepüléseket minden 
állomáson a COLUMBIA megbízottja, a honvédelmi miniszter és az adott 
helyi egyesület egy-egy küldöttje ellenőrizte.

A galambok összteljesítményét a bizottság tagjai a megtett út és a repülé-
si idő összehasonlításával, a visszatért galambok százalékos eredményével, 
illetve a legjobb átlagteljesítmény alapján bírálták el. A versenykiírási köz-
leményben a szervezők leszögezték: „A röpversenyre benevezett galambok 
után hazafias célra való tekintettel benevezési díjat nem szedünk.”8 A ver-
senyeken ugyan az évek előrehaladásával már egyre több hazai tenyésztő 
vett részt, a feleresztések végpontjai az 1920-as évek második felében nem 
változtak lényegesen. A tárgyalt időszakból még két jelentősebb verseny-
alkalomról tudunk. Az egyik a COLUMBIA 1926 szeptemberének végén 
rendezett Hatvan‒Budapest közötti versenye, amelyre a hazai tenyésztők 
101 fiatal postagalambot neveztek be.9 Az egyesület a Kecskemét‒Budapest 
közötti 80 km-es légvonaltávolságban 1926 októberében szintén rendezett 
még egy versenyt fiatal galamboknak.10

MALOSIK FERENC ELNÖKSÉGE  
ÉS A MAGYAR POSTAGALAMBSPORT FELLENDÜLÉSE
A hatalmas népszerűségnek örvendő Jandaurek Vince 1929 májusában 
mondott le a Columbia Postagalamb Sportegyesület elnöki tisztégéről.  
A közgyűlésről készült beszámoló szerint a megjelentek szűnni nem akaró 
ovációban részesítették az elnököt, aki csaknem három évtizeden keresz-
tül valóban lelke volt nemcsak az egyesületnek, de a magyar postagalamb-
sportnak is. A közgyűlésről készült beszámoló szerint az egyesület tag-

8 Szeged-vidéki baromfitenyésztő 2. (1924: 2. sz.) 3.
9 A galambokat szeptember 26-án reggel 9 órakor eresztették fel. A versenyt ezúttal Vermes Arthur 
431/21 számú sötét kovácsolt hímje nyerte. Postagalambja az 51 km-es utat 44,5 perc alatt tette meg. 
Az aranyéremmel jutalmazott eredménnyel a Columbia titkárának postagalambja új rekordot is fel-
állított. Míg a második helyezéssel 220/53 számú fakó hímjének köszönhetően Süss Károly büszkél-
kedhetett, addig Türr László 151/90 számú ezüst hímje a harmadik helyezést hozta tulajdonosának.   
Schneider Lajos 258/64 számú kék tojója negyedik lett a versenyen. Az 1920-as években még a szer-
vezet alelnökeként tevékenykedő Malosik Ferenc javaslatára egy 200 000 koronás junior tiszteletdíjat 
is adományozott az egyesület, melyet Német Ödön korabeli tenyésztő kék hímje nyert el. 
10 A 93 darab benevezett postagalambot október 4-én délben eresztették fel Kecskeméten. Milecker 
Anna 69. számú kék hím galambja érkezett elsőként Budapestre 1 óra 3 perc alatt, percenként 1276 
méter sebességgel. A galamb a források szerint új rekordot állított fel teljesítményével, amely ugyan-
csak kiérdemelte a COLUMBIA aranyérmét és az első helyezésnek járó tiszteletdíjat is. A második 
helyezés Vermes Arthur 2614. számú kék tojója, míg a harmadik a pestvidéki rendőr-főkapitányság 
417. számú sötét tojója lett, 1124 méteres sebességével. Az utóbbiak természetesen a Columbia ezüst- 
és bronzérmet, valamint tiszteletdíjat nyertek. A versenybizottság tagjai között Jandaurek Vince gaz-
dasági főtanácsos mellett ezúttal Vályán László őrnagyot, Nemesszeghy Jenő ny. őrnagyot, Fekete 
József gyárigazgatót és ifjabb Jandaurek Vincét találjuk. Pesti Hírlap 48. (1926: 223−249. sz.) 21.



163

jai a gazdasági tanácsos lemondását csak azzal a feltétellel fogadták el, ha 
szakmai tapasztalataival erejéhez mérten továbbra is támogatja a szerve-
zetet. A gyűlés Jandaurek Vincét egyúttal a COLUMBIA díszelnökévé is 
választotta. A közgyűlés 1929 tavaszán döntött az egyesület új tisztikará-
nak összetételéről. A szervezet újdonsült elnöke Malosik Ferenc, alelnö-
ke Türr László lett. Lemondása miatt az utóbbi helyét az egyesület 1930. 
április 2-án tartott tisztújító közgyűlésének döntése értelmében Rulf Géza 
foglalta el.11 

A Columbia Postagalamb Sportegyesület székhelye az 1930-as években 
továbbra is a Malosik Ferenc tulajdonában álló Népszínház utca 15.-ben 
található ingatlan volt. Bár a COLUMBIA elnöki székébe a korszakban már 
közismert – valamint a századforduló óta a szervezett magyar galambte-
nyésztés oszlopos tagjának számító – Malosik Ferenc került, az elnök mel-
lett az egyesület vezetésében Vermes Arthur titkárnak a korábbiakhoz 
képest nagyságrendekkel fajsúlyosabb szerep jutott. A COLUMBIA szó-
ban forgó közgyűléséről készült titkári jelentés szerint az 1930-as esztendő-
ben még csupán 500 postagalamb-tenyésztő volt nyilvántartva, akiknek az 
egyesületbe való mielőbbi tömörítését, illetve galambállományuk feljavítá-
sát elsődleges célként jelölte meg a szervezet elnöksége. Mivel a nyilvántar-
tott hazai tenyésztők nagy része kellő szakismerettel nem rendelkezett, az 
egyesület vezetése a fővárosi és vidéki csoportok bevonásával szakelőadá-
sok tartását érezte szükségesnek. Ugyanakkor az egyesület vezetése elha-
tározta a postagalamb-tenyésztést népszerűsítő propaganda megindítását 
is körlevelek által, napi- és hetilapokban elhelyezett közlemények formájá-
ban. Az utóbbiak következetes végrehajtásával indult el a szervezet azon 
az úton, melynek köszönhetően – Vermes Arthur titkár szavaival élve – 

„Columbiánk mai jelentéktelenségéből országos intézménnyé fog fejlődni”.12 
A galambtenyésztési ismereteknek többek között szakelőadásokon törté-

nő terjesztése már a COLUMBIA Budapesti Galambkedvelők Köre 1882-es 
megalakulásától kezdve az egyesület alapvető feladatai közé tartozott. Az 
egyesület alapszabályán túl ezt támasztja alá Malosik Ferenc alább rész-
letesen bemutatott 1935-ös szakkönyvének utolsó lapjain is, ahol össze-
foglalta a Columbia Postagalamb Sportegyesület és általánosságban a 
magyar postagalamb-tenyésztés 1882-óta szem előtt tartott legalapvetőbb 
célkitűzéseit: „Az egyesület célja a postagalamb-tenyésztés és sport irá-
nyítása és fejlesztése, hogy adandó alkalommal a haza védelmét is szol-
gálhassa vele. Hogy ezt elérhesse, szakelőadásokat rendez, szaksajtót tart 
fenn, szakkönyvtárat létesít, propagandát folytat, szakirodalmat istápol, 
röpgyakorlatokat, versenyeket és kiállításokat rendez, vérfrissítésre első-
rendű tenyészanyagot szerez be.”13 Ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy 

11 Baromfitenyésztők Lapja 25. (1929: 9−10. sz.) 157.
12 Baromfitenyésztők Lapja 26. (1930: 7−8. sz.) 157.
13 Malosik Ferenc: A postagalamb. Azok tenyésztése, ápolása és idomítása. Bp. 1936. 139.



164

a Columbia Postagalamb Sportegyesület 1935-ben ugyan még mindig csu-
pán 600 fős – ám az ezt követő években jelentősen és folyamatosan növek-
vő – regisztrált tagságot tudhatott maga mögött, a hazánkban nyilvántar-
tott tenyésztők integrálásának 1930-ban lefektetett rövid távú célkitűzései 
lényegében néhány év alatt megvalósultak.14 

A Columbiának sikerült vidéki szervezeteit szerte az országban kiépíte-
nie, a meglévőket folyamatosan erősítenie. Rothberg Béla miskolci postaga-
lamb-tenyésztő kezdeményezésére a Columbia Postagalamb Sportegyesület 
első vidéki fiókegyesülete Miskolcon alakult meg 1929 nyarán, amely 
az év végén már első versenyét is megrendezte Hatvan‒Miskolc között.15 
Diósgyőrben a Fajgalambtenyésztők Országos Egyesülete helyi fiókegyesü-
letén belül már az 1920-as évek közepétől működött postagalamb-szakosz-
tály. A tenyésztők 1929 nyarán kiváltak a szervezetből, és Bernáth István 
vezetésével nemcsak létrehozták a COLUMBIA második fiókegyesületét 
Diósgyőrben, de az év végén immár új kereteik között első versenyüket is 
megrendezték Hatvan‒Diósgyőr között.16

Miskolc és Diósgyőr után 1931-ben városi tisztviselőkből, vasutasokból 
és iparosokból huszonhét taggal a Columbia Postagalamb Sportegyesület 
szolnoki csoportja alakult meg. 1936-ra a két budapesti csoport mel-
lett már 18 vidéki fiókegyesület működött. Az 1930-as évek első felében 
Baján, Diósgyőrben, Egerben, Felsőgallán, Győrben, Hódmezővásárhelyen 
(2), Komáromban, Kecskeméten, Kunhegyesen, Kispesten, Miskolcon, Szé-
kes fehérváron, Salgótarjánban, Szolnokon, Rákosszentmihályon, Tatató-
városban és Tatabányán alakultak fiókegyesületek. Az utóbbiak Budapest, 
Komárom, Pécs, Debrecen, Szombathely, Szeged, Miskolc és Kassa köz-
ponttal nyolc kerületbe tömörültek.

A COLUMBIA szervezeti életének regenerálódása kiemelkedő jelentő-
séggel bír, különösen akkor, ha figyelembe vesszük, hogy az 1929−1933 
közötti gazdasági válság – pontosabban az államháztartásban előírt nagy-
fokú takarékosság – miatt az egyesület nem kapott támogatást sem a hon-
védelmi minisztériumtól, sem a földművelésügyi tárcától. A nehézségek 
ellenére az ekkor már csaknem fél évszázados múltra visszatekintő egye-
sület 1930-ban Postagalamb címmel a hazai postagalambászok kezé-
be tudta adni – a Columbia Postagalamb Sportegyesület mint a Magyar 
Postagalamb-tenyésztők Országos Szövetségének „tulajdona”-ként napvi-
lágot látó ‒ szaklapját. Szükség is volt a szaksajtóra, hiszen az egyesület az 

14 Tenyésztőket engedély nélküli postagalamb tartásáért a hatóságok még az 1930-as évek közepén is 
vontak rendőri büntetőeljárás alá.
15 Baromfitenyésztők Lapja 25. (1929: 23‒24. sz.) 372−373.
16 A miskolci és diósgyőri postagalambászok 1930. február 1‒3 között Miskolcon kiállítást is rendez-
tek, ahol 18 környékbeli tenyésztő mutatta be a legszebb példányait. A legjobb eredményt Rothberg 
Béla miskolci tenyésztő érte el saját tenyésztésű postagalambjaival. A bírálóbizottság a COLUMBIA 
által kitűzött Jandaurek plakett művészi reprodukcióját ítélte a tenyésztőnek. Baromfitenyésztők 
Lapja 26. (1930: 5−6. sz.) 104.
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1930-as évek második felére – mint utaltunk rá – már országosan is kiter-
jesztette tevékenységét. Az egyesület szervezeti életéről szóló tudósítások-
hoz, a legfrissebb szakismeretek rendszeres közreadásához, leginkább a 
tagsággal való állandó kapcsolattartáshoz a két világháború közötti barom-
fitenyésztési szaklapok keretei ily módon már szűknek bizonyultak. 

A Postagalamb című szaklapban a korabeli postagalambászok ettől kezd-
ve mind gyakrabban találkozhattak a galamb anatómiai és élettani jellem-
zőit, a postagalamb-tenyésztés tartástechnológiai és galambegészségügyi 
kérdéseit taglaló írások mellett az első külföldi és belföldi röptetések-
ről készült beszámolókkal is. A szaklap már 1932 márciusában felvette a 
Postagalamb tenyésztők szakértesítője elnevezést, amely ettől kezdve a pos-
tagalambászokat tömörítő szervezetek – 1943-ig kisebb-nagyobb meg-
szakításokkal – havi rendszerességgel megjelenő hivatalos közlönye lett.17  
A COLUMBIA – amely 1932-ben ünnepelte fennállásának 50 éves jubileu-
mát – 1931-től országos törzskönyvet is vezetett. Mivel a magántenyésztők 
galambállományát ettől kezdve pontosan nyilvántartották, így az egyesü-
let igény esetén tudta tájékoztatni a honvédelmi tárcát az országban talál-
ható tenyészők állományának összetételéről és nagyságáról. 

A szervezeti élet fellendülése, a rendszeresen megjelenő tartalmas szak-
lap közreadása, a meglévő vidéki szervezetek aktivizálódása, valamint az 
1930-as évek elején újak alakulása – a kezdeti nehézségekkel együtt – már 
jelzi a korabeli magyar postagalambsport mozgalmasabb időszakának 
kezdetét. Az 1920-as évek végétől a magyar tenyésztők kapcsolata egyre 
intenzívebbé vált a német és osztrák postagalambászokkal. A korabeli 
német tenyésztők munkája, illetve a két világháború közötti német sport-
élet különösen ösztönző hatással volt a magyar postagalambsport fejlődé-
sére. A COLUMBIA elnökségére rendkívül mély hatást gyakorolt a Német 
Postagalambtenyésztő Egyesületek Szövetsége által rendezett versenyal-
kalmak lebonyolításának precizitása. Különösen a német szövetség 1929. 
augusztus 3-án Budapestről rendezett nagyszabású versenye. Miután a 
gyakorlati röptetések a Hegyeshalomról megtartott training röptetéssel 
befejeződtek, a német szövetség megrendezte külföldi versenyét Budapest 
és Németország között. A német postagalamb-szövetségbe már az 1920-
as évek végén több mint 340 egyesület tömörült mintegy 5700 taggal.  
A német egyesületeket összefogó szervezet szinte teljes tagsága részt vett a 
szóban forgó eseményen. 

A versenyalkalomra benevezett galambokat szállító 31 vagonból álló 
különvonat július 31-én indult Würzburgból és – az egyes körzetekben 
összegyűjtött galambokat felvéve – augusztus 2-án érkezett meg Kőbánya-
alsó vasútállomásra. A vonatot a COLUMBIA néhány vidéki és fővárosi 
tagja várta Malosik Ferenc elnök és Vermes Arthur titkár vezetésével, akik 

17 A COLUMBIA folyamatosan növekvő tagsága miatt a szakértesítő aktuális számai az 1930-as évek 
elején még 400, 1934-től már 700 példányban jelentek meg.
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a szállítmánnyal érkező 20 német kiküldött elhelyezéséről is gondoskod-
tak. Érdemes megemlítenünk a Pesti Hírlap tudósítójának beszámoló-
ját a nagy eseményről: „Zajos éljenzés, kendőlobogtatás között, a fotori-
porterek tüzében robog be a hatalmas vonat, amelynek különös szállítmá-
nya igazán érdekes és szokatlan. Nagy, méterszéles ketrecekben vannak 
elhelyezve a gyönyörűen kifejlődött, izmos, magas nyakú, feltűnő gond-
dal ápolt postagalambok, amelyek szombat reggel rácsos börtöneikből fel-
surranva a magasba, északnyugat felé vesznek irányt és délután már meg 
is érkeznek távoli fészkeikbe. Húsz német tenyésztő érkezett a szerelvény-
nyel, Bécsben hozzájuk csatlakozott Ludwig Kresz, a bécsi postagalamb 
szövetség elnöke… 

A hivatalos vizsgálatok után Malosik Ferenc elnök üdvözölte az össze-
gyűlt németeket, akik közül Max Bull, az ismert német postagalamb 
tenyésztő lépett elő és köszönetet mondott a magyarok és a magyar vasút 
előzékenységéért, amelyben már több ízben részük volt. A rövid beszé-
det harsogó, hármas »Gut Flug!« fejezte be. –  Jó repülést! — harsogtak 
rá a Columbisták.”18 A hazánkba érkezett közel 15 000 postagalambot a 
Földművelésügyi Minisztérium által rendelkezésre bocsátott tenyészál-
latvásár-telepi csarnokokban helyezték el, és másnap hajnali 5 órakor a 
Columbia Postagalamb Sportegyesület által kiküldött bizottság jelenlé-
tében eresztették fel. Tekintve, hogy az északi városokból származó galam-
boknak 1000 km-t meghaladó távolságokat kellett berepülniük, az első 
győztes galambok beérkezését a kora délutáni órákban várták a résztvevők.19 

„A galambok indítása oly ritka lelket gyönyörködtető látványosságot nyúj-
tott, hogy ennek hatása alatt a Columbia Postagalamb Sportegyesület tag-
jai is fokozottabb tevékenységre és a postagalambsportnak szélesebb kere-
tek között való kultiválására érzik magukat indíttatva, mert a német példa 
mutatja, hogy csak az egyesített erők és összetartó vállvetett munka ered-
ményezhet érdemleges teljesítményt”20 – állapítja meg az egyesület titkára.21

1930-ban Linzből már megrendezésre került az első külföldi verseny, 
melynek lefolyásáról, valamint tapasztalatairól érdemes ismét felidéz-
nünk a korabeli eseményeket, illetve a magyar tenyésztők kezén lévő pos-
tagalamb-állományok akkori teljesítőképességét az utókor számára kendő-
zetlen őszinteséggel megfestő Horváth János szakírót: „1930-ban Linzből 

– 376 kilométer – az első külföldi verseny. Nagy leégés az egész vonalon; 
az az állomány, amely eddig a hazai 150−200 km-es távolságot jól-rosszul 
megrepülte, nem tudott megbirkózni a kétszeresére nőtt, nehezebb, erdős-
hegyes terepen keresztül vezető távolsággal. Sok tenyésztő, aki a röpteté-
seket 20−30-as létszámmal kezdte, Linzbe már alig tudott 2−3 galambot 

18 Pesti Hírlap 51. (1929: 174. sz.) 5.
19 Eger 40. (1929: 125. sz.) 1.
20 Baromfitenyésztők Lapja 25. (1929: 19−20. sz.) 295.
21 A német szövetség feleresztési helyei a két világháború közötti években ezután is Budapest és kör-
nyéke, valamint Debrecen voltak.
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küldeni, s hogy ez általános tünet volt, mutatja az is, hogy a linzi verseny-
re már csak 65 galambot neveztek, ennek is alig egyharmada vánszorgott 
vissza, vánszorgott mondom, mert a 106/929 kk. hímem által elért 700 m.  
körüli átlagsebesség, a szép időt tekintetbe véve igazán nem nevezhető 
kiváló teljesítménynek, már csak azért sem, mert ez a verseny két napig 
tartott.”22

A HUNGÁRIA későbbi sportügyi alelnökének megállapításai nem vol-
tak a valóságtól elrugaszkodottak, hiszen az 1920-as, 1930-as évek posta-
galamb-állományától kevés szakavatott várt hasonló távokon jobb ered-
ményt. A hazánkban lévő állomány import galambbal történő feljavítá-
sát a fentebb már említett 1914. évi 5477. M.E. számú rendelet nehezítet-
te, a külföldről vérfrissítés céljára szánt postagalamb behozatala a határát-
lépési nehézségek miatt csak alig volt lehetséges. A dualizmus időszakában 
létesült komáromi postagalamb-állomás feloszlatott dúcának állománya, 
valamint a Magyar Királyi Honvédség által kiselejtezett anyag mellett a 
magyar postagalamb-tenyésztőknek csupán olyan esetekben volt lehetősé-
gük állományuk „idegen vérrel” való feljavítására, mint amit a Budapest és 
Németország közötti verseny kínált 1929 nyarán. Amikor a német postaga-
lamb-tenyésztő egyesületek szövetségének Budapesten járó illetékesei kife-
jezésre juttatták azt a szándékukat, hogy a magyar fővárosból rendezendő 
versenyeiket a jövőben rendszeressé kívánják tenni, a COLUMBIA titkára 
nyomban hozzátette: „Ennek a körülménynek igen nagy fontosságot tulaj-
donítok hazai postagalambászatunkra, mert ezzel könnyen nyer megoldást 
az oly nagyfontosságú vérfrissítési kérdés is. A német szövetség ugyan-
is készséggel engedte át ez évben is a versenykosarakban letojt tojásokat, 
melyeket tenyésztőink galambjaik alá helyeztek el, s ma majdnem minden 
állomáson sipognak a nagy utat megtett tojásokból kikelt német postaga-
lambok, melyek itt vannak hivatva a tenyészetek teljesítményét növelni.”23

1930-tól tehát megindultak a külföldi versenyek osztrák és német fel-
eresztési helyekkel. Miután a H.M. 66514/1931 sz. rendelete jóváhagyta a 
versenyek és a röpgyakorlatok tartását, az 1931-es esztendőben a Columbia 
Postagalamb Sportegyesület már Nürnbergig tudta növelni a külföldről 
indított versenyek távolságát. A magyar postagalambsport az első világhá-
ború után ebben az évben jutott el első ízben versenyeivel a hosszú távo-
kig. A Melk‒Linz‒Passau‒Regensburgból rendezett előversenyek után a 
nürnbergi feleresztésre – amelyen 14 állomás 101 darab galambot neve-
zett – 1931. július 25-én került sor. 

A kiérkezett galambok ellátását és feleresztését – ahogyan ezt köve-
tően az 1930-as években szinte végig – a német postagalamb-tenyésztő 
egyesületek szövetsége vállalta. Továbbá a német félnek köszönhetően a 
hazai tenyésztők postagalambjait szállító kosarak visszaszállításának költ-

22 Horváth János: Postagalamb-tenyésztés. Hódmezővásárhely 1947. 8.
23 Baromfitenyésztők Lapja 25. (1929: 19−20. sz.) 295.
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ségei sem terhelték a COLUMBIÁT, hiszen a két fél megegyezett abban, 
hogy a magyar kosarakat a Német Postagalambtenyésztő Egyesületek 
Szövetsége fogja a budapesti feleresztéseinek alkalmával a fővárosba szál-
lítani.24 Annak ellenére, hogy a versenyben részt vevő magyar tenyésztők 
lemondtak a díjazással járó pénzösszegekről, illetve a nürnbergi csapatver-
seny díjazásához a német fél még egy színarany, színezüst és bronz szövet-
ségi érmét, valamint oklevelet is felajánlott, a verseny lebonyolítása nem 
kis anyagi nehézség és feladat elé állította az egyesületet 1931 nyarán. Bár 
Horváth János szerint „az előző évhez hasonlóan égtünk”25, a Postagalamb 
tenyésztők szakértesítője a szaklap 1932. évi áprilisi számának címlapján 

„Egy nürnbergi győztes” címmel már fényképfelvételen is be tudta mutatni 
Vermes Arthur 2928/29 sz. kk. hím postagalambját, amely sikeresen tette 
meg a 650 kilométeres távot.26 A hosszabb távon gyenge teljesítmény pro-
dukálására képes egyedek nagy része kiselejteződött 1931-ben, ráadásul 
ekkor már megérkeztek a főleg német, belga, holland, angol és amerikai 
import galambok, amely a hazai állomány feljavításának kezdetét jelentette. 

A Columbia Postagalamb Sportegyesület elnöksége elérkezettnek látta 
az idejét annak, hogy a külföldről behozott legszebb példányokat, vala-
mint a Nürnbergből 1931-ben felengedett legjobb postagalambokat köz-
szemlére tegyék. Az utóbbit az a körülmény is kívánatossá tette, hogy az 
első Isgus és Benzig versenyórák megérkezésével a galambok hazaérésé-
nek pontos idejét már a versenyek előtt kiadott leólmozott órák segítsé-
gével kezdték mérni hazánkban. A pontos idő megállapítását a beérkező 
postagalamb gumigyűrűjének órába helyezése immár könnyen lehetővé 
tette. A szervezett magyar postagalambsport 19. századi megindulásától 
kezdve eddig a pontig a postagalamb-versenyek eredményeit egy közpon-
ti helyen tartózkodó bizottság állapította meg a hozzá eljuttatott galambok 
sorszáma alapján. A dúc és a bizottság közötti távolságok kompenzálására 
a beérkezési időből előre megállapított számítás, illetve a két pont közöt-
ti távolság nagyságának megfelelően vont le a bizottság. Mivel a győztesen  
beérkezett galambok versenybizottság előtti bemutatása ily módon lénye-
gében feleslegessé vált, a galambok adott versenyalkalom utáni közszemlé-
re tételére sem került már sor az 1930-as évek elejétől. 

A COLUMBIA az I. győztes bemutató kiállítását Vermes Arthur szer-
vezőmunkájának köszönhetően 1932. január 16‒17. között rendezte meg 
Debrecenben vitéz Jákfai Gömbös Gyula honvédelmi miniszter, későb-
bi miniszterelnök, Ivády Béla földművelésügyi miniszter és Ripka Ferenc 
főpolgármester védnöksége alatt. A kiállításon az import galambokon túl 
nürnbergi győztes galambok, a regensburgi, passaui, linzi, melki, hegyes-

24 Ettől a gyakorlattól csak 1934-ben tértek el, mivel a budapesti feleresztéseken a szóban forgó 
évben „a feszült politikai helyzetre való hivatkozással” több német kerületi szövetség nem vett részt 
a Budapestről rendezett versenyen.
25 Horváth János: Postagalamb-tenyésztés. Hódmezővásárhely 1947. 8.
26 Postagalamb tenyésztők szakértesítője 1. (1932: 4. sz.) 1.
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halmi és sátoraljaújhelyi versenyek győztesei kerültek közszemlére. A kiál-
lított anyagot szemrevételező bíráló bizottság tagjai között Malosik Ferenc 
mellett ott találjuk Rulf Gézát, Berényi Loránd századost, Szvetics Józsefet 
és Pöltl Ferencet.27 A győztes bemutatókat – a COLUMBIA vidéki csoport-
jainak bevonásával – szinte minden évben megtartották ezt követően is.  
A Columbia Postagalamb Sportegyesület az első önálló kiállítását 1930-
ban rendezte Gömbös Gyula honvédelmi miniszter és Mayer János föld-
művelési miniszter védnöksége alatt. Mindez nem jelenti azt, hogy az ezt 
megelőző évtizedben már ne találkoznánk az egyesület holdudvarába tar-
tozó tenyésztők postagalambjaival egyéb kiállításokon. 

A háború utáni első baromfi- és galambkiállítást a Baromfitenyésztők 
Országos Egyesülete (továbbiakban: BOE) támogatásával még 1922. janu-
ár 7. és 8. között rendezte meg a frissen megalakuló Keletmagyarországi 
Baromfi- és Galambtenyésztők Egyesülete. A kiállításról készült beszá-
molóból sajnos nem derül ki, hogy postagalambok kerültek-e közszem-
lére. A kiállított galambok között kőrösi keringőket, sirálykákat, kele-
ti pergőket, golyvásokat és parókás galambokat említenek.28 A két világ-
háború között a BOE által rendezett országos baromfi-kiállításokon 1924 
februárjában kerültek első ízben kiállításra postagalambok a budapesti 
Tavaszmező utcában található Magyar Királyi Állami Főgimnázium épü-
letének tornacsarnokában.29 A BOE ugyanezen év decemberében rendezte 
meg az országban található összes baromfi-, galamb- és házinyúltenyész-
tő egyesület bevonásával azt a kiállítását, amely már ténylegesen viselhet-
te az „országos” jelzőt. 

Ettől kezdve a hasonló méretű kiállítások galambkollekciója között rend-
szeresen találkozunk a korabeli tenyésztők postagalambjaival. Akárcsak 
az olyan budapesti nemzetközi baromfi-kiállításokon, mint amilye-
nek a városligeti Iparcsarnokban – első ízben 1907-ben – rendezett  
I. Nemzetközi Baromfi-kiállításhoz hasonló rendezvények voltak a két világ-
háború között. A II. Nemzetközi Baromfi-kiállítást – szintén a városligeti  
Iparcsarnok épületében – hosszú évek után 1925 novemberében rendez-
ték meg. A nemzetközi baromfi-kiállításokat a két világháború közötti idő-
szakban mindenekelőtt a földművelésügyi szaktárca, az Országos Magyar 
Gazdasági Egyesület és a Hangya Központi Fogyasztási Szövetkezet támo-
gatásával az Országos Tenyész- és Haszonállatvásártelepen – 1934, 1942, 
1943, 1944 kivételével – minden év decemberének elején rendezte meg a 
BOE. A két világháború közötti időszak utolsó alkalma az 1941. november  
26. és december 1. között megrendezett XVII. Nemzetközi Baromfi-
kiállítás volt, melyen a korábbi évek hasonló rendezvényeihez képest nagy-

27 Postagalamb tenyésztők szakértesítője 1. (1932: 4. sz.) 6‒7.
28 Baromfitenyésztők Lapja 17. (1922: 1−2. sz.) 3.
29 Az 1924. február 1−2 közötti kiállítás díjazási jegyzéke szerint a postagalamb-kollekció első díját a 
budapesti m. kir. I. honvéd összekötőszázad galambjai kapták.
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ságrendekkel több galambot állítottak ki a tenyésztők. A kiállítás galamb-
kollekciójának díjazási jegyzékéből kiderül, hogy a 647 kiállított egyed 
között szép számmal akadtak postagalambok. A kiállított postagalambjai-
ért díjat nyert tenyésztők között ott találjuk Kottay Ferenc nevét is, akinek 
hófehér pávagalambja szintén első díjat nyert a nemzetközi baromfi-kiállí-
táson. A híres tenyésztő kiállított galambjaiért a BOE ezüstérmét érdemel-
te ki.30 Kottay Ferenc kiállított pávagalambjáról egy eredeti felvételt is őriz 
az MMgMK Eredeti Fényképek Gyűjteménye.31 

A tenyésztők, vevők, kiállítók és szemlélődők számára a kiállítás nem-
csak üzleti szempontból volt hasznos, hanem a tenyésztői munka színvo-
nalának folyamatos emelése szempontjából is. Az egyes alkalmak lehe-
tőséget adtak ugyanis a kiállított baromfifajták országos összehasonlí-
tására. A nemzetközi baromfi-kiállítások rendező bizottságának élén az 
1920-as évek közepétől Jandaurek Vince gazdasági tanácsost találjuk, aki 
ebben az időben nem kizárólag a COLUMBIA elnöke, de a BOE ügyveze-
tő igazgatója is volt. A korszak nemzetközi baromfi-kiállításainak galamb-
kollekciója között a Magyar Királyi Államrendőrség, valamint a Magyar 
Királyi Honvédség híradószázadainak állományából származó postaga-
lambok mellett rendszeresen találkozunk mindenekelőtt Malosik Ferenc, 
Rulf Géza, Vermes Arthur, Türr László, Makó Károly, Zuckermann Gyula, 
Kottek Károly és Schneider Lajos nevével. 

Az 1932-es esztendőben Frankfurt (820 km), 1933-tól egészen a második 
világháború kirobbanásáig Köln (960 km) vált a legtávolabbi hivatalos ver-
senytávolsággá.32 Az 1934. évi röptetési és versenyprogram külföldi meg-
mérettetésein – a passaui országos rövid távú, a nürnbergi országos közép 
távú, valamint a kölni országos hosszú távú versenyeken – már az egyesü-
let 10 csoportja vett részt. A COLUMBIA vidéki fiókegyesületeinek felzár-
kózását mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a szóban forgó versenyalkal-
mak legjobbjainak felajánlott díjak közül egy arany és két ezüstérmet már 
nem a főváros- és környéke postagalambászai érdemelték ki.33 1935-ben az 
országos versenyek végállomásai Köln (hosszú táv) Scharding (rövid táv) és 
Würzburg (közép táv) voltak.34 A szövetség ezen túlmenően a felügyelete 
alá tartozó csoportok számára is engedélyezett külön-külön egy-egy rövid 
távú (120−450 km), közép távú (450−800 km) és hosszú távú (800 km-en 
felül) versenyt, természetesen kizárólag a közös útitervben megjelölt és 
engedélyezett feleresztési állomásokról.35 

30 Baromfitenyésztők Lapja 37. (1941: 12. sz.) 195.
31 Ltsz. EF 2652/1.
32 Horváth János szerint 1932-ben – nem hivatalosan – már Aachenből (1050 km) is röptettek magyar 
postagalambászok. Horváth János: Postagalamb-tenyésztés. Hódmezővásárhely 1947. 9.
33 Postagalamb tenyésztők szakértesítője 4. (1935: 3−4. sz.) 3.
34 Postagalamb tenyésztők szakértesítője 4. (1935: 5. sz.) 6−7.
35 Az 1930-as évek második felétől németországi feleresztési hely volt még Sankt Pölten, Saint 
Valentine és Straubing is.
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Az 1935-ös esztendő számunkra most más aspektusból is érdekes. A 20. 
század második felében mindenekelőtt a szarvasmarha- és sertéstenyész-
tésben úttörő szerepet játszó Horn Artur – a Magyar Királyi József Nádor 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezőgazdasági Osztályának 
Állattenyésztési Intézetében – ebben az évben jelentette meg a doktori 
értekezését a postagalambok teljesítményének vizsgálata témájában. Az a 
körülmény, hogy a szerző személyesen Schandl József professzor irányítá-
sával folytatta kutatásait a témában, bizonyítja a kutatás eredményeinek 
szakmai és tudományos jelentőségét. Az állattenyésztési genetika téma-
körével behatóan foglalkozó szerzőnek A postagalamb teljesítményét befo-
lyásoló tényezők címmel megjelent munkája úttörőnek számított a saját 
korában. Bár a postagalamb tájékozódó képességének rejtélyére a hazai 
és külföldi szaklapokban már a mű megjelenése előtt is több tucat szerző  
kereste a választ, a teljesítőképességgel összefüggő biológiai és morfoló-
giai viszonyokra vonatkozó részletes adatokkal Horn Artur szolgált elő-
ször. Könyvében a postagalamb-tenyésztésben napjainkig is meghatáro-
zó megállapításokat tett. Megfigyelte egyebek mellett, hogy a különböző 
távolságkategóriákban az átlagos teljesítményt jóval felülmúló eredményt 
elérő postagalambok testalkata eltérő. Míg rövid távon (150−400 km) a 
legkisebb testű, ám leghosszabb szárnyú példányok teljesítménye a legjobb, 
addig közép távon (400−800 km) a legtömegesebb postagalambok, hosz-
szú távon (800 km felett) a testméretük tekintetében középen álló egyedek 
a legeredményesebbek.  Kutatásai során részletesen feltárta továbbá a sza-
porodási folyamat különböző fázisainak fontosságát, az ivar és az életkor 
jelentőségét a postagalamb versenyteljesítményére. A COLUMBIA által 
kiadott kötet eredeti példánya az MMgMK Mezőgazdasági Könyvtár gyűj-
teményének féltve őrzött darabja.36

Bár Malosik Ferenc, valamint Vermes Arthur „kettős vezetése” és – ré -
szint az utóbbiakból adódóan – az egyesület egy-egy meghatározó promi-
nense között kialakuló nézetkülönbségek nem kis feszültségek forrásává  
váltak a szervezetben, az 1929 és 1936 közötti „Malosik-éra” vitathatat-
lan érdemének könyvelhetjük el a hazai postagalambsport korábbiakhoz 
képest szembetűnő fejlődését.37 Malosik Ferenc nevéhez fűződik továb-
bá az első magyar nyelvű és kizárólag postagalamb-tenyésztéssel foglal-
kozó szakkönyv megírása is 1936-ban A postagalamb. Azok tenyésztése,  
ápolása és idomítása címmel. A kötet jelentőségét saját korában nem kizá-
rólag terjedelmének és témájának köszönhette. Szerzője a munka összeál-
lításakor már több évtizedes gyakorlati tapasztalattal rendelkező tenyész-
tő, 1903-tól több tucat szakcikk szerzője és 1929−1936 között a Columbia 
Postagalamb Sportegyesület elnöke volt. A COLUMBIA elnöke számos 
külföldi szakirodalmat is felhasznált a műve megírásához, egyebek mellett 

36 Horn Arthur: A postagalamb teljesítményét befolyásoló tényezők. Bp. 1935. 27. (Rc 8708−2)
37 Postagalamb tenyésztők szakértesítője 4. (1935: 6−7. sz.) 3−6.
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például a német postagalamb-tenyésztők legszínvonalasabb szaklapjának 
számító Zeitschrift für Brieftaubenkunde című kiadványt. Ennek példá-
nyait Wilhelm Dördelmann, a Német Postagalambtenyésztő Egyesületek 
Szövetségének titkára bocsátotta az egyesület elnökének rendelkezésére. 
A könyv a postagalamb általános ismertetése, illetve a tartástechnológiai 
kérdések aprólékos vizsgálata mellett nemcsak részletesen taglalja a posta-
galamb elhelyezésének általános kérdéseit, a takarmányozásának fő aspek-
tusait, valamint a galambház belső és külső berendezéseit, de a korabeli 
ismeretek fényében részletezi a tenyésztési eljárásokat és versenyzési mód-
szereket is. 

Az 1936-os esztendő egyik kivételes és a kortársak közül sokak szá-
mára talán legfelemelőbb eseményét az olimpiai játékok adták. A Német 
Postagalambtenyésztő Egyesületek Szövetsége meghívására a COLUMBIA 
ugyanis részt vett az 1936-os berlini olimpiai játékok alkalmával megtar-
tott felemelő postagalamb-feleresztésen. A Harmadik Birodalom által ren-
dezett színvonalas esemény megnyitójára a korabeli Európa valamennyi 
országából érkeztek postagalambok. A magyar postagalamb-tenyésztők 
nemzeti színűre festett, „Justice for Hungary” felirattal, valamint babérko-
szorúval díszített kosárban küldték ki galambjaikat a nagy eseményre. Az 
olimpiai játékok megnyitására időzített feleresztésen résztvevő galambokat 
továbbá „XI. Olimpiádé 1936” jelzésű gyűrűkkel látták el.38

A COLUMBIA ÁTSZERVEZÉSE ÉS A HUNGÁRIA 
POSTAGALAMB TENYÉSZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 
MEGALAKULÁSA
A hazai postagalamb-tenyésztés történetében az 1936-os esztendő szá-
munkra most más aspektusban is érdekes. A Budapesti Közlöny 1936. 
decemberi száma tette közzé a hírt, miszerint: „A m. kir. belügyminisz-
ter a HUNGÁRIA Postagalamb Tenyésztők Országos Szövetsége (ezelőtt 
Columbia Postagalamb Sportegyesület, Budapest) módosított alapszabá-
lyait 159.880/1936. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta”.39 A növekvő taglét-
szám,40 a szervezeti élet fellendülése, a szaporodó vidéki egyesületek és – a 
közelgő újabb világégés fényében szem előtt tartott – államérdek ugyanis a 
Columbia Postagalamb Sportegyesület átszervezését kívánta meg.41 1936-
ban a HUNGÁRIA Postagalamb Tenyésztők Országos Szövetsége megala-
kításával a magyar postagalamb-tenyésztés és -sport történetének újabb 
állomásához érkezett. „A Columbia 54 kemény esztendőn keresztül tapos-
ta az utat s nevelte a galambsportkedvelők új és újabb generációit, félév-

38 A verseny eredménye magyar részről: 1. Zidákovics Nándor, 2. Pöltl Ferenc, 3. Molnár Ferenc. 
39 Budapesti Közlöny 70. (1936: 285. sz.) 2. 
40 Az egyesület működéséről szóló jelentések szerint a COLUMBIA 1933-ban 789, 1934-ben már 956 
törzskönyvezett taggal rendelkezett.
41 Galambász magazin 2. (2004: 8. sz.) 17.
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százados múlt tanúskodik életrevalóságáról, felejthetetlen szép sikerei-
ről… amikor ráébredt szervezetének szűkre szabottságára s megértette a 
mai kor száguldó viharzását és felfogta a holnap hívó szavát – volt ereje a 
nagy lépéshez, hogy… meredek íveléssel termékenyítse ki magából a vár-
va-várt új életet: a Jövőt!” – hangsúlyozta Jeskó Sándor a szövetség szak-
lapjának hasábjain.42 

A Kozma Miklós belügyminiszter által jóváhagyott szövetség megala-
pítását követően a Columbia Postagalamb Sportegyesület vidéki körei a 
HUNGÁRIA égisze alatt önálló postagalamb-sportegyesületekké alakul-
tak. A szövetség létrehozását nem kizárólag a COLUMBIA növekvő tár-
sadalmi beágyazottsága tette szükségessé.43 A postagalambok hadásza-
ti célokra történő felhasználásának lehetőségeit már a dualizmus korának 
közös hadügyminisztériuma felismerte. Az átszervezést tehát a második 
világháború közeledtével a magyar államérdek szempontjainak figyelem-
bevétele tette elengedhetetlenné. 

A HUNGÁRIA Postagalamb Tenyésztők Országos Szövetsége 1937. 
január 31-i közgyűlésén megválasztott tisztikarának névsora – elnök meré-
nyi Scholtz Kálmán nyugalmazott tábornok, Pöltl Ferenc adminisztratív 
elnök, Horváth János sportügyi alelnök, Zuckermann Gyula titkár és lap-
szerkesztő – önmagában is jelzi egyrészt a hazai postagalambsport törté-
netének felívelő szakaszát, másrészt a várható háborús konfliktusra való 
felkészülés szándékát.44 Egyértelműen az utóbbinak tudható be már meré-
nyi Scholtz Kálmán elnöksége is, akit Bartha Károly honvédelmi miniszter 

„a magyar postagalamb-tenyésztők országos szövetsége elnöki tisztében, a 
postagalamb-sport egyesületek megszervezésével és a honvédség szolgála-
tába állításával kapcsolatban kifejtett eredményes tevékenységéért” később, 
1940 áprilisában kitüntetésben is részesített.45 Természetesen a szakmai 
munka oroszlánrésze továbbra is Horváth Jánosra, Cselkó Tiborra és Pöltl 
Ferencre hárult. 

A szövetség szakértesítőjében már 1936-ban utalás történt arra, hogy 
a várható háborús konfliktusra való felkészülés jegyében a Honvédelmi 
Minisztérium „megbízhatósági röptetéseket” rendelt el. A postagalambo-
kat az időjárási viszonyoktól teljesen függetlenül, az év minden hónapjá-
ban röptették 70−120 km-es távon. A szövetség titkári jelentéseiből az is 
kiderül, hogy a megbízhatósági röptetések jó eredménnyel végződtek, sok 

42 Postagalamb tenyésztők szakértesítője 6. (1937: 1. sz.) 2.
43 A szövetség székháza az 1930-as évek második felében a Budapest, XIV. Aréna út 35/b szám alatt 
található ingatlan volt.
44 A tisztikar további tagjai között találjuk Főső József pénztárost, Follinus Kornél ellenőrt, Cselkó 
Tibor (Budapest), Kónya János (Budapest), Kozma Lajos (Szolnok), Jeskó Sándor (Derecske), 
Truckenbrót Ferenc (Pest-környék), Kiss Pál (Hódmezővásárhely) tanácstagokat, valamint Végh 
Antalt (Pest-környék), Falkner Ferenc (Budapest) és Mészáros Lajos (Hódmezővásárhely) számvizs-
gáló bizottsági tagokat. Turul-posta 3. (1937: 1. sz.) 7.
45 Honvédségi Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára. Személyes Ügyek 52. (1940: 1‒45. sz.) 
100.
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tenyésztő galambja teljesítette sikeresen a távokat. Szolnok térségében pél-
dául egy 1937 nyarán megtartott nagyszabású hadgyakorlaton vetettek be 
minden előzetes hadi tréning és röptetés nélkül nagy mennyiségben pos-
tagalambokat. A hasonló gyakorlatokkal a két világháború közötti magyar 
katonai vezetés célja a galambok hadászati hírszolgálati értékének feltérké-
pezése volt.46 

A katonagalambok kiképzésére hivatott gyakorlatokat 1938-tól a hon-
védelmi szaktárca felügyelete alatt minden évben megtartották. Szikora 
András e témával foglalkozó művében már évtizedekkel ezelőtt utalt arra, 
hogy az első világégés megmerevedett frontvonalaira jellemző állóháború-
val ellentétben a második világháború állandóan változó frontja a mozgó 
dúckocsikhoz hasonló járművek alkalmazását tette szükségessé. A jár-
művet rendszerint fészkéből kivett, „külvilágot” soha nem látott fiatal – a 
mozgó dúcot így otthonának elfogadó – galambfiókákkal népesítették be, 
amelyeket aztán a terepre szállítva gyakorlatoztattak. A dúckocsi a posta-
kocsihoz hasonló vontatható jármű volt, amely két részből állt. Egy pará-
nyi helyiségből, amelyhez egy szilárdan a kocsi oldalához rögzített pad, egy 
íróasztalka és egy vadászpuska tartozott a ragadozó madarak elriasztására. 
Míg ugyanis a katonagalamb az ágyútűztől nem fél, a ragadozó madarak-
tól retteg. A postagalamb-állomás nagy egyedszámát a ragadozó madarak 
gyakran észrevették, és állandóan a közelben köröztek a zsákmány remé-
nyében. A dúckocsi másik nagyobb helyisége volt a tulajdonképpeni dúc 25 
rekesszel ellátva.47 

A szövetség 1937 végére immár a kelet-magyarországi régióra is kiter-
jeszthette a tevékenységét. Keömley Aurél alezredes elnökletével Derecske 
után Debrecenben is megalakult a Hajdú Postagalamb Sportegyesület, 
melynek taglétszáma már indulásakor meghaladta a 40 főt.48 A pénztá-
ri jelentésekből úgy tűnik, hogy a HUNGÁRIA Postagalamb Tenyésztők 
Országos Szövetsége a bevételeiből – tagdíjak, gyűrűrendelések, felvéte-
li díjak, versenyek nevezési díjai, adományok – fedezni tudta a működé-
sét biztosító olyan kiadásainak költségeit, mint amit a szövetségi versenyek 
díjai, az irodai költségek, az időnkénti szakkönyvkiadás támogatása, vala-
mint a szaklap megjelentetésének költségei jelentettek. 49 

A Postagalamb tenyésztők szakértesítője az 1930-as évek második 
felében a korábbi évekhez képest jelentősen gazdagodott tartalmában. 
Rendszeresen közölte immár az egyesület szervezeti életét érintő esemé-

46 A hadgyakorlat első napján a galamboknak mezőkövesdi feleresztő helyről kellett írásbeli jelen-
téseket és vázlatokat továbbítaniuk a Szolnokon „állomásozó” vezérkarhoz. Bővebben lásd Szikora 
András: Katonagalambok, hírvivő galambok. Bp. 1983. 44−46.
47 Uo.
48 A debreceni egyesület vezetésében találjuk továbbá Jeskó Sándor ügyvezető alelnököt, Tokaji 
László titkárt, Kovács József jegyzőt, Szabados Árpád pénztárost, Mikó Imre ellenőrt és Kovács 
István gondnokot. Postagalamb tenyésztők szakértesítője 7. (1938: 2. sz.) 14.
49 Postagalamb tenyésztők szakértesítője 8. (1937: 2. sz.) 12−15.
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nyekről készült jegyzőkönyveket és más beszámolókat is. A Zuckermann 
Gyula majd a kunhegyesi Jeskó Sándor által szerkesztett – Horváth János 
és Pöltl Ferenc főmunkatársak közreműködésével megjelenő – szaklap 
mindenekelőtt a postagalamb-tenyésztés tartástechnológiai kérdéseiről, a 
kül- és belföldi versenyalkalmakról, a postagalambok versenyekre való fel-
készítésének kérdéseiről jelentetett meg írásokat. A fentieken túl a galamb-
egészségügy témakörének továbbra is szentelt helyet számaiban. A kiad-
vány az 1930-as évek közepétől rendszeresen közzétette a neves külföldi  

– főleg német – szaklapok cikkeinek fordításait. A szakértesítő külön 
érdemeként könyvelhetjük el – önmagában már a korabeli szervezeti és 
sportélet rekonstruálása szempontjából is –, hogy egyes számaiban éve-
ken keresztül közölte a HUNGÁRIA Postagalamb Tenyésztők Országos 
Szövetségébe újonnan felvett, valamint a tagnévsorból törölt személyek 
névsorát. 

A magyar postagalambászok színvonalas és hosszú ideig fennálló szak-
lapja kétségtelenül a Postagalamb tenyésztők szakértesítője volt, ám 1935 
márciusában – igaz csupán két esztendőn át és rendszertelenül – a posta-
galamb-tenyésztők kezébe került egy másik kiadvány is. A szaklap öndefi-
níciója szerint ugyan a „fajgalambtenyésztés valamennyi ágának” felkaro-
lását tűzte zászlajára, ám tartalmában felkarolta a postagalamb-tenyész-
tés és -sport ügyét. A Szentesi Makó Károly szerkesztésében Turul-Posta 
címmel megjelenő időszaki kiadvány szerkesztője a szaklap első számának 
vezércikkében fejti ki gondolatait a Turul-Posta hivatásáról: „Lapunk meg-
indításával kettős célt akarunk szolgálni. Elsősorban is egy magas nívó-
jú és lehetőleg olcsó fajgalambtenyésztési szaklapot óhajtunk a tenyész-
tők kezeihez juttatni, másrészt pedig Európa fontosabb és legjobban kifej-
lett fajgalambtenyésztési államaival akarjuk… az összeköttetést állandóan 
fenntartani és az érintkezést minél barátságosabbá tenni. Úgy galambte-
nyésztési, mint egyesületi, valamint galambértékesítési ügyekben a legna-
gyobb készséggel és örömmel állunk olvasóink rendelkezésére…”50 

A szaklap nemcsak a postagalamb-tenyésztés tárgykörében jelentetett 
meg írásokat, de közölte a korabeli postagalambsport közismert szemé-
lyiségeinek e témában megjelent fejtegetéseit is.51 A kiadvány szerkesztő-
jeként Makó Károlynak – aki a Délmagyarországi Baromfi-, Galamb- és 
Házinyúltenyésztők Egyesülete által 1935 nyarán rendezett vármegyei 
kiállításon többedmagával állami oklevelet nyert52 – sikerült a BOE elnö-
keként tevékenykedő Winkler János magyar kir. gazdasági tanácsost is 
bevonni a szaklap publicistái közé. Winkler Jánosnak köszönhetően – aki 
ráadásul a korszakban már nagy múltra visszatekintő Köztelek című köz-
gazdasági- és agrárszaklap rovatvezetője is volt – az OMGE színvona-

50 Turul-posta 1. (1937: 1. sz.) 1.
51 Turul-posta 1. (1937: 1. sz.) 7.
52 Békésmegyei Közlöny 62. (1935: 5. sz.) 8.



176

las szaklapja állandó reklámfelületet biztosított a Turul-Posta számára.53  
A szerkesztőség igény esetén mutatványszámot bocsátott az olvasók ren-
delkezésére. A szaklap a galamb- és más kisállattenyésztési témák mel-
lett helyet biztosított a két világháború közötti időszak galambkiállítása-
iról tudósító eseményeknek, galambkollekciójának, valamint a verseny-
röptetések eredményeiről készült beszámolóknak is. 1935 és 1937 között a 
Magyar Galambtenyésztők Országos Egyesülete, valamint a HUNGÁRIA 
Postagalamb Tenyésztők Országos Szövetsége választmányi üléseiről és 
közgyűléseiről készült tudósítások szintén helyet kaptak a szaklapban.  
A kiadvány első számában a röp-, dísz- és haszongalamb-tenyésztés téma-
körében közölt írások sorát szintén a BOE elnökének cikke nyitotta meg 
Magyar begyes címmel.54 

A fiatal Winkler korán felismerte a baromfi- és galambtenyésztési ága-
zat szociális jelentőségét, annak a közélelmezésben betöltött óriási sze-
repét. Winkler János nevéhez köthető a második magyar nyelvű, illuszt-
rált galambtenyésztési szakkönyv megírása. A Galambtenyésztés címmel 
1925-ben megjelent fő művének óriási visszhangja volt a könyv kiadása-
kor. A mű eredeti példánya szintén az MMgMK gyűjteményének becses 
darabja.55 A galambdúc környezete a szerző lelkét – saját bevallása szerint –  
már kisgyermekkorában rabul ejtette: „A galambtenyésztés már diákko-
romtól fogva érdeklődésem tárgya, s amióta baromfi-kiállítások rendezé-
sével foglalkozom, tehát kb. 25 év óta, módomban volt sok kiváló galamb-
tenyésztővel megismerkedni és csaknem az összes Magyarországon létező 
fajtákat tanulmányozni.”56 Könyvének összeállításához részben a jegyzete-
iben rögzítette saját tapasztalatait, másrészt a századforduló előtti és utáni 
évtizedek nagy galambtenyésztési szakíróinak ismeretanyagát használta 
fel.57 Könyvének összeállításához természetesen nem nélkülözhette a kor-
társai – mindenekelőtt Rupánovits János, Pachmann István, Kruppa Rezső, 
Zsupán Kálmán, Dirner Lajos és Gasparetz Géza – ismeretanyagát sem. 

A több száz hazai és külföldi galambfajtát feldolgozó könyvében az angol 
kiállítási postagalamb mellett az antwerpeni- és lüttichi postagalambot is 
ismerteti. „A mai postagalamb ős szülei a sirályka, a keringő és a karri-
er voltak. Ezt a három fajtát használták őseink hírhordásra. E három faj-
tának a folytonos keresztezéséből keletkezett a mai tökéletesebb postaga-

53 Köztelek 45. (1935: 39−40. sz.) 407., valamint Köztelek 47. (1937: 35−36. sz.) 384.
54 Turul-posta 1. (1935: 1. sz.) 5.
55 Winkler János: Galambtenyésztés. Dísz-, röp- és haszongalambok. Bp. 1925. 160. (C 8479)
56 Uo. 1.
57 „A szakkönyvet tulajdonképpen a szakírók összessége írja, mindenik hozzájárulva az anyag összes-
ségéhez speciális tapasztalataival, észrevételeivel, stb. Chernelházi Chernel István »Magyarország 
madarai« c. művében oly tökéletesen írja le a különböző vadgalambfajtákat, hogy az ő leírásaihoz alig 
lehet valamit hozzáfűzni. Ezért ezeket részben csaknem szó szerint vettem át. Igen sokat merítet-
tem Balassa György írásaiból, aki jóformán az összes, a galambtenyésztőket érdeklő kérdésekkel fog-
lalkozott és oly szakszerűen tárgyalja a hazai viszonyokat, hogy az ő véleményét mellőzni nem lehet.” 
Winkler János: Galambtenyésztés. Dísz-, röp- és haszongalambok. Bp. 1925. 1.
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lamb, amely a carriertől örökölte a tájékozódó képességet és erős testalka-
tot, a sirálykától a honvágyat, az éberséget és a keringőtől a kitartó repü-
lést. A mai postagalambok, amelyek postaszolgálatra használhatók, két 
főcsoportra oszlanak és pedig az antwerpeni és a lüttichi postagalambok-
ra.”58 A küllemi fajtabélyegek ismertetése mellett a szerző hosszasan felso-
rolja a szóban forgó fajták legfontosabb belső és külső értékmérő tulajdon-
ságait. Az intelligencia, a jó szem, a kiválóan fejlett tájékozódó képesség, az 
erősen kifejlett honvágy, a kitartás, a gyorsaság és ügyesség a repülésben 
mind-mind a jó postagalamb elengedhetetlen tulajdonsága. Winkler egye-
bek mellett kihangsúlyozza a könyvében a postagalamb mint elsőrangú 
haszongalamb gazdasági jelentőségét, amely nemcsak szorgalmasan költ, 
de fiókáit is jól neveli.

A HUNGÁRIA 1937 nyarától igyekezett kedvező áron és részletfizeté-
si lehetőséggel szélesebb körben versenyórákhoz juttatni a tagságát. A szö-
vetség versenybizottsága nemcsak ekkor fordíttatta le és tanulmányoz-
ta a belga szövetség versenyszabályait, de szigorúan szabályozta a posta-
galambok szállítási módját is az egyes versenyalkalmak alatt. A külföldi 
feleresztési helyekre való szállítás és a határátlépés 1937 végétől kizáró-
lag a szövetség tulajdonában lévő és az általa ellenőrzött szállítóeszközök-
kel volt lehetséges. Az adminisztrációt igyekeztek könnyíteni azáltal, hogy 
az ország határain belüli tréningek engedélyezéséhez a szövetség vezeté-
se helyett immár az illetékes kerületi vezető jóváhagyása is elegendő volt. 

A MAGYAR POSTAGALAMB-TENYÉSZTÉS AZ ELSŐ 
POSTAGALAMB-OLIMPIÁK MÉRLEGÉN
Az 1938-as esztendő a Nemzetközi Postagalamb Szövetség (Federation 
Colombophile Internacionale) megalakulásának éve. A postagalamb-
tenyésztés a két világháború között már valamennyi európai országban 
kezdetét vette. Az 1930-as évek elejére a legtöbb nyugat-európai országban 
megalakultak a postagalamb-tenyésztőket összefogó egyesületek és – aho-
gyan azt a német‒magyar kapcsolatok esetében láttuk – az egyes orszá-
gok között erősebb-lazább kapcsolatok szövődtek. Az európai postaga-
lambsport fejlődése a korszak valamennyi komoly versenyzője számára 
egyértelművé tette, hogy a repülések egyedi volta miatt – eltérő időjárási 
viszonyok, a feleresztés, valamint az úti cél közötti tájak változatossága –  
rendkívül nehéz feladat a legjobb galamb igazságos kiválasztása. Egyre 
szükségesebbé vált tehát egy olyan nemzetközi szervezet létrehozása, 
amely képes a postagalambsporttal kapcsolatos felmerülő problémák keze-
lésére. Egy nemzetközi postagalamb-szövetség létrejöttének ügye már 1936 
őszén megfogalmazódott.59 Az előkészületek során úgy döntöttek, hogy 

58 Uo. 147−149.
59 Postagalambsport 58. (2012: 7. sz.) 1.
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a nemzetközi galambász kongresszust a postagalambsport bölcsőjének 
tekintett Brüsszelben tartják meg. Az időpontját 1938. január 8−9-re tűz-
ték ki egy olyan nemzetközi postagalamb-kiállítással egybekötve, amely az 
I. Postagalamb Olimpia néven vonult be a történelembe. 

A szervezők létrehoztak egy olimpiai bizottságot, amely kimondta, 
hogy a nemzetközi kiállításra országonként 30 db, legalább 600 kilomé-
teren felül díjat nyert galamb nevezhető. Minden résztvevő ország dele-
gálhatott továbbá egy személyt a bíráló bizottságba, akinek nem állapítot-
tak meg semmilyen értékelési szempontot, vagyis a pontozásnál minden 
meghívott a saját meglátása szerint értékelhetett. Horváth János alelnök a 
HUNGÁRIA Postagalamb Tenyésztők Országos Szövetsége 1937. október 
17-i tanácsülésén terjesztette a nemzetközi kongresszus előkészítő bizott-
ságának meghívóját a megjelentek elé. A bizottság egyhangúan döntött 
úgy, hogy hazánk „a nemzetközi kiállításon feltétlenül részt vesz az elő-
írt 30 db galambbal”.60 A tanácsülés egyúttal határozott arról is, hogy még 
1937 decemberében megrendezik Budapesten a Brüsszelbe küldendő pos-
tagalambok válogató kiállítását. A brüsszeli megmérettetésre delegálha-
tó bíró személyére Horváth János sportügyi alelnököt jelölte a tanácsülés. 
Magyarország a megjelent országok közül elsőként jelezte a hivatalos rész-
vételi szándékát. A kiállításra küldött galambokat az 1937. december 11−12 
között Budapesten megtartott országos kiállítás anyagából válogatták ki.  
A megnyitón Vörös János vezérkari alezredes (1944-ben a Honvéd Vezérkar 
főnöke), Pogány Imre vezérkari százados, valamint Német Gyula százados 
is megjelent. A bírálatot a német szövetségi bírói kollégium elnöke, vala-
mint az osztrák szövetségi elnök végezte. A postagalambokat kiállító ket-
receken csak sorszámot tüntettek fel, amellyel a szervezők a részrehajlás 
lehetőségét igyekeztek kizárni.61 

Az I. Postagalamb Olimpiára előzetesen tizennégy ország jelezte a rész-
vételi szándékát, mivel azonban Olaszország, Svédország, Norvégia és 
Svájc végül nem küldte el a galambjait az eseményre, a résztvevők száma 
tíz országra módosult. Bár a magyar kollekció a nemzetek sorrendjé-
ben – Franciaország, Hollandia, Belgium, Luxemburg és Németország 
után – a hatodik helyen végzett, megelőzte Dánia, Anglia, Lengyelország 
és Csehszlovákia tenyésztőit, sőt az egyéni helyezések sorában Pöltl Ferenc 
69/35 számú kék kovácsolt tojója 799,25 ponttal első helyen nyitotta az 
eredménylistát.62 

A magyar postagalamb-tenyésztők igen szép eredményt értek el a kora-
beli statisztikai adatok fényében is. Míg a HUNGÁRIA Postagalamb 

60 Postagalamb tenyésztők szakértesítője 8. (1937: 11−12. sz.) 12−15.
61 Postagalamb tenyésztők szakértesítője 9. (1938: 1. sz.) 3−5.
62 A hivatalos értékelés alapján 1938-ban az eredmény a következőképpen alakult: 1. Franciaország 
7926,25 pont, 2. Hollandia 7922,25 pont, 3. Belgium 7920,25 pont, 4. Németország 7868,75 pont, 5. 
Luxemburg 7860,50 pont, 6. Magyarország 7845,00 pont, 7. Dánia 7835,25 pont, 8. Anglia 7802,00 
pont, 9. Lengyelország 7700,25 pont, 10. Csehszlovákia 7659,00 pont.
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Tenyésztők Országos Szövetsége 1938-ban nagyságrendileg 800 tenyész-
tőt tartott nyilván (nagyjából 25 ezer postagalambbal), addig a becs-
lések szerint Belgiumban körülbelül 400 000 tenyésztőnek 6−7 mil-
lió, míg Németországban 110 000 tenyésztőnek legalább 3 000 000 pos-
tagalambja volt. Míg a magyar szövetség az olimpián való szerepléséért 
egy ezüst serleggel, valamint egy helyezést igazoló diplomával térhetett 
haza, addig a nemzetközi megmérettetésen részt vevő tenyésztők galam-
bonként egy-egy oklevelet kaptak. Az olimpia alkalmával sor került 13 
ország (Belgium, Franciaország, Hollandia, Anglia, Dánia, Svédország, 
Norvégia, Németország, Svájc, Lengyelország, Luxemburg, Csehszlovákia, 
Magyarország) küldöttjeinek részvételével arra a kongresszusra is, ahol a 
szóban forgó országok 30 delegátusa a postagalambsport korabeli problé-
máit vitatta meg. Ez az 1938-as kongresszus vetette fel az egyes nemze-
tek tenyésztőinek összefogását biztosító nemzetközi föderáció létrehozását.  
A kongresszuson döntés született az olimpia folytatására is 1939-ben.63 

Az 1938 novemberében meghozott első bécsi döntés nyomán visszacsa-
tolt felvidéki területek birtokbavétele a magyar postagalambsport fejlődé-
sét ugyancsak előmozdította, hiszen megnyílt a lengyelországi területekről 
rendezhető hosszú távú versenyek keleti iránya. A létrejött lengyel‒magyar 
közös határral nem kizárólag a postagalambversenyek röptetési vonalai 
szélesedtek. Már 1938 őszén megkezdődött a felvidéki postagalambászok 
szervezkedése, melynek első aktusa négy egyesület – a komáromi Kalpka 
György Postagalamb Sportegyesület (továbbiakban: PSE), az Érsekújvári 
PSE, a kassai Rákóczi PSE, továbbá a Beregszász és Vidéke PSE – azonna-
li megalakulása volt.64 A HUNGÁRIA égisze alatt 1941 végére már 37 tag-
egyesület működött 1074 taggal.65  Az 1943 januárjában tartott utolsó hiva-
talos közgyűlési beszámoló szerint 1942 decemberében a tagok száma 1174 
főre, a tagegyesületek száma pedig 39 főre emelkedett.66 A HUNGÁRIA 
Postagalamb Tenyésztők Országos Szövetsége által kibocsátott emlékér-
mek közül több darabot is őriz az MMgMK Numizmatikai Gyűjteménye.67

A HUNGÁRIA kötelékébe tartozó anyaországi tenyésztők közül sokan 
elfogadták a felvidéki postagalambászok invitálását a Horthy Miklós kor-
mányzó 1938. november 11-i kassai bevonulásának idejére rendezett ünne-
pélyes feleresztésre. A kassai Dóm előtti téren lezajló eseményekre Jeskó 
Sándor így emlékezett vissza: „Rákóczy dicső porait őrző városának főte-
rén, a kegyetlen kezek által ledöntött honvédszobor talpazata mögött várta 
jelenését ezer magyar postagalamb 1938. november 11-én… Körül a száz-

63 Postagalamb tenyésztők szakértesítője 9. (1938: 2. sz.) 1−9.
64 Klapka György PSE (Elnök: Kóthaj József), Érsekújvári PSE (Elnök: Srédl József, alelnök Vasicsek 
József, titkár Kovács István), Rákóczi PSE (Elnök: Czeke Lajos százados, alelnök Richter Károly, tit-
kár Sarek János), Beregszász és Vidéke PSE (Elnök: Kallós Béla) 
65 Postagalamb tenyésztők szakértesítője 8. (1939: 5. sz.) 1−2.
66 Postagalamb tenyésztők szakértesítője 14. (1943: 2. sz.) 1−2.
67 MMgMK Numizmatikai Gyűjteménye. ltsz. 65.207.1., 68.147.1., 68.193.1.
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ezres tömeg beláthatatlan tengere orkánszerűen dübörögte a felszabadu-
lás féktelen kiáltását: Szabadok vagyunk! Ömlött az örömkönny, ölelték az 
emberek egymást, csókolták a húsz éve nem látott magyar baka napbarní-
tott arcát, simogatták széles vállára akasztott puskáját – a magyar fegyvert. 
Zúgott a magyar Himnusz, visszhangzottak tőle a kassai hegyek… S e fen-
séges ünnepség legmagasztosabb percében csattant fel ezer magyar posta-
galamb acélos szárnya, hogy egy pillanatra síri csöndet kérjen a megrázó 
kép, hogy e pillanatban magukhoz vehessék egymillió felszabadult magyar 
üzenetét: Testvérek: újra a tietek vagyunk.”68

A 1938-as év a hazai postagalamb-tenyésztők számára még egy neves 
esemény miatt maradt emlékezetes. 1938. május 25-én ünnepélyes kül-
sőségek közepette kezdődött meg Budapesten a 34. Eucharisztikus 
Világkongresszus. Az óriási elismerésnek számító eseménybe propaganda-
feleresztéssel a HUNGÁRIA is bekapcsolódott, akárcsak az 1938-as Szent 
István évvel kapcsolatos székesfehérvári ünnepségekbe. 

A székesfehérvári Szent István PSE a vitézi avatás alkalmából 1938. május 
22-én egyéni, egyesületi és csapatversenyt rendezett, amelyre a szervezet-
be tömörült összes egyesület tenyésztője nevezhetett.69  Természetesen a 
HUNGÁRIA tisztikara a vitézi avatás alkalmával nemcsak egy versenyt sze-
retett volna lebonyolítani. Az esemény kiváló lehetőséget kínált az 1920-as 
évek végén még nehézségekkel küzdő magyar postagalambsport látványos 
fejlődésének demonstrálására az ünnepségre meghívott katonai és politi-
kai vezetők előtt. Minden bizonnyal erre gondolhatott Szentesi Ottó, a szé-
kesfehérvári Szent István PSE elnöke is, aki a HUNGÁRIA szakértesítőjé-
nek hasábjain így nyilatkozott az esemény jelentőségéről: „…tartozunk a 
magyar postagalambsport gondosan ápolt tekintélyének annyival, hogy a 
fényes pompájú eseményhez való bekapcsolódásunk páratlan propagáló ere-
jére is felhívjuk az ország postagalamb-tenyésztő társadalmának a figyelmét. 
Első alkalom, hogy éppen a magyar vitézség legnagyobb hőseinek avató szer-
tartásán kapnak szerepet a nemzetvédelmi szolgálatban álló magyar posta-
galambok, hogy ők – mint leghivatottabbak – vigyék hírül az ország min-
den tája felé a vitézlő sereg magasztos esküjét”.70 Az 1938 májusában hazánk 
területén található 32 postagalamb-sportegyesületből 26 nevezett be a ver-
senyre. A galambokat a vitézi avatás színhelyén eresztették fel a kormány-
zó megérkezésekor, az üdvözlések és az eskütétel után, valamint az avatást 
követően: „Ezek a galambok elrepülnek az ország minden városába és a város 
polgármesterének jubileumi pecsétjével ellátott üdvözlő táviratát viszik szét, 
hírül adva a vitézi avatás megtörténtét”71 – közölte Az Est tudósítója.

68 Postagalamb tenyésztők szakértesítője 9. (1938: 11−12. sz.) 1−2.
69 A verseny fővédnöke Rőder Vilmos honvédelmi miniszter volt, a védnökök között pedig ott talál-
juk Shvoy Lajos megyéspüspököt, gróf Széchenyi Viktor főispánt, Havranek József alispánt, merényi 
Scholtz Kálmán tábornokot és a „Hungária” elnökét, valamint Malosik Ferenc díszelnököt.
70 Postagalamb tenyésztők szakértesítője 9. (1938: 2. sz.) 10−11.
71 Az Est 29. (1938: 113. sz.) 10.
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A két világháború között még egy postagalamb-olimpiát rendeztek, 
amely az eredeti tervek szerint Párizsban került volna megrendezésre. 
Mivel azonban a franciák lemondtak a szervezés jogáról, a rendezvényt a 
németországi Kölnben bonyolították le 1939. január 26−30 között. A két 
ország között a korábbi években elmélyült sportélet, valamint a korabe-
li német és magyar állam között az élet számos területén fennálló bará-
ti viszony fényében a HUNGÁRIA kiemelt fontosságúnak érezte a német-
országi megmérettetést: a „…Postagalamb Olimpiász ránk magyarokra 
különös jelentőséggel bír. A hatalmas Németbirodalom baráti szálai szinte 
elkötelez bennünket, hogy kiváló anyaggal mutassuk be postagalamb-kul-
túránkat. Hogy a honvédelem szolgálatában álló kis szárnyas katonáink is 
méltóan képviseljék azt az erőt, tudást és megbízhatóságot, mely kiváló 
tulajdonságokon keresztül bírjuk és élvezzük nagy szomszédunk megbe-
csülését, értékes barátságát”.72 

A II. postagalamb-olimpián 14 európai ország vett részt. Ebből 11 
ország – Belgium, Franciaország, Hollandia, Anglia, Dánia, Németország, 
Olaszország, Lengyelország, Luxemburg, Csehszlovákia, Magyarország – 
tenyésztői állítottak ki galambokat. Svédország, Norvégia és Románia csu-
pán delegációja révén képviseltette magát. A rendezők az 1938-as gyakor-
lathoz képest némiképp szigorítottak a részvételi szabályokon. Egyrészt 
csak olyan galambokat lehetett kiállítani a nemzetek közötti megmérette-
tésen, amelyek 600 km-en felüli távolságon legalább két ízben díjat nyertek. 
Az egy évvel korábbi brüsszeli gyakorlattal ellentétben továbbá 30 helyett 
20 postagalambbal (10 hím és 10 tojó) lehetett nevezni. A kölni nemzetközi 
kiállításra küldött galambokat Egerben válogatták ki 1938. december 10−11 
között 187 postagalamb közül.73 

A rangos eseményen – a nemzetközileg is elismert nagy „postagalam-
bász nemzetek” legnagyobb meglepetésére – a belgák után második helyen 
a magyarok végeztek. „A néhány ezer galambbal rendelkező kis ország két 
vállra fektette az évszázados postagalamb-kultúrával és sokszázezres állo-
mánnyal rendelkező világbirodalmakat, többek között Németországot, 
Olaszországot, Angliát, Franciaországot, és tizennégy nemzet közül csak 
egy »postagalambország« volt képes megelőzni: Belgium. Olyan dicső-
ség ez, amelynek kivívására csak a magyar szívós akarat, csak a sok tehet-
séggel megáldott magyar ember képes.”74 – írja a Postagalamb tenyésztők 
szakértesítőjének címoldalán a magyar siker hatása alá kerülő Jeskó Sándor.  
A házigazda németek csupán a hatodik helyre voltak érdemesek, amit fájó 

72 Postagalamb tenyésztők szakértesítője 9. (1938: 8. sz.) 1. 
73 Postagalamb tenyésztők szakértesítője 10. (1939: 1. sz.) 3−5. 
74 Postagalamb tenyésztők szakértesítője 10. (1939: 2. sz.) 1. 
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kudarcként éltek meg.75 Míg az egyéni helyezések között a legjobb hím pos-
tagalamb tulajdonosa belga származású tenyésztő volt, a bírálók pontozá-
sa alapján a legszebb tojó a magyar Horváth Jánosé lett. A II. Postagalamb 
Olimpia díjazási jegyzékéből az is kiderül, hogy a rendezők ezen a vona-
lon is kitettek magukért. Míg az Adolf Hitler német vezér és kancel-
lár által adományozott bronz szobor tiszteletdíjat Belgium érdemelte ki, 
addig a második helyen végzett Magyarország képviselői a német posta-
galamb-szövetség tiszteletdíjával, egy viaskodó bölénycsoportot ábrázoló  
25 kg-os bronzszoborral térhettek haza. A kiállítás legszebb tojójáért 
Horváth János egy Joseph Goebbels német propagandaminiszter által  
adományozott dámszarvast ábrázoló meisseni porcelán szobrot kapott.  
A rendezvény után Godesbergben megtartották a második nemzetközi 
kongresszust is, ahol döntés született többek között arról, hogy a következő  
postagalamb-olimpia Angliában kerül majd megrendezésre 1941-ben. Az 
1939. szeptember elsejével meginduló háborús konfliktus után viszont egy-
értelművé vált, hogy a tervek szerint a kölni olimpiához hasonló feltételek-
kel megrendezendő eseményre egy ideig biztosan nem kerül sor.76 

Merényi Scholtz Kálmán nyugalmazott tábornok egészségi állapotá-
ra hivatkozva 1940. január 28-án mondott le az elnöki tisztségről. Mivel 
a szövetség alapszabálya értelmében a honvédelmi szaktárca hozzájáru-
lására szükséges volt az elnöki tisztségre való jelöléshez, ezért átmeneti-
leg a közgyűlés azt nem töltötte be. Az átmeneti időben a szövetség ügyei-
nek intézése Cselkó Tibor adminisztratív elnökre, Horváth János sportügyi 
alelnökre és Máté József titkárra hárult. A közgyűlés Horváth János indít-
ványára egyúttal úgy határozott, hogy az elnöki tisztségről távozó merényi 
Scholtz Kálmánt, valamint az adminisztratív alelnöki tisztségről lemondó 
Pöltl Ferencet a szövetség díszelnökévé nevezi ki.77 

1940 őszén a HUNGÁRIA elnöki székét Rulf Géza foglalta el, aki már az 
első világháború előtt is ismert volt a budapesti postagalambászok körében. 
A Columbia Postagalamb Sportegyesület 1910 januárjában vette fel tagjai- 

75 Az olimpián kialakult sorrend: 1. Belgium 8894,25 pont, 2. Magyarország 8866,25 pont, 3. 
Hollandia 8857,50 pont, 4. Franciaország 8819,25 pont, 5. Luxemburg 8755,25 pont, 6. Németország 
8699,00 pont, 7. Olaszország 8696,00 pont, 8. Anglia 8672,00 pont, 9. Dánia 8592,25 pont, 10. 
Lengyelország 8571,25 pont, 11. Csehszlovákia 8465,75 pont. Postagalambsport 58. (2012: 7. sz.) 1.
76 A galambsport szerelmesei számára ugyancsak emlékezetes esemény volt a trianoni békediktá-
tum aláírásának 19. évfordulóján, a lengyel‒magyar határon fekvő Beszkiden megrendezett postaga-
lamb-feleresztés. Kárpátaljai ruszinok is részt vettek azon az eseményen, amelyen Pöltl Ferenc négy 
postagalambját engedték fel ünnepélyes keretek között. Eredetileg Eötvös Gyulától, az Esti Újság 
főszerkesztőjétől származott az az elgondolás, hogy a fővárostól légvonalban 400 km-es távolságra 
fekvő helyszínről postagalamb segítségével továbbítsák a visszacsatolás hálájaként megfogalmazott 
táviratot Magyarország kormányzójának. Postagalamb tenyésztők szakértesítője 10. (1939: 7. sz.) 5−8.
77 Postagalamb tenyésztők szakértesítője 11. (1940: 3. sz.) 7−8. 
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nak sorába, és az 1920-as évek végére a magyar postagalambsport oszlo-
pos tagjává vált.78 

A kormányzat 1940-ben végérvényesen rendezni kívánta a postaga-
lambok tartásának ügyét. A Teleki Pál miniszterelnök kézjegyével ellátott 
4360/1940. M.E. rendelet „a postagalambok tartásának és az általuk köz-
vetített forgalomnak, valamint a postagalambok honvédelmi szolgáltatás 
címén történő igénybevételének szabályozásáról….”   hatályon kívül helyez-
te az 5477/1914 M.E. rendeletet. A rendelet a postagalamb tartását – amely 
alatt a korábbi rendelkezések szellemének megfelelően nemcsak verseny-
postagalambokat, hanem egyéb hírvivésre alkalmas, hírhordásra betanít-
ható egyedeket is értett – továbbra is szigorú hatósági engedélyhez kötöt-
te. Hírhordásra alkalmas galamb tartását a hatóságok csak olyan magyar 
állampolgárnak engedélyeztek, aki a honvédelmi miniszter rendeleté-
ben megjelölt valamelyik egyesületben tagsággal rendelkezett. A rende-
let kimondta továbbá azt is, hogy „háború idején vagy az országot közvet-
lenül fenyegető háborús veszély esetén az illetékes miniszter elrendelheti 
a postagalamboknak honvédelmi szolgáltatásként térítés ellenében törté-
nő igénybe vételét”.79 

A HUNGÁRIA a rendelet megjelenése után nem sokkal egy Horváth 
János sportügyi alelnök és Cselkó Tibor adminisztratív alelnök által meg-
fogalmazott körlevélben fordult az egyesület tagjaihoz. A szövetség tájé-
koztatta a tenyésztőket arról, hogy a honvédelmi minisztérium instrukciói  
szerint 1941 januárjától nemcsak minden postagalamb nyilvántartás-
ba kerül, de a továbbiakban senki sem tarthatott gyűrűtlen, idegen gyű-
rűs, illetve nem hivatalos gyűrűvel ellátott galambot. Az érintett tenyész-
tőket az ilyen egyedek haladéktalan kiirtására szólította fel a szövetség.  
A HUNGÁRIA körlevele továbbá egy olyan ellenőrző bizottság felállítá-
sát is előírta valamennyi egyesület számára, amely negyedévenként köteles 
volt felkeresni a holdudvarába tartozó tenyésztőket, illetve az állományu-
kat alkotó egyedeket az egyesület birtokában lévő nyilvántartással egybe-
vetni.80 A titkári jelentésekből úgy tűnik, hogy 1941 után az ellenőrzéseket 
a fővárosi és a vidéki egyesületek lelkiismeretesen meg is tartották.

A háborús helyzetre való tekintettel a HUNGÁRIA 1941 folyamán már 
sem külföldi versenyt, sem belföldi megbízhatósági versenyeket és röpteté-
seket nem rendezett: „A régi nagy erőpróbákat, a külföldi 800−1000 kilo-
méteres hosszú távú versenyeket is befagyasztotta a világfelfordulás. Évről 

78 Rulf Géza postagalambjai az 1920-as évek elején már részt vettek a szárnyait bontogató magyar 
postagalambsport belföldi versenyein. Egy 1923. október 21-én rendezett Szeged‒Budapest közötti 
versenyen Jandaurek Vince, Vermes Arthur galambjai után Rulf Géza 2215/22. sz. k.k. tojója a negye-
dik helyezést érte el. Baromfitenyésztők lapja 18. (1923: 21−22. sz.) 61−62.  
79 A m. kir. minisztérium 4360/1940. M.E. rendelete a postagalambok tartásának és az általuk köz-
vetített forgalomnak, valamint a postagalambok honvédelmi szolgáltatás címén történő igénybe-
vételének szabályozásáról és a 9030/1939. M.E. számú rendelet módosításáról. In: Magyarországi 
Rendeletek Tára. Bp. 1940. 1024−1027.
80 Postagalamb tenyésztők szakértesítője 12. (1941: 1. sz.) 5−6. 
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évre csak reménykedünk elszánt magyar bizakodással, hogy majd jövőre… 
Egyesületeink arasznyi távolságokról, 200−300 kilométeres háziversenyek-
kel kénytelenek agyonütni a hosszú nyarat, s így országos jellegű röpíté-
sek híján alig tudunk egymásról”81 ‒ jegyezte meg keserűen a Postagalamb 
tenyésztők szakértesítőjének vezércikke.

Magyarország hadba lépésével a szövetség ellenőrzése alatt álló postaga-
lambok egy része is bevonult 1941 nyarán. A HUNGÁRIA 1943. évi január 
27-én tartott szövetségi közgyűlésén elhangzott beszámoló szerint a szö-
vetség 1942 folyamán 367 postagalambot adott át a magyar királyi honvéd-
ség által használt mozgódúcok benépesítésére, hogy a megelőző években 
már hírszolgálatba bevont katonagalambokhoz hasonlóan a fronton har-
coló magyar alakulatok segítségére legyenek.

A HUNGÁRIA POSTAGALAMB TENYÉSZTŐK ORSZÁGOS 
SZÖVETSÉGE EGYESÜLETEI ÉS KERÜLETI BEOSZTÁSA  
1939-BEN

I. kerület – kerületi vezető Németh Gyula százados (Budapest)
               
Budapest PSE (Budapest)
Budapest és környéke, 1882 PSE (Budapest)
Honszerető PSE (Kispest)
Rákosvidéki PSE (Rákosszentmihály)

II. kerület – kerületi vezető Török István százados (Komárom)

Szent István PSE (Székesfehérvár)
Jó szerencsét PSE (Tatabánya)
Tatatótvárosi PSE (Tatatótváros)
Győri PSE (Győr)
Klapka György PSE (Komárom)
Érsekújvári PSE (Érsekújvár)

III. kerület – kerületi vezető Izai Frigyes főhadnagy (Szombathely)

Nyugat-magyarországi PSE (Szombathely)
Pápai PSE (Pápa)
Hargita PSE (Veszprém)

81 Postagalamb tenyésztők szakértesítője 13. (1942: 1. sz.) 1.
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IV. kerület – kerületi vezető Csibertics László főhadnagy (Pécs)

Mecsek PSE  (Pécs)

V. kerület – kerületi vezető Hadfy Nándor százados (Szeged)

Bácska PSE (Baja)
Kecskemét és vidéke PSE (Kecskemét)
Kiskunság PSE (Kiskunfélegyháza)
Mátyás király PSE (Szeged)
Bocskai PSE (Hódmezővásárhely)
Orosháza PSE (Orosháza)
Szentesi PSE (Szentes)
Szolnok és körzete PSE (Szolnok)
Makói PSE (Makó)

VI. kerület – kerületi vezető Keömley Aurél alezredes (Debrecen)

Hajdú PSE (Debrecen)
Derecskei PSE (Derecske)
Kunhegyesi PSE (Kunhegyes)
Kun László PSE (Kisújszállás)

VII. kerület – kerületi vezető Sztarovetczky Gusztáv százados (Miskolc)

Felvidéki PSE (Miskolc)
Diósgyőri PSE (Diósgyőr)
Egri PSE (Eger)
Sólyom PSE (Hatvan)
Karancs PSE (Salgótarján)

VIII. kerület – kerületi vezető Czeke Lajos százados (Kassa)

Rákóczi PSE (Kassa)
Beregszász és vidéke PSE (Beregszász)
Bercsényi PSE (Ungvár)
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The expert literature and artefacts of organized 
Hungarian pigeon breeding in the Museum and Library  
of Hungarian Agriculture 

FERENC ZUBOR

The origins of organized pigeon breeding in Hungary date back to the 
establishment of the Columbia Pigeon Fanciers’ Association of Budapest 
in 1882. Even though breeding goals in the period 1882-1918 were quite 
varied, the organization was dominated from the beginning by homing 
pigeon breeders. In January 1904 the foundation of the Columbia Homing 
Pigeon Sport Alliance gave a significant boost to the separate organi-
zational and sporting life of homing pigeon breeders. The Ministries of 
War and Agriculture made increasing efforts between 1918 and 1945 to 
improve the country’s homing pigeon stock, as well as to develop expert 
literature popularising the sector. Not surprisingly, as pigeon breeding 
was not only significant from an economic point of view: apart from the 
improvement of the required breed characteristics of fancy pigeons the 
military possibilities recognised in homing pigeons was an important fac-
tor. Both the Agricultural History and Agricultural Science departments 
of our Library keep a large collection of textbooks and periodicals related 
to the pigeon breeding literature of the period. The Original Photographs, 
Art and Numismatic Collections of the Museum and Library of Hungarian 
Agriculture all keep several unique artefacts related to pigeon breeding.
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1. kép. A Columbia Postagalamb Sportegyesület 1936-ban kiadott emlékérme. 
(Ltsz. N 68.149.1)



188

2. kép. A Hungária Postagalamb Tenyésztők Országos Szövetsége Északkeleti 
Kerületének emlékérme.  (Ltsz. N 68.147.1)
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3. kép. A Hungária Postagalamb Tenyésztők Országos Szövetsége Északpesti 
Kerületének emlékérme. (Ltsz. N 65.207.1)
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4. kép. A Hungária Postagalamb Tenyésztők Országos Szövetsége emlékérme. 
(Ltsz. N 68.193.1)
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5. kép. Winkler János gazdasági tanácsos galambtenyésztési szakkönyvének  
címoldala. (MMgMK Mezőgazdasági Könyvtár, C 8479-3)
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6. kép. Horn Arthur A postagalamb teljesítményét befolyásoló tényezők című, 
1935-ben megjelent munkájának címoldala.  
(MMgMK Mezőgazdasági Könyvtár, Rc 8708-2)
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Adatok a cukorrépa hazai megjelenéséhez
SZABÓ LÁSZLÓ

A nád- és a répacukor kinyerési technológiájának feltalálásáig a méz volt a 
legfontosabb édesítőszer. Jelentőségének megfelelően hosszú időn keresz-
tül élvezett kivételezett szerepet az emberi táplálkozásban.1 A viasz-
gyertya nélkülözhetetlen része volt a keresztény liturgiának, de a kasté-
lyokban és a szerény parasztportákon is a gyertyák szolgáltatták a fényt.  
A Kárpát-medencei méhészet jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, mint 
az, hogy a méz és a viasz az Árpád-kortól napjainkig jelentős exportcikk 
volt és maradt. Mint értékes és nem romlandó élelmiszer, Nyugat-Európa 
számos országába jutott el a magyar méz.2

Évszázadokon keresztül két alapvető módszerrel lehetett mézhez jutni. 
Eleinte az ősi zsákmányoló méhészkedés – tulajdonképpen mézrablás – 
gyakorlata volt jellemző. Később a hagyományos paraszti méhészkedés, 
ami már valódi gazdálkodást, a kasos méhtartást jelentette, szolgált a méz 
és viasz előállítására. A két módszer egymás mellett létezett, még a közel-
múltban is elterjedt gyakorlat volt mind a mézrablás, mind a kasos méhtar-
tás. A tradicionális méhészet fő termékeinek feldolgozására sajátos mód-
szereket és eszközöket használó jellegzetes mesterségek (mézeskalácsos, 
gyertyamártó, gyertyaöntő) születtek.3

A cukornádból nyert cukor európai megjelenése után nem sokkal 
Magyarországon is ismert lett, de elterjedését és használatát eleinte kor-
látozta magas ára és nehéz beszerezhetősége. A 17. században már jelen-
tősebb szerepet játszott a magyar háztartásokban a nádcukor, vagy kora-
beli nevén a nádméz. A jómódú családok megterített ebédlőasztalán helye 
volt a „nádméz porozónak” is. A cukorfogyasztás ünnepélyes alkalmak-
kor már általánosan elterjedt gyakorlattá vált.4 A méhészet 19. század ele-
jén bekövetkezett hanyatlásában a nádcukor általánossá válása is közreját-
szott. Ennek ellenére a méhészet történetírói a visszalépés elsődleges okát 

1 Szutórisz Frigyes: A növényvilág és az ember. Művelődéstörténeti kiadványok. Budapest 1905. 106.
2 Kropf Lajos: Magyar viasz, arany és ezüst Flandriában a 13. század végén. In: Magyar Gazda ság-
történeti Szemle (1898) 237.; Takáts Sándor: Méz- és viaszkivitelünk a XVI–XVIII. században. In: 
Magyar Gazdaságtörténeti Szemle (1900) 474.
3 Szabadfalvi József: A magyar méhészkedés múltja. Debrecen 1992. 5.
4 Radvánszky Béla: Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században. Budapest 1896. 345.
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az addig azt erőteljesen támogató királyi kegy és kancellária figyelmének 
megszűnésében látták.5

A már mindenki számára elérhető cukor forrása egy új növény lett. 
A takarmánynövényként régóta elterjedt répa cukortartalmát Andreas 
Sigismund Marggraf német kémikus 1747-ben fedezte fel. Megállapította, 
hogy a répából nyert cukor azonos a nádból kinyerhető cukorral. Tanítványa, 
később utóda Franz Carl Achard folytatta a munkáját. 1784-től kezdett fog-
lalkozni a magasabb cukortartalmú répa nemesítésével. Sikerült nemesí-
tett répájában 5−6% cukortartalmat elérnie. Ez a fajta lett a fehér szilé-
ziai cukorrépa, a ma is ismert cukorrépa (Beta vulgaris ssp. vulgaris var. 
altissima) őse. 1799-ben kidolgozott egy ipari eljárást a répacukor kinyeré-
sére, és ennek alapján, az ő irányításával 1801-ben megépült az első répa-
cukrot feldolgozó gyár Sziléziában. A gyárak alapításának nagy lendüle-
tet adott az 1806-ban elrendelt kontinentális zárlat, ami a nádcukorimport 
ellehetetlenülését eredményezte. Feloldása után újra megjelent az euró-
pai piacokon a gyarmatokról beáramló cukor, de a fejlődést már nem lehe-
tett megállítani. Az 1830-as évektől egyre nagyobb ütemben alapították az 
európai cukorfeldolgozó üzemeket.6

Hazánkban a cukorrépa, pontosabban a répából nyert cukor meghono-
sítása Tessedik Sámuel evangélikus lelkész, pedagógus és gazdasági szak-
író nevéhez fűződik. Tevékenysége a mezőgazdaság számos területére 
kiterjedt, legismertebbek az eredményes szikjavítási kísérletei voltak. Az 
1790-es években Kupfezellbe és Schnepfenthalba utazott gazdasági előadá-
sokat hallgatni. Itt ismerte meg a répát és lucernát mint takarmánynövé-
nyeket. Innen hozatta az úgynevezett burgundi répamagot, melyet azután 
szarvasi kertjében termesztett.7 1796-ban ebből a répából – a nejével közö-
sen otthon – egy göttingeni recept alapján állított elő cukrot. A későbbiek-
ben már saját előállítású cukorral fedezte a szarvasi plébánia szükségleteit.8 

Nagyváthy János, a Festetics-uradalom jószágkormányzója több mun-
kájában is megemlíti a takarmányrépát. Nála mint téli fejőstehén-takar-
mány jelenik meg. Jelentőségét azzal indokolta, hogy a kukoricával vagy a 
krumpliszárral ellentétben a répával takarmányozott „svájtzeria” tehenei 
nem apasztottak el.9 Pethe Ferenc, a keszthelyi Georgikon tanára szintén 
foglalkozott a takarmányrépával. Az általa tehénrépának nevezett növényt 
alapvetően ő is fejőstehén-takarmányként említi, de újfajta hasznosításá-

5 Kócsi-Mayer Gyula: Méhészet-történeti vázlat, különös tekintettel Magyarországra. In: Méhészeti 
emlékkönyv. A német-, osztrák- és magyar-méhészeknek Budapesten, 1892. Szept. 13-án és folyta-
tólag 14-én tartott XXXVII-ik vándorgyűlése és ezzel kapcsolatosan rendezett méhészeti kiállítás 
alkalmából. Szerk. Kozocsa Tivadar ‒ Kócsi-Mayer Gyula. Budapest 1893. 83.
6 Wiener Moszkó: A magyar czukoripar története. A Magyar Czukoripar Szerkesztősége, Budapest 
1897.
77 Wiener Moszkó: A magyar czukoripar fejlődése. Politzer Zsigmond és fia bizománya. Budapest 
1902. 13.
8 Wellmann Imre: Tessedik Sámuel. Művelt Nép Könyvkiadó, Budapest 1954. 89.
9 Nagyváthy János: Magyar practicus termesztő. Pest 1821. 94.
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nak lehetőségét is felvetette. 1805-ben kiadott könyvében jelent meg elő-
ször magyarul a cukorrépa elnevezés. „Ha most elhíresedett újabb hasznát 
meggondoljuk – mellyet a’ Burkusok, ha szinte némely új találmányt irigy-
lő írók szerént nem magok nyomozták is ki; mindazáltal én nekik tulaj-
doníthatom ezen találmányt tsak azért is, mivel ők mutattak legelőször a 
tehénrépából fábrikai módon készült tzukrot..., ha mondom a tehénrépá-
nak ezen különös hasznát is meggondoljuk: úgy tzukor nevet is adhatunk 
neki, mint sokan nevezik is.”10

A cukorrépa üzemi termesztését báró Lilien József kezdte el ercsi uradal-
mában. 1808-ban az országban elsőként alapított cukorfőzdét. A szász szü-
letésű osztrák tábornok 1795-ben vette át apósától, Szapáry Péter gróftól a 
Fejér megyei ercsi uradalmat. A 24 000 holdas birtokot rövid idő alatt kor-
szerű mintagazdasággá fejlesztette. A gazdaságot hét majorkörzetre osz-
totta, és a háromnyomásos gazdálkodásról áttért a vetésváltásra. Bevezette 
a pillangós takarmányok (lóhere, lucerna, baltacim), a burgonya, a repce 
és a napraforgó termesztését. Az állattenyésztés területén is jelentős fej-
lesztéseket végzett. Az első cukorüzemen túl a hazai mezőgazdaság szá-
mos újítása először az ercsi uradalomban jelent meg. Magyarországon a 
legelső műtrágyázást szintén báró Lilien végezte az 1800-as évek elején. 
Sikeres kísérleteket végzett, melynek során gipszet használt műtrágyának.11  
A gépesítés területén is úttörő szerepet játszott. A 19. század elején első-
ként ő hozatott két cséplőgépet a gazdaságába, igaz, ezeket később az ercsi 
jobbágyok felgyújtották. Vaslemezű ekéket használt, lókapával műveltette 
a kukoricát, és vetőgépeket alkalmazott.12

Lilien báró gazdasága is jól példázta, hogy a 19. század hazai agrárfejlő-
désének útját a belterjesebb gazdálkodásra való áttérés – a korábbi terme-
lésszerkezet teljes átalakítása – jelentette. Ennek egyik meghatározó eleme 
volt a nyomásos gazdálkodásról a vetésváltásra való áttérés, és a kapásnö-
vények, így a répa szántóföldi növénytermesztésbe vétele. A kapásnövények 
sikeres termesztése viszont a talajművelés mennyiségi és minőségi javításá-
tól függött. A korszakban ezt csak az igaerő növekedésével lehetett elérni. 
Nagyobb létszámú és jobb kondíciójú igás állat tartása pedig csak a szántó-
földi takarmánynövények termesztésének terjedésével, vagyis a vetésforgó-
ra való áttéréssel válhatott lehetségessé. Az állatállomány fejlődése lassan 
magával hozta a közép- és nagybirtokokon a trágyatelepek létesítését és a 
korszerű trágyakezelést, ami a tápanyag-utánpótlás javulása révén vissza-
hatott a növénytermesztésre. Az egymásból következő és egymást feltéte-
lező tényezők (talajművelés javítása, igaerő növelése, takarmánynövények 

10 Pethe Ferenc: Pallérozott mezei gazdaság I. darab. Sopron 1805. 521. 
11 Enesei Dorner Béla: A kereskedelmi trágyák történelme, gyártása és használata. Budapest 1924. 
508.
12 Barbarits Lajos: Mezőgazdaságunk gépesítésének kezdetei. Budapest 1958. (Mezőgazdasági 
Múzeum Füzetei 5.) 6.



196

termesztése, istállótrágya mennyiségének és felhasználásának növekedése) 
csak fokozatos és együttes alkalmazása vezethetett sikerre.

A vetésváltás talán legfontosabb növénye a cukorrépa volt. Klasszikus 
formáját a Young-féle norfolki négyszakaszos vetésforgó jelentette. Ebben 
a rendszerben a kötött növénysorrend (répa, tavaszi árpa, vörös here, búza) 
a növények számára kedvező környezeti feltételeket biztosított, és munka-
szervezési, agrotechnikai szempontból is előnyös volt. A vetésforgórendszer  
hazai megismertetésében és népszerűsítésében elévülhetetlen érdemeket 
szerzett a Festetics György által 1797-ben életre hívott első európai felső-
fokú mezőgazdasági tanintézet, a keszthelyi Georgikon. Az intézményhez 
kötődő szakemberek mind szakirodalmi tevékenységük által, mind a kike-
rült hallgatókon keresztül meghatározó szerepet játszottak a hazai mező-
gazdaság fejlődésében. A korábban már említett Nagyváthy János és Pethe 
Ferenc elkötelezett hívei voltak a vetésváltó földművelési rendszernek, és a 
vetésváltó gazdálkodást a „pallérozott” mezőgazdaság sarokkövének tar-
tották. Pethe Ferenc a vetésforgóra való áttérés megkönnyítésére először 
egy egyszerűbb formát javasolt. Ez átmenetet jelentett a háromnyomásos 
gazdálkodás és a vetésforgó között. Már Angliában, a klasszikus norfolki 
négyes kialakulásakor is ismert volt egy módosított háromnyomású rend-
szer. Ebben az esetben az ugar helyét a répa foglalta el. Pethe Ferenc a hazai 
viszonyokhoz alkalmazkodva, kezdeti jelleggel a szegletes ledneket aján-
lotta répa helyett. Ez sokkal jobban megfelelt egy átmeneti művelési rend-
szernek, mivel a lednek szerényebb talajművelési igénye hasonló a gaboná-
éhoz, és mint pillangós növény, a szerves trágyát is pótolta. A tangazda-
ságban viszont már számos osztott szakaszú, gyűjtő- és összetett szakaszú 
vetésforgót is alkalmaztak. A több, akár 15 szakaszból álló osztott vetés-
forgó már komoly lehetőségeket biztosított az egyedi igények kielégítésére 
is. Hasonló agrotechnikai igényű és hatású növények egy adott szakaszban 
kiválthatták egymást, de a répa szinte minden változatban helyet kapott.13

A cukorrépa az egyik legigényesebb termesztett szántóföldi növény. 
Kitűnő talajerőben lévő földbe bőséges istállótrágyával és műtrágyával kel-
lett elvetni ‒ őszi mélyszántás után tavasszal, megfelelően előkészített kerti 
talajba. Vetése két-három cm mélyre, 35−45 cm sor és 25−35 cm tőtávol-
ságra javasolt. Ápolása a gyomosodástól függően többszöri sarabolásból 
állt. A fenti munkák megkövetelték a jobb és változatos eszközöket.14 Az új 
szerszámok között megjelent az exstirpátor, a kultivátor, a töltögető eke, a 
lókapa és a kettős eke. Különösen nagy jelentőséggel bírtak a mélyebb szán-
tásra képes ekék. Fontos szempont volt az eke vonóerőigénye is. Általános 
törekvés volt, hogy hat-nyolc ökör helyett négy vagy inkább két ökörrel, 
esetleg lóval, egy ember irányításával lehessen szántani. Hazai próbálko-
zások is történtek a jobb munkát végző ekék kifejlesztésére. Pethe Ferenc 

13 Pethe Ferenc: A’ Mezei Földművelésnek különböző módjai. In: Nemzeti Gazda (1805) 7.
14 Cserháti Sándor: Általános és különleges növénytermelés. II. Győr 1906. 247.
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több ponton is változtatott a hagyományos magyar ekén. Legjelentősebb 
újítása a csavart kormánylemez volt, ami a földet sokkal tökéletesebben 
fordította, mint a sík felületű kormánydeszka. Az általa „okos-kormányú”-
nak nevezett ekének a kormánylemezén kívül a köldöke és a címervasa is 
vasból készült. Formáját tekintve nagyon hasonlított az 1819-ben alapított 
hohenheimi gépgyárban készített népszerű ekéhez, illetve a hazánkban is 
elterjedt osztrák Zugmaier-ekéhez.15 

Az első vetőgépek megjelenése is kötődött a cukorrépához. Technikai 
kiforratlanságuk miatt sokáig ismert gyakorlat volt még az úgynevezett 
marokkal vetés, a melegágyba vetés és a kézzel való sorba vetés. A cukorré-
pa szántóföldi elterjedésének igazi feltétele a géppel történő vetés és a soros 
művelés volt. A vetés valamilyen szerkezettel való megoldásának hátteré-
ben alapvetően nem a hatékonyság növelése, hanem a minőségi munka állt. 
Az azonos mélységbe kerülő, egyenletes sor- és tőtávolságra vetett magok 
egyenletesebben keltek, jobb lett a terület kihasználása, és a növényápolá-
si munkák elvégzésére is mód nyílt. A vetőmag mennyiségének csökkené-
se sem volt elhanyagolható szempont. Megfigyelték, hogy a cukorrépa által 
megkívánt intenzív művelés a többi szántóföldi kultúra termését is fokozta. 
A racionálisabb gazdálkodás igénye így azt eredményezte, hogy a kalászos 
gabonák is alaposabb talajelőkészítést, jobb vetőágyat kaptak, és a vető-
gépek alkalmazása a többi kultúrában szintén gyorsan terjedt. Ősszel, a 
fagyokig feltétlenül elvégzendő mélyszántás még a nagyobb igaerővel ellá-
tott gazdaságoknál is problémát jelentett. A cséplés után, még a 19. század 
második felében, a talajművelésben is megjelenő gőzgépek különösen nagy 
jelentőséggel bírtak: „ha valahol, akkor a cukorrépa termelésnél van helyén 
a gőzeke-mívelés” ‒ írta Cserháti Sándor, a korszak meghatározó mezőgaz-
dasági szakembere.16

A műtrágyázás, illetve tágabb értelemben a tápanyag-gazdálkodás elvá-
laszthatatlan volt a cukorrépa-termesztéstől. Üzemi jellegű műtrágyázás 
1868-ban kezdődött a büki (Sopron m.) cukorgyári gazdaságban. Ezt köve-
tően a többi cukorgyári gazdaság is ‒ így a csepregi (Sopron m.), a diósze-
gi (Pozsony m.), majd a Nyitra megyei cukorgyári gazdaság ‒ alkalmazott 
rendszeresen műtrágyákat. Elsősorban csontlisztet, guanót, csilisalétromot, 
majd szuperfoszfátot és kálisót használtak. Jellemzően a külföldi gazda-
tisztek kezelése alatt álló birtokokon és a bérbirtokokon történtek rend-
szeres műtrágyázások. Enesei Dorner Béla egyenesen úgy fogalmaz, hogy 

„az ásványi kereskedelmi trágyák rendszeres használatára az emberiséget 
tulajdonképpen a cukorrépa vitte rá”.17

Az elsődlegesen nem cukorrépa-termesztésre berendezkedett nagybir-
tokokon is megjelent a növény. Így volt ez a Pannonhalmi Bencés Főapátság 

15 Pethe Ferencz: Az okos kormányu Eke’ leírásának végezete. In: Nemzeti Gazda (1817) 97.
16 Cserháti Sándor: Általános és különleges növénytermelés. II. Győr 1906. 249.
17 Enesei Dorner Béla: A kereskedelmi trágyák történelme, gyártása és használata. Budapest 1924. 
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esetében is. Az 1802-ben jogaiba visszaállított rend közel hatvanezer 
kataszteri holdon gazdálkodott. A műtrágyák üzemi szintű felhasználása a 
rend gazdaságaiban is – mint számos dunántúli nagybirtokon – a cukorré-
pa-termesztéshez kötődött. Termelése ugyan lényegesen költségigényesebb 
volt, mint a többi szántóföldi növényé, de a viszonylag magasabb befekte-
tés nem járt olyan kockázattal, mint például a gabonák esetében, mivel 
a cukorgyárral kötött termeltetői szerződés garantálta a felvásárlási árat.  
A tiszti jelentések alapján kétségtelenül sikeresnek nevezhető ágazat a szám-
vevői jelentésekben már korántsem volt ilyen egyértelmű. Rovara Frigyes, 
Eszterházy gróf jószágigazgatójának számításai szerint magyar holdanként 
80 q termés alatt nem lehet jövedelmező a cukorrépa-termesztés, viszont 
a kerületek összesített termésátlaga csak 63,54 q volt magyar holdanként. 
A számvevői jelentés ellenére a következő évben több mint kétszer akko-
ra területen vetettek a gazdaságban cukorrépát. Az 1890-es években látvá-
nyos előrelépés történt a terméseredményekben. Még a legrosszabb ered-
ménnyel záró tarjáni gazdaságban is 88 q volt magyar holdanként a termés. 
A további fejlesztések érdekében egységesítették a rend gazdaságaiban a 
cukorrépára vonatkozó kimutatásokat, külön rovatot kapott az istállótrá-
gya, a szuperfoszfát és a thomassalak.18

A cukorrépa feldolgozása sajátos formában, de visszahatott a műtrá-
gyázásra is. A cukorgyártás technológiai folyamata során keletkezik egy 
talajjavításra, műtrágyázásra használt anyag: a cukorgyári mésziszap.  
A cukorszörplé tisztításánál visszamaradó mésziszapban a magas kalci-
um- (CaCO3) tartalom mellett még foszfor ‒ foszforsav formájában ‒ is 
jelen van. A kiszárított mésziszap a többi műtrágyához hasonlóan műtrá-
gyaszóróval volt kijuttatható. Jelentősége elsősorban a savanyú talajok javí-
tásában volt.19

A cukorrépa-termesztés másodlagos haszna az állattenyésztésben is 
megjelent. Betakarításakor a leveles répafej biztosította a tehenészetekben 
a nyári zöldtakarmányozás utolsó elemét. Rövid idő alatt nagy mennyi-
ség keletkezett belőle, amit frissen nem lehetett feletetni, viszont a földön 
hagyott, szalmával letakart répafej sokat veszített a tápanyagtartalmából. 
Ennek kiküszöbölésére terjedt el a besavanyítással való tartósítás. A cukor-
gyári hulladékok között szereplő kilúgzott répaszelet is fontos takarmány 
volt. Szárazanyagtartalma viszonylag alacsony (6−7%), és a kilúgzás miatt 
ásványi anyagokban is szegény volt. A gyakorlatban foszforsavas mésszel 
történő kiegészítés után etették. A szárított cukorrépaszelet viszont már 
egyszerűbben kezelhető, jól tárolható takarmány volt. Etetés előtt ezt vízbe 
kellett áztatni.20 

18 Szabó László Péter: Tápanyag-visszapótlás elmélete és gyakorlata a bencés gazdaságokban a 19−20. 
században. In: „ad vinum diserti…”. Monostori szőlő- és borgazdálkodás. Szerk. Dénesi Tamás – 
Csoma Zsigmond. Budapest 2009. 164.
19 Enesei Dorner Béla: A kereskedelmi trágyák történelme, gyártása és használata. Budapest 1924. 
20 Baintner Károly: Gazdasági állatok takarmányozása. II. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest 1967. 280.
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A melasz a cukor finomításakor keletkező melléktermék. A kristályo-
sítás utolsó fázisában centrifugálással elkülönített végszörp, amiből már 
nem lehetett gazdaságosan cukrot kinyerni. Eleinte csak kis mennyiségű 
melaszt használtak takarmányra locsolva, elsősorban a gyenge minősé-
gű szálastakarmány ízesítésére. Folyékony állaga miatt a kezelése nehézkes  
volt. A cukorgyárak Magyarországon a 19−20. század fordulóján kezd-
tek száraz anyagok segítségével daraszerű melaszkeveréket előállítani. 
Felitatásra korpát, tőzeget, kukoricacsutka- vagy kukoricaszár-darát, szá-
rított répaszeletet, szárított sörtörkölyt, zsírtalanított olajpogácsalisztet 
használtak.21 A fentebb már említett összefüggés értelmében a nagyobb 
mérvű haszonállattartás, a tehenészet és a hizlalás által a cukorrépa-ter-
mesztéshez nagy mennyiségben szükséges istállótrágya előállítása is lehe-
tővé vált.

Az első, inkább még csak cukorfőzdének nevezhető üzem alapítá-
sa után 23 évvel, 1831-ben alapították a már valóban gyárként működő 
nagyfödémesi és bátorkeszi cukorgyárakat. 1831 és 1848 között már 63 
gyár üzemelt hazánkban. Az 1847. évi becsült országos fejenkénti cukor-
fogyasztás kb. 0,61 kg volt, amelynek csak a 17%-a volt répacukor. A gyor-
san fejlődő, de alacsony szintű termelés ellenére a cukorgyáraknak is meg-
volt a közvetett, de nagy jelentőségű szerepe a gazdaság fejlődésében.  
E rövid, kezdeti időszakra vonatkozóan ezt Imhoff Henrik, cukorgyár-igaz-
gató fogalmazta meg: „Minekutána a czukorgyárak egymásra keletkez-
nek a vidéken, lassankint megbarátkoznak a lakosok azon tüneményekkel, 
mellyek még most félelemmel töltik el őket… az új erőművek, s új embe-
rek a falukon hatalmas eszközi lesznek az értelmességnek, s e bűvös ered-
mény, melly olly nagy és sok áldást fog szülni, egyedül a földmívelés által 
nem vala elérhető.”22 

1849 után átalakult a cukorrépa-termelés és az ipari feldolgozás szer-
kezete, valamint a tulajdonosi köre. 1868-ban 21 gyár 10 256 tonna cuk-
rot termelt. Ez a nyerscukorra számított mennyiség hétszerese volt a sza-
badságharc előttinek. A cukorgyárak jövedelmezősége nagymértékben 
függött az import cukortól, ezért is ingadozott a cukorgyárak száma. Az 
1888-ban életbe lépett cukoradóról szóló XXIII. törvény biztosított támo-
gatást a hazai cukorgyártásnak. Ez egyrészt tartalmazott egy úgyneve-
zett cukorprémiumot, ami a közös osztrák‒magyar vámterületről expor-
tált cukor után 5 millió forintig támogatást jelentett, másrészt a nádcukor  
behozatali vámtétele 11 forint lett mázsánként.23 Az állami támogatás 
kedvező hatása önmagában még nem volt elégséges feltétel. A termesztés 

21 Szentmihályi Sándor: A melasz, mint takarmány. In: A melasz. Szerk. Sólyom Lajos ‒ Lásztity 
Radomir. Budapest 1980. 129.
22 Imhoff Henrik: Czukorrépa termesztés. In: Magyar Gazda (1841) 513.
23 Magyar Törvénytár 1887−1888. évi törvényczikkek. XXIII. Törvény-czikk a cukoradóról. Budapest 
1897. 285.
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színvonala is számos ponton fejlesztésre szorult. A talaj és a klíma ugyan 
megfelelő volt, de alacsonyak lettek a termésátlagok, és a répa cukortartal-
ma csak a 6,5–7%-ot érte el. Egységnyi nyerscukor előállításához a kisebb 
cukortartalom miatt több répára volt szükség.24 A cukorgyárak műkö-
déséhez szükséges energiát eleinte vízkerekek és járgányok szolgáltatták.  
A gőzgépek cukoriparban történő megjelenése és üzembe állása forradalmi 
változást eredményezett. 1840-ben, Csepinben (Pozsega m.) állították be 
az első gőzgépet; 1860-ra már általánossá vált a használatuk; 1867‒68-ban 
112 üzemelt 963 lóerős összteljesítménnyel.25

A cukoripar áttételesen két másik élelmiszeripari ág fejlődéséhez is hoz-
zájárult. A modern édességipar kialakulásában döntő szerepe volt az euró-
pai répacukorgyáraknak és az olcsóbb cukornak. Az újkori édességkészítő 
ipar közvetlen elődje a cukrász kézműipar volt. A mézeskalácsosok édes-
ségkészítési monopóliumát a 15−17. században először a finom sütők és 
gyógyszerészek törték meg. A 17. század végéig a gyógyszertárak töltötték 
be a cukrászdák szerepét. A takarmányok között említett melasz haszno-
sítására más lehetőségek is születtek. A szeszipar használta fel nagy meny-
nyiségben a cukorgyárakban termelt melaszt.

A 19. század első felében Magyarországon a cukorgyárak terjedése szük-
ségszerűen hatott a méhészetre is. A méz jelentősége kizárólagos édesí-
tőszerként gyakorlatilag megszűnt. Ez a fordulat, valamint az elhibázott 
állami intézkedések mélypontra juttatták a méztermelést. Szerencsére 
részben a kedvezőtlen külső tényezők ellensúlyozásának, részben az 
elinduló okszerű önfejlődésnek – a mozgatható kereteket tartalmazó 
kaptárak feltalálásának – köszönhetően új lendületet kapott a méhészet. 
A méz szerepe is megváltozott a táplálkozásban: előtérbe került a méz-
fajták egyedi jellege, élettani szerepe, gyógyító hatása. A méztermelés 
szempontjából a külső tényezők között az egyik legfontosabb, máig meg-
határozó jelentőségű fordulatot a korszakban zajló Alföld-fásítás jelen-
tette. A futóhomok megkötésére kiválóan alkalmas akác – ami egyút-
tal kitűnő mézelő növény is – lett a hazai fásítás legfontosabb növénye.26 
Nagyarányú telepítése, majd terjedése következtében napjainkra a hazai 
erdőállomány jelentős része már akácos, és a hazai méztermelés eseten-
ként 50%-át az akácméz adja.27 A mézfajták arányán belül meghatározó 
jelentőséggel bír (akár 50% feletti részesedéssel) – a cukorrépával közel

24 Ditz Henrik: A magyar mezőgazdaság, népgazdasági tudósítás a kir. bajor Közmunka és 
Kereskedelmi Államminisztérium részére. 1867. 229. (A magyar kiadást szerkesztette Kádár Imre 
MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete, Budapest 1993.)
25 Salánki István ‒ Vígh Albert: Cukoripar. In: A magyar élelmiszeripar története. Szerk. Siki Jenő ‒ 
Tóth-Zsiga István. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest 1997. 181. 
26 Kaán Károly: A Magyar Alföld. Gazdaságpolitikai tanulmány. Budapest 1927.
27 A méhészet, méztermelés helyzete és lehetőségei különös tekintettel Észak-Magyarország megyéi-
re. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest 2012.
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egy időben – a szántóföldi növénytermesztést megreformáló váltógazda-
sághoz kötődő napraforgó és repce megjelenése. Mindkét olajnövény már 
a 19. század elején megjelent Magyarországon, üzemi szintű termeszté-
sük a korábban említett Lilien József nevéhez fűződik.28

Contributions to the appearance of sugar beet in Hungary

LÁSZLÓ SZABÓ

Sugar beet is one our most recent cultivated plants, but it is responsible for 
the largest energy value per hectare. Its primary importance was associ-
ated with general provisioning. Sugar beet made sugar available for large 
sections of society, thereby causing significant changes in dietary habits. It 
had a definitive role in the development of Hungarian agriculture in the 
19th century. It had an indirect impact on the whole of the agricultural 
sector (crop rotation, artificial fertilizers, mechanization, animal breeding, 
fodder production), even on industrial development. Its role concerning 
honey and beekeeping is also unique. The appearance of sugar beet sug-
gested the decreasing importance of beekeeping, but actually it led to a 
reevaluation of the role of honey. Sugar beet belongs to the few cultivated 
plants whose indirect influence is so versatile and profound that the direct 
results of its role can only be appreciated by taking into account all the 
above-mentioned factors.   

28 Rodiczky Jenő: Az ipari és kereskedelmi növények ismerete és termesztése. Budapest 1891. 8. 71.
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Vitéz Habsburg-Lotaringiai József Ágost: 
„Vetések közötti gyomnövények” című 
herbárium a Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum és Könyvtárban

KERÉNYI-NAGY VIKTOR

BEVEZETÉS

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Agrobotanikai Gyűj-
te     ményének rendezésekor a beépített szekrények mögül került elő vitéz 
Habsburg-Lotaringiai József Ágost: „Vetések közötti gyomnövények” című 
herbárium barna csomagoló papírban, spárgával átkötve, rajta: „Vetések 
közötti gyomnövények” és „József főherceg ő fensége ajándéka” felira-
tokkal (1. ábra). A csomag hossztengelyében megcsavarodott, elázott álla-
potban volt, így az első hónapokban óvatosan kilapították. A növények 
az erős megcsavarodás ellenére is csak kismértékben sérültek, aminek az 
lehet az oka, hogy a fém fedő- és hátlap csak fokozatos torzulást enge-
dett, így a növényekre nehezedő torzító hatás nem hirtelen következett be.  
A muzeális tárgyegyüttes két darab fémborítóból, két almafajta leírásából 
és 130 db préselt növényből áll. A fémborítók mérete 63,4 cm hosszú és  
43 cm széles, herbáriumi papírlappal teljesen beburkolt. A két almafajta  
(„V. Nemes Szercsika alma” és „VI. Entz-Rozmarin”) leírása magyar és fran-
cia nyelvű nyomtatott lap, melynek mérete 54,1 cm hosszú és 38,2 cm szé-
les. A herbáriumi lapok 61,8 cm hosszúak és 41,2 cm szélesek, keretezéssel 
ellátottak, rajtuk a növény tudományos és magyar, illetve családneve sze-
repel József főherceg kézírásával. 

ANYAG ÉS MÓDSZER

A herbárium anyag leltározatlan volt. Intézményünkbe kerüléséről az 
Agrártörténeti Iratok Gyűjteményében végeztem kutatást, valamint korábbi 
munkatársakat kerestem fel. A múzeumi tárgyegyüttes leltározása a 20/2002. 
(X. 4.) NKÖM rendelet alapján történt. A fajok sorrendje esetleges volt, ezért 
a lapon szereplő tudományos név alapján alfabetikusan rendeztem őket.  



204

A taxonok revideálásához és a nevezéktani pontosításhoz az Új magyar 
füvészkönyv1 volt irányadó. A revideált példányokat revíziós cédulával lát-
ták el. A leszakadt növénypéldányokat szabályos, enyvezett papírszalaggal 
ragasztották vissza.

EREDMÉNYEK

A tárgyegyüttes múzeumunkba vagy az Agrobotanikai Gyűjteménybe 
kerüléséről információt nem sikerült fellelni sem az Agrártörténeti Iratok 
Gyűjteményében, sem az Agrobotanikai gyűjtemény korábbi őrétől, Nagy 
Ágotától vagy a korábbi gyűjteményi főosztályvezetőtől és nyilvántartás-
vezetőtől, Preininger Adolfnétól.

A csomagolóanyagból a feliratos részt kivágták, és a herbáriumban 
került megőrzésre (2. ábra). Mivel a herbárium anyag leltározatlan volt, 
ezért a muzeális tárgyegyüttes beleltározása megtörtént az alábbi leltá-
ri számon: AG 2018.11.1–134. A fedő fémborító (AG 2018.11.1.) piros cím-
kéjén „I. Rendű növények” felirat található (2. ábra), míg a hátsó fémborí-
tó (AG 2018.11.134.) piros címkéje felirat nélküli. A két almafajta nyom-
tatott leírása magyar és francia nyelvű: „V. Nemes Szercsika alma” (AG. 
2018.11.2., 3. ábra) és „VI. Entz-Rozmarin” (AG 2018.11.3.), melyek Angyal 
Dezső és Wachsmann Albert2 kötetéből származnak. A herbáriumi lapo-
kon található növények (AG 2018.11.4–133.) jól meghatározottak, a tudo-
mányos név mellett a magyar név és a család tudományos neve került a 
főherceg által felírásra. A taxonok revideálás és a nevezéktani pontosítás 
eredményeképpen 21 taxon esetében került sor névkorrekcióra, míg öt faj 
taxonómiai revízión, egy pedig meghatározáson esett át. A revideált pél-
dányokat revíziós cédulával látták el. A Magyar Mezőgazdasági Múzeum 
és Könyvtár Agrobotanikai Gyűjteménye bejegyzésre került a New York-i 
székhelyű Index Herbariorumba, akronímja: MMGMK; a herbáriumok 
lapszáma a tételesen nyilvántartott leltári számból képződik: például az 

„AG 2018.11.4. Achillea millefolium” muzeális tárgy herbáriumi citációja 
„Achillea millefolium L. № 2018.11.4. in MMGMK”.

A magyar nevek jórészt a Diószegi- és a Fazekas-féle Füvészkönyvből3 
származnak: egyes esetekben meghagyva a régi helyesírást (pl. bükkön, 
cziczkóró, holgyomál, kétiks repkény, kőmag, libatopp, tátkanaf); míg 
másutt a nyelvújítás utáni (fűtéj helyett fűtej, hérits – hérics, higviritz 

1 Ed. Király Gergely: Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Határozókulcsok. 
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő 2009. 616 pp. 
2 Angyal Dezső ‒ Wachsmann Albert: Magyar Pomológia – Pomologie Hongroise I–II. In. Szerk. 
Rudinai Molnár István. Atheneum R.T. Kő- és Könyvnyomda, Budapest 1900. s. pp.
3 Diószegi Sámuel – Fazekas Mihály: Magyar füvész könyv. Melly a’ két magyar hazábann találha-
tó növényneveknek megesmerésére vezet, a’ Linné alkotmánya szerént. Készült, és nyomtatódott 
Debreczenbenn 1807, nyomtatta Csáthy György. reprint: Múzsák Közművelődési Kiadó, Budapest 
1988. 608 pp.
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– higvirics, katskanyak – kacskanyak, kétiks repkény – kétikez repkény, 
montika – montica, tsészeszárny – csészeszárny, tsigatsö – csigacső, 
tsüküllö – csükülő, zilíz – ziliz) formát használja; illetve tévesen alkal-
mazza a gálna (Pulmonaria) nevet a kőmagra (Lithospermum) és a rezsuka 
(rézsuka) nevet a Nasturtium-ra. Néhány magyar név a Cserey-féle határo-
zóból4 származik: bükköny, sülmag.

ÖSSZEFOGLALÁS

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Agrobotanikai Gyűj-
te  ményének rendezésekor került elő a jelen írásban ismertetett herbári-
um. A fajok jól meghatározottak, de a taxonok revideálása és a nevezék-
tani pontosítása eredményeként harminc esetben került sor névkorrek-
cióra, míg öt faj taxonómiai revízión, egy pedig meghatározáson esett át  
(1. táblázat).

A herbárium értéke inkább történeti jellegű – József főherceg gyűj-
tötte –, mivel sem a gyűjtési hely, sem a gyűjtési idő nincs megadva.  
A tárgy  együttes piaci értéke mintegy 2 574 000 Ft (7 800 €), eszmei értéke 
7 722 000 Ft (23 400 €) összegre tehető. A fajok néhány kivételtől (Adonis 
aestivalis, Clematis integrifolia, Agrostemma githago, Centaurea montana, 
Chamaecytisus austriacus, Glechoma ×pannonica, Hieracium bauhinii, 
Papaver dubium, Trifolium montanum, Vicia pannonica) eltekintve közön-
ségesek és tömegesek, valódi gyomfajokról van szó. A herbárium minden 
példánya digitalizálva elérhető az intézmény Digitális gyűjtemények5 webol-
dalán.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A herbáriumok digitalizálásáért köszönettel tartozom Papp Tibornak 
(MMGMK); a herbárium értékének felbecsüléséért Barina Zoltánnak 
(Magyar Természettudományi Múzeum Növénytár) és Matits Ferencnek 
(MMGMK); a könyvtárban nyújtott segítségért Perjámosi Sándornak 
(MMGMK) és Papócsi Ildikónak (MMGMK).

4 Cserey Adolf: Kis növényhatározó. Vagyis hazánkban vadon termő és néhány kultivált mag vas-
növények neveinek kikeresésére szolgáló útmutató, mindkét nembeli ifjuság számára. Stampfel 
Károly Kiadása, Pozsony‒Budapest 1900. 189 pp.
5 http://www.mezogazdasagimuzeum.hu/tudomanyos-elet/digitalis-gyujtemenyek. (Megtekintve: 
2019. március 27.)
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1. táblázat. vitéz Habsburg-Lotaringiai József Ágost: „Vetések közötti gyomnövé-
nyek” című herbárium taxonjai

Leltári 
szám

Tudományos 
név Magyar név Család Megjegyzés

2018.11.4. Achillea 
millefolium

Egérfarkú 
cziczkoró

Compositeae Achillea 
millefolium L.

2018.11.5. Adonis 
aestivalis

Nyári hérics Ranunculaceae.- Adonis aestivalis 
L.

2018.11.6. Adonis 
aestivalis

Nyári hérics Ranunculaceae.- Adonis aestivalis 
L.

2018.11.7. Adonis 
aestivalis

Nyári hérics Ranunculaceae. Adonis aestivalis 
L.

2018.11.8. Agrostemma 
Githago

Vetési konkoly Caryophyllaceae.- Agrostemma 
githago L.

2018.11.9. Agrostemma 
Githago

Vetési konkoly Caryophyllaceae. Agrostemma 
githago L.

2018.11.10. Ajuga 
Chamaepitys

Kalinca kacs-
kanyak

Labiatae.- Ajuga 
chamaepitys L.

2018.11.11. Ajuga 
Genevensis

Genfi kacska-
nyak

Labiatae.- Ajuga genevensis 
L.
Megsemmisült a 
növény.

2018.11.12. Alopecurus 
pratensis

Réti  
ecsetpázsit

Gramineae Alopecurus 
pratensis L.

2018.11.13. Alsine verna Tavaszi ludhúr Caryophylleae.- Rev. Minuartia 
verna Hiern.

2018.11.14. Althea [sic!] 
officinalis

Mahola ziliz.- Malvaceae.- Althaea officinalis 
L.

2018.11.15. Amaranthus 
retroflexus

Paréj amaránt Amaranthaceae.- Amaranthus 
retroflexus L.

2018.11.16. Anthemis 
Austriaca

Osztrák 
montica

Compositae.- Anthemis 
austriaca Jacq.

2018.11.17. Asperula glauca Müge Rubiaceae.- Rev. Galium 
glaucum L.

2018.11.18. Asperugo 
procumbens

Henye mag-
iszák.

Asperifoliaceae.- Asperugo 
procumbens L.

2018.11.19. Avena 
pubescens

Puha zabfű Gramineae. Rev. 
Helictotrichon 
pubescens (Huds.) 
Pilg.

2018.11.20. Brassica 
campestris

Kerék répa Cruciferae.- Rev. Brassica 
rapa L.

2018.11.21. Brassica 
elongata

Nyulánk 
káposzta

Cruciferae.- Brassica elongata 
Ehrh.
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Leltári 
szám

Tudományos 
név Magyar név Család Megjegyzés

2018.11.22. Bromus 
commutatus

Mezei rozsnok Gramineae. Bromus 
commutatus 
Schrad.

2018.11.23. Bromus mollis Puha rozsnok Gramineae Rev. Bromus 
hordeaceus L.

2018.11.24. Bromus mollis Mezei [sic!] 
rozsnok

Gramineae.- Rev. Bromus 
hordeaceus L.

2018.11.25. Bromus 
tectorum

Fedél rozsnok Gramineae.- Bromus tectorum 
L.

2018.11.26. Calamintha 
acinos

Fürtös  
csombor

Labiatae.- Rev. Acinos 
arvensis (Lam.) 
Dandy

2018.11.27. Campanula 
Sibirica

Szibiriai 
csengettyüke

Campanulaceae.- Campanula 
sibirica L.

2018.11.28. Capsella bursa 
pastoris

pásztor  
tarsoly fű

Cruciferae.- Capsella bursa-
pastoris (L.) 
Medik.

2018.11.29. Capsella bursa 
pastoris

pásztor tarsoly. Cruciferae. Capsella bursa-
pastoris (L.) 
Medik.

2018.11.30. Carduus nutans Bókoló bogács Compositae.- Carduus nutans L.
2018.11.31. Centaurea 

cyanus
Buzavirág Compositeae. Centaurea cyanus 

L.
2018.11.32. Centaurea 

montana
Hegyi csükülő Compositeae Rev. Centaurea 

mollis Waldst. 
et Kit.

2018.11.33. Cerastium 
anomalum

Madárhúr Caryophylleae.- Rev. Cerastium 
dubium 
(Bastard) 
Guépin

2018.11.34. Chenopodium 
album

Fehér libatopp Chenopodiaceae.- Chenopodium 
album L.

2018.11.35. Chenopodium 
hybridum

Pokolvar 
libatopp

Chenopodiaceae.- Chenopodium 
hybridum L.

2018.11.36. Cirsium 
arvense

Mezei bárcs. Compositae.- Cirsium arvense L.

2018.11.37. Clematis 
integrifolia

Éplevelű 
bércse.

Ranunculaceae.- Clematis 
integrifolia L.

2018.11.38. Convulvulus 
arvensis

Kis szulák Convulvulaceae.- Convulvulus 
arvensis L.

2018.11.39. Cynoglossum 
officinale

Orvosi árnő. Asperifoliaceae. Cynoglossum 
officinale L.



208

Leltári 
szám

Tudományos 
név Magyar név Család Megjegyzés

2018.11.40. Cytisus 
Austriacus

Osztrák zanót Papiloniaceae.- Rev. 
Chamaecytisus 
austriacus (L.) 
Link

2018.11.41. Dactylis 
glomerata

Csomós ebír Gramineae. Dactylis 
glomerata L.

2018.11.42. Delphinium 
consolida

Mezei szar-
kaláb

Caryophylaceae.- 
[sic!]

Rev. Consolida 
regalis Gray.

2018.11.43. Delphinium 
consolida

Szarkaláb  
sarkvirág

Ranunculaceae.- Rev. Consolida 
regalis Gray.

2018.11.44. Delphinium 
orientale

Keleti  
sarkvirág

Ranunculaceae.- Rev. Consolida 
orientalis (J. Gay.) 
Schrödinger

2018.11.45. Diplotaxis 
tenuiflolia

Keskenylevelű 
ikrend

Cruciferae.- Diplotaxis 
tenuiflolia (L.) 
DC.

2018.11.46. Echynos- 
permum 
lappula

Bojtorján  
sülmag

Asperifoliaceae.- Rev. Lappula 
squarrosa (Retz.) 
Dumort.

2018.11.47. Ervum 
hirsutum

Lencse Papiloniaceae.- Ervum hirsutum 
L.

2018.11.48. Euphorbia 
Cyparissias

Farkas fűtej Triococcae.- Euphorbia 
cyparissias L.

2018.11.49. Festuca ovina Juhcsenkesz. Gramineae. Festuca ovina L.
2018.11.50. Festuca ovina Juhcsenkesz Gramineae.- Festuca ovina L.
2018.11.51. Fumaria 

Schleicheri
Füstike Papaveraceae.- Fumaria 

schleicheri Soy.-
Will.

2018.11.52. Fumaria 
Vailantii

Kisviratú [sic!] 
füstike

Papaveraceae.- Fumaria vailantii 
Loisel.

2018.11.53. Galium aparine Ragadós galaj Rubiaceae.- Galium aparine L.
2018.11.54. Galium vernum Tavaszi galaj Rubiaceae.- Galium vernum L.
2018.11.55. Glaucium [sic!] 

corniculatum
Szarvas  
szarumák

Papaveraceae.- Glaucinum 
corniculatum (L.) 
Rudolph

2018.11.56. Glechoma 
hederacea

Kétiks [sic!] 
repkény

Labiateae.- Glechoma 
hederacea L.

2018.11.57. Glechoma 
hederacea

Kétikez [sic!] 
repkény

Labiateae.- Rev. Glechoma 
×pannonica 
Borbás
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Leltári 
szám

Tudományos 
név Magyar név Család Megjegyzés

2018.11.58. Glycirrhysa 
[sic!] echinata

Tüskés 
higvirics

Papilionaceae.- Glycyrrhiza 
echinata L.

2018.11.59. Hieracium 
Magyaricum

Magyar 
holgyomal

Compositae.- Rev. Hieracium 
bauhinii Schult 
ex Besser

2018.11.60. Holosteum 
umbellatum

Ernyős olocsán Caryophylleae.- Holosteum 
umbellatum L.

2018.11.61. Hordeum 
murinum

Egér árpa Gramineae.- Hordeum 
murinum L.

2018.11.62. Hypericum 
perforatum

Csengő linka Guttiferae.- Hypericum 
perforatum L.

2018.11.63. Koeleria 
cristata

Tarajos köleria Gramineae.- Koeleria cristata 
(L.) Pers. em. 
Borbás ex 
Domin

2018.11.64. Lamium 
purpureum

Piros tátkanaf Labiatae.- Lamium 
purpureum L.

2018.11.65. Lamium 
purpureum

Piros tátkanaf Labiatae Lamium 
purpureum L.

2018.11.66. Lathyrus 
pratensis

Pallagi bükkön Papiloniaceae.- Lathyrus 
pratensis L.

2018.11.67. Lathyrus 
pratensis

Pallagi bükkön Papiloniaceae.- Lathyrus 
pratensis L.

2018.11.68. Lathyrus 
tuberosus

Mogyoros  
bükköny

Papiloniaceae.- Lathyrus 
tuberosus L.

2018.11.69. Lepidium draba Daravirág  
zsázsa

Cruciferae.- Rev. Cardaria 
draba (L.) Desv.

2018.11.70. Lepidium 
perfoliatum

Felemás zsázsa Cruciferae.- Lepidium 
perfoliatum L.

2018.11.71. Leucanthemum 
vulgare

– Compositae.- Leucanthemum 
vulgare Lam.

2018.11.72. Linaria vulgaris Köz. [sic!] 
oroszlánszáj

Scrophulariaceae. Linaria vulgaris 
Mill.

2018.11.73. Linum perenne Évelő len Lineae.- Linum perenne L.
2018.11.74. Lithospermum 

arvense
Mezei kőmag Asperifoliaceae.- Rev. Buglossoides 

arvensis (L.) I. M. 
Johnston
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Leltári 
szám

Tudományos 
név Magyar név Család Megjegyzés

2018.11.75. Lithospermum 
pur. [sic!] 
coeruleum

Gálna. Asperifoliaceae.- Rev. Buglossoides 
purpureocaerulea 
(L.) I. M. 
Johnston.
A gálna a 
Pulmonaria 
nemzetség neve 
(Diószegi–
Fazekas, 1807)

2018.11.76. Lotus villosus Borzas kerep Papiloniaceae.- Rev. Lotus 
corniculatus L. 
subsp. hirsutus 
Rothm.

2018.11.77. Medicago 
lupulina

Komlós  
csigacső

Papiloniaceae.- Rev. Trifolium 
campestre 
Schreb.

2018.11.78. Mentha 
sylvestris

Erdei menta Labiatae.- Rev. Mentha 
longifolium (L.) 
Nath.

2018.11.79. Muscari 
comosum

Üstökös  
gyöngyike

Liliaceae.- Muscari comosum 
(L.) Mill.

2018.11.80. Nasturtium 
Austriacum

Osztrák 
rezsuka

Cruciferae.- Rev. Rorippa 
austriaca 
(Crantz) Besser.
A rézsuka nevet 
Diószegi–
Fazekas (1807) 
a Lepidium 
nemzetségre 
használta.

2018.11.81. Nasturtium 
sylvestre

Berki rezsuka.- Cruciferae.- Rev. Rorippa 
sylvestris (L.) 
Besser

2018.11.82. Nasturtium 
sylvestre

Berki rezsuka.- Cruciferae.- Rev. Rorippa 
sylvestris (L.) 
Besser

2018.11.83. Onopordon 
[sic!] acanthium

Fejérhátú 
bordon

Compositae.- Onopordum 
acanthium L.

2018.11.84. Ornythogalum 
[sic!]  
umbellatum

Ernyős sárma Liliaceae.- Ornithogalum 
umbellatum L.

2018.11.85. Panicum Crus 
Galli

Kakasláb 
muhar

Gramineae.- Rev. Echinochloa 
crus-galli (L.) P. 
Beauv.

2018.11.86. Papaver dubium Kétes mák Papaveraceae.- Papaver dubium 
L.
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Leltári 
szám

Tudományos 
név Magyar név Család Megjegyzés

2018.11.87. Papaver dubium Kétes mák Papaveraceae.- Papaver dubium 
L.

2018.11.88. Papaver Rhoeas Pipacsmák Papaveraceae Papaver rhoeas L.
2018.11.89. Papaver Rhoeas Pipacs mák Papaveraceae.- Papaver rhoeas L.
2018.11.90. Plantago 

altissima
Utilapú Plantaginaceae.- Plantago 

altissima L.
2018.11.91. Poa bulbosa Gumós perje Gramineae.- Poa bulbosa L.
2018.11.92. Poa palustris Mocsári perje Gramineae Poa palustris L.
2018.11.93. Polygala major Nagy tejelőke Polygalaceae. Polygala major L.
2018.11.94. Polygala major Nagyocska 

csészeszárny
Polygalaceae.- Polygala major L.

2018.11.95. Poterium 
polygamum

Csábair. Rosaceae.- Rev. Sanguisorba 
minor Scop. 
subsp. muricata 
(Spach.) Briq.

2018.11.96. Ranunculus 
acris

Réti szironták Ranunculaceae.- Ranunculus acris 
L.

2018.11.97. Ranunculus 
arvensis

Mezei 
szironták

Ranunculaceae.- Ranunculus 
arvensis L.

2018.11.98. Ranunculus 
arvensis

Mezei 
szironták

Ranunculaceae. Ranunculus 
arvensis L.

2018.11.99. Ranunculus 
arvensis

Mezei 
szironták

Ranunculaceae.- Ranunculus 
arvensis L.

2018.11.100. Ranunculus 
auricomus

Változó 
szironták

Ranunculaceae.- Ranunculus 
auricomus L.

2018.11.101. Ranunculus 
Illyricus

Selymes 
szironták

Ranunculaceae.- Ranunculus 
illyricus L.

2018.11.102. Ranunculus 
Sardous

Sardiniai 
szironták

Ranunculaceae.- Ranunculus 
sardous Crantz

2018.11.103. Raphanus 
raphanistrum

Repcsén retek Cruciferae.- Raphanus 
raphanistrum L.

2018.11.104. Salvia 
nemorosa

Ligeti zsálya Labiatae.- Salvia nemorosa 
L.
A virágzat 
kivételével 
megsemmisült.

2018.11.105. Salvia pratensis Mezei zsálya Labiatae.- Salvia pratensis L.
2018.11.106. Senecio 

vulgaris
Aggófű  
üszökér

Compositae.- Senecio vulgaris L.

2018.11.107. Setaria glauca Szürkezöld 
sertepázsit

Gramineae.- Rev. Setaria 
pumila (Poir.) 
Schult.
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Leltári 
szám

Tudományos 
név Magyar név Család Megjegyzés

2018.11.108. Silene inflata Hólyagos 
sziléne

Cariophylleae.- Rev. Silene 
vulgaris 
(Moench) 
Garcke

2018.11.109. Sinapis arvensis Vetési mustár Cruciferae.- Sinapis arvensis L.
2018.11.110. Sisymbrium 

Sophia
Zsofia  
zsombor

Cruciferae.- Rev. Descurainia 
sophia (L.) Webb

2018.11.111. Spirea [sic!] 
Filipendula

Kolonczos 
bajnócza

Rosaceae.- Rev. Filipendula 
vulgaris Moench

2018.11.112. Stachys recta Tisztes 
hunyász

Labiatae.- A tudományos 
és magyar név 
felcserélve 
szerepel a lapon.

2018.11.113. Taraxacum 
officinale

Pongyola  
pitypang

Compositae.- Taraxacum 
officinale Weber

2018.11.114. Thlaspi arvense Vetési tarsóka Cruciferae.- Thlaspi arvense L.
2018.11.115. Thlaspi arvense Vetési tarsóka Cruciferae.- Thlaspi arvense L.
2018.11.116. Thimus [sic!] 

collinus
Démutka Labiatae.- Rev. Thymus 

pannonicus All.
2018.11.117. Thymus 

lanuginosus
Démutka Labiatae.- Rev. Thymus 

pulegioides L. 
subsp. pulegioides

2018.11.118. Trifolium 
arvense

Herehura  
lóhere

Papiloniaceae.- Trifolium arvense 
L.

2018.11.119. Trifolium 
montanum

Háromfejű 
lóhere

Papiloniaceae.- Trifolium 
montanum L.

2018.11.120. Trifolium 
montanum

Hegyi lóhere Papiloniaceae. Trifolium 
montanum L.

2018.11.121. Trifolium 
pratense

Vörös lóhere Papiloniaceae. Trifolium 
pratense L.

2018.11.122. Trifolium 
pratense

Réti lóhere Papiloniaceae. Trifolium 
pratense L.

2018.11.123. Triticum 
cristatum

Taréjos búza Gramineae.- Rev. Agropyron 
cristatum 
Gaertner,
Arrhenaterum 
elatius (L.) P. 
Beauv. ex J. 
Presl et C. Presl

2018.11.124. Valerianella 
carinata

Rozsdás 
galambbegy

Valerianeae.- Valerianella 
carinata Loisel.

2018.11.125. Valerianella 
olitoria

Saláta-
galambbegy

Valerianaceae.- Rev. Valerianella 
locusta (L.) 
Laterr.
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Leltári 
szám

Tudományos 
név Magyar név Család Megjegyzés

2018.11.126. Valerianella 
olitoria

Saláta-
galambbegy

Valerianeae.- Rev. Valerianella 
locusta (L.) 
Laterr.

2018.11.127. Veronica 
Austriaca

Austriai  
szigoráll

Scrophulariaceae.- Veronica 
austriaca L.

2018.11.128. Veronica 
Chamaedris 
[sic!]

Cser szigoráll Scrophulariaceae.- Veronica 
chamaedrys L.

2018.11.129. Veronica polita Mezei szigoráll Acanthaceae.- 
[sic!]

Veronica polita Fr.

2018.11.130. Vicia 
angustifolia

Abrak babó Papiloniaceae.- Vicia angustifolia 
L.

2018.11.131. Vicia pannonica Magyar  
bükköny

Papiloniaceae.- Vicia pannonica 
Crantz

2018.11.132. Vicia striata Pannóni babó Papiloniaceae.- Rev. Vicia 
pannonica 
Crantz subsp. 
striata (M. Bieb.) 
Nyman

2018.11.133. Viola arvensis Viola Violaceae.- Viola arvensis L.

The herbarium Crop Weeds by Archduke Joseph August  
of Habsburg-Lorraine

VIKTOR KERÉNYI-NAGY

While sorting the Agrobotany Collection of the Museum and Library of 
Hungarian Agriculture, a herbarium, entitled Crop Weeds by Archduke 
Joseph August of Habsburg-Lorraine, was found behind the inbuilt cup-
boards, wrapped in brown paper and tied with a string. It bore the inscrip-
tions “Crop Weeds” and “Presented by His Majesty the Archduke Joseph” 
(Fig.1). The herbarium was not in the collection catalogue and no infor-
mation could be obtained from either the Historical Papers Collection or 
from Dr Ágota Nagy, the former curator of the Agrobotany Collection, or 
from Mrs Adolf Preininger, the former Head of the Department and Chief 
Records Officer, on how it had been acquired by the Museum or the col-
lection.

The herbarium consists of two metal covers, the descriptions of 
two apple cultivars and 130 pressed plants, now catalogued under AG 
2018.11.1‒134. The front metal cover (AG 2018.11.1.) bears a red label with 

“1st Class Plants” inscription, the red label of the back metal cover (AG 
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2018.11.134.) has no inscriptions. The printed descriptions of the apple 
cultivars are in Hungarian and French: ‘V. Nemes Szercsik’ (AG 2018.11.2.) 
and ‘VI. Entz-Rozmarin’ (AG 2018.11.3.), taken from Magyar Pomológia – 
Pomologie Hongroise Vols I-II, by Dezső Angyal and Albert Wachsmann. 

The plants on the herbarium pages (AG 2018.11.4‒133.) are well defined, 
and together with the taxonomic name the Archduke included their 
Hungarian names and the scientific family names as well. As a result of the 
revision and specification of taxons altogether 21 namings were corrected, 
while five species were revised and one was redefined. 

The value of the herbarium is mostly historical, as it was collected by an 
Archduke, and neither the place origin nor the date of collection is given. 
The market value of the collection is 2,574,000 HUF (7800 EUR) while its 
theoratical value is estimated at 7,722,000 HUF (23,400 EUR). The fea-
tured species are, apart from a few exceptions (Adonis aestivalis, Clematis 
integrifolia, Agrostemma githago, Centaurea montana, Chamaecytisus 
austriacus, Glechoma ×pannonica, Hieracium bauhinii, Papaver dubium, 
Trifolium montanum, Vicia pannonica), common and numerous, most 
of them are true weed species. Every item in the herbarium is digitalized 
and can be accessed at our musuem’s Digital Collections page, http://www.
mezogazdasagimuzeum.hu/tudomanyos-elet/digitalis-gyujtemenyek. 

1. ábra. vitéz Habsburg-Lotaringiai József Ágost: „Vetések közötti gyomnövények” 
című herbárium barna csomagoló papírja, melynek feliratai: „Vetések közötti 
gyomnövények” és „József főherceg ő fensége ajándéka”  
(Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Agrobotanikai Gyűjteménye,  
fotó: Papp Tibor.)
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2. ábra. A fedőlap piros címkéje „I. Rendű Növények” felirattal  
(Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Agrobotanikai Gyűjteménye,  
fotó: Papp Tibor.)
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3. ábra. Az „V. Nemes Szercsika alma” magyar és francia nyelvű leírásának első 
oldala, mely Angyal Dezső és Wachsmann Albert könyvéből származik  
(Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Agrobotanikai Gyűjteménye,  
fotó: Papp Tibor.)
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4. ábra. Clematis integrifolia L. № 2018.11.37. In: MMGMK  
(Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Agrobotanikai Gyűjteménye,  
fotó: Papp Tibor.)
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5. ábra. Glechoma×pannonica Borbás № 2018.11.57. In: MMGMK  
(Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Agrobotanikai Gyűjteménye,  
fotó: Papp Tibor.)
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Lippóczy Norbert ‒ két ország mecénása
MATITS FERENC

ELŐSZÓ

A lengyel‒magyar állami, kereskedelmi és kulturális kapcsolatok a magyar 
királyság megteremtésétől napjainkig hol lazább, hol szorosabb formában 
léteztek, illetve működnek. A dinasztikus kapcsolatok az Árpád-háztól az 
első világháború végéig nyomon követhetőek, sőt példát találunk arra is, 
hogy a két nemzetet azonos uralkodó kormányozza. Gyakran harcoltak a 
lengyelek és a magyarok közösen a mongol, a tatár, a török és más hódítók 
ellen. Tomcsányi János Lengyelország című könyvének Közös múlt s a jelen 
című fejezete jó áttekintést nyújt a múlt mintegy ezeréves közös eseménye-
iről.1 2007-ben mindkét ország parlamentje jóváhagyta, hogy március 23. a 
Magyar‒Lengyel Barátság napja legyen, amelynek központi közös megün-
neplése váltakozva hol az egyik, hol a másik országban zajlik. 

A 2012-ben a Krakkóban lengyel és magyar nyelven kiadott, Lengyelország 
délnyugati területét – az úgynevezett „Kis-Lengyelországot” – bemutató 
idegenforgalmi füzet 16−17. oldalán Tarnów mint a magyar‒lengyel barát-
ság városa szerepel. Tarnów egykor két fontos kereskedelmi útvonal keresz-
teződésében jött létre, amelyek közül az egyik, a Dunajec völgyében hala-
dó ún. „Magyar ösvény” a Balti-tengert kötötte össze Magyarországgal. 
Tarnów őrizte ezt az útvonalat, a Kárpátok felé induló vagy onnan érke-
ző kereskedőktől beszedte a vámokat és adókat. A település 1330-ban 
városi rangot kapott, és a 16. század folyamán városfalakkal vették körül. 
Évszázadokon át szerves kapcsolatot tartott fenn Bártfával és Késmárkkal, 
sőt rövid ideig a Magyar Királyság számára is kulcspozícióba került, ami-
kor a vesztes tarcali csata után a lengyel támogatásra számító Zápolya  
I. János magyar király rendelkezésére bocsátották a tarnówi várat és a város 
jövedelmét. Zápolya 1528 tavaszától fél éven át innen szervezte a híveinek 
táborát. Hálából a későbbiekben évi 500 aranyat folyósított a város javára. 

A város további magyar kapcsolatára példa az, amikor Báthory István 
lengyel király két ízben látogatott el ide, és olyan kiváltságlevelet adott a 
Magyarországra indulóknak, illetve az onnan visszatérőknek, hogy útjuk 
csak Tarnówon keresztül vezethetett. A hajdani lengyel‒magyar határ-

1 Tomcsányi János: Lengyelország. A Studium Kiadása, Bp. 1932. 211−221. 
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vidéken a kereskedelmi kapcsolatok mellett a családiak is virágoztak. 
Számos családnak, így például Balassi Bálint-énak is voltak birtokai Dél-
Lengyelországban, és a költő maga szintén többször tartózkodott lengyel 
földön. A Tarnówi Múzeum társintézményeként működő Debnói Kastély 
udvarán 1988-ban helyezték el a tarnówi Bem József Magyarbarát Társaság 
kezdeményezésére az itt gyakran megforduló Balassi Bálint emléktábláját.2 
Balassi Bálint egyik rokona, Serédy Zsuzsanna 1582-ben Janusz Ostrogski 
(1554−1620) herceghez ment feleségül. Az asszony márvány síremlékét 
Tarnów 1400-ban épített, többször átalakított gótikus, a Szűz Mária szü-
letésének szentelt székesegyházában őrizték meg. Józef Bem – a későbbi 
Bem József magyar honvéd altábornagy – 1794. március 14-én született 
Tarnówban. Erre lengyel és magyar nyelvű márványtábla hívja fel a figyel-
met, amelyet a piactér melletti, egykori szülőháza helyén álló épület falá-
ra helyeztek. A lengyel szabadságharc, a bécsi forradalom és a magyar sza-
badságharc kiváló személyisége ‒ török szolgálatban ‒ mint Murád pasa 
halt meg 1850-ben a szíriai Aleppóban. Hamvait 1929-ben szállították 
haza, koporsóját Budapesten a Nemzeti Múzeumban, majd Krakkóban 
ravatalozták fel, mielőtt tarnówi végső – zarándokhellyé vált – nyughelyé-
re került.

Nem messze szülőházától áll az – 1956 decemberében megalakult 
tarnówi Bem József Magyarbarát Társaság szervezésével, közadakozás-
ból állíttatott – egész alakos Bem-szobor, amelyet 1985-ben avattak fel. 
Bem apó honvédegyenruhás, két és fél méter magas bronzszobra a szom-
szédos ház tűzfalára néz, amelyre az 1849-es nagyszebeni sikeres csa-
tájának – a Jan Styka által készített panorámaképéről ismert – jelene-
tét festette a közelmúltban egy helyi alkotóművész. Bem apót mind a 
városban felállított szobrán és szülőházának emléktábláján, mind szar-
kofágján a felirat magyar‒lengyel hősként említi. A város egyik parkosí-
tott terét az Erdélyben harcoló lengyel katonai parancsnok segédtisztjé-
ről, Petőfi Sándorról nevezték el. Itt áll az a Petőfi Sándor és Bem József 
emlékét egyaránt idéző hatalmas székelykapu – az Írott Szó Alapítvány és 
Sepsiszentgyörgy város közös ajándéka –, amelyet erdélyi mesterek farag-
tak Zakariás Attila tervei alapján, és 2001 májusában avattak fel. A Bem 
és Petőfi nevét viselő kaput a magyar és a lengyel címer díszíti, valamint 
magyar és lengyel nyelven olvasható rajta Petőfi Sándor Az erdélyi hadse-
reg című versének két szakasza: 

 
„Mi ne győznénk? Hisz Bem a vezérünk! 
A szabadság régi bajnoka! 
Bosszúálló fénnyel jár előttünk 
Osztrolenka véres csillaga. 

2 Kovács István: Balassi Bálint Lengyelországi emléktáblái. In: Honismeret 33. (2005: 1. sz.) 61−67.  



221

Két nemzet van egyesülve bennünk, 
S mily két nemzet! Lengyel s magyar! 
Van-e sors, mely hatalmasabb, mint 
E két nemzet, ha egy célt akar?”

A székelykapun áthaladva eljutunk Pálfy Árpád szobrászművész nem-
zeti költőnket ábrázoló, 1986-ban felállított bronz mellszobrához. Ennek 
társaságában található két, 2006-ban felavatott, magyar és lengyel nyel-
vű felirattal ellátott kopjafa. A balra álló Forgon Mihály (1885−1914), a 
Tarnówban fiatalon elesett és tömegsírba temetett magyar történészé, jobb 
oldalon pedig – a város temetőjében nyugvó – Lippóczy Norbert (Tállya, 
1902 − Tarnów, 1996) kopjafája található, amelyen a „Neked két hazát adott 
a végzeted” szöveg szerepel.  A tér közepén kör alakban felállított kopjafák 
Bem erdélyi ütközeteinek helyeit és időpontjait jelölik meg. Lippóczy 1956-
ban társalapítója a Bem József Magyarbarát Társaságnak, amely többek 
között felkutatja és gyűjti a Jan Styka és művésztársai által festett panorá-
makép darabjait. 

Lippóczy Norbert tarnówi működésével Bács Gyula két népszerű köny-
ve is foglalkozik. Lengyelország című, több kiadásban a Panoráma Kiadó 
sorozatában megjelent, máig legteljesebb útikönyvében3 arról olvasha-
tunk, hogy a tarnówi Helytörténeti Múzeum Bem Kiállítását a Bem József 
Magyarbarát Társaságának mintegy 300 darab tárgyból és dokumentum-
ból álló letéti anyaga erősíti. A Délkelet-Lengyelország című, hét évvel 
később megjelent új könyve már a Bem József Magyarbarát Társaság 7000 
tárgyból, dokumentumból álló letétjéről tájékoztat.4 Lippóczy Norbert a 
Bem- és Petőfi-relikviák nemzetközi hírű gyűjtőjeként haláláig megha-
tározó módon segítette a Bem József Magyarbarát Társaság működését. 
Bács Gyula a tarnówi Egyházművészeti Múzeum bemutatásánál fél olda-
lon keresztül tárgyalja a Lippóczy Norbert által adományozott üvegfest-
mény- és kerámiakollekciót.5 

HOGYAN VÁLT LIPPÓCZY NORBERT GYŰJTŐVÉ ÉS 
MECÉNÁSSÁ?
„Családom, nemzedékeken át, a XVIII. század közepétől, szőlészettel és 
borászattal foglalkozott Tokaj-Hegyalján, Tállyán, amely vidék már akkor 
munkaerőhiánnyal küszködött, így gyakran dolgoztak szőleinkben nyá-
ron summás idénymunkások, mezőkövesdi matyók. Színpompás viseletük 
nekünk, gyerekeknek mélyen az emlékezetünkbe vésődött. A szüreti szor-
gos munkák idején, gyakran jártak át a szomszéd sváb községből, Rátkáról 

3 Bács Gyula: Lengyelország. Panoráma Kiadó, Bp. 1974. 143.  
4 Bács Gyula: Délkelet-Lengyelország. Panoráma Kiadó, Bp. 1981. 149.  
5 Bács Gyula: Délkelet-Lengyelország. Panoráma Kiadó, Bp. 1981. 153. 
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a leányok szüretelni. Viseletük merő ellentéte volt a mezőkövesdieknek; 
fehér, sötétkék és fekete színek uralták azt. Kassán (ahol a reálgimnáziu-
mot végeztem) a környékről naponta a városba özönlő, tejet, vajat, baromfit 
a piacra hozó szlovák asszonyok ismét feltűntek ruházatukkal; fehér haris-
nyában, alig a térden alul érő, szélesen ringó színes szoknyákban, kemé-
nyített fehér fejkendőben, mindennapi látványunk volt. Talán e színben és 
változatosságban oly gazdag népviseletek adtak impulzust már gyermekko-
romban, valami hasonló színpompásat gyűjteni? 

Nagyon fiatalon elragadott ez a sok örömet adó kellemes szenvedély; alig 
voltam 9 éves, amikor már jó pár száz darabos tarka számolócédula gyűj-
teménnyel büszkélkedhettem. Később a számolócédulákat a nem kevés-
bé színes, de már »komolyabb« bélyeggyűjtés váltotta fel. Ezen kívül gyűj-
töttünk mi még sok minden egyebet is, kezdve a lepkéktől a katonagom-
big, mely utóbbi gyűjtésében kiváló alkalmat teremtett az első világhábo-
rú. Mint 10−12 éves gyerekek, kijártunk a Kassa melletti fogolytáborok-
hoz és csak úgy, a szöges drótkerítésen keresztül, könnyen megszereztünk 
egy pár kockacukorért vagy cigarettáért (Magyarkáért, amelyet koporsó-
szögnek is hívtak) az annyira óhajtott címeres gombokat és vállpántokat 
az orosz hadifoglyoktól. 

Debreceni gazdászkorombeli időkben a könyvek ejtettek foglyul; ez már 
tulajdonképpen nagyapám és édesapám szőlészeti és borászati könyvtá-
rának a szorgalmas kiegészítése volt − és az is maradt a mai napig. Végül, 
amikor már a saját lábamra álltam, lettem szenvedélyes rabja a szivár-
vány minden színében pompázó népies üvegképeknek. 1929-ben teleped-
tem le Lengyelországban. Ebben az időben határozta el édesapám a len-
gyel borpiaccal való kapcsolat újrafelvételét. E kontaktust családunk jó 
néhány nemzedéken át ápolta (pontosan 1768-tól), ezt csak az első világ-
háború szakította félbe. Elhatároztuk, hogy megalapítunk − a már függet-
len Lengyelországban − egy pincészetet, ahonnan a család és a szomszédok 
által termelt tokaji borokat könnyebben szétküldhetjük vevőinknek, mint 
közvetlenül a háború után előállt két vámhatáron keresztül. E célra legjob-
ban Tarnów városa felelt meg, amely mint Dél-Lengyelország egyik vasúti 
gócpontja a legközelebb esett Tállyához (kb. 270 km). 

A szervezést édesapámmal együtt, látogatásokkal kezdtük. Felkerestük 
autóval mindenekelőtt a háború előtti vevőinket, keresve a feleletet, 
hogyan fogadják vállalkozásunkat? Az első utunk Zakopanén keresztül 
vezetett, ahol a Tátrai Múzeumban láttam meg először a népi üvegképek 
egész sorozatát. További utunkon 1930-ban eljutottunk többek között az 
egykori Árva megye Lipnica Wielka nevű községében Machay Károly plé-
bánoshoz, aki a szemináriumot annak idején Magyarországon végezte el. 
Óriási örömömre a plébános megajándékozott egy lengyel üvegfestmény-
nyel, ez lett az első darabja a mai gyűjteménynek. Néhány évi intenzív gyűj-
tés után, a látszólag kis népi üvegkép világ mind szélesebbre tárulkozott 
ki előttem. E képek széles körű elterjedtségének a ténye Lengyelországban 
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és a vele szomszédos államokban szülte meg bennem azt az elhatáro-
zást, hogy egy olyan gyűjteményt kellene létrehozni, mely magában fog-
lalná Európa, vagy legalább Közép-Európa államaiban létező főbb képtí-
pusok sorozatát. Ez módot nyújthatna etnográfusoknak és művészettör-
ténészeknek, egy gyűjtemény keretein belül is, kutatásokat, összehasonlí-
tásokat folytatni. A gyűjtemény 245 üvegképből áll. Közép-Európából, sőt 
még azon túlról is sikerült egyedi példányokat szereznem. A gyűjtemény 
nagyobb részét, 138 népi üvegképet, valamint a hucul kerámiát az 1930−39. 
évek időszakában gyűjtöttem. 

 Gyakran jártam ez időben haza autóval Tállyára utánanézni a szőlők-
nek, pincemunkáknak, valamint a tarnówi pincészet készletének kiegészí-
tését előkészíteni. Oda-vissza útjaimat használtam ki Lengyelországban 
és Szlovákiában népi üvegképek után való kutatásra. Útvonalaimat min-
den alkalommal változtattam és ezzel az átkutatott terület folyton széle-
sebbé vált. […]”6 

A fenti írással vezette be Lippóczy Norbert az üvegkép-gyűjteményéről a 
miskolci múzeum évkönyvében megjelent tanulmányát. Üveglapra festett 
értékes képeit, valamint kerámiáit a Tarnówi Egyházmegye Múzeumának 
ajándékozta hálából azért a segítségért, amelyet a tarnówi lengyelek az 
1956-os forradalom alatt a magyar népnek nyújtottak. Kárpáti László 2012-
ben a Múzsák Kertje Alapítvány szervezésében a Magyar és galíciai kap-
csolatok − Lippóczy Norbert üvegikonjai című előadással idézte fel a miskol-
ci Feledy-házban a híres gyűjtő emlékét.

A gyűjtő Sáros megyéből származó, 1654-ben nemességet kiérdem-
lő családja évszázadok óta rendelkezett Tokaj környékén szőlőbirtokok-
kal. Mint emlékirataiból megtudjuk, „...a lengyel földre irányuló borkeres-
kedelemről egy 1768-ból fennmaradt számla tanúskodik. József nevű vár-
megyei bíró dédapám (1787−1839) és Ferenc7 nagyapám (1812−1891), aki 
elvégezte a bécsi kereskedelmi akadémiát és ötven éven keresztül Podolin 
polgármestere volt, rendszeresen szállítottak tokaji bort Lengyelországba. 
A bort Tállyáról először szekereken Podolinba vitték, ott az egész szállít-
mányt tutajokra pakolták át (természetesen akkor, amikor a Poprád vízál-
lása magas volt), majd a Dunajecen és a Visztulán úsztatták a megrende-
lőkhöz. Amikor megépült a vasút, a szállítás nem volt ilyen bonyolult…”.8 

Édesapja, idősebb Lippóczy Norbert (1857−1932) és ő maga is a kas-
sai Magyar Királyi Gazdasági Akadémián képezte magát, de tanulmá-
nyait Kassa elcsatolását követően Debrecenben fejezte be. A diplomá-

6 Lippóczy Norbert: Üvegfestményeim Tarnówban. In: Herman Ottó Múzeum Évkönyve. Szerk. 
Veres László. Herman Ottó Múzeum, Miskolc 1979. 359−382.
7 Petneki Áron említi, hogy tokaji bort küldött Józef Ignacy Kraszewski (1812−1887) lengyel írónak, 
a budapesti Lengyel Egylet díszelnökének 50 éves írói jubileuma alkalmából. Petneki Áron: Krakkó. 
Enciklopédia Kiadó, Bp. 2001. 183.
8 Tóth Hajnalka: Lippóczy Norbert ex libris gyűjteménye. In: Herman Ottó Múzeum Évkönyve. Szerk. 
Veres László – Viga Gyula. Herman Ottó Múzeum, Miskolc 2005. 681−684.
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zás után Dániában, Finnországban9 és Ausztriában tett tanulmány-
utat, majd hazatérve a család borászati vállalkozásában helyezkedett el.  
1929-ben telepedett le a Krakkó közelében lévő Tarnówban, ahol 1932-ben 
megházasodott. A háború kitörésekor Lippóczy Norbert családjával délke-
let felé menekült, hogy a lengyel‒magyar határon átkelve Magyarországra 
jusson. A menekülőket az előrenyomuló Vörös Hadsereg ejtette foglyul, 
ahonnan egy sikertelen szökési kísérletet követően a magyar állampolgár-
ságú családfőt Pecsova és Vorkuta térségébe internálták, míg sziléziai fele-
sége és kisgyermeke visszatérhetett a német uralom alá került Tarnówba. 
Lippóczy Norbert lengyel nyelven megjelent visszaemlékezései mellett a 
Rubicon című folyóirat számára magyarul írt cikkében10 idézte fel a Sztálin 
haláláig tartó, Szovjetunióban töltött 13 év eseményeit. Rabságának körül-
ményeiről az alábbi módon számol be a Magyar Mezőgazdasági Múzeum 
Könyvtárának 1990-ben írt levelében: „…a Szovjetunióban töltött 13 és 
fél esztendőt írom le, amiből mint börtönre ítélt, 5 évet töltöttem eleiben 
különböző fegyházakban, majd 4 évet Komi ASSR-ben /szibériai klimati-
kus viszonyok között/, mint kubikos, favágó stb. mig midőn letelt az 5 év,  
8 és fél évet, mint kényszer száműzött töltöttem ugyancsak a Komi Auto-
nom Köztársaságban, de már mint „szabad” ember, akinek nem volt joga 
a Komi Autonom Köztársaságot elhagyni. Ez utóbbi 8 évet egy ruha-
gyárban /1500 munkással/ dolgoztam le, ahol az igazgatóságig vitte fel a 
Mindenható sorsomat…”.11

1953-ban láthatta viszont lengyel feleségét, Kornéliát és fiát, Pétert. 
Tarnówban egy élelmiszeripari gyárban helyezkedett el, ahol 1968-ig, 
nyugdíjazásáig dolgozott. Életének következő, közel három évtizedét inten-
zív, az egész világra kiterjedő gyűjtői tevékenység töltötte ki, amelynek 
egyik fő területe az ex libris volt. Segítségére volt ebben testvére, Lippóczy 
Miklós (1913−2004), aki a háborút követően előbb a Német Szövetségi 
Köztársaságban, majd az Egyesült Államokban élt, és szintén 30 000 dara-
bos könyvjegygyűjteményt hozott létre.12

Lippóczy Norbert 1956-ban mint társalapító szorgalmazta – a máig 
működő – tarnówi Bem József Magyarbarát Társaság létrehozását, amely-
nek célkitűzései között a magyar‒lengyel történelmi, művészeti kap-
csolatok erősítése és ápolása szerepel, amiről joggal mondható el, hogy 

9 Lippóczy Norbert: Finnország mezőgazdasága. In: Fenno−Ugria 1. (1925: 2. sz.) 145–152.
10 Lippóczy Norbert: Tállyától Vorkutáig [Egy tarnowi magyar visszaemlékezése]. In: Rubicon 5. 
(1994: 2. sz.) 27−30.; Ábrán László: Aki élmunkás volt a Gulagon. In: Magyar Nemzet 1996. augusz-
tus 26. 7.
11 A tarnówi Bem József Magyarbarát Társaság levélpapírján 1990. november 17-én kelt levél 
a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Agrártörténeti Szakkönyvtárában elhelyezett 
Lippóczy-dossziéban található. Ugyanitt olvasható a könyvtár vendégkönyve, amelybe 1985-ben 
jegyzett be a könyvtárat szakkönyvekkel gazdagító Lippóczy Norbert.   
12 Vasné Tóth Kornélia: Lippóczy Miklós. Híres gyűjtők könyvjegyei az OSZK-ban. In: Kisgrafika 53. 
(2014: 3. sz.) 9−10.   
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Lengyelország egyik legaktívabb magyarbarát szervezete.13 Külföldre sza-
kadt honfitársunk egyik legsikeresebb kezdeményezéseként tartjuk szá-
mon, hogy a magyar szabadságharc 50. évfordulójára, 1898-ra a Jan Styka 
(1858−1925) lengyel festőművész vezetésével, Spányi Béla és Vágó Pál,14 
valamint számos más művész közreműködésével megfestett Nagyszebeni 
csata (Bem és Petőfi, Erdélyi panoráma) című 15 méter magas és 120 
méter hosszú panorámakép feldarabolt részeinek felkutatását, összegyűj-
tését elindította, továbbá a művek kiállítását szorgalmazta. E célkitűzést a 
tarnówi múzeum azóta is eredményesen tartja napirenden. 

A monumentális, több elnevezéssel is rendelkező körkép az 1849. már-
cius 11-én vívott, emlékezetes nagyszebeni csatát ábrázolja, amelynek 
során a magyar honvédség Bem vezetésével bravúros győzelmet aratott 
az egyesült osztrák és orosz erők felett. A varsói Nemzeti Múzeum gyűj-
teményében található a panorámakép Petőfi Sándort lovon ábrázoló rész-
lete. Mára mintegy 38 darabot sikerült a világ legkülönbözőbb helye-
in fellelni, amelyből 1977-óta 19 képet a Tarnówi Területi Múzeum őriz.  
A tarnówi múzeum ezen kollekcióját 2000 tavaszán Szolnokon a Szolnoki 
Galériában és a budapesti Hadtörténeti Múzeumban láthatta a magyar 
közönség. 2009-ben – a Bem-év alkalmával – elkészült a panorámakép 
1:2,5 méretarányú másolata, amelyet először Tarnówban állítottak ki, majd 
2010-ben Várpalotán volt megtekinthető. 2011-ben Sepsiszentgyörgyön és 
Nagyszebenben, majd Kiskőrösön mutatták be a másolatot. 2013. márci-
us 15-én Miskolcon láthatta a körkép másolatát a magyar közönség.15 Az 
Országos Széchényi Könyvtár Plakát- és Kisnyomtatványtára Jottányit se 
48-ból! Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc emlékezete címmel 
(kurátor Vasné Tóth Kornélia) rendezett tárlatot az 1848–1849-es szabad-
ságharc kitörésének 170. évfordulójára.16 Ehhez kapcsolódóan a könyvtár V. 
emeleti folyosóján volt megtekinthető a körkép egy nyomtatott változata.17

2009-ben az egykori körkép részletei számára Tarnówban külön kiállí-
tóhelyet hoztak létre. 2009 tavaszán a Budapesti Történeti Múzeumban, 
2016-ban Ópusztaszeren mutatták be a körkép fragmentumait. Szana 
Tamás az alábbi módon méltatta a forradalom kitörésének 50. évfor-
dulójára, az 1898-ban Budapestre érkezett körképet: „...Styka egy évnél 
tovább valóságos kétlaki életet folytatott. Alig pihent meg lembergi 
otthonában, fiatal neje és gyermekei körében, már ismét Szebenben, 

13 Ritecz Miklós: A tarnówiak magyarul tanulnak. In: Népszabadság 1994. március 14. 7.
14 Benedek Katalin: Vágó Pál és az „Erdélyi Panoráma”. In: Benedek Katalin: Művészek és alkotá-
sok. Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat, Bp. 2004. 26−32.; Benedek Katalin: Vágó Pál és a 
Bem–Petőfi körkép, Nagyszeben bevétele 1849. március 11-én In: Vágó Pál. Szerk. Vágó Pálné. Vágó 
Pál Emlékbizottság, Bp. 2006. 34−35. 
15 Sz. n.: A Panoráma bonyodalmas története. In: Tarnówi Hírek 2013. március 2.
16 Vasné Tóth Kornélia: Jottányit se 48-ból! Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc emléke-
zete – kiállítás, http://www.oszk.hu/kiallitasok/jottanyit-se-48-bol (megtekintve: 2019. április 17.)
17 Bem‒Petőfi körkép: Nagy-Szeben bevétele 1849. márczius 11-én. Festette Jan Styka, Vágó Pál, 
Spányi Béla. Werbőczy Nyomda, Budapest 1898. 15 l., 12 t.
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Brassóban vagy Budapesten találtuk, mert nyugtalan természete és 
művészi ambicziója nem engedte, hogy mindaddig egy helyben marad-
jon, mig nagy föladatának minden részlete tisztán nem állott szemei 
előtt. Eleinte az volt a terve, hogy Budapesten fogja festeni a képet; de 
aztán családi körülményei miatt abban állapodott meg magyar bará-
taival, hogy ezek menjenek ő hozzá Lembergbe s ott dolgozzanak. 
Hónapokon át vidáman, lelkesedéssel folyt a munka, s hogy ez a körkép az 
igazi inspiráczió alkotása: meglátszik az óriási vászon minden kis foltján. 
Styka, Vágó és Spányi egész lelküket adták oda, hogy a hazafias lelkesedés 
tüzét sugárzó, maradandó értékkel bíró művet teremthessenek. Napokig 
gyönyörködtem a lelkes munkában, s most, midőn itt Budapesten újra előt-
tem áll a nagy alkotás, újra fölelevenülnek lelkemben a Lembergben támadt 
érzelmek.

Bem és Petőfi nem egyszerű, pillanatnyi hatásra számított panoráma, 
hanem egyike a legszebb modern históriai festményeknek. A körkép késő 
délutáni világításban mutatja az oroszok által elfoglalt s Bem ostromló 
csapatjai által körülvett Nagy-Szebent. […] Nézem, nézem a remek csataké-
pet s nem győzök eltelni szemlélésével. Nem tudom, mit csodáljak inkább, 
Bemet-e, a magyar szabadságharcz legendai hősét, ki csak akkor érezte jól 
magát, ha a csaták tüzében foroghatott; vagy azokat a névtelen félisteneket, 
kik minden félelem nélkül, vidáman rohantak a legnagyobb veszedelmekbe,  
mert ott élt szivük mélyén a kötelességérzet s a hazának szent szeretete…”.18 
Lippóczy Norbert lengyel nyelvű publikációit ezennel nem ismertetjük, 
csupán megjegyezzük, hogy közöttük találunk Petőfi Sándorral foglalko-
zót éppen úgy, mint a kutya ábrázolása ex libriseken témájút. Ez utóbbiról 
a Kisgrafika című szakfolyóiratban ismertetés látott napvilágot.19 

LIPPÓCZY NORBERT EX LIBRIS-GYŰJTEMÉNYÉNEK SORSA

A gyűjtő ex libriseinek első kiállítására20 1963-ban a Tarnówi Múzeumban 
10 évvel azután került sor, hogy Lippóczy Norbert – szabad emberként –  
ismét tarnówi lakos lett. A lengyel, magyar és francia nyelvű katalógust 
Lippóczy Norbert írta. Közismert volt, a városban tudtak arról, hogy 
Lippóczy Norbert gyűjti a könyveket, így bizonyára nagy örömöt szerzett 
neki, hogy a tarnówi Józef Szuszkiewicz21 (1912−1982) 1957-ben készített 
számára egy ex librist. Ennek hatására feltámadt a gyermekkora óta benne 

18 Szana Tamás: Bem és Petőfi (Az új körkép). In: Vasárnapi Ujság 1898. március 13. 45. (1987: 11. 
sz.) 178–179.
19 Pies na ekslibrisach (A kutya az ex libriseken, kiállítási katalógus, 1986). Könyvismertetés. In: 
Kisgrafika 26. (1987: 1. sz.) 40–41. 
20 Lippóczy Norbert: Winna latorosl w exlibrisie. Katalog wystawy. Tarnów 1963.; Galambos Ferenc: 
Ex libris kiállítás Tarnówban. In: Kisgrafikai Értesítő 3. (1964: 2. sz.) 6.
21 Semsey Andor: Józef Szuszkiewicz lengyel festőművész ex libris művészete. In: Kisgrafikai Értesítő 
4. (1965: 3. sz.) 192. 
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szunnyadó gyűjtési vágy, amelynek területe a könyvjegy lett. Természetes, 
hogy nem csupán saját könyvjegyeit gyűjtötte, hanem mindenkiét, amire 
nyelvtudása, jó kapcsolatteremtő képessége, derűs egyénisége és barátsá-
gait ápolni tudó természete, esztétikai és szakismeretei, szorgalma, kor-
rektsége, kereskedelmi érzéke lehetőséget biztosított. Így vált a 20. szá-
zad második felének egyik komoly közép-európai ex libris-gyűjtőjévé, aki a 
szőlészet-borászat témakörét az ex libris-gyűjtés fókuszába helyezve lehe-
tőséget adott számos művésznek arra, hogy a bukolikus bacchanáliáktól 
a családi együttléten át a szőlőművelés fáradságos és a szüretelés vidám 
pillanatait megörökítse. 1978-ban így ír erről Lippóczy Norbert a tokaji 
Helytörténeti Múzeumban ex libriseiből rendezett kiállítás katalógusában:
„…E sorok írója ezelőtt 21 évvel barátjától, a jónevű lengyel grafikustól, 
Józef Szuszkiewicz-től kapta az első exlibrist ajándékba. Az exlibrisen sző-
lőfürtökkel megrakott szőlőtőke, népi üvegkép, népi kályhacsempe látható,  
azon tárgykörök szimbólumaként, amelyek életemet betöltötték és tel-
jesebbé tették. Az első exlibrisem adta az ötletet a szőlős-boros motívu-
mú kisgrafikák rendszeres gyűjtéséhez. Mint hajdani tokaj-hegyaljai sző-
lész-borász, aki ma a baráti Lengyelországban él, e művészi kisgrafikai 
lapokkal varázsoltam magam köré egy végtelen gazdagságú szőlős világot. 
Az eszmém gyümölcse beérett, e műfaj igen népszerű lett az exlibris-gyűj-
tők között.”22

Lippóczy Norbert A szőlészet és borászat témája az ex libriseken című 
első Magyarországon publikált írása 1964-ben jelent meg.23 A nyelvis-
meretei lehetővé tették, hogy a nemzetközi ex libris-biennálékon, -kon-
ferenciákon gyűjtőtársaival gyümölcsöző cserekapcsolatokat építsen ki.24  
A Szovjetunióban szerzett tapasztalataira, nyelvismeretére alapozva be 
tudta kapcsolni a szovjet grafikusművészeket a nemzetközi ex libris-gyűj-
tők hálózatába. A szovjet könyvjegyekért a környezetében vagy akár a világ 
túlsó felén csereanyagot tudott szerezni, amivel kiegészíthette a gyűjte-
ményét. Vasné Tóth Kornélia 2013-ben az ELTE Bölcsészettudományi 
Karán benyújtott ‒ Kultúra, tudomány, művelődés találkozása a XX. 
század ex libriseinek témavilágában. A moszkvai Rudomino Könyvtár 
hungarika ex librisei hazai és nemzetközi kontextusban című ‒ doktori  
disszertációja egyértelműsíti azt a rendkívül fontos közvetítő szerepet, 

22 Szerk. Bodnár Sándor: Szőlő és bor az ex libriseken és alkalmi grafikákon. Helytörténeti Múzeum, 
Tokaj 1978. 3.
23 Lippóczy Norbert: A szőlészet és borászat témája az ex libriseken. Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum, Budapest 1970. 9.
24 Lippóczy Norbert: Visszapillantás a múltba. In: Kisgrafika 23. (1984: 1−2. sz.) 24–27. 
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amit Lippóczy Norbert25 és cserepartnerei az ex libris-gyűjtés terén az 
1960-as évektől kezdve több évtizeden át betöltöttek, biztosítva és elő-
mozdítva a művészi kisgrafika fejlődését, a stílus és technika kelet‒nyuga-
ti, nyugat‒keleti áramlását. 

A bibliofil borászok-szőlészek társasága ugyancsak népes és változa-
tos. Vasné Tóth Kornélia kutatásai által megtudjuk, hogy a moszkvai 
Rudomino Könyvtár állagai között több Lippóczy Norbert nevére készült 
ex libris található: Fery Antal, Nagy Arisztid, Wiesław Röhrenschef és Józef 
Szuszkiewicz alkotásai, amelyeken a szőlőfürt, a boroshordó és a borospo-
hár gyakran ismétlődő motívum.26 Fery Antal ex librise feliratával is utal 
Lippóczy Norbert magyar hazájára, a Tokaj-Hegyalja vidékére: „Ex libris 
tokajensibus Norberti Lippóczy”. Kiváló alkalmat kínált Lippóczy Norbert 
számára, a gyűjteményének fejlesztésére, hogy 1964-ben Krakkóban ren-
dezték meg a Nemzetközi Ex libris Kongresszust. Itt sok gyűjtővel és grafi-
kusművésszel találkozva személyes gyűjtői és cserekapcsolatokat építhetett 
ki. Több magyar gyűjtő Tarnówba is ellátogatott hozzá. A kétévente rende-
zett malborki Nemzetközi Ex Libris Biennálék szintén elősegítették a kol-
lekciójának bővítését.

Lippóczy Norbert több ütemben ajándékozott szőlészettel, borászattal 
kapcsolatos ex libriseket a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtárnak. 
Első adománya 1969 őszén érkezett a múzeumba, és mintegy 800 tételt tett 
ki. A világviszonylatban is jelentős kollekció 781 lapjából 1970-ben kiállí-
tást rendeztek a Vajdahunyadvárban,27 amely egyben a Budapesten tartott 
XIII. Nemzetközi Ex Libris Kongresszus kísérőprogramjaként is szolgált.  
A többnyelvű kiállítási katalógusban olvasható Lippóczy Norbert szemé-
lyes vallomása arról, hogy miért is fogott ex libris-gyűjtésbe: „Az ex lib-

25 Lippóczy Norbert külföldi kapcsolataira példa: Une collection d’ex-libris bachiques. Vin, Table, 
Tourisme, Bordeaux, 1964/3. 35.; Niederbacher, Antonio: La vite e il vino per presentare un libro. 
enotria, Milano 1964−65./4. 21−23.; La vigne, le vin, dans l’ex libris. Pologne. L’ex libris francais, 
Paris 1967/89. 1094.; La vigne, le vin, dans l’ex libris. Pologne..L’ex libris francais, Paris 1968/90. 
2−3.; Jung, Hermann: Eintausend Wein-Exlibris. Aus dem Antiquariat, München 1971/8. 321−323.; 
Jung, Hermann: The catalogue of 1000 book-plates inspired by wine and exhibited by the Budapest 
Museum of Agriculture. Revue Vinicole International, Paris, 1971. november‒december 79−85.; 
H. J. (Jung, Hermann): Dürer schuf das erste „Wein-Exlibris”. Schweiz. Wein-Zeitung. Zürich 1971/51. 
979−981.; Jung, Hermann, Wein-Exlibris aus 21 Ländern. Stürz Verlag, Würzburg 1973. 12−13.; La 
vigne et le vin dans les cartes de voeux. Revue Vinicole International, Paris 1973. november 93−95.; 
Wein-Exlibris. Der Weinfreund. Mainz 1974/3. 28.; Izakovic, Karol: Exlibrisy s námetom – vinic a 
vino. Vytvarníctvo fotografia film, Bratislava 1974/12. 271.; Jung, Hermann: Wein Exlibris. Sammler 
Journal, München 1976/6. 232−225.; Rhebergen, G. Jan: 24 exlibris med vin-motiver. Frederikshavn 
(Dánia) 1979.; Lippóczy Norbert: Internationale Exlibris-Ausstellung aus der Sammlung Bodnar 
(Ungarn) und Lippóczy (Polen). Kronach (NSZK) 1980. 
26 Vasné Tóth Kornélia: A moszkvai Rudomino Könyvtár hungarika ex librisei hazai és nemzetközi 
kontextusban. OSZK–Gondolat Kiadó, Bp. 2015. 169.
27 Gábor Dénes: Hazai színek a XIII. Nemzetközi Ex libris Kongresszuson – Budapest ’70. In: 
Könyvtári Szemle Bukarest 15. (1971: 1. sz.) 37−38.; Galambos Ferenc: A Budapesti XIII. Nemzetközi 
Ex libris Kongresszus. In: Magyar Könyvszemle 87. (1971: 2−3. sz.) 220−224.; Semsey Andor: Ex lib-
ris. In: Kertészet és Szőlészet 19. (1970. július 13.) 416.; Galambos Ferenc: Ex libris kiállítások. In: 
Kisgrafikai Értesítő 9. (1970: 5. sz.) 732–733.
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ris gyűjtés különleges élmény, képzeletbeli utazás időben és térben; bete-
kintés – a mi esetünkben – bibliofil szőlészek-borászok és fogyasztók élet-
vidámságába, sőt néha az ex libriseiken keresztül kiérezzük egészen intim 
gondolataikat, és nemegyszer kitárják e könyvjegyek az esetleg már régen 
széjjelhullott könyvtárak ajtaját is […] 

Egy gyűjtemény – de különösen egy speciális témát felölelő kollekció – a 
gyűjtő szellemvilágába enged betekinteni, feltárja azt, amiben él és ami őt 
élteti. Kiállításunk egy ilyen kollekciót mutat be, amelynek összegyűjté-
sét a szőlőhegyekkel koszorúzott gyönyörű Tokaj-Hegyalja sugallta, amely 
egyben a gyűjtő szülőhazája is, ahol családja két évszázadon át foglalko-
zott szőlőműveléssel. A gyűjtő ma szülőföldjétől messze – a tradicionálisan 
testvéri Lengyelországban él – ott teremtett magának egy miniatűr szőlő-
világot metszetekből, könyvekből, ex librisekből és egyéb apróságokból.”28  
A téma népszerűsítéséhez jelentős mértékben hozzájárult az a pályázat is, 
amelyet a Kisgrafika Barátok Köre a kongresszus alkalmával szőlős-boros 
tárgyú ex librisekre hirdetett meg. Ébli Gábor Műgyűjtés, múzeum, mece-
natúra című könyvének egyik fejezetében foglalkozik a Kisgrafika Barátok 
Körének működésével, Soós Imrével és Semsey Andorral mint műgyűjtők-
kel,29 valamint megemlít néhány további hazai kisgrafikagyűjtőt. 

A Lippóczy-gyűjtemény második, 1972-ben a Magyar Mezőgazdasági 
Múzeumban rendezett kiállítása alkalmából kiadott, Semsey Andor 
által összeállított katalógus30 tételei 1505 darabot számláltak, vagyis 
a gyűjtő mintegy megduplázta a korábbi ajándékát. Ebből az anyag-
ból egy válogatás vándorolt országszerte – Nyíregyháza, Keszthely, Pécs, 
Kaposvár, Szekszárd, Szeged, Debrecen31 stb. városokba –, majd külföl dön 
Lengyelországban Tarnówban és Varsóban mutatták be az anyagot, de 
eljutott Csehszlovákiába, Prágába, Pozsonyba, Nyitrába, sőt Bulgáriába és 
Olaszországba is.

1973-ban Petőfi Sándor születésének 150. évfordulója alkalmából a 
Tarnówban katalógussal kísért, borral kapcsolatos ex libris-kiállítást ren-
deztek Lippóczy Norbert közreműködésével, amelyhez Petőfi bordala-
it, borverseit társították. 1980-ban Bodnár Sándor és Lippóczy Norbert a 
Kronachi Nyár keretében mutatta be ex libris-gyűjteményét. A németor-
szági kiállítás német és magyar nyelvű katalógusában Lippóczy Norbert 
előszava és Herbert Schwarz tanulmánya olvasható. A Tarnówi Múzeum 
1984-ben megjelent lengyel nyelvű katalógusa Lippóczy Norbert ex libris-

28 Semsey Andor: Szőlő és bor a kisgrafikákon. Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Bp. 1972. 3.   
29 Ébli Gábor: Műgyűjtés, múzeum, mecenatúra. Corvina Kiadó, Bp. 2008. 212−218.   
30 Semsey Andor: Szőlő és bor a kisgrafikákon. Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Bp. 1972. 3.; Semsey 
Andor: Szőlő és bor a kisgrafikákon. In: Kisgrafika. 11. (1972: 3. sz.); Bodnár István: Képzeletbeli uta-
zás térben és időben. In: Magyar Hírlap 1972. szeptember 23. 6.; Arató Antal: Újabb ex libris kiad-
ványok. In: Könyvtáros 23. (1973: 6. sz.) 368−371.
31 1976 őszén, a tavaszi szegedi kiállítását követően a debreceni egyetemen szőlős-boros ex librisei-
ből tárlata nyílt Lippóczy Norbertnek. Ekkor vehette át az aranydiplomáját a DATE Mezőgazdasági 
Egyetemi Karon.



230

gyűjteményéből az 1925 és 1976 között működő lengyel művészek alkotá-
saiból mutatott be válogatást.

A Magyar Mezőgazdasági Múzeumban rendezett harmadik kiállítás 
katalógusát32 ismét Semsey Andor írta, illetve állította össze. A kataló-
gus alcíme elárulja, hogy a válogatás a Lippóczy Norbert által 1973 és 1981 
között adományozott anyagot mutatja be. Az előszó sorait idézve: „…ez a 
világviszonylatban is egyedülálló tematikus gyűjtemény 3421 kisgrafikából, 
azaz ex librisből /könyvjegyből/ és alkalmi grafikából áll…”. 

Azóta a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár ex libris-gyűjte-
ménye újabb darabokkal bővült. Lippóczy Norberten kívül mások is ado-
mányoztak műveket, így ma a múzeum több mint 6000 ex librist és kisgra-
fikát őriz. Kecskés Katalin Magyar Könyvszemlében publikált A magyar 
ex libris-művészet című tanulmánya33 kitér Lippóczy Norbert gyűjtői és 
mecénási tevékenységére. Budapesten az Iparművészeti Múzeumban és 
az Országos Széchényi Könyvtárban; a keszthelyi Balaton Múzeum ex lib-
ris-gyűjteményeiben; valamint számos magángyűjteményben lelhető fel 
Lippóczy Norbert számára készült könyvjegy. 

2008-ban a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei könyvtárban nyílt kiállí-
tás Lippóczy Norbert ex libris-gyűjteményéből, amelyet a tarnówi Néprajzi 
Múzeum igazgatója nyitott meg. 

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár szervezeti egységé-
be tartozó VárMező Galéria Tessedik Termében rendeztek a Kisgrafika 
Barátok Körének anyagából kiállítást 2014 márciusában A magyar ex libris 
100 éve címmel.34 A kiállítást két előadás vezette be: előbb Palásthy Lajos, 
a Kisgrafika Barátok Köre titkárának vetítése volt látható, majd Vasné 
Tóth Kornélia, az Országos Széchényi Könyvtár tudományos munkatársa 
az ex libris-gyűjtés korábbi és mai fontosabb szereplőiről emlékezett meg.    
Vasné Tóth Kornéliának, aki 2016-tól felvételt nyert a Magyar Tudományos 
Akadémia köztestületi tagságába, három fontos kötete jelent meg az utób-
bi időben. 2015-ben könyv35 formájában is kézbe vehettük a doktori disz-
szertációját, amelyben – mint említettük – Lippóczy Norbert gyűjtői akti-
vitása is említésre került. 2016-ban megjelent Ex libris és képkultúra című 
könyvében36 külön fejezet foglalkozik a szőlészet és a borászat ex libriseken 
való megjelenésével. Törvényszerű módon Lippóczy Norbert több ex libri-
se is helyt kapott a gazdagon illusztrált munkában. 

32 Semsey Andor: Válogatás a Magyar Mezőgazdasági Múzeum Lippóczy Norbert gyűjteményének 
legújabb darabjaiból. Magyar Mezőgazdasági Múzeum,  Bp. 1982. 3.
33 Kecskés Katalin: A magyar ex libris-művészet. In: Magyar Könyvszemle 113. (1997: 4. sz.) 377–394. 
34 Vasné Tóth Kornélia: A magyar ex libris 100 éve. In: Agrárkönyvtári Hírvilág 21. (2014:  
1. sz.), 142–143.; A kiállításhoz katalógus is készült: A magyar ex libris 100 éve. Gyűjtemények kiállí-
tása (katalógus). Szerk. Vasné Tóth Kornélia. KBK Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület, Bp. 2014.
35 Vasné Tóth Kornélia: A moszkvai Rudomino-könyvtár hungarika ex librisei hazai és nemzetközi 
kontextusban. OSZK–Gondolat Kiadó, Bp. 2015.
36 Vasné Tóth Kornélia: Ex libris és képkultúra. OSZK–Kossuth Kiadó, Bp. 2016. 330–336.
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Az idei évben publikált könyvében37 foglalkozik Vasné Tóth Kornélia leg-
behatóbban Lippóczy Norbert munkásságával, hiszen múltunk neves ex 
libris-gyűjtői között őt előkelő hely illeti meg. Ezek mellett fontos megem-
líteni a szerző The Hungary-Related Bookplates of the Rudomino Library 
of Moscow in a Hungarian and International Context38 című tanulmányát, 
mely a krakkói Pedagógiai Egyetem által megjelentetett Ekslibris – znak 
własnościowy, dzieło sztuki. Studia i szkice (2018) című lengyel–angol nyel-
vű kötetben kapott helyet a krakkói nemzetközi tudományos ex libris-kon-
ferencián (2017) elhangzott előadás39 nyomán. Ebben a moszkvai kuta-
tás kapcsán a lengyel–magyar ex libris-élet kapcsolódási pontjait vizsgálja, 
kiemelten tárgyalva Lippóczy szerepét. 

Lippóczy Norbert mecenatúrájának első számú kedvezményezettje
– népművészeti tárgyai, ex librisei, Bem- és Petőfi-relikviái, valamint köny-
vei tekintetében – Tarnów városa volt. Az ottani Városi Könyvtárba került 
a híres Kalevala-gyűjteménye is. Lippóczy Norbert közel 30 000 dara-
bos ex libris-gyűjteményének legnagyobb, mintegy 20 000 lapot kitevő 
hányadát a Tarnówi Területi Múzeumnak adományozta, míg a borászat-
tal kapcsolatos könyvjegyeinek egy része Lippóczy Norbert adománya-
ként a Zielona Górai Bormúzeumba és a varsói Fukier Múzeumba jutott. 
Lippóczy Norbert a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár gyűjte-
ményeit gazdagító értékes adományaival foglalkozó értekezésem záró gon-
dolataként hadd idézzek Földyné Virány Judit Lippóczy Norbert könyv-
gyűjteménye a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban  című tanulmányából:
„…A közel másfél évtized alatt alkalmanként és nem mindig könnyű körül-
mények között juttatta a régi-régi szőlőbirtokos, majd borkereskedő család 
sarja szülőhazájába vissza az ő szempontjai szerint legilletékesebb országos 
múzeumba, a mintegy 1000 egységnyi könyv- és aprónyomtatvány gyűjte-
ményt. …Reméljük, hogy a gazdasági helyzet javultával arra is sor kerül-
het, hogy – az ugyancsak Lippóczy Norbert által a múzeumnak ajándéko-
zott régi családi bútorok között – az egész anyag akár egy önálló helyiség-
ben kutatható lesz.” 40

37 Vasné Tóth Kornélia: Múltunk neves ex libris gyűjtői. KBK, Bp. 2019. 111–112.
38 Kornélia Tóth Vas: The Hungary-Related Bookplates of the Rudomino Library of Moscow in a 
Hungarian and International Context. In: Ekslibris – znak własnościowy, dzieło sztuki. Studia i 
szkice. Red. Agnieszka Fluda-Krokos, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Krakowie. Kraków 2018. 57–71. Erről: Szerk. Agnieszka Fluda-Krokos Ex libris tanulmánykötet 
Krakkóban. http://www.oszk.hu/hirek/ex-libris-tanulmanykotet-krakkoban (megtekintve: 2019. 04. 
17.)
39 A krakkói konferenciáról beszámol a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2017. decemberi száma (14–19.), 
amelyben az angol nyelvű előadás magyar nyelvű változata is olvasható. 
40 Földyné Virány Judit: Lippóczy Norbert könyvgyűjteménye a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban. 
In: A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei, 1992−1994. Szerk. Fehér György. Magyar 
Mezőgazdasági Múzeum, Bp. 325−339.
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Tisztelettel adózunk Lippóczy Norbert41 emlékének, aki több alka-
lommal járt a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, és rendre újabb és 
újabb adományaival gazdagította gyűjteményeit. Értékes szakkönyvei-
nek,42 festményeinek, bútorainak egy részét, borcímke-gyűjteményét, vala-
mint szőlészeti-borászati tematikájú ex libriseiből több ezer darabot adott 
át az intézménynek. Szaktudásáról a Magyar Mezőgazdasági Múzeum 
Közleményeiben több alkalommal megjelent tanulmánya43 tanúskodik. 
1970-ben ő állította össze a múzeumnak ajándékozott ex libris-gyűjtemé-
nyét bemutató első katalógust, valamint megírta annak előszavát.44 A gyűj-
temény 1976-os szegedi tárlata alkalmából Lippóczy Norbert új, Szegeden 
kiadott katalógust állított össze.45 Így járt el 1978-ban a Tokajban46 rende-
zett ex libris-kiállítás alkalmával is. 

Lippóczy Norbert 90. születésnapján Tarnów város díszpolgára47 lett, 
Magyarországon a Becsületrend tiszti keresztjét és a Pro Cultura Hungarica 
kitüntetést érdemelte ki. Tarnówban utcát neveztek el róla, „Lippóczy 
Pince” elnevezésű tokaji borkülönlegességeket kínáló vendéglő nyílt, egy-
kori lakóháza emléktáblát kapott, a Petőfi téren kopjafája áll. Tállya neki 
köszönhetően „felkerül a magyar‒lengyel kapcsolatok térképére. 2012. 
június 2-án a tarnówi Bem József Magyarbarát Társaság küldöttsége, vala-
mint a Tarnówi Kerületi Múzeum delegációja kétnyelvű emléktáblával 
jelölte meg Lippóczy Norbert tállyai szülőházát.”48 

41 Balassa Iván: A tállyai Lippóczy család és Lippóczy Norbert. In: Tállyai tanácskozás előadásai: 
tudományos ülés Tállyán 1992. szeptember 2-án. Szerk. Bencsik János ‒ Bényey Gáborné. Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti Bizottság, a Sátoraljaújhelyi és a Tokaji Múzeumok Baráti 
Köreinek kiadványa, Tállya 1993. 110−119.; Szpunar, Andzrej: Lippóczy Norbert, Tarnów város dísz-
polgára. In: Gömörország folyóirat (Rimaszombat) 9. (2008: 2. sz.) 90‒91.; Kovács István: Balassi 
Bálint lengyelországi emléktáblái. In: Honismeret 33. (2005: 1. sz.) 66.  
42Szabó Gyula: Nagy értékkel gyarapodott a Magyar Mezőgazdasági Múzeum. In: Kertgazdaság 12. 
(1980: 5. sz.) 87−88.  
43 Lippóczy Norbert: Tokaj-hegyaljáról Lengyelországban 1726-ban. In: A Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum Közleményei, 1973−1974. Szerk. Takács Imre. Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Bp. 1975. 
161−166.; Lippóczy Norbert: A tokaji bor viszontagságos útja Lengyelországban a XVIII. század köze-
pén. In: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei, 1973−1974. Szerk. Takács Imre. Magyar 
Mezőgazdasági Múzeum, Bp. 1975. 166−172.; Lippóczy Norbert: Lengyel bor-útlevelek a XVIII. 
század első feléből, mint a tokaji borok kísérői. In: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei, 
1975−1977. Szerk. Takács Imre. Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Bp. 1978. 263−274. 
44 Lippóczy Norbert: Szőlő és bor az exlibriseken. Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Bp. 1970. 3–4.
45 Szerk. Lippóczy Norbert: Szőlő és bor a kisgrafikában. Csongrád megyei Tanács–Szeged megyei 
városi Tanács, Szeged 1976. 
46 Lippóczy Norbert: Szőlő és bor az ex libriseken és alkalmi kisgrafikákon. Helytörténeti Múzeum, 
Tokaj 1978.
47 Bukowski, Tadeusz: A magyar díszpolgár. In: Magyar Napló 13. (2001. 4–5–6. sz.) 74–75. 
48 Kovács István: Lippóczy Norbert szülőházánál. In: Új Ember 68. (2012. június 24.) 11. 



233

Norbert Lippóczy, a patron of two countries

MATITS FERENC

Norbert Lippóczy (1902, Tállya – 1996, Tarnów) was born in the Tokaj 
region, acquired a degree in agricultural engineering in Debrecen and set-
tled in Tarnów in 1929, where he married a Polish woman and had a child. 
In his second, chosen, home he became a successful businessman deal-
ing in Hungarian wines until World War II. During the war he became a 
Soviet POW, and was condemned to prison and work camp after an escape 
attempt. He could only reunite with his family in 1953. This paper, which 
gives an outline of his collecting activities, presents the beginning of his 
collections, their scope and their fate. Three years after his return from 
captivity he donated to the Museum of Ecclesiastical History in Tarnów 
his valuable stained glass collection, amounting to 200 items, as well as 
his Hucul potteries. The main recipient of Lippóczy’s patronage was the 
town of Tarnów, receiving his folk art and ex libris collections, Bem and 
Petőfi mementoes and books. The local municipal library received his 
famous Kalevala collection as well. Of his 30,000 item ex libris collection 
Lippóczy donated the largest part, around 20,000 pieces, to the Museum 
of the Tarnów Region, while some of his furniture and paintings, viti-
culture related ex libris and prints, wine labels and books on viniculture 
were acquired by the Museum and Library of Hungarian Agriculture in 
Budapest. Our museum organized several exhibitions of his ex libris col-
lection, both in Budapest and several major Hungarian towns as well as 
abroad, including Czechoslovakia, Poland, Bulgaria and Italy. It is known 
that Lippóczy sent viticulture related ex libris to the Wine Museum in 
Zielona Gora and the Fukier Museum in Warsaw. He became an honorary 
citizen of Tarnów and received several Hungarian decorations. In Tarnów 
a street and a tavern were named after him, and both his homes in Tarnów 
and Tállya are marked with memorial plaques.      
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1. kép. Klemens Raczak (1911–2008) lengyel grafikus: Szűz Mária Jézussal, 1980. 
(Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Numizmatikai Gyűjteménye  
ltsz.: 81.56.1.)
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2. kép. Rajmund Lewandowski (1927–1986) lengyel grafikus:  
Ex libris Norbert Lippóczy, 1980. (Magyar Mezőgazdasági Múzeum és 
Könyvtár Numizmatikai Gyűjteménye ltsz.: 80.86.1.)
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3. kép. M. Fils (Otakar Marik) (1915−2006) cseh grafikus:  
Ex libris Norbert Lippóczy. (Magyar Mezőgazdasági Múzeum  
és Könyvtár Numizmatikai Gyűjteménye ltsz.: 80.100.1.)
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4. kép. Malgorzata Korolko (1922−2010) lengyel grafikus: Ex libris Norbert 
Lippóczy, 1972. (Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Numizmatikai 
Gyűjteménye ltsz.: 72.829.1.6.)
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5. kép. Szőlő és bor az ex libriseken. Kiállítási katalógus. Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum, Budapest, 1970. 
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6. kép. Szőlő és bor a kisgrafikákon. Kiállítási katalógus. Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum, Budapest, 1972.
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7. kép. Lippóczy Norbert, Tarnów, 1968.  
(Fénykép ismeretlentől.) MMgMK Agrártörténeti Szakkönyvtár.
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8. kép. Lippóczy Norbert levele a Magyar Mezőgazdasági Múzeum Könyvtárának, 
Tarnów, 1990. november 17. MMgMK Agrártörténeti Szakkönyvtár.





243

Bereczki Máté gyümölcsnévadói 
tevékenysége a Dörgő Dániellel folytatott 
levelezéskötet tükrében

PELCZÉDER KATALIN

1. Bereczki Mátét a 19. századi gyümölcstermesztés kiemelkedő alakjaként 
tartjuk számon: megalapozta a hazai tudományos pomológiai irodalmat, 
amellett mezőkovácsházi gyümölcsöskertjének fajtagazdagságával európai 
ismertségre is szert tett. A legfontosabb munkája az 1877 és 1887 között 
négy kötetben megjelent Gyümölcsészeti vázlatok,1 amely több mint ezer 
gyümölcsfajta részletes leírását tartalmazza. Folyóiratokban is rendsze-
resen publikált, de munkássága igen fontos részét képezi az az igen kiter-
jedt – és csak részben kiadott – levelezése is, melyet korának legkiválóbb 
gyümölcstermesztéssel és -nemesítéssel foglalkozó szakembereivel, továb-
bá gazdálkodókkal és a gyümölcstermesztés iránt érdeklődőkkel folytatott.2 
Mezőtúron lakó barátjával, Dörgő Dániel földbirtokossal több mint 18 éven 
át, 1871 és 1889 között levelezett rendszeresen. Dörgő Dánielnek köszön-
hető, hogy ez a levelezés fennmaradt, ugyanis ő volt az, aki összegyűjtötte, 
sorba rendezte, és beköttette az évek során összegyűlt kilencszáznál is több 
levelet.3 Ez a levélgyűjtemény később a Magyar Mezőgazdasági Múzeum 
személyi emlékanyag-gyűjteményébe került.4 A hatalmas terjedelmű kéz-
iratos anyag 2012 és 2018 között elektronikus formában jelent meg. A kéz-
irat gondozása, szerkesztése és jegyzetekkel való ellátása Tolnay Gábor és 
Takáts Rózsa munkája.5 

Miért bír nagy jelentőséggel a megjelentetett levelezéskötet? Bár Bereczki 
Máté a munkája betetőzéseként számon tartott Gyümölcsészeti vázlatokon 
kívül folyóiratokban is sokat és rendszeresen publikált, életműve fontos 
részének tekinthetjük a levelezését is. Surányi Dezső a következőképpen 
fogalmaz: „a Bereczki-levelezés kiadása azt a »hézagot« tölti ki, amit a vir-

1 Bereczki Máté: Gyümölcsészeti vázlatok I‒IV. Arad 1877–1887. 
2 Tolnay Gábor: Bevezetés. In: Bereczki Máté és Dörgő Dániel levelezése I–VII. Szerk. és jegyzetek-
kel ellátta Tolnay Gábor. Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár, Szolnok. 2012–2018. I. 11–35. (23.)
3 Uo. 30–31.
4 Uo. 33.
5 Bereczki Máté és Dörgő Dániel levelezése I–VII. Szerk. és jegyzetekkel ellátta Tolnay Gábor. 
Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár, Szolnok 2012–2018.; Bereczki Máté és Dörgő Dániel 
levelezése VIII. A levelezésben szereplő gyümölcsfajták. Szerk. Takáts Rózsa. Verseghy Ferenc 
Elektronikus Könyvtár, Szolnok 2018. 
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tuális munka és a Gyümölcsészeti vázlatok című négykötetes munka lap-
jai nem tudtak kitölteni”.6

Sem a négykötetes gyümölcsfajta-leírása, sem a szakfolyóiratokban meg-
jelent tanulmányai nem adják Bereczki kertjének hiánytalan fajtajegyzé-
két, azaz a teljes életművet; viszont a szakmabeliekkel és barátokkal vál-
tott leveleiből a hiányzó részletek sok esetben kipótolhatók. Azonban nem-
csak a pomológusok forgathatják haszonnal a levelezésköteteket, hanem 
több más tudományág is forrásként tekinthet rá, melyeket Tolnay Gábor 
mind számba vesz a kötet bevezetésének ajánlásában: a történészeket, az 
agrártörténészeket, az etnográfusokat és a filológusokat is.7 Bereczki Máté 
a modern pomológia létrehozásában játszott igen jelentős szerepe mellett  
ugyanis kiemelkedő névalkotó munkát is végzett. Egy korábbi tanulmány-
ban már foglalkoztam Bereczki Máténak a névadásra és névhasználat-
ra vonatkozó elveivel, illetve az általa tudományos névként használt gyü-
mölcsfajta-elnevezések sajátosságaival;8 jelen írásban pedig azt vizsgálom 
meg, hogy ezek közül a saját alkotású nevekre nyelvi szempontból mi jel-
lemző.

2. Bevezetésképpen szükséges néhány szót ejteni a pomológiai szak-
nyelv 19. századi történetéről. Sok tudományterület – köztük a pomológia 

– szaknyelvének a fejlődésében, azon belül a tudományos nomenklatúra  
kialakulásában is fordulópontot jelentett ez a század. A nyelvújítás-
nak a tudományos terminológiák bővítésében és azok elemeinek a rend-
szerezésében igen fontos szerepe volt, ami a gyümölcstanban is éreztet-
te hatását. A 19. század Nyugat-Európában a pomológia virágkora: főleg 
Német- és Franciaországban sorra születtek a gyümölcsészeti szakmun-
kák; számos új gyümölcsfajtát hoztak létre és terjesztettek el, sok új fajta 
került be Magyarországra is. A nyugati irodalom hatása alatt bontakozott 
ki a 19. századi magyar pomológia is, melynek két legjelentősebb műve: 
Entz Ferenc Kertészeti Füzetek9 és Bereczki Máté Gyümölcsészeti vázla-
tok című munkája. A feudális gyümölcsgazdálkodás helyét kezdte átvenni 
az üzleti gyümölcsészet, és lassan a faiskolák válnak a fajták fő terjesztői-
vé. Mindezeknek a változásoknak nyelvi következményei is voltak, melyek 
közül itt csak néhány fontosabbat sorolok föl.10 A sok új fajta megjelené-
se jelentősen megnövelte a nevek számát. Olykor nehéz volt eligazodni a 

6 Surányi Dezső: Bereczki Máté gyümölcsfajtái. In: Bereczki Máté és Dörgő Dániel levelezése I–
VII. Szerk. és jegyzetekkel ellátta Tolnay Gábor. Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár, Szolnok 
2012–2018. I. 36–55. (49.)
7 Tolnay Gábor: Bevezetés. In: Bereczki Máté és Dörgő Dániel levelezése I–VII. Szerk. és jegyzetek-
kel ellátta Tolnay Gábor. Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár, Szolnok 2012–2018. I. 11–35. (11.)
8 Pelczéder Katalin: A tudományos gyümölcsfajta-névadás és Bereczki Máté névalkotó tevékenysé-
ge. In: Bereczki Máté és Dörgő Dániel levelezése I–VII. Szerk. és jegyzetekkel ellátta Tolnay Gábor. 
Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár, Szolnok 2012–2018. III. (2014) 20–43.
9 Entz Ferenc: Kertészeti füzetek (15 füzet). Pest 1854‒59.
10 Részletesebben lásd Pelczéder Katalin: A gyümölcstani szaknyelv kialakulása és története. In:  
A nyelv – rendszer, használat, alkalmazás. Szerk. Bátyi Szilvia – Vígh-Szabó Melinda. Pszicho ling-
visztikai tanulmányok V. Tinta Könyvkiadó, Bp. 2015. 349–360. 
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nevek és az általuk jelölt fajták között, melyre kísérletet tettek a szakírók, 
köztük Bereczki Máté is. A nevek sokasodása magával hozta a névalkotá-
si eljárások megváltozását is. Az új nevek mesterséges névalkotó tevékeny-
ség eredményei, és a korábban legnagyobb arányú belső szóalkotásmódok 
helyett a tükörfordítás és a névátvétel vált uralkodóvá. Ennek köszönhetően  
a népi és a tudományos névhasználat, illetve a természetes és mestersé-
ges névadás eljárásmódjai között szakadék alakult ki. Az idegen nyelvi név-
minták jelentős hatással voltak a névadásra: mind a nevek szerkezeti felépí-
tését illetően (növekszik a nevek terjedelme, egyre több a legalább három 
vagy akár annál több funkciót kifejező elnevezés, valószínűleg a gyümölcs 
minél pontosabb megnevezése munkál a háttérben; pl. Magyar / kormos 
/ renet / alma);11 mind a névben kifejeződő tartalom tekintetében (a gyü-
mölcs sajátosságainak – szín, forma, íz stb. – a kifejezése a névben háttér-
be szorul, az emlékeztető szerepű, „tiszteleti” nevek viszont előtérbe kerül-
nek: pl. Pétery Károly).12 

2.1. A három fő névalkotási mód: a névátvétel, a tükörfordítás és a belső 
szóalkotásmódok.13 A névalkotási módok vizsgálata során azzal is feltétle-
nül számolni kell, hogy a tudományos nomenklatúra részévé tett elneve-
zés alapja honosított fajta, vad faj változata, tájfajta vagy valaki által előál-
lított új fajta. 1. Honosított fajták esetében a legtöbb esetben – nem megle-
pő módon – névátvétellel vagy tükörfordítással számolhatunk (pl. francia 
Petit-Blanquet > magyar Kis fehérke).14 2. A tájfajtáknál többnyire a népi 
elnevezést emelik be a tudományos nomenklatúrába (pl. Fekete tányéral-
ma,15 Daru alma16), esetleg kisebb módosítással, kiegészítéssel, pontosítás-
sal (pl. Sólyomalma > Téli csíkos sólyomalma)17: ezen nevek között mind-
egyik névalkotási móddal találkozhatunk, ám a többségük belső keletkezé-
sű elnevezés. 3. Az újonnan előállított fajták elnevezése során nem folya-
modhattak a tükörfordítás vagy a névátvétel megoldásához, hanem saját 
alkotású nevekre volt szükség. A továbbiakban a Bereczki Máté által tudo-
mányos gyümölcsfajtanévként használt elnevezések közül ezt az utóbbi, kis 
számú csoportot vizsgálom.

Feltételezhetjük, hogy az új nevek megalkotása során a meglévő nevek 
szolgáltak mintául: hiszen fontos, hogy a név beilleszkedjen a hivatalos ter-
minológiába, hasonló legyen az ott megszokott nevekhez, egyszóval „név-
szerű” legyen. Ebben vajon az idegen nyelvi minták játszották a nagyobb 

11 Bereczki Máté: Gyümölcsészeti vázlatok I‒IV. Arad 1877–1887. III. 453.
12 Uo. III. 379
13 Pelczéder Katalin: A tudományos gyümölcsfajta-névadás és Bereczki Máté névalkotó tevékenysé-
ge. In: Bereczki Máté és Dörgő Dániel levelezése I–VII. Szerk. és jegyzetekkel ellátta Tolnay Gábor. 
Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár, Szolnok 2012–2018. III. (2014) 39.
14 Bereczki Máté és Dörgő Dániel levelezése I–VII. Szerk. és jegyzetekkel ellátta Tolnay Gábor. 
Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár, Szolnok 2012–2018. III. (2014) 195.
15 Bereczki Máté: Gyümölcsészeti vázlatok I‒IV. Arad 1877–1887. IV. 339.
16 Uo. I. 421.
17 Uo. IV. 351.
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szerepet vagy pedig a tájfajták hagyományos, népi elnevezései? Mit diktált 
a kor névdivatja? Mi jellemző ezekre a nevekre a névadás motivációja, sze-
mantikai tartalma és a név szerkezeti felépítése szempontjából? 

2.2. A nevek vizsgálata előtt érdemes áttekinteni, hogy a 19. században 
melyek azok a meglévő névmodellek, amelyekre az új névadók támaszkod-
hattak. A gyümölcsnevek különböző osztályozási szempontjai közül (lásd 
1. keletkezéstörténet, 2. névszerkezet és lexikális-morfológiai sajátosságok, 
3. névadási motiváció) a névadási motiváció szerinti bemutatást gondolom 
célravezetőnek a jelen tanulmányban, mivel Bereczki neveinek az elem-
zése során is ezt a szempontot helyeztem előtérbe, másrészt a 19. száza-
di, mesterséges névadásban is ezen a területen történt jelentős elmozdulás.  
A nevek funkcionális-szemantikai osztályozása során – a gyümölcs fajá-
nak a megjelölésén kívül – a következő kategóriák különböztethetők meg:18 

1. kifejezi a gyümölcs valamely sajátosságát
1.1. a gyümölcsnek (vagy valamely részének) központi, lényegi sajátos-

sága
1.1.1. mérete: apró/muskotályalma, fontos/alma, öreg/birsalma, öregsze-

mű/cseresznye
1.1.2. alakja: hegyes/alma, kerekded/alma, leánycsecsű/alma, tányér/alma
1.1.3. színe: fekete/cseresznye, kormos/alma, sár/szilva, vörösbelű/körte, 

zöld/muskotály
1.1.4. íze: borízű/alma, édes/alma, igen édes/alma, keserű/mandula, 

mézes/körte, nádméz/körte
1.1.5. illata: ánizs/körte (?), tömjén/körte
1.1.6. héja, felülete: bőrhéjú/dinnye, kopasz/barack, mohos/alma, selyem/

alma, szőrtelen/sima/barack
1.1.7. hangja: csattogó/eper, csengő/alma
1.1.8. anyaga, állaga: darás/alma, kásás/körte, kemény/alma, leves/körte, 

puha/alma
1.1.9. más gyümölcshöz való hasonlósága: kökény/szilva, narancs/alma
1.1.10. más dologhoz való hasonlósága: macskafejű/körte
1.1.11. a növény életmódja: szelíd/alma, vad/alma
1.1.12. a növény alkata: fái/egres, folyó/szeder, földi/szeder
1.1.13. a növény valamely részének (szára, levele stb.) tulajdonsága: 

horgasmagú/szilva, hosszúszárú/körte, magvaváló/barack
1.1.14. az érés körülményei: orozva termő/körte, titkon érő/körte
1.1.15. egyéb: császár/körte, jóféle/öreg/alma, közönséges/barack 
1.2. a gyümölcs viszonya valamely külső dologhoz, körülményhez  

(a gyümölcs periférikus tulajdonsága)
1.2.1. helyhez
1.2.1.1. élőhelye: erdei/vadalma, kerti/egres, mezei/egres

18 Pelczéder Katalin: Magyar gyümölcsnevek. Tinta Könyvkiadó, Budapest 2018.
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1.2.1.2. vélt vagy valós származási hely: besztercei, boszniai/alma, havas-
alji/körte, masáncki/alma, olasz/gesztenye, Salzburger/körte, tengeri/
barack

1.2.2. személyhez: Mészáros Benedek, Gerellyés/körte, Nágovics/körte
1.2.2.1. elterjesztője, ismertetője: Orbai/alma
1.2.2.2. felfedezője, nemesítője: Balogh/renetje
1.2.3. időhöz
1.2.3.1. érési idő: Boldogasszony/almája, cseresznyével érő/körte, eleve 

érő/alma, nyári/pergament, pünkösdi/körte, Szent Iván/alma
1.2.3.2. ameddig eltart, eláll: álló/körte, húsvéti/rozmaring, sokáig álló/

alma, szent benedeki/alma, telelő/alma
1.2.3.3. ahányszor terem: kétszer érő/füge
1.2.4. funkciója, felhasználása, hatása: hideglelő/szilva, sózó, sütő/körte
2. a funkció nem áll kapcsolatban a denotátummal
2.1. emlékeztető funkció: Budai Domokos/alma, Entz-féle/rozmaring, 

királyné asszony/körtéje
2.2. konvencionális funkció: Zala ura

3.1. Bereczki Máté jó pár hazai gyümölcsfajtának adott nevet: például 
olyan régi, ismeretlen, hazai fajtáknak, melyeknek a nevük sem volt ismert 
(pl. Ottrubay pirókja,19 Pusztai sárga alma20). Elvétve az is előfordult, hogy 
már névvel bíró, ismert gyümölcsnek adott új nevet, általában azért, mert a 
használatban lévőt helytelennek vélte, vagy csak „korrigálta” a mások által 
adott neveket, illetve a népnyelvi neveket (pl. Balogh arankája > Balogh 
renetje,21 sóvári alma > Porzsolt-féle sóvári alma22). Bereczki Máté való-
di „gyermekeinek” azonban az az öt gyümölcsfajta tekinthető, melyet ő 
maga hozott létre újonnan: három almafajtát, a sikulai alma magvairól az 
Ágnes téli almáját,23 a Jolánkát24 és a Pétery Károlyt;25 továbbá két szilvafaj-
tát, a Brassai szilváját Coë aranycsepp szilvájának magváról26 és a Dániel-
szilvát a zöld ringló magváról.27 Az almák közül az elsőt, Ágnes téli almá-

19 Uo. II. 141.
20 Uo. I. 395.
21 Uo. II. 347.
22 Uo. IV. 253.
23 Bereczki Máté: Gyümölcsészeti vázlatok I‒IV. Arad 1877–1887. IV. 349. Bereczki Máté és Dörgő 
Dániel levelezése I–VII. Szerk. és jegyzetekkel ellátta Tolnay Gábor. Verseghy Ferenc Elektronikus 
Könyvtár, Szolnok 2012–2018. V. 506.
24 Bereczki Máté: Gyümölcsészeti vázlatok I‒IV. Arad 1877–1887. III. 377. Bereczki Máté és Dörgő 
Dániel levelezése I–VII. Szerk. és jegyzetekkel ellátta Tolnay Gábor. Verseghy Ferenc Elektronikus 
Könyvtár, Szolnok 2012–2018. III. 230.
25 Bereczki Máté: Gyümölcsészeti vázlatok I‒IV. Arad 1877–1887. III. 379. Bereczki Máté és Dörgő 
Dániel levelezése I–VII. Szerk. és jegyzetekkel ellátta Tolnay Gábor. Verseghy Ferenc Elektronikus 
Könyvtár, Szolnok 2012–2018. IV. 200.
26 Bereczki Máté: Gyümölcsészeti vázlatok I‒IV. Arad 1877–1887. III. 503.
27 Bereczki Máté: Gyümölcsészeti vázlatok I‒IV. Arad 1877–1887. IV. 359. Bereczki Máté és Dörgő 
Dániel levelezése I–VII. Szerk. és jegyzetekkel ellátta Tolnay Gábor. Verseghy Ferenc Elektronikus 
Könyvtár, Szolnok 2012–2018. VI. 201.
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ját kedves tanítványáról, Sármezey Ágnesről keresztelte el,28 és ugyanez 
volt a névadás motivációja a Sármezey Jolánkáról elnevezett Jolánka nevű 
alma esetében is.29 A Pétery Károlyról a következőket írja: „Nevét vise-
li az én feledhetlen emlékű barátomnak, Pétery Károly, volt országgyűlé-
si képviselőnek [...]. E lánglelkű hazafi, a ki a gyümölcsészet iránt is mele-
gen érdeklődött, megérdemli, hogy emlékét egy jeles gyümölcsfaj sokáig 
őrizze és tartsa fön közöttünk. […] Ezúttal kapja először útlevelét, melylyel 
a világban bemutathatja magát.”30 A szilvák közül a Dániel-szilva szintén 
egy hű barátjának, méghozzá a levelezéskötet Dörgő Dánieljének a nevét 
viseli.31 Egy levelében – a kötetben található gyümölcsleírást megelőzve 

– hangot ad örömének, hogy a Dániel-szilva egyik oltványa végre termést 
hozott, ami majd remélhetőleg a gyümölcs leírását is lehetővé fogja tenni.32  
A Brassai szilváját egy híres gyümölcsésznek ajánlotta: „az 1880-ban jobb-
létre szenderült Brassai (Kronstädter) József, Erdélynek egyik, közbecsü-
lésben állott gyümölcsésze emlékéül fönebbi névre kereszteltem el”.33 Az 
öt név mindegyikére az jellemző, hogy egy-egy személy nevét tartalmaz-
za, ám a gyümölcs és a személy között nem áll fönn kapcsolat, hanem egy-
szerűen a tisztelet, illetve az emlékeztetés a funkciója az elnevezéseknek. 
Az emlékeztető funkciójú nevek nagyobb számban a 19. század mestersé-
ges névadásában jelentek meg, majd a 19–20. század jellegzetes névtípusá-
vá váltak. 

3.2. Nem előzmény nélküli a személy nevét tartalmazó névtípus a ma  -
gyar gyümölcsészetben sem, érdemes e névtípus történetének a nyomába 
eredni. Személynevek a magyar gyümölcsfajtanevekben a 16. században, 
a gyümölcskertészet nagy évszázadában jelentek meg (pl. Székely Lukács 
barackja,34 Török György almája35). A személynevek feltűnése gyümölcs-
nevekben összefügghet azzal, hogy akkortól főúri kertekben folyt a neme-
sítés, gyümölcskedvelő urakról, híres kertészekről szólnak a híradá sok, és 
a tudatos névadás első példáival is ekkor találkozunk. A személyről elne-
vezett gyümölcsök ‒ legalábbis a 19–20. századi példák ezt mutatják ‒ leg-
gyakrabban mesterséges névadás eredményei. A 16–18. századi nevek-
nél a névadás pontos oka általában nem tudható, a név mögött rejlő sze-
mély kevés példától eltekintve nem ismert, a névadás indítékaira legfel-
jebb az újabb kori adatok fényében tudunk következtetni. Néhány esetben 
azonban még az is csak sejthető, hogy valóban személynév rejlik a gyü-
mölcselnevezésben. Ilyen például a Lippay János Posoni kertjében előfor-

28 Bereczki Máté: Gyümölcsészeti vázlatok I‒IV. Arad 1877–1887. IV. 349.
29 Uo. III. 377.
30 Uo. III. 379.
31 Uo. IV. 359. 
32 Bereczki Máté és Dörgő Dániel levelezése I–VII. Szerk. és jegyzetekkel ellátta Tolnay Gábor. 
Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár, Szolnok 2012–2018. VI. 201.
33 Bereczki Máté: Gyümölcsészeti vázlatok I‒IV. Arad 1877–1887. III. 503.
34 Takáts Sándor: Rajzok a török korból. MTA, Budapest 1917. 373.
35 Uo. 373.
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duló Gerellyés körte36 első névrésze, mely vagy köznévi származék vagy 
családnév.37 Keresztnevek és személyt jelölő köznevek esetében általában 
nem ismerhető és fel sem deríthető a névadó személye (pl. 1732: Lŏrincz 
Kovács kŏrtŏvéljfa,38 1606: melliet neu zerint pap korteöuelienek hinak39). 
A családnevet tartalmazó gyümölcsnevek egy részénél szintén nem ismert 
a névben rejlő személy (1667: Méſzárós Benedek, avagy Havas, ali koertvél;40 
1667: Nágovics koertvél41); de könnyebben kideríthető, mint a keresztnévi és 
köznévi gyümölcsnevek esetében: például Székely Lukács híres gyümölcs-
termelő volt a 16. században, a Nádasdy Tamás kertjében található Székely 
Lukács barackja az ő nevét viseli.42

A gyümölcsnévben megemlített személy ismerete azért fontos, mert 
segít a névadási motiváció megállapításában. A személynevet tartalma-
zó gyümölcsneveknél ugyanis a névadás alapja más és más lehet: 1. a sze-
mély és a gyümölcs között fennállhat valamilyen kapcsolat, 2. a kereszt-
név utalhat az érés vagy az eltarthatóság idejére is (lásd 1800-as évek eleje: 
Kutyfalvi Niari katalin kŏrtŏély)43, 3. illetve az emlékeztetés szándéka, a 
tiszteletadás is közrejátszhatott a névadásban (pl. Jolánka, Kossuth-körte). 
A motiváció megállapításához tehát további támpontok is szükségesek: 
ehhez pedig nagyon jól használhatók Bereczki Máté gyümölcsleírásai és 
levelezése egyaránt, mivel részletes információval szolgálnak az elnevezés 
folyamatáról, mikéntjéről.

Az elnevezésben említett személy lehet a gyümölcs felfedezője, neme-
sítője, oltója: többnyire kertészek, gazdálkodók nevét viselik ezek a gyü-
mölcsfajták. Ide tartozónak vélhető a régi nevek közül a fent említett 
Székely Lukács barackja; a 19. századtól pedig számos ilyen példát talá-
lunk: pl. Henter magonca (az udvarán véletlenül kelt magról)44, Porzsolt-
féle sóvári alma (az oltóvessző tőle származik)45. A Gyümölcsészeti vázla-
tokban nem, csak a levelezéskötetben szereplő, Bereczki által adott név a 
Bartha almája, mely egy általa hazainak gyanított, ismeretlen fajtát jelöl, 
és arról a Bartha Ferencről nevezte el, akitől példányokat kapott belőle.46  

36 Lippay János: Posoni kert. I–III. Nagyszombat–Bécs 1664–1667. Fakszimile kiadás: Akadémiai 
Kiadó, Budapest 1966. III. 151.
37 Vö. 1437: Johannes Gerelyes, 1574: Albertus Gereles személynevek. Kázmér Miklós: Régi magyar 
családnevek szótára. XIV–XVII. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest 1993.
38 SzT. = Főszerk. Szabó T. Attila [I‒VII.], Vámszer Márta [VIII‒XI.], Kósa Ferenc [XII‒]: Erdélyi 
magyar szótörténeti tár Kriterion Könyvkiadó, Bukarest – Akadémiai Kiadó, Budapest – Erdélyi 
Múzeum-Egyesület, Kolozsvár 1975–. VI. 948.
39 SzT. XI. 992.
40 Lippay János: Posoni kert. I–III. Nagyszombat, Bécs 1664–1667. Fakszimile kiadás: Akadémiai 
Kiadó, Budapest 1966. III. 152. 
41 Uo. III. 151.
42 Takáts Sándor: Rajzok a török korból. MTA, Budapest 1917. 373.
43 SzT. IX. 734.
44 Bereczki Máté: Gyümölcsészeti vázlatok I‒IV. Arad 1877–1887. IV. 471–472.
45 Uo. IV. 253.
46 Bereczki Máté és Dörgő Dániel levelezése I–VII. Szerk. és jegyzetekkel ellátta Tolnay Gábor. 
Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár, Szolnok 2012–2018. III. 113.
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A névben szereplő személy lehet a gyümölcs elterjesztője egy adott tele-
pülésen vagy nagyobb területen, avagy a fajta első szakmai ismertetője. Az 
1304-es adatolású kalmár/körtét47 a TESz.48 a ném. Krämerbirne ’kalmárok 
árulta aszalt körte’ megfelelőjének tartja, tehát amennyiben fajtanévnek 
tekinthetjük, a név valamilyen aszalásra alkalmas körtefajtát jelenthetett, 
amely kalmárok által terjedt el. Közismert, külföldi példa a Williams: ezt 
Williams, London környéki kertész kezdte el terjeszteni,49 Magyarországon 
Entz Ferenc nevezte először vilmos/körtének.50 Bereczki Máté nevezett el 
egy almafajtát Orbai-almának Orbai Mihályról: „E végett írtam Orbay 
Mihály bátyámnak, a kinek ezen almafaj elterjesztése és megismertetése 
körül, tudtommal, legtöbb érdeme van, hogy engedné meg nekem, hogy 
ezen almát »Orbai alma« névre keresztelhessem. […] Legyen e név, mon-
dám emlékeztető arra is, a ki elterjesztette, s némileg azon vidékre is, a 
hol mindjárt keletkezése után, nagyban elterjedt”.51 Más példák: Balogh 
renetje (ő kezdte megismertetni és terjeszteni), 52 Bazalicza rozmarinja53  
(a kertjéből terjedt el). 

A másik gyakori motiváció, ami a 19. századi nevekben és Bereczki elem-
zett neveiben is megjelenik: az emlékeztető funkció. Ennek első ismert 
magyar példája szintén a 16. századból való: a királyné asszony/körtéje.54 
Nádasdy Tamás említ egy levelében egy kiváló körtefajtát, melyet ő maga 
azért nevezett el királyné asszony körtéjének, mivel gyakran küldött belőle 
a királyi udvarba, és az a királyné kedvence volt.55 A Nádasdy-levelezésből 
még az is kiderül, hogy ez tehát a mesterséges névadás egyik első példá-
ja is. A korai példa ellenére feltételezhető, hogy az emlékeztető funkciójú  
nevek számának igen nagy mértékű megnövekedésére az idegen nyelvi 
minták is jelentős hatással voltak. Az emlékeztető funkciójú és személy-
nevet tartalmazó gyümölcsfajtanevekben a megnevezett személy leggyak-
rabban 1. pomológus, gyümölcsnemesítő; 2. valamely híres (történelmi) 
személyiség; 3. az elnevező rokona, barátja, tanítványa. Lássuk a példá-
kat! Bereczki hozta létre az Entz-(féle) rosmarin (alma) nevet tudóstár-
sáról, Entz Ferencről.56 A Kossuth-körte név Bereczki kortársának, Gelsei 

47 Szamota István (gyűjtötte) – Zolnai Gyula (szerk.): Magyar oklevél-szótár. Régi oklevelekben és 
egyéb iratokban előforduló magyar szók gyűjteménye. Pótlék a Magyar nyelvtörténeti szótárhoz. 
Hornyánszky, Budapest 1902–1906. [Hasonmás kiadás: Állami Könyvterjesztő Vállalat, Budapest 
1984.]
48 TESz. = Főszerk. Benkő Loránd: A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára I–III. Akadémiai 
Kiadó, Budapest 1967–1976. + Mutató. Akadémiai Kiadó, Budapest 1984.
49 Bereczki Máté: Gyümölcsészeti vázlatok I‒IV. Arad 1877–1887. I. 259.
50 Entz Ferenc: Kertészeti füzetek (15 füzet). Pest, 1854‒59. VI. 18–9.
51 Bereczki Máté: Gyümölcsészeti vázlatok I‒IV. Arad 1877–1887. III. 125.
52 Uo. II. 347.
53 Bereczki Máté és Dörgő Dániel levelezése I–VII. Szerk. és jegyzetekkel ellátta: Tolnay Gábor. 
Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár, Szolnok 2012–2018. IV. 122.
54 Takáts Sándor: Rajzok a török korból. MTA, Budapest 1917. 368.
55 Uo. 368.
56 Bereczki Máté: Gyümölcsészeti vázlatok I‒IV. Arad 1877–1887. III. 415.



251

Bíró Vincének az alkotása.57 A családtagokról, barátokról elnevezett fajták 
gyakrabban keresztnevek (olykor becenevek), amit valószínűleg a kapcsolat 
személyesebb volta indokol. Ezekre láttunk példákat fent, de már Entznél 
is előfordult (pl. Thilda ’őszibarackfajta’),58 és később szintén meglévő név-
típus (pl. Ilonka ’körtefajta’).59

4. Ebből a rövid elemzésből is látható, hogy a pomológiai terminológia 
átalakulásában és gazdagodásában fontos időszak volt a 19. század és azon 
belül Bereczki Máté tevékenysége. A nevek keletkezési körülményeinek 
a vizsgálatában és a névadás motivációjának a megállapításában jelentős 
támaszt nyújt az az igen gazdag forrásanyag, amit a fenti elemzésben is fel-
használtam; szemben a korábbi évszázadok szűkösebb forrásaival, melyek-
ben elsősorban névadatokat, illetve Lippay korától kezdve fajtaleírásokat 
találunk, ám a gyümölcsök névadásának indítékaival kapcsolatosan inkább 
csak feltevéseink lehettek.

The pomology nomenclature of Máté Bereczki based on 
his correspondence with Dániel Dörgő

KATALIN PELCZÉDER

Máté Bereczki was an outstanding figure of 19th century fruit production 
as the founder of Hungarian pomology literature and the reinventor of 
pomology nomenclature. Apart from his magnum opus, Pomology sketches 
(1877‒1887), his correspondence with other contemporary experts is also a 
major part of his legacy. The collected correspondence with his friend the 
landowner Dániel Dörgő, that previously only existed in manuscripts, was 
published in seven volumes between 2012‒2018. The collection completes 
his legacy with further details such as the description of fruit breeds. This 
paper, based on the Pomology sketches and the collected letters as sources, 
presents a section of Bereczki’s pomology nomenclature activity, par-
ticularly the names given to his own novel breeds, but considering other 
aspects of his nomenclature. It also gives an overview of the 19th century 
history of pomology jargon as a background. The survey examines the fruit 
names from the viewpoint of naming motivation and their semantic con-
tent. Their characteristic is that most of them contain personal names, as a 
way of expressing respect or serving as mementoes, usually of friends, rela-

57 Uo. II. 53.
58 Entz Ferenc: Kertészeti füzetek (XV füzet). Pest 1854‒59. XII. 23.
59 Szerk. Tomcsányi Pál: Gyümölcsfajtáink (Gyakorlati pomológia). Mezőgazdasági Kiadó, Budapest 
1979. 101.
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tives or a famous personality (eg. Ágnes’s Winter Apple, Jolánka, Dániel 
Plum, Károly Pétery, Brassai’s Plum). Fruit names could be formed from 
personal names for other reasons (the breed’s discoverer, breeder, propa-
gator, academic descriptor), these are also enumerated by the paper. Fruit 
names based on personal names in pomology nomenclature appeared in 
the academic naming practice of the 19th century, to become predominant 
in the 19th-20th centuries, but the paper also presents the antecedents 
of this form of naming convention with examples going back to the 16th 
century.
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Tallózás a Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum és Könyvtár kiadványaiból1

PERJÁMOSI SÁNDOR

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum alapítása óta eltelt 123 évben több 
mint 260 önálló kiadvány jelent meg az intézmény saját kiadásában.  
A múzeum első fél évszázadában jellemzően az anyaggyűjtésre koncentrál-
tak, és az agrártörténetben eligazító bibliográfiák sorozata is ekkor indult 
meg. A tudományos szakkönyvkiadás ugyan mindig jellemezte a múzeumi 
munkát és megjelenést, de az utóbbi két évtizedben vált meghatározóvá az 
itt folyó szaktudományi kutatások és szakkonferenciák anyagának a megje-
lentetése. Az alábbiakban ezekből nyújtunk rövid ismertetőket. 

Nagy Ágota, W.: „...Az időt okosan használni...”. Szeder Fábián, 1784–
1859. Budapest, Magyar Mezőgazdasági Múzeum, 2000. 128 p., [38] t.: ill. 

A monográfia a reformkorban élt és alkotott Szeder Fábián tudós bencés 
szerzetes életét követi végig. A sokoldalú rendtag nemcsak a 33 holdas pan-
nonhalmi szedreskert irányítója, hanem a főapátság könyvtárosa, tanára, 
kiváló irodalmár, prózai és költői művek szerzője, műfordító, a nyelvújító 
mozgalom tevékeny részese, a palócság első hazai kutatója volt.

A mű különös értéket képvisel a felvidéki magyarság számára is, hiszen 
a tudós szerzetes a Hont megyei Csábon (ma Čebovce, Szlovákia) született, 
és Komáromfüssön (ma Trávnik, Szlovákia) halt meg. Mindeddig ez a kiad-
vány az egyetlen nagyobb életrajzi leírás a bencés polihisztorról.

A két fő egységből álló kötet első részében egymást követő fejezetekből 
értesülhetünk Szeder Fábián életéről, a pannonhalmi könyvtári működésé-
ről, nyelvtani, irodalmi munkásságáról, főapátsági és füssi jószágkormány-
zói tevékenységéről. A kötet második részében válogatás található Szeder 
Fábián verseiből, megismerhető különös értéket képviselő palóc–magyar 
szójegyzéke, valamint a műveinek teljes bibliográfiája. 

A kötetet különösen ajánljuk néprajzkutatóknak, nyelvészeknek, irodal-
mat kedvelőknek, botanikusoknak, a felvidéki magyarság és a palócság 
kutatóinak.

1 Az ismertetők Beck Tibor, Fehér György, Matits Ferenc, Nagy Ágota, Radics Boglárka, Sánta Ákos, 
Szirácsik Éva, Perjámosi Sándor és Vörös Éva összefoglalói alapján készültek.
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A magyar mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti és vadászati szaknyelv 
kialakulása. Tudománytörténeti konferencia a Magyar Mezőgazdasági 
Múzeumban Apáczai Csere János Enciklopédiája elkészültének 350. 
évfordulója tiszteletére. [Szerk. W. Nagy Ágota]. Budapest, Magyar 
Mezőgazdasági Múzeum, 2003. 144 p.: ill. 

A kötet „A magyar mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti és vadászati szak-
nyelv kialakulása” című konferencián elhangzott előadások szerkesztett 
változata. Az Apáczai Csere János Enciklopédiája elkészültének 350. évfor-
dulója tiszteletére rendezett tudománytörténeti konferencia nemcsak a 
szaknyelv, hanem a magyar nyelv alapvető változásait is nyomon követte. 
A széles szakmai és egyben nyelvészeti kérdéseket is boncolgató előadások 
forradalmian új szerepkörbe és számos szakma egyidejű érdeklődésének 
kereszttüzébe állította a nagy múltú Magyar Mezőgazdasági Múzeumot. 
A konferencia fontos célkitűzése volt a múlt értékeinek felidézése mellett 
a figyelem felhívása a legfontosabb nyelvi értékeink megőrzésére, megbe-
csülésére és rögzítésére. Az előadók sorában a Magyar Tudománytörténeti 
Intézet, a Veszprémi Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem,  
a Tápiószelei Agrobotanikai Intézet és a Szent István Egyetem munkatár-
sait is hallhatták az érdeklődők.

Az érdekes és hasznos nyelvészeti és tudománytörténeti ismereteket 
nyújtó kötetet különösen a mezőgazdaság, a kertészet, az erdészet, a vadá-
szat és a magyar tudomány története iránt érdeklődőknek, a magyar nyelv 
szerelmeseinek és a múzeumlátogató közönségnek ajánljuk.

Beck Tibor: A filoxéravész Magyarországon: a kártevő elleni küzdelem 
az első központi intézkedésektől az államilag támogatott szőlőrekonst-
rukciós hitelek lejártáig, 1872–1910. Budapest, Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum, 2005. 174 p. (Mezőgazdaságtörténeti tanulmányok, 10.)

A filoxéravész a 19. század egyik legjelentősebb agrártörténeti eseménye 
volt, amely egész Európát érintette, és alapvető hatást gyakorolt a magyar 
szőlő- és borgazdaságra is. Az Európa hagyományos szőlőállományát tönk-
retevő kártevő pusztítása nyomán a magyarországi szőlőterületek 90%-a 
elpusztult, a szőlőbirtokosság körében óriási elszegényedés és munkanél-
küliség következett be, ami a nagyvárosokba, valamint a tengerentúlra való 
elvándorláshoz vezetett. A filoxéravész a kapitalista átalakulás, azaz a bir-
tokkoncentráció és a tőkés árutermelő nagyüzemek létrejöttének folyama-
tát felgyorsította, továbbá a szőlő- és borgazdaság gyökeres megváltozá-
sát, területi átrendeződését, újjászületését eredményezte. A filoxéravész 
Magyarországon című tanulmány egyrészt a filoxéravész magyarországi 
történetének országos szintű összefoglalását kísérli meg, másrészt a kárte-
vő elleni védekezésben betöltött állami szerepvállalást vizsgálja. A tanul-
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mány kronológiai végpontja az 1910. év, amikorra az 1896-os szőlőrekonst-
rukciós törvény által biztosított kedvező hitelek segítségével Magyarország 
szőlőültetvényeinek több mint 90%-át újratelepítették. Ennek következté-
ben alapjaiban alakult át a magyar szőlő- és borgazdaság.

A kötetet különösen ajánljuk a szakterület kutatóinak, szőlőtermelők-
nek, borászoknak, gazdaságtörténet iránt érdeklődőknek és mindazoknak, 
akik a globális felmelegedés miatt átalakuló világunkban kíváncsiak, hogy 
egy apró rovar miként alakítja át egy ország, illetve egy kontinens gazda-
ság- és társadalomrajzát.

1956 és a magyar agrártársadalom. [Szerk. Estók János]. Budapest, 
Magyar Mezőgazdasági Múzeum, 2006. 167, [9] p.: ill. 

Az 1956-ban történt eseményekről, a hozzá vezető útról és a következmé-
nyekről már könyvtárnyi szakirodalom született. Azonban ezekben rit-
kán kerül középpontba a magyar vidék és az agrárium kérdésköre, vala-
mint az azokat meghatározó tényezők. A 2006. szeptember 11-én a Magyar 
Mezőgazdasági Múzeumban megrendezett konferencia szerkesztett anya-
gában neves gazdaságtörténeti kutatók és egyetemi tanárok mutatják be 
az újabb kutatásaik fényében az 1956-os események, továbbá a hozzá veze-
tő út vidéki és a magyar agráriumban játszódó fontosabb politikai és gaz-
dasági mozzanatait.

A kötet végén korabeli dokumentumok, követelések, kiáltványok, fel-
hívások olvashatók az 1956-os események vidéki, illetve a vidéket és az 
agráriumot érintő országos, valamint helyi megnyilvánulásaiból, melyeket 
archív fényképek egészítenek ki az 1950-es évekből.

A fél évszázados évfordulóra készült konferenciakötetet különösen ajánl-
juk az ’56-tal, gazdaságtörténettel, agrártörténettel foglalkozó szakembe-
reknek és érdeklődőknek.

Estók János − Fehér György − Gunst Péter − Varga Zsuzsanna: Agrárvilág 
Magyarországon, 1848–2004. [Szerk. és a képeket vál. Estók János]. 2. 
jav., bőv. kiad. Budapest, Argumentum−Magyar Mezőgazdasági Múzeum, 
2008. 395, [4] p.: ill. 

Az olvasmányos, gazdagon illusztrált, reprezentatív kötet sokoldalúan 
mutatja be a magyar mezőgazdaságban végbement változásokat a jobbágy-
felszabadítástól az európai uniós csatlakozásig. A neves gazdaságtörténé-
szek munkája három, időben jól elkülönülő, de egymással tematikailag 
szervesen összekapcsolódó részben megismertet az agrárium szereplőivel, 
termelési stratégiáival, a piaci kihívásokra adott válaszaival, alkalmazko-
dóképességével. Átfogó képet ad az agráriumban végbement változásokról, 
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a vidéki lakosság jelentős részének identitást formáló és meghatározó gaz-
daságpolitikájáról és az attól olykor független, de a magyar gazdaságra is 
hatással levő eseményekről, illetve azok hazai következményeiről, korabeli 
életmód-történeti részeket is magába foglalva. 

A mű külön értékét adja a törzsszöveg mellett tipográfiailag jól elkülönü-
lő, folyamatos agrártörténeti kronológia, a függelékként közölt több mint 
nyolcvan agrárminiszteri pályakép, valamint az agráriumot érintő 1848 és 
2004 között született fontosabb törvények és rendeletek tára. Az eligazo-
dást névmutató is segíti.

Ajánljuk szakközönségnek, érdeklődőknek és mindazon átlag magyar 
olvasónak, aki a megszokott politikatörténeti és hadtörténeti megközelíté-
sen túl, egy attól teljesen eltérő, ám annál gazdagabb kutatási megközelí-
tésben kívánja megismerni a Magyarország jelenét meghatározó és az azt 
megelőző másfél évszázad történetét.

Járomfa, mozvány, nőtövény...: a nyelvújítás során született szak-
nyelvünk „szokott és szokatlan” szavai. Konferencia a Magyar 
Mezőgazdasági Múzeumban Kazinczy Ferenc születésének 250. évfor-
dulója tiszteletére. A Magyar Nyelv Éve, 2009. [Szerk. Nagy Ágota]. 
Budapest, Magyar Mezőgazdasági Múzeum, 2009. 159 p.: ill. 

A nyelvújítás idején született magyar mezőgazdasági szaknyelv „szokott 
és szokatlan” szavaival foglalkozó konferencia előadásainak szerkesztett 
változata a kötet. A három jelképes címadó szó a mezőgazdaság három 
fontos elemét, az állattenyésztést (járomfa), a gépesítést (mozvány) és a 
növénytermesztést (nőtövény) idézi meg. A konferenciáig eltelt 250 esz-
tendő „helyére rakta” a magyar nyelvben ezeket a kifejezéseket, megtar-
totta a járomfát, s elfelejtette a másik kettőt, igazolván a dolgok időbeli 
folyamatának szabályozó, elsimító szerepét. A konferencián a Szent István 
Egyetem, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Berzsenyi Dániel Főiskola és a Károli 
Gáspár Református Egyetem munkatársai tartottak előadást többek között 
a mezőgazdasági szaknyelv megújulásáról, a magyar nyelv most készülő 
nagyszótára és a mezőgazdasági szakszókincs összefüggéseiről, az állator-
vosi szaknyelv átalakulásáról, valamint a felvidéki vadásznyelvről.

A konferenciakötet „testvére”, bizonyos értelemben folytatása a 2003-
ban megjelent „A magyar mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti és vadászati 
szaknyelv kialakulása” című, hasonló tematikájú kiadványnak. Míg abban 
a szavak kialakulása volt az előadások vezérfonala, addig ez utóbbiban a 
meglévő szavak formálódása, átalakulása állt a középpontban.
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A mezőgazdaság, a növénytan, az állatorvoslás, az erdészet és a vadászat 
kultúrtörténete, továbbá a nyelvtudomány iránt érdeklődők számára aján-
lott olvasmány. A kötetből betekintés nyerhető a szaknyelv gazdagságába, 
érdekes, ma már elfeledett szavaiba és kifejezéseibe, azok irodalmi megje-
lenésébe.

Szőllősy Gábor: Ifj. Vastagh György állatszobrai = The animal statues 
of György Vastagh, Jr. Budapest, Magyar Mezőgazdasági Múzeum, 2009.  
80 p.: ill. (A Magyar Mezőgazdasági Múzeum tárgykatalógusai, 1.)

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Tárgykatalógusainak első köteteként 
2009-ben megjelent, magyar és angol nyelvű, részben színes műtárgyfo-
tókkal, korabeli reprodukciókkal illusztrált kiadványa a múzeum képző-
művészeti gyűjteményében található ifj. Vastag György (1868–1946) által 
készített szobrászati műalkotásokkal foglalkozik. A Papp Tibor tárgyfo-
tóit tartalmazó katalógus Szőllősy Gábor főmuzeológusnak az állatszob-
rászat legkiválóbb magyar alkotójának működését áttekintő tanulmányá-
val indul. A továbbiakban a művész ló, szarvasmarha, sertés, baromfi, juh, 
kutya és egyéb, a Mezőgazdasági Múzeum őrzésében megtalálható szob-
rászati műalkotásairól nyerhetünk ismereteket. A műtárgy fotója mellett 
szerepel az egyes tárgyak leltári száma, megnevezése, leltárkönyvi megne-
vezése, anyaga, rövid leírása, méretei, készítési helye, készítési ideje, alko-
tójának neve, használatának helye, beszerzésének ideje, valamint a tárgy 
készítésére, használatára vonatkozó egyéb adat. A katalógus a képzőművé-
szeti tárgyakat állatfajonként, illetve állatfajcsoportonként osztályozva tar-
talmazza. A híres lovakról készített tárgyleírások esetében információkat 
kapunk az állat születési időpontjáról, az apa- és az anyaállat nevéről, vala-
mint a versenylovak esetében megismerhetjük azok versenyeredményeit 
is. A Magyarország legnagyobb ifjabb Vastagh György-gyűjteménnyel ren-
delkező intézményének anyagát tudományos alapossággal feldolgozó kata-
lógusa – olvasmányos életrajzi, művészeti és agrártörténeti vonatkozá-
sai miatt – hiánypótló szerepet tölt be a hazai agrártörténeti és művészeti  
szakirodalomban.

Vörös Éva: Erdélyi Mór fotográfiái az Eredeti Fényképek Gyűjteményében 
= Photographs by Mór Erdélyi in the Original Photograph Collection. 
Budapest, Magyar Mezőgazdasági Múzeum, 2012. 79 p.: ill. (A Magyar 
Mezőgazdasági Múzeum tárgykatalógusai, 3.)

A múzeum az 1896. évi alapításától számos fotográfiával gazdagította a 
gyűjteményét. Erdélyi Mór a századforduló első évtizedeinek egyik legje-
lentősebb magyar fotográfusa. Feldolgozásra került a gyűjteményből közel 
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700 fénykép, melyből 271 leírás és 144 fénykép publikálása valósult meg 
nyolc tematikai egységben. A katalógus fényképanyagának összeállításá-
ban az agrártörténeti vonatkozás volt a fő szempont.

Az intézménytörténeti kutatás során feltárták a múzeumtörténeti 
irategyüttest is az Erdélyi Mór fotográfiáival kapcsolatos dokumentáci-
óval. Így sikerült megismerni a fényképek elkészítésének célját, a múze-
umba kerülésük módját. Az iratok arról is tanúskodnak, miként működ-
hetett együtt a munkáját komolyan végző – egy, a mai értelemben vett 
profi – fotográfus és egy állami közgyűjtemény. Ilyen tartalmi vonatkozás-
sal nem jelent még meg publikáció, jóllehet számos közintézményben talál-
ható Erdélyi Mór-fénykép kapcsán is fellelhetők adattárakban, levéltárak-
ban további adatok.

A katalógus anyagát egészíti ki a Magyar Mezőgazdasági Múzeum Eredeti 
Fényképek Gyűjteményének digitális reprodukciókkal bővített adatbázisa, 
mely az alábbi helyen érhető el: http://www.mezogazdasagimuzeum.hu/
monari/index.php

Radics Boglárka: Groteszkek, kimérák, vízköpők. Séta a Vajdahunyadvár 
épületszobrászati elemei között. Budapest, Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum, 2014. 120 p.: ill. 

„Hosszú a sora azoknak a minket körülvevő mindennapi csodáknak, ame-
lyeket észre sem veszünk. A Magyar Mezőgazdasági Múzeum épületéről 
szóló vártörténeti sétákat tartva, az őszinte érdeklődésről árulkodó szem-
párokat és átszellemült arcokat látva eszméltem rá, hogy egy csoda »bir-
tokában« vagyok – írja a szerző –. A csoda neve: Vajdahunyadvár.” Falai 
között tett rejtett titkait a nagyközönségnél valamivel mélyebben ismerve 
érdemesnek tűnő gondolat volt egy ismeretterjesztés műfajába tartozó, a 
várról és annak épületszobrászati elemei közötti sétáról szóló könyvet írni, 
amelynek nem az épületdíszek tudományos pontosságú elemzése és érté-
kelése a célja, hanem a megérintés, a hangulatteremtés, a benyomáskeltés.  
A kötetben szóba kerülnek púpos manók és jóságos királylányok, különle-
ges képességű lények, groteszkek, történelmi hősök és szent állatok éppen 
úgy, mint a mesében. 

A könyvvel a kezében sétálgatva, és a városligeti „csodát” figyelve bárki 
megteremtheti a saját „vajdahunyadváras” világát! 

Bartosságh József: „A’ gasdasági kormány – írta egy aradi, 1830”. 
Bartosságh József (1782–1843) kézirata a Magyar Mezőgazdasági 
Múzeumban. [Szerk. és jegyzetekkel ell. Takáts Rózsa]. Budapest, Magyar 
Mezőgazdasági Múzeum, 2014. 204 p.: ill. (Mezőgazdaságtörténeti tanul-
mányok, 12.)
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Bartosságh József uradalmi jószágigazgató, mezőgazdasági szakíró 1830 
körül készült munkája több mint 170 éve lappangott, amikor Takáts Rózsa 
a Magyar Mezőgazdasági Múzeum Agrártörténeti Iratok Gyűjteményében 
rátalált a forráskiadvány alapjául szolgáló, kötetbe összefűzött, szerzői jel-
zés nélküli kéziratra. Alapos áttanulmányozás során egyértelműen meg 
lehetett állapítani a szerző személyét. 

Bartosságh József a kéziratát elsősorban földesuraknak, gazdatisztek-
nek szánta. A forrás jól illusztrálja egy gazdatiszt látásmódját, gyakorla-
ti és elméleti ismeretanyagát az uradalom működéséről. A mű kilenc cik-
kelyből áll, benne szól a gazdaság értelméről és rendjéről, annak magyar 
viszonyokra való alkalmazásáról; a birtokos és helytartója szerepének meg-
határozásáról irányító munkájuk gyakorlati kiejtésével; bemutatja a tiszt,  
a szolga és a cseléd közötti különbséget feladat és bánásmód szempontjá-
ból; foglalkozik a rendszabásokkal, ismerteti a tisztek és a cselédek felada-
tát és bérét, számot ad a tisztség változásával járó lépésekről, majd a szer-
ző gyakorlati és elméleti tanácsait adja.

A szövegkiadás nem csupán azoknak ajánlható, akik Bartosságh József 
gondolatait szeretnék megismerni, de azoknak is, akik az uradalmak 
reformkori állapotáról, gyakorlati működéséről szeretnének képet nyer-
ni, vagy éppen a korabeli szaknyelv rejtelmeiben és szépségeiben kívánnak 
elmerülni.

Fehér György: Darányi Ignác élete (1849–1927). Budapest, Gondolat−
Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár, cop. 2016. 600 p.: ill. 

Darányi Ignác a dualizmus korának második felében a magyar politikai 
és gazdasági élet kiemelkedő személyisége volt, aki az 1920-as évek elején 
is megőrizte szakmai befolyását. Sikerekben gazdag pályafutása során az 
agrárium több területén, különösen az agrár-közigazgatásban, -politikában 
és -szociálpolitikában maradandó életművet hagyott az utókorra. Egy sze-
mélyben volt nagybirtokos, jogász, politikus és miniszter. 1945 után tevé-
kenysége lassan a feledés homályába veszett. Az ötvenes évek politikusai 
és történetírói a kapitalista korszak mezőgazdaságában, agrárpolitikájában 
fellelhető hiányosságok egyik „ügyeletes” bűnbakjává kiáltották ki.

Az eddig ismeretlen, gazdag forrásbázisra épülő, első átfogó történe-
ti biográfia objektíven mutatja be Darányi magán- és közéletét, továbbá a 
dualizmus eredményekben gazdag évtizedeit. A felsőfokú képzésben részt-
vevők és a történelem iránt alaposabban érdeklődők számára szolgálhat 
hasznos olvasmányul.
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Szirácsik Éva: Gazdálkodás a Koháryak Nógrád vármegyei központú 
birtokain (1647–1731). Budapest, Magyar Mezőgazdasági Múzeum és 
Könyvtár, 2017. 317 p., [6] t.fol. (Mezőgazdaságtörténeti tanulmányok, 13.)

A grófi rangra emelt Koháry család tagjai számos országos tisztséget lát-
tak el, és jelentős földbirtokokat nyertek el. A Koháry család birtokai eseté-
ben közismert, hogy nagyobb birtokaik húzódtak Hont és Gömör várme-
gyében. Ám eddig nem tárták fel, hogy Nógrád vármegye egyik legnagyobb 
földbirtokosává is vált a család. Koháry I. István 1647. évi Nógrád várme-
gyei birtokszerzésétől egészen Koháry II. István 1731. esztendei halálá-
ig a Nógrád vármegyei központból irányították a Heves és Külső-Szolnok, 
Pest-Pilis-Solt, olykor Gömör vármegyék területén lévő földbirtokaikat is. 
A Koháry család közös és a családtagok által külön birtokolt kisebb uradal-
mait – a korban szokatlan módon – egy irányítás alá vonták.

A jelen kötet a változó területű, Nógrád vármegyéből irányított, 
különleges birtokkomplexum működését és gazdálkodását vizsgálja. 
Megismerhetjük a Koháry családnak és a Nógrád vármegyei központú 
birtokaik népességének gazdálkodását, mezőgazdasági és ipari termelé-
sét, valamint kereskedelmét. Olvashatunk többek között a Koháryak bir-
tokait jellemző migráció gazdasági vetületéről, a területen élt gazdák csa-
ládi gazdaságairól, a végvári katonák és leszármazottaik sorsáról, valamint 
a mezővárosok fejlődéséről. Megismerhetjük az uradalom pénzmozgásait, 
valamint a természetbeniekkel való gazdálkodás mellett azt is, hogy a föl-
desurak mire fordították a jövedelmeiket.

Ajánljuk minden kora újkori uradalom-, gazdaság-, társadalom-, város-, 
egyház- és hadtörténet iránt érdeklődőnek, továbbá helytörténeti kutatá-
sokhoz. 

Sánta Ákos: Vadászfegyverek = Hunting firearms. Budapest, Magyar 
Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár, 2018. 108, [2] p.: ill. (A Magyar 
Mezőgazdasági Múzeum tárgykatalógusai, 4.)

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum alapítása óta gyűjti, kutatja, rendezi és 
tudományosan bemutatja a magyar vadászat és vadgazdálkodás eszközeit, 
műtárgyait. A Vadászati Gyűjtemény sokrétű anyagának jelentős részét a 
vadászfegyverek képezik. 

A múzeum vadászfegyver-gyűjteménye háromszáz darabból áll, amely-
nek jelentős része jó állapotban van a keréklakatos szerkezetű míves dara-
boktól a neves külföldi vagy hazai mesterek által készített egyszerűbb dara-
bokig. Többek között olyan jelentős történelmi személyek vadászfegyve-
rei kerültek bemutatásra, mint gróf Széchenyi István vagy Habsburg József 
Ágost főherceg.  A hazánkban egyedülálló, mintegy 130 darabot számlá-
ló, orvvadászoktól elkobzott fegyver külön csoportot képez. Ezek a 19. szá-
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zad végén kerültek a gyűjteménybe megyei főszolgabírói hivatalokból mint 
elkobzott házilagos készítmények és a hivatal által vadorzóktól lefoglalt 
fegyverek. 

A műtárgykatalógus két nagy részből áll. Az első rész áttekintő-beve-
zető tanulmány, amely vázlatosan mutatja be a vadászfegyverek fejlődését 
az egylövetű golyós fegyverektől a sörétes puskán át a modern hátul töltő 
fegyverekig, melyben külön csoportot képviselnek a vadorzó, házi készí-
tésű fegyverek. A második rész a gyűjteménybe tartozó fegyverek leírását 
tartalmazza. A tárgyleírásokat a fegyverekről, illetve a fegyverek érdeke-
sebb részleteiről készült tárgyfotók teszik szemléletesebbé ‒ az olvasók és 
a kutatók számára az értékes gyűjtemény legjavát bemutatva. 

An overview of the publications of the Museum and 
Library of Hungarian Agriculture

SÁNDOR PERJÁMOSI

During the 123 years since its foundation the Museum has published over 
260 separate volumes. In the first fifty years of its existence the focus was 
mostly on collecting material and the series of bibliographies orienting 
readers in agricultural history was started as well. Even though the publi-
cation of scientific and specialist literature has always been an integral part 
of the museum’s output, only in the past two decades has the publication of 
material relating to in-house specialist research and conferences become 
predominant. Short reviews of these publications are given in the paper.    
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