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LIBICZEI HENRIK „ERDŐMANIPULÁNS” 
VISSZAEMLÉKEZÉSEI

Közli: Dr. Oroszi Sándor

2007-ben a Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattárába került (Gy. 
sz. 2007.4/1.) egy nagyon érdekes hagyaték, amiről az eladók is csak 
annyit tudtak, hogy az Libiczei Henrik, egykori nagyszebeni lakosé. (Jó 
az, hogy a magyar kultúra emlékei így kerülnek ki Erdélyből? Vagy 
örüljünk annak, hogy ez például nem a szeméttelepen kötött ki?) Az egyik 
füzet négynyelvű növényszótár, amelyben ezres nagyságrendben 
sorakoznak magyar, latin, német és román néven a különböző termesztett 
és vadon élő növények. A szószedetet 1928 júliusában a Szeben megyei 
„ Toporcea ”-n (németül: „ Tsaperts ”-nek írta, míg magyarul a falu neve 
Toporcsa) zárta le a szerző, s a kéziratra a botanikusok, netalán 
szótárszerkesztők figyelmét itt hívom fe l  A másik füzet egy levél 
másolatát tartalmazza, amely levelet feltehetően a lánya, netalán az 
unokái másoltak le. (Bizonyos B.-né.) A levél közreadása ezen irat 
alapján történik, azzal a megjegyzéssel, hogy itt-ott a földrajzi neveket 
pontosítani kellett, illetve a mondatokat némileg tagolni. Ettől függetlenül 
mind stílusában, mind témájában külön magyarázatot, kiegészítést nem 
igényel.

Egyetlen kivétellel, nevezetesen az )>erdőmanipuláns,, kifejezés 
meghatározása szükséges, mivel ezt a szót a szakmai nyelv régen 
túlhaladta.

A Magyar Erdész 1909. évi 22. füzetében írják: „Egy 14-15 éves fiút 
kiküldenek az erdőre, hogy a favágókat, a tölgykéregtermelőket írja 
össze, tartsa nyilván vagy a napszámokat, vagy az termelt mű- vagy tűzi 
fát, adja ki a fuvarosnak a bárcát /.../ Ez a tanulás /.../ 18 éves korig tart 
iskola megnevezése nélkül, s így a tanulónak sincs egyelőre neve. Két, 
három évi ilyen működés után lesz a deliquensből «waldmanipulant», s 
20-21 éves korában már «waldaufseher»-nek nevezik, ami magyarul talán 
«erdőfelügyelő» elnevezésnek felelne meg! S ily remek előrehaladás
előléptetés után 24-26 éves korban a tanuló azt mondja magáról -  de a 
fakereskedő urak is elismerik hogy «unsere Holzbrange»[brancsbeli 
fásunk].”

Figyeljük meg ezt az előrejutást a visszaemlékezésben! A levél, az 
életrajz közzétételét azért is ítéljük fontosnak, mert a faipari cégekről,
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netalán a fakereskedőkről keveset tudunk. Feljegyzéseik -  talán az üzleti 
mérlegek kivételével a gondolkodásukra utaló nyomok elkallódtak, 
illetve az írásbeliség őket úgy általában nem jellemezte. Ellentétben 
például az erdők üzemtervezésével, főleg pedig a kincstári üzemmenet 
millió papírjával, ha úgy tetszik, bürokráciájával.

S most következzék a dokumentum.

Felejthetetlen jó Édesapánk levele kép hónappal halála előtt. 

Sibiu-Nagyszeben, 1929. okt. 3.

Kedves Aranka, Anna, Jucika és Évike!

F. évi IX. 23-ról keltezett kedves leveleteket IX. 26-án megkaptuk és 
örülünk, hogy mindannyian jól és egészségesek vagytok. Mi, személyem 
kivételével, szintén mind egészségesek vagyunk, és a kis háztartás dacára 
jól elfoglalva. Aki dolgozni akar, mindig talál munkát és sohasem 
unatkozik. Másként van nálam, eddigi életemben sohasem ismertem az 
unalmat, annál rosszabb nekem most betegségemmel öreg napjaimra 
semmit nem tenni és sokszor unalomból nem tudom, mihez kezdjek.

Elmúlt szombat délután mamával meglátogattuk földieinket, 
Buchalláékat. B. anyja nagybeteg náluk. Annak dacára, hogy a távolság 
nem volt több másfél kilométernél, eme rövid út megtételéhez másfél óra 
kellett oda, másfél vissza, amellett a legnagyobb mértékben megerőltetett 
engem. A lábaimmal nem volt baj, de már annyira gyenge vagyok, hogy 
minden 50-60 lépésnél meg kellett állnom, mert kihagyott a lélegzetem, 
szívem annyira vert, a halántékomban kalapált a vér, úgyhogy néhány 
percig meg kellett pihennem, amint mondják: kifújnom magam. Emiatt 
már sem sétálni, sem a városba bemenni nem tudok.

Itt nálunk az utóbbi időben szép és jó az időjárás, bár az éjszakák 
egyre hűvösülnek, a hőmérő egy fokkal a nulla fölé esett. Nappal a napon 
meleg van, de az árnyékban érzékenyen hűvös van. Szerencsére még nem 
fújnak a hideg, északkeleti szelek.

A termést általában jónak mondják, dacára ennek nem olcsóbbodik 
semmi, ellenkezőleg, az árak egyre emelkednek.

Kívánságtoknak, hogy gyermekkoromról, fiatalságomról és 
családunkról írjak Nektek, szívesen teszek eleget, de ahhoz, hogy
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életfelfogásomról és életemről valódi képet tudjak adni, jó messzire kell 
visszanyúlnom.

Éppen ez év július-augusztusban ünnepelte szülőföldem, Szepes 
megye nyolcszáz éves évfordulóját, hogy őseink II. Endre király idejében 
a Szepességbe bevándoroltak. (Néhány család, főleg bányászok még 
Szent István előtt vándoroltak be állítólag.) Ezen alkalomból június 18-án 
kétszáz Amerikába kivándorolt cipszer érkezett a Szepességbe, hogy ezen 
történelmi ünnepségeken részt vegyen. Elődeinknek nyolcszáz évvel 
ezelőtt a régi hazában, Flandriában nem lehetett valami jó sorsuk, hogy a 
magyar király lakatlan, erdős vadászterületeire, a Szepességbe 
vándoroltak, és ezen területeket sok éves kitartó, nehéz és szorgalmas 
munka árán virágzó helységekké változtatnák. A bevándorlás idején még 
nem volt sem vasút, sem országút, a rablólovagok idejében (szegényebb 
osztály vándorolt ki a régi hazából) még nem volt rendőrség, nem volt 
biztonságos utazás. Feltehető, hogy a közép és szegényebb osztály 
vándorolt ki a régi hazából, amíg a vagyonos emberek ott maradtak, vagy 
csak kis százalékuk vette a vándorbotot a kezébe. A kivándorlók nagyobb 
része nem rendelkezett kocsival, lóval, de a jobbmódúak, közlekedési 
eszközzel rendelkezők, igazi testvériességgel a szegényebbeket, 
gyermekeiket és szegényes kocsijukat a magukéval elhozták, valamint a 
legszükségesebb élelmüket is. Ezen utazás a rossz, részint járhatatlan utak 
miatt, az időjárás viszontagságai mellett, hónapokig tartott, míg őseink 
végre célhoz értek. A szabad ég alatt sok kellemetlenségnek és 
viszontagságnak voltak kitéve, míg végre a nekik kiutalt, erdőborította, 
itt-ott legelőnek való területre megérkezve (a tél már nagyon közeledett) 
hozzáfogtak erdőt irtani, faházakat építeni, amiben az asszonyok és 
nagyobb fiúk-leányok is segédkeztek.

Amint már említettem, ezek a területek a magyar király 
vadászterületei voltak. Egész Szepes akkor még gyéren lakott volt, 
elszórtan lakott néhány magyar földbirtokos a jobbágynéppel; helyenkint 
magyar szabadparaszt is lakott, kik valószínűleg a király felszólítására a 
jövevényeket a legelőzékenyebb módon kisegítették élelemmel, 
szarvasmarhával, takarmánnyal és gazdasági eszközökkel. A szorgalmas 
bevándorlók között jó néhány ügyes kézműves (iparos) is akadt. Az első 
télen a meleg barakkokban folytatták mesterségüket, és készítményeiket 
cserélték élelemre és egyéb szükségleti cikkekre. A nem kézművesek 
ezalatt a vaddal bővelkedő erdőkben vadásztak, és így járultak hozzá az 
élelmezéshez. Tavasz kezdetétől tovább folytatták az erdőirtást, és annak 
helyét felásták és bevetették. A vetőmagot a szomszédos magyarok adták
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a legelőzékenyebb módon. Szántani első időben csak néhány legelőt 
tudtak, de miután egyre több erdőt irtottak és a gyökereket a földből 
eltávolították, egyre nagyobb területeket szánthattak fel és vetettek be. 
Miután a szomszédos földbirtokosok és parasztok látták a szorgalmas, 
praktikus, igyekvő munkát, amelyben a bevándorlók feleségei és 
gyermekei is segédkeztek, tisztelni és becsülni kezdték azokat, és egyre 
jobban keresték barátságukat. Ennek következtében már az első években 
úgy a földbirtokosok, mint a parasztok szívesen nősültek a bevándorlók 
családjaiból, hogy szorgalmas, ügyes feleséget és jó háztartás vezetését 
szerezzenek, illetve bevezessék. Ez az összeházasodás mind a mai napig 
megvan, s így a bevándoroltak szoros rokonságban vannak a 
magyarokkal!

Rossz idők következtek. Előbb a tatárjárás, majd a török hódoltság, 
ezenkívül belső viszályok, melyek között Károly Róbert király elleni 
hadjáratot kell felemlíteni, amit a hatalmas főúr, Csák Máté, más főúrral 
szövetkezve, szervezett, és a király seregét megtámadta. Rozgonynál 
döntő ütközetre került a sor, a király serege már-már elvesztette a csatát, 
amikor a bevándorolt hűséges szepesi németek néhány száz önkéntes 
harcosa és gyalogosa megjelent, a lázadó sereget oldalról támadva, a 
csatát a király javára eldöntötték. A lázadó sereg megmaradt része 
menekülésre kényszerült. A szepesi németek hűségük és szorgalmuk 
jutalmául már az Árpád-házi királyoktól különleges jogokat nyertek, szép 
és nagyobb városokat, valamint virágzó községeket alapítottak, illetve 
építettek erős anyagból. Károly Róbert iránti nemes tettük jutalmául 
pedig a király a résztvevő városok katonáit nemességre emelte, így 
Leibicz városét is, mely város akkor a megye székhelye volt. (Magyar 
neve: Libicze [az általánosan elfogadott 1913. évi helységnévtár szerint: 
Leibic -  a közlő megjegyzése].) A Vilmos bácsi háza, amelyben most fia, 
Sperling Árpád lakik, annak idején a megye székháza volt.

Jött a szepesi városok elzálogosításának nehéz ideje a lengyel 
királyságnak, és ezen a 13 nagy város között volt Leibicz is. Háromszáz 
éven keresztül sokat szenvedett ezen városok lakossága, mert hű maradt a 
magyar hazához és sok áldozatot hozott érte. Másrészt kényszerítve volt a 
lengyel királynak adózni és katonaságot adni.

Míg végre Mária Terézia idejében, Lengyelország felosztása 
alkalmával, ezen városok visszakerültek Magyarországhoz. Sajnos 15 
városka (eredetileg ui. 28 város volt) a nehéz viszonyok között városi 
jellegét, illetve jogait nem volt képes megtartani és községgé süllyedt. 
Lakosságát erőszakkal szlávosították, miután a katholikus hit felvételére
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kényszerítették. Ezek közül csak három városka tudta városi jellegét (a 
régi jogokkal és privilégiumokkal) visszaszerezni, s így volt megint 16 
városa a Szepességnek, melyek székhelye Igló lett.

Itt most röviden el kell térnem. Ebben az időben élt Galíciában egy 
gazdag földbirtokos, akinek birtoka Saybusch a környező falvakkal 
együtt volt. A reformáció idején ezen földbirtokos családjával együtt 
áttért az evangélikus hitre, és emiatt az akkor tiszta katholikus lengyel 
állam papjai annyira üldözték, hogy családjával a puszta életét mentve 
Németországba kényszerült menekülni. Több évi száműzetés után, mely 
alatt sokszor nagy ínséget szenvedett, a Szepességbe jött, hogy ősi 
birtokának közelében lehessen. Ezen ősrégi lengyel főnemes neve gróf 
Bredesinsky volt. Jött az ellenreformáció, és akkor a Habsburgok Karaffa 
nevű tábornoka kegyetlenkedett és az evangélikus hitűeket megölette.

Bredesinsky és fiai, hogy fel ne ismerjék őket, Bredetzky nevet vették 
fel, és mint tanítók működtek a Szepességben. Egyiküket Leibiczben 
választották meg tanítónak, kinek fia teológiát tanult és később 
Lembergben püspökké választották. Az ő leánytestvére férjhez ment egy 
Szikszay nevű vagyonos leibici polgárhoz (földbirtokoshoz), kinek 
leánya egy Sperlinghez, az én apai nagyapámhoz ment feleségül. O volt 
az én kedves, nemeslelkű nagyanyám, apámnak anyja. Bredetzky püspök 
minden erejével (okmányok birtokában) azon fáradozott, hogy a családi 
(Bredesinsky-)birtokokat, vagyis Saybuscht és környékét visszaszerezze. 
Ezen birtokok ui. Lengyelország felosztása után Ausztriához kerültek, az 
osztrák állam egy Habsburg főhercegnek, név szerint Albrechtnek 
ajándékozta, kinek halála után Friedrich főhercegé (a mai Albrecht apjáé) 
lett. Az első világháború után Galícia és ezen Bredesinsky-féle birtokok 
ismét Lengyelországé lettek. Amidőn a gimnázium harmadik osztályát 
látogattam, a jó nagyanyám, apám anyja, egy levelet adott olvasnom, 
amit a lembergi püspök nagybátyja írt neki (aki gyermektelen, özvegy 
ember volt).

Ezt írta: „Kedves Húgom! A jó Isten annyira megsegített, hogy 
minden kilátásom megvan arra, hogy őseink birtokait törvényesen 
visszakapjuk, és ezen birtokok főörökösei Te és gyermekeid vagytok.” 
Nagyanyám nem mondotta, hogy ő fiatalon, több apró gyermekkel (a 
legidősebb volt köztük a 12 éves édesapám) özvegyen maradt, és nem 
volt, aki az örökségi ügynek utánajárt volna. A sors üldözte az utódokat, 
mert Bredetzky püspök rövidesen hirtelen meghalt. (Szívszélhűdés érte 
fürdés közben -  állítólag Krakkón, útközben Bécs felé, B.-né 
megjegyzése.) Rejtélyes módon az összes iratok és okmányok a püspök
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hagyatékából eltűntek, az örökségre vonatkozóak is. A gyanú a 
főhercegre esett, mert másnak nem volt érdeke az örökségre vonatkozó 
okmányokat eltüntetni. így aztán a bíróság az örökségi pert (okmányok 
hiányában) elutasította. Jó nagyanyám halála után az a bizonyos levél is 
elkallódott, amit gyermekkoromban nekem mutatott (a püspök nagy
bátyja levele), és amit számomra tett el nagyanyám. így az örökségre való 
kilátásunk és igényünk tragikus véget ért.

Elérkezett a magyar nemzet politikai felébredése, és ezzel az 1848. évi 
szabadságharc. Édesapám akkor fiatal házas volt, jó édesanyámat, özv. 
Linknét két gyermekkel vette nőül. A fiú rövidesen meghalt, a leány 
Amália nevű féltestvérem volt. Lujza nővérem egyéves volt, amikor a 
szabadságharc kitört. Családunk Leibicz legjobb családjai közé tartozott, 
édesanyám született Fröhlich, édesapám családja a Bene, Kún, Szikszay, 
Kotlár, Klein (Leibicz legjobb családjai) családokkal volt rokonságban. 
Nem csoda, ha ezen családok fiatal férfitagjai, köztük édesapám is, a 
szabadságharcosok közé álltak, csupa haza fiúságból. A szerencsétlen 
kimenetelű kassai csata után a honvédséget, így a leibiczi önkéntes 
csapatot is, szétszórták. Édesapám aztán a Nagy Sándor tábornok 
huszárezredébe lépett be. Édesapám intelligenciája és hősiessége folytán 
hamarosan tiszti rangra emelkedett. Midőn a szabadságharc ügye egyre 
jobban hanyatlott, mivel a honvédség a túlsúlyban lévő osztrák-orosz 
sereggel már nem bírt. A tél közeledett, a honvédségnek nem volt kellő 
ruházata, sem egyéb ellátása, pénz sem volt. Görgey a magas rangú 
tisztek többségével kapitulációra határozta el magát, gondolva, hogy úgy 
jobb szolgálatot tesz a hazának. Sajnos másképp lett!

Édesapám, aki akkor már második adjutánsa volt tábornokának, egy 
húsztagú tisztekből álló komisszióval Komáromba, Klapka generálishoz 
lett küldve, hogy a rossz kilátásokat és a fővezér elhatározását közölje. A 
komissziónak sikerült Komárom várába bejutni. De hamarosan a világosi 
fegyverletételről értesültek. Klapka tábornok még ezután is sokáig tartotta 
Komáromot, míg belátta, hogy egymaga már nem segíthet a dolgon, és a 
várat a lehető legjobb feltételek mellett feladta. A feltételek szerint 
minden honvéd hazatérhet, a szükséges pénzt megkapta és szabadlevelet, 
melynek értelmében nem üldözhetik, sem az osztrák hadseregbe be nem 
sorozhatják. A tisztek, köztük édesapám is, szintén kaptak ilyen 
szabadlevelet, ki-ki ezer forint kártérítést, és kívánságra külföldre szóló 
útlevelet, úgyhogy sokan Amerikába vagy más külországba mentek.

Édesapám hazajött, sajnos sokat kellett szenvednie a kémektől és 
árulóktól. Eleinte jó védelmet adott szabadlevele, de az árulók egyre
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sokasodtak, kik az osztrák zsoldba szegődtek. Egy közülük, egy magyar 
nemesember, osztrák szolgálatban feljelentette édesapámat, hogy ő nem 
Klapka seregében volt, csak véletlenül tartózkodott annak idején 
Komáromban, és úgy a menlevél jogtalan, és nem vonatkozik apámra, 
mire elrendelték édesapám letartóztatását. Jó barátoktól idejében értesítve 
sikerült édesapámnak, mielőtt édesanyám a kaput kinyitotta, több 
szomszédudvaron keresztül, néhány házzal odébb az utcára jutni. 
Ugyanakkor egy orosz kozákcsapat tartott Leibiczen át haza 
Oroszországba. Édesapám rövid elhatározással a lépésben áthaladó 
lovasok közé vegyült, és kérte őket, hogy vigyék magukkal. A városból 
kiérve (Késmárk felé tartottak) a kozákkapitány „állj!”4 parancsolt, és 
megkérdezte édesapámat, mit jelent eljárása. Apám röviden elmondta, 
hogy üldözik, felmutatta a menlevelet, és kérte a kapitányt, hogy vigye őt 
magával. A kapitány kozákköpenyt, sapkát és lovat adatott neki és 
Szepesbéláig magával vitte. Ott éjszakázott a csapat, az esetet 
jegyzőkönyvbe vették, és néhány nap múlva Krakkóba érkeztek, ahol a 
kozáksereggel egyesültek. A kapitány, aki német-orosz volt a Keleti- 
tenger tartományából, közbenjárt ahhoz, hogy édesapám külföldre szóló 
útlevelet kapott, és elkísérték a porosz határig, és a határon szerencsésen 
átjutott. Porosz-Sziléziában egy gazdag posztókészítőnél kapott 
alkalmazást mint segéd. Onnan édesanyámat azonnal értesítette hollétéről 
és később szűk keresetéből támogatta anyámat. Két év múlva, Ferenc 
József császár házassága alkalmával, a száműzetésben levő 
honvédtisztek, kapitányi rangig, kegyelmet kaptak, így édesapám is 
nyugodtan és gátlás nélkül hazajött.

így nőttünk fel gyermekek: Amália féltestvérem, Lujza nővérem, én 
és Ludmilla húgom, aki később született. Eljött az 1861-ik esztendő, 
amelyben a politika ege részben felderült. Magyarország visszakapta 
jogainak egy részét, közigazgatását is, és tisztviselőit megint maga 
választhatta. A törvényszékhez is újból több magyar ember került. A ló  
szepesi város közigazgatásuk újjáalakítása alkalmával édesapámat 
tartományi hadnaggyá választották, és mi Iglóra költöztünk, ahol az első 
és második gimnáziumot végeztem.

A szabadságharc alatt és az amnesztiáig édesanyámnak sokat kellett 
szenvednie. Ezek nehéz idők voltak. Édesapám távollétében édesanyám a 
posztókészítő üzemet nem tudta fenntartani, különböző büntetések, nagy 
beszolgáltatások és sok szekatúra következtében gyakran került olyan 
helyzetbe, hogy szarvasmarháit, földdarabokat volt kénytelen eladni, 
hogy családját, bennünket eltartson. Azonkívül rokonai sokat izgatták
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édesapám ellen, hogy apámnak nem volt szüksége a honvédségbe állni, 
mert ezáltal családját szerencsétlenné és szegénnyé tette. Emiatt később 
sok nézeteltérés is volt szüleim között.

Iglón jól ment dolgunk. A fizetés elég volt a megélhetéshez. A leibiczi 
ház és föld haszonbérbe lett adva, és a haszonbérből a legégetőbb 
tartozások lettek törlesztve. De idővel a magyar nyelv a hivatalokban 
mind nagyobb tért hódított, és édesapámnak a szolgálat, mivel a magyar 
nyelvet nem bírta tökéletesen, egyre nehezebb lett. Abban az időben tért 
haza a katonaságtól szomszédunk fia, Frank János, aki, mivel annak 
idején szintén honvéd volt és büntetésből 12 évre az osztrák 
csendőrséghez lett beosztva, szabadság nélkül, és magyarlakta területeken 
teljesített szolgálatot, s így a magyar nyelvet szóban és írásban 
tökéletesen bírta. Édesapámhoz fordult, és így mint gyakornok be is 
került apám mellé a hivatalba. Nálunk is lakott, beleszeretett Amália 
fél testvérembe és feleségül vette. Ekkor édesapám a veje javára 
lemondott az állásról, és mi visszaköltöztünk Leibiczbe. A helyzet 
azonban Amália férjhez menésével sokat változott, mert őneki apja után 
nagyobb földjei voltak, mint a szüleimnek együttvéve, és ezen birtokot a 
férjhezmenése után oda kellett neki adni. A megmaradt birtokból nagyon 
nehéz volt gazdálkodni, mert sok adósságot és kamatot kellett törleszteni. 
A posztókészítés is gyengén ment.

Én akkor a harmadik gimnáziumba jártam Késmárkon. Lujza néném 
édesanyámnak segített a háztartásban, Ludmilla húgom még elemibejárt. 
A jövedelem kevés volt, úgyhogy abból a család nem tudott megélni. Egy 
távoli rokonunknak, név szerint Kübler, a fia Máramarosszigeten a 
kincstárnál főerdész (erdőmémök) volt, húga több évig vezette neki a 
háztartását, míg férjhez nem ment (az ő fia volt a híres orvos, Dr. 
Grotkovsky). Küblerék egy ízben meglátogatták szüleiket Leibiczen, 
édesapámmal találkoztak, és apám elpanaszolta nekik nehéz helyzetét, 
mire a főerdész felajánlotta, hogy Máramarosban megfelelő álláshoz 
tudja juttatni. Édesapám elfogadta az ajánlatot, elment Máramarosba és 
ott mint erdész állásba jutott. Mi, gyermekek, édesanyámmal Leibiczben 
maradtunk. Mivel édesapám fizetése első időkben nem volt nagy, engem 
nem tudtak tovább iskoláztatni.

Édesanyám Iglóra adott három évre tanoncnak özv. Prihrádnynéhoz, 
egy nagy fűszer-, bor- és textiláru-kereskedésbe. Ott a volt jó tanárom, 
Kövy, minden vasárnap és ünnepnap délután két órán át tanított 
könyvvitelre és kereskedelmi ismeretekre. Rövid időn belül én voltam a 
cég kedvence. Rajtam kívül a cégnél volt még egy Korbász nevű finom és
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nemeslelkű üzletvezető, aki engemet úgy szeretett, mint gyermekét, és 
minden tekintetben segítségemre volt, azután két segéd és még egy 
nálamnál idősebb tanonc. Hátul az udvarban volt egy nagy lisztraktár, 
szombatonkint, hetipiackor a környék falvaiból ilyenkor szerezte be a 
lakosság lisztszükségletét. Már úgy három hónap múlva rám bízták a 
lisztraktár kezelését, és szombatonkint 50-100 zsák lisztet adtam el a 
háziszolga segítségével. Délután az árát a főnökömnek elszámoltam 
hiány nélkül, amit az asszony örömmel vett tudomásul. Több mint VA 
évig kedvence voltam úgy a külső, mint a belső üzletnek. Ekkor Korbász 
úr kilépett az üzletből, mert a szomszéd utcában nyitott fűszerüzletet és 
megnősült. Főnöknőm egy másik üzletvezetőt fogadott, kinek neve 
Ponevács volt, ki szekáns, rosszindulatú és kevésbé hűséges embernek 
bizonyult. Azonkívül erkölcstelen életet élt, esténkint gyakran ittasan tért 
haza, és velem meg a segédekkel igazságtalanul veszekedett, úgyhogy a 
lárma asszonyunknak, aki a mi két szobánk felett, az emeleten lakott, 
feltűnt. Midőn a lárma okát tőlem kérdezte, én csak az igazat 
mondhattam, mire az üzletvezető egyre ellenségesebb lett velem 
szemben. Egy napon, midőn ebédelés után szobánkba visszatértünk, az 
állította, hogy asztaláról valami csekélység eltűnt. Én mondtam neki, 
hogy napok óta nem voltam az ő szobájában, mire ő rám támadt: 
„Hallgass, te taknyos kölyök, belőled éppen olyan haszontalan ember 
lesz, mint az apád.” „Maga egy haszontalan ember, nem az én apám!”, 
kiáltottam vissza, erre már meg is ütött egy hosszú nádpálcával. 
Mellettem állt egy szék, és én pillanat alatt a fejére ütöttem a székkel, 
úgyhogy a homlokán egy kis sebből a vér szivárgott. Amint azt láttam, 
megijedve az asszonyunkhoz szaladtam az emeletre és elmondtam neki a 
történteket. Asszonyunk mindjárt lejött velem, és miután a két segéd 
ugyanazt mondta, amit már én, az üzletvezetőnek keserű szemrehányást 
tett, nekem szintén, mert nem lett volna szabad visszaütnöm!

Körülbelül egy hét múlva, egy vasárnapon tartotta a volt 
üzletvezetőnk, Korbász úr az esküvőjét. Vasárnap reggel 8 óra után 
zártuk az üzletet, 9 órakor elmentem a templomba. Mikor tizenegykor 
hazajöttem, az egyik segédet és az üzletvezetőt otthon találtam. A segéd 
az asztalnál olvasott valamit, az üzletvezető porcellán ajándékot 
csomagolt Korbász úr részére nászajándéknak. Spárgával hurkot kötött a 
csomagra és átadta nekem, mondva: „Fogd ezt a csomagot, vidd el 
Korbász úrnak, és add át üdvözletemmel együtt.” Azonnal átvettem a 
csomagot és elmentem. Amint a másik utcába értem, éreztem a spárga 
csúszását, és anélkül, hogy meg tudtam volna akadályozni, a csomag a
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földre esett, és a porcellán ajándék darabokra tört. Kétségbeesve 
hazarohantam az összetört edénnyel, az üzletvezetőt már nem találtam 
otthon. A segéd az asztalnál olvasott, és mondta, hogy mindjárt gondolta, 
hogy így járok, mikor látta, milyen rosszul volt átkötve a csomag. Sírva 
felszaladtam asszonyunkhoz és elmondtam neki a bajt, mire felhívatta a 
segédet, ki megmondta milyen rosszul csomagolta az üzletvezető az 
edényt, és ő figyelmeztette volna rá, de nem merte, mert mindjárt olyan 
goromba volt az üzletvezető. Asszonyunk szemrehányást tett nekem, 
dacára annak, hogy a segéd ártatlanságomat hangsúlyozta, mégis nagyon 
felizgatta magát, meri attól félt, hogy az üzletvezető ebből nagy 
skandalumot csinál. Mikor szobánkba lementünk, a segéd azt mondta, ő 
sem mer otthon maradni, mert ha az üzletvezető, aki a szomszéd 
cukrászdába ment néhány pohárka likőrt-pálinkát inni, hazajön, ebből 
nagy lármát csinál. Ekkor elmentem sógoromhoz, kit nem találtam 
otthon, nővérem azt mondta: „Te szerencsétlen gyermek, mit csináltál, no 
ebből megint csúnya dolog lesz.” Egészen elkeseredve eljöttem tőle és a 
városból kimentem. Amint a földekre értem, éppen delet harangoztak, és 
az a harangszó az életemnek is új irányt adott. Három napig mászkáltam a 
környék falvaiban, míg éhségtől űzve Lőcsére, rokonokhoz értem. 
Rokonom jól tartott étellel, és azt tanácsolta, menjek haza édesanyámhoz, 
mondjam el a történteket, ő majd elmegy Iglóra és rendezi az ügyet. Este 
már Leibiczen voltam, hol édesanyámat nagy elkeseredésben találtam, 
mert már járt nála küldönc Iglóról, hol engem kétségbeesve kerestek.

Édesapámnak megírtam a két esetet, és kértem őt, engedje meg, hogy 
hozzá menjek. Édesanyámnak határozottan megmondtam, hogy Iglóra 
nem megyek vissza. Édesanyám Iglóra ment, de itt nem ment simán a 
dolog, mert főnöknőm azt kívánta, térjek vissza az üzletbe, mert bennem 
egy szorgalmas, megbízható munkaerőt veszítene el. Közben 
édesapámtól levél érkezett, egyben 4 forintot küldött az útra. Eljárásomat 
helyeselte, és megdicsért, hogy becsületét így megvédtem. Egyúttal 
közölte velünk, hogy írt a kereskedői tanács elnökének Iglóra, kérve őt, 
hogy közbenjárjon Prihrádnyné asszonynál, hogy ruháimat és egyéb 
dolgaimat, valamint bizonyítványt a nála töltött tanulóéveimről küldje el, 
és bocsásson el díjtalanul, mivel édesapám magához vesz és további 
nevelésemet ő fogja irányítani. Ez hatott. Édesanyám Iglóra ment, és ott 
mindent kiszolgáltattak neki.

Két hét múlva Huszton voltam, hol édesapám utasítására a 
nagyszállóba szálltam. A tulajdonos, édesapámtól előre értesítve, 
szívélyesen fogadott, jól látott el, egy napig ott tartott, hogy
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útifáradalmaimat kipihenjem, aztán hátaslovat bérelt nekem, és a ló 
gazdájával másnap Kövesligetre lovagoltam édesapámhoz. Örömteljes 
viszontlátás volt. Édesapám már írt Kübler főerdésznek 
Máramarosszigetre, hogy el tudna-e engem helyezni egy megfelelő 
kereskedőnél, aki II/2  év után felszabadítana. Már jött is a válasz, hogy 
mindketten azonnal menjünk Máramarosszigetre. Amint odaértünk, a 
főerdész meglátva engem, azt mondta, hogy jobb terve van velem. A 
királyi magyar építőhivatal főnöke, Waczek főmérnök jó barálja, ő már 
beszélt neki felőlem. Másnap elmentünk az építészeti hivatalba. A 
főmérnök megvizsgálta írásomat, rajztehetségemet és számtantudásomat. 
Megtetszettem neki, és egyhavi próbaidőre felvett. Azonnal állásba 
léptem. Nem volt könnyű szolgálat. Minden reggel öt órakor a 
szerszámraktárban kellett lennem, különböző szerszámot és anyagot 
kiadni, és este hat órakor újra átvenni. Nap közben a hivatalban voltam, 
hol a főmérnök részére építési terveket másoltam.

Két hónap múlva újra eljött apám. Az építészeti hivatal nagyon meg 
volt elégedve ténykedésemmel, és gyakornoknak felvett azzal az 
ígérettel, hogy később államköltségen Budapesten a Műegyetemet 
látogathatom. Ekkor már napi 42 krajcár fizetést kaptam. Eleinte 
Kübleréknál laktam, de húga, Evelin, visszatért Leibiczbe, a főerdész erre 
feloszlatta háztartását, és én egy özvegyasszonynál kaptam lakást és 
ellátást. Közben Lujza nővérem is eljött édesapámhoz, hogy a háztartását 
vezesse. Édesanyám Ludmillával egyedül maradt Leibiczen. Az 
építészmérnök karácsonytól húsvétig szabadságolt, és édesapámhoz 
mentem Kövesligetre.

Egy napon magával vitt az erdőbe, nála egycsövű vadászfegyver volt. 
Aznap vágták ki és rakták ölbe a fát azok az emberek, akik előzőleg az 
árát édesapámnak kifizették, egy erdész és két erdőkerülő jelenlétében. 
Édesapám minden nap kiment az erdőbe ellenőrzésre, ilyen alkalommal 
elvitt engem magával. Minden rendben volt. Egyik erdész jelentette, hogy 
egy erdőkerülő az éjjel megbetegedett, és az erdő egy része most 
felügyelet nélkül van. Mi átmentünk a hegyen, és hallottuk, hogy valaki 
fát vág az árokban. Közelebb húzódva ökrösszekeret láttunk, és két 
ember egy kidöntött bükkfát vágott szét. Meglepve őket, édesapám, 
vállán a fegyverrel, felszólította az öregebb embert, hogy adja át a fejszét. 
A szemtelen ember erre fejszéjét ütésre emelte. Ebben a percben 
lekaptam a fegyvert és kiáltottam: „Adod mindjárt a fejszét, vagy 
lelőlek!” Ijedten nézett körül, és látva a kezemben a rácélozott fegyvert, 
reszketve átadta a fejszét. A másik is átadta fejszéjét. A nevüket
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feljegyeztük, Papp István földbirtokosnak voltak a cselédjei, kik üres 
szekérrel mentek haza. Papp magához hívatta édesapámat, a kárt duplán 
megfizette, és mindkettőnket meghívott vacsorára, mert meg akart 
engem, a bátor fiút, ismerni. Szóval, én lettem a nap hőse.

Néhány nap múlva édesapám levelet kapott a főerdésztől, hogy 
azonnal jöjjön át Máramarosszigetre. Másnap este már ott is volt. Az 
északkeleti vasútvonal építéséről volt szó Oderberg és Máramarossziget 
között, az építést a bécsi „Union Bank” vette át, és Fritz Müllert, hogy ne 
konkurráljon, mint az építést vezető elnököt angazsálták nagy fizetéssel. 
Ez a Fritz Müller építette annak idején a Sanct-Gotthard-i alagutat és 
milliókat keresett. Egy évvel ezelőtt vette meg báró Varicourt nyug. 
őrnagytól a petrovai birtokot, a Kirva, Szokola és Rika folyó melletti 
erdőket, a Bárgyi-völgyet egy uradalommal és nagy fűrészgyárat 
Ruszkován [Visóoroszi]. [A földrajzi neveket, helyeket lásd az 1. számú 
mellékletben.] Keresett egy tisztviselőt, és a máramarosszigeti 
erdőhivatal édesapámat ajánlotta. Megegyezve a céggel (még egyszer oly 
nagy fizetést ajánlottak, mint az addigi erdészfizetés), és két hét múlva 
két szánon Ruszkovára költöztünk. Ott találtuk A. Müller 
gépészmérnököt mint intézőt, ki fiatal házas volt Fritz Müller főnök egyik 
unokahúgával. A felesége kis gyermekével még és csak tavasszal jött 
oda. Azonkívül még egy Uhl nevezetű mérnököt és a szükséges 
személyzetet találtuk ott. Már sok anyag volt, és azonnal hozzákezdtek 
egy erős rönkfogó építéséhez. Ez a tavaszi hóolvadáskor a havasokból 
úsztatott és az építéshez szükséges rönkök elfogására szolgált. A 
rönköket a nagy fűrészgyár feldolgozta deszkának, lécnek és más 
építőanyagnak. Lujza nővérem a háztartást vezette és főzött a 
mérnököknek, én Uhl mérnök mellett működtem mint írnok, a 
munkáslistát is én vezettem, és azonkívül magyar-rutén tolmács voltam, 
amiért egész szép fizetést kaptam.

Édesapám egy napon a fadöntő és akkordmunkásokkal volt elfoglalva, 
kiknek szintén a rönkfogónál kellett dolgozniuk, hogy az mielőbb 
elkészüljön. Én éppen öltözködtem, mikor nagy lármát hallottam. Az 
ablakon kitekintve láttam, hogy néhány zsidó botokkal megtámadta 
édesapámat és az intézőt, és az intéző térdre esett. Abban a pillanatban, 
amint voltam, ingben, alsónadrágban, mezítláb és hajadonfővel 
kirohantam. Az előszobában volt egy kb. 2 m hosszú bükkfabot, azt 
felkaptam, és mint a villám átszaladtam az utcán és a zsidókat fejbe 
vágtam, hogy a vérük freccsent, mire a zsidók megfordultak és 
elszaladtak. Ekkor szólt édesapám: „Elég volt, Henrik, eredj és öltözzél
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fel!” Ekkor láttam, hogy a zsidók ökrösszekerekkel, ekékkel ellátott 
emberekkel jöttek, hogy az utcán túl lévő földdarabot, mely Fr. Müller 
tulajdonába ment át, erővel fel szántassák. Az egyik idősebb parasztember 
térdre hullva kért: „Fiatalúr, ne üssön agyon!” Erre azt mondtam: „Nem 
ütlek agyon, de forditsd hamar vissza az ökrösszekeret és eridj haza, mert 
itt a zsidóknak nincs semmi keresnivalójuk!” Mialatt gyorsan felöltöztem, 
ott voltak a munkások. Jó, hogy akkor a zsidók már túl voltak a határon, 
mert különben a munkások néhányat közülük megvertek volna.

Húsvét harmadnapján jelentkeztem az építészeti hivatalban, ahol 
azonnal foglalkoztattak. Akkor építették a nagy református templomot 
Máramarosszigeten. Előbb stukatúrral akarták fedni, de azután egy 
hosszú terem kivételével bolthajtással készült. Kívülről erős oszlopokkal 
biztosították a templomot. Az építés vezetője Szajkó nevű építészmérnök 
volt, és miniszteri rendeletre hivatalunk ellenőrizte az építést. Kérésemre, 
hogy gyakorlatilag is részt vehessek az építésben, főmérnökünk 
átengedett engem Szajkó építésznek, aki állandóan maga mellett tartott, 
és már az első napokban megkedvelt. Három pallérral és nyolc 
kőművessel maga is dolgozott a bolthajtásokon, én mellette voltam, és ő 
mindent megmagyarázott, hogy kell egyik téglát a másikhoz illeszteni, 
míg a bolthajtás megvan. Ezen bolthajtások építése technikai csoda volt. 
Mikor elkészültünk, Szajkó építész vacsorát adott a Vadászkürt 
szállóban. Egyik pallérunk, Hanzi bácsi indítványára felköszöntőt 
készítettem elő. A két étterem asztalai mind el voltak foglalva. A 
vasútépítéssel kapcsolatban sok mérnök, tisztviselő volt M.szigeten, kik 
mind részt vettek a vacsorán. Sok környékbeli földbirtokos is volt jelen. 
Vacsora után felálltam és elmondtam a felköszöntőt, amit az összes 
asztaloknál levő urak állva és meglepődve végighallgattak. Midőn 
befejeztem beszédemet, és elhangzott a sok „Éljen!”, Szajkó építész 
kitárta karjait, mondva: „Henrik fiam, gyere karjaimba”, és könnyek 
között többször megcsókolt. Ekkor láttam, hogy a többi asztalnál is 
felálltak az urak és éljenezve ünnepeltek bennünket. Engem sok asztalhoz 
hívtak, ahol el kellett mondanom, ki és honnan való vagyok, mindenütt 
dicsérettel halmoztak el. Kíváncsian egyre többen jöttek, akik üveg bort 
rendeltek, és a kedélyes hangulatnak másnap reggel lett vége. Következő 
vasárnap a református egyházközség adott ünnepi lakomát részünkre 
Pataky kurátornál, amely szintén ilyen jó hangulatban ért véget.

Közben szegény édesanyám Ludmilla húgommal nem tudott 
megbirkózni a gazdasággal, ezért Lujza néném elment hozzájuk 
Leibiczbe. A zsidóper is tárgyalásra került a megyeházán, és én mint
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vádlott lettem beidézve. Miután úgy a tanúk, mint én, elmondtuk az esetet 
valójában, én még hozzáfűztem: látva, hogy édesapámat és az intézőt 
megtámadták és bántalmazták a zsidók, felindulásomban néhányat még 
agyon is üthettem volna. Erre egy úr a bírók asztalánál felállt és hangosan 
mondta: „Bravó öcsém! Uraim, ilyen fiatalság kell nekünk!” A cég 
megnyerte a pert és a földet, a zsidóknak kellett megfizetniük az összes 
perköltséget, és nagy pénzbírságot kaptak a támadásért.

Néhány nappal az ünnepélyek után Szajkó építész magával vitt 
Kovácsy Gábor városi tanácsnok birtokára, az építkezéshez. Ott 
méréseket eszközöltünk egy nagyobb lakóház építéséhez. Kijelöltük az 
alapot, és a tulajdonos azonnal kiásatta a fundamentumot. Néhány nappal 
rá a szükséges kőműveseket előre küldve, mi is kimentünk, és mindjárt 
megkezdtük az építkezést. Estefelé az építész visszakocsizott, engem meg 
megbízott az építés vezetésével. Én, egy tizenhat éves ifjú, és már 
építésvezető. A kőművesek az élelmezést a birtokostól kapták, és a 
szénapadláson aludtak. Én egy szép szobát kaptam, és a birtokoscsaláddal 
étkeztem. Az építész időnkint kijött, méréseket végzett és mindent 
rendben talált. Annak úgy ő, mint a birtokos nagyon örült. Én szigorú 
rendet szoktam meg, és az építési terv szerint jártam el. Néhány hét 
múlva a kőművesmunkával elkészültünk, az ácsok felhúzták a tetőt, és 
következő tavaszon nyert a házépítés befejezést. Én megint bevonultam 
az irodába, és a főmérnöknek különböző építési terveket lemásoltam. Sok 
dolgom volt. Egy nap eljött Fr. Müller, a főmérnökkel hosszasan tárgyalt. 
Engem rajzolásnál talált, megnézte és megdicsérte tiszta, szép munkámat. 
Ekkor megkérdezte a főmérnököt, nem-e szabadságolna engem húsvétig, 
mert igen nagy hasznomat venné a fakitermelésnél.

Nevetve egyezett bele a főmérnököm azzal a megjegyzéssel, nem baj, 
ha sokoldalúan leszek kiképezve. Akkor korán állt be a tél, november 
elején már nagy havazás volt. Negyedikén jött egy úr a cég szánján és 
hatodikán magával vitt Ruszpolyána Havasmezőre. Ruszkován az intéző 
megadta a szükséges utasításokat, hogy az udvarban dolgozó munkások, 
fuvarosok másnap Lutosára, a fakitermelőhelyre menjenek. Édesapám 
akkor a Petrova birtokon volt elfoglalva. Miután a hátas- és teherhordó 
lovak már készenlétben voltak, másnap fellovagoltunk a Rika folyó 
melletti Lutosára. Nagy szemeket meresztettem, amikor nagy hidegben a 
Rika melletti völgyben rossz utakon, legtöbbször a hegyoldalon, 
gyalogösvényen, a lovat zabláján vezetve a hosszú utat megtettük. Egy 
kovácslegény jött velünk patkóval, szeggel és szerszámmal, és többször 
vert új szöget a lovak patkójába, különben nem tettük volna meg az utat
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felfelé. Késő délután érkeztünk meg a fővölgytől kb. két kilométerre a 
barakkokhoz és istállókhoz. Ott egy Tessler nevű zsidó volt a 
manipuláns, kit azonban napok óta nem láttak. Három nagy istálló volt 
60-80 ló számára, két fedett szerszámcsűr és három barakk. A 
legjobbikban kvártélyoztuk be magunkat, az ajtótól balra. A felvigyázó 
már előre hordatott oda finom fenyőgallyakat, melyeket pokrócokkal 
leterítettük, és jó fekvőhelyünk lett. Szénával töltött zsák volt a párnánk. 
Az intéző két nagy debreceni pokrócot hozott magával takaróul, egyet 
magának, egyet nekem. A másik két barakkban laktak a lovak fuvarosai 
és privát kocsisok. Volt egy Vogel Süse nevű öreg zsidó a fiával, kinek 5 
pár lova volt a munkánál, és az egész telet ott akarta tölteni, hogy 
kocsisait ellenőrizze. A barakkgondozó egyúttal a szénacsűrökre 
vigyázott, és a fát vágta a barakkok részére. Ez a hatalmas galíciai fiú volt 
a kiszolgálásomra is kirendelve. Összesen 33 ember volt ott. Még két 
német fiút kaptam Felsővisóról, az egyik volt a szakácsom. Mert itt 
magunknak kellett főzni, ha nem akartunk éhezni.

30 000 fenyőfát vágtak ki tavasszal, lehántolva a rönköket a 
hegyekből lovakkal hozták le a folyó partjára, és ott felhalmozva várták a 
tavaszt, hogy hóolvadás idején leúsztassák azokat a völgyekben levő 
fűrészgyárakhoz (Ruszkovára). Mindezt most láttam először életemben. 
Ezt a sok fát Spanyek Gavrilla rakodómunkás vágta ki és dolgozta fel 
rönkökké munkásaival, és négy gyűjtőhelyen halmozta fel. A legfelsőbb 
helyen Maricsak Kira, a legalsón Spika Gavrilla dolgozott, mindannyian 
galíciaiak. Spanyek Gavrilla egy gazdag galíciai paraszt, és társa, 
Czefpok Iván már ismert engem, egy évvel ezelőtt Ruszkován ők is 
dolgoztak, mint kisegítők. Az intéző pontosan elmagyarázta és lehetőleg 
meg is mutatta nekem a teendőket, megkérte még a négy vezető 
akkordmunkást és az öreg Vogelt, aki élete legnagyobb részét az erdőben 
fuvarozással töltötte, hogy járjanak a kezemre, segítsenek tanáccsal és 
főleg Spanyek Gavrillát kérte, hogy legyen mindenben segítségemre, 
mivel a manipuláns nem volt ott. Ok meg is ígérték mindezt örömmel. Az 
összes munkásoknak és fuvarosoknak pedig szigorúan meghagyta, hogy 
nekem mindenben szót fogadjanak, és utasításaimat teljesítsék. Péntek 
estére nagy csomó fa lett szállítva, és szombaton kezdődött a 
rakodóhelyen a munka. Az intéző egy óra múlva egy munkás kíséretében 
visszalovagolt a faluba. Aznap sok fát szállítottunk.

Másnap, vasárnap, puskámat vállra vetve a munkásokkal a havasba 
mentünk, hogy szénát, amit ott csűrökben raktároztak, szállítsunk le. 
Fenyőgallyakból róttak össze alkalmatosságokat, a szénát rárakva a
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havon csúsztatták le. Ezt ellenőrizni mentem velük. Mikor visszaértünk, 
Flóriánt és társát a legnagyobb felindultságban találtuk. Ugyanis közben 
megérkezett a manipuláns, és ki akart bennünket és holmiainkat a 
barakkból tenni, hogy ott magát kényelembe helyezze. Ezt a manipuláns 
nekem is szemtelen és durva módon tudtomra adta. Én neki nyugodtan 
megmondtam, hogy ez nagyon különös módja a bemutatkozásnak, és 
vegye tudomásul, hogy bennünket az intéző kvártélyozott be ide. A 
manipuláns egyre gorombáskodott, én már ki akartam dobni, mikor nyílt 
az ajtó, és Fedor szolgám belépett, megfogta hátulról a manipulánst és 
kidobta a fagyos, kemény udvarra, hogy az fekve maradt, mint egy darab 
fa. A felvigyázó azalatt a szénahordó munkásoknak egy-egy csomag 
dohányt és egy-egy adag pálinkát osztott, mialatt a manipuláns 
szitkozódott és dühöngött. Erre jött Spanyek, és megkért, menjünk át az ő 
barakkjába. Ilyen izgalom közepette azt jónak is találtam, magamhoz 
vettem puskámat, és Flóriánnal átmentem. Fedomak és a kocsisoknak 
meghagytam, hogy senkinek ne engedjék meg, hogy a helyemet elfoglalja 
vagy a barakkba bekvártélyozza magát. A felvigyázót megbíztam, hogy 
helyettesítsen engem, lehet, hogy későn jövök vissza, és támogassa 
Fedort a szénakiosztásban.

Kb. 2 km távolságra lévő kalibához mentünk, hol Spanyek társa jó üst 
gulyást főzött számunkra. Ezen alkalomkor elmondták nekem, milyen 
csalást követ el a manipuláns, amellyel úgy a céget, mint a munkásokat 
károsítja meg. Megcsináltam a feljegyzéseket noteszomba, és estefelé 
Flóriánnal visszamentem szállásomra, ahol petróleumlámpa mellett még 
aznap este levélben jelentést írtam az intézőnek a történtekről és a 
manipuláns csalásairól. Másnap reggel korán volt az etetés, amit 
személyesen ellenőriztem, azután Flóriánnal és még egy legénnyel 
lementem a rakodóhelyre. A felvigyázót fent hagytam, hogy a szállítás 
rendben menjen. Dacára a manipuláns izgatásának, minden kocsis 
megjelent, és a faszállítás szépen ment. A rakodóhelyről leküldtem egy 
emberrel az intézőnek szóló jelentésemet. Jó napunk volt, a legtöbb 
kocsis hatszor fordult aznap, este ezeknek egy-egy adag pálinkát adattam, 
ami a többit is serkentette a hatszori fordulatra. Minden darab fát a 
rakodóhelyen a könyvemben feljegyeztem. Másnap este megjött az 
intéző, és nagyon örült, hogy három nap alatt annyi fát szállítottunk a 
rakodóhoz. Az utolsó fuvarossal mi is visszamentünk a barakkokhoz. A 
manipulánst vasárnap óta nem láttam. Azt mondták, hogy a legfelsőbb 
munkahelyen van M. Kirvánál. Spanyek szerint együtt készülnek valami 
nagy csalásra a cég kárára.
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Másnap reggelre a manipuláns a négy akkordmunkással le lett 
rendelve. Én aznap a felvigyázót bíztam meg helyettesítésemmel a 
rakodónál. Korán reggel meg is jelentek. Az intéző szemrehányást tett a 
manipulánsnak viselkedéséért, és amiért megérkezésünkkor nem találta őt 
az üzletnél. Azután felnyittatta az élelmiszerraktárt. Ősszel Spanyek által 
száz hordócska juhtúrót vásároltak a galíciai oldalon, és a raktárba 
szállíttatta. Az intéző személyesen vette ezt a túrót, minden hordócskát 
saját kezűleg lemért és ácsirónnal ráírta a súlyt. így könnyű volt az 
ellenőrzés. Tényleg hiányzott minden hordócskából 12-15 font. Ezeket 
tanúk jelenlétében felnyitották, és a hordócska közepéből hiányzott az a 
12-15 font túró. Spanyeknak igaza volt, a csalás fel volt tárva. A 
manipuláns erre még szemtelenkedett, mire az intéző a raktárból kidobta 
és a bírósággal megfenyegette. A készletet pontosan felvették, azután az 
intéző lezáratta a raktárt és hívatta a manipulánst, aki azonban már sehol 
sem volt látható és található. Sok év után láttam őt viszont. Galíciába 
menekült, ahonnan mint nagyon szegény ember került elő.

Ekkor nekem adták át a raktárt és az egész manipulációt. Egyszerre 
erdőmanipuláns lettem. Az öreg Süsse Vogel havonta 12 forintot kapott, 
az volt a dolga, hogy engem minden hajnalon 2 órakor felkeltsen. A 
zsebórámat fekhelyem fölé, a falra akasztottam. Fedor által felkeltettem a 
fuvarosokat, felöltöztem és ott voltam a szénakiosztásnál. A faszállítás 
nagyszerűen ment, de akkor négy heti esőzés miatt beszüntettük. Az erdei 
munkásoknak ez jól jött, a még ki nem döntött fát ki döntötték és 
feldolgozták. Ebben az időben ejtettem el az első medvét egy 
mellékárokban. A tél megint beállt, megfeszített nappali és éjszakai 
munkával sikerült az összes fát a rakodóhoz leszállítani. Közben egy 
ötödik fakitermelő hely létesült, a „Revicska”, onnan a fát a folyóig 
szállítottuk le és úsztatásra raktuk össze. Jött a hóolvadás. Elegendő 
munkaerővel hozzáláttunk a munkához. Nap-nap után folyt az úsztatás, 
húsvétig a rönkfa nagyobb része a ruszkovai fűrésztelepnél volt, ez csak 
megfeszített munkával, megerőltetéssel sikerült.

Örültem, hogy visszatérhetek az építészeti hivatalba. De mily csalódás 
ért! Néhány nappal húsvét előtt írásban értesítettek, hogy szabadságomat 
egy évre meghosszabbították. A cég kérte, tudtom nélkül. Húsvétkor 
főnökünk, Fritz Müller feleségével Ruszkován volt az intézőnknél, A. 
Müllemél. Engemet is meghívtak, megdicsértek és megajándékoztak, 
kaptam egy nagyon jó, hátúitól tő vadászfegyvert munícióval és 
vadásztáskát. Főnököm feleségétől pedig egy félpónilovat kaptam finom
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angol nyereggel és szerszámmal. Jómagam belenyugodtam, hogy még 
egy évig a faüzletnél maradok.

Ez az év csak szerencsétlenséget hozott nekem. Kübler főerdő- 
mémököt, rokonunkat, aki annyit járt kezemre, két oláh a szapolczai 
erdőben megölte. Édesapám, kit a főnökünk a vasútépítéshez angazsált, 
Huszton kolerában meghalt. Pünkösdkor tudtam meg ezt a két szomorú 
hírt, mikor a rönkfa és épületfa mind lent volt a fűrésztelepen. Magam 
maradtam, mint az ujjam, idegen emberek között, távol szülőhazámtól, 
egészen egyedül.

Ebben az évben dőlt el a jövőm is. Pünkösd után, miután minden fa 
lent volt, szép remunerációt kaptam. Fönőköm részvénytársaságot alapí
tott „Máramarosszigeti Faüzlet” néven. Fizetésemet duplájára emelték. 
Ruszpolyána mellett, a Bárgyi-völgyben egy fagyűjtő telepet építettünk 
fabarakkokkal, egy év múlva pedig szép lakóházat, melyhez szép nagy 
kertet készítettek. A telep fölött kb. ötven hold rét volt a hegyek lankáin, 
ahol a parasztoktól olcsón lehetett szénát kapni. A vidék fenyőerdővel 
volt borítva a völgy mentében. A patak bővizű volt, három vízeséssel, a 
legutolsó kb. 4 km-re, a középső kb. 9 km-re, a legfelső pedig kb. 12 km- 
re a torkolattól. A középső volt a legveszedelmesebb. Engemet ebbe a 
völgybe rendeltek, de a többi fakitermelőhelyet, Szokola, Lutosa és 
Revicskát szintén rám bízták. A Bárgyi-völgyben farakodót kellett 
létesítenem a faszállításhoz, illetve fuvarozáshoz utat építeni, hogy télen a 
szükséges fát a fatelephez és házépítéshez leszállíthassuk. A völgy 
torkolatáig kb. 16 km-es utat kellett építtetnem, továbbá istállót, kalibákat 
és raktárt, hogy a munkásokat el tudjam helyezni és ellátni. Ebből a vad 
völgyből egy szép tartózkodási helyet csináltam. A fát rendeltetési 
helyére szállíttattam. A rönkfa nagy részét a nagy vízesésig hoztam. A 
legelső vízesést, mely rövid volt és nem nagy, két hosszú, széles táblával 
kiépíttettem úgy, hogy ezen a rönköket leúsztattuk a tavaszi hóolvadás
kor. Máramarosszigeten a cég nagy gőzfűrésztelepet építtetett, az volt az 
első Felső-Magyarországon. Egy Appel nevű építész ellenőrizte a telep és 
úsztatok építését, kivel én az egyik barakkban együtt laktam. Mivel a 
legjobb barátságban és jó viszonyban voltunk, nagyon sokat tanultam 
tőle. Nagy fakitermelő telepet létesítettünk és sok fát termeltünk ki az én 
felügyeletem alatt. Az utat a legfelsőbb helyig ki kellett építtetnem, a 
patakokat és fagyűjtőhelyet tisztíttatni és berendezni. (A Jaszinuszki 
helyig.) Volt ugyan elég vigyázom, de nap nap után utánuk kellett 
néznem. Egyik okosabb akart lenni, mint a másik, pedig ezek csak 
keveset értettek a dologhoz, vagy éppen semmit. Nekem kellett a fejem
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tömi és mértéket adni. Szerencsémre Appel jó barátom sokat járt 
kezemre. Ekkor Haaf igazgató közölte velem, hogy a szükséges 
munkásokkal fogjak hozzá a középső és felső vízesés kiépítéséhez, amit 
télig be kell fejezni. Mikor mondtam, hogy ilyen építéshez fogalmam 
sincs, ő nevetve válaszolt: „Meg vagyok győződve arról, hogy maga 
megcsinálja, különben az intéző úr majd kezére jár.” Igaz, az intéző 
gépészmérnök és nagyon művelt ember, de amint már tapasztaltam, a vízi 
építésekhez és faüzlethez annyit sem értett, mint én. Ez így tizenhét évem 
mellett kétségbeejtő helyzet volt. Más nem maradt hátra, mint hogy 
minden energiámmal ezt a feladatot elvégezzem. Az intéző ugyan 
megígérte, hogy feljön, amint az építést megkezdjük, de csak a hatodik 
héten jött, amikor a dolog nehezebb részével majdnem elkészültem. 
Nagyon ügyes német és felsővisói rutén munkásaim voltak, kikkel 
minden nehézséget megbeszéltem. A legjobb vélemény szerint 
megcsináltuk, és a munka sikerült. Amikor az intéző a hatodik héten jött, 
úgy szólt: „Brávó, Henrik, a munka kitűnő!”

Minden vasárnap Ruszkovára lovagoltam és beszámoltam a munká
ról, az intéző továbbította az igazgatóságnak M.szigetre. így a tél beáll
táig minden munkával kész lettem. Ekkor feljött a főnök is és mindent 
megnézett. Az intéző azt mondta, hogy mindez az ő vezetésével készült, 
mire Haaf igazgató nevetett, és a főnök pedig egész komolyan mondta: 
„Nagyon szép, csakhogy téged Albertnek és nem Henriknek hívnak.” 
Szép remunerációt és fizetésemelést kaptam. Nehéz nappali és sokszor 
éjszakai munkával sikerült mindennel elkészülnöm, és az összes fát a 
rakodóhoz leszállíttatnom. Ekkor, február végén kaptam a cégtől a 
rendelkezést, intézzek el mindent úgy, hogy nyolc nap múlva Württen- 
bergbe utazhassak, ahol márciusban tanulmányozzam a hosszú és rönkfa 
úsztatását.

Ebben az időben az utazás sok nehézséggel járt. Szolnokig 
postakocsival utaztam, onnan Budapesten, Bécsen és Stuttgarton át a 
Feketeerdőbe, Reinerzánba. Ott egy Armbruster nevű gazdag parasztnál 
kaptam szállást. A hóolvadás már megkezdődött, így a faúsztatás is. Itt 
láttam először a fa úsztatását. Többször magam is lementem a Kinzing- 
patakon egészen Freiburgig, egyszer a Rajnáig, ahol 6-8 darab szálfa 
összekötve és így a Rajnán leúsztatva lett. Április közepén egy kis 
csoport württenbergi munkással és a szükséges szerszámmal megint 
Magyarországon voltam. Armbruster két-három hónap múlva jött még 
egy csapat munkással, hogy a 30 km hosszú Kirva-völgyben dolgozzon. 
Mivel a Bárgyi-völgyi úsztató csak júliusban készült el teljesen, és a
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rönkfákat hóolvadáskor a hóvízzel kellett úsztatni, a Bárgyi-patak tele 
volt rönkfával. A farakodó fölé hamarosan egy rönkfogót építtettem, és 
így sikerült a tél beálltáig mindennemű fát a máramarosszigeti 
gőzfűrésztelephez leúsztatni. A következő télen kétszerannyi fát 
termeltünk ki és szállítottunk le a rakodóhelyre. Utolsó nyáron 18 és fél 
éves koromban az újonnan épült házba kellett költöznöm. Armbruster 
erős munkássegítséggel a Kiva folyót szabályozta, két faúsztató és egy 
nagy, hosszú manipulációs épület készült.

Nehéz volt nekem ilyen nagy házban egyedül laknom, ahol csak egy 
fiatal legény volt a kiszolgálóm. Teleky gróf uradalmi intézőjének két 
leánykája volt, kiket nevelő nevelt. Mikor a leánykák háromévesek 
voltak, az intéző egy árva leányt vett a házhoz. Azt az árvát is úgy 
nevelte, mint saját gyermekeit, rutén nyelv mellett németül, magyarul és 
románul tanult írni és olvasni, úgyhogy többszörösen képzett, a 
háztartásban is gyakorolt leány lett belőle. Ezt a leányt ajánlották nekem 
házvezetőnőnek, főleg A. Müller intéző ajánlotta. Volt neki egy néhány 
évvel fiatalabb húga, és csak azon föltétellel jött hozzám, ha az anyját és 
húgát is magával hozhatja, amibe beleegyeztem. Két tehenet vettem, így a 
ház el volt látva tejjel és a munkásoknak is lehetett eladni, sertéseket 
hízlaltattam, ami csak hasznot hozott. A cég hátaslova is nálam volt, az 
én hátaslovammal együtt gondozta a legény, és a ló meg lovász tartására 
évi 600 forintot fizetett nekem a cég. Mária ügyes gazdaasszonynak 
bizonyult és kitűnően főzött, amit a komisszióba jövő urak is elismertek. 
A kert nagy volt és szépen művelve. A háziállatok gondozottak, és 
egészen jól éreztem magamat. Nem csoda, ha ez a viszony szerelemmé 
vált, és egy évvel később Mária a feleségem lett. Már nemcsak fiatal 
manipuláns és építész voltam, hanem fiatal férj is, és megint egy évvel 
később fiatal apa is.

Az üzlet, illetve a manipuláció, az igazgatóság megelégedésére, jól 
ment. Ekkor Armbruster megbetegedett és visszautazott feketeerdei 
hazájába. Többet nem láttam ezt a jó embert. Haaf igazgató kívánságára 
ősszel átköltöztünk Szolinkára, a Kirva völgyébe, hogy a folyó 
szabályozását befejezzem, egy rönkfogót építeni, az erdei munkát, mely 
itt is nagy erővel megindult, vezetni, és a faúsztatáshoz az előkészítést és 
berendezkedést megtenni. Ami elég nehéz munka volt, mert az öreg 
Armbruster két és fél év alatt sok mindent elhanyagolt. Helyembe a 
Bárgyi-völgybe az igazgatóság az L. testvéreket helyezte Németország
ból, állítólag a legjobb manipulánsokat, de kevés sikerrel, mert egyik 
legjobb felvigyázómat kellett átadnom kisegítésre.
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Abban az időben kaptuk az első dinamitot, valódi acélfúróval. Most 
kezdődött a kőrobbantás. A völgy visszhangzott a napi száz és valahány 
robbantástól. Egész télen át tartott a robbantás és kiépítés, mégis csak 
június végére készültünk el annyira, hogy az első úsztatás megindult. A 
farakodókat előre elkészíttettem, itt nagyobb és szebb erdő volt, jobb 
minőségű fával. Mikor június végén az első hosszúszálfa-úsztatás 
megvolt, a völgyben összeszaladt a nép, senki sem hitte volna, hogy 
ebből a völgyből olyan óriási nagy és széles szálfák kerülnek ki. A nyár 
és az ősz esős volt, ami alkalmas volt arra, hogy az egész előkészített fát 
a völgybe lehozzam, a cég nagy örömére. Nekem pedig szép 
remunerációt és fizetésemelést hozott. Egyszóval, bár megerőltető volt a 
helyzetem, de meg voltam vele elégedve. Két évig jól ment a munka, a 
többi völgyben is felügyeletem alatt folyt a munka.

Ekkor jött a bécsi „krach” Egy évig még dolgoztunk, de 1875 
júniusában a mi részvénytársaságunk is hirtelen beszüntette a munkát. A 
tisztviselőket és munkásokat elbocsátották, csak az intéző meg én 
maradtunk a manipulációban. Volz manipuláns megbetegedett és 
meghalt, felesége három gyermekével visszaköltözött Németországba. Én 
a Polyánkán laktam, ahol háromszobás lakásom volt szépen berendezve, 
de be kellett költöznöm Ruszpolyána községbe, ahol szintén volt szép 
nagy lakás számomra berendezve. A Polyánkán egy vigyázót és két 
erdőőrt hagytam.

Korán reggel elküldtem kocsisomat holmival megrakva az új lakásba, 
nyolc órakor én is lelovagoltam utánanézni, hogy rendben van-e a lakás, 
és néhány kocsist fogadva megkezdtük a költözködést. Alig 2 km-t 
lovagolva visszanéztem, és fent, a völgy kezdetén, nagy füstöt láttam. 
Amilyen gyorsan csak lehetett, visszalovagoltam, és lakóházunkat 
lángokban találtam. A tető már leégett, a szobák már belülről égtek. A 
lovamról leugrottam, de már keveset tudtam menteni. Majdnem minden 
ruhánk, fehérneműnk és úgyszólván az összes berendezésünk bennégett. 
Az ágyneműt kevés egyéb holmival a feleségem megmentette, de 
ijedtében és négy apró gyermekkel és a cseléddel azt sem tudta, mitévő 
legyen. A vigyázó a két erdőőrrel felment a völgybe ellenőrizni, mire 
azok futva visszatértek, már késő volt. Feleségeik a kevés kis holmijaikat 
mentették. Egy-két munkás, aki a közelben dolgozott, feltörte a raktárt és 
szerkamrát és kimentette a sok szerszámot, mérleget stb. A szabadban 
egy féltetős fészert csináltak, és nyílt tűznél tartózkodtunk. Még aznap 
kértem ácsokat és tíz munkást. Másnap reggel meg is érkeztek, mindent 
lebontottam, és a nagy házból két egymástól távol álló lakóházat,
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szerszámkamrát és raktárt építtettem. Feleségemet és gyermekeimet 
kocsin a faluba küldtem kevés megmaradt holminkkal, és másnap magam 
is lelovagoltam, hogy a lakásomat berendezzem. A leégett házat 
hamarosan annyira felépítettük, hogy a vigyázó és a két erdőőr család
jával lakhatta.

Sok volt a dolgom minden völgyet ellenőrizni és a személyzetet is. A 
cég még tavasszal kibérelte Nádassytól a lakást, melybe a beteg Volzot a 
Bárgyi-völgyből beköltöztette. A lakás több évre lett bérelve, úgy abba 
beköltöztem, és hosszú időre jó és kényelmes lakásom volt. Másfél évig 
laktam ott, mialatt a vadászatnak éltem szabad időmben. Haaf igazgató 
apja, kinek a Feketeerdőben faüzlete volt, meghalt, így Haaf vissza
költözött Stuttgartba. Helyére Schlatter főkönyvelő, egy svájci, került, 
kinek apja szintén részvényes volt. Úgy a Kirva-, mint a Bárgyi-völgyben 
sok fa volt a rakodókban, ennek leúsztatását elhatározták. A vasútépítés 
alatt egy Sutter nevű svájci volt az építésnél alkalmazva. Mint fiatal, 
művelt ember Máramarosszigeten bejáratos volt a jobb családokhoz, és 
egy gazdag polgár leányát vette el feleségül. Ideges, kapkodó ember volt, 
a világot akarta meghódítani, és így hamar a végére járt a szép 
hozománynak. Ennek az embernek Schlatter igazgató kivívta, hogy meg
kapta a faúsztatást akkordba. Egy este éppen az erdőből érkeztem haza, 
levél jött az igazgatótól, melyben megkért, hogy Suttemak kezére járjak. 
Én továbbra is megmaradok állásomban illetményeimmel, de mivel elég 
szabad időm van, földijének, Suttemek, megfelelő díjazás mellett, legyek 
segítségére. Megegyeztünk abban, hogy a tiszta haszonból 20% az 
enyém, amit azonban sohasem kaptam meg. Suttemek fogalma sem volt a 
faüzletről és erdőmanipulációról, így én hoztam le a fát mindkét völgy
ből. Június közepére Sutter sok pénzt keresett, nagyzoló és közönséges 
lett, s így nem kapott több vállalatot.

A magyar-német fakitermelő vállalat igazgatója, Löwentahl, egy 
szigeti zsidótól Szeged részére szálfát vásárolt, de rossz kezelés miatt a fa 
legnagyobb része visszamaradt, ami nagy kárt és pert vont volna maga 
után. Schlatter igazgató intézkedésére én vettem át a fa leszállítását, és 
hat hét múlva az összes fa lent volt, ami szép remunerációt és intézői 
állást Szinevér-Pojánán hozott nekem.

Midőn Sutter a céghez került, A. Müller intéző kilépett állásából és 
Máramarosszigetre költözött. Ruszkovára egy felvigyázót állíttattam, és 
a felügyeletet ott is én gyakoroltam. Ekkor ajánlatot kaptam, hogy a 
fakitermelést és úsztatást akkordba vegyem át, hogy a társaság az üzemet 
újra felvehesse. Az árak meg lettek állapítva, és a szerződést megkötöttük
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a fakitermelésre és annak leúsztatására a Kirva- és Bárgyi-völgyben lévő 
farakodókhoz. Teljes erőmmel hozzáláttam. Hogy egy hű és megbízható 
emberem legyen, elhozattam Vilmos nagybátyámat. A munka 
nagyszerűen haladt, a kitermeléssel már majdnem készen voltunk, midőn 
főnökömtől levél jött, melyben kért, szeretné, ha az unokaöccsét, A. 
Müllert társul venném. Szigeten nem mehetett jól neki, és így megint a 
nagybátyjához fordult. Mivel két gyermeke volt, arra való tekintettel a 
főnök megint az üzletbe akarta bejuttatni. Miután A. Müllerrel, mint 
intézővel oly sok éven át a legjobb egyetértésben dolgoztunk, nem 
ellenkezhettem. Mivel a fakitermeléssel és a rakodókhoz való szállítással 
majdnem kész voltam, úgy egyeztünk meg, hogy az úsztatást és a 
következő kitermelést mint társak végezzük, és a munkákról egymásnak 
külön elszámolunk. Ezzel az egyezséggel a főnök is meg volt elégedve. A 
fakitermeléssel nagyon szépen kerestem. Vilmos nagybátyámat 
hazaküldtem, mert most már mellettem volt a társam.

Ebben az időben a Götz társaság a csemovitzi gör.keleti egyháztól a 
Domavatra környékén levő fenyőerdőket megvásárolta, és ajánlatot tettek 
nekem, hogy vállaljak ott tisztviselői állást, amit, jelenlegi 
lekötöttségemre való tekintettel, udvariasan visszautasítottam. A 
faúsztatással hamar kész voltam, és minden erővel új kitermeléshez 
fogtam. A társam, kinek a be- és leszámolást a céggel kellett volna 
elintézni, az egész vállalkozással keveset törődött, és többnyire 
magánüzletei után járt. A főnök Nagybocskón szódavízgyárat létesített, 
melynél nagy segítségére volt veje, Flácher mérnök, szintén stuttgarti 
születésű, akinek erélyes, zord modora volt, de igazságos, és éppen ezért 
nem állhatta A. Müller volt intézőt, és ezért a társaságtól el akarta 
távolítani. Azt sürgette, hogy én Ruszkovára költözzem és átvegyem az 
egész üzemvezetést, amit én, a főnök és volt intéző közti közeli 
rokonságára, meg az intéző 2 gyermekére való tekintettel, nem akartam 
és nem tudtam elvállalni.

A volt intéző olyan hanyag volt, hogy többszöri kérésemre és a cég 
felszólítására sem volt hajlandó velem elszámolni, ami kellemetlen 
nézeteltérést vont maga után. Eljött december, a fakitermelési és 
leszállítási munka a legjobb menetben volt, akkor újból felkértem az 
intézőt az elszámolásra, mire az sértően goromba lett és szót szó követte. 
Hazaérve írtam Löwentahl igazgatónak és a Götz társaságnak 
Csemovitzba. Főnököm éppen M.szigeten tartózkodott, oda utaztam, és 
veje jelenlétében elmondtam a történteket, hangsúlyozva, hogy a főnök 
kívánságára vettem az intézőt társul, most meg ilyen bánásmódot kaptam.
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Éppen ezért nem is írtam alá a céggel való új kitermelési szerződést. Erről 
a főnök nem is tudott. Mindketten igazat adtak nekem, és főnököm, ki 
akkor betegeskedett, megvigasztalt és mondta: „Menjen csak nyugodtan 
haza, én meg vagyok győződve arról, hogy kiegyeznek és minden rendbe 
jön.” A veje pedig azt mondta a főnöknek, szokott modorában: „Úgy kell 
magának, én el akartam távolítani A. Müllert, de maga nem egyezett bele. 
Most lássa, hogy intézi el vele a dolgot.” Ez nagyon kellemetlenül érintett 
engem. Még néhány napig dolgom volt M.szigeten. Hazaérve két levelet 
találtam, az egyikben Löwentahl igazgató kért engem, írjam meg, mikor 
mehetek, mert azonnal intézőnek vesz fel. A másikat Mühlbach igazgató 
írta a Götz cégtől, amelyben közölte, hogy karácsony harmadnapján 
Domavatrán lesz. Menjek el oda én is, és mindjárt megegyezhetünk. 
Azonnali választ kér. Senki sem tudta, mi megy végbe bennem, még 
feleségem sem sejtett semmit. A kocsisnak meghagytam, hogy a lovakat 
éles vassal lássa el, a szánkót hozza rendbe, mert karácsonykor utazunk. 
Néhány nap múlva egy este éppen Binder jegyzőnél voltam néhány úrral, 
mikor odaérkezett A. Müller intéző, engem keresve. Odahaza 
megmondták neki, hol vagyok. „Karácsonyi ajándékot hozok” -  mondta, 
és átnyújtotta nekem az elszámolást meg a járandóságot, ami azonban 
alig fele volt annak, amit reméltem. De én a megelégedettet mutattam, és 
ígértem, hogy kívánságára karácsony után az üzletet tovább intézem.

Anélkül, hogy valaki sejtette, karácsony első napján éjfél felé szánkón 
elutaztam, a feleségemnek mondván, hogy 4-5 napra M.szigetre kell 
mennem. Nagyon jó szánút volt, de nagyon hideg idő. Kirlibabánál 
éjszakáztam és másnap reggel továbbmentem Domavatrára. Odaérve 
elmentem a cég irodájába, ahol Jákel intézőt és Boma könyvelőt találtam. 
Mühlbach igazgató nem jöhetett el, mert ágyban fekvő beteg volt. Jákel 
intéző befogatott, és még aznap elmentünk Pojána-Stampiba, ahonnan jó 
kilátás volt, és megtekintettük a két fakitermelőhelyet: Fundutatarului és 
Limkutz a Doma völgyében. Mindkettő nagyon elhanyagolt volt. Másnap 
reggel megnéztük a fiatal, Mathias nevű mérnökkel a Korscha úsztatót, 
mely nagyon gyengén volt megépítve. Azt tanácsoltam neki, építsék ki jó 
erősen, különben katasztrófa történhet. Azután Tesnára mentünk, ahol a 
fundamentumon dolgoztak. A fiatal mérnök kétségbe volt esve, hogy nem 
találtak sziklára a fundamentum építésénél, mire nevetve válaszoltam, 
arra nincs is szükség, de erős, vízmentes alapra kell építeni. Az erdők 
fekvése nagyon előnyös volt.

Este azt mondtam az intézőnek, hogy tisztviselőállásra nem reflek
tálok, de elszámolásra elvállalom a fa kitermelését meg úsztatását
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akkordmunkára. Megjelöltem az akkordárakat. Másnap működött a vonat 
Domavatra és Csemovitz között. A mérnökkel elmentünk a rakodóhelyre, 
a román határhoz, ahová a fát szállítani kell. Délután megegyeztünk az 
árakban és aláírtuk a szerződést. Abban is megegyeztünk, hogy a román 
karácsony után jövök 80-100 emberrel, hogy Tatarfundu és Lemkutz fáját 
megmentsük, mely munkához csak napszámosokat hozok, és magamnak 
jó fizetést biztosítottam. Az urak meglepődtek, mikor mindenféle előleget 
visszautasítottam, és biztosítottam, hogy a költségeket előlegezem, 
utólagos megtérítésre. Hogy a gyermeknek nevet adjunk, végre 
elfogadtam száz forint előleget.

Másnap korán reggel hazautaztam. Kirlibabán és Borsán etetett a 
kocsisom, és Felsővisón éjszakáztunk. A Prislop nevű magas havason 
nagy havat kaptunk, ahol nehéz volt átkelnünk. Egyébként elég jó utunk 
volt. Hatodik nap délelőtt érkeztünk haza. Egész forradalom volt, mikor a 
régi munkásaim meghallották, hogy Domavatrán üzletet kötöttem. 
Mindenki velem akart menni. Kiválogattam a legjobbakat, a községházán 
megkötöttük a szerződést. Elláttam őket kellő előleggel, és a román 
karácsony harmadik napján 12 szánon elindultunk Ruszpolyánáról. 
Előzőleg írtam Domavatrára, hogy száz emberrel jövök, gondoskodjanak 
elegendő kukoricalisztről, szalonnáról, sóról, túróról, babról, dohányról 
és hatvan lapátról.

A Prislophoz érve behavazott utat találtunk, szánon lehetetlen volt az 
átkelés. Gyorsan határozva elrendeltem, hogy minden ember vegye a 
batyuját a hátára, és gyalog folytattuk az utat. Ezen az oldalon hét 
szerpentin volt, mindegyiken útkaparóházzal, ahol a munkások libasorban 
tett, hegyen felfelé való nehéz út fáradalmait időnkint kipihenhették. A 
szánomat a kocsisommal, valamint a többi szánt és lovat visszaküldtem 
Felsővisóra, onnan a Magura Calului-on keresztül jó út vezetett 
Naszódon, Besztercén át, de nagy kerülő volt. így a szánom csak öt nap 
múlva érkezett Pojána-Stampiba, már a megérkezésünk után. Amíg a 
szánokat kifizettem és a munkásokat elláttam, késő este lett. Egy 
felvigyázó és több jóravaló ember velem maradt, felcsatoltuk a 
lábvasakat, és nekiindultunk a meredek, de a munkásoktól már kitaposott 
gyalogúinak, mely simára volt fagyva. Minden második őrháznál pihenőt 
tartottunk, és hajnali négy órakor érkeztünk fel a Prislopra. Ott két nagy 
útkaparóház és egy korcsma volt. A nagy és meleg helyiségekben a 
munkások pihenhettek. Onnan még három hosszú szerpentin vezetett 
Schusu-ig, ahol egy kis kolónia volt, és két ismerős fakereskedőnek a 
fűrésztelepe. Az egyik olyan barátságos volt, hogy egy kb. 60 literes
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üstben nagy puliszkát főzetett, túrót is adott hozzá. Jóllakottan és 
megerősödve tovább folytattuk a még kétórás utat Kirlibabáig.

Az Aranyos-Beszterce folyó jobb partján van a magyar Lajosfalva, a 
bal partján a bukovinai Kirlibaba. A két faluban elhelyeztem az 
embereket, és megfogadtam a szánokat, hogy másnap reggel 
Domavatrára menjünk.

Kora reggel, tartós, nagy hidegben elindultak a szánok a munkásokkal, 
én 8 óráig visszamaradtam Domavatrára táviratozni, jelezve, hogy 11 
órakor egyszáz emberrel ott leszek, gondoskodjanak annyi adag gulyásról 
és kenyérről, valamint kellő számú szánról, hogy az utat folytathassuk 
Pojana-Stampiba. Minden rendben volt, de csak négy szán volt. A holmit 
és négy embert szánon küldtem, a többiek gyalog jöttek. Amint az 
irodában végeztem, magam is elindultam Jákel szánján, és az est beállta 
előtt én is megérkeztem. Az embereket elhelyeztem a nagy ivóban, ahol 
jól pihentek. Másnap két kalibát csináltattam az emberek részére, 
fakéreggel lefedtük, és azonnal hozzáláttunk a fák kiszabadításához a hó 
alól. A közelben volt egy kb. 800 méter és árok, melyben 6000 fa volt, 
amit még a nyáron termeltek ki és hántoltak le. Ajánlatot kaptam, hogy 
ezt a fát is ásassam ki a hó alól. Megegyeztünk az árban, írtam Brana 
barátomnak, a levelet elküldtem egy felvigyázóval és egy emberrel. Tíz 
nap múlva újabb 60 emberrel visszajöttek, és sikerült a hóolvadás 
beálltáig ezt a fát is a hó alól kiszabadítani. Az úsztatás is jól ment. 
Elhoztam a szükséges embereket a fakitermeléshez.

Szeptemberben átköltöztem Pojána-Stampiba és következő évben 
Podakosnára. Szépen vezettem a vállalkozást, mely szép jövedelmet 
hozott. Nagyrabecsült, köztiszteletnek örvendő személyiség lettem. Csak 
a feleségemmel nem volt szerencsém. Több mint háromnegyed évig a 
három gyerekkel magára maradt, Bertalan akkor már édesanyámnál volt 
Leibiczen. Dacára annak, hogy a legnagyobb jólétben volt, vagy talán 
éppen ezért, egészen elzüllött. Pojána-Stampiban is munkásokhoz meg 
csendőrökhöz ereszkedett le, úgyhogy kénytelen voltam összecsoma- 
goltatni és Ruszpolyánára, az anyjához visszaküldeni, ahol a könnyelmű 
életmód mellett meghalt. Az én kedves jó anyám és Lujza nővérem 
magához vette a négy fiamat és felnevelte. Ludmilla húgomat elküldték 
hozzám Podakosnára, hogy a háztartásomat vezesse. Később férjhez ment 
Máté sógorhoz, megint magamra maradtam. Teljesen a sorsban bízva 
feleségül vettem édesanyátokat, aki, mint írtátok, életünket és sorsunkat 
elmondotta nektek.
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Ami engem illet, egyre gyengébb leszek. Most a Dr. Gerson-féle 
diétás kúrát tartom, vajon segít-e? A gyermekek tehát megint járnak az 
iskolába. Isten segítse őket és adjon nekik egészséget. Alkalmilag kérem 
a gömöri Anyukának is üdvözletünket átadni. Lacikának és Évikének 
igen köszönjük a kedves soraikat.

Igen, az élet gyakran tragikus színház, amit a Szakáts-féle eset is 
bizonyít. Ha még találkoztok velük, üdvözöljétek őket általunk is.

Az írásom, kedves Anna, elég olvashatatlan. Sűrű betűkkel kellett 
írnom, a szemem pedig gyenge, a kezem reszket. Harmadikán 
megkezdtem és csak ma fejeztem be levelemet. Most mindannyiótoknak, 
Nusikával és alkalmilag Jóskával együtt, van mit olvasnotok, és ezen 
élményeimet még a dédunokáknak is emlékül megtartani, eltenni.

Augusztus óta nagyon jó az időjárás, az éjszakák hűvösek, de nappal 
meleg volt, és a legutóbbi nyolc napon éjszaka is elég meleg volt. Ma, 
tizedikén borult és délután esős az idő és hűvös van. Nukitól szeptember 
eleje óta nincs hír, és nem tudjuk, Csongrádra költöztek-e már? Jóskának 
a születésnapjára írtam, de még nem jött válasz.

Isten senkit sem ver bottal, amit Albi esete is bizonyít. Géza egy 
könnyelmű ember volt, ő is megkapja, amit érdemel.

Mama jól van, úgyszintén a többiek is. Árpád tegnap este jött haza és 
ma tizenegykor már visszament. Györgytől és Bertalantól régen kaptunk 
postát, az emberek ígérik és nem írnak. A budapestiektől néha jön levél. 
Berta nénitől szintén régen jött hír. Az utcánkban most csinálják a 
vízvezetéket.

Mindnyájatoknak a legjobb egészséget kívánva, sokszor üdvözlünk és 
csókolunk szívélyesen, maradunk legbenső szeretetben hű szüleitek és 
nagyszüleitek, H. és M. Libiczei.

A többiek is szívélyesen üdvözölnek. Levelem vétele után írjatok egy 
lapot, mi van Nukival?

Október 14-én elküldve. L.H.
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WESSELÉNYI ISTVÁN NAPLÓJEGYZETEINEK 
ERDÉSZETI, VADÁSZATI ÉS HALÁSZATI 

VONATKOZÁSAI*

Dr. Oroszi Sándor

1983-ban és '85-ben jelent meg a bukaresti Kriterion Könyvkiadónál 
Wesselényi István Sanyarú világ. Napló, 1703-1708 című munkája. A két 
kötetet Demény Lajos és Magyari András szerkesztette, látta el 
jegyzetekkel illetve Magyari András írt hozzá előszót. A Wesselényi-féle 
napló mintegy 1500 kéziratos oldalt tartalmazott, amelyből 1600 oldalas 
könyvet készítettek. A mű lektorálását Jakó Zsigmond végezte, és a kiadó 
„fehér könyvek” sorozatában jelent meg, amelyet olyan művek 
fémjeleznek, mint Apáczai Csere János Magyar Encyclopédiája.

Wesselényi István 1674-ben született és 1734-ben halt meg. A „zsibói 
bölény ”, Wesselényi Miklós (1750-1809) nagyapja, így az „árvízi hajós” 
W Miklós (1796-1850) dédapja volt. Az ország, Erdély vezetésében 

jelentős szerepet betöltő naplóíró 1699-től Közép-Szolnok vármegye 
főispánjaként vette el 1700-ban a gubernátor Bánffi György leányát, 
Katát. így apósa -  bár azzal sokat vitatkozva -  révén az Erdélyt érintő 
híreket közvetlenül, első kézből kapta meg. Ez különösen a naplóban 
szereplő időszakban, a Rákóczi-szabadságharcban volt jelentős.

A Heg)?alján zászlót bontó felkelés a Partiumban és Erdélyben is 
hamar visszhangra talált. Ennek következtében a Gubernium 1703-ban 
Kolozsvárról előbb Gyulafehérvárra, majd Nagyszebenbe menekült. Az 
erdélyi politikai adminisztráció ilyetén nehézségei, gyakorlatilag 
összeomlása, következtében a Gubernium jélett a bécsi udvar katonai 
ereje uralkodott, amelynek vezetője Rabutin generális volt. O hívta össze 
a császárhű erdélyieket 1703 novemberére Nagyszebenbe ország- 
gyűlésre, s a továbbiakban azok az ő engedélye nélkül várost nem 
hagyhatták el (nehogy csatlakozzanak Rákóczihoz). A napló lényegében 
ezt a kényszerű szebeni tartózkodást tartalmazza azzal, hogy 
Wesselényinek 1707-8-ban volt lehetősége a zsibói és más birtokait is 
meglátogatni. Ezek különösen a minket közelebbről is érdeklő erdészeti, 
vadászati bejegyzések szempontjából fontosak.

A naplót politika-, sőt kultúrtörténeti szempontokból sokszor 
forrásként használják, illetve tudomásunk van arról, hogy malomtörténeti

* Elhangzott a 2006. május 5-ei szakosztályülésen.
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(molinológiai) nézőpontból is feldolgozták. Mi most arra vállalkozunk, 
hogy az erdészeti és vadászati, halászati bejegyzéseket tekintjük át, s 
azokat témák szerint csoportosítva adjuk közre. Megjegyezzük azonban, 
hogy természetesen nem lehet minden egyes, gyakran a 
szövegkörnyezetből nehezen kiragadható utalást idézni. Tehát 
tulajdonképpen csak szemelvényekről, bő válogatásról lehet szó.

Legelőször arról a világról érdemes egy naplóbejegyzést idézni, 
amelyben a szerző élt.

57.p. 1703. aug. 4.
Az mi Istenünk, aki az ellenkező dolgokból szokott jó dolgokat 

kihozni, szent fiáért könyörüljön rajtunk, és ez mostani zűrzavarokat 
lecsendesítvén, adjon békességet és vigyen haza bennünket még 
életünkben, kit-kit maga házába, hogy szolgálhassunk őneki csendes és 
vidám lélekkel.

S ebben a nyomorúságban a vadászat volt az, ami sanyarú sorsukat 
elfeledtette. Olvassuk csak!

84,p. 1704. ápr. 23.
Egy fogságból elszabadult szarvast üldöztek a „hostanc”-ban: ...meg 

akarván lőni, minthogy közel nem várt, elsőbben a puska hír nélkül 
elsülvén a kezemben, a várfokon egy németet csak kicsinben hogy főbe 
nem lőttem. Azután pedig a szarvast halálosan megsebesítvén, másodszor 
úgy lőttem, hogy megholt. Mely körül való szorgalmatosságom és 
vadászásom azt cselekedte, hogy egy óra is többé nem felejtette velem ily 
megromlott sorsomat, kiben vagyok, csak ez az egynehány óra, míglen 
ezen célozott vadamot béhozhattam. És így, ez egy pár Bécsben Keiserrel 
csináltatott stucomat régi töltését, kit még akkor töltöttem volt, mikor az 
én édes hazámból kijöttem volt, úgymint három hónap híján egész 
esztendős töltést ezen szarvasba lövöldöztem.

Itt hadd hívjam fel a figyelmet az utóbbi mondatra: a puskájában 
csaknem egy évig ott volt a kilövetlen töltés, amellyel utazott, csomagolt, 
sőt feltehetően azzal a család is együtt volt.

A továbbiakban az idézeteket egy-egy téma köré csoportosítom.
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Fával, erdővel kapcsolatos bejegyzések

199. p. 1704. aug. 22.
A polgármester háza elé három fenyőfát ástak le, ami a hatalom jelképe 
volt.

60. p. 1704. jan. 16.
Vöttem pénzen öt szán fát, oly véggel, hogy többet Szebenbe el ne 
égessek az egy házamban annál, kit is adjon a Szent Isten kegyelmesen.

270. p. 1704. nov. 2.
Magam is szerzettem egy kevés fát az egy nyomorú házomba, kivel talám 
megérem karácsonyig, kit is ugyan felvágva a házba bérakattam, mert itt 
oly becses a fa, hogy az aranyos palotákban sem szégyenük a fákat 
rakatni. A mi urunk is mind előtte költeti a fát, és maga vigyáz reá, mint 
költik.

136. p. 1707. ápr. 5.
a sok hó és kedvetlen idők után ma igen szép idő volt. Kimenvén 

azért, találók a sok fásszekereket, akik az erdőről jöttenek, és minthogy 
ott szép szálas fákat vágnak, mert most mind a tilalmas erdőt vágják, 
azért minden embertől elvévék és lerakaták ott a kapuban a palizátáknak, 
felesen igen. Amelyet mi nemigen jó jelnek tartunk, mert ha a 
békességhez intendálnának, nem készülnének az obsidióhoz.

330. p. 1705. jan. 16.
kimenvén mentünk az szebeni erdőhöz, akit már bécsi módon 

Brottemek hívnak, és ahol a fejedelemasszony lusthausa vagyon. Azon 
túl pedig az erdőn vannak malmok, addig mentünk, amely is volt fél 
mélyföldnyi messze. Igen jó szánút lévén, és a lovak is jók lévén, jól is 
szánkáztunk, melynek alkalmatosságával is a szánkázás közben 
megeshető teréfákat elkövetvén.

479. p. 1705. júl. 11.
Forgách azt ígérte -  ,, civiliter ” levélben -  a fejedelemasszonynak, hogy 
az erdőbeli mulatóhelyére nyugodtan kijárhat, ott a kurucok nem 
bántják.
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482-483. p. 1705. júl. 16.
Az itt küzel lévő szebeni szálas erdőt, akit már a bécsihez képest 
Brottemek neveznek, ahol a fejedelemasszony mulatóhelye is vagyon, 
most palizátokkal erősítik, sáncolják, mind azért, hogy a sáncból a 
németeket oly könnyen, mint Verestoronynál, ki ne vehessék, mind azért, 
hogy nagyobb szorulás lenne is, fát onnét hordhatnának be a tűzre.

410. p  1708. jan. 22.
ma is estig vadászék [a Mezőségen], három nyulat fogánk csak, a 

rókák elszaladának, de annyi jó rókás cseréket mind levágtak e villongó 
időben, némelyiket tőstül kivágták.

542. p. 1708. jún. 2.
tegnap estvefelé menvén ki szekereken a Kiserdőbe, ott látánk két 

szekér szászokat, hogy az erdőben vendégeskednek és táncolnak vala. És 
igyekezénk mi is Haller György urammal, hogy hétfőn, ha Istennek úgy 
tetszik, mi is oda kimegyünk és ebédet ott együnk.

Ez utóbbi bejegyzésekkel kapcsolatban hadd hívjuk fel a figyelmet: 
Nagyszebenben már a XVIII. század első éveiben élvezték az erdők (mai 
fogalmaink szerinti) közjóléti szerepét.

Végül ehhez az erdők többcélú hasznosításának témájához még egy, a 
görgényi vár környékén feljegyzett részt idézünk:

363. p. 1707. nov. 19.
[Görgényi vár] míg a német odaérkezett, és feles kövér disznót is 
hajtottanak bé a makkról. Amennyi kellett, annyit leöltenek. Azonban 
ezer vékánál többet szedettenek makkot, hogy disznókat tartsanak odabé 
véle.

Hal, halászat

237. p. 1704. okt. 2.
Ma délután az urak és az asszony is több urakkal és főasszonyokkal 
együtt kimentenek vala, és egy csizmadia szásznak a kertiben lévő tóját 
meghalászók, honnan is holmi apró csukafíakat, egy compót s holmi 
apróságot fogtunk, kikre azelőtt oly módon rá sem néztünk volna, most 
pedig nagy kedven kapván, az úr három forintot fízete értek.
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528. p. 1708. máj. 16.
ma külde négy öreg pisztrángokat komám Kovács Tamás nékem 

ajándékba, melyet is igen szépen megfőzének ebédre. Eddig soha nem 
küldött szegény komám nékem semmit is, most, hihető, talán 
szolgálatomat várná, és azért küld nyavalyás, mert most minden tisztitől 
vacál.

238. p. 1707. júl. 13.
Ennyin ültünk asztalnál, és igen jól készíttetvén Naláczi uram a szebeni 
állapotokhoz képest; voltanak vadai, madarai és halai.

Vadászat; madarászat, és söréttel való lövés

305. p. 1704. dec. 13.
ma voltunk ki az úrfíakkal gyalog sétálni, és holmi apró madarakat is 

lövöldöztünk.

310. p. 1704. dec. 20.
ma öntöttem valami sréteket, kivel meg is érem, míg Szebenben 

lészek, amennyit lövöldözünk, kivált haszonra.

311. p. 1704. dec. 21.
...ma ki voltunk sétálni az úrfíakkal gyalog, és holmi madarakat is 
lövöldöztünk, verebet és egyebet is.

332. p. 1705. jan. 19.
Ma voltunk ki szánkázni az asszonnyal /.../ a Brotterbe [mentünk ki] a 
malomig, holott is semmi újságot nem láttunk /.../ Haller György 
urammal valami huros madarakhoz lövöldöztünk, de nem találtunk.

53-54. p  1707 febr. 7.
némely magyarok közülünk srétet és puskaport akartanak volna 

vásárolni, de a kereskedőember megmondotta, hogy örömest adná pénzen 
maga áruját, de a commemdans igen erősen meghadta, hogy egy 
magyarnak se merészeljenek eladni egy szikra port vagy srétet. Azért a 
fejekért el nem mernének adni nékik affélét.
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334. p. 1704. jan. 21.
12 órakor mehettünk szánon /.../ a Brotterbe, aholott is egynéhány 

kendermagos rigókat, kiknek párját itt a jagerek ordinare 40 pénzen 
adják, lövöldöztünk, és huros madarakat is egynéhányat, aki is itt 
Erdélyben igen ritka.

340-341 .p. 1704. jan. 29.
Ma mentünk ki szánon /.../ az Brotteren túl, holott is sok szép madarakat 
lövöldözvén, estefelé visszatértünk.

409. p. 1704. ápr. 22.
...[a szebeni piacon] eddig vad, madár s egyéb afféle minden igaz elég 
volt, csak pénze lőtt légyen az embernek, de most affélét semmit nem 
kaphattunk.

449. p. 1708. márc. 4.
Ugyan hozának bé a királybírónak valami idegen tarka madarakat, akik 
sok ezeren járván edgyütt, éjtszakára seregenként a falukra mennek ott 
hálnak, reggel pedig szintén hasonlóképpen ismét a havasok aljára 
kimenvén, ahol makk van az erdőkön, és ott leszállván, a makkot úgy 
megeszik, hogy valaholott lésznek, ott csak haja marad a makknak, a belit 
mind megeszik, hogy az erdőn a makkon járó disznók majd éhen halnak 
meg miattok. A ganéjok pedig ellepik a földet úgy, hogy nem is látszik a 
fold a ganéjoktól, oly sokan vadnak. Mindezek rossz praesagiumok, mert 
ez előtt a háborúság előtt is szintén így vala a dolog, s elég sok idegen 
dolgok is esének. Ez a jele, hogy az Isten még nem eléglette meg a mi 
nyomorúságunkat, mert mi is meg nem térünk őhozzá teljes szíveinkből.

Ezen madarakat Kárpáti László kollégám fenyőpintyeknek (Fringilla 
montifringilla) azonosította. Segítségéért itt is köszönetét mondok.

91. p. 1704. máj. 10.
...voltunk kinn az úrral a Brotter felé nyulászni a Nalaczi Lajos uram és 
több urak ebeivel, amikor egy nyulat meg is lőttem lóhátról, és azzal 
béj öttünk.

98-99.p. 1704. máj. 28.
... nyulászni kezdettünk, és magam lóhátról futtában egy nyulat is lőttem, 
kivel béj öttünk.
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237 p. 1704. okt. 2.
Ugyan ma vöttem eszembe, hogy az inasom tegnap kijártunkba egy 
kedves és derék régi flintámnak a csűjét valamiben megakasztván, éppen 
középén eltörette és meggörbítette, úgyhogy már alkalmatlan lészen a 
szolgálatra, aki is nékem igen kedves flintám volt.

256. p. 1704. okt. 22.
Ma voltam ki gyalog sétálni a mezőre az úrfíakkal, /.../ amikor is Dienes 
úrfinak legelső puskásságának gyümölcse volt egy kis kövérke, melyet 
legelsőbben lőtt flintával. [Ezt a vadat nem tudtam azonosítani.]

477-478. p. 1708. márc. 29.
Ma reggel Újegyházról megindulván, minthogy az úr vadászva akara 
menni, azért az úr úgy végzé el, hogy /.../ elmenvén az erdőre vadászni, 
magam két rókához lövék az új Hintámmal, de mivel nem szoktam hozzá, 
egyiket sem találám meglőni. Harmadszor pedig egy nagy bak őz jővén 
el, azt meglövém, kinek is a szarvát megfogám; velem igen megbirkózók, 
minthogy csak egyedül valék. Azalatt a kopók is elérkezvén, nem tudom 
vala ha az őzet tartsam-é, vagy a kopóktól oltalmazzam vala az őzet. 
Azalatt elérvén a seb, ugyan a kezemben meghala.
Más egy őzet is pedig lövének a puskások, akinek a hasában nagy őzfiak 
valának.

605. p. 1708. aug. 1.
magam is az enyémeknek [a szolgáknak] két jó stuczot adék ki, kiket 

kihordjanak magokkal, mikor kimennek.

642. p. 1708. szept. 22.
ma kimenénk magyarokul és a mi kutyáink valának is mind kivivők 

vadászni, és négy rókát és két nyulat fogának.

647.p. 1708. okt. 2.
ma kiméne az úr vadászni az egész magyar főrendekkel együtt egy 

Csatorna nevű erdőre, holott egyebet nem kapának egy rókánál. Azután 
pedig a főrendek igen jóllakván borral, sok mulatsága is vala az úrnak 
rajtok. Ebéd után pedig két rókát fogának.
Midőn pedig hazajöttünk volna, hát a fogarasi kapitány egy igen nagy 
szarvasbikát küldött az úrnak, kinek felét az úr a generálisnak és a 
commendansnak küldé, felét pedig meghagyatá.
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428. p. 1708. febr. 9.
Itt is holmi puskások voltanak, de a németek inquiráltatván [nyomoztak] 
minden fegyver iránt, akinek volt, előadták.

87. p. 1704. máj. 1.
ma volt harc a verebek és fecskék között a generál házánál, holott a 

fedelezés alatt sok fecskefészkek lévén, a verebek reájok gyűltek, el 
akarván tőlük venni fészkeket, akik is oltalmazván a magok házát, 
magokat defendálták mind délig. Egy verebet a többi között megszorítván 
a fecskék a fészekben, kivetik, és valahogy felakadván, a nyakánál fogva 
felakasztódott, és függött ott, mint amikor az embert felakasztják. Annak 
utána halva, a fecskék csapdosván leszakadott és leesett. Ezen actust 
pedig a német tisztek sokáig szemekkel nézték, és más emberek is 
csudával szemlélték. Végre a verebek, csakugyan hatalmasabbak lévén, 
fészköket a fecskéknek occupálták.

Végül egy tréfa a vadhúsevéssel kapcsolatban.

173. p. 1705. máj. 10.
Egy csintalan német odaki találván egy nagy öreg saskeselyűt, kit 
meglőttek vala, fejét és lábát elvagdalván magát szépen megkopasztotta. 
És béhozván idebé túzoknak nevezte, minthogy igen nagy madár vala, 
melyet Komis Zsigmond uram, mint afféle raritásokon kapó ember, 
megvötte 50 pénzen. És pástetomben igen szépen elkészítvén, midőn 
kezdettenek volna benne enni, hát igen rossz és idegen ízű, mint afféle 
döghúson hízott madár. Azt kezdették azért kitanulni, hogy nem túzok, 
hanem sas, melyet igen kezdettenek pökni és rosszul voltanak miatta, 
mert Hallcr György uramék is kóstolták, ott lévén vacsorán. Ezt azért 
örömest eltitkolták volna, de nem lehetett, azért magok megvallották, 
mint volt a dolog. Elég költségekben esett itt a pástétom is, mert nagyot 
kellett csinálni, akibe béféijen a nagy madár.

Vadászat; kopózás

221. p. 1704. szept. 13.
ma az úrral kimentünk vala lovon vadászni sok becsületes emberekkel 

együtt, mindöszve tizenketten, Vízakna felé, egy szép sűrű cserébe, 
kopókat is vivén ki, kiknek egy, kiknek kettő, ami volt a magyaroknak. A 
csere volt mintegy fél mélyföldnyire, a holott rókákra találván, kettőt
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megsebesíteltenek bennek, hármat pedig behoztanak. Még mióta 
Szebenben vagyunk, egyszer sem vadásztunk, ennyire nem is mehettünk 
ki.

314. p . 1707. szept. 26.
ma kimenvén az úrral vadászni, róka gyanánt az úrnak egy veres 

kopóját úgy találám lűm, hogy mindjárt meghala, mely is csak csillámban 
marada, minthogy senki sem látta, mikor esett.

503-504. p. 1708. ápr. 21.
.. .ma kimentünk vala vadászni az úrfival, Bethlen Györggyel, és igen sok 
disznókra akadván, medvékre is. Azokat el nem verhetők, hanem két 
vaddisznót ölénk, és ugyanabban az árokban mást talált a pecér, akit 
azelőtt harmadnappal Almakerék felé lőtt volt meg egy puskás, és 
odament halni abba az árokba, úgy találtuk meg. Ugyanott két szép süldő 
vadmalacot is fogánk, több vaddisznót is sebesíttetenek meg, úgy őket is. 
Azonkívül pedig magam egy nagy öreg farkast lövék, más ismét egy 
rókát, mindezeket pedig két hajtásban verők csak.
A vaddisznót, kit halva találtak a puskások, ugyanott megnyúzók, és akik 
akarták, a jovában a húsának felmetélének, a többit pedig a kutyáknak 
adatám. Ugyanott egy jó kopót erősen megvagdaltanak a kanok, egy 
kölyköt ismét ugyan le is vágtanak.
Ezekkel pedig hazajővén, egy disznót és egy malacot Bethlen Sámuelné 
asszonyomnak küldék, a farkasbőrt pedig kántálni vivék a puskások a 
falukba.

Ez utóbbi utalás arra, hogy az állattartók az elpusztított ragadozók láttán 
a vadásznak ajándékot szoktak adni.

506-507 p . 1708. ápr. 24.
...ma hozák hírül, hogy sok vaddisznók jöttenek volna egy hajlásba, 
melyet Besei-szakadásnak hívnak; és hogy a medvék is ott volnának. 
Azért elrendelék, hogy ha Isten engedi és holnap jó idő lesz, kimegyünk 
azokra az árkokra vadászni a Bethlen Sámuelné asszonyom és a mi 
kopóinkkal és puskásinkkal. 
ápr. 25.
Ma azért kimenvén reggel igen hideg vala, mert olyan nagy hóharmat lett 
vala a virágos fákra és a nagy jövésű szőlőkre, hogy a föld egészen fehér 
vala, mintha hó lepte volna, úgyhogy a kezünk is elgémberedik vala a
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hidegben. Vadászánk azért és egy nagy árokban, melyet Besei- 
szakadásnak hívnak, találnak a pecérek egy holt vaddisznót, melyet ennek 
előtte lőttünk vala meg, és a bele benne lévén, egy kevéssé szagos vala. 
Megnyúzván azért a pecérek, a húsát a kutyák megevék. És olyan helye is 
az a vaddisznóknak, hogy ha nagy messze sebesítik meg is, de ha csak 
elmehet, elmégyen és ott halnak meg, mivelhogy már többeket is 
találtunk ott halva.

Annak utána pedig egy hajlásban találánk hat vaddisznókat, kiknek 
fekvésére menvén egy puskás, őket felijesztvén reám jövének, de egy 
nagy koca jó elöl jővén köztök, a jőve belém, melyet is úgy lövék, hogy 
ott helybefn] marada. Három felyebb menvén ott állanak vala, hogy még 
ha más puskám lesz vala, újabban hozzájok lőhetek vala. Egy nagy kan 
pedig általfogván a lövés után, méné vissza a Lókertbe. Más egy nagy 
koca pedig a Bethlen Sámuel uram gondviselőjére menvén, az is azt 
meglövé, és a két disznóval kijövénk az árokból. Két lovakra feltévén 
őket, melyek ugyan haza is hozák, de emberek nem ülnek vala rajtok, 
mert nagyok valának.

Annak utána pedig hajtván ismét, lövének egy lías őzet, kiben nagy 
két fiú vala, melyet az asszony, Bethlen Sámuelné asszonyom jagere lőve 
meg. Az úrfí, Bethlen György is csak közel jőve ugyan hozzá, de nem 
sok vadat lő az úrfi is.

Annak utána pedig más egy nagy bak őzet találának halva a kopók, 
melyet még szombaton lőttenek vala meg a puskások, de hihető, hogy 
talán csak ma halt volt meg, mert azon szép volt mind vére, mindene. Egy 
szolgám egy rongyos rókát is lőve, mely már nyavalyás megfíadzott vala, 
és hat fia volt, amint a csecsin látszik vala, kiből úgy foly vala a teji. 
Miért haragvám is, hogy miért kellett meglőni, holott már nem is jó, 
mégis oly nagy kárt tett, hogy annyi fiával veszett el nyavalyás.

Mindezekkel hazajővén, egyik vaddisznót az asszonyomnak küldők és 
egyik őzet, a többit pedig magunknak hagyok, és elvégezők, hogy holnap 
is kimenyünk. Egy kis kopom künn maradott, amint mondják. A kopót a 
kan vágta le, és odalett a nyavalyás. Még mást is sebesített meg a kan; 
mind pedig a jovát vagdalják a kopóknak. 
ápr.26.
Ugyan ma is kimenvén reggel, oda járánk Almakerék felé, de estig egy 
nyúlnál és egy őznél egyebet nem lőheténk. Nem is igen találánk vadat 
azokon az erdőkön. Vaddisznót pedig ugyan nem is találánk. Mellyel 
hazajővén, az asszonynak küldém az őzet, minthogy ugyan az asszony 
puskása lőtte vala, a nyulat pedig magunknak hagyok. De az asszony
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ismét ide küldé az özet, izenvén, hogy mi többen vagyunk, de én ismét 
felét visszaküldém az asszonynak.

509-510. p. 1708. ápr. 30.
ma reggel is kimenvén az erdőre vadászni, és fogánk azokon kívül 

akik megsebesíttetve elmentenek négy őzet, akik mind cáp őzek valának, 
és a hasas őzeknek olyan szerencséjek lesz vala, hogy csak egyet sem 
lőheténk meg bennek, kikre rámentek is, kik nem találták meglőni, 
kiknek nem sült el a puskájok. Rókát is egyet lőttenek, kiért haragudtam 
is, mivelhogy rám kettő jött ma, kiknek életét meghagytam. Egy nyulat is 
lőttenek. Két őzet Bethlen Sámuelné asszonyomnak vivék, ketteit pedig 
idehozák.

403. p. 1708. jan. 10.
Ugyan ma is vadászásban töltvén el ezt a napot is, sok farkasokat, 
rókákat találánk, de egyebet nem lőheténk, hanem én lövök egy rókát, 
más puskás is lőtt vala pedig mást, akinek a májában egy darab ott 
maradott, mégis elment messze és a lyukba bébújt.

403. p. 1708. jan. 11.
...kimenék vadászni, és mind estig hajtókkal vadászék, de semmit nem 
foghatánk, estére pedig Ludvégre menék hálni minden puskásokkal.

428-429. p. 1708. febr. 10.
ebéd után mind hajtókkal, mind kopókkal vadászék, minthogy a 

kopóim igen gyengék és tanulatlanok, igen szép helyeket is hajtaték, de 
semmi vadat ebéd után nem találék, holott a szegény Kemény János uram 
jágermestere, és a többi régi tanult puskások is voltanak velem, akik azt 
mondották, hogy azelőtt csordástul voltanak azokon a helyeken a vadak, 
most még vestigiumját sem láthatni, még a vadak is elbujdosnak ez 
nyomorult földről.

407 p. 1708. jan. 20.
ma délután eljővén Örményesről, estig vadászék, és két nyulat 

foghatánk csak az ebekkel, minthogy van már nyolc pár kopom, de mind 
kölykök, kettő vagy három van tanult kopó köztök.
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478. p. 1708. márc. 30.
Másnap megindulván Szentágotáról, aznap is mind vadászánk, és egy 
özet, egy rókát és egynéhány nyulat fogánk. Ez vala pedig rendi 
vadászásunknak* hogy jó reggel mi kimegyünk vala Haller György és 
Torma Miklós uramékkal, minthogy őkegyelmek is az úrral valának, és 
reggel vadászván, az úr csak kilenc órakor jött ki hozzánk az erdőre, hol 
lovon s hol a leptikán. A kopók pedig a Bethlen Sámuelné asszonyomé 
valának, vagy öt pár, kik is igen jó hajtókopók valának.

112. p. 1707. márc. 20.
a vénség s /.../ a rossz tartás miatt nyúzni kezdettük [a lovakat] ugyan 

a kopóknak. Az ökrök is erre menendők sok bennek.

220. p. 1704. szept. 12.
az úr [a gubernátor] lengyel pecérét mind kopóstul Toroczkai uram 

elvitte Pánádra a maga házához Csanádra, kiért az igen haragszik.

504. p  1705. aug. 5.
A kurucok fogolycsere folytán kiengedtek egy főstrázsamestert, aki a 
fogságból a kopóit is elhozhatta.

Végül itt említjük meg a vizsla feltűnését, amely kutyafajta munkája 
Wesselényi előtt ismeretlen volt.

631. p. 1706. (év végi összefoglaló)
dán [labanc] katonák: Holott is láték egy nagy dániai kutyát, mint egy 
szeléndek, kit is midőn kérdettem volna, mire való, megmondák nékem, 
hogy olyan féle genus, aki ex natura arra terem, hogy fogoly madarakat is 
megfekszi és úgy állja meg.

Vadászat; agarászat

551. p. 1708. jún. 11.
Aminthogy először kimentünk vala Haller György és Komis István 
uramékkal a mezőre, és minekutána az agarakkal egy nyulat fogattunk 
volna, béjövénk
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170. p. 1707. máj. 8.
Az úrral kimenvén a mezőre több magyar főrendek is, hogymár nyulászni 
a szebeni szőlőbe, minthogy a hadak is ott etetvén a mezőn, körül a 
hegyeken mindenütt strázsák állottanak. Találánk is pedig a szőlőn túl két 
nyulat, melyek közül egyikét sem foghaták el az agarak.

275. p. 1707. aug. 23.
...kimenvén, délig oda barkaszánk Keresztyénsziget körül, de sohol is 
nyulat nem találván, valami házi disznókra akadának a kutyák. Kik közül 
négyet a kutyák megfogván, a szolgáik véreket és beleket kihányván, a 
lovakra rakák és behozák, a többit pedig otthagyák.

244. p. 1707. júl. 20.
Ma reggel kimentünk vala az úrfival, Dienessel és több magyarokkal 
együtt, lovakon, nyulászni Keresztyénszigete felé, merre valának a 
németek is zsákmányra. /.../ Egy nyulat találván pedig, kit is az agarak a 
füzesben kergetvén hol elveszték, hol megtalálták. Végre valami kaszáló 
szászokra hajtván, ők azt mondották, hogy vasvillával ütötték meg, az 
agarak előtt. Nem is adták addig ide, míg egy sustákot nem adánk nékiek. 
Immár úgy volt-é, vagy pedig az agaraktól vötték el, ők tudják.

392.p. 1707. dec, 31.
Ma megindulék Újlakról reggel, és midőn két cserét hajtattam volna meg, 
egy szép kölyök agaram, akit a szebeni obsidióban a magam házában 
neveltem vala fel, midőn egy nyulat sebesen űzne egy hegyen alá, a hegy 
alatt amint forgatja vala, úgy esék a fordulásban, hogy egyik hátulsó lába 
diribdarabbá törék, mintha fejszével rontották volna öszve. Kit is 
ugyanott helyben maradván felhozatám a hegyre, és látám, hogy el is 
hullott volna csontjaiban, kihasogatván a borit. Azért hogy ne kínlódnék 
nyavalyás, meglövöldöztetém. így vesze az jó agaram, nem is foghatván 
több nyulat egynél, azután elvesze. Ezt pedig a feleségem maga nevelte 
vala fel, és Nyesztomak híják vala az agarat. Ez mai napon nem is 
foghatánk semmit, az agár is odalőn.

588-589. p. 1708. júl. 14.
ma lemenvén a lovaimhoz, látám, hogy egy lovam nincsen az 

istállóban, és a lovászok megmondták, hogy egy Géczi nevű inasom csak 
megnyergelte és egy pár agaramat is, akik igen jó és szép ebek valának, 
kiknél kedvesebb kutyáim talán nem is voltanak, azokat is magával
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elvitte volna, azt mondván, hogy én eresztettem el Szentpálival vadászni 
/.../ [elment a kurucokhoz]. a lovat is nem annyira bánom, mert egy 
lóval csakugyan tartoztam néki. Ez is bizony jó ló volt ugyan, de a 
kutyáimat felette igen bánom és bosszankodom érte. Melyet hihető -  
Szentpáli vitetett el, mert halálba vágyott az ebekre.

Végül egy szólás az agárral kapcsolatban:

225. p. 1704. szept. 18.
amig az agár szarik, addig elszalad a nyúl.

Űtközbeni vadászat

377. p. 1707. dec. 6.
Az éjszaka hálván Bolán, egy faluban, reggel hajtóval meghajtatván az 
ott való cserét, egy nyulat és egy rókát lóvénk benne, a többi pedig 
elszalada. Azután pedig ebédre jővén Eresére, ott egymástól elválánk...

381. p  1707. dec. 14.
Magam pedig ebédre jövék Újfalura, estvére pedig vadászni Dedrádra, de 
semmit nem foghatánk.

391. p  1707 dec. 29.
ma Örményesről elindulék, a sokféle gyülevész kopókat kihozván 

vadászni, aki[k] amennyien valának, annyifelé mennek vala; találtak is 
már közte, egy nyulat lőhettünk.

478-479. p. 1708. márc. 31.
Ugyan ma ismét reggel megindulván vadászni, nagy erdőkre menénk, 
holott is a sok vaddisznóknak héveréseket, túrásokat látjuk vala, akik az 
éjszaka és hajnalban turkáltanak, úgyhogy azon zavaros vala a nyomok. 
Az adjutántja is báron Tige uramnak kijött vala az erdőre, kivel egymás 
mellett állván, midőn egy vadkant sréttel valamennyire megsebesítettenek 
volna, reám jővén, úgy lövém, hogy mindjárt hasra esett, és azután kezde 
veckándozni. Melyet látván az adjutánt, báron Heister, igen fut vala 
segítségemre, de a disznót minthogy főben lőttem vala meg, nem 
kívántaték többször meglőni. Haller György uramék is pedig künn lévén, 
őkegyelme is egy vaddisznót megsebesített vala. Ez volt-é vagy más, nem 
tudatik. Melyet is kiáltván, hogy a pecér menjen arrafelé, Dienes úrfí
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kilövé a puskáját, hogy inkább oda feléje ne menjen, azután négykézláb 
kezd vala szaladni a lovak felé.

480. p. 1708. ápr. 3.
ma is kimenénk vadászni Almakerék felé, és találánk is feles vadakat 

és őzeket és egy nagy vadkant is, de mindenikhez igen szerencsétlenek 
valánk, mert edgyet sem ejtheténk el bennek, csak hiába hágók a 
rettenetes nagy hegyeket.

482. p. 1708. ápr. 5.
ma délután kimenvén az úrral vadászni találánk egy suta szarvast, de 

nem jőve a puskásokra. Őzeket is találánk, kiben kettőt elejténk, edgyiket 
ugyan maga az úr lővé, minekutána csak közel megállóit volna előtte 
mint a fa. Van is öt esztendeje, hogy az úr vadat nem lőtt.

Végül egy adalék a szarvas különleges elkészítéséhez:

550. p. 1708. jún. 10.
[vasárnapi ebéd] Az étkek mind inkább szarvashúsból valának készítve a 
tehénhús helyett. Pástétomok és egyéb sok étkek nagy bőséggel valának.
A több között a szarvasoknak a füleknek a porcogóját összetörvén és 
megaprítván igen jó levest csináltanak vala belőle.

Összefoglalás

Mindenekelőtt a fára, a faanyag nagy szerepére hívjuk fel a figyelmet. Ezt 
sem a városba szorult lakosság, katonaság, sem az erődítményépítők nem 
tudták nélkülözni. Az erdők kiránduló- és sétahelyként történő megjelenése 
pedig összefüggésben van a szászok fejlett polgári életmódjával, amihez a 
városban kényszerűségből tartózkodók is örömmel alkalmazkodtak.

A vadászat testet-lelket gyönyörködtető lehetőségével az erdélyi urak 
szinte minden adandó alkalommal éltek. Itt utalunk rá, hogy ekkor még 
sem a vadászati tilalmi idők, sem pedig a vadászterületek, azok 
behatárolt volta nem volt ismert. De ha még az is lett volna, annak egy 
állandó háború sújtotta országrészben lehetetlen volt érvényt szerezni. A 
különféle utazások, sőt hadmozdulatok szinte elképzelhetetlenek voltak az 
egyidejű vadászat nélkül. Mindebből az is következik, hogy a vadászat 
eszközei, legyenek azok kutyák vagy fegyverek, igen nagy becsben álltak.
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Végül nem elhanyagolható szerepük volt a vad- és halételeknek sem, akár 
a városban, akár utazás alkalmával.

Wesselényi István naplójegyzetei a mindennapokban mutatják be 
mindazt, amelyet eddig legfeljebb oklevelekből, esetleg alkalmi 
(magán)levelekből ismertünk. Ezért ajánlom mindenkinek akár az egész 
mű elolvasását is.
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AZ ERDÉSZETI EGYESÜLET ALAPÍTÁSA KÖRÜL

Dr. Csőre Pál -  Leipold Árpád -  dr. Király Pál -  
dr. Oroszi Sándor

Az Országos Erdészeti Egyesület történetéről szóló mű 1966-ban 
jelent meg Király Pál tollából. Az anyaggyűjtést az egyesület Erdészet
történeti Szakosztálya végezte, majd a feldolgozást az említett szerző 
1966-ra, az OEE alapításának 100. évfordulójára készítette el. 
Ugyanakkor a szakosztály tagja, Kolossváryné Perényi Márta a 
szakosztályközleményekben részletesen kifejtette az Ungarischer 
Forstverein (UFv) történetét, jelentőségét a magyarországi erdőgazdál
kodás történetében (Az Országos Erdészeti Egyesület Erdészettörténeti 
Szakosztálya Közleményei III -  IV szám). Az egyesület megalakulásáról 
szinte már mindent tudtunk, amikor 1991-ben, a soproni vándorgyűlésen 
az OEE alapításának 125. évfordulója tiszteletére ,,jubileumi” 
vándorgyűlést hirdettek. Ezt megelőzően, még a nyár elején (a soproni 
esemény augusztusban volt), az Erdészettörténeti Szakosztály június 12- 
én napirendre tűzte a kérdést: valóban 125 éves-e az erdészeti egyesület?

A vita bevezetőjét jelentő, dr. Csőre Pál előadásából készült, 
szerkesztett összefoglalót talán most sem késő közzétenni. (Lásd az 1. 
számú függeléke/.,) Mindezt azzal a megjegyzéssel, hogy a ,,másik 
tábor ” dr. Király Pál vezetésével, írásos anyagot nem adott le, viszont 
kiállt az 1866. évi megalakulás mellett.

Magam -  szakosztályelnökként, de kutatóként sem -  ebben a vitában 
nem tudtam, nem akartam állást foglalni úgy, hogy bármilyen érnet vagy 
ellenérvet az egyesület története témájában ne fogadnék el. Ez akkor 
könnyű volt, mivel az OEE elnöksége sem a szakosztálytól, sem annak 
elnökétől a jubileummal (vagy vélt jubileummal) kapcsolatban nem kért 
állásfoglalást.

Önmagamat azért említem, mert a soproni közgyűlés előkészítése 
időszakában felkértek a 125 éves egyesület történetének rövid 
összefoglalására. Az idő előrehaladtával azonban -  nem éppen gerinces 
módon -  az OEE elnöksége az időhiányra (ti. nem fér bele a zsúfolt 
programba) hivatkozva ezt a történeti visszatekintést elejtette. Engem ez 
nem azért bántott, mert egyesek szerint az ,, időhiányban ” az is benne 
volt, hogy a szakosztály nevében elleneztem Göncz Arpádné zászlóanyai 
szereplését, hanem mert talán első alkalommal fogalmazhattam volna 
meg az előzőekből így a szakosztályi vitából is -  kikerekedő véleményt.
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Mivel az akkori előadásom (tervezett előadásom) szövege megmaradt, így 
most azt idézem. (Lásd a 2. számú függeléke/.,)

A jubileumi közgyűlés elmúlt, amikor itthonról Abonyi István 
(hivatkozva a homátok egyre idősebb szakmai egyesületére), külföldről 
pedig Leipold Árpád sürgette: vizsgáljuk meg, s ha lehet tegyünk 
lépéseket annak érdekében, hogy az OEE hivatalosan jogelődjének 
ismerje el az Ungarischer Forstvereint. Leipold Árpád az ügyben először 
1995-ben, majd 1999-ben az OEE vezetőségének írt, mire az elnökség a 
kérdést ismételten szakosztályunkhoz utalta. Az akkori szakosztály
állásfoglalás legfontosabb pontja: „az OEE elnöksége támogassa azokat 
a kutatásokat, amelyek a kor (1851-1866) egyesületi jogszabályainak, 
továbbá a működő egyesületek rendezvényeinek engedélyezési és egyéb, 
az egyesületi élettel összefüggő kérdéseit érintik.” Mindezen kutatási 
eredmények megvitatására -  írtuk ~ legjobb alkalom 2001-ben 
kínálkozik, amikor az Ungarischer Forstverein alapításának 150. 
évfordulójáról emlékezhetünk meg.

Nos, elérkezett 2001, amikor májusban a kérdést az Erdészettörténeti 
Szakosztály megvitatta. Leipold Árpád előadóként kiállt az Ungarischer 
Forstverein és az Országos Erdészeti Egyesület azonossága mellett. 
Előadása megjelent az Erdészeti Lapokban (2001. szeptember). 
Ugyanakkor dr. Király Pál hozzászólása, sőt Leipold viszontválasza is 
megjelent a Lapokban, s az elnökség ismételt szakosztály-állásfoglalást 
kért. Szakosztályunk az ügyet november 6-án tárgyalta és a következő 
határozatot hozta: „Az Ungarischer Forstverein 1851-ben alakult -  1862- 
től Magyar Erdőszegylet -, melynek alapszabályát 1866 decemberében 
módosították, s tagságának és vezetőségének összetétele átalakult. A 
kortársak ez utóbbi időpontot tartották az új néven, Országos Erdészeti 
Egyesületként működő erdészegylet alakulási időpontjának.”

Ezen állásfoglalás alapján az elnökség két nap múlva, november 8-án 
a 17/2001. számú határozatával kimondta: „az 1851-ben megalakult 
Magyar Erdőszegyletnek jogutódja az 1866 decembere óta Országos 
Erdészeti Egyesületnek nevezett szervezet” (Ennek alapján került rá az 
egyesület erdészcsillagos címerére az 1866fölé az 1851-es szám is.)

A határozat az Erdészeti Lapok 2001. decemberi számában jelent 
meg, amelyben dr. Vicze Jenő hozzászólását is hozták. Az Alkotmány 
utcai, volt OEE székházban december 6-án „A 150 éves erdészeti múlt” 
címmel tartottunk megemlékezést, amelyről az Erdészeti Lapok 2002. 
januári száma „Székházunkban ünnepeltük egyesületünk alakulásának 
150. évét” címmel számolt be. A székházi megemlékezésemnek az
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egyesület megalakulására vonatkozó részét itt közlöm. (Lásd a 3. számú 
függeléke/.,)

2002 februárjában mindennek t>utójátékan zajlott. Szakosztályunk 
vezetőjeként levelet írtam az OEE elnökének, amelyben az itt következő, 
dr. Király Pál által megfogalmazott közlemény közzétételére kértem. 
Többek között azért, mert a legfontosabb, az egyesület tagsága valóban 
kapkodta a fejét: tényleg el lehet 6 elnökségi szavazattal dönteni, hogy> 
mikor alakult az OEE?

Következzék dr. Király Pál megfogalmazása:

A tisztánlátás érdekében

Az utóbbi hetekben több tagtársunk hozzám intézett kérdéseiből úgy 
érzékelem: a tagság egy része nem tudja, miként értékelje az OEE, 
valamint az 1851-ben alapított, és eddig elsőnek ismert önálló 
magyarországi erdészeti egyesület, az Ungarischer Forstverein (1862-től 
Magyar Erdőszegy let) közötti viszonyt, nem tudja, hogy miként 
értelmezze az ezzel kapcsolatban megjelent 17/2001. (nov.8.) sz. 
elnökségi határozatot. Ugyanígy egyesek nem tudták megfelelően 
értelmezni annak az ünnepségnek a címét sem, amelyet 2001. december 
6-án rendeztünk Budapesten egyesületünk egykori, Alkotmány utcai 
székházában az Ungarischer Forstverein alapításának 150., és az OEE 
létrehozásának 135. évfordulója alkalmából. Ez a cím így hangzott: „A 
150 éves erdészeti múlt” Ennek keretében emlékeztünk meg arról is, 
hogy régi, szép székházunk 115 évvel ezelőtt épült fel, akkor vette 
birtokába az egyesület. Sajnos, ma már csak becses emlékhelye a magyar 
erdészetnek.

Azt, hogy miről van szó, e helyen most nem ismétlem meg, mert az 
érdeklődők erről bőségesen olvashatnak az „Erdészeti Lapok” 2001. évi 
szeptemberi számában. Ezért csupán -  a tisztánlátás érdekében -  röviden 
megvilágítom, hogy történelmi ismereteink mai szintjén mi az egyesület 
hivatalos álláspontja az UFv és az OEE viszonyának kérdésében.

Mi, akik a történelmi utókort képviseljük, nagyra értékeljük az 
Ungarischer Forstverein létrehozását és másfél évtizedes működését. A 
vele való folytonosság alatt pedig azt értjük, hogy az 1866-ban az UFv 
gyökeres átalakítása révén létrehozott OEE folytatja azoknak a tiszteletre 
méltó elődeinek a munkáját, akik abban a történelmi korban -  egyéb 
lehetőségek híján -  az UFv keretei között keresték a magyar erdészet 
fejlesztésére irányuló önzetlen társadalmi munka terepét.
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Hogyan jelenítjük meg ezt az állásfoglalást az egyesület arculatában? 
Semmiképpen sem évszámok cserélgetésével az egyesületi pecsétben, és 
nem évszázados történelmünk úgymond -  átértékelésével. Hanem 
azzal, hogy amikor annak alkalma és szüksége adódik, nem engedjük ki 
látókörünkből a történelmi előzményeket sem, és tevékenységünket a 
folyamatokba ágyazva mutatjuk be. Ennek a felfogásnak a szellemében 
rendeztük meg a múlt év decemberi évfordulós ünnepségünket, s 
emlékeztünk meg 150 év után első ízben az UFv megalakításáról.

Úgy vélem, így elégedettek lehetnek azok is, akik az Ungarischer 
Forstverein emlékének felélesztését szívükön viselik, és azok is, akik 
ragaszkodnak az immár 136. éve generációról generációra öröklődő 
egyesületi hagyományhoz, az OEE 1866. december 9-én történt 
létrehozásának dátumához.

Káldy József 
az OEE elnöke

Az elnök sem levelemre, sem szóbeli megkeresésemre nem reagált, 
illetve azt mondta: nincs válasz. Ezzel el is múlt az ő elnöksége. A téma 
azonban nem záródott le.

Dr. Csőre Pál útmutatása alapján sikerült a Magyar Országos 
Levéltárban lemásolni az Ungarischer Forstverein alakulóülésének 
jegyzőkönyvét, továbbá az ugyanazon évben az erdőbirtokosokhoz intézett 
felhívását. Az olvasatot és a f  ordítást Leipold Árpád készítette el és azzal 
küldte el: „A szöveg tartalmáról még csak annyit; világosan kivehető 
belőle az, hogy az 1851-es alakuló gyűlésen a résztvevők többsége egy 
önálló magyar erdészeti egyesület mellett foglalt állást, lették ezt annak 
ellenére, hogy úgy az ideiglenes elnök (Königsegg), mint az ügyvezető 
(Smetáczek) arról akarta a tagságot meggyőzni, hogy a cseh erdészeti 
egylethez való csatlakozás előnyösebb volna, mint önálló egyletként 
működni. Wessely (mint a legfelső szakmai hatóság képviselője) szintén 
nem tudta a tagságot rávenni arra, hogy alapszabályukba vegyék fel a 
még megalakítandó «Központi Erdész Egylet»-hez való csatlakozást.” Ez 
a csatlakozás azonban 1852-ben mégis megtörtént. Miért? Több mint 
valószínű, hogy felsőbb nyomásra. Feltételezem -  írja Leipold -,hogy az 
alapszabályukat addig nem engedélyezték volna, amíg ez nem történt 
volna meg. (Lásd a 4. számú függelékei.,)

Végül arról, hogy idővel vajon várható-e újabb, eddig nem ismert 
dokumentum előkerülése. Igen, a bécsi vagy a pozsonyi levéltárakban 
találhatók még ismeretlen iratok. Továbbá a korabeli osztrák egyesületi
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jog vizsgálata, illetve annak kiderítése, hogy az OEE alapítói -  így 
például Wagner Károly is személy szerint, és a magyar egyesület (az 
OEE) -  miért volt testületileg tagja az Osztrák Birodalmi Erdészeti 
Egyesületnek, hozhat eddig nem, vagy nem eléggé ismert adatokat. Magát 
az alapítás történetét azonban amely a 2001. decemberi szakosztályi 
állásfoglalásban nyert kifejezést -  valószínűleg nem fogja megváltoztatni.

Végül még egy témát vetek fel, nevezetesen az Országos Magyar 
Gazdasági Egyesület (OMGE) Erdészeti Szakosztályának kérdését. 
Tudjuk, hogy ez még 1848 előtt megalakult, s a szakosztály működését 
olyan szakemberek fémjelzik, mint Beivinkler Károly vagy Greiner Lajos, 
az elnökök közül pedig gróf Csáky Károlyt és Saárdi Somsich Pált 
említhetjük meg. (Lásd az 1. fényképmelléklete/.,) A gróf Széchenyi 
István által alapított „Lófuttató Társaság”-ból kinövő OMGE-t senki 
nem vádolhatja azzal, hogy nem volt eléggé magyar. Tehát az ott 
tevékenykedő, már az 1830-as és 40-es évek fordulóján erdészeti 
kérdésekkel f  oglalkozó szakemberek valóban a magyarországi erdészeti 
kultúrát szolgálták, ráadásul magyarul. Ezért az OMGE históriájának 
vizsgálata valóban hozhat újabb, az egyesületi „őstörténet” 
szempontjából is fon tos eredményeket.
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1. számú függelék

Az Országos Erdészeti Egyesület megalakulásának 
előzményei és körülményei

Dr. Csőre Pál

Az erdészek körében több mint egy évszázada tartja magát az a 
hagyományos nézet, hogy az Országos Erdészeti Egyesület 1866-ben 
alakult meg. Ennek megfelelően ünnepelték 1906-ban fennállásának 40., 
1966-ban 100. évfordulóját. 1866-ban ment végbe a magyar erdészegylet
-  akkoriban rendszerint így emlegették, kisbetűvel -  az Ungarischer 
Forstverein jelentős átalakulása. Ez az átalakulás azt jelentette, hogy az 
egyesület élén más személyek kerültek elnöki, titkári stb. pozíciókba, az 
egyesület székhelyét Pozsonyból Pestre helyezték át, és az 
alapszabályokon is kisebb változtatásokat eszközöltek.

A kortársak természetesen tudatában voltak annak, hogy a Magyar 
Erdészeti Egyesület, az Ungarischer Forstverein, amelyet 1851. június 
30-án alakítottak meg Esztergomban, nem szűnt meg 1866-ban, és az 
Országos Erdészeti Egyesület ekkor nem újonnan alakult egyesület lett, 
hanem csupán átalakulásról volt szó. Ezt úgyszólván minden egykori 
megnyilatkozás elárulja.

Gr. Keglevich, az egyesület 1866-ban megválasztott elnöke, a 
következő évi közgyűlésen, Losoncon, a következő szavakkal kezdte 
beszédét: „Félévnél alig van több, hogy az országos erdészeti egyesület 
székhelyét Pestre tette át...” De maga Divald Adolf is azzal indokolja 
alapszabály-módosító javaslatának mielőbbi tárgyalását, hogy „az 
egyesület új alapokra fektetett működését” említi. Ugyanakkor Barta Béla 
is úgy minősíti a pesti összejövetel célját, hogy „... az érvényre 
emelkedni törekvő viszonyok kívánalmaihoz képest átalakítsuk” (ti. az 
egyesületet).

A szerző feltüntetése nélkül 1900-ban megjelent, „Az Országos 
Erdészeti Egyesület története” című könyvecske rögtön az elején a 
következőket írja: „Tulajdonképpen nem új egyesület alakult meg 
hanem az eddig fennállott «Magyar Erdészeti Egylet» változott át a mai 
«Országos Erdészeti Egyesületté)), mégpedig anélkül, hogy a régi egylet 
megelőzőleg feloszlott volna ” Mégis azt bizonygatja, hogy az „új” 
egyesületnek semmi köze a régihez. Itt már jelentkezik a tradíció, amely 
már csak azért is ez utóbbi nézetet vallja, mert ez így alakult ki korábban.
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A tradíció pedig tradíció maradt akkor is, mikor a múlt kutatói már 
higgadtabban láthatták, ítélhették meg a kiegyezés korában lezajlott 
eseményeket, mint a kortársak.

Sajnos azonban a múlt kutatói sem mindig vették maguknak a 
fáradságot, hogy lehetőleg minden lényeges körülményt megismerjenek. 
Mikor én néhány évvel ezelőtt az Országos Széchényi Könyvtárban a 
„Mittheilungen des Ungarischen Forstvereins” című folyóirat egy-egy 
számát sorra kikértem olvasásra, azzal a megjegyzéssel adták át a 
mintegy 140 évvel ezelőtt megjelent lapot, hogy nagyon vigyázzak rá, 
mert a könyvtárnak csak egy példánya van. Ki akartam nyitni, s akkor 
vettem észre, hogy fel sincs vágva. Az eltelt közel másfél évszázad alatt 
tehát senki sem volt kíváncsi arra, miről is írtak ebben? Itt is a 
hagyomány, az előítélet, vagy a hagyományos olvasási undor játszott 
szerepet!

A történelmi kutatás első lépése nem vitásan a tények tárgyilagos 
feltárása kell legyen. Csak ezután kerülhet sor az oknyomozásra és -  ami 
a legkritikusabb -  az értékelésre. Az értékelés pedig csak akkor lehet 
helytálló, ha sikerül valamelyest beleképzelni magunkat az elmúlt kor 
felfogásába, az egykorélt emberek gondolkodásába.

Ilyen alapon kíséreljük hát meg a múlt század közepén az erdészetben 
lejátszott folyamatokat szemügyre venni.

A magyar erdők elhanyagoltságát és a magyar erdőgazdálkodás 
elmaradottságát már a XIX. század elején többen észrevették, és ennek 
hangot adva egyúttal felhívták a figyelmet arra, mit kellene tenni, hogy a 
helyzeten javítani lehessen. A magyar földbirtokosok nagyobb része nem 
sokat törődött erdejével, azt leginkább mint a vadászat színterét értékelte. 
A faanyag értékesítését az akkori gazdasági és közlekedési viszonyok 
nem tették könnyű feladattá. így aztán az erdőnek a legtöbb helyen nem 
sok hasznát látták. Azok a földbirtokosok, akik törődtek erdeikkel, abból 
szakszerűbb kezelés által hasznot szerezni véltek, igyekeztek szak
embereket alkalmazni. Ezt legtöbbször úgy oldották meg, hogy idegenből 
jött, javarészt német és cseh ,jágereket” állítottak munkába. Ez 
természetesen nem volt kielégítő megoldás, nemcsak azért, mert a 
jövevények nem beszélték nyelvünket, hanem azért is, mert nem a 
legkiválóbbak jöttek el hozzánk, de nem is becsülték meg legtöbbször 
őket, mint erdészeti szakembereket, hanem csak puskatöltögetőnek 
használták. Ennek nyomán elkedvetlenedés volt tapasztalható náluk, amin 
nem is csodálkozhatunk. A visszásságokra már a korabeli felvilágosult, 
nagyobb látókörrel rendelkező szakemberek rá is mutattak. Greiner
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Lajos, Hubeny József, Jánik Ferenc, Jüraszek József és Gáty István 
írásaiban olvasunk a korabeli, az erdészettel kapcsolatos állapotokra 
vonatkozó megállapításokat.

Ilyen körülmények között hozták létre a Magyar Erdészeti Egyletet 
(Ungarischer Forstvereint) 1851. június 30-án. Az alakulóülésről készült 
jegyzőkönyvből a következő lényeges elemeket érdemes kiemelni. 
Lépten-nyomon megnyilvánuló lelkesedés a magyar erdészet ügyének 
előmozdítására elhangzó javaslatokkal kapcsolatban; a tárgyalás, a 
hozzászólások német nyelven történnek; a gyűlés a császár iránti 
lojalitását -  nyilván taktikus meggondolásból -  rögtön a gyűlés elején 
kifejezésre juttatja; a szervezés és kezdeményezés erdészeti szakemberek, 
illetve közigazgatási tisztviselők kezében van.

Ebben az időben az erdőgazdasági érdekek előmozdítása több vonalon 
is folyamatban van. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesületnek van 
erdészeti szakosztálya, amely ilyen ügyekkel foglalkozik. Ennek a kereté
ben működik Gáty István is, akit a szakosztály elnökévé is választanak 
(1848). Az irodalomban gyakran látnak napvilágot a magyar erdészet 
problémáit tárgyaló cikkek, írások. Itt is Gáty jár az élen, aki már 1822- 
ben publikálja az erdőgazdálkodás megjavítását célzó gondolatait a 
Tudományos Gyűjteményben, majd a későbbi években is ismét 
megszólal, nemcsak ebben, hanem egyéb folyóiratokban is (Magyar 
Gazda, Társalkodó).

Ennek a kornak az erdészei, bár többségük idegen származású volt, 
azon fáradoztak, hogyan lehetne a magyar erdők állapotát megjavítani, 
hogyan lehetne az erdőgazdálkodás színvonalát emelni. Ha csak a 
megjelent szakmai értekezések címét tekintjük át, már az is igazolja 
állításomat. így pl. Greiner Lajos Beitráge zűr Kenntniss u. Vcrbesserung 
desung. Forstwesen Bd. 1-2. Pesth, 1839-1843.

Jüraszek J. Korirat a magyarországi erdők silány állapotáról Pest, 
1846, amely tulajdonképpen nem mást jelent, mint a szerzőnek tíz évvel 
korábban német nyelven megjelent könyvének magyar fordítása. Hubeny 
Josef Forstwiss. Mitth. címmel folyóiratot indít 1835-ben. Az előszóban 
világosan kifejezésre juttatja, hogy a folyóirat a hazai erdészet 
(vaterlándische Forstwesen) érdekeit szolgálja, mert az még a némethez 
képest elmaradott ugyan, de már eddig is történt egy s más ezen a téren. 
A kezdeményezés sikere -  írja Hubeny -  nagyban függ a közönség 
érdeklődésétől. Elképzelhetjük, hogy ez utóbbi nem lehetett valami túl 
nagy, mert a folyóiratból több szám nem jelent meg. A folyóirat német 
nyelvű volt, és Bécsben nyomtatták, de a magyar erdészettel, illetve a
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magyar erdészetet érintő kérdésekkel foglalkozott. Jánik Ferenc is a 
magyar erdőgazdálkodás színvonalának megjavításáról értekezik már 
1831-ben a Tud. Gyűjteményben megjelent cikkében. (A Honi Erdei
gazdaság rajza -  1831. V.93.)

Nagyon jól jellemzi Greiner Lajos fent idézett munkájában a magyar 
erdők és erdőgazdálkodás XIX. század elejei helyzetét, és egyúttal 
megírja elgondolásait; mit kellene tenni a helyzet megjavítására.

Először is azt állítja, hogy az erdészeti tudományok bölcsője 
Németország. Innen terjed el a szomszédos országokba, így 
Magyarországra is. Az erdészeti személyzet is javarészt onnan származik. 
Mégis annak az okai, hogy ezek az eszmék nálunk csak igen lassan fejtik 
ki hatásukat a következők:

Magyarországon a jobbágynak nincs erdőtulajdona csak 
használati joga a földesúr erdejében;
Németországban pontosabban el vannak különítve az erdők, 
mint nálunk;

-  Magyarországon ugyan sok közbirtokosság van, de nincsenek 
pontosan meghatározva a használati jogok;
A nálunk gyakori elzálogosítás az erdők meggondolatlan 
használatát segíti elő;

-  Nálunk pazarlóan bánnak a hegyi erdőkkel;
-  Nálunk a dombvidéki erdők kiirtása után termékeny terület 

marad, Németországban viszont értéktelen;
/..../

-  Németországban szigorúan büntetik az erdei kihágásokat, 
nálunk ezt elnézően kezelik;

-  Németországban a hatóságoknál erdész szakemberek állnak 
alkalmazásban, nálunk ilyenek teljesen hiányoznak; 
Németországban sok erdészeti tanintézet van, állami és magán 
egyaránt. Nálunk csak egy van, Selmecen, de itt nagyon kevés a 
tanuló.

Hogyan lehet a szakemberellátást megoldani? Selmecről, idegenből 
és saját (házi) képzés útján. A saját képzés útján nevelt szakemberek nagy 
előnye a helyi viszonyok és a nyelv ismerete. A magyarok azonban nem 
elég szorgalmasak. Az idegenből érkezettek szeretik az erdőt, jobban 
felkészültek, de mindent az otthon tanultak szerint akarnak megoldani.

Külön fejezetet szentel az erdészeti ismeretek terjesztésének. Nálunk 
hiányzik az erdészeti irodalom, külföldi is csak gyéren jut el hozzánk, azt 
sem olvassák. Mit lehet tenni? Külföldi kiadókhoz fordulni: küldjenek és
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terjesszenek erdészeti írásokat, és az erdészeti tisztviselőket kötelezni kell 
az irodalom beszerzésére és olvasására. Ha nagyon kevés a fizetésük, 
helyettük ezért vegye meg a földbirtokos. Az erdészek esetleg alakítsanak 
olvasóköröket.

Ha elolvassuk Gáty István vélekedéseit, hasonló nézeteket találunk: 
„Az erdészeti oskolák felállítása különösen olly helyeken, ahol a nagyobb 
erdőbirtokos tulajdon erdejét erdőszeti rendszer mellett és nem jóslatok 
után kezeli ” (ti. ilyen helyeken tartja szükségesnek). Továbbá úgy 
vélekedik, hogy a „megindítandó erdőszeti folyóirat, melyben egyébiránt 
más természeti és mathematikai közlések is köthetők, hihetőleg eleinte 
magát ki nem fizeti ” Azután másutt panaszolja, hogy nincs magyar 
erdészeti szakirodalom. „Hubeny, Greiner és Feistmantel könyvei csak a 
német erdészeti tapasztalatokon alapulnak, a hazai viszonyokat nem 
veszik tekintetbe.”

Jüraszek is azt írja, hogy „... Burgsdorf, Hartig, Kramer, Döbel, 
Lonardi stb. könyvei nagyon jók, de igazuk van a magyar erdészeknek -  
nálunk nem felelnek megteljesen.” Ugyanakkor panaszolja hogy a 
magyar ,jágerok” irtóznak a könyvtől. „A jáger tanuló a vadászattal kezdi 

kár viszont, hogy a vadászati képzést nem követi az erdészeti 
ismeretek elsajátítása.” (Jüraszek, J. Korirat...) Természetesen ő is 
felismeri és felsorolja a magyar erdőgazdálkodás elmaradottságának 
egyéb okait is.

Megindul tehát az erdőgazdálkodás megjavítását célzó mozgalom már 
1848 előtt! A magyar erdők szószólói nagyobbrészt idegenből jött, de 
elmagyarosodó szakemberek. Ok amint láttuk -  nem hajolnak meg 
kritika nélkül a külföldi erdészek tanításai előtt, noha elismerik és 
hangoztatják, hogy a német erdészet sokkal előttünk jár.

A hiányosságok között említik azt a körülményt is, hogy nincs 
megfelelő erdőtörvényünk. Ezért a Magyar Gazdasági Egyesület 
keretében már 1846-ban készült törvénytervezet, amely az 
erdőgazdálkodást lett volna hivatva szolgálni. A tervezettel kapcsolatban 
nagy vita keletkezett, amibe már a magyar földbirtokosok is beleszóltak. 
A nézetek azon kérdés körül csaptak össze, hogy milyen mértékben van 
joga az államnak beleszólni a magánerdő-birtokosok gazdálkodásába. Gr. 
Andrássy Gyula volt elsősorban annak a felfogásnak a képviselője, amely 
szerint az állam nem szólhat ebbe bele. A Magyar Gazda hasábjain gr. 
Károlyi Györggyel és Török Istvánnal közösen megjelentetett 
véleményükben a törvényalkotás 3 alapszabályát a következők szerint 
fogalmazták meg:



„1. A törvényhozás vagy a közállomány magánbirtokosok 
crdőkezelésébe soha nem avatkozik;

2. De megakadályozza az erdőirtást, mint másoknak is kárt okozó 
tevékenységet, és a kopárok beerdősítését az állam kötelezőleg előírja;

3. Oly intézkedésekről kell gondoskodni, amelyek a törvény 
végrehajtását biztosítják.”

Mások (így pl. Farkas F.) annak a véleményüknek adnak kifejezést, 
hogy a státusnak a szükséges erdőkiirtástól a tulajdonost eltiltani, az 
erdőkezelésbe törvényhozás útján befolyni, annak célszerű módját 
meghatározni joga és kötelessége ” (Magyar Gazda 1846. 89., 90. 
sz. 1437., íll. 1454. 1.)

Andrássyék nézetei kerekedtek felül, de az erdőtörvényből a 
következő években lejátszódott politikai események következtében 
egyelőre nem lett semmi. A törvényhozásnak fontosabb kérdéseket kellett 
szabályoznia ezekben az években, és így az erdészet és a vadászat 
szabályozására egyelőre (akárcsak ma!) nem kerülhetett sor.

A szabadságharc leverése azonban nem állította meg a fejlődést.
A legnagyobb horderejű lépés már két év múlva megtörtént: 

megalakult az első magyar erdészeti egyesület. Az esemény színhelye 
Esztergom, az időpont: 1851. június 30. 1866 után azonban az erdészet 
akkori vezetői mindent megtettek, hogy ez az esemény minél jobban a 
feledés homályába merüljön. Az alakulóülés jegyzőkönyvét én magam a 
Festetics- levéltárban találtam meg, Tagányi Károly nevezetes 
oklevéltárában nem szerepel. Pedig nagyon tanulságos a lelkesedéstől 
áthatott közgyűlés minden megnyilvánulása. Német nyelven készült, 
magyarul csak a többször elhangzó „éljen, éljen!” felkiáltás olvasható. 
Rögtön az első mondat úgy szól, hogy ez a közgyűlés reményt nyújt a mi 
erdőgazdasági helyzetünk megjavítására. Amint előre látható volt, 
nemcsak a szakemberek voltak képviselve Magyarország minden tájáról, 
hanem földbirtokosok és kormányzati tisztviselők is. A jegyzőkönyv 61 
résztvevő személy nevét, lakhelyét és állását tünteti fel.

A gyűlés, miután megválasztja gr. Königsegg-Aulendorf Gusztávot 
elnöknek, Szmetacsek erdőmestert pedig ügyvezető titkárnak, igen 
politikusán a császár jelszavával: „viribus unitis” (egyesült erővel) indítja 
a tárgyalást a magyar erdészet felvirágoztatásának érdekében.

Ezután arról a kérdésről indul a vita, hogy a cseh erdészeti 
egyesülethez csatlakozzanak-e, vagy önálló magyar egyletet alakítsanak.
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Hamarosan az utóbbi nézet kerekedik felül; kimondják a magyar 
erdészeti egyesület megalakulását, amit viharos éljenezés követ.

Wessely, a minisztérium képviselője, javasolja, hogy mint első 
alapelvet fogadják el, miszerint a Magyar Erdészeti Egyesület kijelenti: a 
magyar erdészet ügyét szóval, írással és tettekkel előmozdítja. Lelkesen 
elfogadják. Második alapelv: az Egyesület évente egy vagy több 
vándorgyűlést tart Magyarország területén elfogadják. Pabst javasolja, 
hogy az Egyesület adjon ki saját folyóiratot elfogadják.

Látjuk tehát, hogy a célok helyes és a magyar érdekeket szem előtt 
tartó megfogalmazásban nem volt hiány. Lehet, hogy ez a hirtelen 
fellángoló lelkesedés szalmaláng volt csupán? A magyaroknál ilyesmi 
már nemegyszer előfordult a történelem folyamán.

Valóban, a Mittheilungen des Ungarischen Forstvereins 1856. évi III. 
füzetében olvassuk, hogy a magyar erdészet ügye iránt az előző években 
megnyilvánult lelkesedés csak ilyen szalmaláng volt. A már 4 éve 
fennálló egyesület 800 tagjából mindössze 18 személyt sikerült tevékeny 
együttműködésre rábírni. Szmetacsek roppant munkabírással sem tudta a 
részvétlenséget eloszlatni. Arról van tehát szó, hogy szokás szerint (?) a 
kezdést másoktól várjuk? Ilyen gondolatokat vetett fel Johann Kamler a 
Körösmezőn 1855. március végén tartott gyűlésen. Igen, mindezek a 
német nyelvű Mittheilungenben jelentek meg. De talán nem gondoltak 
arra, hogy a Magyar Erdészeti Egyesületnek magyar nyelvű folyóirata 
kell legyen? -  Nos, igen! Gondoltak arra, és ismételten közzétettek 
felhívást a közlemények magyar nyelvű megjelentetésére. Az eredmény 
azonban siralmas volt: 88 előfizető jelentkezett. A felhívás ugyan a német 
nyelvű fogalmazvány gyatra magyar fordítása, de alig hihető, hogy a 
jelentkezés azért lett volna olyan gyér, mert a stílus nem volt megfelelő -  
amint ezt Divald Adolf később hangoztatta -  ,hanem a magyar 
erdőbirtokosok közönye. A 60-as években Divald és Wagner is csak úgy 
tudtak az Erdészeti Lapoknak megfelelő számú előfizetőt toborozni, hogy 
jelentős részük helyett az Egyesület fizetette elő a lapot. Az Egyesület 
tagjainak száma pedig 1856 és 1861 között érte el az 1870-ig terjedő 
időben a maximumát, és 1866-1867-es években a minimumát. Mindez 
arra utal, hogy nem az „idegenből jött” vezetőkkel, erdészeti 
szakemberekkel volt a baj, hanem a mi nemtörődömségünkkel, a 
magyaroknak az erdővel szemben tanúsított érdektelenségével.

Vizsgáljuk most meg egy kicsit közelebbről az Ungarischer 
Forstverein tevékenységét! Az alakuláskor elhatározott éves 
közgyűléseket az ország különböző területein valóban minden évben
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megtartották. 1851-ben Budán, a következő évben Pesten. Utóbbin 
mondták ki az Egyesület csatlakozását az Osztrák Birodalmi Erdész- 
Egylethez, amit később a magyarosítási törekvések elleni bűnként 
tüntettek fel. 1853-ban Besztercebányán, majd Pozsonyban, Késmárkon, 
Ungváron és Sopronban stb. következtek rendre évente a közgyűlések. 
Ezeken a helybeli erdőgazdálkodás ismertetésén, problémáinak meg
tárgyalásán kívül egyéb, közérdekű témák is szerepeltek. Céljuk -  nem 
vitásan -  a tájékoztatás, a segítés, az oktatás volt. Az erdei szolgalmak 
megváltásának akkor nagyon is aktuális témája, a kopárok befásításának 
kérdése, faúsztatás és fűrészüzemek működtetése, erdei munkások 
foglalkoztatása, az erdőtörvény (császári pátens) érvényesülésének 
problémája, erdei kihágások, a vadászat szabályozása stb. -  lehetne 
sorolni a témák nagy változatosságát, amelyekre a rendezést vállaló 
helybeli és központi vezetőség figyelme kiterjedt.

Látható, hogy a legnagyobb elfogultság mondatta valakivel azt, hogy 
az Egyesület nem a magyar erdők és erdőgazdálkodás fejlesztése 
érdekében tevékenykedett. Szóba került természetesen a Mittheilungen 
hasábjain a magyar erdészeti oktatás, a magyar nyelvű szakirodalom 
kérdése is. 1857-ben azt olvassuk, hogy az oktatás nyelve az erdészeti 
iskolákon mindaddig német kell hogy maradjon, amíg a magyar nyelvű 
szakirodalom nem jut el addig, hogy megfelelő előadásokat lehessen 
magyar nyelven is tartani. Az Egyesület kötelességének tartja, mihelyt ez 
lehetséges, a megoldást keresztülvinni. (Itt jegyzi meg, hogy 3 erdészeti 
szakiskola éves költsége 21 450 frt-t tenne ki.) Ezt az Egyesület Erdész
iskola Bizottságának 1857. évi márc. 14-15-i Pozsonyban megtartott 
ülésén mondták ki. (Mitth. 1857. III. füzet 21.1.)

1858-tól lépett életbe Magyarországon is az 1852-ben kihirdetett 
osztrák erdőtörvény. Nem kell nagy fantázia hozzá, hogy megértsük, 
milyen fogadtatásra talált ez nálunk, ahol ebben az időben minden osztrák 
megnyilatkozást az önkényuralom részének tekintettek. A törvény 
magyarországi alkalmazása pedig nem ártott volna a magyar erdőknek. 
Az Aradon 1860-ban megtartott 10. közgyűlésen a második téma az 
erdőtörvény bevezetésének tapasztalatai volt. Az előadó sajnálattal 
állapítja meg, hogy az erdők pusztítása folytatódik. A birtokosok sokfelé 
nem alkalmaznak szakképzett erdészt, annak ellenére, hogy ezt az 
erdőtörvény előírja. A bajok okát abban látja, hogy az illetékes hatóságok 
az ellenőrzést elhanyagolják. A helyzet javítására hat pontból álló 
javaslatot terjeszt elő. Tudjuk, hogy a magyar törvénytárba sohasem 
került be ez az osztrák császári pátenssel erőszakolt jogszabály, és így
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nálunk nem is tekintették sohasem törvénynek. Az országbírói értekezlet
1861-ben ült össze, hogy az érvényesnek tekinthető magyar jogot 
összefoglalja. A jogrend perifériáján elhelyezkedő ilyen törvényekre, 
mint az erdőtörvény, meg a vadászati, természetesen nem figyeltek, így 
azok kimaradtak.

Ha beleképzeljük magunkat az abszolutizmus korának hangulatába, ha 
figyelembe vesszük azt, hogy a magyar földbirtokosok passzív 
ellenállásába beletartozott a császári pátensek semmibevétele, hogy a 
megyei hatóságok nem hajtották végre, nem is volt erejök elég ahhoz, 
hogy végrehajtsák ezeket a rendeleteket, akkor -  ezúttal sajnálattal 
állapíthatjuk meg; ebben a tekintetben a passzív rezisztencia éppen a 
magyar erdészet érdekeinek nem használt.

Az Ungarischer Forstvereint a magyar irányvonal képviselői mindig 
magyar néven emlegették: Magyar Erdészegylet. így olvasunk róla az
1862-ben meginduló Erdészeti Lapokban is. Az 1864. évi I. füzet ezzel a 
címmel jelent meg: „Erdőszeti Lapok -  a Magyar Erdőszegylet 
Közlönye” Rögtön az első közelmény hírül adja ezt a körülményt, hogy 
ti. az „Erdőszeti Lapok az Országos Magyar Erdőszegyesület közlönyévé 
váltak” -  „Mi mindig azon a nézeten voltunk -  írja -  ,hogy oly egyesület, 
mely az ország nagyobb birtokosainak érdekeit akarja képviselni, 
előmozdítani, mely szakbeli ismereteit az ország erdészetének 
felvirágoztatására kívánja fölhasználni az oly egyesület csak úgy 
számíthat biztos és tartós sikerre, ha legelőször is azon nyelven beszél, 
melyet az erdőbirtokosok nem csak a legjobban értenek, de mint édes 
anyai nyelvüket kegyelettel ápolni megszoktak és szeretnek is.” 
Ugyanakkor megemlíti, hogy a kezdet nehézségei után most (1864-ben) 
már „az idő ellenállhatatlan szellemének engedve... az egyesület azon 
ösvényre tért, amelyen ha tovább halad, céljai elérését bizton remélheti.” 
Erre biztosítékot jelent, hogy az Egyesület élén hg. Esterházy Pál, gr. 
Pálffy István és az erdészeti tudományok egyik „elismert főtekintélye”, 
Wessely József áll. Itt kell azonban megjegyezni, hogy Divald Adolf 
fellépése idején, mindössze két év múlva, más vezetőség áll az említettek 
helyébe. (Talán ők mégsem voltak eléggé magyarok?)

Közben Divald Adolf már 1862-ben a Mitth. hasábjain emlegeti, hogy 
évekkel azelőtt az Egyesület elhatározta erdészeti szakkifejezés -szótár és 
népszerű erdészeti szakkönyv szerkesztését. Ebből azóta sem lett semmi. 
Úgy véli, a magyar erdészeti szakirodalom nem eredeti művekkel, hanem 
idegenek magyarra fordításával kell hogy meginduljon. Felajánlja 
ingyenes közreműködését. Ezután már ebben az írásában súlyos
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szemrehányásokkal illeti azokat az „idegen” erdészeti vezetőket, akik 
nem szolgálták a magyar erdészet ügyét. Sőt egyenesen a magyar 
erdészeti irodalom és erdészeti tudományok kialakulásának akadá
lyozásával vádolta őket.

Élesen reagált Divald megnyilatkozásaira Ervin Helm, mondván, hogy 
ha az erdészeti egyesület nem is érte el mindenben célját, ez nem az 
egyesület számlájára írandó, hanem az élet minden területén meglévő 
politikai állapotéra. Visszautasítja Divald vádjait az „idegenek”-et 
illetően. Ezek az erdészek itt megtelepedett családok gyermekei, akiknek 
szívügye a magyar erdészet fejlesztése.

Különösen élesen bírálja Divaldnak azt a kijelentését, hogy az 
Egyesület ravaszul visszaélt a magyarok hiszékenységével, és itt saját 
kakukktojásait akarta kikelteni. Königsegg elnök ugyanebben az évben 
ezeket a vádaskodásokat nemcsak visszautasította, hanem követelte 
Díváidtól, hogy azokat nyilvánosan vonja vissza. Divald ugyan 1862. 
május 14-i levelében elnézést kért, de Divaldot, nyilván ezzel 
összefüggésben -  bár ezt természetesen cáfolták áthelyezték.

Ilyen előzmények után került sor a nevezetes 1866. dec. 9-i 
közgyűlésre, amelyen most már Divaldék irányzata diadalmaskodott, és 
az Egyesület székhelyét Pozsonyból Pestre tette át (amely ténylegesen 
ugyan csak a következő év elején ment végbe), és az alapszabályokon 
némi módosítás eszközlésére is javaslatot fogadtak el.

Itt nincs értelme, hogy Divald vádaskodásait ismét leírjam, csupán 
arra szeretnék rámutatni, hogy még ő is hogyan gondolkodott az általa 
nagyon erősen bírált egyesület további létezéséről. „S ennek megoldását 
(ti. a német irodalom magyarra fordítását) minden rendelkezésre álló 
eszközükkel megkísérteni, előmozdítani, nevezetesen a magát 15 év óta 
magyarnak nevezett erdészegyesület becsületbeli elodázhatatlanná vált 
kötelessége s egyszersmind további sikeres fennállásának életkérdése.”

A vitához Divald után Barta Béla szólt hozzá. Amellett, hogy 
helyeselte Divald nézeteit a javítás, a jövőre vonatkozó elképzelések 
tekintetében, az Egyesület addigi működését sokkal tárgyilagosabban 
bírálta. Itt feltűnő az a kijelentése, hogy „az erdészegylet a magyar 
erdészeti irodalom megindítására is hatást gyakorolt...” (Ebben a 
vonatkozásban szöges ellentétben volt Divalddal, aki éppen ellenkezőleg, 
a magyar erdészeti irodalom megindításának gátolásával vádolta az 
egyletet.) A leglényegesebb megállapítás azonban az, hogy az 
Erdőszegylet az adott viszonyok között kedvezőbb eredményeket fel sem 
mutathatott. Barta rámutatott a továbbiak során a jövő fejlődés
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kulcskérdésére, mikor a következőket mondta: „A magyar 
erdészegyletnek csak úgy lesz jövője, ha ahhoz erdőbirtokosaink 
amennyire lehet, mint alapító, vagy legalább mint évdíjas tagok 
csatlakozni fognak” Ezért arra kérte az elnököt, hogy a nagyobb 
erdőbirtokosokat személy szerint kéije fel tagként való belépésre.

Meg kell itt jegyeznem, hogy nemcsak Pozsony lakosságának 
nagyobbik fele volt német ajkú, hanem ez volt a helyzet Pesten és Budán 
is. (Bár Divald nemcsak ezért, hanem központos fekvése miatt is tartotta 
helyesebbnek az egyesület székhelyéül Pestet.)

Magyarországon közvetlenül a szabadságharc leverése után nagy 
erővel indult meg az osztrák tőkebeáramlása. A feketeszén-bányászat 
100%-ban, a barnaszéné 75%-ban osztrák kézen volt. Hasonló helyzetről 
számolhatunk be a cukoriparban. De az 1873-1900-ig terjedő időszakban 
már csak 25%-os arányban részesedtek.

Ezek a folyamatok tehát az élet több területén hasonló módon 
játszódtak le: külső segítséggel talpraállás, majd megerősödve önállóso
dás. Ma már a történelmi távlat lehetővé teszi ezeknek az eseményeknek 
tárgyilagosabb megítélését, mint az a maga korában megnyilvánult. 
Akkor a nemzeti eszme, a függetlenség kivívása, majd megőrzése minden 
dolog megítélésében döntő szerepet játszott. Csak a korszak nagy 
szellemei, mint például Deák Ferenc, látták át, hogy a kiegyezés 
Ausztriával majd milyen nagy előnyökkel jár, milyen óriási fejlődésnek 
lehet így az alapját megvetni.

Sajnos azonban az erdészetnél ezen a ponton -  ahová 1866-ban 
eljutott -  megállt az idő! A kétségkívül elfogult álláspont, amely az 
Egyesület életének első 15 évét kereken elítélte, annyira begyökeresedett 
a későbbi generációk tudatába, hogy attól teljesen elhatárolták magukat. 
Ez az elhatárolódás az idők folyamán ahelyett, hogy teret adott volna -  a 
kedélyek lecsillapodása után -  a tárgyilagos megítélésnek, a hagyomány 
felerősödve, a kezdetek teljes ignorálásához, majd megtagadásához 
vezetett.

Az Országos Erdészeti Egyesületnek az a ragaszkodása, amely ezzel a 
hagyományos állásponttal kapcsolatban megnyilvánul, annál inkább is 
érthetetlen, mivel minden szervezet, egyesület, szövetség stb., még 
maguk az egyes országok, nemzetek is eredetüket minél távolabbi múltba 
igyekeznek helyezni. Az ezzel ellentétes megnyilvánulások más, külső 
tényezőktől erednek. így például szlovák szomszédaink azt igyekeznek 
bizonygatni, hogy Magyarország („Madarsko”) 1920-ban jött létre, 
amikor a Monarchia felbomlott, és helyén új államok: Szlovákia,
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Magyarország, Jugoszlávia stb. keletkeztek. Nos igaz, hogy országunk 
területileg egyharmadára zsugorodott, államformánk is változott azóta 
néhányszor, de Magyarország mégiscsak Magyarország maradt. 1996- 
ban a rendezendő világkiállításon fennállásunknak nem 76., hanem 1100. 
évfordulóját akarjuk megünnepelni. És bár történelmünkben az 
államalapítást Szt. István művének tekintve, ezt az 1001. esztendőre 
tesszük, de országunk fennállásának történetéhez a fejedelemség korát is 
hozzászámítjuk... Hát akkor miért csak az erdészet akarja mindenáron 
megrövidíteni egyesülete fennállásának idejét? Különösen akkor, mikor 
maguk a tények is azt igazolják, hogy az 1851-ben megalakult 
Erdészegylet nem szűnt meg sem 1866-ban, sem 1867-ben, sem máskor, 
hanem folyamatosan létezik -  természetesen az adott időszak 
követelményeinek megfelelően át- meg átalakulva - ,annál is inkább, mert 
1866-ban új egyesület alapításának sehol sincs nyoma.

Érdemes megemlíteni Bedő Albert „Az Országos Erdészeti Egyesület 
alakulásának idejéből” c. munkájában található mondatot: a már 
1851-ben megalakult úgynevezett magyar erdészegylet ki nem elégítő s a 
magyar nemzeti érdekekhez nem alkalmazható munkássága, melynek 
vezető férfíai abban a hitben találtak megnyugvást, hogy a 
Magyarországban élő összes nemzetiségek erdészeti ügyét kell szol- 
gálniok...” -  Ezek szerint a nemzetiségeket ebből ki kellene zárni? De 
akkor miért volt 1866-ig Magyar Erdészegylet a neve, ezután pedig 
Országos Erdészeti Egyesület? Az elnevezés változása ellentmond Bedő 
gondolatmenetének!

Összefoglalva a fentiekben olvasható fejtegetést, a következőket 
állapíthatjuk meg:

-  A XIX. század közepén az elhanyagolt, szakszerűtlenül 
kezelt magyar erdők helyzete múlhatatlanul szükségessé 
tette, hogy a javítás, a szakszerűség megalapozása érdekében 
lépések történjenek;
Ennek a felismerésnek alapján alakult meg 1851-ben a 
Magyar Erdészeti Egyesület, amelyben idegen származású 
szakemberek igyekeztek a magyar erdőgazdálkodás 
fejlesztésén munkálkodni;
Tevékenységük a maga idején feltétlenül hasznosnak 
ítélhető meg, a 60-as évekre azonban úgy látszott, hogy a 
magyar nemzeti érdekeket kellő eréllyel nem szolgálja;
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Ennek a felismerésnek következtében az egyesület 
vezetésében 1866-ban jelentős irányváltozás következett be, 
amit indulatos megnyilvánulások kísértek;
A magyarosítás szenvedélyektől nem mentes keresztülvitele 
a kor hangulatába beleillett, és emiatt az utódok hajlandók 
lettek a kezdeti időszakot is elfogultan megítélve, azt az 
Egyesület történetéből kihagyni;

-  A történelmi távlat lehetőséget nyújt az események 
tárgyilagos megítélésére, amely a kezdeti lépéseket sokkal 
inkább hasznosnak, mint károsnak nyilvánítja, és végül; 
Megállapítja, hogy az Egyesület 1851 óta fennáll és 
folyamatosan működik, függetlenül attól, hogy a kor 
követelményeinek megfelelően az azóta eltelt 40 év alatt sok 
változáson ment át.
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2. számú függelék

Az OEE 150 éves története 

Dr. Oroszi Sándor

Itt, a magyar zászló alatt hadd emlékezzem meg egyesületünk 
történetéről. A zászló alatt, amelyről az általános iskola alsó tagozatában 
ezt tanultuk: „piros-fehér-zöld -  ez a magyar föld” Egy korábbi, 
tankönyvként használt, legalább egy évszázadig forgatott műben, a 
Losonczi István-féle „Hármas kis tükör”-ben ezt írták: a piros a magyar 
vitézséget, a fehér a magyar állandóságot, míg a zöld a magyar reményt 
jelenti.

Tudjuk, hogy az ősi vörös-fehér színű zászlóra a XVI. század 
közepétől került olykor-olykor oda a zöld is, de a francia trikolor hatására 
Martinovicsék már tudatosan vállalták a három színt, amit azonban majd 
csak az 1848-as forradalom eredményeként iktattak törvénybe.

A forradalom eredményeinek részbeni megsemmisítése, leginkább 
pedig a magyar szabadság leverése után visszaállították a ,jó Ferenc 
császár” által a napóleoni háborúk során rendszeresített svarc-gelbet. 
Nos, ezen fekete-sárga lobogó idején, 1851-ben alakult meg az 
Ungarischer Forstverein, a Magyar Erdész Egylet. A Bach-korszak eme 
tömörülése a magyarországi erdészeké volt ugyan, de idegen, német 
szellem uralkodott benne. Jelentősége mégis abban állt, hogy keretei 
lehetőséget adtak azoknak, akik a valóban magyar erdészeti kultúráért 
léptek fel. Az egyesületi „magyar párt” erőssége Wagner Károly volt, aki
1863-ban választmányi taggá választottak. A másik tag, a szintén magyar 
érdekeket hangoztató Divald Adolf már 1861-ben így hirdette meg a 
teendőket: „Alakítsunk egy önálló, szívben-lélekben magyar erdészeti 
egyletet, melynek célja: a magyar erdészet magalkotása, az-az: az okszerű 
erdészeti gazdaság elveinek Magyarországban gyakorlati érvényre való 
emelése; az erdőművelés és mezei fatenyésztés előmozdítása és 
tökéletesítése minden irányban.”

Kettőjük fellépése eredményre vezetett: 1862-ben megindították az 
Erdészeti Lapokat, amely most már magyar nyelven művelte az erdészeti 
tudományt. Az egyesület magyarosítása azonban lassabban haladt. Az
1861-62-es évek „magyar világa” amikor ismét nyílt színen 
lengethették a piros-fehér-zöld zászlót -  a reakció (bár gyengült formában 
történő) visszatérésébe torkollott. Csak az 1866-os év nagy nehézségei; a
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kolerajárvány, az árvízkárok, legfőképpen pedig az Ausztriára nézve 
szerencsétlen kimenetelű osztrák-porosz háború, halványították el a 
fekete-sárga színt, s tették egyre kevésbé félelmetessé a császári kétfejű 
sast. Tehát ismét fel lehetett emelni a magyar zászlót, s hangsúlyozni a 
magyar vitézséget, a magyar állandóságot és a magyar reményt.

Az Ungarischer Forstverein rendkívüli küldöttgyűlésén, 1866. 
december 9-én a Magyar Gazdasági Egyesület „Köztelkén” megalakult 
az Országos Erdészeti Egyesület. Ezt a megalakulást ünnepeljük most, 
amikor magyar zászlók alatt itt, Sopronban az elmúlt 125 évre 
emlékezünk.

25 évvel ezelőtt, amikor egyesületünk 100 éves volt, szintén 
augusztusban gyűltek össze az erdészek az OEE megalakulása előtt, 
tisztelegni. Az akkori eseményre nemcsak postabélyeget, és gyufacímkét 
adtak ki, hanem arról a Magyar Szocialista Munkáspárt központi lapja, a 
Népszabadság is beszámolt. Vélhetően azért is, mert a jubileumi 
közgyűlést Magyar Forradalmi Munkás-paraszt Kormány elnöke, Kállai 
Gyula levélben köszöntötte. Nos, a kormány, sőt az államforma is 
megváltozott, de a Népszabadság megvan. Talán most is futja egy 
tudósításra?

De hadd folytassam az egyesület történetét. /.../
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3. számú függelék

Régi egyesületünk a régi székházában 

Dr. Oroszi Sándor

Engedjék meg, hogy előadásomat, megemlékezésemet azzal az 
elfogódottsággal kezdjem, amely itt, az OEE egykori, ősi székházában 
kerít hatalmába. A közadakozásból épült csodálatos palotánkat -  máig 
tisztázatlan körülmények között, az erdészet akkori vezetőinek „szeme 
láttára” -  kisajátították, államosították. A magyar erdészek másik, szintén 
adakozásból építtetett házát, a selmeci ifjúsági köri épületet ugyanez a 
sors érte -  de ott legalább tudjuk az okokat és a résztvevőket.

Ezek után az egyesület históriáját egy általános történelmi folyamattal, 
nevezetesen a munka társadalmasításának kérdésével vezetem be. Ennek 
hatására ugyanis a társadalmakban különböző érdekek jelentkeztek, 
amelyeket meg kellett védeni, azaz valahogyan érvényesíteni szerettek 
volna.

A középkori céhek látták el a különböző iparosok, kereskedők érde
keinek összefogását, képviseletét. A német egyletek, még a Selmecen 
évtizedekig jelentős szerepet játszó, a diákságot összefogó burschen- 
schaftok is ebből eredeztethetők. Ugyanakkor az angol klubok szintén 
egy összefogást valósítottak meg. Ezek azonban főleg a versenyszellem 
alapján rendeződtek. S itt hadd jegyezzem meg, hogy a legjelentősebb 
hazai mezőgazdasági érdekvédelmi szervezet, az Országos Magyar 
Gazdasági Egyesület is a gróf Széchenyi István által szervezett „Lófuttató 
Társaságiból, azaz angol mintájú klubból alakult meg. (S megemlítem: 
az OMGE keretében erdészeti szakosztály is működött.)

Tehát ha az 1851 nyarán létrehozott Ungarischer Forstverein 
előzményeit keressük, ezekre az egyesülésekre -  hiszen az OMGE 1835- 
ből eredeztethető -  feltétlenül gondolnunk kell. Az viszont, hogy 
Magyarországon, ahol a Bach-rendszerben tulajdonképpen csak öt 
kerületben, tehát megyék, továbbá Erdély, a Bánság, illetve a 
határőrvidékek nélkül folyt az abszolutista közigazgatás, egy egyesület, 
ráadásul „magyar” egyesület alakítását határozták el, rejtély. Miért éppen 
az abszolutizmus legsötétebb korszakában? S miért nem Erdélyben, vagy 
éppen csak valamelyik közigazgatási kerületben, például a soproniban, 
vagy a pest-budaiban?
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Talán ez a lépés összefüggésben volt az akkor folyó kataszteri 
felmérésekkel; a földadó bevezetésével, amelynek következtében az 
erdők után is adózni kellett. S ez már önmagában is megkövetelte az 
erdők megfelelő használatát, így az erdőgazdálkodás fejlesztését. Hiszen 
az Esztergomban összegyűlt szakemberek legfontosabb céljuknak a hazai 
erdészet szóban, írásban, legfőképpen pedig tettekben történő támogatását 
jelölték meg.

Magáról az Ungarischer Forstvereinről -  amely az 1860-as években 
egyre inkább Magyar Erdész Egyletnek kezdte magát nevezni -  nem 
akarok többet beszélni. Csak a legfontosabbat emelem ki: ők honosították 
meg szakmánkban azt az egyesületi életet, amelyet azután az OEE vitt 
tovább. Elég ha a vándorgyűlésekre, az egyesületi kiadványokra vagy az 
erdészegylet által tervezett, de aztán végül is nem megvalósított vidéki 
szekciókra utalok.

1862-ben Divald Adolf és Wagner Károly elindította a magyar nyelvű 
Erdészeti Lapokat. Ezzel bebizonyosodott: az erdészeti tudományokat 
magyarul is lehet művelni. Ez a magyarosodás fokozatos teret nyert az 
egyesületben is. 1866. december 9-én, vasárnap délelőtt, az OMGE 
székházában aztán megalakult a magyar nyelvű és szellemű Országos 
Erdészeti Egyesület. A tagság, a vezetőség jelentősen megváltozott, 
átalakult (amit természetesen segített az 1867-es kiegyezés, a magyar 
alkotmány visszaállítása), de az egyesületi célok maradtak: a 
magyarországi erdőgazdálkodás fejlesztése és az irodalom pártolása, a 
szakismeretek teijesztése.

Napjainkban ismét előtérbe került az a vita, hogy vajon az Országos 
Erdészeti Egyesület mennyiben tekinthető az Ungarischer Forstverein 
jogutódjának. Nos, erről az Erdészettörténeti Szakosztály valamelyik nap 
állást foglalt. Jogilag utód, de a kortársak, így a magyar erdészet 
klasszikusai, Bedő Albert, Divald Adolf és Wagner Károly egy teljesen új 
egyesületről beszéltek.

Személyes véleményem itt a „veritas duplex”-ban, azaz a kettős 
igazságban fogalmazható meg. Tehát: jogilag kötődtek, érzelmileg 
viszont elhatárolódtak, vagy legalábbis igyekeztek elhatárolódni az 
előzményektől. Hogy megértsük, egy mai példát hozok. A Magyar 
Szocialista Munkáspártot nem tekinti elődjének a mai Magyar Szocialista 
Párt, holott tudjuk: mind tagságában, mind vezetőségében a folytonosság 
kimutatható.

Előadásomat ezek után az OEE céljainak megvalósítására tett 
lépéseivel és eredményeivel folytatom./.../
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4. számú függelék 

A MEE alakulási jegyzőkönyvének olvasata (Magyar
Országos Levéltár, Budapest, P-275. Festetics-levéltár. 162.cs. 

sz.n.) és fordítása, továbbá tudósítás a megalakulásról
(Az olvasatot és a fordítást készítette Leipold Árpád.)

Protocoll dér ersten Versammlung ungarischer Forstwirthe zu 
Gran am 30 Juni 1851.

Diese Versammlung lásst die günstigsten Resultate des ersten 
Anstrebens fúr unsere Forstzustánde erhoffen, da-selbe wie 
vorauszusehen nicht nur zahlreich von Fachmánnem aus verschiedenen 
Gegenden Ungams vertreten war, sondem selbe erfreute sich auch des 
ehrenvollen Besuches des Herm Gráfén Gustav Königsegg-Aulendorf 
Herrschaftsbesitzer zu Pruszkau in Ungam, des Sectionsrath und Direktor 
des ung. Altenburger landwirtschaftlichen Instituts Herm D.H.W. Pabst, 
des Concipisten des Ministeriums für Landes-Cultur und Bergwesen 
Herm Joseph Wessely, des Ziviladjunkten Herm Carl Bauer von Wien, 
und des Forstmeisters Herm Joseph Flach von Kojetain aus Máhren.

Ausser dér persönlich Erscheinenen, sind schriftliche Erklárungen von 
mehr als 70 Forstmánner Ungams des begeistertsten Inhaltes für die 
Gründung eines ungarischen Forstvereines eingelaufen.

Nebst obbenannten Herm waren anwesend.
Herr Alexander v. Jagasicz Vorstand des Graner Comitats

als Civil Cm
Herr Oberst v. Dürfeld Commandant des 2. Feldjáger Bataillons

als Gast
Herr Hofkaplan und Primatial Canzelley Direktor v. Haynald

als Gast

Anwesende Mitglieder

1. Herm Balasicz Emanuel k. k. Oberwaldmeister aus Schem- 
nicz.

2. Herm Bandicz Johann Gráner Dóm Cap. Oberjáger aus 
Rohozsnicz.

3. Herm Baur Carl Ministerial Concipist Adjunct Wien.
4. Herr Burghard Josef Oberförster aus Buják.
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5. Herm Danjek Johann Waldmeister aus Ronya.
6. Herm Drieler Josef Primatiel Revierförster aus Neudorf.
7 Herm Duszbaba Wenzel Gráf Waldstein’scher Oberjáger 

aus N. Megyer.
8. Herm Egerer Fridrich Bar. Sina’schen Waldbereiter aus 

Ráro.
9. Herm Emsthaim lg. Gráf Teleky’scher Revierförster 

Csarank.
10. Herm Flach Joseph Gráf Sandor’sher Forstmeister aus 

Kojetain.
11. Herm Forster Joh: Graner Dóm: Capit. Güter Inspector aus 

Gran.
12. Herm Frühwirth Jós. k. freystádtisch Graner Waldbereiter 

Gran.
13. Herm Gableins Paul Esterházy’scher Oberförster aus Diós 

Jenő.
14. Herm Hadrava Férd. Primatial Waldamts’-schreiber Gran.
15. Herm Hungel lg. Erzbischöflicher Waldinspector aus 

Kalocsa.
16. Herm Helm Ervin Herzog Coburg’scher Waldmeister Sz. 

Antal.
17. Ilerm Hesz Franz Fürst P. Eszterhazy’scher Waldmeister 

aus Szokola Ilutta.
18. Herm Hilchen Adolf Secretár dér Herrschaft Poltár aus 

Poltár.
19. Herm Hirsch Adalbert Erzherzogl: Oberföster aus 

Kiss=Jenő.
20. Herm Huber Adal. Fürst Eszterházy’scher Revierförster aus 

Szakálos.
21. Herm Jüraszek Joh: Gráf Bethlen’scher Waldmeister aus 

Bodaik.
22. Herm Kaulfusz Joh: k.k. Waldschátzungs Komissar aus 

Losoncz.
23. Herm Kiczberger Gf. Caz. Batthyany’scher Waldmeister k. 

Németegyház.
24. Herm Kolácsek E. Professor des Landwirth. Inst. aus Ung: 

Altenburg.
25. Herm Kopriva Johann Sen. Pálffy’scher Oberjáger von 

Wolfsrüssel.

71



26. Herm Korczendorfer Georg Fürst Eszterhazy’scher 
Waldmeister Győröd.

27. Herm Kőnigsegg Aulendorf Gustav Gráf Herrschaftsbesitzer 
Pruszkau.

28. Herm Kratschmer Fr. Gráf Sandor’scher Oberförster aus 
Bajna.

29. Herm Krausz Anton k.k. Waldmeister aus Maria Nostra.
30. Ilerrn Laubhaimer Joh. k.k. Waldmeister aus Valkó.
31. Herm Laudes Julius quiescirter Waldmeister Pest.
32. Herm Lechner Franz k.k. Oberförster aus Budakesz.
33. Herm Lichtenberg Sigm. Gráf k.k. Bezirks Waldmeister 

Doroszló.
34. Herm Lutter Johann Fürst Pálffy’scher Revierförster aus Kis 

Giarmat.
35. Herm Neumann Jós. Herrschafts: Verwalter aus Leding.
36. Herm Pabst H.W. Dr.k.k. Sectionsrath und Director 

Altenburg.
37. Herm Panczer Jós. Fürst Eszterhazy’scher Waldamts: 

Adjunct Sz. Hutta.
38. Herm Peczvik Jós. Erzherz Waldbereiter aus Csaba.
39. Herrn Ptak Franz Graner Dóm. Cap: Revierförster 

Kesztölcz.
40. Herrn Randé And. Grf Keglevich’scher Forstmeister aus Kis 

Topolisán.
41. Herrn Redel Carl Fürst Primatial’scher Buchhalter aus Gran.
42. Herm Rombauer Emil k.k. Oberwaldmeister Nagy Banya.
43. Herm Rowland William k.k. Waldshützungs Comissar Raab.
44. Herm Schmiding Carl Primatial Revierförster Püsdorf.
45. Herm Schmiedt Leopold k.k. Waldbereiter Maroth.
46. Herm Schröder Norbert Bisch. Waitzner Waldmeister 

Verőcze.
47. Herm Schuszter Franz Gráf Viczay’scher Waldbereiter aus 

Hedervár.
48. Herm Schuszter Bemhard Gf. Viczay’scher Forstmeister aus 

Hedervár.
49. Herm Schvanda Ant. k.k. Waldbereiter aus Szt. André.
50. Herm Schwarz Carl Rechnungsfíihrender Förster Poltár.
51. Herrn Seidl Carl Bergverwalter aus Fáth.
52. Herrn Seitler Math: Gf. Zichy’scher Oberjáger Sándorf.
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53. Herm Szmetacsek Franz Primatial Waldmeister Gran.
54. Herm Strobel Joch: k.k. Revierförster aus Valkó.
55. Herm Szajbely Jós. k.k. Waldmeister aus Schemnicz.
56. Herm Taffemer Franz Fürst Odescalchy’scher Oberjáger 

Szkiczó.
57. Herm Vragassy lg. Gf. Erdődy’scher Waldmeister Prasitz.
58. Herm Wendel Carl Fürst Eszterhazy’scher Oberförster 

Csapod.
59. Herm Wemer Sebast. Gráf Vardajner Cap. Waldmstr. Grosz 

Varad.
60. Henri Weszely Joseph Ministerial Consipist Wien.
61. Weszely Carl Graner Cap. Revierförster Dömös.

Wessely. Stellt sich dér ganzen Versammlung als Abgeordneter von 
dér Forst-Section des Ministeriums für Landescultur und Bergwesen, 
sowie des östr. Forstvereines vor, und erklárt den ungarischen Forstverein 
als gegründet, wofür er die zahlreiche Versammlung als Bürge annimmt.

Dér parlamentarische Gang dér Verhandlungen wird vorgeschlagen, 
Herm Gráf Königsegg zum Vorstand und Waldmeister Szmetacsek zum 
Gescháftsleiter gewáhlt.

Königsegg. Erklárt, dass obwohl selber mit seinen Collégén 
Waldmeister Szmetacsek den ersten Impuls zűr Anbahnung dieses guten 
Zwekes gegeben, so fühlte er sich dennoch nicht berufen die Stelle eines 
Vorstandes zu begleiten, und bittet für solche einen würdigeren 
Fachmann wáhlen. Nimmt aber auf allgemeines Verlangen den ihm 
zugewiesenen Vorsitz dennoch ein.

Szmetacsek. Begrüsst die ganze Versammlung im Namen seines 
Durchlaucht Fürsten des Herm Primas von Ungam und allén nicht 
anwesenden Forstmánner. Dankt insbesonders allén, besonders aber dem 
Herm Gráfén Königsegg, Herr Ministerial-Rath Pabst, Herm Ministerial- 
Concipisten Wessely, und allén fremden Gásten, für ihre warme 
Theilnahme.

Macht die ganze Versammlung mit dem eigentlichen Zwecke ihrer 
Zusammenkunft bekannt, und legt einen kurzen Bericht über alles bischer 
in dieser Angelegenheit bereits geleistete ab. Hebt die Nothwendigkeit 
einer Reform dér ungarischen Forstzustánde hervor, záhlt die 
bestehenden Misszustánde auf, und erklárt, dass zu deren Hebung nicht 
einzelne Kráfte hinreichen, sondem nur gemeinschaftliches 
Zusammenwirken gleich beseelter Fachmánner nothwendig ist. Ruft

73



daher allén Forstmánnem Ungams zu, dem Wohlspruch unseres 
allergnádigsten Keissers gemáss -  mit vereinten Kráften, an das 
projectirte Werk zu gehen; und die ganze Versammlung bringt zum 
Zeichen des festen Willens Sieges auf das Wohl Sr. Majestát ein 
dreimaliges Hoch!

Selber hebt noch femer die Wichtigkeit dér Frage -  „ob sogleiche 
Gründung eines eigenen Forstvereins für Ungam angestrebt -- oder ob es 
bloss beim Anschluss und den Böhmische zu verbleiben hátte” -  hervor, 
bittet die ganze Versammlung diesen emsten Gegenstánde volle 
Aufmerksamkeit zu schenken, zu schreiten welches ohne einer festen 
Grundlage leicht, zu einem Schutthaufen werden könnte, dann aber 
unsere missliche Lagc so schlimmer noch werden könnte.

Bringt femer die Gründung einer Vierteljahres Zeitschrift fúr 
Forstwesen unter dér Redaction des Fürst Lichtensteinschen Forstrathes 
Herm Grabner in Wien, dér Versamlung zűr Kenntnis, welche sich zűr 
Aufgabe gestallt hat, auf die Anbahnung eines Central Forstvereines für 
die ganze österr. Monarchie hinzuweisen und findet schon in dieser 
Beziehung die Gründung eines eigenen Forstvereines fúr Ungam um so 
nothwendiger.

Gráf Königsegg. Stimmt und rathet fúr den blossen Anschluss an den 
böhmischen Forstverein, indem selber darzuthun sucht, wir müssten ohne 
Schamgefühl bekennen, dass wir in Bezug auf wissenschaftliche Bildung, 
sowie überhaupt unsere ungünstige Forstzustánde, denen anderen 
Provinzen weit nachtstehen, um daher uns vor dér Hand die Leitung eines 
soweit vorgeschrittenen Instituts, wie dér Böhmische Forstverein, nur von 
sehr grossen Nutzen sein kann. Er will übrigens hiemit keineswegs, die 
Gründung eines Forstvereins für Ungam absprechen sondem solche bloss 
für ciné geeignetere Zeit vorbehalten wissen.

Wessely. Zergliedert die Tendenz eines Forstvereines! Ein Forstverein 
hat die Interessen des Forstwesens in jeder Richtung hin zu vertreten u.s.

Locale Interesse und angemeine Interessen.
Die ungarischen Interessen können nur durch einen ungarischen 

Forstverein vertreten werden, und erklárt sich hiemit für Gründung eines 
ungarischen Forstvereines. Sowie es sich aus selben Grund, dér 
zugründende Central-Forstverein, zűr Aufgabe gestellt hat, die 
gemeinschaftlichen Interessen dér ganzen österr. Monarchie zu vertreten, 
eben so soll und muss ein jeder fúr sich bestehende Kronlands-Interessen 
zu unterstützen und vertreten.
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Pabst. Stimmt für Gründung eines selbstándigen ungarischen 
Forstvereines mit dem Bemerken, dass selbst ein Véréin für das land 
Ungam unzureichend wáre, und es wáre nothwendig mehrere 
Filialvereine zu bilden. Macht femer auf das nothwendige Bedürfniss 
einer guten Waldcultur in Beziehung dér climatischen Verháltnisse 
aufmerksam, und wünscht auch die Feldholzzucht im Auge zu haltén.

Kolacsek. Wünscht die náhere Auseinandersetzung dér Gründe fúr 
den Anschluss an den Böhmischen Forstverein.

Vorstand. Fordert den Gescháftsleiter auf, die eingelaufen schriftliche 
Erklárungen vorzulesen, welche dergleichen Gründe erhalten.

Szmetacsek. Liesst einen Brief vöm Herczog Sach. Coburg’schen 
Forstdirektor Herm Ludwig Greiner vor. Nachdem über den vorgelesenen 
Brief eini^e unerhebliche Bemerkungen gemacht wurden, erinnert 
Kaulfuss an die kostbare Zeit, und wünscht es soll zűr Abstimmung dér 
Frage betreff dér Gründung eines eigenen Forstvereins geschritten 
werden.

Szmetacsek. Erklárt durch die Vorlegung dér Frage, „ob ein eigener 
Véréin gegründer werden, oder „ob mán sich bloss an den Böhmischen 
anschliessen soll” keineswegs die Absicht gehabt zu habén, dér 
Gründung eines ungarischen Forstvereines entgegen zu sein, und 
wünschte nur, dass hier über Mánner, welche theils hier geboren, theils 
aber gründlichere Erfahrungen, in Bezug auf unsere Forstzustánde habén, 
abstimmen. Das selber nicht nur hier unter dér Anwesenden für einen 
eigenen Forstverein entscheiden nur eine Stimme merkt, ein Gleiches 
sich aber auch in denen eingelaufenen Zuschriften, mit wenig Ausnahme
- bewáhrt, so sind seine kleine Zweifel lángst verschwunden, und er 
stimmt mit so grösser Freude und festen Vertrauen für den ungarischen 
Véréin, und sieht die Frage um so mehr gelösst an, als er vollkommen 
überzeugt zu sein hofft, dass dér Vorstand Herm Gráf Königsegg in dem 
allgemeinen Ruf „es lebe dér ungarische Forstverein” freudig einstimmen 
werde.
Vorstand. Erklárt nicht nur seine Bestimmung zűr Gründung eines 
ungarischen Forstvereines, sondem verspricht stets demselben seine 
möglichste Unterstützung.
Éljen! Éljen!
Allgemeine Bestimmung für den ungarischen Forstverein.
Vorstand. Erklárt den ungarischen Forstverein als constituirt, mit Vorbehalt 
dér Ratification dér hohen Regierung, und trágt an, die Statuten sogleich 
nach Muster dér, des Böhmischen zu entwerfen.
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Vorstand, Frágt ob dér Véréin für constituirt angesehen werden kann. 
Allgemeines Ja: Éljen! Éljen!
Wessely. Behauptet dér Véréin ist zwar beründet, aber nicht constituirt, er 
kann nur, dann für constituirt gelten, wenn dessen Statuten festgesetzt sein 
werden.
Kolacsek. Ist dér Meinung dér Véréin ist constituirt, da dass Wort 
constituirt, auch den Zusammentritt, einer Gesellschaft Bedeute.
Balasitz. Trágt an, ein Comité zu wáhlen, welches die Ausarbeitung dér 
Statuten zu übemehmen, und zugleich bei dér náchsten Versammlung zűr 
Revision vorzulegen hátte.
Jagasitz. Civil Comissar. Erklárt den Zusammentritt des Comité als eine 
Fortsetzung dér Versammlung, und solches müsste in seiner Gegenwart 
geschehen, oder wenn dies an einem anderen Orte bewerkstelligt werden 
sollte, müsste um die Zutheilung eines anderen Civil- Comissars von neuem 
eingeschritten werden.
Pabst. Sieht dies nicht für nothwendig nachdem bei jedem Véréin ein 
Comité gewáhlt wird, welches auch ausser den Versammlungen im Interesse 
des Vereines wirken muss.
Jagasitz. Wenn dem Comité bloss die Bearbeitung dér in dér Versammlung 
bereits beschlossenen Grundprinzipien übertragen wird, dann falit die 
Nothwendigkeit des Beiwohnens eines Civil-Comissars von selbst weg. 
Allgemein anerkannt. Éljen!
Wessely. Trágt an, wenn ihm das Zutrauen geschenkt wird, die Grundsátze 
zu denen Statuten in Vorschlag zu bringen.
Wird angenommen.
Wessely. 1. tér. Grundsatz. Dér ungarische Forstverein erklárt, das 
ungarische Forstwesen durch Wort, Schrift und That zu fördem. 
Angenommen.
2. tér. Grundsatz. Jáhrlich abzuhattende eine oder mehrere wandemde 
Versammlungen innerhalb des Kronlandes Ungam.
Angenommen.
Pabst. Will lstens zuerst die Geldfrage in Brief dér jáhrliche Beitráge und 
2tens die in Bezug auf die Zeitschrift gelösst wissen, und trágt an, dass bei 
dér Versammlung dér Őrt und die Zeit dér náchsten Versammlung zu 
bestimmen wáre.
Angenommen.
Das Wort „Wandemde” -  Versammlung wird verworfen.
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Wessely. 3ter Grundsatz. Das Organ des Vereines. Trágt an, die 
Vierteljahresschrift für Forstwesen in Wien zu benützen, bis dér Véréin 
Mittel habén wird, eigenes Organ zu bilden.
Pabst. Trágt an, eine eigene Zeitschrift, wenn nur einzelnen Blátter sobald 
als möglich zu gründen, und wünscht die Statuten sollen sich nicht für ein 
bestimmtes Blatt zűr Benützung aussprechen, sondem solches bloss im 
allgemeinen bestimmen.
Angenommen.
Szaibely. Stimmt für die Benützung dér Vierteljahres-Zeitschrift fúr 
Fortwesen in Wien bis zűr Gründung eines eigenen Organes.
Angenommen.
Kolacsek. Stellt den Antrag die möglichst baldige Gründung einer eigenen 
Zeitschrift.
Angenommen.
Wessely. 4ter Grundsatz. Geldfrage u.z. ob vor dér Hand bloss freiwillige, 
oder ob gleich bestimmte Beitráge geleistet werden sollen? Und wie gross 
sollen Beitráge im letzteren Falle sein? Ist übrigens dér Meinung, dass fúr 
den Augenblick gar kein Geldbeitrag nothwendig ist, dass die Vierteljahres- 
Zeitschrift für Forstwesen unentgeldlich als Organ bis zűr Gründung eines 
eigenen Zeitschrift benützt werden kann.
Rowland. Will vor dér Hand die Beitráge denen jetzigen Auslagen gemáss 
bemessen wissen.
Szmetacsek. Entgegnet, dass ohne Geld kein Véréin Bestehen kann, wenn 
auch nicht gleich eine eigene Zeitschrift gegründet werden sollte, weil es 
schon bisher Auslagen gegeben, und noch femer wieder als Postporto etc. 
geben wird, sieht hirin keine Schwierigkeit mehr die vorláufigen Geldmittel 
zu erzielen, -  aber die Ermittlung einer entsprechenden Redaction hált selber 
noch fúr den einzigen Anstoss, weil wir unsere geistigen Kráfte zusammen 
kennen, und die Redaction -  zu dem so ziemlich in dér Mitte des Landes -  
ihren Sitz habén müsste, am besten in Pest.
Pabst. Zweifelt nicht daran, und hofft vielmehr, dass es mit wenig 
Schwierigkeiten verbunden sein dürfte, ein hiezu taugliches und passendes 
Individuum aufzufinden.
Wessely. Er kennt das hiezu passendste Individuum in Herm Ditrtc. Pabst 
selbst und bittet ihn die Redaction dér zu gründenden Zeit schrift zu 
übemehmen.
Pabst. Lehnt dieses Anerbiethen ab, verspricht aber es über sich zu nehmen, 
einen Redacteur ausfindig zu machen.
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Schuster. Trágt an, die Beitráge bis zűr náchsten Versammlung fest zu 
bestimmen, und schlágt den Beitrag á 3fr. Cmz. vor.
Wessely, Fordert den Gescháftsleiter auf, zu erkláren, ob dieser Beitrag von 
3fr. Cmz. hinreicht, die herigen und laufenden Kosten bis zűr náchsten 
Versammlung zu decken.
Szmetacsek. Erklárt den Beitrag für hinlánglich Vorstand. Ist die 
Versammlung mit dem bestimmten Beitrag á 3fr. Cmz. einverstanden. 
Allgemein angenommen.
Wessely. Dér Entwurf dér Petition an die hohe Statthalterei wegen dér 
Ratification dieser Beschlüsse, dér Bewilligung zűr náchsten Versammlung, 
und die gleichzeitige Uiberreichung dér Statuten, durch das Comité wird 
beantragt.
Balasicz. Sieht die gleichzeitige Einreichung dér Statuten mit dér Petition 
nicht für nöthig, sondem wünscht selbe, bei den náchsten Versammlung erst 
dér Revision vorgelegt zu wissen.
Angenommen.
Wessely. Stellt die Frage, ob in dér Statuten einbezogen werden soll, dass 
dér Véréin dem öster. Central-Véréin anzuschliessen erklárt.
Allgemein Nein.
Bestimmung des Orts und die Wahl dér Comité-Glieder zűr Bearbeitung dér 
Statuten.
Szmetacsek. Trágt an, sogleich das Comité zu wáhlen, welches gleich hier 
in Gran die Arbeit vomehmen soll.
Angenommen.
Balasitcz. Schlágt vor, Herm Pabst, Wessely, und Szmetacsek zu Comité 
Gliedem.
Angenommen.
Wessely. Entschuldigt sich die Wahl nicht annehmen zu können, und Herr 
Balasicz wird gewáhlt.
Allgemein angenommen.
Kolacsek. Wünscht mehrere Themata zu bestimmen, welche in dér náchsten 
Versammlung zűr Verhandlung kommen sollen.
Angenommen.
Schuster. Schlágt Ung. Altenburg zum Őrt dér náchsten Versammlung vor. 
Nach mehreren Debattiren wird Ofen zűr náchsten Versammlung allgemein 
angenommen.
Vorstand. Trágt an, Ende September oder Anfang Október die geeigneteste 
Zeit zűr Versammlung.
Angenommen.

78



Die Bestimmung des Tages für die náchste Versammlung wird dem Comité 
überlassen.
Vorstand. Spricht dér ganzen Versammlung seinen Dank aus fúr das ihm 
gezeigte Zutrauen, und ersucht selbe, wolle für die náchste Versammlung 
gleich jetzt einen anderen Vorstand wáhlen, da seine Verháltnisse es nicht zu 
lassen, diesen Posten begleiten zu können.
Balasicz. Wünscht solches bis zűr náchsten Versammlung aufgeschoben zu 
lassen. Herr Gráf Königsegg bleibt als Vorstand bis zűr náchsten 
Versammlung.
Allgemein angenommen. Éljen! Éljen!
Franz Szmetacsek 
Gescháftsführer
Megjegyzés: Éljen! A dőlten szedettek magyarul hangzottak el.
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A magyar erdészek esztergomi első gyűlésének jegyzőkönyve 1851.
június 30-án

A fennmaradt dokumentum feltehetően az alakulás egy példányban 
vezetett jegyzőkönyvének a másolata. Ezt (ezeket) küldték szét azoknak a 
birtokosoknak, akik belépésére, támogatására számítottak. A jegyzőkönyv, 
illetve az annak hátuljára került felhívás szövegét -  miként arra Leipold 
Árpád felhívta a figyelmet -  feltehetően magyarul tudó, sőt magyar 
anyanyelvű (-iskolába járó) tag másolhatta le. Ezt bizonyítják a magyar 
szavakban a magyar helyesírásnak megfelelően kirakott ékezetek, esetleg a 
helységnevekben. Ilyet csak magyarul tudó volt képes (akkor is) megcsinálni.

Ez a gyűlcs az erdeink állapotáért tett első erőfeszítések legkedvezőbb 
eredményeivel kecsegtet, mint ahogy várható volt, nemcsak hogy számos 
szakember képviseltette magát Magyarország különböző vidékeiről, hanem a 
gyűlést megtisztelte jelenlétével Gustav Königsegg-Aulendorf gróf úr, a 
pruszkaui [pruszkai] uradalmi birtok tulajdonosa, Dr. H. W Pabst úr, a 
magyaróvári mezőgazdasági intézet igazgatója és szekciótanácsosa, Joseph 
Wessely úr, a földművelésügyi és bányászati minisztérium fogalmazója, a 
bécsi Carl Bauer úr, polgári adjunktus és a morvaországi, kojetaini Joseph 
Flach erdőmester is.

A személyesen megjelenteken kívül több mint 70 magyarországi 
erdésztől érkezett be a leglelkesebb tartalommal bíró írásos kinyilatkozás, 
mely voksát magyar erdészegyesület alapítása mellett tette le.

A fent említett urakon kívül a következők voltak jelen:

Alexander v. Jagasicz úr, Esztergom megye elnöke -  mint polgári
felügyelő

Dürfeld ezredes úr, a 2. vadászzászlóalj parancsnoka -- vendégként
Haynald úr, udvari káplán és prímási kancelláriaigazgató -  vendégként

A jelenlévő tagok [mindenki neve előtt ill. magyarul után -  az „úr” 
kifejezés szerepel, amit itt elhagytunk].

1. Balasicz Emanuel cs. k. főerdőmester, Schemnicz [Selmec].
2. Bandicz Johann esztergomi káptalani fő vadász, Rohozsnicz 

[Újpetend].
3. Baur Carl minisztériumi tanácsos, Wien [Bécs].
4. Burghard Josef főerdész, Buják.
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5. Danjek Johann erdőmester, Ronya [Ipolyróna].
6. Drieler Josef prímási pagonyerdész, Neudorf [Garamújfalu].
7. Duszbaba Wenzel gróf Waldstein fővadásza, N.[agy]Megyer.
8. Egerer Fridrich báró Sinai Lajos erdősze, Ráró.
9. Emsthaim lg. Teleky gróf pagonyerdésze, Csarank [?].
10. Flach Joseph Sándor gróf erdőmestere, Kojetain [?].
11. Forster Joh. esztergomi káptalani uradalmi jószágfelügyelő, 

Gran [Esztergom],
12. Frühwirth Jós. szabad királyi városi erdősz, Gran [Esztergom].
13. Gableins Paul Eszterházy főerdésze, Diós Jenő.
14. Hadrava Férd. prímási erdészeti hivatali írnok, Gran 

[Esztergom].
15. Hungel lg. érseki erdőfelügyelő, Kalocsa.
16. Helm Ervin Szász-Coburg hercegi erdőmester, Szt. Antal 

[Hontszentantal].
17 Hesz Franz Eszterházy P hercegi erdőmester, Szokola Hutta 

[Szokolya].
18. Hilchen Adolf poltári uradalmi titkár, Poltár.
19. Hirsch Adalbert főhercegi főerdész, Kis-Jenő.
20. Huber Adal. Eszterházy hercegi pagonyerdész, Szakálos 

[lpolyszakállas].
21. Jüraszek Joh. Bethlen gróf erdőmestere, Bodaik [Bodajk].
22. Kaulfusz Joh. cs. k. erdőbecslési biztos, Losoncz.
23. Kiczberger gróf Batthyányi Kázmér erdőmestere, Németegyház 

[Bicske].
24. Kolácsek E. a magyaróvári gazdasági tanintézet professzora, 

Ung. Altenburg [Mosonmagyaróvár].
25. Kopriva Johann, szén. Pálffy urad. fővadásza, Wolfrüssel [?].
26. Korczendorfer Georg Eszterházy hercegi erdőmester, Győröd.
27. Gróf Königsegg-Aulendorf Gustav földbirtokos, Pruszkau 

[Pruszka].
28. Kratschmer Fr. Sándor gróf főerdésze, Bajna.
29. Krausz Anton cs. k. erdőmester, Mária Nosztra.
30. Laubhaimer Joh. cs. k. erdőmester, Valkó.
31. Laudes Julius kerületi erdőmester, Pest.
32. Lechner Franz cs. kir. főerdész, Budakesz.
33. Lichtenberg Sigm. gróf cs. k. kerületi erdőmester, Doroszló.
34. Lutter Johann Pálffy hercegi pagonyerdész, Kisgyarmat.
35. Neumann Jós. földbirtokos, Leding [?].

81



36. Pabst H. W. Dr. cs. k. osztálytanácsos, az óvári iskola igaz
gatója.

37. Panczer Jós. Herceg Eszterházy erdőtanácsosa, Sz. Hutta 
[Szokolya].

38. Peczvik Jós. érseki erdősz, [PilisJCsaba.
39. Ptak Franz káptalani alapítványi pagonyerdész, Kesztölcz.
40. Randé And. Gróf Keglevich erdőmestere, Kis Topolisán 

[Kistapolcsány].
41. Redel Kari hercegprímási könyvelő, Gran [Esztergom].
42. Rombauer Emil cs. k. főerdőmester, Nagy Bánya.
43. Rowland William cs. k. erdőbecslőbiztos, Raab [Győr].
44. Schmiding Carl prímási pagony erdész, Püsdorf [?].
45. Schmiedt Leopold cs.k. erdősz [PilisJMaróth.
46. Schröder Norbert váci püspöki erdőmester, Verőcze.
47. Schuszter Franz gróf Viczay erdősze, Hédervár.
48. Schuszter Bernhard gróf Viczay erdőmestere, Hédervár.
49. Schvanda Ant. cs. k. erdősz, Sz. André [Garamszentandrás].
50. Schwarz Carl számtartó erdősz, Poltár.
51. Seidl Carl bányatulajdonos, Fáth.
52. Seitler Math. Gróf Zichy fővadásza, Sándorf. [Sándorfa].
53. Szmetácsek Franz prímási erdőmester, Gran [Esztergom].
54. Strobel Joch. cs. k. pagonyerdész, Valkó.
55. Szajbely Jós. cs. k. erdőmester, Schemnicz [Selmec].
56. Taffemer Franz herceg Odescalchy fővadásza, Szkiczó [?].
57. Vragassy lg. gróf Erdődy erdőmestere, Prasitz [Nyitrapeijés].
58. Wendel Carl herceg Eszterházy főerdésze, Csapod.
59. Werner Sebast. nagyváradi káptalani erdőmester, 

Grosz[Nagy]várad.
60. Wessely Joseph minisztériumi fogalmazó, Wien [Bécs].
61. Weszely Carl esztergomi káptalani pagonyerdész, Dömös.

Wessely. Bemutatkozik az egész gyűlésnek mint a földművelés és a 
bányászat minisztériuma erdészeti szekciójának, valamint az Osztrák 
Erdészegyesületnek képviselője, és megalapítottnak nyilvánítja a magyar 
erdészeti egyesületet, amit a nagy létszámmal bíró gyűlés alátámaszt.
Az eljárások parlamentáris menetét javasolják, gróf Königsegget elnöknek és 
Szmetacsek erdőmestert ügyvezetőnek választják.
Gróf Königsegg. Kinyilvánítja, hogy bár jómaga kollegájával, Szmetacsek 
erdőmesterrel ennek a jó célnak az egyengetéséhez megadta az első
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impulzust, mégsem érzi magát elhivatottnak arra, hogy elnöki posztot 
vállaljon, és az a kérése, hogy erre a posztra egy méltóbb szakembert 
válasszanak. Általános felkérésre azonban mégis betölti a neki ítélt elnöki 
posztot.
Szmetacsek. Az egészgyűlést üdvözli a magyarországi főméltóságú 
hercegprímás úr és valamennyi távol maradó erdész nevében. Köszönetét 
mond mindenkinek, de különösen Königsegg gróf úrnak, Pabst 
minisztériumi tanácsosnak, Wessely minisztériumi tisztviselőnek és 
valamennyi idegen vendégnek lelkes részvételükért.
Megismerteti az egész gyűlést az összejövetel tulajdonképpeni céljaival, és 
rövid beszámolót tart arról, hogy az ügyben eddig milyen fejlemények 
születtek. Kiemeli a magyar erdei állapotok reformjának szükségességét, 
ecseteli a fennálló rossz helyzetet, és kinyilvánítja, hogy ezek 
kiküszöböléséhez nem elegendőek a külön-külön rendelkezésre álló erők, 
csakis azonos lelkületű szakemberek közös munkája vezethet eredményre. 
Ezért felszólítja Magyarország összes erdészét, hogy fenséges császárunk 
jelmondata szerint, egyesült erőkkel menjünk a kitűzött cél felé, és az egész 
gyűlés a tántoríthatatlan akarat győzelme jegyében a felség sikerére kíván 
háromszoros éljent!
Fennáll még a fontos kérdés: „vajon egy saját magyarországi 
erdészegyesület azonnali megalapítását szorgalmazzuk-e -  vagy maradjunk 
meg a cseh egyesülethez történő csatlakozás ötleténél”, -  kéri, hogy az egész 
gyűlés ezeknek a komoly ügyeknek szenteljen teljes figyelmet, és ne 
kezdjünk hozzá túlzott sietséggel egy olyan épület építéséhez, amely szilárd 
alap nélkül könnyen romhalmazzá válhat, hisz’ akkor rossz helyzetünk még 
rosszabbá válhat. Továbbá tudomására hozza a gyűlésnek egy vadászati 
témájú, negyedévenként megjelenő újság megalapítását Bécsben, a 
lichtensteini erdőtanácsos, Grauber úr szerkesztésével, mely feladatául tűzte, 
hogy egy, az egész monarchiát képviselő központi erdészegyesület 
létrehozására hívja fel a figyelmet, és ebben az összefüggésben már egy saját 
magyarországi erdészegyesület alapítását kiváltképp szükségesnek látja.
Gróf Königsegg. Egyetért, és azt tanácsolja, hogy csatlakozzunk a Cseh 
Erdészegyesülethez, amely által kifejezésre próbálja juttatni, hogy 
szégyenérzet nélkül be kell ismernünk: tudományos képzettségünket, 
valamint egyáltalán a kedvezőtlen erdei viszonyainkat tekintve, melyek jóval 
elmaradnak más tartományoktól, egy olyan messzemenően előrehaladott 
intézmény, mint a Cseh Erdészegyesület vezetése mindenképpen roppant 
hasznos lehet. Ezzel egyébként semmiképpen nem egy magyarországi
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erdészegyesület alapításáról akar lemondani, de azt egy alkalmasabb időben 
lehet megalakítani.
Wessely. Elemzi az erdészegyesület irányvonalát. Egy erdészegyesületnek 
minden irányban képviselnie kell az erdészet érdekeit stb. A helyi érdekeket 
éppúgy, mint az általános érdekeket. A magyar érdekeket csak magyar 
erdészegyesület által lehet képviselni, és elkötelezi magát egy magyar 
erdészegyesület alapítása mellett.
Pabst. Egyetért egy önálló magyar erdészegyesület megalapításával, azzal a 
megjegyzéssel, hogy egy egyesület önmagában nem lenne elegendő 
Magyarországnak, és szükség lenne arra, hogy több fiókegyesületet 
alakítsanak. Továbbá felhívja a figyelmet a jó erdőkultúra szükségességére a 
klimatikus viszonyokkal összefüggésben, és fontosnak tartja a nem erdei 
fatermesztés szem előtt tartását is.
Kolacsek. A Cseh Erdészegyesülethez való csatlakozás mellett szóló 
indokok megvitatását kívánja.
Elnök. Felszólítja az ügyvezetőt, hogy olvassa fel azokat a beérkezett 
írásbeli magyarázatokat, amelyek effajta indokokat tartalmaznak. 
Szmetacsek. Felolvassa a Szász-Coburg hercegi erdőszigazgatónak, Ludwig 
Greiner úrnak a levelét.
Ezután a felolvasott levéllel kapcsolatban néhány jelentéktelen megjegyzést 
tettek.
Kaulfuss. Emlékeztet a drága időre, és kifejezi abbéli kívánalmát, hogy a 
saját erdészegyesület alapításának kérdésében megegyezésre kell jutni. 
Szmetacsek. A kérdés előterjesztése által, miszerint „saját egyesületet 
alapítsanak-e”, vagy inkább „a cseh egyesülethez kellene-e csatlakozni”, 
semmiképpen sem az a szándéka, hogy ellene legyen egy magyar 
erdészegyesületnek. És csak azt kívánja, hogy itt olyan férfiak szavazzanak, 
akik egyrészt itt születtek, másrészt azonban alaposabb tapasztalatokkal 
rendelkeznek erdeink állapotát illetően. Mivel jómaga nemcsak az itt 
jelenlévők között fejti ki, hogy saját erdészegyesület mellett dönt, ugyanez a 
vélemény a beérkezett levelekben -  kevés kivétellel -  szintén megtalálható, 
így a legkisebb kétségei is elmúltak, és annál nagyobb örömmel és szilárd 
bizodalommal foglal állást a magyar egyesület alapítása mellett. A kérdést 
pedig annál is inkább megoldottnak tekinti, minthogy reményei szerint 
tökéletesen meg fog róla győződni, hogy az elnök, Königsegg gróf úrral 
örömmel egyetért az általános felhívásban, miszerint: „éljen a magyar 
erdészegyesület.”
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Elnök. Nemcsak a magyar erdészegyesület alapításhoz való hozzájárulását 
nyilvánítja ki, hanem ígéretet tesz ennek állandó jellegű és a tőle telhető 
legnagyobb mértékű támogatására is.
Éljen! Éljen!
Általános helyeslés a magyar erdészegyesület mellett.
Elnök. A magyar erdészegyesületet megalakultnak tekinti a kormány 
jóváhagyásának előfeltételével, és indítványozza a szabályok megfogal
mazását, a cseh egyesület alapszabályainak mintájára.
Elnök. Felteszi a kérdést, hogy az egyesületet megalakultnak tekintik-e? 
Általános igen.
Éljen! Éljen!
Wessely. Kijelenti, hogy az egyesületet ugyan megalapították, de nem 
alakult meg, csak akkor lehet megalakultnak tekinteni, ha az alapszabályait 
lefektették.
Kolacsek. Az a véleménye, hogy az egyesület megalakult, mivelhogy a szó, 
„megalakult”, egy társaság összegyűlését is jelenti.
Balasitz. Indítványozza, hogy válasszanak egy bizottságot, amely vállalja az 
alapszabályok kidolgozását, és jóváhagyásra már a következő gyűlésre 
előterjesztené.
Jagasitz. (civil felügyelő) A bizottság ülését a gyűlés folytatásának 
nyilvánítja, és ennek az ő jelenlétében kell történnie, vagy ha ez másik 
helyen zajlik, akkor egy másik civil felügyelő kiküldése érdekében újból be 
kell avatkozni.
Pabst. Ezt nem tartja szükségesnek, miután minden egyesület esetén 
választanak bizottságot, amelynek az egyesület érdekében a gyűlésen kívül 
is hatékonyan kell működnie.
Jagasitz. Ha csupán a gyűlésen már meghatározott alapelveket ruházzák át a 
bizottságra, akkor a civil felügyelő részvételének szükségessége magától 
megszűnik.
Általános egyetértés. Éljen! Éljen!
Wessely. Első alapelv. A magyar erdészegyesület kinyilvánítja, hogy a 
magyar erdészetet szóban, írásban és tettekben támogatja.
Elfogadjuk.
Második alapelv. Évente egy vagy több vándorgyűlés tartandó a Magyar 
Korona területén.
Elfogadjuk.
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Pabst. Először is az évenkénti hozzájárulásokat, és másodszor az újságot 
illetően kell megoldani a pénzkérdést, és javasolja, hogy a gyűlésen a 
következő gyűlés helyét és idejét meg kell határozni.
Elfogadjuk.
A „vándor”-gyűlés kifejezést elvetik.
Wessely. Harmadik alapelv. Az egyesület közlönye. Javasolja, hogy 
vegyenek igénybe Bécsben egy erdészeti negyedéves folyóiratot, amíg az 
egyesületnek nem lesz meg az eszköze arra, hogy saját orgánuma legyen. 
Pabst. Saját újság alapítását indítványozza -  még ha eleinte csak egyes 
lapokból áll is amilyen hamar csak lehet, és kinyilvánítja abbéli 
kívánságát, miszerint az alapszabályoknak nem kell egy bizonyos lap 
használata mellett szólni, hanem az csak általános meghatározást 
tartalmazzon.
Elfogadjuk.
Szaibely. Egyetért egy bécsi, negyedévenként megjelenő folyóirat 
használata mellett addig, amíg saját orgánumot nem alapítanak.
Elfogadjuk.
Kolacsek. Indítványozza saját folyóirat alapítását, amilyen hamar csak 
lehetséges.
Elfogadjuk.
Wessely. Negyedik alapelv: A pénzkérdés, mégpedig az, hogy csupán 
önkéntes, vagy most meghatározandó hozzájárulásokat kell-e tenni. Es az 
utóbbi esetben milyen értékűek legyenek a hozzájárulások? Egyébként az a 
véleménye, hogy jelen pillanatban semmilyen pénzbeli hozzájárulás nem 
szükséges, és hogy amíg saját folyóiratot nem alapítanak, a negyedévenkénti 
erdészeti folyóiratot, mint orgánumot, ingyenesen lehessen használni. 
Rowland. A hozzájárulásokat a mostani kiadások szerint kell meghatározni. 
Szmetacsek. Válasza a következő: Pénz nélkül egyetlen egyesület sem állhat 
fenn, még ha nem is kell azonnal folyóiratot alapítani, mert már eddig is 
voltak kiadások, és még továbbiak is lesznek postaköltség formájában. Nem 
lát nehézséget abban, hogy az előzetes pénzeszközöket megcélozzák -  de a 
megfelelő szerkesztőség felkutatása még akadályba ütközik, még ha a 
szellemi kapacitások meg is vannak. A szerkesztőség székhelye lehetőleg az 
ország közepe táján legyen, legmegfelelőbb esetben Pesten.
Pabst. Nincs kétsége effelől, és sokkal inkább reméli, hogy csak kisebb 
nehézségekkel fog járni, hogy alkalmas és megfelelő személyt találjanak. 
Wessely. Ismer egy erre alkalmas embert Pabst igazgató személyében, és 
arra kéri, hogy vállalja el az alapítandó folyóirat szerkesztését.
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Pabst. A felkérést elutasítja, de magára vállalja, hogy szerkesztőt keres. 
Schuster. Indítványozza, hogy a hozzájárulásokat a következő gyűlés 
idejére határozzák meg, és 3 fr. Cmz. értékű hozzájárulást javasol.
Wessely. Felkéri az ügyvezetőt, hogy nyilatkozzon arról, vajon a 3 fr. Cmz. 
értékű hozzájárulás elegendő-e a következő gyűlésig felmerülő, eddig 
jelentkezett és a napi költségek fedezésére.
Szmetacsek. A hozzájárulást elegendőnek tartja.
Elnök. A gyűlés a megállapított 3 fr. Cmz. értékű hozzájárulással egyetért. 
Általánosan elfogadjuk.
Wessely. A legfőbb Helytartósághoz írott petíció tervezetét e döntések 
foganatosítása és a következő gyűlés engedélyeztetése érdekében, illetve az 
alapszabályok egyidejű benyújtását kérelmezik a bizottságon keresztül. 
Balasitz. Nem látja szükségesnek, hogy az alapszabályokat a petícióval 
egyidejűleg nyújtsák be, hanem azt óhajtja, hogy az alapszabályokat a 
következő gyűlésen csak ellenőrzésre terjesszék elő.
Elfogadjuk.
Wessely. Felteszi a kérdést, hogy az alapszabályokba belefoglalják-e, hogy 
az egyesület kinyilvánítja az osztrák központi egyesülethez való 
csatlakozást.
Általános Nem!
A hely meghatározása és a bizottsági tagok megválasztása az alapszabályok 
kidolgozása érdekében.
Szmetacsek. Javasolja, hogy azonnal válasszák meg a bizottságot, amely itt 
helyben, Esztergomban végezze el a munkát.
Elfogadjuk.
Balasitz. Javasolja, hogy a bizottság tagjai Pabst, Wessely és Szmetacsek 
urak legyenek.
Elfogadjuk.
Wessely. Elnését kér, de megválasztását nem tudja elfogadni, és Balasicz 
urat választatja meg.
Általános jóváhagyás.
Kolacsek. Azt kívánja, hogy több témát is határozzanak meg, amelyeket a 
következő gyűlésen meg kell tárgyalni.
Elfogadjuk.
Schuster. A magyarországi Magyaróvárat javasolja a következő gyűlés 
székelyéül. Hosszabb vitát követően a következő gyűlés színhelyéül Budát 
általánosan fogadják el.
Elnök. A gyűlés legalkalmasabb időpontjának szeptember végét vagy 
október elejét javasolja.
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Elfogadjuk.
A következő gyűlés napjának meghatározását a bizottságra bízzák.
Elnök. Az egész gyűlés előtt kifejezi köszönetét a feléje irányult bizalomért, 
és megkísérli, hogy a következő gyűlésre készülve most rögtön válasszanak 
másik elnököt, mivel az ő körülményei nem teszik lehetővé, hogy e posztot 
betöltse.
Balasicz. Az a kívánsága, hogy ezt a következő gyűlésre halasszák. 
Königsegg gróf úr marad az elnök a következő gyűlésig.
Általános elfogadás.
Éljen! Éljen!

Franz Szmetacsek 
Ügyvezető

Megjegyzés: Éljen! A dőlten szedettek magyarul hangzottak el.

Von dem int. Vorstande des ersten ungarischen Forst-Vereines

Schon durch lángere Zeit hatte ich die Idee für die ungarische Forste, 
diesen wichtigen Bestandteil des National-Reichtums -  dessen 
Bewirtschaftung auch abgesehen von den Bevastirungen in den letzten 
Jahren, so vieles zu wünschen übrig lásst -  eine zweckdientliche, rationellere 
Behandlung ins Leben zu rufen.

Zu diesem Berufe begab ich mich im Monat Juni des Jahres 850 nach 
Plasz, im Pilsner Kreise Böhmens, um die Wirksamkeit des daselbst 
bestehenden Forstvereines náher kennen zu lemen, und nachdem ich mich 
von dér erfolgreichen Wirksamkeit dieses Vreines, welchem unter anderen 
hervorragende Fachmánner auch dér allgemein anerkannte, ausgezeichnete 
fürstlich Métemichsche Forstmeister, Herm Nussbaumer seine volle 
Thátigkeit zuwendet, überzeugt hatte, war meine Bemühung vor Allén dahin 
gerichtet, Waldbesitzer und Forstmánner Ungams zu bewegen, diesem 
Vereine im Interesse unseres Landes beizutreten. Bei meiner Rückkunft 
verbreitete ich die mitgebrachten Vereinschriften und es bereichte mir zum 
besonderen Vergnügen, dass meine Bemühungen allénthalben lebhaften 
Anklang fanden. Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht umhin, dér 
wirksamen Tátigkeit, des Herm Szmetacsek Primatial Waldmeister in Gran, 
welcher in kurzer Zeit mehrere Mitglieder gewann meine volle Anerkennung 
auszusprechen. Wáhrend ich zunáchst durch verbreitung dér 
ausgezeichneten böhmischen Vereinsschriften unter die Forstmánner im 
nörddlichen Teile Ungams zu wirken bemüht war, gelang es dér eifrigen
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Bemühungen des Herm Szmetacsek in den unteren Gegenden unseres 
Landes eine so grosse Theilname fíir die Ideen eines Forstvereines 
anzuregen, dass eine grosse Anzahl Forstmánner den Wunsch aussprach: 
„einen für Ungam selbstándigen Forstvereine zu gründen” In Folge einer 
Berathung mit Herrn Szmetacsek im M. April d. J. zu Pest wurde eine 
Einladung an allé bekanten Forstmánner Ungams ausgeschrieben und zum 
Tagé des Zusammentrittes in Gran den 30 Juny d.J. festgesetzt. Zu dieser 
Versammlung, welche -  wie durch die Pesterzeitung N:162 und 
Pressburgerzeitung N: 162 bekannt gegeben wurde -  171 Personen záhlte, 
kamen die zwey Hauptfragen zűr Entscheidung:

a. ob sogleich die Gründung eines selbstándigen Vereines für 
Ungam angestrebt werden, oder

b. ob gegenwártig bloss dér Anschluss an den böhmischen 
Forstverein statt finden soll.

Indem ich mich beehre unter Anschluss eines kurzen Auszuges, des 
bezüglichen Versamlungsprotokols allé Waldbesitzer und Forstmánner 
Ungams zum Beitritte zu dem ersten ungarischen Forstvereines einzuladen, 
erlaube ich mir die Bitté, die Erklárung des Beitrittes, unter Anschluss des 
Vereinbeitrages von 3 Cmze an mich nach Prusskau Trenschiener Comitats 
pr. Ilava bald möglichst gelangen zu lassen. Bei dér erkanten 
Nothwendigkeit, die Geldmittel für die Deckung dér ersten 
Vereinbedürfnisse rascher und im entsprechendsten Masse aufzubringen, 
habén mehrere Vereinsglieder mit mir, nebst dem bestimmten 
Vereinbeitráge gegeben, und ich glaube keine Fehlbitte zu thun, wenn ich 
die Waldbesitzer ersuche im Interesse des vorgestreckten Zieles ein Gleiches 
thun zu wollen.

Die náchste Versamlung wird am 20. October 1 .J. Ofen statt finden.
Bei dér hohen Wichtigkeit des vorgestreckten Zieles für die materielle 

Wohlfahrt unseres Landes, und für das unmittelbare Interesse eines jeden 
Einzelnen Waldbesitzers gebe ich mich dér angenehmen Hoffnung mit 
vollen Zuversicht hin, dass diese Versamlung eine recht Zahlreiche sein 
werde.

Von int. Vorstand des ersten ungarischen Forst. Vereines
Gf. Königsegg

89



Eure Wohlgeboren
Ich behalte mir vor umstehender Aufforderung zufolge einen freiwilligen 

Beitrag zu übermitteln, und ersuche den Véréin mich stets an courant zu 
haltén was in dér Sache geschieht. Einstweilen ersuche ich Sie aber die 
ingenannten 3 fi. CM dem Véréin zu übermitteln.

Ihr ergebener
Festetics

Oedenburg am 2. Dec. 1851.

Herm Ludwig Aninger

Az ideiglenes elnöktől: Az első magyar erdészegyesület elnöksége

Már régebben támadt az az ötletem, hogy teremtsük meg a célszerű, 
racionális ügyintézés lehetőségét a magyar erdészet, a nemzetgazdaság e 
fontos része számára, melynek gazdálkodása, eltekintve az utóbbi években 
bekövetkezett pusztulástól is, oly sok kívánnivalót hagy maga után.

Ebből a célból mentem Plaszba, Csehország pilseni kerületébe, 1850. 
június hónapjában, hogy az ott fennálló erdészegyesület hatékonyságát 
közelebbről megismerjem, és miután meggyőződtem ennek az egyesületnek 
nagyfokú hatékonyságáról, melynek többek között kiváló szakemberek, az 
általánosan elismert, kitűnő császári mettemichi erdőmester, Nussbaumer a 
kérdésnek teljes figyelmet szentel, az én erőfeszítésem mindenekelőtt arra 
irányult, hogy mozgósítsam Magyarország erdőtulajdonosait és erdészeit, 
hogy országunk érdekében csatlakozzanak ehhez az egyesülethez. 
Hazatérésemkor térj esztettem a magammal hozott egyesületi iratokat, és 
különös örömömre szolgált, hogy fáradozásaim mindenütt élénk visszhangra 
találtak.

Ez alkalomból nem tudom elkerülni, hogy kifejezzem elismerésemet az 
esztergomi Szmetacsek erdőmester úr hatékony tevékenységét illetően, aki 
rövid idő alatt több tagot is szerzett. Mialatt én elsősorban a kiváló cseh 
egyesületi iratok terjesztése révén azon fáradoztam, hogy a Magyarország 
északi részén élő erdészekre hassak, Szmetacsek úrnak nagy erőfeszítések 
útján sikerült országunk délibb területein támogatókat toborozni egy 
erdészegyesület létrehozásának ötletéhez, így az erdészek nagy számban 
fejezték ki abbéli kívánságukat, hogy „Magyarországnak önálló 
erdészegyesülete legyen.”
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A Szmetacsek úrral folyó év április hónapjában Pesten folytatott 
tanácskozás eredményeképpen Magyarország minden ismert erdészének 
meghívót küldtek, és az összejövetel napjaként folyó év június 30-át jelölték 
meg.

Ezen a gyűlésen, amely a Pesti Újság 162. és a Pozsonyi Újság 162. 
száma szerint 171 főt számlált, két alapvető kérdés került eldöntésre:

a.) azonnal sürgessék-e önálló magyarországi egyesület alapítását, 
vagy

b.) csupán a cseh erdészegyesülethez kellene-e jelen pillanatban 
csatlakozni.

Azáltal, hogy az idevonatkozó gyűlési jegyzőkönyv rövid kivonatának 
csatolásával tisztelettel meghívom valamennyi magyarországi 
erdőtulajdonost és erdészt, hogy lépjen be az első magyar erdészegyesületbe, 
engedjék meg, hogy kérjem a csatlakozás kinyilvánítását 3 cmze értékű 
egyesületi tagdíj csatolásával hozzám Prusskauba [Pruszka], Trencsén 
vármegyébe pr. Ilavaba a lehető leghamarabb eljuttatni.

Felismerve annak szükségességét, hogy a kezdeti egyesületi szükségletek 
fedezése érdekében a megfelelő összegű pénzt a lehető leggyorsabban elő 
kell teremteni, több egyesületi tag velem együtt a meghatározott tagdíjon 
felül önkéntes hozzájárulást is adott, és nem hiszem, hogy hiábavaló lenne 
ösztönözni az erdőtulajdonosokat, hogy az előirányozott cél érdekében 
tegyenek hasonló gesztust.

A következő gyűlés folyó év október 20-án Budán fog lezajlani. A 
kitűzött cél fontossága és országunk anyagi jóléte, valamint minden egyes 
erdőtulajdonos közvetlen érdekében rendkívüli jelentőségénél fogva teljes 
bizalommal adom át magam ama reményemnek, hogy ennek a gyűlésnek 
igazán nagy számú résztvevője lesz.

Ideiglenes elnöktől: az első magyar erdészegyesület elnöke
Gróf Königsegg

Tekintetes Uram!

Nem felejtem el, hogy az önkéntes adományokra vonatkozó felkérést 
teljesítsem és megkérem az egyesületet állandóan naprakészen informálni 
arról, ami az ügyben történik. De addig is megpróbálom önnek a szerződésbe 
foglalt 3 fi. C.M-et az egyesület részére közvetíteni.

Hűséges szolgája
Festetics
Oedenburg, 1851. dec. 2.
Ludwig Aningemek
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Az idézett levél külsején magyarul:
A Magyar Vadász Egylet [értsd: Magyar Erdész-Egylet] közgyűlési 

jegyzőkönyve Gróf Festetics György Ur Öméltósága ezen Vadász Egyletben 
részvételre szintén felhívatván Öméltósága által az Egylet részévé egyelőre 3 
ft. p.p. küldetett.

Végül itt, a bevezető sorokra utalva hadd tegyünk egy megjegyzést. A 
„régóta ” vajúdó ötletről az egyesületi közlemények (Mittheilungen des 
ungarischen Forstvereines) legelső számában (1-3.old.) írják: Már 1848-49- 
ben, sőt 50-ben szó volt az egyesület magalakításáról, de az országban 
uralkodó állapotok ezt eddig nem tették lehetővé. Ugyanakkor az 1849-ben 
Csehországban, Felső-Ausztriában, Morvaországban és Galíciában 
egyesületek alakultak, amelyek ébren tartották a reményt: hasonló 
egyesületet Magyarországon is létre lehet hozni. Ennek tudatában kerestek 
meg sok szakembert és erdőbirtokost, akik közül az említett számban jelezték 
vissza: készek egy ilyen egylet megalakításában részt venni. S végül az előbb 
felsorolt hatvanegynéhány személy az esztergomi „Gasthof zum Bade” 
vendéglőben meg is jelent. (Lásd még a 2. számú mellékletet.)
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MEGEMLÉKEZÉS W AGNER KÁROLYRÓL HALÁLÁNAK  
175. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL*

Dr. Oroszi Sándor

Wagner Károly, egyesületünk egyik alapítója, az Erdészeti Lapok 
megindítója, majd szerkesztője halálának 150. évfordulója alkalmával 
Sopronban tudományos ülést tartottak, mivel Wagner a selmeci akadémia 
professzora is volt. Ebben az évben mi az egyesület keretei között 
tisztelegtünk nagy elődünk előtt. S hogy ne egy átlagos életrajzi ismertetést 
olvassak fel, hanem lehetőleg új, eddig nem ismert dokumentumot mutassak 
be, ismételten át kellett néznem az egyesületünk könyvtárában lévő Wagner- 
anyagot. Ott találtam meg a felesége által 1880-ban Illés Nándornak írott 
levelet, amely lényegében összefoglalja a neves erdész életrajzát. 
Természetesen a hitves szemszögéből, tehát elfogultan. De ha egy feleség  
nem elfogult a férjével kapcsolatban, akkor ki legyen az? A levél így mintegy 
kései szerelmi vallomásnak is felfogható.

Mivel Wagnerné levele igen-igen nehezen olvasható, kedves 
Németországban élő kollegánkat, Leipold Árpádot kértem meg mind az 
olvasat, mind a (nyers)fordítás elvégzésére.

Végül még két, a most következő levélben szereplő témáról hadd szóljak. 
Az egyik Wagner utolsó munkája, amiről a neje csak azt tudta, hogy Bedő 
Albert elvitte. Ez a dolgozat az Országos Magyar Gazdasági Egyesület által 
„gazdasági bajaink kipuhatolása érdekében tartott enquéte-tárgyalások” 
anyagában 1880-ban Bedő Albert és Wagner Károly neve alatt jelent meg. 
(Magán a tárgyaláson Bedő olvasta fe l azzal, hogy Wagner már nem tudta 
ezt a munkáját befejezni.)

A másik pedig Wagnerné zaklatott idegállapota, amelyre a levélben 
többször is hivatkozik. Valóban, úgy tűnik, hogy férje gyors és korai halálát 
nem tudta feldolgozni, mert -  miként arról az Erdészeti Lapokban is hírt 
adtak -  1887 december 11-én Selmecbányán elhunyt.

S most következzék a levél!

* Elhangzott a 2005. október 20-ai szakosztálygyülésen Sopronban, és a december 9- 
ei egyesületi küldöttgyülésen Budapesten.
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Selmec, 1880. 5. 25-én 

Kedves jó Komámuram!

Vérző szívvel, amennyire erőmtől telik, nekifogok hozzám intézett 
kívánságát teljesíteni.

Drága Károlyom 1830. október 8-án Sugatagon született, egy ottani 
erdész fiaként. A gimnáziumot Szatmáron végezte, ahol legidősebb bátyja 
tanár volt. Minden költségét az fedezte, mert Károly édesanyja már özvegy 
volt, és ezt nem tudta megtenni. Gyakran, könnyes szemmel mesélte nekem 
a Jó, a Drága, hogy milyen szigorúan fogta őt a bátyja, és milyen keserű volt 
a kegyelemkenyér.

Az akadémiára 1851-ben került anélkül, hogy egy szót tudott volna 
németül. Ennek ellenére, professzor Jennynél matematikából kitűnőre 
vizsgázott, és ezért ösztöndíjat kapott. Ez azonban a kiadásai fedezésére nem 
volt elég. Ezért, hogy bátyjainak ne legyen terhére, magyar nyelven órákat 
adott.

Négy évig bányászatot, egy évig pedig erdészetet hallgatott.
Ezután a besztercebányai kerületben az erdőrendezőségnél alkalmazták, 

ahol Bikallal, Divalddal, Scholtz-cal és Gombosival dolgozott együtt. 1858- 
ban mint I. osztályú erdész a Breznóbánya mellett lévő Dobrocsra lett 
kinevezve, hol akkor az erdőmester Scherfel volt, aki jelenleg mint 
nyugdíjas erdőtanácsos Besztercebányán él. Ugyanazon évben, 1858. 
november 16-án megnősült. 1859 áprilisában a selmeci erdészakadémiára 
tanársegédnek nevezték ki, ez egy olyan állás volt, amelyet senki sem akart 
betölteni. Az 1864-es évben a nagybányai erdőhivatalhoz lett mint főerdész 
és erdőrendező kinevezve. Ezért az állásért nem folyamodott, hanem 
büntetésből lett áthelyezve, amiért az Erdőszeti Lapokat kiadta. 1866-ban 
Keszthelyen professzor.

1877 [helyesen 1867] októberében a selmeci bányász- és erdész
akadémiára került mint vezető professzor és erdőtanácsos. Azt, hogy ott mit 
végzett és teljesített, azt Ön, kedves Komámuram, a legjobban tudja. A 
fizetése szegénynek nagyon kevés volt, amellett könyvtári tevékenységéért 
sem díjazták. Egyáltalán, drága Károlyomat mindenütt nagyon kihasználták.

Az 1871-es évben a Pénzügyminisztériumhoz került mint főerdőtanácsos. 
Ó, csak soha ne került volna oda, talán akkor nem volnék ilyen 
szerencsétlen! Szegény, gyakran panaszkodott, hogy mit kínlódott ott, azt 
csak az Isten tudja.
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A főnöke tudta, hogy kell őt kihasználni és minden terhet rá rakni. A 
főnöke mindig úton volt, és drága Károlyom húzta a nehéz jármot. Tudom, 
hogy volt idő, mikor egész éjszakákat is átdolgozott. Tette ezt annak 
ellenére, hogy korán reggel, délután, sőt néha este nyolc óráig a hivatalban 
volt. Ó, ő keserűen megszolgálta a fizetését, és mielőtt fáradozását kipihente 
volna, el kellett hagynia ezt a világot.

Mikor vált ki Divald a hivatalból, és mikor lett drága Károlyom a hivatal 
vezetője, azt legjobban Bedőtől lehetne megtudni. Vezetőként különösen az 
1879-es évben kellett neki sérelmeket elszenvednie, de nehéz jármát panasz 
nélkül viselte. Hogy milyen jó volt, hivatalnokaival mint bánt, azt közülük a 
legalacsonyabb is megtudná Önnek mondani. Egyhangú volt a vélemény, 
hogy egy ilyen főnök soha nem volt, és nem is fog többé lenni. Azt, hogy 
milyen szerény volt, tudják a hivatalnokai is. Igen, néha annyira ment, hogy 
dolgokat, amiket életre hívott, amikért éjszakákat áldozott, nem a neve alatt 
kerültek nyilvánosságra. Igen, többen díszítették magukat az ő tollával, és 
ezért az érdemeket is ők kapták. Mintha nem lett volna elég a hivatali 
tisztsége, megterhelték őt még a kataszteri ügyekkel is, amiért évi 800-at 
kapott. Igen, nem ezreket, mert akkor miniszteri tanácsosként kellett volna őt 
javadalmazni, ezt pedig nem akarták. Ahogyan azt nekem gyakran mondta, a 
kataszteri személyzetet illetően a kincstárnak 100 ezreket takarított meg. 
Azért azonban, hogy olyan sokat teljesített, még azzal sem jutalmazták, hogy 
állását véglegesen megkapta volna. Néhány héttel a halála előtt majdnem 
mindennap részt vett a Gazdasági Egylet délutáni gyűlésein, ahol megbízták 
egy munkával. Ezt kidolgozta, majd lemásoltatta. A halála után ezt elhozták, 
majd Bedő vette át. De vajon ez a neve alatt szerepelt? Ha csak a 
fogalmazványt megkaphatnám, mert ez volt az utolsó munkája.

Azt is kérdezi kedves Komámuram, miféle barátai voltak; Díváidért az 
életét adta volna. Scholz és Bikkal, valamint az akadémián Farbaky-, 
Rowlanddal nagyon jóban volt. Károly idejében erdőrendező: Blondein és 
Balaschits erdőtanácsos volt. Forduljon az utóbbihoz, biztos, hogy szívesen 
fog Önnek a drága halottról felvilágosítást adni, mert nagyon szerette őt. 
Annak ellenére, hogy az öregúr Károly alatt szolgált, előtte pedig Károly 
szolgált nála mint erdész. Kérdezze meg, mint bánt vele Károly és mit tett 
érte.

Az 1862-es évben, az akkori selmeci erdőrendező, Divald Aldolffal, 
kiadta az Erdészeti Lapokat. Ennek a magyar újságnak a megjelenése az
1864-es évben Schwarz erdészprofesszor és Landerer ideiglenes akadémiai 
igazgató részéről rosszindulattal volt kísérve. Mindkét szerkesztőt 
hivatalosan áthelyezték, Divaldot, mint erdőrendezőt, Felső-Stájerországba,
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Károlyt pedig, mint főerdészt és erdőrendezőt, Nagybányára. Az előbbi erre 
kivált az állami szolgálatból, és gróf Éleznél lett erdőmester Vukovárott. 
Önnek kedves Komámuram Károly már elmondta, hogy a Lapok kiadása 
miatt neki nagyon sokat kellett harcolnia. A mindezekről szóló leveleket, 
fogalmazványokat, feljegyzéseket két csomagban Bedőnek átadtam, mert azt 
mondta, hogy ezeket az erdészeti egyletben fogják megőrizni. A szótárakból, 
amiket Károly szerkesztett, csak néhány volt még ott, ezeket Székely kérte 
el. Károly kezéből más fogalmazványokat vagy feljegyzéseket, sajnos, nem 
találtam. Nem szokott magáról beszélni, és még sokkal kevesebbet írni. Ó, 
mennyire örülnék, ha valamit találtam volna, ami életem irányvonalaként 
szolgálhatna. Soha nem gondoltam, hogy ő. a jó, meghalhatna. Ezért Isten 
keserűen megbüntetett. Komámuram, ha tudná, mint élek, akkor szánakozna 
rajtam. Az életem egy harc, mindig vele foglalkozom, nincs más gondola
tom, csak ő. Fájdalmam és gyászom állandóan gyarapodik, és az éjszakák, ó, 
azok borzasztóak. Alvást nem találok, mert idegeim már meg vannak 
támadva. Mi fog velem lenni? Nem vagyok egészséges. Ki gondolta volna, 
hogy ez lesz belőlem? Brandenburgot arra kértem, hogy azokból az 
iratokból, amelyek még ott vannak, keresse ki azokat, amiket Ön használni 
tudna. Ez mint fog történni, azt nem tudom. A magam részéről, amint látja, 
mindjárt hozzáláttam, hogy megmondhassam azt, amit tudok. A Divalddal 
való feszültségről nem tudok semmit. Itt küldöm Divald levelét, amit nekem 
írt. Kérem, ezt annak idején a többi iratokkal visszaküldeni. Szintén kérem 
Önt, hogy érzelmeimet, amelyet beteg, felizgatott kedélyem diktált, Márián 
kívül senkivel se közölje.

Mikor Károly az akadémián tartózkodott, volt egy jó barátja, kamarása, 
akit Buhl Károlynak hívtak. Úgy vélem, hogy Nagybányán a bányászatnál 
van alkalmazva. Veresről és Dékányiról is gyakran hallottam őt beszélni.

Ha ez szintén az életrajzhoz tartozik; vajon boldog volt-e a házassá
gában? Megnyugvással tudom mondani, hogy igen. Egy olyan férfi volt, aki 
ritka. Tele figyelmességgel és szeretettel. Soha nem járt vendéglőbe vagy 
kaszinóba. Mindig otthon volt. Egyetlen szórakozása a színház volt, amit 
csak szintén közösen látogattunk.

A fő erényei ennek a jó, nemes embernek az igénytelenség és a 
szerénység, valamint a testvérek számára való önfeláldozás volt. Az erdészet 
azonban mindennél többet jelentett számára. Nemde, olyanokat írok, 
amelyek nem tartoznak ide, amit Ön, kedves Komámuram, szintén tud. Ne 
vegye rossz néven, hogy úgy teszek, mint ahogy gondolkodom.

A Drágám halála után Bedő egy iratot kért tőlem, amelyet nem hozott 
vissza. Mi volt az, nem tudom, azt hiszem, egy igazolvány. Ha ez hiányozna,
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akkor kérem tőle visszakérni. Azok között a levelek között, amelyeket 
Bedőnek adtam, van az államvizsga-dolgozata is. Nálam van még a valétaíve 
és az akadémiai rajzai. Mi történjék ezekkel?

Kedves Komámuram megemlíti még azt is, hogy Mária és Ilka a 
születésnapomra írtak. A leveleket ezen óráig sajnos még nem kaptam meg, 
kivéve az Önét. Kedves Komámuram, megkapta Mária azt a levelemet, amit 
neki április 21-én írtam? Ha még valamit megtudni kíván, akkor kérem, írja 
meg. Amit tudok, mindennel állok a rendelkezésére. Mellékelve következik 
Divald levele, 30 irattal együtt, amelyeket annak idején visszakérek. 
Szívélyes üdvözlet kedveseinek. Önt szívélyesen üdvözölve, maradok 
szerencsétlen komaasszonya: Zsófia
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M EGEM LÉKEZÉS KÁDÁR ZSOM BORRÓL (1923-2007)

Dr. Oroszi Sándor*

-  Mit akar az elvtárs? -  kérdezte Kádár Zsombortól 1974-ben a 
gyergyószentmiklósi múzeum igazgatója, Tarisznyás Márton, amikor látta, 
hogy a múzeumlátogatók egyike, „Kádár elvtárs” a különböző tárgyak előtt 
hosszasan álldogál, sőt jegyzeteket készít. Zsombor erdészettörténeti pályája 
tulajdonképpen ezzel a múzeumi élménnyel kezdődött, s a kutatásaiban 
biztatást Tarisznyás Mártontól kapott. Én magam Kádár Zsombornak ezen 
tevékenységét ismertem meg jobban, így hadd mondjak el vele kapcsolatban 
néhány dolgot.

A „Székelyföldi erdészet- és faipartörténeti jegyzetek” című kézirata -  
Gyöngyössy Péter közvetítésével -  1991-ben jutott el hozzám, s azonnal 
beillesztettem az akkor induló Erdészettörténeti Közlemények című 
sorozatba. A szerzőről akkor még nem tudtam csak annyit, amennyit Tompa 
Károly mondott, illetve írt a mű előszavában. Professzorom élőszóban tette 
hozzá, hogy a kéziratot még a Ceau§escu-időben csempészték ki, jutott el a 
soproni egyetem vezetéséhez, került „elfektetésre”, de most végre 
„feltámad” A mindössze 120 példányban napvilágot látott könyv 
árnyoldalát jelentette, jelenti, hogy Kádár Zsombor nem tudta korrektúrázni, 
hiszen a megjelenésről is csak a kész könyv kézbevételekor értesült. Az 
Erdészettörténeti Közlemények XI. száma mellé utólag egy terjedelmes 
hibajegyzéket csatolt.

S akkor jött a meglepetés: újabb kéziratot küldött. Ebből állítottam össze
-  most már a szerzővel élénk levelezésben -  a Közlemények XIV kötetét, 
„A Székelyföld erdészettörténete (Rövid áttekintés az 1400-as évektől 1948- 
ig)” címűt. Kádár Zsombor erdészettörténeti munkássága tulajdonképpen 
ezzel a művel kapott nagyobb nyilvánosságot mind Erdélyben, mind a 
szűkebb Magyarországon. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület még a kiadás 
előtt, 1993-ban II. díjjal jutalmazta, míg itthon Az Ember az Erdőért 
Alapítvány, majd az Illyés Alapítvány figyelt fel rá.

Ezt követően kicsit úgy jártam, mint az Ötvös cirkusz híres zenebohóca, 
amikor előhúzza az újabb hangszert; „van másik!” Igen, Zsombor ekkor 
juttatta el hozzám az „Erdő és nyelv” kéziratát, ezer oldalakra menő 
szószedetét, -magyarázatát és ábráit. S ennek a feldolgozása, kiadása bizony 
éveket vett igénybe. Mind a szöveg számítógépes feldolgozásán, az ábrák

* Elhangzott a 2007 december 5-i szakosztályülésen.
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rajzolásán, mind a műszaki szerkesztésen több szakember, sőt kiadó 
„elvérzett” Zsombor sem hitt élete főművének tekintett könyve 
megjelenésében. Már abba is beletörődött volna, ha néhány könyvtárban 
letétbe helyezem. Személyesen ekkor kerültünk kapcsolatba; én Vásárhelyt, 
ő Budapesten látogatott meg. S a könyve vajúdásához egy másik szomorúság 
is járult: 1994-ben, a „Pro Universitate Soprosiensi” kitüntetése átvételekor a 
Soproni Egyetemen a rektor nem engedte, hogy egy jó oldalnyi szöveget, 
köszöntőt felolvasson -  mert nem volt rá idő. Pedig ebben a kisebbségi 
sorsot tudatosan vállaló magyar erdőmémök hitvallását fogalmazta meg, s 
szerette volna a hallgatósággal megosztani. Élete nagy fájdalma volt, hogy 
ezt nem tehette, meg. (A szöveg az Erdészeti Lapok 1994. novemberi 
füzetében olvasható.)

Visszatérve az „Erdő és nyelv”-re, a dolgok megállása arra késztette 
Zsombort, hogy az asztal fiókjából egy újabb kéziratot húzzon elő, a 
„Székelyföldi erdészeti arcképesamok”-ot. Ennek a megjelentetése (az 
Erdészettörténeti Közlemények XXXIX. számaként) -  elsősorban az FVM 
Erdészeti Hivatala és a Ligniwood Kft. révén viszonylag simán ment. 
Nekem viszont állandóan az járt a fejemben: honnan volt ereje Zsombornak, 
hogy évtizedekig az asztalfióknak dolgozzék, hiszen a Ceau§escu- 
rendszerben még esélye sem volt arra, hogy egyáltalán valamilyen kiadót 
ilyesféle kéziratokkal megkömyékezhessen? Erre nekem egyszer azt 
mondta, hogy az embernek a szülőfölddel kapcsolatos kötelességét 
mindenképpen le kell rónia -  s ez vezette minden cselekedetében. Pedig itt 
sem kapott, főleg erdészkörökből nem, elegendő bátorítást. Többször 
elmesélte, sőt egyik, 1999-ben kelt levelében írta is, hogy a 30 éves soproni 
találkozójukon az évfolyamtársai között megemlítette: az erdészet múltjával 
és szókincsével foglalkozik. Erre a „hangadó”, szintén erdélyi, volt társa így 
reagált: „nem érdekel az, amit mondasz, azt mondjad, hányszor voltál 
Rómában”

Közben az „Erdő és nyelv” ügye ismét lendületet vett. Nem a magam 
szívósságát akarom kiemelni, de azért megjegyzem, hogy a korrektúrák 
Marosvásárhely és Budapest közötti „mozgatása” sem volt egyszerű. A 
legnagyobb segítséget egy vásárhelyi fiatalasszony adta, aki „Magyarban” 
történetesen testének áruba bocsátásával csinált karriert Mondom, az 
ördöggel is szövetkeztem volna, mert Zsombor szinte minden levelében írta: 
„sajnos Soprontól nem sokat várhatunk.” Az Alma Mater nemcsak a 
megszólalást, hanem a megjelentetést is megtagadta tőle. Ez szomorúsággal 
töltötte el, bár Tompa Károly professzor lelki és Rumpf Mónika rajzolói 
segítsége azért nem mellőzhető.
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„Az erdészeti író feladata csak a népszerűsítés lehet” -  idézte Zsombor 
többször is Fekete Lajos XIX. századi vélekedését. És amikor 1999-ben az 
Erdészettörténeti Közlemények XLIII. köteteként az „Erdő és nyelv” -  
elsősorban a minisztérium hathatós támogatásának és az erdélyi Nagy Béla 
elkötelezett műszaki szerkesztésének köszönhetően -  megjelent, Zsombor 
keserűen tapasztalta a visszhangtalanságot. Élete főműve sem Erdélyben, 
sem Magyarországon nem kapott kettő figyelmet -  vélte. Én ezt 
megpróbáltam cáfolni, bár egy Fekete Lajos-parafrázist is mondogattam: 
„Zsombor, nyugodj bele, az erdészeti író sorsa csak a visszhangtalanság 
lehet.”

A nagyobb figyelem, az erdélyi terjesztés lehetősége miatt jelent meg 
2002-ben Marosvásárhelyen: „A székelyföldi erdészet és faipar. Történeti 
kronológia.” Ez volt Zsombor utolsó könyve, és stílszerűen, erdészettörténeti 
témában íródott.

„Élete végén -  írta az egyik 2005-ben kelt, hozzám intézett levelében -  
mindenki mérleget készít: mi sikerült, mi nem kérdésre keresi a választ. Az 
akarat nem minden, csak egy a sok közül. Kerestem a szépet, ezért is lettem 
erdőmérnök, mert az erdő szebb, mint a beteg ember. [Utalás az édesapja 
orvosi hivatására.] Lényegében csak könyvmolyként sikerült tevékeny
kednem. Az olvasás gyönyörűsége végigkísért egy életen át. Ehhez járult 
aztán a színház, a film.”

Nekem, aki az erdélyi levéltárakban kutatva sokszor hetekig élveztem 
Zsombor és kedves felesége, Sárika vendégszeretetét, sokat mesélt az 
életérő. Rendszerint elém jött a marosvásárhelyi vár tövében lévő levéltárba, 
ahol én délben végeztem, s együtt mentünk „ebédelni” a vasútállomásnál 
lévő házukhoz. A mintegy 1,5-2 km-nyi utat órák alatt tettük meg (a rekord 6 
óra volt), mert Zsombor -  cáfolandó a székelyek szófukarságáról szóló 
híreket -  csak beszélt, csak beszélt. Közben nemcsak meg-megálltunk, 
hanem az útba eső 2-3 italmérésbe is betértünk, de a lényeg: élete 
eseményeit, a kisebb-nagyobb történéseket velem megosztotta. (Erről akkor 
melegében feljegyzéseket készítettem.)

Az elhangzottakból néhány olvasható a Pápai Gábor által szerkesztett 
„Gyökerek és lombok” második kötetében. Rám legnagyobb hatással az 
említett „könyvmolyság”-a volt. Ezzel kapcsolatban írta édesapja 
véleményét a 2006 végén hozzám intézett, utolsónak bizonyuló levelében, 
amely véleményt az említett riportkönyvben szó szerint idéznek.

Az anekdotázás során néha-néha felemlítette az elmúlást, az élet 
szükségszerű végét. Ezt különösen erdélyi társa, Tompa Károly halálát
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követően tette gyakrabban. Elmondta, hogy egyszer a vásárhelyi utcán 
rosszul lett és elesett. Többen elhaladtak mellette -  vélvén, részeg. Csak egy 
román asszony hajolt hozzá: -  Ce sa íntímplat? Vá pót ajuta? [Mi történt, 
uram? Segíthetek?] Attól félt, hogy így, az utcán hal meg, s az emberek 
átlépnek rajta, vagy közömbösen haladnak el mellette. A sors kegyes volt 
hozzá, mert otthon, néhány napi szenvedés után, családtagjai és tanítványa, 
Deák István társaságában érte a vég, 2006. május 10-én, csütörtökön.

Megemlékezésem végén csak azt mondhatom, hogy szakosztá
lyunkra mindig szeretettel gondolt, annak „külső tagságát” örömmel vállalta. 
Mondogatta, hogy legalább van hová tartoznia, vannak, akik a munkásságát
-  hasonló érdeklődésüknél fogva -  számon tartják. Most csak azt 
kívánhatjuk, hogy Erdély földje fogadja be a testét, míg a szelleme új 
kádárzsomboroknak, az erdélyi magyar szellemi élet erdészettörténészeinek 
adjon ihletet és segítséget.
(Lásd még a 2. fényképmellékletet.)
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CLEM ENT KÁROLY (1876-1935) ÉLETE ÉS 
M UNKÁSSÁGA

Dr. Oroszi Sándor

A Selmecbányái evangélikus temető sírkövei között találkozunk a 
Clement családéval. A Selmecbánya jeles szülötteit bemutató kötetből (I. 
Hercko: Osobnosti Bansklej Stiavnice a okolia) ismerjük Clement Béla 
életrajzi adatait, míg a könyvben Clement Károlynak csak a születési (1876) 
és halálozási (1935) dátuma található. Ki volt ő, akit ugyan a város jeles 
szülöttének tartanak, de közelebbit nem tudnak róla?

Clement Károly 1876. május 15-én született. Édesapja, Clement Gyula 
selmeci főszámvevő volt, míg nagyapja Besztercebányán szolgáló kincstári 
erdőmester. így nemcsak selmeci, hanem erdész családból származónak is 
vallhatta magát. Selmeci középiskolai tanulmányok után az 1893. évben a 
selmeci akadémia erdész szakára került, s már elsőéves korában kiváló 
tanulmányi előmenetele alapján arany (300 forintos) ösztöndíjat kapott. 
1896-ban végzett és szolgálatát Liptóújvárott a kincstári főerdőhivatalban 
kezdte. Már itt kibontakozott széles műszaki és számviteli ismerete, ezért 
1899-ben szolgálattételre a budapesti földművelésügyi minisztériumba 
rendelték.

A kincstári erdők beruházási, magas- és mélyépítési (építészeti és 
pénzügyi) terveinek tanulmányozása, ellenőrzése volt a feladata. Ebben az 
időszakban a Szent-Iványi-Csorba-tó (Stribské pleso) mellett megépülő 
nagyszálló és a tátralomnici (Tatranská Lomnica) kincstári beruházások 
építési feladatai tartoztak a munkakörébe. Ez utóbbit azért is emeljük ki, 
mert 1908-tól a magas-tátrai kincstári birtokokat közvetlenül a 
földművelésügyi minisztériumból kezelték -  egy majdani nemzeti park 
megalakításának céljából. Clement a „kincstári fürdők és nyaralótelepek” 
újonnan létrehozott ügyosztálya, illetve miniszteri megbízottja mellett 
nemcsak a magas-tátrai, hanem a máramarosi vagy a herkulesfürdői (Báile 
Herculane) beruházások minisztériumi dolgait is összefogta.

1910-ben Clement közreműködésével készítették el a bécsi vadászati 
világkiállítás nagysikerű magyar pavilonját. így építészeti, belsőépítészeti, 
kiállításrendezési képessége nemzetközi visszhangot keltett. Ennek is 
köszönhető, hogy a következőkben egy évet Közép-Európa művészeti 
központjában, iskoláiban, Münchenben tölthetett, ahová állami 
ösztöndíjasként küldték ki.
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Clement azonban nemcsak építészeti, hanem zenei, zeneszerzői ismereteit 
is továbbfejlesztette. 1907-től dalokat, zenekari műveket komponált, majd 
1914-ben bemutatták a „Radda” című egyfelvonásos operáját, amelyet M. 
Gorkij „Makar Csudra” című műve alapján készített. „Életének 
leghűségesebb barátja a zongorája volt” -  írták, mondták róla. S ez a költői 
lélek az első világháború évei alatt egyre jobban elsötétült, miközben egyre 
komolyabb adminisztratív feladatokat kellett elvégeznie. Szemléltetésül 
kiemelhetjük az 1917-es évet. Ekkor a háborús nehézségek külön 
minisztérium, az ún. „átmenetgazdasági” felállítását követelték meg. 
Vezetésükkel a vízierőművek építését szorgalmazták, mert egyre nagyobb 
volt a szén-, a fűtőanyaghiány. így került sor a magas-tátrai Nagy- 
Tarpatakra, ahol duzzasztással -  bár föld alatti vízvezeték elhelyezésével -  
kívántak vízi energiát hasznosítani. Az engedélyezéssel kapcsolatos 
tárgyaláson azonban két erdész, Kaán Károly (később helyettes államtitkár) 
és Clement Károly a tervet ellenezte. Mégpedig a természetvédelem, 
tudniillik a Nagy-Tarpatak-vízesés természeti képe megóvása érdekében ott 
erőmű kialakítását nem látták engedélyezhetőnek. S az ő szempontjuk, 
állásfoglalásuk győzött.

Ugyanezen év decemberében viszont Clement Károly -  a legnagyobb 
háborús nehézségek közepette is -  a Tátralomnicra tervezett havasi 
növénykert (alpinétum) tervezése, sőt megvalósítása ügyében járt a 
helyszínen. Az alpinétum ugyan nem készült el, de maga a tervezés (a kert 
alaprajza stb.) és az elhelyezendő épület (mely mikroszkóp- és preparáló-, 
növényszárító-helyiségeket, továbbá könyvtárat, múzeumot és olvasótermet, 
végül pedig vendégszobát foglalt volna magában) rajzainak elkészítése folyt. 
Sőt 1918 októberében Clement asztalára került a teljes költségvetés is, amely 
részletes elemzésére, jóváhagyásra történő előkészítésre szintén az ő 
feladatát képezte.

Ez utóbbiért, tudniillik a hátországi folyamatos magas szinten végzett 
munkájáért 1918-ban háborús, polgári szolgálatért járó kitüntetést kapott.

1918 őszén-telén Clement adminisztratív irányításával szállították 
Fenyőházáról (Lubochna) és a Tátralomnicról a bútorokat, ágyneműket, 
evőeszközöket stb. Budapestre, a mezőgazdasági múzeum épületébe, a 
Vajdahuny ad várba. Clement ekkor került először kapcsolatba a múzeummal, 
ahová 1921-ben szolgálati beosztást kapott. Hadd jegyezzük azonban meg, 
hogy ebben az időszakban Clement nemcsak állami feladatokat, hanem 
társadalmiakat is ellátott. így 1917-től a Magyar Turista Szövetség tagja, 
1921-22-ben pedig a társelnöke volt. Ez utóbbi működése annyiban volt 
meghatározó, hogy erre az időszakra esik a magyar turisták szabad erdő- és
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természetjárását kimondó törvény tervezetének kidolgozása (amely azután 
csak évtizedek múltán nyert elfogadást).

Az 1921-ben már erdőtanácsosi rangban szolgáló Clement -  látván a 
minisztériumi megbízatása, tudniillik a kincstári fürdők, nyaralótelepek 
elvesztését, ellehetetlenülését -  a mezőgazdasági múzeum erdészeti, vadá
szati és halászati osztályának vezetését vállalta el. Munkáját azonban ebben 
az évben nem tudta elkezdeni, mert hónapokig súlyos beteg volt. A kortársak 
által „Trianon-melankóliának” nevezett tünetcsoport többeknél öngyilkos
sághoz vezetett. Clement azonban felállt belőle (ekkor még igen), 
keserűségét zeneművek komponálásába fojtotta. 1922-ben mutatták be egy 
operettjét, majd később táncjátékát, miközben zenekari miséit a budai vár 
Mátyás-templomában játszották.

1922 második felében a múzeumban már csak a könyvtárosi teendők 
ellátásával tudták megbízni, mert az utódállamokból menekülő erdőtisztek 
közül a miniszter a Vajdahunyadvár erdészeti, vadászati és halászati 
osztályára mást irányított. A következő évben, 1923-ban pedig az állami 
szakalkalmazottakat érintő létszámcsökkentési törvény alapján Clementet 
(ideiglenesen) nyugalomba helyezték. Magyarán: a lelki labilitás mellé 
egzisztenciális is járult. A következő évben a miniszter mégis engedélyezte, 
hogy a nyugdíjasok egy része visszatérjen -  többnyire ideiglenes, napidíjas 
minőségben -  a volt szolgálati helyére.

így Clement Károly múzeumi munkája ettől az időtől kezdett (1924. 
szeptember) kibontakozni. A korábbi könyvtárosi feladatait egy duplum
jegyzék összeállításával fejezte be, míg a szűkebb szakmai kérdések, így az 
erdészet, vadászat és halászat teendői igazi kihívást jelentettek számára. Erre 
az időszakra esik az erdészeti tárgyak magyarázó szöveggel való ellátása. 
(Lásd a 3. számú mellékletet.)

Korábban ugyanis csak feliratok voltak, és a látogatók róluk bővebbet 
legfeljebb csak a szakkatalógusok, illetve a külön kért vezetés alapján 
tudhattak meg. 1926-ban mindenesetre a reaktiválása, a múzeumban történő 
véglegesítése került szóba, amikor a miniszter lépett.

Egy európai kitekintéssel, nagy műveltséggel rendelkező erdőtanácsos -  
akit a következő évben főerdőtanácsossá neveztek ki -  nem „porosodhat” a 
múzeumban, hanem újra a minisztérium erdészeti főosztályára rendelték be, 
ahol tényleges szolgálatba helyezték. Megbízták a miskolci erdőigazgatóság 
székháza tervezési és kivitelezési munkáinak vezetésével. S építészi 
alkotásainak ez lett a csúcsa. Az épület előcsarnoka, üvegablakai igazi 
(belső)építészeti remeknek számítanak, és ma is a város egyik ékességének.
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Clement 1929-ben visszatért a mezőgazdasági múzeumba, ahol a korábbi 
osztálya teendőivel bízták meg. Clement kiállításrendezői tevékenysége nem 
a Vajdahunyadvárban, hanem Barcelonában, az 1929. évi világkiállítás 
magyar pavilonja mezőgazdasági részlegének összeállításában teljesedett ki. 
A részleg összeállítását a múzeum főigazgatójával együtt végezte, és valódi 
figyelmet, valódi sikert hozott mindkettőjüknek, főleg pedig 
Magyarországnak.

Clement Károly -  aki ezen év végén nyugdíjba vonult -  zeneszerzői 
munkásságára a koronát a „Laviania” című operájával szerette volna 
feltenni. Ekkor már jobb válla megbénult, így hűséges zongoráját bal kézzel 
pötyögtette, de lelke a zeneszerzés lázában égett.

A „Harcba szálló erdők” című zenés költeménye még közismert lett, a 
„Laviania” azonban nem készült el. „Muzsikájával telt lelkére -  írták a 
nekrológiájában -  rászakadt szobájának szörnyű némasága, elsötétült a 
tiszta, világos fej és beleszédült a halálba.”

Selmecről induló csendes szavú, magányos erdész-építész-zenei zseni 
életét 1935. január 11-én önmaga oltotta ki. Temetésére két nap múlva a 
budapesti Farkasréti temetőben került sor.

Források:

-  A Magyar Országos Levéltár és a Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum dokumentumgyűjteménye.
Szilágyi-Ilosvay Lajos: Clement Károly (1876-1935). Erdészeti 
Lapok 1935. 298-299.
Bak Júlia, Járási Lőrinc és Tóth Tamás személyes közlései.
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A 125 ÉVES ÁSOTTHALM I ISKOLA DOKUMENTUMAI ÉS 
SZEM ÉLYES EM LÉKEIM  ÁSOTTHALOM RÓL

Dr. Oroszi Sándor

Nagy János (1955-1994) emlékének

Az iskola 100., 115., majd 120. jubileumai alkalmával az egykori diákok 
és tanárok különböző személyes emlékeket tettek közzé. Közös jellemzőjük 
nemcsak az egyéni, ha úgy tetszik, a személyes hangvétel, hanem az is, hogy 
ők valamilyen módon, de mindenképpen szervezetileg kapcsolódtak az 
iskolához. A visszaemlékezésekből azonban hiányzik az a viszony, amely a 
szegedi testvérintézményhez, az erdészeti technikumhoz, illetve 
szakközépiskolához kötötte őket. (Igaz, voltak olyan időszakok, amikor 
közös igazgatóság alá tartoztak, sőt a szegedi tanárok nem csekély része a 
pályafutását Ásotthalmon kezdte.) Éppen ezért vállalkozom arra, hogy az 
1970-74-es szegedi technikumi-szakközépiskolai éveim Ásotthalomhoz 
kötődő élményeit felelevenítsem. Biztosan ez is elfogult lesz, de mivel az 
akkori feljegyzéseim, leveleim is rendelkezésemre állnak -  jól tükrözik azt a 
köteléket, amely minket az akkor szakmunkásképzőként működő 
intézményhez kapcsolt.

Az ásotthalmi iskoláról legelőször 1970 tavaszán hallottam. A tavaszi 
szünetben megrendezett felvételi vizsgára menet, a Miskolc-Szeged között 
közlekedő gyorsvonaton Bogár Józseffel keveredtünk beszélgetésbe, aki 
szintén Szegedre tartott. Azt ugyan nem árulta el, hogy ő is a szegedi 
technikumban (egy éve már technikum és szakközépiskola) fog tanítani, 
csak élénken érdeklődött: vajon nem Ásotthalomra igyekszünk-e? Tőle 
hallottam, hogy Szeged mellett hároméves képzési idővel szakmunkásképző 
működik, s akiket a szakközépbe nem vesznek fel, azokat gyakran oda 
irányítják át. (Lásd a 3. és 4. fényképmellékletet.)

Nos, amikor szeptemberben megjelentünk a kollégiumi helyet elfoglalni, 
a 28-as hálóban egy felső ágyat kaptam, míg az alsó ágyra egy ilyen, 
korábban „átirányított”, ekkor viszont már „tekós” fiú, Nagy János került. 
(Aki egyébként Bácsmadarasról jött.) Ő aztán tulajdonképpen az első 
napoktól kezdődően ontotta az ásotthalmi kollégium (gyakran nem is 
szalonképes, sőt elborzasztó) történeteit, míg magát az erdészeti 
szakmunkásképzést különösebben nem részletezte. Számunkra, akkor induló 
44 fős osztály számára, Nagy János („Ubul”) jelentette Ásotthalmot. Nekem 
meg különösen, mivel két évig voltunk „ágytársak” S aki volt ilyen

106



kollégiumban, ilyen helyzetben, tudja, hogy ez a „testi közelség” gyakran fél 
éjszakát kitöltő, gyakran csak suttogva elmondott történeteket, terveket, 
netalán közös -  elsősorban lányokra vonatkozó -  „akcióprogramokat” is 
jelentett.

Annak ellenére, hogy Ásotthalomról az iskolában is sokat hallottunk, az 
őszi összefüggő gyakorlatra a mi osztályunk már nem oda ment 
(köszönhetően a Csongrádi sugárút mellett akkor kialakítandó saját 
csemetekertnek), s így első alkalommal csak 1970. december 3-án voltunk a 
sokat emlegetett helyszínen. A nap iskolatörténeti szempontból nem azért 
lett nevezetes, mert mi először voltunk Ásotthalmon, hanem a 
gyakorlatvezetők. Mészáros István („Kalkulus”) „tanár elvtárs” (mert így 
kellett szólítani) és Konrád Feri bácsi (őt csak „bácsiztuk”) fellépése, majd 
lelépése miatt. Minket ugyanis beállítottak egy fenyőültetésbe, majd ők a 
helyi erdésszel eltűntek. Visszajövetkor meglehetősen italos állapotban 
voltak. Feri bácsi úgy taposta a csemeték tövét (elkerülendő a gyökér 
netaláni megpenészedését), hogy az ültetőgödörből nekünk kellett kisegíteni. 
Azután minduntalan nekiesett a köztesként termelt tengericsutkakúpoknak, 
majd megállapodott; egy hatalmas fenyőt ölelgetett. A kalapját is levette, és 
sírva emlegette, hogy ezeket a fákat még Kiss Ferenc (akiről tudtuk, hogy 
miért iskolánk névadója) ültette.

A hazautazás részleteire nem emlékszem. Csak arra, hogy a két 
gyakorlatirányító eme viselkedése vizsgálatot vont maga után, aminek 
következtében Kalkulust (őt a műszaki rajzon ránk rótt „szenvedéseink” 
miatt nem sajnáltuk) és Feri bácsit (őt -  bár ekkor találkoztunk vele 
gyakorlaton először -  sajnáltunk) az iskolából eltávolították. Mi meg nem is 
mentünk abban a tanévben többet ásotthalmi gyakorlatra.

Nagy János személyére térek vissza, aki -  mivel már „nagy”, 16 éves volt
-  az 1971-es nyáron Riga mopedot (a korabeli gyúnyversek egyikét-másikát
-  „országúton akar állni* Riga-mapeddal kell járni”, illetve a hasonlatot -  
„laza, mint a Riga-lánc” -  hagyta meg az emlékezetünkben) és „Dolly 2” 
típusú táskarádiót vásárolt. Ez utóbbi aztán részben összetört, amikor a 
kollégiumba tartva valakik az utcán megverték. S mi egyfolytában arra 
gondoltunk: aki Ásotthalomra járt, azt miért nem tanították meg jobban 
verekedni (az „önvédelmi sport” kifejezés szélesebb körben akkor még 
ismeretlen volt)? Ha erre nem is, a lányokra való „nyomulásra” jobban 
kiképezhették, mert amikor a másodév őszén a testvérosztályunkkal bulink 
volt, Ubul igen-igen aktívnak mutatkozott. S a véletlen úgy hozta, hogy az 
én első szegedi szerelmem (aki tulajdonképpen zákányszéki volt) és az ő 
„csaja” barátnők voltak. Mi kibeszéltük az emeletes ágyon őket, ők meg

107



kibeszéltek -  ha máshol nem, a Marx térről induló távolsági buszon -  
minket. Mindenesetre az ajánlatunkat, hogy egyszer négyesben menjünk ki a 
Kiss Ferenc Emlékerdőbe, nem fogadták el.

1971 őszén, október 13-án és 20-án Bogár „tanár elvtárssal” Ásotthalmon 
voltunk. Ha középiskolás gyakorlatainkról van szó, legelőször mindig ezek 
jutnak az eszembe. Hosszú autóbuszozás az ásotthalmi iskoláig. Ott 
szétengedtek bennünket. Mi kóboroltunk az ökömyálas őszben; kerestük a 
„bogarakat” (Tudniillik a gyakorlat hivatalos célja ez volt.) Csudát! 
Beszélgettünk, sőt fácánra „vadásztunk” (A kelő fácánokat próbáltuk kővel 
vagy bottal megdobni. Talán valakinek egyszer sikerült is, azért voltunk 
olyan lelkesek.) A buszhoz délután egy órára kellett visszamenni. Nagyon- 
nagyon szép délelőttök voltak, és akkor úgy éreztem: ez a boldogság. Egy 
kicsit egyedül lehettem a gondolataimmal (a buszút egyórás volt ki és 
egyórás be), elképzeltem, hogy majd milyen okosan és szépen rendezem be 
az életemet. Mondom, ezek a rovargyűjtési gyakorlatok örökre megmaradtak 
bennem, és örökre lelkesítő élményt idéznek fel. Talán éppen ezekért érte 
meg Szegedre szakközépiskolába járni. (Az más kérdés, hogy a hiányzó 
rovarokat tavasszal az Oroszlán utcai állatkereskedőtől kellett megvenni.)

Legközelebb csak harmadévesen jutottunk ki Ásotthalomra, de akkor 
ősszel minden hónapban. Szeptember 20-án Kállai Józseffel („Sikkasz 
Tóni”) erdőbecslés, és ugyanebben a témában novemberben is ott voltunk. 
Rám semmilyen hatást nem tett sem az oktató, sem a tárgy. (Ez 
megismétlődött aztán -  „magasabb szinten” Sopronban is.) A szeptemberi 
alkalom azonban mégis nevezetes volt. A „Juhász Gyula-i kék” égről és a 
nyíló homoki kikericsekről. Mindkettő legszebb középiskolai emlékeim közé 
tartozik.

Október 4-én Bogárral (és a Sanyi bácsi vezette teherautóval, mert nem 
mindig busszal jártunk ám!) szakadó esőben ismerkedtünk a Solymos Rezső- 
féle fenyő-(hosszúlejáratú)ültetési kísérletekkel. (Nem tudom, vajon néhány 
évtized múltán fogja-e valaki -  akár illuminált állapotban is ezeket a 
Solymos-féle fákat ölelgetni?) November 3-án viszont szüretelni vezényeltek 
ki bennünket. Igaz, ilyen ügyben többnyire Pusztamérgesre jártunk, de úgy 
látszik, ezen az őszön az ásotthalmi agronómusok is kérték a „tanulóifjúság” 
segítségét. Szüretelni egyébként nem szívesen mentünk. Az édes létől 
mindenünk ragadt. Ráadásul a szőlőfürtökkel nem is lehetett olyan jól 
dobálni egymást, mint például a (félig rohadt) paradicsompaprikával.

November második hetében viszont az őszi összefüggő gyakorlatot 
(végre!) Ásotthalmon tartották. Medvecz, Bogár és Pósa János volt velünk. 
Gyérítésben motorfűrészes döntés, darabolás, kéregezés és fogatos közelítés.
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Én ugyan nem ekkor, de megfogadtam, hogy motorfűrészt nem veszek a 
kezembe, így kérgeztem, de leginkább a ló körül foglalatoskodtam. A kezes 
állattal az erősen műszaki beállítottságú tanár rovására még valami hülye 
viccet is csináltam, amit Pósa hónapok múltán is emlegetett. Ennek a 
részleteire azonban nem emlékszem (akkor nem jegyeztem fel, csak a tényt). 
Utóhatása is lett: Pósa még a bükki nyári gyakorlaton is a kezembe adatta a 
motorfűrészt, de dolgozni akkor sem tudtam vele; éppen „elromlott.” így 
aztán úgy kaptam az érettségi mellé -  „erdőgazdasági szakmunkás” 
bizonyítványt, hogy nem ismertem, nem próbáltam ki a motorfűrészek 
kezelését. Azóta sem.

Az ásotthalmi őszi eseményekhez visszatérve egy gyakorlatot kell 
megemlítenem december 13-án, amit Medvecz-cel, békésen töltöttünk el. Ez 
a béke viszont tavaszra, a „Petőfi ’73” idejére, elpárolgott. A március 15-ei 
„események” kapcsán a résztvevő diákok különböző (évtizedek múltán is a 
„bennfentes elvtársak” által emlegetett) fegyelmiket kaptak, míg az 
osztályfőnökünk, Czékus Tibor -  a megaláztatásokon túl -  szintén fegyelmit. 
Ez Ubulhoz visz vissza bennünket, mert az egyik nemzetiszín zászlót ő (is) 
vitte. Óriási bűn! S ez az osztályban daccá „fejlődött” így a következő 
évben esedékes szalagavató előtt Ubul javasolta: semmiféle szalagavató ne 
legyen. Legfeljebb ha az iskola ragaszkodik hozzá -  bent az 
osztályteremben, ahol a névsorelsők, vagy padsorelsők feltűzik a szalagot, s 
aki akarja, az viseli, aki nem, annak ott a (fából készült, fedeles) szemétláda. 
Az „Ubul-féle megoldást” hiába támogatta az osztály zöme, jött az igazgatói 
(Obermayer György, „Róka Gyuri”) ukáz: szalagavató márpedig lesz!

Hogy a „Petőfi ’73” hogyan kapcsolódik Ásotthalomhoz, mindjárt 
meglátjuk. Amikor 1973 őszén, november közepén Ásotthalmon tanvadá
szaton voltunk, a Jugoszlávia felőli határbarázdába engem küldtek azzal, 
hogy a ,jugók” felé ne lőjek, csak a magyar oldal felé. Azt hittem, hogy a 
szélen, sarokpuskásként nekem akarnak kedvezni, de nyúl nem jött sem a 
sorokra, sem középre. (Az ásotthalmiak azt a néhány nyulukat nem velünk 
akarták meglövetni.) Hogy a kiválasztásom erre a „bizalmi helyre” nem volt 
véletlen, ez tavasszal beigazolódott. (Addig csak a „bennfentesek” -  értsd az 
osztály besúgói -  emlegették.) A következő március 15-ei ünnepségre csak 
az iskola legmegbízhatóbb diákjai mehettek, az előző évi „ünneplők” nem. 
De hogy még a vadászatokon is figyeltek erre, elképesztő. (Én egyébként 
úgy lettem „megbízható”, hogy éppen ’73 márc. 15-én délelőtt hoztam ki a 
kórházból Vén Zoltán osztálytársunkat, így nem „keveredhettem bele” az 
„eseményekbe” Igaz, a ránk erőszakolt szalagavatón való viselkedésemért -  
ha nem is „politikai okokból” -  megkaptam a szigorú megrovást.)
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Tartozom még annak megemlítésével, hogy ’73 őszén az összefüggő 
gyakorlaton jártunk az Ásotthalmi Erdészet fagyártmányüzemében. 
Különösebb hatást nem tett ránk. Ekkor néztük, nézhettük meg az iskola 
gyűjteményét is, mert mondták: a gyakorlati érettségi vizsga Ásotthalmon 
lesz. (Ugyancsak ekkor bohóckodtunk sokat a „Tito =az imperialisták 
láncoskutyája” időszakban épített, ekkorra már kiszedett betonbunkerok 
között.)

Valóban, 1974. június 11-én, kedden, Ásotthalomra mentünk. Reggel 
(vagy talán éjjel) esett az eső. A természet, az erdő a legszebb, csillogó képét 
mutatta. Mi persze izgultunk. Osztálytársunk édesapja, Daróczi Ambrus 
nyugtatgatott bennünket: — Fiúk! Négy évet tanultatok, lehetetlen, hogy ne 
tudjátok a feladatokat.

Én egytől féltem (természetesen az általános vizsgadrukkon kívül); a 
motorfűrészes tételektől. Ráadásul azok általában kétszemélyesek voltak. így 
szurkoltam, hogy olyat a névsorban előttem lévő se húzzon. Bár ezek a 
tételek addig, amíg rám került a sor, „nem mentek ki”, én sem kaptam.

Előttem Ubul madár- és emlősfelismerést, én rovarfelismerést húztam. 
Kettőnket bezártak a szakiskola szertárába azzal, hogy majd jön a bizottság. 
Nagy Jánosnak az emlősöket és madarakat a padokra rakták, míg nekem 
vagy három dobozt adtak, tele rovarokkal. (Lám, az ásotthalmi 
„bogárgyűjtés” így ért körbe!) A feladat így, első hallásra egyszerűnek tűnt 
(a többiek irigyeltek is érte), de mivel egyikünk sem volt „virtigli” erdész, 
nem nagyon boldogultunk. Nekem legalább 15 rovart kellett megismernem, 
de alig jutottam el 8-ig, legfeljebb 10-ig. A sok cincérek, lepkék közül nem 
tudtam 15-öt kiválasztani, amit -  legalább magyarul -  képes lettem volna 
megnevezni. Ráadásul Ubul sem tudott segíteni, mert ezt a tételt „impasszra 
tette” S volt neki a madarakkal éppen elég baja. Igaz, én ebben némi jártas
sággal bírtam, de például az emlősökre nem fordítottunk figyelmet. Ubulnak 
ez lett a veszte, mert a nyestet és a nyusztot -  miként arról a magas bizottság 
meggyőződhetett -  nem tudta megkülönböztetni.

Egyébként pedig úgy próbáltunk magunkon segíteni, hogy a nyitott 
ablakon keresztül a társainkat „interjúvoltuk meg.” Ahogy a vizsgáztatás 
haladt az erdőben, a már szerepeltek visszajöttek az udvarra. Őket próbáltuk 
a fel nem ismert állatokról megkérdezni, de bizony használható feleleteket 
nem sokat kaptunk. Tehát a tételünk elméletben talán könnyű volt, de mivel 
ezekre a témákra senki sem fordított nagyobb figyelmet, a precizitás 
elmaradt.

Az érettségiztető bizottság utolsónak minket kérdezett ki. Ubul a nyest- 
nyuszt problémán úsztatta el a „dicséretesen megfelelt” minősítését (mert
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ebben az évben érettségin jegyeket nem kaptunk), míg én nagy 
magabiztosságot mímelve elkezdtem a rovarokat sorolni. Egyiket-másikat 
már kétszer is mondtam Obermayer György „igazgató elv társinak , amikor 
odajött az érettségi alelnöke, Fila József. Ő is kiváncsi lett a tudásomra, 
úgyhogy neki is elmondtam, amit tudtam. Mivel a 15 darab sehogyan sem 
jött ki, az igazgató rábökött egy általam addig következetesen kihagyott 
bogárra: ez mi? Én meg kivágtam: zöld cserebogár! Ja, az, zöld cserebogár -  
és mosolygott. Aztán világosítottak fel a többiek -  talán éppen Ubul hogy 
olyan nincs. Az rózsabogár lenne. (Talán nem véletlen, hogy Sopronban is 
megbuktam az erdővédelem-szigorlaton ...)

A középiskolai ásotthalmi szereplésem ezzel véget ért. Nem is jártam ott 
csak 1983-ban, a százéves ünneplések után. Álmaimban azonban sokszor 
megjelenik. Még a Kiss Ferenc Emlékerdő is. A valóságban viszont éppen 
ott, az ásotthalmi bekötőútnál igazoltattak többször is a határőrök akkor, 
amikor Szeged -  Baja(-Pécs) között stoppoltam. Ahhoz képest, hogy 
valamikor még fegyverrel is ballaghattam a felszántott határsáv baráz
dájában

Nagy János „200 tojásos” (tudniillik szerinte a bizottságnak ennyi 
ajándékot kellett a sikeres felvételi érdekében vinni) mezőgazdasági 
gépészmérnök lett Gödöllőn. Az „ásotthalmi gyerek” minden érettségi 
találkozón -  mint a középiskolás évek alatt is -  központi figura volt. Hogy 
aztán jöjjön a hír: gyomorrákban meghalt. O volt az 1974-ben végzett 
osztályunk legelső halottja. Vajon vele Ásotthalmot is emlékeink 
legmélyebb zugába temessük el? Ez nem fog sikerülni.

Amikor a Magyar Országos Levéltár 1867-től 1944-ig terjedő összes 
erdészeti anyagát néztem át (ez a több száz folyóméter irat 15-20 évet vett 
igénybe!), voltak kitüntetett témáim. Ezek nemcsak a kandidátusi 
dolgozatomhoz kapcsolódó alföldfásítási, vagy az akadémiai doktori 
disszertációmmal összefüggő erdélyi iratokra vonatkoztak, hanem más 
egyebekre is. Utóbbiak között szerepeltek az erdészeti oktatás, benne az 
erdőőri szakiskolák dokumentumai. Érdekes módon ezekből meglehetősen 
kevés maradt fent. Az 1913-ig teijedő iratselejtezés szempontjait ugyan nem 
ismerjük, de a szakiskolák alapítására, működésére vonatkozó dokumen
tumok valószínűleg akkor kerültek kiemelésre, megsemmisítésre. Ennek 
ellenére mégis találtam Ásotthalomra vonatkozóan is néhány írást, 
amelyeket most, az alapítás 125. évében, a jubileumi kötet céljaira adtam át.
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Azóta két újabb levelet is megkerestem. Az első Illés Nándor 1883. 
október 19-én kelt írása, amely az iskola indulásáról, Révész Károly, első 
igazgató munkába állásáról szól.

A második egy tanulónak jelentkező ifjú kérvénye, amelyben az akkor 
induló iskolába pályázik. (Lásd a 4. és 5. számú mellékleteket.)
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EURÓPA KÖZEPÉN

Burian, J. -  K ocí, J -  Krempa, I. -  Tykva, B.
(fordította: dr. Oroszi Sándor)

Az Erdészettörténeti Közlemények sorozatban a felvidéki látnivalókról 
már négy útikönyv jelent meg (kétszer Selmecről, továbbá a Magas-Tátráról 
és a Szepességről). Ezek természetesen magyaroknak, legtöbbnyire 
erdészeknek, bányászoknak készültek. S mivel történeti sétákra hívtak, 
történeti, ráadásul magyar történeti forrásokból táplálkoztak. Ez nem jelenti 
azt, hogy az évtizedekig fennállott államformáció, Csehszlovákia múltjára 
vonatkozó irodalmat ne gyűjtöttük volna. Természetesen leginkább a 
magyarul is hozzáférhet ökre összpontosítottunk. Ebbe a csoportba tartozott 
a Kardoss János gimnáziumi tanár által írt, és 1930-ban „Rimavská 
Sobotán-ban megjelent „A csehszlovák nemzet történelme” című mű, 
amelyet abban a korban középiskolai tankönyvként is használtak.

Ugyanakkor érdekelt, hogy vajon a külföldnek, a nem magyaroknak, 
hog)>an is mutatják be az említett szláv népcsoport (vagy -tok) történetét. S 
ekkor jutott eszembe, hogy még az 1980-as évek elején, amikor nyelveket 
tanultam, ,,ujjgyakorlatként” lefordítottam én egy cseh szerzőgárda által 
írott könyvecskét, az ,, Európa közepén ”-t.

Most ezt a művet -  néhány kisebb kihagyással, amelyek elsősorban az 
illusztrációkra vonatkoztak és / . . . /  jellel jelöltem -  érdemesnek tartom 
közzétenni. Azzal, hogy a csehek államuk szétválása előtt így látták történel
müket.

Érdemes figyelni az arányokra, mind földrajzi, mind történelmi 
értelemben. Maguk a szerzők egyébként nem középiskolai tanárok, hanem a 
prágai egyletem és kutatóintézetek megbecsült munkatársai (voltak). Kezük 
alól számos tudományos értekezés került ki, melyekből egy-kettő az Országos 
Széchényi Könyvtárba is eljutott. A fordítás alapját pedig az 1980-ban 
Prágában megjelent ,,Meze de Eüropo ” című könyv adja.

Végül utalok rá, hogy a fordításban szándékosan hagytam a „Nagy- 
Morva Birodalom ” és egyéb, a magyar történelemkönyvekben másként 
szereplő kifejezéseket, szintúgy a felvidéki városok nevét is az eredeti 
alakban közlöm. (Érdekességként említem meg, amit a könyv megjelenése 
idején, a 80-as évek elején olvastam /akkor vettem utoljára kezembe 
politikai-közéleti lapokat/: az érettségiző prágai diákok nem tudják, hogy a
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történeti Magyarországra használt,, Uharsko ” az napjainkban „ Madarsko ” 
Ezért is tartom fontosnak itt is megtartani az általuk használt kifejezéseket.) 
S a fordítói kommentároktól, pontosításoktól meg kimondottan tartóz
kodtam.
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„A szellemi igényt lehetőleg kielégíteni -  csaknem zárójelesen írta 
ezt müvéhez, a Képek a cseh nemzet históriájá-hoz Vladislav Vancura, a 
cseh próza ritka mestere. így válaszolt arra kérdésre, hogy miért született a 
múltnak egy régi cseh leírása. Ennek a könyvecskének, amely józan tollal és 
távirati tömörséggel készült, egy kicsit más a célja: megismertetni az olvasót 
a már több mint hat évtizede Európa közepén közös államban élő két nép -  a 
cseh és a szlovák -  történetének korszakaival és fordulópontjaival.

Az összeállítás -  egy ezeréves eseménysokaságban lapozva -  egyáltalán 
nem ad teljes képet. Mégis ez a kevés oldal is képes megmutatni az 
olvasónak a történelmi események fő irányait, azok értelmét. A cseh és 
szlovák történelem évszázadai megmagyarázzák, hogy a harc a szabadságért 
és a társadalmi igazságosságért, amiért küzdöttek és hullaták a vérüket a 
husziták, a forradalmi demokraták vagy az elmúlt két világháború hazafiai, 
milyen legfontosabb célokat követett és eredményeket ért el.

I. Nemzeteink történetének kezdete

A dolgok kezdete és történetisége, a természeti és társadalmi jelenségek, 
maga az ember, a néptörzsek, nemzetségek és nemzetek problémája régóta 
izgatják az emberi fantáziát. A régi tudósítások, az új kutatási eredmények, 
amelyeket akár tárgyi leletek, akár eddig ismeretlen forrásokból merítettek, 
élénk érdeklődést keltenek.

Nemzeteinkben rendkívül nagy az érdeklődés a régi hagyományok iránt. 
A cseh és a szlovák nemzet, amely a XVIII. századtól durva nemzetiségi 
elnyomástól szenvedett, történelmének dicsőséges fejezeteihez fordult, hogy 
abban a jobb jövőre támaszt és reményt találjon. Már nemzeteink felrázóinak 
legelső generációja szenvedéllyel mélyült el a nép régi időinek tudományos 
kutatásában, annak irodalomtörténetébe és nyelvébe, bár a kutatóknak ekkor 
még nem volt elég hitük a nemzeti egység megőrzését és elteljesztését 
illetően. Ez a nemzedék dicsőítette az elmúlt nagyságokat, de csak arról 
gondoskodott, hogy a csehek és szlovákok régi tettei ne felejtődjenek el.

A cseh hazafiak fiatalabb, bizakodóbb nemzedéke -  Josef Jungmann 
(1773-1847) idejétől kezdődően -  már hangsúlyozta és részletesen kifejtette 
a nemzeti múltat és nagyságot, és azt a kortársaknak példaként mutatta. A 
történelmi emlékeztetéssel felkeltették a hazafiúi érzelmeket, és a legyőzött 
nemzet öntudatát erősítették. Ugyanakkor a hazafiak harcoltak a nacionalista 
történetírás szlávokat alábecsülő magatartása ellen. A XIX. század első 
harmadában, amikor már kialakulóban volt az európai régészet, a cseh 
kutatók az elsők között voltak, akik megismerték azokat a jeleket, amelyek a
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nemzeti történet kezdeteire utalnak, arra az időszakra, amikor még nem 
létezett írásos információ. Azt kívánták, hogy a régészeti leletek igazat 
adjanak annak az elméleti vélekedésnek, amely egyik vagy másik nép egy 
bizonyos területen való megtelepülésére vonatkozik, és megerősítsék 
országaink leginkább szláv időszakára utaló előzetes feltevéseket.

Az elméleti vélekedések addig csak Kosmas Krónikájának legendáiban 
találtak alapra, amelyek a XII. század első negyedében lettek lejegyezve. 
Ebben a szerző gyakran más országbeli krónikákból, évkönyvekből nem 
pontosan átvett, vagy általánosan félrevezető adatokat is közöl.

A szláv történelem kezdeteiről szóló romantikus hazafias elképzeléseket
-  dicsőítő elképzelések a valamilyen régi szláv aranykorról -  összegezte a 
leghíresebb XIX. századi cseh történész, Frantisek Palacky (1798-1876), aki 
politikus és kulturális szervező is volt. Ezt a korszakot ő a szláv demokrácia 
korának írta le, amit szembeállított a német feudalizmussal és az 
autokratikus római egyházzal: „A szlávoknak, a nyugodt és jámbor 
nemzetnek, csak a legősibb államszervezet volt alkalmas, és a politika tekin
tetében még éretlenek voltak ... Felettük nem volt egyeduralkodó, ők maguk 
nem akartak sem uralkodók, sem szolgák lenni; közöttük ugyanaz a szabad
ság, ugyanazok a jogok és kötelességek, valamennyi polgár részvételi joga 
volt meg. Az uralmuk okvetlenül demokratikus volt. Ezért nekik kezdetben 
sem örökletes hercegeik, sem elkülönült osztályaik nem voltak

Ezek az idealista fejtegetések a lényegüket tekintve tényekkel 
alátámasztottak, hiszen a legrégibb szlávok már országaikban éltek akkor, 
amikor az ősközösségi társadalom a törzsi-nemzetségi szervezetben a 
delelőpontjára jutott. A társadalom hűbéri széttagolódása náluk csak később 
jelent meg. Az azonban fontos tény, hogy az osztálynálküli társadalmi forma 
nem valami szláv sajátosság, különlegesség: az egész emberi társadalom 
általános fejlődésmenetének állomása, ahogyan azt a marxista-leninista 
történettudomány bebizonyította.

Az idealista, tudománytalan elméletek a legrégibb cseh szlávokról 
alátámasztást találtak a Dvűr Královében és Zelená Hora-ban talált 
kéziratokban. De a XIX. század végén a korszerű cseh tudomány rájött, hogy 
azok nem valóságos dolgokról szólnak.

A kéziratok hitelességét érintő kérdés ma már csak történelmi érdekesség, 
de azok, mint a nemzeti reneszánsz művei, művészi szempontból 
szépségesek. A kéziratok ihlették a népművészet és a a zene művelőit 
alkotásokra, amelyek értéke maradandó. És nem akármilyen művészeket! 
Elsősorban Josef Mánest (1820-1871) kell megemlíteni, aki a művészi 
megjelenítésben kereste a tipikus szláv nemzetit, s így ő főleg az említett
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kéziratokból merített. Ebből ismerte meg az akkori nép életét és jellemét, 
amelyet a fejlődést célzó művészet gyökereihez ért el.

Manes ugyanúgy kereste az archaikus elemeket az antik építészetben is, a 
népi építőművészetben és az összegyűjtött régészeti leletekben, amelyek 
alapján egy egyéni és erősen érzelmes díszítőművészetet teremtett meg. 
Mánes-t Mikolás Ales (1852-1913) követte. A szláv típusnak kő- és bronz 
műveivel monumentalitást adott Josef Václav Myslbek (1848-1922). 
Érdeklődése a népdal iránt és azok rajzba történő átültetése a hozzá 
hasonlóan nagy egyéniséghez, Bedrich Smetana (1824-1884) zeneszerzőhöz 
közelítette, aki a cseh nemzeti zene megalapítója volt.

Legrégibb történelmünk megismerésében a cseh és szlovák régészek 
lépésről lépésre haladtak előre. Eltávolították róla a romantikusan kritikátlan 
elemeket és az egyéni magyarázatokat. Pontosították a helyeket, az 
időpontokat és a bizonyítékokat. Új szakaszt, minőségileg is minden 
eddiginél magasabb szintet jelentett, jelent a legújabb kor. A régészetben és 
az őstörténetben elkezdik alkalmazni a tudományos elméleteket a 
társadalomra, és ezek éles logikáját a társadalmi történésekre.

A dolgozó nép 1948. évi győzelme után a Csehszlovák Tudományos 
Akadémia és a Szlovák Tudományos Akadémia alapításával rendkívül jó 
feltételek teremtődtek a régészeti kutatásokhoz; a feltételeket létrehozták, a 
kutatásokat közvetlenül támogatják és hatalmas gazdasági és szervezeti 
alapjaik vannak. Ez tette lehetővé azokat a meglepetésként ható leleteket, 
amelyeket Dél-Morvaországban (Mikulcicé-ben és máshol) és Nyugat- 
Szlovákiában találtak. Ezek nemcsak nekünk, hanem az egész világ 
kultúrkörei számára értékesek. Ugyanekkor a bohémiai kastélyterületek 
kutatása is kibontakozott, amely szintén lehetővé tette a korai történelemre 
vonatkozó értékes ismeretek szerzését. Például a legutóbbi időkben a X. 
századi temetők kutatásai megerősítették azt, hogy a Premysl-ház Prágájának 
közvetlen kapcsolata volt a Nagy-Morva Birodalommal, és bebizonyították a 
Nagy-Morva Birodalom megszűnte utáni időkben Bohémia önálló kulturális 
fejlődését.

A szlávok megérkezése földünkre

A szlávok i.sz. 500 körül kezdtek behatolni országaink területére. A mi 
szláv őseink a déli szlávokhoz tartoztak, és a Dnyeszter-Don környékéről 
jöttek. Az akkori szláv lakótelepüléseket mezőgazdasági kolóniák 
jellemezték. A régészeti ásatások felszínre hoztak gazdag, egyszerű szláv 
eredetű kerámiákat, szakmai néven „prágai típusúakat” A legrégibb prágai
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vár területén feltárt sánc megőrizte és csaknem szimbolizálja a mi legrégibb 
időszakunkat, a IX. század második felét. Bizonyítja az akkori szlávok 
erődépítési technikáját. Az agyagsáncoknak belső gerendaépítményük volt, 
cölöpsor a tetején és a külső oldalon kőburkolat. A mély árokkal ez a 
támadások ellen hatásos akadály, és védelem a vár védői számára.

A szlávok a VI. században kapcsolatba kerültek az avar törzsekkel, akika 
Duna környékét foglalták el, és a hatalmas frank Meroving-dinasztiával, 
amely ugyanebben az időben kezdte el a terjeszkedést keleti irányba.

A francia évkönyvszerző, Fredegar a VII. század hatvanas éveiben leírta 
Samo kereskedő útját. Amikor a szlávoknak el kellett kezdeni a védekezést 
az avarok támadásai ellen, Samo akkor érkezett meg a szlávok közé (623- 
ban), és a szlávokkal együtt harcolt az ellenség ellen. Samo annyira jeles 
volt, hogy a szlávok megválasztották őt nemzetségük vezérévé, amit ő 
győzedelmesen vitt egészen haláláig 659-ig, tehát 35 évig.

Fredegar is megjegyezte, hogy körülbelül a 631-632. évben Samo 
összetűzésbe keveredett a frank uralkodóval, Dagobert-tel, és ezért a frankok 
a szlávokkal szemben agresszívek voltak. Fredegar írt a frankok sikertelen 
hadjáratáról és vereségéről Vogastisburg alatt. Ennek a csatának a helyét 
máig sem sikerült meghatározni. Nem ismerjük a pontos határát az említett 
Samo uralkodó, illetve a tözsek földjének, amit az idegen támadások ellen 
megvédtek. Az avarok hatalmának hanyatlásával a Duna mentén rendkívül 
kedvező feltételek keletkeztek ahhoz, hogy a szláv települések a Duna és a 
Morva mentén szétterjedjenek. Ezen a területen keresztezték egymást az 
európailag jelentős kereskedelmi utak. Itt vezettek azok az utak, amelyek 
Franciaországot, Bizáncot és Keletet kötötték össze. Itáliából itt lehetett 
észak felé, Krakkó és tovább, a Balti-tengerig és keletre, Kijevbe menni. A 
gyümölcstermő alföldek, a táplálékadó erdők az alföldeken és a nyirkos 
területek nagyszámú népességnek adtak nyugodt fejlődési lehetőséget. „És 
hosszú idő után letelepedtek a szlávok a Duna mentén. Utódaik 
szétszóródtak az országban és neveket választottak maguknak a helyek 
alapján, amelyeket ők elfoglaltak: a Morvához érvén és ott letelepedvén, 
elnevezték magukat morváknak és mások pedig cseheknek.” Legenda a régi 
időkből.

A Nagy-Morva Birodalom

A termelés erősödésével a gazdaság, különösen a mezőgazdaság, de a 
kézműipar és a kereskedelem is, továbbá a kedvező természeti és földrajzi 
feltételek elősegítették a társadalmi változásokat. Az egyszerű ősközösségi
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társadalom kezdett szétesni, és megjelentek a hűbéri kapcsolatok csírái. A 
belső társadalmi szerkezet, de a külső kapcsolatok is, megkívánták már a 
VIII. században egy korai államalakulat létrehozását, amely Nagy-Morva 
Birodalomként vonult be a történelembe.

Ebben a hatalmat a Mojmír-dinasztia ragadta magához. A Nagy-Morva 
Birodalom létrejötte aranyfejezete volt nemcsak a mi, hanem az európai 
kultúrának is. A csehek és a szlovákok közös történelmének hajnalán a mi 
területünkön jött létre az az állam, amely gazdaságával, kultúrájával és 
általános jelenlétével fontos helyet foglalt el a kora középkori Európában. Ez 
az aranyfejezet alapokat adott a csehszlovák állam hagyományaihoz is, és a 
szláv kölcsönösség és egység eszméjéhez.

A Nagy-Morva Birodalom Frankhon és a Bizánci Császárság között terült 
el. Szomszédos volt az alpesi országokkal, és közel volt a felső-itáliai 
területekhez. A központi területhez közvetlenül kapcsolódtak a pannóniai 
szlávok (mostani magyar terület a Duna jobb partján) és más országok a 
Dunánál, és a nyugati szláv törzsek nagy része. Ekkor rendkívül nagy 
jelentősége volt a Bohémia és a Nagy-Morva Birodalom közötti 
kapcsolatnak. A cseh törzsek, amelyek a legközelebb laktak Frankhonhoz, és 
szomszédosak voltak a bajorokkal és a szászokkal, a belső szláv területeket 
elzárták a germán terjeszkedés előtt. A frank befolyás a keresztény ideológia 
terjesztésével viszont áthatolt, és segítette a feudális fejlődést. Ezért a 
nemzetségfők támogatták a kereszténység tanainak terjesztését, de 
ugyanakkor aggódtak az idegen hatalom befolyásától, amit a hittérítők 
hoztak magukkal. A bajor hittérítők területünkre már a VIII. és IX. század 
fordulóján behatoltak. Ők jelentős összeütközésbe kerültek a Nagy- Morva 
Birodalom uralkodóival. Ezért Rastislav herceg a bizánci császárt, III. 
Mihályt kérte, hogy küldjön Morvaországba alkalmas hittérítőket. Mihály 
küldött két müveit, görög származású testvért, Konstantint és Metodot, akik 
tudták a szláv nyelvet. A görög ábécé alapján megalkották a glagolita írást, 
amely alkalmas volt a szláv fonetika jelölésére. A liturgikus és más 
szövegeket lefordították szláv nyelvre, és így lerakták az alapjait a mi antik 
irodalmunknak.

A kereszténység terjesztése, elfogadása a korai feudális államokban 
politikailag is nagy jelentőségű volt. Azt nyugati térítőktől átvenni poten
ciális és valós veszélyt jelentett a Nagy-Morva Birodalom számára. Nem is 
szólva a nyelvi problémákról. Az alapvető dogmákat minden térítőnek a 
törzseknél a helyi nyelven kellett kifejtenie, hogy a hallgatóság őket 
megértse. Tehát fontos volt, hogy az új prédikátorok milyen származásúak, 
nemzetiségűek lesznek. A klérus emberei, a kora feudális társadalom
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alakítóinak egyetlen rétege, akik tudtak írni, egyedüli teremtői voltak az 
adminisztrációnak, a diplomáciának. A bajor térítés megengedése tehát azt 
jelentette volna, hogy a szláv területeket a bajor hercegek befolyásának 
engedik át. Azok, Nagy Károly birodalmának (IX. század második fele) 
felbomlását követően, vezető, de legalább egyenrangú helyzetet szerettek 
volna elfoglalni az újraformálódó Kelet-Frank Birodalomban, és saját 
terjeszkedési irányukat kelet felé, a szlávok felé tették.

Ratislav történelmi szerepe az volt, hogy ezt a veszélyt érzékelte, majd 
egy időre meg is szüntette. Ratislav eszmerendszeréhez még megjegyzendő, 
hogy az egy önálló kulturális eszme, egy hatalmas program, amellyel sok 
évszázaddal megelőzte a nemzeti államok egypártpolitikai programját. 
Ratislav ugyanis megértette, hogy az ő nyugati szomszédai mindig csak a 
latin nyelvű papok segítségével tudják megoldani az állami ügyeket, mert ők 
ismerik az írás és a nyelv titkát. Ezzel viszont rendkívüli nagy befolyást 
gyakorolhatnak az ő „barbár” uraikra. Ezzel szemben a szlávosított klérus 
nemzeti módon gondolkodik, és valóban támogatja és erősíti az uralkodók 
politikai hatalmát.

Az írás, amelyet Konstantin és Metód alkotott meg őseinknek, bonyolult 
fejlődésen ment keresztül. A végső formájában már most hét szláv nemzetet 
szolgál, és több több nemzet és nemzeti kisebbség elfogadta Közép- 
Azsiában, Szibériában és a távoli északi részén a Szovjetuniónak. A szláv 
egyházi emlékek népeink legrégibb eseményeiről máig megőrizték 
számunkra a legősibb eredeti, területi és nyelvhez kötött, írásokat. Bár az 
egyházi történetírók elsősorban csak a kiemelkedő történeteket írják le, 
mégis bemutatják a korabeli szokásokat, kapcsolatokat és intézményeket is.

A Nagy-Morva Birodalom jelentőségét és tekintélyét tanúsítja az a tény 
is, hogy a rágalmazó és intrikáló elűzött germán papok ellenére VIII. János 
pápa végül 880 júniusában kiadta az „Industrial tuae” kezdetű bulláját 
(„Buzgalomra hívunk fel”). Ezzel a pápa megerősíti Svatopluk herceg kivált
ságos helyzetét a moráviai egyházban, (fő)püspöki rangot ad és illetékes
séget Metódnak, és jóváhagyja a szláv liturgiát a Nagy-Morva Biroda
lomban.

Ez a siker azonban már későn jött, közvetlenül a Nagy-Morva Birodalom 
államjogi hanyatlása előtt. Közben az ország virágzott. A Nagy-Morva 
Birodalom területéről újonnan előkerült nagyszámú régészeti lelet további 
bizonyítékot jelent az antik morvák magas színvonaláról.

A leletek megismertetik velünk azokat, akik ezt elő tudták állítani, 
legyenek azok használati eszközök, tárgyak a szántáshoz és 
kézművességhez, házi használati tárgyak vagy fegyverek és hadi ruhák.
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Valamennyi tanúsítja a morvák jó  ízlését és kulturáltságát a ruházkodásban, 
a hajviseletben és az ékszerek megválasztásában.

Bizonyítják, hogy a luxusdolgokat kezdetben Bizáncból importálták, 
majd helyben átalakították, és sajátos, egyedi termék lett, igazodva a hazai 
kívánságokhoz és elképzelésekhez. Kiásták az ő lakóhelyeiket is -  kiterjedt 
kastélyterületet, impozáns akropoliszókkal -  ,amely sok kilométer védő
zónával voltak körülvéve. A királyság (?) központjában, a Morva és Dyje 
folyók között (amely a Morvába folyik bele és határfolyó CSSK és Ausztria 
között) voltak a kastélyok; egy művelt tájban, mint a fogak, szétszórva. Egy 
arab utazó a IX. század második leiében úgy ír Ratislav királyságának 
fővárosáról, mint „országváros”-ról.

A kastélyövezetben összpontosult a politikai hatalom és a védelmi 
központ. A kereskedelmet és a kézművességet a földsáncok biztosították, itt 
terjedt szét az állami adminisztráció és az egyházi szervezet. Mégis a 
gazdasági élet fejlődése a Nagy-Morva Birodalom társadalmán belül mély 
válságtüneteket és ellentéteket okozott.

A munkamegosztás és a hatalmi erők differenciálódása közvetlenül 
elvezetett a birtok- és a társadalmi helyzet differenciálódásához is. Ezt 
tanúsítják azok a IX. századból származó sírok a Nagy-Morva Birodalom 
területén, amelyek különbözőképpen vannak mellékletekkel ellátva. 
Kifejlődtek a lakosok közötti ellentétek. A nincstelenek csoportját a 
gazdasági fejlődés alig érintette. Létrejött a gazdag iparosok és üzletemberek 
osztálya. Az ő kezükbe gyűlt az egyre nagyobb mennyiségű pénz. Es végül 
itt a főszerepet a herceg és törzse játszotta hivatalával, nagyrészt pedig a neki 
engedelmeskedő hivatali (papi) réteggel és katonasággal.

Ily módon a Nagy-Morva Birodalom területileg és adminisztrativan is 
széttagolódott. Elképzelhetőnek tartják, hogy a területeket legnagyobb 
részben az uralkodó család tagjainak -  mint járadékot -  adták az 
adminisztrációért és az életük fenntartására. Ez az adományozási rendszer 
rányomta bélyegét a következő, Premysl-ház idejére is, hiszen a rendszerről 
már ismereteket szerezhettek akkor, amikor a cseh terület része volt a Nagy- 
Morva Birodalomnak.

„Morvaország uralkodója Svatopluk, a bátor és hatalmas a szomszédok 
elleni harcban, volt három fia, halála előtt szétosztotta birodalmát 3 részre és 
mindegyik fiúnak adott egy-egy rész t...” (VII. /Bíborbanszületett 
Konstantin/: A birodalom kormányzásáról.)

Svatopluk utódainak uralma a régi Morvaország történetének drámai 
időszaka. A magyar törzsek betörése a Magyar Alföldre és Pannóniába a 
Nagy-Morva Birodalmat újjászervezhetetlenül szétzúzták. Azonkívül ott volt
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még a kibékíthetetlen konfliktus Ratislav és Svatopluk között is, amely 
ellentétet a német Regensburgból (csehül: Rezno) szították.

A lovas nomádok tömegesen szállták meg, foglalták el Nagy- 
Morvaországot, lerombolták a kastélyokat (várakat), megsemmisítették az 
állami közigazgatást, a kereskedelmet és a kézművességet.

„Amikor II. Svatoplukot a magyarok megölték és beléptek Pannóniába, 
hét év alatt kegyetlen módon sivataggá változtatták Morvaországot és 
Csehországot, és visszajöttek mint győztesek, szerződést kötöttek Vratislav 
herceggel ” (Liutprad el Cremona: Antapodosis.)

A cseh Premysl-házi állam

Cseh területen a IX. században kezdődött el a szláv törzsek egyesülése. 
Az évszázad második felében terjesztették ki hatalmukat a cseh törzsek, saját 
törzsi hercegük, a Premyslek vezetésével. A területen élő egyéb törzseket 
befolyásuk alá vonva elkezdtek egy egységes államot létrehozni.

Az államalakulat magja Bohémia közepén a prágai hercegség volt, amely 
nevet számunkra a Bajor Geográfus őrizte meg a IX. századból „Fragonea 
(=Prágaföld)” alakban. Kimutatta, hogy ezen a területen mintegy 40 kastély 
(vár) volt. Ez a szám csaknem egybevág azokkal a kutatási eredményekkel, 
amelyeket a korabeli Bohémiával kapcsolatban elértek. Azt jelenti, hogy a 
Premysl-hercegség viszonylagosan magasan szervezett és tömör egység volt, 
tehát az ország egységesítésekor vezető szerepet kaphatott.

A prágai hercegség az egyik legsűrűbb és folyamatosan megtelepült cseh 
területen feküdt. (Az ország legnagyobb részét akkor még áthatolhatatlan 
erdő borította, ami az ország belső részén helyenként kultúrterületekkel 
váltakozott.) A központja a Moldva kanyarulatának völgyében, a 
kereskedelmi utak kereszteződésénél, azon a helyen, ahol a folyón 
kényelmesen át lehet kelni, feküdt. Ide építették a Premyslek a IX. század 
második felében Prága várát. A cseh törzsek Premyslek alatti formálódó 
egyesülése ezt központi helynek tették meg. A fejlődés abban az időben, 
amikor Bohémia a Nagy-Morva Birodalomhoz tartozott (valószínűleg 882/4
-  894) meggyorsult. I. Borivoj (872 előtt -  kb. 889-ig) Svatopluk bohémiai 
alkirályaként a többi cseh herceg között vezető helyet ért el. II. Vratislav 
(915 -  921) még jobban megerősítette pozícióját, és fiát, Václávot (921 -  
935) a kortársai már mint egyedüli bohémiai uralkodónak ismerték el.

Vratislav kisebbik fia -  Boreslav (935 -  972) -  elkezdte kialakítani a 
szervezett államot, amelynek már sok jellemzője korafeudális befolyást 
mutatott. Boleslavnak sikerült leverni és saját akarata alá kényszeríteni
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néhány olyan törzset is, akik hatalmának még ellent álltak. Uralmát 
kiterjesztette magának Bohémiénak a határain túlra is. Megpróbált 
püspökséget alapítani Prágában, hogy befolyását a germán uralmú 
egyházban megerősítse, különösen a regensburgi püspök ellenében, akihez 
Bohémia egyházilag abban az időben tartozott.

Ez azonban csak a fiának, II. Boleslavnak sikerült (972 -  999), 973-975- 
ben. A század végén Vojtéch (Adalbert) herceg foglalta el a püspöki széket, 
aki az erős Slavnik hercegi sarjból való volt. Ok Libicében, az Elba partján 
uralkodtak, és Bohémia nyugati felének nagy része és déli része tartozott 
hozzájuk. A nagybirtokos Slavnik-ok akadályozták a hatalom tényleges és 
teljes egykézbe való összpontosulását, a prágai herceg hatalmát. Boleslav, 
különösen hogy Vojtéch kitartóan izgatta, először kiüldözte a püspököt az 
országból és 995-ben lerombolta a székhelyét Libicében, és a jelenlévő 
Slavnik-pártiakat lemészároltatta. Ily módon Bohémia utolsó része is 
közvetlen uralkodói irányítás alá került, és Prága vezető helye tovább 
erősödött.

A cseh hercegek kezdeti külpolitikája a X. évszázadban a függetlenség 
megerősítését célozta, és a magyarok elleni védekezést, akik akkor még nem 
telepedtek le a Magyar Alföldre, hanem nyugat felé tartottak. Az agresszív 
bajor és szász uralkodókkal a Premysl-ház szerződést kötött. Keleti irányban 
gondoskodtak a kereskedelmi utakról, s a központok biztonságáról 
Lengyelország felé.

A X. század végén Prága már fontos központ volt. A két uralkodói vár -  
maga Prága és Vysehrad -  sok falut, jószágot birtokolva, a kézművesség 
központjává nőtt, és itt sok kereskedő telepedett meg, hasznot húzva az 
átmenő kereskedelemből, amelynek útjai erre vezettek.

Ibrahim ibn Jakub at Tartusa héber kereskedő a Córdobiai kalifa 
szolgálatában 965-967-ben átutazott Közép-Európán. Hátrahagyta 
figyelemreméltó leírását elődeikről, országunkról és fővárosunkról, ahogyan 
ő emlegeti: a fényes lakóhelyről, a termelés és a kereskedelem emberekkel 
teli, élénk központjáról.

A nagymorva időszak a cseh hercegség számára több ponton is jelentős 
volt. Bár a X. században Bohémiában a szláv liturgiát elnyomta a latin, és az 
a XI. században teljesen uralkodóvá vált, mégis a Nagy-Morva Birodalom 
történetéből a cseh tudatban és érzésben sok konzerválódott. Konstantinról 
és Metódról még 1100 után is az első történetíró, Kosmas megemlékezik, 
más ügyekben viszont a szláv liturgia ellen van. A XI. század közepén, 
Oldrich herceg uralkodása idején, Prokop cseh főapát vezetésével Sázava 
faluban (DK-re Prágától, az azonos nevű folyó mellett) rendházat alapítottak,
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és ott szláv szerzetesek laktak, de nem maradhattak az üldözések miatt -  a 
század végéig.

A nagymorva kultúra befolyásáról nagyszámú lelet tanúskodik, amelyek 
megmutatják, hogy a legrégibb cseh társadalom uralkodó osztálya milyen 
erősen, szenvedélyesen sajátította el a Nagy-Morva Birodalom kultúráját és 
életmódját.

Tanúsítják ezt a Budec kastélyterület és a közeli Zákolany temetkezési 
hely ásatásai. Zalov temetkezési helyről -  amely a Levy Hradec kastélyhoz 
van közel -  való az a valószínűleg legfényűzőbb nagymorva aranygyűrű is, 
amelyet cseh területen találtak. A nagymorva kultúra elemeinek 
előfordulását leginkább nyilvánvalóvá teszik a prágai kastély leletei.

A nagymorva befolyás jelentős központja alakult ki a IX. század második 
felében a Zlic-tiek nemzetségkömyezetében. Ezt nyilvánvalóvá teszik 
azoknak a tárgyaknak egy része, amelyek egy Kolín-i hercegi sírból valók. 
Korim kastélyterületen, amely a Zlic-iek székhelye volt, a IX. és X. század 
fordulóján a nagymorva motívumok inspiráló módon való elteijedése 
valósult meg, ahogy ezt a talált ezüstös aranygyűrűk gazdag fitgyegővel 
tanúsítják. Ugyanezt állapították meg archeológusaink a prágai kastélyban is. 
1973-77-ben a prágai kastélyban a lovagterem mögötti részen tervszerű 
kutatást végeztek a szláv osztáriumban, amely a IX. század végéről és a X. 
század elejéről való. A temetkezési helyen, ahol valószínűleg a Premysl 
hercegi törzs tagjait helyezték el, elég nagy számban találtak arany és ezüst 
ékszereket. Ezek nemcsak a közvetlen kapcsolatot mutatják a nagymorva 
központokkal, hanem a cseh környezet alkotó kötődését is a nagymorva 
mintákhoz, és a nagymorva temetési hagyományok megőrződését is a Nagy- 
Morva Birodalom bukása után.

A prágai kastély egyes temetkezési helyeiből differenciálódásra követ
keztetünk, amely a korai feudalizmus jellemzője. A herceg és csoportja, az 
állami méltóságok betöltői irányították a társadalmi termelést.

A kivételes és megkérdőjelezhetetlen hercegi rendelkezési jog vezetett az 
abszolút hatalom gyakorlásához, a bírói joghoz és a teóriához, amely 
alapján a hercegi kizárólagos hatalom jelenik meg. Tehát az egész ország, 
beleértve lakosait is, hercegi birtok lesz. A hercegi nemzetség ily módon 
elitcsoporttá vált, amely részt vesz az uralkodóval az uralkodás 
megszervezésében, és viszonzásképpen részesül az adókból, illetékekből és 
zsákmányból, az akkori állam fő jövedelemforrásaiból.

Az egységes és szervezett Premysl-házi állam megteremtése egybe
kapcsolódott azokkal az alapos változásokkal, amelyek máig hatóak, és a 
társadalom életével is összefüggésben vannak. A feudalizmus kezdetén
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országaink nemcsak a későbbi nemességet alkotó hercegi csoporthoz voltak 
kötve, hanem az országos igazgatási rendi hierarchiájához is, amelybe 
beleilleszkedtek.

Az egykori „Kis-Bohémiá”-ban szokásban volt, hogy a hercegek maguk 
látogatták meg az egyes közösségek tagjait Prága környékén, és az adót 
természetben maguk hajtották be (gyakorlatilag azt jelentette, hogy a herceg 
és csapata olyan hosszan maradt valamely helyen, amíg szószerint mindent 
megevett). De most már ők saját kastélyaikban posztoltatták az 
adminisztrációt, akiknek -  mint aluralkodók -  kötelessége volt az adókat a 
lakosoktól kikövetelni és az ellátást központosítani. Az aluralkodók 
kötelesek voltak gondoskodni arról is, hogy a hűbéres területek védelmet 
kapjanak, és a jogi ügyek megbízottjai is voltak. Ily módon országainkban 
közvetlenül kiformálódott az ún. váruralom, amely az egész korai középkor 
idején működött.

Ez a helyzet fejeződik ki I. Bretislav alaptörvényében, amelyet Gniez- 
noban (csehül: Hnézdno) hirdetett ki, a lengyelországi hadjárat idején. Ez a 
legrégibb törvény a nyugati szlávoknál, s Kosmas krónikája alapján 
évszázadokon át az újabb időkig megőrződött.

A XII. században a szláv lakosok kolóniái szétterjedtek. így az országban 
sok mezőgazdasági területet meghódítottak. Nagy iramban nőtt a 
mezőgazdasági termelés, élénkült a kölcsönös kereskedelem és a piac.

A föld tehát értékesebb lett, és a nemesség igyekszik azt örökletes 
birtokká tenni. Ez vonatkozik mind a hercegtől hűbérül kapottakra, aki a 
XIII. századig magáénak tekinti a birtokosai földjét és lakosait, mind az 
önkényesen elfoglaltakra.

A nemesség, és ugyanígy az egyház is, mindig egyre önellátóbb lett, és a 
hercegtől független. Létrejöttek a feudális nagybirtokok.

Nem sokkal az egyesülés után a Premysl-házi Bohémiát mély válság 
rázta meg. A legfelsőbb uralkodó réteg Bohémiát ugyanis a hercegi törzs 
közös birtokának tekintette. A hercegi kőtrón elfoglalása, amely a prágai 
kastély közepén állt, mindig bonyolult egyezkedésekkel történt, a szabad 
férfiak gyűlése alkalmával választással, akikből azután kifejlődött a feudális 
arisztokrácia, és az az uralkodó osztályon belüli intrikák forrásává is vált.

Az ezredfordulón örvénylik Bohémiában a belső nyugtalanság; 
testvérgyilkos összetűzések a hercegi trón miatt -  az uralkodói trónért, a 
cseh terület birtoklásáért, vagy legalábbis azért, hogy akaratukat 
rákényszerítsék a másikra.

A központi hatalom újjászervezése 1019-ben Oldrich herceg alatt 
kezdődött, aki elfoglalta Moráviát, amelyet a lengyelek tartottak megszállva.
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Az újjászervezést végül fia, I. Bretislav (1035-1055) oldotta meg, aki első 
volt a legkiválóbb Premysl-hercegek között. Uralkodása idején Morávia 
ténylegesen egyesült Bohémiával. így megteremtődött az a területi mag, 
amelyen a cseh nemzet kifejlődött, és amely kevés változással máig együtt 
maradt. Ez most megegyezik a Cseh Szocialista Köztársaság területével. 
Ezenkívül Bretislav a cseh hercegség tekintélyét megnövelte, azt a 
szerencsés hadjárataival és előrelátó diplomáciájával a határokon túl is 
biztosította.

Élete végén I. Bretislav döntött az utódlási rend változásáról is a Premsyl- 
házban. Meghatározta a legöregebb öröklési jogát; ami azt jelentette, hogy a 
halott herceg után a helyét a legöregebb élő, senior Premsyl foglalja el. Ez a 
rend megakadályozta a trónért folytatott véres konfliktusokat, de a 
gyakorlatban nem működött jól. A XII. század második felétől a trónöröklési 
jog visszatért a legközelebbi utódhoz (primagenitura).

Ugyanebben az időben továbbfejlődött a hatalomban való részvétel 
módja is: a herceg legfiatalabb fia, esetenként más hercegek, személyes 
adminisztrációjuk számára nagy területeket kaptak, amelyek fölött a prágai 
uralkodó helyett, nevében ők uralkodtak. Ezek a jövedelemforrások főleg 
Moraviában (Bmo, Znómou és Olomouc környékén) fejlődtek és 
állandósultak. De belőlük nem „hajtottak” oldaltartományok, mint ahogyan 
az néhány nyugat-európai országban történt. Mégis a moráviai Premysl-ház 
több ízben részt vett a trónért vívott küzdelemben, főleg a XII. században.

A cseh hercegség jelentős államalakulat volt Közép-Európában. A belső 
összetűzések és az állami működés ingatag helyzete ellenére sikerült elérnie 
és megőriznie komoly területi rangját, és megállítani a terjeszkedő 
szomszédok törekvéseit. Közülük a legsúlyosabb veszélyt a Római 
Császárság jelentette. Ez nem volt a szó teljes értelmében államalakulat. A 
X. században az egykori Kelet-Frank Császárságból fejlődött ki, és magában 
foglalta a német terület államait, Itália földjét és Frankhon keleti 
tartományait, és a mai Hollandiát. A császár, akit a német államalakulatok 
közép-európai hercegei választottak és a legerősebb rajnai püspökök, 
jogtalanul követelte magának a formális függőséget minden keresztény 
államtól. Az igazi hatalmukat a saját törzsi területeikre terjesztették ki, de a 
többit a pillanatnyi erő tényezők határozták meg.

A Premysl-házi Bohémia akadály volt a birodalmi hercegek és a 
birodalmi egyház előtt. A birodalomhoz való viszony változó volt; függött az 
erők pillanatnyi helyzetétől, a császárság és a cseh hercegség helyzetétől. 
Némelyik Premysl-herceg felhasználta a császárok formális hatalmát, és 
ebből például vitás ügyekben hasznot húzott. Néhány cseh család azzal

126



taktikázott, hogy a császárhoz fordultak a „kollokvium” -  a nemesi gyűlés -  
határozatai ellen, aki úgy tekintette a cseh hercegeket, mint saját alattvalóit. 
Más hercegek elfogadták a császártól a koronát, azaz egész Bohémiát mint 
hűbérbirtokot uralták. így gyengítették a cseh állam függetlenségét, s azt 
másik oldalról hozzákötötték a Birodalomhoz.

1005-ben II. Vratislav és 1158-ban II. Vladislav elérte a királyi címet. 
Mindkét eset csak a római császártól kapott személyes megbecsülés volt, 
nem változott semmi sem azzal, hogy ők királyok lettek, hiszen a cseh 
feudális urak gyűlésén a régi szokás alapján választották és tették őket a 
kőtrónusra. Mégis ez a tény tanúsítja, hogy a XI. és XII. században a 
császároknak gyakran kellett számolniuk a Premysl-ház tekintélyével és 
katonai erejével, mert azok megpróbálták saját politikai elképzeléseiket 
megvalósítani.

A gazdasági élet a korai feudalizmus cseh államában lassan fejlődött. Az 
agrártermelés primitív technikája, a szántható területek terjeszkedésének 
nehézségei és a nagyobb terméseredmények elmaradása fékezték a termelés 
növekedését és a csere nagymérvű élénkülését.

Viszonylag magasabb agrárfejlődési fokot értek el a szerzetesrendek 
mezőgazdasági területein. Ebben az időben a feudális urak legnagyobb részt 
megelégedettek az eredeti kizsákmányolással. Elsajátították maguknak a 
szolgák munkájának eredményét, és továbbfejlesztették a természetbeni 
járandóság szabályozását.

Fontos változások csak a XII. században történtek. Körülbelül ennek a 
századnak a közepén erősödött meg szemmel látható módon a helyi szláv 
lakosság belső földfoglalása. Új termőterületeket létesítettek (lehet, hogy 
csaknem 2/3-át a ma használatos területeknek), és emelkedett az 
agrártermelés, megélénkült a csere és a piac. A föld értéke állandóan nőtt, és 
ezért a nemesség minden módon megpróbált földet szerezni, különösen az 
uralkodótól. O volt ugyanis csaknem az egész ország és minden ember 
birtoklója. Ezért a herceg megszüntette a közvetlen jutalmazást (a „lelakható, 
leehető”, ideiglenes birtokot), földet adott és a lakosságot hozzájuk rendelte.

Ily módon a nemesség és az egyház a hercegtől egyre kevésbé volt 
gazdasági függésben. Az egykori hercegi szolgák „saját” szolgákká, a 
feudális urak szolgáivá váltak. Mégis az uralkodó a XIII. századig a legfőbb 
birtokjogot, a föld és az emberek fölöttit megtartotta. Csak akkor 
formálódott végképp át tipikus feudális társadalommá.

Ez alatt az idő alatt Prága nagy városi és gazdasági fejlődést mutat. 
Állandó székhelye az uralkodónak és minden fontos állami ügynek. Nagy 
mértékben megnövekedett a lakossága is. Ez felvirágoztatta a környék
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fejlődését is. Élénk kereskedelmi élet összpontosult a Moldva jobb partjára. 
Nagyon valószínű, hogy a XI. századtól kezdve már árusítóhelyek voltak a 
mai Óváros téren. A külföldi kereskedőknek a herceg itt udvart rendezett be, 
és azt Tyn körakadályáról nevezte el.

A 1100. év után a lakóhelyek összpontosulni kezdtek az árusítóhelyek 
közötti területek és a folyó közötti részekre, és a két kastélyt összekötő út 
mellé. A XII. század közepétől kőből építettek házakat, és utcaszerűen 
rendezték el őket. 1172-ben kőhíd kötötte össze a Moldva két partját, amit 
Juditnak neveztek. Ebben az időben Prága már tipikus városi jelleggel bírt, 
és különleges helyet foglalt el Bohémiában és a környező terület városai 
között.

A román stílusú házak az Óvárosban Prága rendkívüli jelentőségéről és 
terjedelméről tanúskodnak a középkor legrégibb időszakából. Máig mintegy 
70 olyan épületet találtak, és mindig új tárgyak kerülnek felszínre. A 
földszintjük részben a föld szint alatt volt, és a házak sok esetben még 
további egy szinttel is rendelkeztek. Az elrendezésük sokféle, attól függően, 
hogy a kereskedőké vagy a magas udvar része volt-e.

A X-XII. századi társadalom kultúrája a szláv lakosság régi hagyomá
nyaiból merített. Különösen gazdagította azt a nagymorva kulturális 
befolyás, de nem utasították vissza az egyéb európai befolyást sem. Máig 
csak az a része maradt meg, amelyeket jórészt az egyházi irodalom 
dokumentál, és művészeti emlékek néhány kiemelkedő szemelvénye.

Az előkerült kéziratokat írták, díszítették és másolták az egyházi 
iskolákban és a kolostorokban egész Európában. Az uralkodói udvarban, a 
főurak székhelyein, a kolostorokban és később a városokban is elterjedt a 
művészi munka. A műhelyek termékei, amilyen műhelyek, például a 
Brevnovsky-, a Jirsky- és az Ostrovsky-kolostorokban, a Vysehrad-i 
fellegvárban és Olomouc-ban voltak, kimagasló színvonalat értek el.

Legnagyobb számban román kori épületek maradtak meg, amely stílus a 
cseh országokban a XI. és inkább a XII. században volt általános. 
Figyelemreméltó fejlődést mutat a freskófestészet a XI-XII. században. 
Kiemelkedő értéke ennek a kornak a Znojmo-i középület festményei.

Szlovákok a Magyar Királyságban a korai feudalizmus idején

A Nagy-Morva Birodalom bukása után a szlávok a szlovák területen 
többé nem újították fel állami önállóságukat. A Premysl-háznak sem sikerült 
biztosítania uralmát a Morava keleti partján. A XI. század végéig egész
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Szlovákia a Magyar Királyság része lett, amelynek keretében a továbbiakban 
a szlovákok története folytatódott.

A szlovák népesség fő gazdálkodási formája a XII. század végéig a 
mezőgazdaság volt. A földet mint a gazdálkodás alapját és a rajta élő 
lakosokat az Árpád-ház uralkodói sajátították ki. Már ebből az időből is 
vannak dokumentumok feudalizmusellenességről, amelyek a földektől való 
menekülés és a feudális kötelezettségek teljesítésének elutasításáról szólnak.

A kézművesség és a kereskedelem a hűbéri kisbirtokokon, a falukban 
teijedt el.

A királyi udvar a vármegyei adminisztráció révén uralkodott.
A korai feudalizmus kultúráját tanúsítja egyik oldalon a nagymorva 

hagyományok néhány elemének továbbélése a kézművességben, másrészt 
pedig a román kultúra behatolása. A művészet az egyház befolyását szolgálta 
a megkeresztelkedett magyarokra és a szláv őslakosságra, kötelezvén őket a 
szláv liturgia elhagyására. Komoly területi szervezetek, pontosan kigondolt 
szerzetesvár-alapítások az egész területen segítették a román stílus 
meggyökeresedését és további elterjedését.

A virágzó feudalizmus

A cseh történelemben a XIII. század jelenti a gazdasági és társadalmi 
elemek változását.

Már a XII. század második felétől fogva elkezdődik a nagy erdős terüle
tek benépesítése. A háromnyomásos gazdálkodás a földművelésben, amely 
fokozatosan a XIII. századtól kezdett elterjedni, megnövelte a mezőgazdaság 
hozamát. Az elegendő termés, amelyet a mezőgazdaság szolgáltatott, jelen
tősen befolyásolta a népesség növekedését. A gabona nagy részét már a 
piacon, az újonnan alapított városokban adták el.

A gazdálkodási mód változásával a társadalom szerkezetében is 
megjelentek a változások. A legfontosabbnak a kizsákmányolás növelését 
ítélhetjük, amely az adózással is összefüggésben volt.

A feudális adózás fő forrása a pénz lett, amit a jobbágytól követeltek.
A pénzbeli adózásba való átmenet lehetővé tette a hűbéruraknak, akár a 

nemességnek, akár az egyháznak, hogy saját területüket ne műveljék. 
Gazdagságukat a jobbágyok nagy száma testesítette meg. Ezért a nemesség 
gondoskodott arról, hogy a jobbágyainak száma betelepítésekkel 
növekedjék; új területeket foglaltak el.

Bohémia rendkívül gazdag volt ezüstércben. Az ezüst lehetővé tette, hogy 
a Premysl-ház külföldi törekvéseit abból fedezze. A gazdasági-társadalmi
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jelleg alapvető vonásai a XIII. században állandósultak, hosszú időre 
meghatározva a gazdaság és az életforma fejlődését.

A gazdasági fel virágozás a cseh földeken a XIII. században kiváló 
feltételeket nyújtott az utolsó Premysl-ivadékok bátor politikájához. I. 
Václáv és II. Premysl támogatta a tömeges városépitéseket, a bányászati 
vállalatokat és a kolonializmust. A nemességgel való kapcsolatban ők mégis 
a régi patriarchikus uralkodói formát alkalmazták, amely az új helyzetben 
használhatatlannak bizonyult. Az egész országban nőttek a feudális nagy
birtokok. Az urak egyre inkább részt kértek a hatalomból.

Már a XII. században igyekeztek elérni, hogy birtokuk szabad rendel
kezésű és a királyi akarattól független legyen. 1189-ben, a mély válság 
idején, amikor a cseh állam három részre volt szakítva, volt a Sadská-i 
(ország)gyűlés. Ott a feudális urak elérték, hogy II. Konrád Ottó herceg -  
megalkotva saját halhatatlanságát -  kihirdette a birtok megszakíthatatlan 
öröklését. íme a hűbéres földbirtokos arisztokrácia virágzásának kezdete, és 
az új idők jele! Nyilvánvalóvá vált, hogy az uralkodó nem tud többé a 
nemesség nélkül uralkodni, és hogy azok akaratától függnek akár az itthoni, 
akár a külföldi ügyek.

Ezért a cseh politika ettől az időtől kezdve szűk osztályokra korláto
zódott, és a nemesség csoportérdekeit szolgálta. Ez a XIII. évszázadban 
teljes egészében végbement. Az uralkodótól kapott adományföldek birtok
lásával és a telepítésekkel a nemesek nagy birtokokat nyertek. Ugyanakkor 
megszerezték saját jobbágyaikkal kapcsolatban a teljes hűbéri jogokat, 
amelyek addig az uralkodói jogokkal voltak összefüggésben. A pénzbeli 
adózásra való áttéréssel és a „szerződéses formával” rendezett jobbágyi 
viszonyokkal létbiztonságot értek el. A gazdasági erő és a politikai 
egyetértés a nemességen belül megerősödött. A XIII. század vége után a 
nemesség kezdte el alakítani az országot, amely nemesség azonban gyakran 
az uralkodó ellen is felléphetett.

Szlovákiában ez az állapot már a II. Ondrej (András) által 1222-ben 
kiadott Aranybullától kezdve létezett, és sokkal gyorsabban végbement, mint 
a cseh földeken. A nemesség új helyzetének jelei a kastély- és erődépítések, 
a lovagi kultúra és a kolostor- és templomalapítások.

András püspök idején, 1215-1222-ben az egyház megpróbálta korlátozni 
az uralkodó és a nemesség hatalmát, de erről a céljáról hamarosan 
lemondott. Később azon volt, hogy mindig növekvő birtokát az uralkodóval 
kötött szerződéssel biztosítsa. Az egyházhoz tartozott az országok mintegy 
harmada. Ugyanakkor kiépítették parókia- és esperesi (egyházkerületi) 
rendszerüket is. Állandóan új rendházakat alapítottak, főleg a ciszterciták és
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a premonteriek, a városokban meg a franciskánusok és a dominikánusok. A 
gyors egyházi fejlődés lehetővé tette a kereskedelmi szemlélet behatolását az 
egész népesség gondolkodásmódjába.

Jól alkalmazták ezt a művészetben, különösen a városokban. Ebben az 
évszázadban a gótikus stílus uralkodott, teljesen meghonosodott, amelyet 
főleg a szerzetesrendek hoztak be. A román szentélyekhez viszonyítva az új 
pompa, a fényes gótikus katedrálisok és a színes díszítések és a realista 
elemek fokozatos megjelenése különösen a városi környezetben hatottak. A 
realizmus a bibliai alakokat a korabeli emberek nézőpontjához alakította, és 
akaratlanul is bemutatta életérzéseiket, szenvedéseiket és érzelmeiket.

A kiterjedt városalapításokkal és a parókiák és rendházak buzgón végzett 
építésével összefüggésben fejlődött az írt és díszített írásbeliség, amiben a 
szerzetesek egyeduralmát jelentő művészi alkotások fokozatosan átkerültek a 
világi (városi) mesterek iskoláiba is.

A kézműves- és kereskedőközpontok már a román korban is a hercegi 
kastélyok körül alakultak ki, továbbá a hagyományos kereskedőhelyeken. 
Fejlődésüket segítette az országban végbemenő településfejlődés. A XII. 
század végén és a XIII. század elején az új városok lakóházainak hálózata 
állandósult. Ezt folyamatossá tette azután az a városépítő igyekezet az 
országban, amely tetőpontját a XIII. század második felében érte el. A 
városépítést tette lehetővé ugyanebben az időben a tömeges kolonizáció az 
országban, a szántóföldek kiterjesztése, a városok élelemmel való ellátása 
érdekében. Más oldalról pedig a városok ellátták a földeket elegendő, jó  
minőségű szerszámmal, amelyekkel a földet jobban meg lehetett művelni.

A városalapítás a király uralkodói politikájának a része volt. Ily módon 
akarta a király megnövelni bevételeit a városokból és a városlakóktól, és 
megerősíteni az ország védelmi rendszerét. A megerősített és virágzó 
városok a nagyurak növekvő hatalmával szemben a királyi hatalom 
támaszaivá váltak. A királyi példát utánozták a világi és egyházi feudális 
urak is, akik saját uralmuk alatt alapítottak városokat és városkákat. A városi 
kereskedők és iparosok kivételével a városoknak félig mezőgazdasági 
jellegük is volt. Teljesen más csoportot jelentenek a bányászvárosok, 
amelyeknek a bánya volt a jellemzőjük, és Szlovákiában a szőlőtermesztő 
városok. A gazdasági és társadalmi változásokkal összefüggésben a XIII. 
században az élet a mezőgazdasági termeléssel foglalkozó helyeken is 
változott.

Az agrártermelés legnagyobb részét már nem az a lakosság adta, amely a 
létrejövő városokban csoportosult. Az erdőirtással nyert termőföld ugyanis 
nemcsak új területeket jelentett, hanem új településeket is. A rendszertelenül
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használt földek helyt adtak a szabályozottaknak. A falvak is megváltoztak. 
Jobban összpontosultak. Az újonnan alapított falvak egyre jobban szabályo
zottak és egyre rendezettebbek lettek. A földek kihasználásában pedig egyre 
ésszerűbb módszert, a háromnyomásos gazdálkodást alkalmazták.

Megkezdődött, állandósult a lakóépület és a gazdasági épületek rendsze
re, a földművelők portabeosztása. A földművelő eszközök egyre nagyobb 
számban készültek vasból, ami a növekvő termelést szolgálta. Az agrár- 
termelés növekedése lehetővé tette a jobbágyi természetbeni adók átváltoz
tatását pénzadóvá. A jobbágyok és a földesurak jogi kapcsolatát rendező 
elveket újrafogalmazták. A jobbágy egyre inkább érdekelve volt a saját 
termelő tevékenységében. De az új jogi rend sem függetlenítette a jobbágyo
kat a feudális kizsákmányolástól.

A XIII. században a cseh állam valódi középkori nagyhatalommá fejlő
dött. A Premysl-házi uralkodók, bár a bonyolult belső helyzettel le voltak 
kötve, megerősítették az állam belső összetartását annyira, hogy az európai 
politikában az országgal komolyan kellett számolni.

I. Premysl (Ottokár) 1197-1230 az uralmat egy mély válságon vezette át. 
Amikor ő 1230-ban meghalt, a fiának már királyi koronát hagyott örökül, és 
erős királyságot, amely az egyik legerősebb közép-európai hatalomnak 
számított. I. Premysl-nek tehát sikerült megvetnie az alapjait egy erős, 
független és nemzetközileg elismert Cseh Királyságnak. Ehhez a politikai 
alapot II. Szicíliai Frigyesnek az 1212-ben kiadott aranybullája szolgálta. Ez 
nagyjelentőségű dokumentum, amely tartalmazza a cseh állam kapcsolatát a 
Német-római Birodalomhoz. A bulla elfogadja a csehek jogát az uralkodó 
megválasztásához és megválasztásában, aztán megerősíti őt a királyi címben, 
továbbá a királyra ruházza a püspökök beiktatásának jogát. Fontos pont: a 
cseh állam területe oszthatatlannak tekinthető. A császársághoz fűződő 
kötelezettségek többé-kevésbé csak jelképesek. így rögzítették a XIII. 
században a cseh állam nemzetközi sérthetetlenségét és politikai befolyását. 
A Cseh Királyság császárságon belüli helyzete az utolsó Premysl-ek 
idejében lehetőséget adott a széles körű terjeszkedő politikához. I. Premysl 
Ottokár politikáját folytatta fia, I. Vencel (1230-1253). Őt a nemesség egy 
része mégis elűzte, és fiát, Premyslet tették meg helyette királlyá.

A Premysl-klán ereje II. Premysl Ottokár idején érte el tetőpontját, aki 
1233-ban született és 1278. aug. 26-án halt meg. A csak 14 éves fiú 1247- 
ben fellázadt saját apja ellen, és a morva határőrgrófságot ítéltette meg 
magának. 1252-ben arisztokratikus házasságot kötött az osztrák földek 
urával. Apja halála után, 1253-ban teljes jogú cseh király lett. Az osztrák 
tartományok miatt jelentős háború tört ki Magyarországgal. Befolyását

132



érvényesítette a megosztott Lengyelországban is. 1270 körül hatalma a 
Krkonose-hegységtől az Adriáig terjedt. Pecsétjén akkor 9 ország volt, ahol 
ő uralkodott; és a következőkben elég erősnek érezte magát, hogy részt 
vegyen a császári trónért folytatott harcban is. A császári uralkodói köröknek 
és a pápának azonban ő már túl erős volt. Ezért 1273-ban a jelentéktelen 
Habsburg Rudolf grófot tették meg császárrá. Ő követelte Premysl-től az 
alpesi országokat, de Premysl, magától értetődően, az ellen élénken 
tiltakozott. A vitát csak háborúval lehetett eldönteni, amit a cseh király 
kezdett 1276-ban, nagy önbizalommal, de a döntő pillanatban mégis 
elvesztett. Ausztriában, Karintiában és Stájerországban a nemesek fellázad
tak ellene, és ugyanez történt Csehországban is, ahol az ellenállást a 
Vitkovic család tagjai vezették. Premysl számára csak egy megoldás maradt: 
gyorsan békét kötni Rudolffal. De az eldöntötte, hogy teljesen megsemmisíti 
a cseh király veszélyesen növekvő hatalmát. Rudolf új harcra kényszerítette 
őt, amelybe Premysl teljesen elhagyatottan ment, szövetségeseitől, de saját 
nemeseitől egyedül hagyva. A Morvamezőn vívott harcban (1278. aug. 28- 
án) II. Premysl Ottokár, akit a vas és az arany királyának neveztek, vesztett, 
és elesett. Habsburg Rudolf a helyzetet teljesen kihasználta, hogy 
meggyengítse a Premysl-házat, s megakadályozza annak újra megerősödését.

Branndenburgi Ottó tartománygróf helyettes uralkodóként vette át az 
ország irányítását a kiskorú II. Vencel helyett, aki 1271-ben született. Az ő 
uralkodása az ország romlását hozta; a meggyöngült központi hatalom miatt 
belső széthúzásoktól szenvedett; a nemesség harcolt gazdasági-politikai ereje 
érvényesítéséért. Ottó Vencelt az országból száműzte, és később pedig 
Bezdez kastélyába zárta. II. Vencel csak 1283-ban, a cseh nemesség 
követelésére ment vissza a prágai várba. Ebben a „Premysl király halála 
utáni rossz években”, ahogy Kosmas krónikájának folytatója írja saját 
koráról, legtöbbet a földműves nép és a városi szegénység szenvedett. A 
lakosságot a betegségek tizedelték, és az utakat ellepték a rablók és tolvajok 
csapatai.

Vencel helyett az első években Závis Falkenstejn uralkodott, aki a dél
csehországi Vitkovic családot képviselte. Feleségül vette II. Vencel 
édesanyját, Kunigunda királynét, Premysl Ottokár özvegyét. Nemesi 
szövetséget (oligarchiát) hozott létre, amely megteremtette a békét, de a 
törvénytelenségek megmaradtak. A törekvő Závis ténylegesen uralkodója 
volt az országnak, és a már felnőtt Vencellel szemben is kinyilvánította 
uralkodói szándékát.

A cseh nagyurak egy csoportjának segítségével, akik Závis pártján kívül 
álltak, és akiknek tényleges befolyásuk volt, a prágai püspök és rendház-
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főnökök, különösen a ciszterciták, segítségével gyűjtötte össze az erőket 
Vencel 1289-ben. Megragadta a hatalmat, és szétrombolta Závis koalícióját, 
akit elfogott és a következő évben Hlubová kastélyában lefejeztetett.

II. Vencel tanult apja tévedéseiből és sikereiből, továbbá a saját szomorú 
gyermek- és ifjúkorából. Megszilárdította az ország helyzetét, és fokozato
san engedett a cseh feudális vezetőrétegnek. Figyelmét főleg az ún. 
„különálló királyi birtokokra” összpontosította. Királyi birtokába belefog- 
foglalta a királyi várakat, a hozzájuk tartozó birtokokkal, a királyi városokat, 
a bányákat és azok jövedelmét, vámját és más királyi bevételeket, sőt az 
egyházi birtokokat is, továbbá a zsidók és a királyi birtokon lakók vagyonait 
is.

Az „generális uradalom”, azaz a Csehország feletti uralom saját 
gazdasági hatalmán alapult, és a nemesség és különböző csoportjai közötti 
egyensúlypolitikáján.

II. Vencel egyik legnagyobb jelentőségű cselekedete a „Jus regale mon- 
tanorum” -  a királyi bányák használatának jogi foglalata volt. Ezt az egész 
Csehország bányái részére adta, de különösen Kutná Hóra bányáinak. A 
bányajog a régi cseh bányajogra támaszkodik, főleg a Jihlava-i városi jogra, 
ami néhány római jogon alapuló rendelkezéssel lett kiegészítve. A 
bányászati törvénykönyvet Vencel személyesen maga írta, bár Orvieta-i 
Gozza segített neki, aki kiváló jogász volt, és akit a király ebből a célból 
hívott Prágába 1294-ben. A bányajog azután elterjed egész Európában, sőt 
azon kívül is. A XVI. században lefordították spanyolra, és Dél-Amerikában 
is használatos volt az ottani bányavállalatoknál. Az ezüstlelőhelyek, 
különösen Kutná Horá-ban annyit jövedelemeztek, hogy II. Vencel 1303-tól 
új minőségű aprópénzt vezetett be, a cseh (prágai) garast. Abban az időben 
ez volt a legstabilabb ezüstpénz, szívesen fogadták messze a Cseh Királyság 
határain kívül is. Vencel prágai udvara európai kultúrközpontnak számított. 
A király művészekkel és tudósokkal vette körül magát, gondoskodott az 
ország virágzásáról és támogatta a művészi alkotást.

Mégis a csillogó sikereken és hírnéven kívül ő sikertelenséget is 
kénytelen volt elviselni, amikor a cseh nemességnek sikerült az uralkodó 
annyi haladó tervét megakadályoznia. így volt ez akkor is, amikor például 
megjelent az írásos törvény a prágai egyetem alapításáról, de az mégsem 
valósult meg.

A belföldi nyugodt helyzet és a király gazdagsága, az óvatos és átgondolt 
diplomácia, lehetővé tették, hogy a cseh külpolitika újból terjeszkedjék. II. 
Vencelt 1297-ben koronázták cseh királlyá, és 1300-ban pedig megkapta
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saját cseh koronájához a lengyel koronát is. Amikor a magyar mágnások a 
magyar koronát ajánlották neki, 1301-ben elfogadta fia, III. Vencel részére.

így a Premysl-ház erős állammá vált, félelmet keltve az akkori 
Európában. Ugyanígy, ahogy II. Premysl ellen, fellépett Vencel ellen a pápa 
és a császár, Habsburg Albert is. II. Vencelnek sikerült megőriznie 
királyságát és hatalmát, de 1305. július 21-én meghalt. Fiát, III. Vencelt 
1306. aug. 4-én Olomoucban gyilkolták meg. Ezzel kihalt a Premysl-ház 
férfi ága, amely a cseh állam élén állt annak kezdetétől fogva, és a középkori 
Európa politikai rendjében biztos helyet vívott ki magának.

II. IV. Károly kora

A cseh Premysl-ház férfi ágának 1306-ban történő kihalásával a cseh trón 
megüresedett. A gazdag cseh föld leendő királyának a kérdése alapot adott 
mind a hazai, mind pedig a külföldi feudális urak spekulációjához. Elsőként 
I. (Habsburg) Rudolf (1306-1307) próbálta elfoglalni a királyságot. Utána a 
trónt Karinthiai Henrik (1307-1310), Premysl Anna férje birtokolta.

A cselekvés- és döntésképtelen Henrik uralma a cseh nemesség 
ellenállásával találkozott, és az országból elűzték. Az utódlás kérdését a 
nemesség egy része oldotta meg, akiket diplomáciailag támogattak a 
cisztercita szerzetesek is: VII. (Luxenburgi) Henrik német-római császárhoz 
fordultak. A császár előbb testvését, Walram-ot ajánlotta, de a cseh 
képviselők inkább a császár fiához, Jánoshoz húztak. Sikerült elérniük a 
császár beleegyezését János és Eliza (Eliska), II. Vencel lányának, az utolsó 
Premysl-házinak a házasságához.

A házasságkötést követően János Csehországba jött, és a karinthiai 
pártján állókat könnyen legyőzte. A III. Vencel halála utáni időket a cseh 
nemesség maximálisan kihasználta, és kiterjesztette gazdasági és politikai 
hatalmát. Sok kompromisszumot elfogadtattak, különösen akkor, amikor 
Jánost új királlyá koronázták (1310-1346-ig uralkodott). A kompromisz- 
szumok aztán behatárolták az uralkodó hatalmát.

1313. május 14-én Jánosnak és Elizának megszületett az első fia, Vencel, 
aki a későbbiekben IV Károly néven vált ismertté. Luxenburgi Jánosnak 
nem sikerült legyőznie az ellenállást, amelyben a cseh nemességgel együtt 
Eliska is részt vett. A királyt a belpolitika vonatkozású döntésekben 
elnyomták, és így a hatalma korlátozva volt. Ezért akart befolyást gyakorolni 
az európai politikára, főleg a rokonaival, a francia királyi család szövetsé
gével kapcsolatban, akiknek országával szomszédos volt az ő örökletes
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birtoka, a Luxenburgi Grófság. További szövetségese volt még a nagybátyja, 
Balduin, a Trier-i érsek.

János politikai és katonai vállalkozásai Európa különböző részeit 
érintették, főleg pedig megterhelték országai gazdaságát, és a nemesség 
ellenállását ébresztették fel.

Fenyegetett a veszély, hogy az ellenzék kinyilvánítja János trónfosztását, 
és ellene felállítja a fiát, Vencelt ellenkirályként, mivel ő édesanyja után a 
cseh királyi családból eredt. Az ellenzék ki szerette volna kényszeríteni az 
apa és fia közös királyságát is, ahol a fiú nevében, annak nagykorúságáig a 
nemesek egy csoportja uralkodott volna. János tanulhatott a Va évszázaddal 
azelőtti hasonló helyzetből, amikor II. Premysl Ottokárt a nemesek 
kényszerítették, hogy apjával -  mint ifjabb király -  társuralkodó legyen.

Őt is nyíltan figyelmeztették, hogy „ő (ti. Vencel) a cseh királyok 
dinasztiájából való, de te csak idegen vagy ebben az országban” Ezért János 
megszüntette a királyné mindenféle hatalmát, korlátozta személyi 
szabadságát, és fiát elküldte a francia udvarba. Ezért Vencel nagybátyja, a 
francia király, IV Károly (1322-1328) nevét vette fel, és azt használta 
egészen haláláig.

János is sokat időzött a Cseh Királyság határain kívül. Rendezetlen és 
rövid belföldi tartózkodásai idején főleg az újabb adók követelésére 
összpontosított. Amikor a nemesi gyűlés azokat nem hagyta jóvá, akkor a 
koronabirtokokat vetette zálogba.

Várak, paloták és királyi uradalmak kerültek zálogba. Magától érthetően 
azt a zálogba vevő nemesség a jobbágyság nagyobb kizsákmányolásával 
bőségesen kiegyenlítette. János a cseh belföldi hivatalokat is zálogba adta, 
amelyek ebben az időben váltak örökletessé (a legnagyobb rangú kamarás, 
udvari főpincér). A király bérbe adta Cseh- és Morvaország országos hivatali 
posztjait is. Mindez a cseh nemesség hatalmát és öntudatát növelte, annak is 
a legerősebb rétegét.

Hét évet maradt Károly a francia királyi udvarban, ahol -  tekintettel az 
akkori időkre -  rendkívüli műveltségre tette szert, és az európai politikai 
kérdésekbe is bevezettetett. Azután János király rábízta a felső-itáliai 
városok adminisztrációját, akik felett a cseh király szuverén hatalmat 
szerzett.

János király Károlyt 1333 augusztusában Meránóba küldte egy 
Karinthiáról szóló szerződést készíteni. A cseh nemesség jelenlévő 
képviselői viszont erősködtek, hogy Károly térjen vissza hazájába és így 
segítse a Cseh Királyság körülményeinek stabilizálását. 1333 őszén Károly
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megérkezett Prágába. Apja 1334. január közepén „Morávia tartománygrófja” 
címet adta neki.

A tehetséges és törekvő Károly az uralkodói feladatokat olyan energiával 
és kezdeményező szellemben ragadta meg, hogy hamarosan apjával 
egyenértékű társuralkodóvá vált. Energikussága maga ellen haragította a 
nemesség pártját. Gondoskodott ugyanis arról, hogy visszaadják a cseh 
királyi birtokokat, azokat, amelyeket előzőleg adtak a nemességnek zálogba.

Károly leírta azt a helyzetet, amely visszajövetelekor volt saját 
önéletrajzában, amelyet uralkodása, élete végéhez közeledve írt.

„Tehát érkezvén Bohémiába nem találtam sem apát, sem anyát, sem 
testvért, sem nővért, semmiféle ismerőst. A cseh nyelvet is teljesen 
elfelejtettem, bár azután újra megtanultam, és azután úgy beszéltem és 
értettem csehül, mint minden más cseh És a királyságot annyira 
lerombolva találtam, hogy egyetlen egy kastély sem volt szabad és 
elzálogosítatlan minden királyi birtokkal együtt, következésképpen nem volt 
hol laknom, csak egy városi ház, mint a többi városlakónak. A prágai vár is 
annyira lepusztult, lerombolt volt, hogy Ottokár király idejétől kezdődően 
teljesen egyenlő volt a föld színével. Ott hatalmas kiadással nagy és szép 
palotát építettem, amelyet ma az arra járók láthatnak.”

Károly fiatalkorát az akkori Európa fő kultúrközpontjaiban töltötte. A 
kulturált francia udvarban nőtt fel, időt töltött a rajnai országokban, 
megismerkedett az itáliai életstílussal, ahol már a korai humanizmus 
nyilatkozott meg.

Károly ezen tapasztalatai, és a cseh trónon folytatott nemzetközi politi
kája, bizonyára jelentősen befolyásolták Csehország kulturális felvirágzását 
a XIV század közepe előtt, és különösen annak második felében.

Mégis a közékori cseh kultúra kibontakozásának kedvező feltételei már 
évtizedekkel előbb, II. Premysl Ottokár és II. Vencel óta éltek. Az ő szemé
lyiségük és az udvari környezet már abban az időben odacsalogatta a kiváló 
filozófusokat és művészeket.

A cseh művészetet az 1300-as év után erős kifejezésgazdagság és kultu
rált alkotói kinyilatkozás jellemzi. A gótikus stílus már teljesen otthonra lelt 
Bohémiában, és az a művészeti ágak valamennyi területén uralkodóvá vált. 
A művészet fokozatosan függetlenné vált a liturgiái formák megkötéseitől, 
és egyre közvetlenebben tükrözője volt a társadalmi megismerésnek és az 
életérzéseknek.

Az építészet és egyéb képzőművészeti ágak mellett kibontakozott a cseh 
írásos irodalom is. Erkölcsi (rímbe szedett) mondásokból, játékokból és 
misztikus lírából állt. Az első helyen említettek közül a csehül írt krónika,
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az ún. Dalimil-t kell kiemelnünk. Ez a verses írás -  amely egy részében a 
régibb cseh történelmet írja le — régibb versek összeállítása, amelyek 
Kosmas krónikájánál kezdődnek, és értékes kortársi tudósítás az utolsó 
Prmysl-háziak idejének utáni korról. A szerző a dolgokat a cseh nemesség 
helyzetéből mutatja be, és ezért a verseiben a jellemző nemzeti egyetértés 
jellemző motívumai hallhatók, az anyanyelv tisztelete, és a történelmi 
hagyományoké. Ez a három tény behatárolja, hogy a Dalimil-mű mikor 
keletkezhetett.

Ebből a korból a legjelentősebb krónikái forrás a latinul írt Zbraslav-i 
Krónika (Zbraslav Prágától délre van). Fő szerzője a zbraslavi apát, Zittau-i 
(Zitová) Péter árnyalt képet mutat a korról. Leíija az erkölcsöket, az egyes 
önkényurak tulajdonságait, és nem kerüli ki a visszásságok gyilkos és éles 
kritikáját, különösen azokat, amelyek a rendházi javak nem hasznosítóival 
kapcsolatosak. Péter elbeszéléséből kihallani a régi hazaszeretet gondolatát, 
hasonlóan a fiatal Károly véleményéhez, aki nem szűnt meg hangsúlyozni 
saját hazai, Premysl-házi (anyai) származását.

Ugyanakkor ez már a korai cseh huszita éneklésnek a kora is (Húsz János 
vallásirányító, 1371-1415), amelyeknek a szövegében új, közvetlen elemek 
jelennek meg.

Károly tehát visszajött szülőföldjére, amelynek kulturális érettségét képes 
volt nagyra becsülni. Hosszú uralkodása alatt megteremtette a feltételeket a 
hazai hagyományok különös vonásainak a teljes elterjedéséhez, a 
motívumok és az értékek kétoldalú cseréjéhez az európai kultúrközpontok és 
országok között.

Károly energikus fellépése, törekvése a cseh uralkodói jogok, a zálogba 
adott birtokok visszavételére és az erő alkalmazása, apjában is ellenkezést 
váltott ki. A 30-as évek végén Luxenburgi János meghatározatlan időre 
megszüntette Károly uralkodóhelyettesi rangját és eredeti végrendeletében 
Károly jogait teljesen semmibe vette.

1340-ban a félig vak király elvesztette a másik, meggyengült szemét is. 
János elutazott a Montpellier-i egyetemre, és odavitette Károlyt is. De 
nyilvánvalóvá vált, hogy az orvosok nem tudják megmenteni a király 
látóképességét, és mindketten visszajöttek Csehországba.

Azután, 1341 júniusában, az országgyűlés János ajánlása alapján Károly 
tartománygrófot elfogadta cseh trónörökösnek. Most Károly már mint a cseh 
állam képviselője ténykedett, amelynek a függetlenségét szüntelenül 
erősítette. 1344. április 30-án elérte a prágai püspökség érsekséggé emelését. 
Ez azt jelentette, hogy a cseh földek a továbbiakban nem függtek a német
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Mainz-i érsektől. Ily módon valóra vált a Premysl-házi királyok 
egyenjogúsítási törekvése.

A cseh állam jelentőségének megerősítéséhez új lendületet adott a 
Luxenburgok és a római császár, Bajor Lajos között kirobbant ellentét. Lajos 
a Luxenburgok hatalmát akarta meggyengíteni, és ez veszélyeztette a cseh 
állam függetlenségét. Ebben a helyzetben, 1342-ben lett új pápa Pierre de 
Rosieres Avignonban, VI. Kelemen néven. Ő fontos francia diplomata és 
Károly barátja volt.

A Luxenburgok, a franciák és a pápa közreműködésével létrejött szerző
déssel lett Károly 1346. július 11-én Bajor Lajos ellenében választott római 
király. A cseh állam függetlenségi fejlődésének további sikere volt az, hiszen 
így a cseh uralkodónak minden függősége megszűnt a birodalmi helyzettől.

Luxenburgi János 1346. augusztus 26-án -  a francia király oldalán az 
angolok ellen harcolva -  Crécy mellett elesett. Károly, aki ebben a harcban 
jelentéktelenül megsebesült, elfoglalta a cseh trónt. Néhány évi kitartó 
törekvés után, mialatt ő eltávolodott az avignoni pápától, Károlynak sikerült 
1355. április 5-én a Római Birodalom koronáját is megszereznie, és IV 
Károlyként császár lett.

Károly törekvéseinek nagy jelentőségű időpontja 1348. április 7-e, 
amikor megjelentette azt a dokumentumot, amellyel megerősítette nemcsak a 
korabeli jogait és kiváltságait a cseh hercegeknek és királyoknak, hanem 
meghatározta a cseh korona államjogi felépítésének alapvető tartalmát is.

Ezeket a dokumentumokat, amelyet mint római király adott ki, kiegészí
tette az ugyanazon a napon cseh királyként kiadott dokumentummal a prágai 
egyetem alapításáról. Jogilag garantálta a Cseh Királyság helyzetét, írásba 
foglalta a jogi rendet a cseh földeken, különösen abból a célból, hogy 
behatárolja a nagybirtokos nemesség hatalmát, amely -  a hagyományoknak 
megfelelően -  fenyegette az uralkodói hatalmat. A koronázásra való római 
utazása előtt Károly kiváló jogászokkal dolgozott együtt a törvénykönyv 
tervezetén, amelynek szövegét valószínűleg a római császárrá való 
koronázása után visszaérve fejeztek be.

A törvénykönyvtervezetet, amelyet a későbbiekben Maies Corolina néven 
ismernek, Károlynak nem sikerült elfogadtatni az országgyűlésen a cseh ne
messég ellenállása miatt, aki a leírt jogokban a saját hatalmának korlátozását 
látta. Ezért Károly 1355. október 6-án a törvénykönyvet visszavonta. A 
visszavonás köztes megoldás volt, a belföldi erőviszonyokat tükrözte. Az 
ajánlott törvénykönyvnek néhány rendelekezése más úton mégis életre kelt.

A társadalom növekvő kívánságai a jogi ügyek biztosítását illetően egyre 
erősebb hivatali szervezetet követeltek, úgy a központi állami keretben és az
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egyházi ügyvitelben, mint a kisbirtokok adminisztrációjában. Az akkori 
államban az egyház töltött be valamennyi ügyviteli feladatot.

A cseh példa nyomán Moráviában is, amelyet 1349 óta cseh királyi 
hűbérbirtokként János Henrik, Károly testvére irányított, megalapították az 
országos katasztrális könyvet, amelynek fő célja a szabad földbirtoklás 
lehetővé tétele volt.

A cseh király és római császár IV Károly intenzív politikai és kulturális 
kapcsolatot ápolt különösen Franciaországgal és Itáliával. Mégis ez nem 
korlátozódott a kulturálisan fejlett országokra, hanem gyümölcsöző 
kapcsolatot épített ki Lengyelországgal, Magyarországgal, Angliával stb. is.

Mindehhez, különösen az egyetemes politikai törekvésekhez, őt a 
rendkívüli széles kulturális látóköre és általános műveltsége vezette.

IV Károly tudatában volt a csehek etnikai és nyelvi különbözőségének, 
és saját származásának is, amely arra vezette, hogy elmélyítse érdeklődését a 
szláv kulturális ismeretekben. Ezt különösen az Emanzy (Prágában) kolostor 
alapítása (1347) és annak céljai tanúsítják.

A Lengyel Királysághoz fűződő élénk kapcsolaton kívül Károly 
szorosabb köteléket próbált létesíteni a szerb cárral, Dusán-nal is.

A prágai egyetem mintája alapján, és sok esetben a tanárok és a hallgatók 
állandó vándorlásával, a következő időkben több egyetem is lépesült Közép- 
Európában.

Uralkodásának végén IV Károly fiával, IV Vencellel diplomáciai uta
zásra vállalkozott a francia udvarba. Az utazás célja az a törekvés volt, hogy 
az utódlási jogot Magyarországra biztosítsa; megakadályozza a pápai 
egyházszakadást; végül: IV Vencel számára politikai támogatást szerezzen.

A két cseh uralkodó ottani tartózkodása nem hozta meg a várt eredményt, 
mégis arról megemlékeznek az irodalomban és a szépművészeti műben, az 
ún. Nagy Francia Krónikában.

A XIV század első felében a közép-európai fejlődésben a gazdasági 
fellendülés elérte a csúcsot, állandósult és elterjedt a feudális termelési 
rendszer. Ezt a fejlődést a cseh földeken szemmelláthatóan jelzi az a töme
ges ezüstlelet, amelyek a cseh földek gazdasági erejének forrását jelentették 
már a XIII. évszázadban.

Ezek vezettek a sokoldalú gazdasági felvirágzáshoz, különösen a 
Luxenburgi-dinasztia hatalmának stabilizációja révén terjedtek el egész 
Közép-Európában. IV Károly politikai sikereinek hála mind a hazai, mind 
az összeurópai kereskedelemben sikeres időszak köszöntött be. Ezt segítette 
Károly előrelátó szerződésrendszere, amellyel az európai távolsági 
kereskedelem feltételeinek megteremtésére törekedett.
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Károly céljai ellenére, amellyel folyamatosabban támogatta a gazdasági 
mozgást, a cseh földek megőrizték a jellemzően mezőgazdasági vonásaikat. 
A szárazföld közepén lévő helyzetükből fakadó kedvezőtlen következ
mények nem szűntek meg. így a kereskedelmet továbbra is hátráltatták a 
hagyományos távolsági kereskedelmi utak elhelyezkedései, amelyek 
zömében a cseh államon kívül vezettek.

Károly idejében azonban a fellendülésnek egyértelmű jelei voltak. Ez 
mégsem változtatta meg a feudális gazdaság fundamentumát, amelynek a fő 
jellemzője a helyi ipar volt, és nem engedte a termelési és eladási 
lehetőségek terjedését.

Ellenkezőleg, a ragyogó, nyugalmas fejlődés, a viszonylagos virágzás 
Károly uralkodásának idején elmélyítette és kidomborította a feudális rend 
mélységes válságát. Az osztályellentétek kiéleződtek, mind a kizsákmányol
tak és kizsákmányolok, mind a kizsákmányoló osztályok között is, sőt az 
egyes rétegek és csoportok között is. A legnagyobb számú társadalmi cso
portot a parasztok és a városi szegények képviselték. Ok teljesen jog
fosztottak voltak.

A szerződött munkások mozgása a városok és falvak között akkor 
teljesen szokásos volt. A mezőgazdasági szegények inkább a virágzó váro
sok számára jelentettek munkaerőtartalékot, mint a mezőgazdasági falvak 
számára. A városi szegénység jelenléte a középkori városi életben 
gazdaságilag elfogadott jellem ző  volt.

A növekvő kizsákmányolás ellenére sem történtek azonban nagyobb 
társadalmi megrázkódtatások, sem pedig jelentős harcok, bár ebben az 
időben mind a falvakban, mind pedig a városokban voltak kizsákmá
nyolásellenes megnyilatkozások.

Az egyház -  mint a feudális osztály legerősebb képviselője -  mind 
jobban kizsákmányolta a dolgozókat, nemcsak saját birtokain, hanem 
különböző befizetéseket, adókat követelt, egyebek között a pápai szék 
számára is. Ezért az osztályharc a népi eretnekség közvetlenül ideológiai 
formájában jelentkezett, ami a husziták XV. századi forradalmi 
mozgalmának kezdetét vetítette előre.

IV Károly kora volt a középkori Bohémiának és Európának az egyik 
legjelentősebb kulturális csúcspontja. A korabeli kultúra sokszínű mozaik. 
Belefolytak ebbe a régi lovagi kultúra elemei, amelyek nagyrészt már 
időszerűtlenné váltak. A polgárság rétegéből egyre többen ismerték fel a 
valóságot, és a valóság megismerésének vágya hajtotta őket. Ezt egyre 
többször realisztikus elemekkel jelenítették meg. Találunk azonban filozófiai 
értelemben vett lemondást és társadalmi kritikát is, amelyek főleg vallási
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elmélkedések keretében terjedtek, és kívülről pusztították az egyházi 
ideológia dogmáinak uralmát.

A végéhez közeledő középkort a humanizmus is elérte, amely mind a 
filozófiát, mind a művészet nézőpontját megváltoztatta. Sőt a korai itáliai 
humanisták államjogi és társadalomtudományi aspektusokat is felvetettek.

Károly az egyik legjelentősebb, sőt döntő cselekedete a korai cseh kultú
rához és műveltséghez való hozzájárulása, a prágai egyetem alapítása volt.

1348. április 7-én adta ki IV Károly a prágai egyetem alapító dokumen
tumát, amely egyetemet elsősorban a Cseh Korona országainak céljára 
rendelte. Mégis négy fakultásán (a teológiai, a jogi, az orvosi és a 
szabadművészeti) a középkori műveltség európai jelentőségű központjává 
vált. Teljes számú karral kezdetben a középkori egyetemek jelentős része 
sem rendelkezett. Fennállásának első évtizedeiben a prágai egyetem 
különösen Közép- és Eszak-Európából csábított hallgatókat. A hazai 
környezetben hozzájárult az iskolázottsági szint emeléséhez, a középkori 
kultúra világivá tevéséhez és a hazai nyelven való műveltség terjesztéséhez.

IV Károly ezzel a cselekedetével céltudatosan folytatta II. Vencel, nagy
apja sikertelen törekvéseit, aki Prágában már a XIII. század vége előtt 
egyetemet szándékozott alapítani.

IV Károly gondoskodott a prágai egyetem növekedéséről, a professzorok 
választásáról és azt könyvajándékokkal, alapítványokkal és jogi kivált
ságokkal látta el. Ezért nevezte ki Padubice-i Amast, a humanista jogászt és 
első prágai érseket, az egyetem kancellárjává.

A 60-as években az egyetem állandóbb alapszabályt kapott. 1366-ban IV. 
Károly felvirágoztatta az egyetem felépítését azzal, hogy megalapította az 
első egyetemi otthont, amelynek a névadója ő volt.

Mint római király 1349. január 14-én a tanároknak és a hallgatóknak 
minden olyan kiváltságot megadott, amelyet a korábban alapított egyetemek 
polgárai élveztek. A prágai egyetem nemsokára ismert és keresett felsőiskola 
lett. Segítette ezt szervezése és felosztása az ún. egyetemi nemzetek között, 
amelyekbe a tanárok és a diákok földrajzi irány alapján csoportosultak.

Első helyen a cseh nemzet volt, ahová a cseh földek, Magyarország és 
Erdély diákjai tartoztak. A lengyel nemzetbe csoportosultak a diákok 
Sziléziából, Luzáciából, Lengyelországból, Poroszországból, Litvániából és 
„Vogtland”-ból, a Meissen-i tartományból és Türingiából. A szász 
nemzethez a középnémet földek diákjai, Eszak-Európa diákjai, Hollandia és 
Anglia diákjai tartoztak. A bajor nemzetet a délnémet területek, -államok és 
Felső-Itália diákjai képezték.
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Az egyetemi nemzetek intézményesítése az egyetem felvirágzásáról és 
számszerű növekedéséről tanúskodnak. Az egyetemi nemzetek földrajzi 
csoportosítása az itáliai egyetemek és a Sorbonne alapján történt.

A prágai egyetem megléte valószínűleg nagyon erősen ösztönözte az 
ország XIV évszázadi kulturális virágzását. Az egyetem hozzájárult a 
tudományos gondolkodás kezdetéhez. Pontosan dokumentálják ezt azok a 
latin-cseh enciklopédiák, amelyeket Chlum-i Bartolomo mester (való
színűleg 1379-ben halt meg) irányítása alatt írtak, és Claretus de Solentia 
néven ismert.

Lerakták a természettudományok kutatásának alapját, különösen a mate
matikában, asztronómiában, orvostudományban, kémiában -  az alkémiától 
kezdve.

Az egyetemen végzők, különösen a „szabad tudományok” (filozófiai) 
karán abszolválok, mint világi tanítók dolgoztak az alacsonyabb rendű 
iskolákban. Elterjedésük, összevetve a szomszédos országokkal, össze
hasonlíthatatlanul nagyobb. így a műveltség áthatotta különösen a polgári 
réteget, és kisebb részben a nemességet. Az iskolai rendszer ily módon 
fokozatosan megszüntette a közvetlen egyházi befolyást. A filozófiai 
tudomány kérdése, a teológia és társadalmi erkölcs érdeklődést keltettek a 
laikusok körében is. Erről tanúskodik Stitné Tomás (1131-1401) terjedelmes 
műve.

IV Károly idejében általánosan fejlődött a cseh, a latin és a német 
irodalom. Bennük tükröződtek a társadalmi fejlődés eredménye, ugyanakkor 
az udvari és társadalmi problémák is. Ezek erősen érintették a prágai 
egyetemen tanuló fiatal cseh értelmiségiek nemzeti öntudatát. A nemzeti 
nyelven versbe szedett legendák a XIV évszázadban (Szent Prokop 
legendája, Szent Katalin élete) virágkorukat élték. Ezt ápolta csaknem 
minden akkori irodalmi zsánerkép. A növekvő társadalmi válság, társadalmi 
érzés tükröződött az akkori szatirikus és morális művekben. Politikailag 
jelentősek voltak a latin krónikaírások is, amelyek a régebbi hazai 
hagyományokat folytatták, és Károly közvetlen irányítása alatt terjedtek.

Az erkölcsi dekadencia, amely minden társadalmi réteget elért, 
tükröződött a Kondrád Waldhauser(meghalt 1374-ben)-féle buzgó prédi- 
kációs- és irodalmi mozgalomban. Figyelemreméltó elterjedést értek el a 
népi vallási énekek, amelyek magszabadultak a liturgiái szabályok láncaitól. 
Az orgonajáték nagy kedveltségnek örvendett, és elterjedt a lírikus ének, 
amelyet zenekari kísérettel adtak elő.

A közép-európai művészeti fejlődésben a cseh földek IV Károly hosszú 
uralkodása idején központi helyet foglaltak el. A művészetek fel virágoztak
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valamennyi területen. Arras-i Mátyás és Parler Péter az építészetben és a 
szobrászatban, a Vyssí Brod-i oltár mestere és Teodorik Mester a 
festészetben, a többi művésszel együtt, akik jórészt név szerint ismeretlenek, 
olyan műveket alkottak, amelyek a legkiválóbb és legegyénibb kifejezései a 
gótikus művészetnek Európában. Például a portréfestészetben és 
szobrászatban a cseh művészet a XIV század második felében vezető helyet 
foglalt el. Az udvari világban az alkotó munkájuk mellett nőtt a fémöntő-, 
festő- és szobrászműhelyek száma Prágában, továbbá a cseh és morva 
provinciákban is. A művészi alkotómunka elterjedését egyre inkább a világi, 
polgári réteg segítette elő.

Károly idejében a cseh gótikus művészet csúcspontját érte el. Az 
épületekben az építészet, a szobrászat és festészet és más művészi 
tevékenység teljes összhangja érvényesült. Ezt mutatják Károly főművei a 
Szent Vitus-katedrális, a Na Slovanech-i kolostor Prágában és a Karlstejn-i 
kastély. Prága ezen épületei monumentális, folytonos és lényeges részei 
maradtak a város belső struktúrájának és képének.

IV Károly tervszerűen és rendszeresen gondoskodott Prága 
terjeszkedéséről, mert itt volt a székhelye, és a cseh állam nagyvárosa is 
Prága volt. A prágai várban a királyi palotát megújítva, és a Szent Vitus- 
katedrális építését elkezdve hozzálátott gyökeresen megváltoztatni és 
kiterjeszteni a város alapjait.

1348. március 8-án kiadta a prágai Újváros alapítóoklevelét. Az új város 
alapítását elősegítette a Régi Város keskeny elhelyezdekése és Prága 
gazdasági övezetének terjedése, ugyanakkor az Újváros változást jelentett a 
nemzetiségek összetételében, főleg a csehek létszámának növekedésében. Az 
új városfalak irányában Prága teljes öt évszázadon át terjeszkedett.

Levegője, lakosainak sűrűsége és gazdasági kulturális és politikai jelentő
sége miatt Károly Prágája a középkori Európa legkiválóbb metropoliszai 
közé tartozott.

IV Károly befejezte a prágai vár építtetését -  a Premysl-ház történelmi 
székhelyét -  ,a törzsi és állami hagyományok történelmi folyamatosságának 
tudatában egy sor új épülettel és a régiek újjáépítésével gazdagította a prágai 
várat. Sok művészi tárggyal emelte pompáját, amelyeket részben gyűjtött, 
részben pedig kiváló hazai és külföldi művészektől rendelt meg. A kiterjedt 
építkezésekkel a királyi palotát reprezentatív uralkodói székhellyé tette. 
Egyesültek benne a megőrzött régi román stílus és a gótikus terek hagyo
mányai. A nagyszalon és a palotakápolna új szín- és formaelrendezést mutat.

Az újonnan épített katedrális tehát -  az új építészeti és formai behatások 
mellett -  a vár és az egész prágai környék új jellemző elemeit is képviselte.

144



IV. Károly uralkodásának vége előtt bearanyoztatta a prágai vár mindkét 
védőtomyát, a Fehér- és Fekete-tornyot. Ezek csalogatóan csillogó tetői 
mindörökre Prágára hagyták a nevet: „Arany”

1344. november 4-én Luxenburgi János fiaival, Károllyal és János 
Henrikkel a prágai várnál lerakta a Szent Vitus-kápolna alapköveit. Az igazi 
ösztönző és a későbbi építtető Károly gróf volt, aki már korábban 
pénzügyileg támogatta az épületet, amelyet a Kutná Hora-i bányák 
kövedelméből biztosított.

Az építkezések elkezdése és annak további programja befolyásolta 
Károly törekvéseit abban, hogy megerősítse a cseh állam függetlenségét és 
az uralkodó tekintélyét.

Az építkezést megindította és haláláig (1352-ig) irányította Arras-i 
Mátyás, azután Petro Parler (1399), majd 1419-ig a fiai. Petro Parler 
univerzális művészszemélyiség volt. Az ő újszerű elméletét, amelyt áll a 
hajlékony boltozatrendszerből, az építészeti elemek plasztikus és dinamikus 
elrendezéséből és saját szobrának ihletettségéből, nyilvánvalóvá teszik.

Már az építés idején a katedrális belseje is sok festészeti és szobrászati 
müvei lett díszítve és értékes bútorzattal felszerelve.

Károly építési törekvése a cseh vidékre is nagyon erősen hatott. Károly 
újjáépítette és befejezte a királyi várak egész sorát és újakat is alapított. 
Közöttük a fő helyet Karlstejn foglalja el, amelyet erdővel borított területen, 
a Berounka folyó mellett, Prágától délkeletre építettek. Károly ezt saját 
személyes székhelyeként alapította. Ugyanakkor hozományként vitte ezt 
nagyobb államjogi funkciójához, mivel itt voltak a római császár korona- 
ékszerei és a központi "archívumok biztonságosan elhelyezve. Karlstejn a 
császár jelentős tartózkodóhelyévé vált.

Építészeti felépítése tükrözi mind filozófiai gondolkodását, mind az 
építtető államférfiúi elképzeléseit. A falfestmények különleges kollekciója 
máig tanúsítja a művészi díszítés gazdagságát, amelyeket Károly udvari 
mestere készített. A középkori festészet csúcspontja a Teodorik Mester által 
készített pompás táblaképsorozat, amely a Szent Kereszt-kápolna falán 
pompázik. IV Károly személyisége rendkívül csodálatra és figyelemreméltó 
mind a cseh földeket, mind az európai kultúrát illetően, amihez emberi 
jellemvonásai is hozzájárultak.

Sokoldalú műveltsége, öt nyelv írásban és beszédben való ismerete (cseh, 
német, francia, toszkán és latin), politikai realizmusa és kulturális 
tájékozottsága miatt IV Károly egy sorba került a korabeli rendkívüli sze
mélyiségekkel.
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Politikájával legközvetlenebbül összefügg irodalmi munkája, amelyet 
latinul írt, ami Károly politikai egyetemességére utal. Irt a cseh király 
koronázási rendjéről és királyné felszenteléséről, részt vett a Maiestas 
Carolina törvénykönyvtervezet szerkesztésében és hozzájárult a Chlum-i 
Bartolomeo Mester enciklopédikus szótárának írásához, amelyet Claretus de 
Solentia néven ismernek. A Premysl-háziak programjának folytatásából ered 
a Károly-féle Szent Vencel-legenda.

Károly legjelentősebb műve önéletrajza, a Vita Caroli. Ebben egyesítette 
az ún. „Hercegi tükröt” és a filozófiai-teológiai meditációkat „(Moralitates)” 
Benne Károly felfedte íróját: hogyan hasznosította a korabeli ideológiákat a 
dinasztikus és személyi függetlenség megerősítésének útjain és végül 
tartalmazza a politikai végrendeletét.

Az itáliai humanista gondolkodókkal, Cola di Rienzo- és Francesco 
Petrarcaval folytatott latin nyelvű levelezésének részletei tanúskodnak 
Károly tiszteletéről, amely a görög-római antik gondolatgazdagság újjá
élesztésére irányult, de az ő politikai realizmusa különbözőségéről is, amely 
a korai humanisták elképzelésétől eltért.

Már Frantisek Palacky megírta Károlyról, hogy ő „minden királyok 
közül, akik valaha Bohémiában uralkodtak, a legkedveltebb volt...” Meg
jegyzendő, hogy IV Károlynak ez a népszerűsége máig tart. A köztudatban 
mégis jórészt az az egyszerűsített vélemény él tovább Károlyról, amely így 
foglalható össze: „az ország apja” Lényegében ez a cím romantikus képzet, 
Károly életében senki sem használta.

A Károly koporsója feletti dicsőítésekben jelent meg, a „páter pátriáé” 
jelző a régi római időkből ered. Ez cím volt, amelyet Augusztusz császártól 
kezdődően a haláluk után kaptak a római császárok -  a római állam építése 
és az abbani érdemük miatt.

A régebbi, romantikus történetírás átvette ezt azért, hogy Károly építő és 
államférfiúi jelentőségét hangsúlyozza. Ebben kifejezést nyer kiváló 
hazafiúsága, a Cseh Királyság kis szláv népének eltérő volta a szomszédos 
országoktól, és a korábban nem tapasztalt óriási kulturális változás.

A címet a marxista történetírásnak el kell utasítania, de ugyanakkor nem 
vetve el IV Károly személyiségének pozitív oldalait. Ugyanígy mi nem 
fogadjuk el a „pápakirály”, a „rex clericorium” szitkát sem, ahogy Károlyt 
kortársai, a szitkozódó hűbérurak nevezték. Ez 1346-ban első alkalommal 
akkor történt, amikor Károlyt a Rajna menti választófejedelmek szótöbb
séggel római királlyá választották. Más alkalommal esett meg, amikor 
Károly támogatta az egyházi intézményeket. A történetírók egy része leírta 
Károly misztikus alakját, amelyből minden sajátságos motívumot a szellemi
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elmélkedésekből és megszállotságból származtatnak, más alkalommal meg ő 
bigott volt.

Bizonyos, hogy IV Károly egészében középkori ember volt, és ő csak azt 
gondolhatta és tehette, ami akkor a világról alkotott fogalomba általában 
belefért. Viszonya az egyházhoz mégis egyértelműen a kötelességtudó fiúé 
volt. O dinamikus és dialektikus volt. Károly sokoldalúan gyakorlatias volt; 
saját elképzelései és céljai irányították, akár a hazai cseh klérus viszony
latában, akár a birodalmi püspökök vagy a pápai székkel való kapcsolatában. 
A korai itáliai humanizmus ideológiai befolyása is így nagymértékben 
kifejeződött, de mindenekelőtt a gyakorlati szükség; szervezni és használni a 
hatalmat, és -  mint cseh király, de mint római császár is -  befolyást elérni.

Károly portréját viszonylag hűen mutatják be nekünk a korabeli arckép
ábrázolás emlékei. A korabeli festő- és szobrászművészet éppen Károly 
udvarában volt Európában a legfejlettebb. Megszabadult a középkori 
kötöttségektől, így halandót is ábrázolt, és már elkezdte kutatni a lélek 
anatómiai-fiziológiai kifejezésének a lehetőségét is.

Ezeknek a művészek által sugallt képzeletnek a kiegészítését, pontosítását 
lehetővé teszik a Károly-maradványok legutóbbi embertani és orvosi 
vizsgálati eredményei.

IV Károly korában magas alkatnak számított, mivel 173 cm magas volt. 
Szépnövésü, erős csontozató, biztos izomzatú. Annak ellenére, hogy 1350- 
től nyakvelősorvadásban szenvedett, aminek következtében örökre hajlott 
hátú lett, élete végéig vállalkozott arra, hogy a hosszan tartó és fizikailag is 
fárasztó lovaglással utazzék.

Hajlott koráig teljes fogazattal rendelkezett, és nagyon jó  egészségnek 
örvendett.Öregkorában időnként szenvedett a köszvény rohamaitól. Károly 
arca kifejezésteljes, széllesállú, szemei nagyok és barnák. Egy vágási seb 
következtében hosszú sebhely húzódott az arcán a bal haláltékától az orr 
tövét érintve, balra fordulva és a jobb szeme alatt végződve. Ahogyan a 
koponya gyógyult sebei tanúsítják, az arcán további forradások is voltak. 
Ezek harcokból és párbajokból erednek, amelyekben fiatalkorában gyakran 
vett részt.

A kutatás kimutatta IV Károly halálának okát is. Tüdőgyulladásban 
szenvedett, amely az akkor még gyógyíthatatlan combnyaktörést követte. IV 
Károly 1378. november 29-én hunyt el.
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Szlovákia a késői feudalizmusban

Az Árpád-ház kihalása után létrejött az a helyzet, amikor -  Vencel, cseh 
királyi sarj Magyarországra való bevonulásával a szlovákok és a csehek 
már egy dinasztia uralkodása alatt élhettek.

Szlovákiában a XIV század kezdetén jelentős személyiség, Matús Cák 
Trencansky, aki Vencel magyar trónra való jelölésének fő pártfogója volt, és 
a továbbiakban pedig résztvevője a cseh Luxenburgiak diplomáciai szerző
déseinek. Kelet-Szlovákiában hasonlóan az Amadé-fiakhoz (Omodéja), 
szintén Cákhoz húztak (kezdetben Kosice városa is), s akiket mégis 
legyőztek a Rozhanovce-i csatában 1312-ban. Bár III. Vencel V László 
néven rövid időre elfoglalta a magyar trónt, de őt a pápa ellenjelöltje, Károly 
Róbert mégis elűzte, aki a nápolyi Anjou-családból eredt.

Károly Róbert uralkodásának első felében, a trónharcok idején, a Magyar 
Királyság belső szétesése annyira megnövekedett, hogy az fenyegette az 
uralkodó osztály helyzetét is.

Az uralkodó osztály széthúzóvá vált, és nem volt képes saját 
alapfeladatait sem teljesíteni. A magyar oligarchiák tagjai birtokaik kölcsö
nös elpusztítása nagyobb következménnyel járt a jobbágyok és a kisbirto
kosok számára, mint a mágnások számára. Miután a trónharcok 
befejeződtek, a további fejlődés célja a biztos központi hatalom meg
teremtése volt. Kremnica városa pénzverési kiváltságot kapott, olyat, amilyet 
Kutná Hóra; létrehozták a máig működő pénzverőhelyet, ahol az 
aranyforintokon kívül a cseh garasok mintájára ezüstgarasokat is vertek.

Az Anjouk királyi hatalmának megerősödését követően a XIV századi 
időszak a rövidebb, de viszonylag nyugodalmasabb gazdasági fejlődés kora. 
Új városok létesültek, elterjedt és intenzívebbé vált a fémbányászat, új 
bányákat nyitottak. Megerősödött a városok és lakosainak helyzete, 
megjelentek az első céhek. A városok a külföldről behozott áruk meg
állítására kaptak jogot, terjedt a távolsági kereskedelem, és szerződéseket 
kötöttek külföldi városokkal is arra vonatkozóan, hogy a távolsági 
kerckedelemben meghatározzák az érdekterületeket.

A nyugat-szlovákiai városok a távolsági kereskedelem ügyében már 
szerződésbe léptek a cseh földekkel. Kedvező feltételeket teremtett az a 
szerződés, amelyet Károly Róbert és Luxenburgi János (1327-ben) tmavai 
találkozója idején kötöttek. Egyre erősebben követeltek a szlovákok jogokat 
a döntésekben és a városok irányításában való részvételhez. Nagy 
jelentőségű Szlovákia és a szlovákok számára a Károly Egyetem alapítása, 
amelyet a XIV században sok Szlovákiából érkező hallgató látogatott. Ez az
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egyik oka annak, aminek alapján az iskolai rendszert magasabb színvonalra 
emelték.

A csehországi művészeti fejlődés hatását mutatják a korabeli 
képzőművészeti és építészeti emlékek. Az építészetre és a szobrászatra külö
nösen Petro Parlér és iskolájának volt befolyása. Egyértelmű ez a kötődés a 
bratislavai (mai fővárosa Szlovákiának) könyvfestészetet illetően; cseh 
minták, amelyet az évszázad végén Kelet-Szlovákiában is utánoztak.

Korvin Mátyás idején folytatódott az élénk kapcsolat a csehek és a 
szlovákok között. Mátyás erős sereget hozott létre az egykori Jan Jiska el 
Brandys (cseh politikus és hadvezér, meghalt 1468 után) és a „testvérek” (az 
egykori husziták) harcosaiból, amely sereget cseh hetmanok vezettek, és 
folytatói voltak a huszita hadművészeteknek.

Szlovákia és a szlovákok több mint 20 évet éltek Moráviával állandó 
kapcsolatban. Ez egyértelműen nyilvánvalóvá tette a városok intenzív 
szlovákosodását, különösen Nyugat-Szlovákiában. Az írásbeli kifejezé
sekben egyre inkább a cseh nyelvet használják, már egy sorban a szlovakiz- 
musokkal, nemcsak a városi szférában, hanem a feudális urak egymás között 
is, azaz a feudális állam legmagasabb rangú képviselői között is terjesztik. A 
magyar királyi kancellária cseh részlege kiadta csehül írt aktáját a szlovák 
intézmények számára is. „Aki a német nyelvet nem tudja, válaszoljon a saját 
nyelvén, vagy keressen magának tolmácsot; de ha ő vádol vagy védekezik, 
németül csak úgy teheti, hogy németül is kell neki szerződnie.” (Zilana-i 
könyvből.)

A XV század a világi kultúra fejlődésének a százada. Az egyházi hierar
chia élete láthatóvá tette az erős dekadens vonásokat. Az egyház által 
hirdetett tételek és az egyházi rendszer élete közötti ellentmondás létrehozták 
és elterjesztették az eretnek tanokat, amelyek társadalmi tartalommal bírtak, 
és veszélyeztették a feudális rendet.

A kultúra világiasodásának és elterjesztésének alaptényezője volt az 
iskolarendszer. 1465-1467-ben Bratislavában felsőiskolát alapítottak, az 
Academia Istropolitana-at. A művészetek világiasodása hozta, hogy az 
évszázad második felében a művészeteket már teljesen a világi művészek 
sajátították ki. A cseh festészet növekvő befolyása nagyon jól felfedezhető a 
szobrászatban és a táblafestészetben, illetőleg Kelet-Szlovákiában terjedt a 
könyvdíszítő festészet is. A Jagellók idejében is erősödött Szlovákiában a 
cseh művészi hatás.

A terjedés csúcspontját érte el a szepességi (Spis Szlovákia része) 
faszobrászat a XVI. század kezdetén a Paul Levoca csodálatos művével, ami 
a közép-európai faszobrászat kincseihez tartozik.
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A gyenge Jagelló-uralkodók idején kiéleződtek az osztályellentétek, 
amelyek teljes feudális anarchiát okoztak. A nemesség nemcsak a 
jobbágyok, hanem a városokkal szemben is önkényesen lépett fel. Nőtt a 
társadalmi bizonytalanság, nőtt a rablócsoportok száma. A jobbágyok 
kiélezett osztályelnyomása, a rosszabbodó életkörülményekkel együtt 
(amelyekhez a törvényes rendelkezések is hozzájárultak, amelyek eltörölték 
a szabad költözködés jogát és az örökös röghöz kötöttségről rendelkeztek), 
okozták a Doza György által vezetett parasztháborút. Tömege alapján ez a 
háború az akkori Európa legnagyobb ilyen létszámú mozgalmaihoz tartozik.

Nagyon megromlottak a bányászok helyzete is, akik a munkafeltételekkel 
voltak elégedetlenek. Szlovákiában az osztályharc legkiválóbb megnyilvá
nulása a virágzó feudalizmus idején a Banská Bistrica-i és a környékbeli 
bányák forradalma 1525-1526-ban. Ez a plebejus tömegek racionális 
politikai védekező harca volt a politikai és gazdasági anarchia idején, 
amelyet az urallkodó osztályok egoista politikája okozott.

A nemzetiségi ellentéteket háttérbe szorították; a bányászok nyíltan 
hirdették az urak nélküli társadalom eszméjét, és harcukkal az uralkodó 
osztályt kényszerítették engedményekre. A bányászfelkelések harci hagyo
mányai Szlovákiát a szomszédos Csehországban és Németországban 1325- 
ben dúló bányász- és parasztmozgalmakkal, feudalizmusellenes megmoz
dulásokkal teszik egy sorba. Ez ösztönözte a szlovák bányászok további 
harcát a virágzó feudalizmus korában.

III. A huszita forradalmi mozgalom és történelmünk huszita 
hagyományai

A középkori Európának a huszita forradalmi mozgalom volt a legerősebb 
feudalizmusellenes felkelése. Mély társadalmi ellentétből nőtt ki, amelyet a 
cseh földek hosszan tartó gazdasági válsága és az egyház általános romlása 
okozott. Mind a népi eretnekség, mind a művelt emberek egyházellenes 
ideológiájának a legradikálisabb feudalizmusellenes formájáról van szó. A 
mozgalom leghíresebb prédikátora Húsz János volt, a személyiség, aki saját 
tanításával, félelmet nem ismerő, dicső harcával az igazságért irányt mutatott 
a cseh földek ellenállási mozgalmának, amelyek a későbbiekben is kötődtek 
az ő személyéhez. Az eretnek Húsz hősi halála a máglyán Konstancban 
1415. július 6-án, a huszita ideológiák további terjedését segítették elő, 
amelynek szimbóluma a kehely lett.

A prágai szegények -  Jan Zelivsky prédikátor (megh.: 1422) vezetésével
-  és az ottani magisztrátus között 1419. július 30-án kitört konfliktus
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Csehország tömegeit forradalomra késztette. A cseh nép elsőként Európában 
felkelt az államhatalom és a római egyház ideológiai elnyomása ellen. A 
vezető erő az első időben a jobbágyok és a városi szegények szövetsége volt. 
Az ők szónokai hirdették, hogy az egyházi és uralkodói hatalom múlandó 
csakúgy, mint az egész feudális társadalom. A mozgalom katonai központja 
a Tábor-hegyen Dél-Csehországban -  alapított osztálynélküli városi 
közösségnél volt.

A forradalmi felkelés szárnyalását nem tudta megakadályozni sem a 
hazai, sem a külföldi reakció. A husziták diadalt arattak a keresztesek felett a 
Vítkov-(ma Zizkov-)hegyen Prágában 1420-ban. A fel fegyverzett népi 
csapatokból lett a huszita sereg, amelyet J. Zizka vezetett (kb. 1360-1424), 
és a többi vezér irányításával hiábavalóvá tettek minden próbálkozást, amely 
a huszita föld feletti uralmat akarta elérni.

Az ellenséges támadásokkal egy időben a huszita mozgalom ugyan 
egyesült, de a belső ellentéteket mégsem lehetett eltüntetni.

1421-ben a polgári ellenállás a radikális irányt háttérbe szorította. A 
mozgalom lemondott a feudális társadalom lerombolásáról, de továbbra is 
meg kívánta szüntetni az egyházi hatalmat. A husziták nagy egyetértésben 
voltak viszont a független, a pápától és a császártól független cseh állam 
megvédésének programjában.

A hadsereg dicsőséges győzelmi harcából említsük meg legalább az 
1427-es Tachov melletti győzelmet és az 1431-es Domazlice mellettit. A 
husziták győztes hadjáratai a szomszédos országokra is hatással voltak. Ezért 
a pápa és a császár békeszerződést ajánlott. Az egyházi tanács Baselban 
1436-ban elismerte az ún. kompaktákat, a husziták követeléseit, amelyek a 
hivatalos dogmagyűjteménnyel részben ellentétben álltak. Ezzel a formális 
egyházi szervezet megalakításával kibékítették őket. Ez a fontos engedmény 
az ún. nemesi egységgel kifizetődött, mert szétzúzta a Tábori-egyezséget el 
nem fogadók, a mérsékeltek (kelyhesek) maradékát.

Mindezek ellenére a huszita ideológia tovább terjedt mindenhol Európá
ban, és a feudalizmusellenes ellenzéket ösztönözte. Szlovákiában is nagy 
befolyással voltak a lakosságra. Bratislava város tanácsát már 1428 előtt 
figyelemeztették Bécsből, hogy a városban több mint 60 huszita „hitetlen” 
kész megnyitni a kapukat, amikor a huszita sereg közeledni fog. A cseh 
befolyás tovább folytatódott a Lipany-i harc után is. Zizka hadsereg kb. 20 
évig uralkodott csaknem egész Szlovákiában. Sokan ezek közül a harcosok 
közül a táborita ideológia vallói voltak. Zizka legradikálisabb katonái -  más 
huszitákkal, különösen Lengyelországból származókkal -  a „huszita 
testvérek” feudalizmusellenes mozgalmába csoportosultak, akik folytatták a
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táborita hagyományokat; jobbágyok harcoltak a feudális nemesség ellen. A 
közös ideológia és a kölcsönösen érthető nyelv lehetővé tette a mozgalmi 
eszmék terjedését. A mozgalom 1458-ban tetőzött, amikor már a husziták 36 
harci táborban éltek. Az utolsót Vel’ké Kostolány-ban győzte le és kínozta 
meg Korvin Mátyás 1467-ben.

A huszita hagyományok nemes részei a cseh nemzeti történelemnek és 
jelentős befolyása voltak más népekre is, például a XVI. századi német 
reformációra. Az alapjául szolgáltak a feudalizmusellenes támadásoknak, így 
több parasztfelkelésnek. Sőt a Habsburg-centralizmus cseh ellenfeleinek is. 
Hasonló elveket hirdettek 1848-ban a radikális demokraták, és kezdetben a 
forradalmi munkásmozgalom is. Ezeket a hagyományokat nagyra értékelték 
a Csehszlovák Kommunista Párt kiváló képviselői is, mint K. Gottwald, J. 
Sverma, J. Fucik, Z. Nedeljy és mások.

Podébrad György korszaka

Podébrad György (csehül Jirí z Podébrad) -  1420-1471 -  ősi gazdag 
dinasztiából, a Kunstát és Podébrady uraktól származott, aki kötődött a 
huszitamozgalomhoz. A katolicizmus idején a cseh nemesség igyekezett az 
egyházhoz közeledni, a huszita nemesség pedig -  a polgárság támogatásával
-  az állam önállóságát akarta visszaállítani. Itt volt György helye is, aki, 
mint előrelátó és ügyes politikus, hamarosan kiemelkedett. Párthívei a cseh 
husziták politikai közösségének legfontosabb résztvevői voltak. 1452-ben 
György kormányzó lett, László gyermekkirály helyett uralkodva, aki 
nagykorúságát még nem érte el. Halála után György lett a megválasztott 
cseh király (1458). Először történt, hogy közvetlenül a cseh nemesség 
soraiból választottak cseh uralkodót.

Uralkodása alatt a cseh állam a korábbi idők törekvését betöltve nemzeti 
királysággá vált, György politikájában azonban nemsokára ellenzőkkel 
találkozott -  először az egyházban, amely II. Pius pápa alatt megerősítette 
törekvését arra, hogy megszüntesse a cseh husziták független helyzetét. Ez 
az offenzíva a „kompakták” ellen 1462-ben kezdődött. György megpróbált 
diplomáciai úton ellenállni, ugyanakkor céltudatosan kereste a 
szövetségeseket. A keresztény államok közötti általános békeszervezetet 
ajánlott, de a pápa az ő rendelekezési jogát kétségbe vonta. II. Pál pápa 
Györgyöt trónfosztottá nyilvánította, és kihirdette ellene a keresztes
hadjáratot. Felkelt ellene még saját mostohafia is, a magyar király, Korvin 
Mátyás is. A háború kirobbanása előtt, 1471-ben P. György meghalt.
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A keresztény országok általános békeszervezetének ajánlata 1463-ban 
valósult meg, és a cseh államon kívül annak kidolgozásában részt vett 
Antonio Marini királyi tanácsos is Grenöble-ből. A szervezet tervezete azt 
célozta, hogy az európai államok egy vezető alatt egyesüljenek a törökök 
elleni közös harcra, a pápai szék hasonló szándékaival azonban ütközött -  
aki egy ilyen típusú háborús szervezetben főszerepet kívánt játszani -, mert 
az egyház szerepét teljesen meg akarta szüntetni. György közösséget akart 
alapítani a békés egyetértés alapján, és ebben a meghatározó szerepet a 
francia királynak ajánlotta. Az összetűzések békés megoldásával a cseh 
állam is el akarta kerülni a háborúkat Európában, ugyanakkor lehetővé 
kívánta tenni az egyenlő jogokat a különböző országok között.

Bár György ajánlata tényleges politikai helyzeten alapult, de elkép
zelésével, annak tartalmával, szembekerült korával, és ezért megnemértést 
vagy nyílt ellenkezést váltott ki. A terv meghiúsulásához nagymértékben 
hozzájárult a pápai szék is, amely nem kívánta saját politikai illetékességét 
meggyengíteni, és ellenséges propagandával a cseh államot kívánta 
megszüntetni. Antonio Marini diplomáciai utazása az európai királyi 
udvarokba eredmény nélkül 1464-ben fejeződött be, és György ajánlatát 
elfelejtették. Mégis ez máig tanúsítja az ő nemesebb politikai céljait.

A cseh állam fellángolása és bukása

1526-ban a cseh állam integrálódott a soknemzetiségű Habsburg- 
monarchiába. Ez egy időben történt az osztrák tartományok, a cseh állam és 
Magyarország egyesítésével, amikor a mohácsi csata után II. (Jagelló) Lajos 
meghalt, és a cseh és a magyar trón üressé vált. A cseh trónt Habsburg 
Ferdinánd főherceg nyerte el.

Az új államegyüttes a közép-európai hatalmi politikai kapcsolatok fontos 
központja volt. Sokféle összetevői ellenére a Monarchia az ellenreformáció 
központjává vált, és a Habsburgok világhatalmi terveiben fontos szerepet 
játszott. Az uralkodóknak el kellett fogadniuk a cseh állam önállóságát, bár -  
a Monarchia erősítésére való törekvésükben -  ők kezdettől fogva közpon
tosítással törekedtek a cseh nemzetek osztálykiváltságainak megnyirbálására 
és a cseh állam függetlenségének felszámolására. Mindkét igyekezetükben 
erős ellenállásba ütköztek.

Ez a konfliktus volt a legfőbb alapja a Fehérhegy-i csatát megelőző idő
szak cseh történetének. Az első áldozatot a királyi városok hozták; azok 
politikai lehetőségeit a király a Ferdinánd-ellenes mozgalom elbukása után 
megszüntette. Az országban a nemesség uralkodó szerepet ragadott magá
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hoz, akiknek -  a politikai és társadalmi törekvések mellett -  a kulturális 
mozgalomban is szerepük volt.

Amikor I. Ferdinánd a XVI. század második felében elkezdte 
szisztematikusan elfogadtatni az ellenreformációt, és a rekatolizálás prog
ramja megjelent a cseh földeken, akkor az összetűzés közte és az ellenzék 
tábora (a társadalom kiváltságos osztályai) között átlépte az ideológiai 
területük határait. Saját vallásukat védték, mert azokat érinthetetlennek 
tartották, miközben harcukat összekapcsolták a reakciós Habsburg-királyság 
elleni küzdelemmel, ahol találkoztak az akkori Európa történelmileg 
haladóbb erőivel.

A cseh ellenzék 1618-1620-ban önálló felkelést robbantott ki. Kezdete 
ennek az ablakon keresztüli kidobás (a defenestráció) volt, amikor is 1618. 
május 23-án a prágai kastély cseh udvari kancelláriájából a királyi 
alhelytartót kidobták. Ezzel az erőszakos cselekedettel az ellenzék vezetői 
kimutatták felháborodásukat a Habsburgok vallási és államellenes 
elnyomásával kapcsolatosan, és határozottságukat is, hogy ezt az 
összeütközést erőszakos politikára való váltással oldják meg. A cél a 
Habsburg-uralomtól való eltávolodás, és a független cseh állam 
visszaállítása volt. A felkeléshez azonban nem sikerült egyesíteni az egész 
nemzetet, miközben a belső ellentétek az ellenzéken belül elmélyültek.

1619 nyarán a felkelés elérte tetőpontját, amikor is megalakították a 
Státuszok Szövetségét. II. Fedinándot trónfosztották nyilvánították, és cseh 
királynak Pfalzi Frigyest kiáltották ki. Közben a felkelők megtapasztalhatták 
az elégtelen pénzeszközökből következő problémákat, a növekvő belső 
ellentéteket és a csatatereken való egyetnemértést. A Habsburg-kormány a 
szükséges erőket mozgósította, és 1620. november 8-án az ellenzéki sereget 
rövid harcban Fehérhegyen, Prága mellett legyőzték.

A bécsi kormány a veszteseket szokatlanul kegyetlenül büntette meg. 
Kínzásokkal, vagyonelkobzásokkal és büntetéspénzek fizetésével megtörtek 
mindenféle ellenállást.

Az államrend úgynevezett újjáalakításának keretében csökkentették a 
Cseh Királyság jelentőségét és ezzel párhuzamosan az „státuszok” szerepét 
is.

Egyedüli elismert vallás a katolikus lett. A német egyenjogú nyelvvé lett 
nyilvánítva, de ténylegesen mégis uralkodó volt. A nemkatolikusoknak a 
jezsuiták általi kíméletlen üldözések és egyéb megpróbáltatások jutottak, ami 
tömeges kivándorlást eredményezett.

Külön csapást jelentett a harmincéves háború. A cseh földek, amelyek 
előtte Európában a legsűrűbben lakottak közé tartoztak, pusztulásnak
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indultak. Az új politikai, gazdasági és társadalmi helyzet a feudális 
nagybirtok szabadságát, függetlenségét tette lehetővé. Ezzel nőtt a 
jobbágyok elnyomása is. A feudális vezetőréteg növelte kizsákmányolásukat 
azzal is, hogy megfosztotta őket a szabad költözködés jogától. Ez volt azután 
az oka több reménytelen és véres felkelésnek.

Ugyanakkor az egyház erősebb kulturális elnyomásba kezdett. A 
kulturális népbutítást szemmmelláthatóan ellensúlyozta a cseh barokk 
esztétikai tündöklése. „Sötét idők”, ahogyan ezt az időszakot a harmincéves 
háború után nevezték, s ez a jelző a cseh állam hanyatlását is kifejezte.

Szlovákok a magyar állam keretében

Amikor I. Ferdinánd 1526-ban elnyerte a magyar trónt, Szlovákia a 
Monarchia része lett, és miután a törökök elfoglalták a Magyar Alföldet és a 
magyar állam központját is, ezzel (Szlovákia) nemzetközi jelentősége 
megnőtt. Ugyanakkor kapcsolata bensőségessé vált a cseh földekkel, ami 
ösztönözte a rokon nemzetek közösségének gazdasági és kulturális 
fejlődését.

1541 után Szlovákia csaknem 150 évig közvetlenül a török hatalom 
közelségében élt; az ország déli és délkeleti része már a Török Birodalom 
irányítása alá tartozott. A XVI. század végén a törököket innen a szomszéd 
országok közös erőivel kiűzték, de a visszafoglalás veszélye továbbra is 
fenyegetett.

A Habsburgok abszolutisztikus törekvései ellenére a XVII. században és 
a XVIII. század elején Magyarországon az ellenállás hulláma növekedett, 
különösen Szlovákia területén. Bár ezeket az ellenállási mozgalmakat a 
magyar és erdélyi nemesség kezdeményezte cs vezette saját osztály
kiváltságaiért harcolva, és még a török segítséget is felhasználva, a 
Habsburgoknak nem sikerült olyan önkényuralmi rendszert bevezetni az 
igazgatásban, mint 1620 után Csehországban. Ezért Szlovákiába a cseh 
emigránsoknak több csoportja is menekült, akik itt második otthonukra 
leltek.

A mohácsi csatavesztés okozta váltságokból Szlovákiában -  a humanista 
művelődésnek köszönhetően -  hamarosan sikerült kilábalni, különösen a 
városi iskolák nagy száma miatt, és a reformáció m indjobban terjedt. Ezzel 
a környezettel kapcsolatos a humanista művészet és a tudományos irodalom 
terjedése is: mindez a cseh művelt közeggel való bensőséges kapcsolatnak 
tudható be, amelyben sok szlovák tevékenykedett. A képzőművészetben a
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XVI. század második felében a reneszánsz volt az uralkodó. Ez főleg a várak 
újjáépítésében és a városi erődítmények létesítésében nyilvánult meg.

Szlovákiában a kulturális életben teljesen a megzavart idők levegője 
tükröződött vissza. Azt a vallási- és osztálykülönbségek osztották meg, és 
főleg a katolikus egyház befolyásolta.

A cseh nemzet legkiválóbb személyisége ebben az időben J.A. Komensky 
(latinul Comenius 1562-1670) volt.

A fehérhegyi tragédia után sok máshoz hasonlóan ő is üldözött volt, és 
ténylegesen 1628-ban hagyta el hazáját, és különböző európai országokban 
időzött, utoljára Hollandiában. Úttörő padagógiai és filozófiai munkáival 
hírnevet szerzett magának az egész világon. Comenius szerint a tanításnak 
függetlennek kell lennie az osztály- és arisztokratakiváltságoktól, és célul 
kell kitűznie az emberiség tökéletesítését, átfogó ismeretek és gyakorlatilag 
használható tudás biztosításával. Comenius a cseh nyelv és irodalom 
klasszikusa, az általános megértés és társadalmi jogok harcosa, és az egyik 
úttörője a nemzetközi nyelvnek.

A nemzeti újjászületés kezdete és népi forrásai

A feudális rend szétesése és a kapitalista társadalmi viszonyok elterjedése 
a XVIII. század végétől kezdve lényeges alapjai voltak a cseh és szlovák 
nemzet újkori kifejlődésének. A nemzeti felvilágosítók az elnyomott 
néptömegek között terjesztették a nemzeti öntudatot, megvédték és művelték 
az anyanyelvet és a nemzeti irodalmat. Az ipari forradalom virágzásával a 
felvilágosító programok egyre hallhatóbban, és mind árnyaltabban 
követelték a nemzeti egyenjogúsítást és a polgári szabadságot a cseh és a 
szlovák nép számára.

A nemzeti felszabadítási mozgalmat nagyban támogatta a szláv népek 
kölcsönös ideológiai együttműködése. A cseh és a szlovák hazafiak számára 
különösen jelentős volt a nagy orosz néppel való együttműködés.

A hazafias mozgalom -  amelyben kezdetben viszonylag kis közösségek 
vettek részt -  az 1848-as polgári forradalom előestéjén áthatotta a 
néptömegeket, akik a társadalmi és nemzeti szabadság elérésére törekedtek.

A modem szlovák nemzet kialakulásában csúcspont volt a szlovák iro
dalmi nyelv megteremtése a negyvenes években, amely Lúdovít Stúr és 
társai műve.

A cseh és a szlovák nemzet az 1848-as forradalomban találkozott -  amely 
csaknem egész Európát megrázta -  ,ahol nyomatékosan követelték a polgári 
rendet és a nemzeti egyenjogúságot. A soknemzetiségű Habsburg-monarchia
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bonyolult viszonyai tovább bonyolították a vezető cseh és szlovák 
szabadságharcosok helyzetét. Követeléseik mérsékelt teljesítésének 
reményében nem befolyásolták úgy a harcot, hogy az gyökeresen átalakítsa a 
társadalmat, amely aztán a konzervatívok, sőt a reakciósok táborába vitte 
őket. Ugyanakkor kiéleződtek az elletétek a német és magyar forradal
makkal, többek között amiatt, hogy az ottani radikálisok az elnyomott szláv 
nemzetek tényleges nemzeti érdekeit félreértették.

1848 szeptemberében a szlovák felszabadító mozgalom vezetői elutasí
tották a magyar kormány alárendelő törekvését, és létrehozták a Szlovák 
Nemzeti Tanácsot, és szlovák és cseh támogatókkal felkelést szerveztek 
Nyugat-Szlovákiában.

A fegyveres mozgalmak -  elsősorban a bécsi jószándékú rendelkedések 
fals képzeletei miatt -  jogilag nem oldották meg a szlovákok nemzetiségi 
problémáját.

A cseh mozgalomban viszonylagosan erős tömörülés volt az ún. radikális 
demokraták csoportja, akik, ámbár erősen a reakció ellen voltak, de a 
politikai életben nem sikerült vezető szerepet szerezniük. Mégis ők hősi 
önfeláldozást mutattak az 1848-as júniusi prágai felkelésben, amikor a 
barikádokon -  együtt a városi proletariátussal -  megütköztek Windischgrátz 
ellenforradalmi csapataival, így megteremtve a hazai polgári forradalom 
tekintélyét.

A XIX. század második felében, miután a Bach-féle abszolutizmus 
megszűnt, megerősödött a cseh nemzet politikai és kulturális aktivitása. De a 
politikai területtel ellentétben csak a kulturális és tudományos szférában 
voltak említésre méltó eredmények. Az ok az, hogy a cseh polgárság, félve 
az öntudatos munkásság növekvő mozgolódásától, előnyben részesítette a 
maradi nézőpontot, és az osztrák dinasztiával kompromisszumot kötött. Az 
előző időszak fejlődő jellegét így fokról fokra elveszítette, és átkerült a 
politikai reakció oldalára. A nép előtt viszont törekedett magát 
nacionalizmussal és a nyelvi jogok védelmében felemelt szavakkal 
maszkírozni.

A szlovák nemzeti élet 1867 után -  amikor a Monarchia dualista állam 
lett a magyar uralkodó osztályok által teremtett legnehezebb nemzetiségi 
elnyomás helyzetébe került. A szlovákok küzdöttek alapvető nemzeti 
létükért, ezzel rendkívüli kitartást és hűséget bizonyítva a nemzeti eszméhez. 
A csehek és a szlovákok közeledése logikusan vezetett ahhoz a törekvéshez, 
hogy közösen formáljanak önálló államot, ami 1918-ban sikerült.
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A munkásmozgalom kezdete

A proletariátus új társadalmi osztály, amely a történelem színpadára a 
kapitalizmusban került; először a manufaktúrák munkásai, majd a gyáraké.

A proletariátus mint önálló osztály a XIX. század negyvenes éveiben 
alakult ki. Összetűzéseik a kizsákmányolókkal, amelyet legérzékletesebben a 
géprombolás fejez ki, visszhangot váltott ki külföldön is. A prágai 
proletariátus 1848. júliusi prágai felkelése magának Marx Károlynak a 
figyelmét is felkeltette.

1874 áprilisában a cseh munkások részt vettek az Összausztriai 
Munkáspárt alapító kongresszusán Neudörfel-ben.

A cseh munkások önálló szervezete 1874 áprilisában alakult meg, amikor 
elfogadták a Csehszláv Szociáldemokrata Munkáspárt nevet. Az évszázad 
végén a szociáldemokrata párt kapituált a revízionizmus előtt, 
következésképpen a proletár élcsapatban az eredeti küldetését elvesztette.

Az 1905-ös első orosz forradalom példája ösztönözte a cseh munkásságot 
új harcra a demokratikus jogokért, különösen az általános választójogokért. 
Az 1905-1907-es forradalmi évek tapasztalatai a szociáldemokrácián belül 
belső széthúzást okoztak. Ez eredményezte a forradalmi baloldali frakciót, 
amely a következő években megalapította a kommunista pártot.

A szlovák munkásmozgalom a magyar mozgalom keretében fejlődött. 
Ebben a viszonylatban nagyjelentőségű lépés volt az Általános Munkáspárt 
1880. évi megalakítása, amely 1890-ben felvette a Magyar Szociáldemokata 
Párt nevet. Soraikban aktívan dolgoztak szlovák munkások, különösen 
Budapesten, Bratislavában és Bécsben, élénk kapcsolatot tartva a cseh 
elvtársakkal is.

A szlovák munkásmozgalom új központja Bratislava lett; 1903-ban kezd
ték a Szlovák Munkás Újság megjelentetését. Az orosz forradalom aktiválta 
az ottani mozgalmat is, és 1905-ben Bratislavában összeült a szláv szociál
demokraták első kongresszusa, és létrehozták a Szlovák Szociáldemokrata 
Pártot.

IV. A csehszlovák állam létrejötte

Az önálló csehszlovák állam létrejötte 1918-ban a cseh és a szlovák 
nemzet történetének mérföldköve, és elválaszthatatlan az orosz munkások 
Nagy Októberi Szocialista Forradalmától.

Az orosz proletariátusnak a politikai hatalom megszerzése, és ennek az 
eseménynek a hadviselő országok munkásai és elnyomott népei közötti
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visszhangja, a demokrácia és a nemzeti felszabadító harc virágkora követte 
az egész világon.

A cseh és a szlovák környezetben, főleg a szervezet munkás- 
mozgalomban, az Októberi Forradalom befolyása -  mielőtt még létrejött 
volna Csehszlovákia -  főleg olyan követelésekkel nyilvánult meg, hogy 
halaszthatatlan az igazságos, demokratikus béke és a népek önrendelkezési 
jogának biztosítása.

A forradalomnak a társadalmi és osztály szempontjai folyamatosan 
áthatották a politikailag szervezett munkásmozgalmat és a néptömegeket. Ez 
jól érzékelhetően kifejeződött a cseh munkások 1918. október 14-i általános 
sztrájkjában, amikor is a sztrájkolok több helyen követelték olyan állam 
létrehozását, amely gondoskodik a nemzeti és társadalmi igazságosságról. A 
jobboldali reformista főnökök mégis próbálták mérsékelni a forradalmi 
megnyilatkozásokat, azt teljesen a polgárság irányítása alá vonni, és kerülték 
a rohanó eseményekben való részvételt.

Bár a nép spontán felkelésével hozzájárult a Habsburg-monarchia 
bukásához, és lehetővé tette a csehszlovák állam kikiáltását, a polgári osztály 
kisajátította magának a forradalmi fellépés gyümölcseit; politikai és 
ideológiai ellenőrzése alá vonta a Monarchia államjogilag történő 
megdöntését.

A nép nemzeti felszabadító harcát követően a cseh polgári politikusok 
ténylegesen a hatalom átvételére törekedtek. A szocialista párt vezető szerve 
ezt a törekvést teljesen támogatta. 1918. október 28-án -  amikor az önálló 
csehszlovák államot kikiáltották -  a forradalmi népmozgalom koráb-ban 
ismert képei újból megjelentek. A jobboldali szocialista főnökök engednek a 
polgárságnak, és hagyják őket, hogy a nemzeti felszabadító mozgalomban 
uralkodó szerepet játsszhassanak. Ily módon az uralkodó osztály 
figyelemreméltó szervezeti, politikai és ideológiai előnyöket nyert.

A csehszlovák állam valóra vált. Kikiáltották, még mielőtt az imperialista 
háború befejeződött volna, hála az önálló forradalmi megnyilatkozásoknak. 
A Központi Hatalmak háborúvesztése és az Oroszországból érkező forra
dalmi befolyás hatása lerombolta Közép-Európában a Habsburg állami 
alakulatnak a belső kapcsait, lehetővé téve az új erők fellépését, amelyek 
ugyan a kapitalista termelési viszonyokkal voltak összefüggésben az előző 
évtizedek alatt, de már aláásták a félfeudális, soknemzetiségű Monarchia 
életlehetőségeit.

A Csehszlovák Köztársaság létrejötte a reakciós Osztrák-Magyar Monar
chiához viszonyítva tehát kétségkívül figyelemreméltó fejlődés. A München 
előtti Csehszlovákia 20 éves léte megmutatta, hogy a cseh és a szlovák nép
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kedvezőbb feltételeket kapott a kulturális és politikai fejlődéshez, mint 
előzőleg.

Mégis az új állam osztályjellege akadályozta a társadalmi szabadság 
megvalósulását. Nyomor, éhség, munkanélküliség továbbra is összetevői 
voltak az akkori Csehszlovákia mindennapi életének, és kényszerítették a 
munkásokat a társadalmi elnyomás elleni harcra.

Folytonos problémája volt az új államnak a nemzetiségek kérdése, amely 
kérdést nem sikerült megoldani. A gazdasági és társadalmi helyzet 
Szlovákiában és Kárpátalján kimutathatóan rosszabbak voltak, mint a cseh 
földeken. Az egységes „csehszlovák” nemzetről szóló hivatalos teória 
kétségbe vonta a szlovák nemzet függetlenséget, s lehetővé tette a cseh 
burzsoázia számára az ország kizsákmányolását. A többi nemzetiség 
helyzete sem volt megoldva.

Ebből húzott hasznot a német burzsoázia a cseh földeken, és ezenkívül a 
szlovák és a magyar burzsoázia Szlovákiában. Csehszlovákellenes és 
csehellenes, nacionalista kampányba kezdtek. A mély nemzeti ellentétek 
megkönnyítették a burzsoázia fellépését a munkásosztály ellen.

Az új állam léte a cseheknek és a szlovákoknak a nemzeti jogokat tényle
gesen még nem biztosította. Mindkét nemzet hamarosan szemtől szemben 
állt a terjeszkedő német imperializmussal és a magyar nacionalizmussal. A 
Franciaországhoz és Angliához való fordulás történelmi távlatból nézve 
végzetes tévedésnek bizonyult. Ezek az imperialista országok saját érdekeik, 
szovjet- és kommunizmusellenességük miatt szerződést kötöttek az újjá
született német imperializmussal és elhagyták Csehszlovákiát. A folyamat, 
amely végül Csehszlovákia müncheni katasztrófájához vezetett, már 
elkezdődött akkor, amikor a Csehszlovák Köztársaság mint polgári állam az 
antanthoz csatlakozott, és a Versailles-i szerződés rendelkezéseire 
támaszkodott.

Csehszlovákia létrejötte óta ott volt a hazai munkásmozgalom előtt a 
lényeges kérdés: a munkásmozgalom azonosítsa-e magát az új állammal, 
elismerje-e azt magáénak, együttműködjön-e annak építésében és 
fejlesztésében -  vagy mint a kizsákmányolás új formájáról beszéljen, és 
akkor a munkásság megalkuvás nélkül harcoljon ellene, az orosz bolseviták 
mintája alapján.

A szociáldemokrata vezetők a kormány asztala körül együtt ültek a 
burzsoá politikusokkal, meggyőzve a proletariátust, hogy az új állam érdeke, 
hogy ne támasszanak saját osztályköveteléseket, mert állítólag ők azt elérik a 
szocialista miniszterekkel.
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Annak ellenére, hogy a világháború vége után a tényleges feltételek 
kedveztek a burzsoázia osztályuralmának a megdöntéséhez, a reformista 
főnökök a proletárforradalomhoz vezető utat elzárták.

Minden munkásmozgalmi megbeszélés fő témája akörül alakult, hogy 
vajon a szociáldemokrata jobboldal -  amely a magától, fokozatosan 
kialakuló szocializmus elvét vallotta -  ,vagy a bolsevikok -  akik a 
burzsoázia hatalmának megszüntetését vallották -  mozgalmát, módszereit 
fogadják-e el. A szociáldemokraták felfogásukkal végül is az uralkodó 
osztály bázisát erősítették.

A munkások növekvő része állt az Októberi Forradalom zászlaja alá, és 
azt saját maga számára is modellnek tekintette. így jöttek létre az ideológiai 
és pszichológiai feltételek a munkásság öntudatában először a marxista 
baloldali irányzat kialakulásához, és azután annak tömeges megértéséhez, 
majd a csehszlovák internacionalista kommunista párthoz.

Csehszlovákia Kommunista Pártja harcai a nemzeti és társadalmi 
igazságosságért

1921 májusában alakult meg Csehszlovákia -  mint fejlett iparral rendel
kező közép-európai állam -  munkás tömegpártja, a Csehszlovákia 
Kommunista Pártja, amely előtt történelmi feladat áll; eltávolítani a 
kapitalizmust, létrehozni a proletárdiktatúrát és elkezdeni a szocializmus 
építését.

A fiatal pártnak elsősorban ténylegesen elfogadható forradalmi vezetővé 
kellett válnia. Szükséges volt a rossz, szociáldemokrata ideológiai és 
gyakorlati örökségeket eltávolítani, az opportunista és a revizionista múltat a 
munkásmozgalomból kitörölni. Nem volt ez könnyű feladat, mivel az új párt 
a régi alapokon nőtt fel, és az előző tagok nagy részét átvette. Feltétlenül 
szükséges volt a pártból az opportunista irányokat kitörölni, mivel azok 
feltételezték, hogy a kapitalizmus stabilizációja folyamatos és biztos, de 
nekik a szocialista forradalom lehetőségére kellett rámutatniuk.

Lényeges fordulópont volt a CsSzKP-jának V kongresszusa 1929-ben. 
Ott a szocialista forradalomra való tényleges készülést illetően általános 
irányvonalat fogadtak el; a stratégiai és taktikai feladatok további sorrendjét, 
amelyeknek a megvalósításával a párt majd a végső célt eléri. A kongresszus 
kötelességként hangsúlyozta a harc erősítését az első szocialista állam 
megvédésére, a munkásság gazdasági követeléseinek befolyásolását, a 
munkásosztály és a parasztság között harci szövetség létrehozását, és
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aláhúzták a széles skálájú pártmunka szükségességét a szakszervezetekben, a 
hadseregben és más tömegszervezetekben.

Ezen pontok megvalósításának alapvető feltétele volt új pártvezetőség 
választása, akik a célok tudatában vannak, és a marxizmus-leninizmus 
elméletei alapján szisztematikusan cselekszenek. Ennek élvonalában 
Klement Gottwald állt. A CsSzKP az V kongresszussal új tért nyitott 
történetében -  az eszmei politikai és szervezeti érettség fejezetét.

A burzsoá állam folyamatosan kinyilvánította saját osztálymeg
határozását, és elfogadta a társadalmi fejlődés viszonylagosságát. Az 
uralkodó osztály osztályérdekei közvetlenül ütköztek a munkásrétegek 
érdekeivel. Tovább folytatódott a munkanélküliség, és nőtt a társadalmi 
feszültség. A társadalmi ellentmondásokat mindig új ellentétek követték; 
sztrájkok és tüntetések.

Az akkori Csehszlovákia társadalmi felépítését mélyen megrázta az 1929- 
ben kitört gazdasági világválság. A csehszlovák gazdaságot ez késve érte, de 
mégis rendkívül erősen. Súlyos csapás volt ez különösen a munkásosztályra. 
A bérek csökkenése és csaknem egymillió munkanélküli léte súlyos 
következményekkel járt. Mind a válság, mind annak megoldása a munkások 
számára volt csapás.

A CsSzKP az akkori gazdasági és politikai harcokban rendkívül nagy 
szerepet játszott. O állt valamennyi termelési ágban a tömegsztrájkok élén, 
különösen nagy szerepet játszott a Most (Észak-Csehország) környéki 
bányászok hatalmas sztrájkjában, amellyel a csúcspontját érte el a válság 
burzsoá megoldása elleni munkásmozgalom. Ezt a sikert a CsSzKP által 
használt Komintem-irány vonalnak tulajdonítják.

A burzsoá állam bukása -  megszállás és felszabadítás

Németországban 1933 elején A. Hitler nácizmusa jutott uralomra, és 
ezzel a rendkívüli agresszív hajlamú és soviniszta veszély közvetlenül 
fenyegette Csehszlovákiát és annak népét. Az új helyzet valamennyi 
antifasiszta erő egyesítésére hívott fel.

A CsSzKP VII. kongresszusának ülésén hangzott el a köztársaság hatásos 
megvédésének a programja. Ez követelte a munkások szociális helyzetének a 
megjavítását, a nemzetiségek demokratikus egyenjogúsítását, tevékeny 
részvételt a fasisztaellenes mozgalomban, az állami apparátus megtisztítását 
és a Szovjetunióval való szerződést. A CsSzKP széles kampányt kezdett a 
spanyol köztársaságiak támogatására. A többi antifasisztával együtt 
eredményesen segítette a fasiszta Németországból emigrálókat. Közös
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fellépést szervezett a Henlein-fasiszták ellen (csehországi német fasiszták) 
és a cseh jobboldaliak demokráciát tagadó tevékenysége ellen. Igyekezett 
Szlovákiában a demokratikus közvéleményt egyesíteni, és ily módon 
szembehelyezkedni a reakciós nacionalista „néppárt”-tal (ez 1918-1935 
között működött, azután beszüntették). A több jelentős eredmény ellenére 
nem sikerült felülkerekedni a reformisták és a polgári demokratikusok 
kommunistaellenes előítéletén, és az egész nemzet keretében elfogadtatni a 
fasisztaellenes egységfrontot.

1938-ban a köztársaság megvédésére irányuló népmozgalom a csúcs
pontra jutott. Ez megakadályozta a fasiszta kormányzat megalakítását, amely 
Hitlerrel hallgatott volna. A májusi tüntetések a fejlődést mutató 
irányvonalak felvonulásai voltak, és demonstrálták a nép eltökéltségét a 
köztársaság megvédésére. Ezt tanúsítja a szenvedélyes reagálás is a részleges 
mozgó-sításra, amely az első és utolsó lépés volt a Hitler-i bevonulás ellen.

Végül a csehszlovák kormány engedett Nagy-Britannia és Franciaország 
nyomásának, elmulasztva a lehetőséget, amelyet a megkötött szerződés 
alapján a Szovjetunió ajánlott. Ezekben a válságos percekben egyedül a 
Szovjetunió állt biztosan a köztársaság oldalán, kész volt arra, hogy akár 
közvetlen katonai erőt is bevet.

A megadást az 1938. szeptember 22-i általános sztrájkban a nép 
elutasította. Az elrendelt mozgósítás nagyon gyorsan lefolyt. Ennek ellenére 
a kapitulációra hajlamos kormány vezetője, J. Syrövy generális, mikor 
szemtől szemben állt a nyugati hatalmak szégyentelen árulásával, a 
közvetlen német agresszió fenyegetésével, elfogadta a jóváhagyott müncheni 
diktátumot, amely a köztársaság számára a függetlenség elvesztését 
jelentette. Ez a politikai katasztrófa nyilvánvalóan bizonyítja, hogy a burzsoá 
kormány nem képes a továbbiakban biztosítani a csehszlovák állam 
önállóságát. Klement Gottwald így ítélte el ezt az árulást: „Nekünk jogunk 
és kötelességünk a nép és a történelem ítélőszéke elé vinni azokat az 
elemeket és erőket, amelyek ezt a szégyentelen kapitulációt hosszú időn át 
tervszerűen előkészítették, az ellenséggel egyetértésben, a saját nemzetünk 
és köztársaságunk ellen.”

Az 1938-as események leckéje és München a cseh nemzetnek és az 
állami történelemnek az egész további fejlődését befolyásolta. Ugyanakkor 
nőtt a kommunisták jelentősége, mint akik nemcsak a társadalmat, hanem a 
nemzeti érdekeket is védték.

A kommunista párt volt a nemzeti felszabadító harc főszereplője, és 
annak 25 ezer tagja áldozta életét a nemzeti felszabadításért. A náciellenes 
ellenállási mozgalomban ő képviselte az egység politkáját; így valamennyi
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fasisztaellenes erőt, a polgárság képviselőit is együttműködésre bírta. A 
kommunisták azonban elutasították az 1938 előtti politikai és gazdasági 
felépítést, és azokat a külföldi politikai kapcsolatokat is, amelyek a végzetes 
eseményekhez vezettek.

Az egységes ellenállási mozgalom kialakulásához fontos hozzájárulás 
volt a csehszlovák-szovjet barátsági, kölcsönös segítségnyújtási és a háború 
utáni együttműködésre vonatkozó szerződés, amelyet 1943. december 12-én 
írtak alá. Ez a dokumentum biztosította a háború utáni Csehszlovákia 
átalakítását, ami a kommunista párt sokéves törekvése volt, és a csehszlovák 
külpolitikát a Szovjetunió felé irányította.

A hazai kommunista ellenállási mozgalom szerteágazó szervezeti háló
zatot hozott létre, és ösztönözte a forradalmi nemzeti bizottságok alakítását. 
Szlovákiában a föld alatti pártközpont kezdeményezésére 1943-ban 
létrehozták a közös ellenállási mozgalmak szervezetét -  a Szlovák Nemzeti 
Tanácsot. Az ún. Karácsonyi Megegyezés felállította a fasisztaellenes 
nemzeti egység cselekvésprogramját. Ebben a dokumentumban a Szlovák 
Nemzeti Tanács kötelezte magát, hogy az össznemzeti harcot a fegyveres 
felkelésig vezeti, és kinyilatkozta a csehek és a szlovákok közös államának a 
helyreállítási szándékát. Szlovákia Kommunista Pártja említésre méltó 
munkát teljesített a partizánegységek szervezésében, és az össznemzeti 
forradalom előkészítésében, tekintettel arra a kiváló szerepére is, amelyet 
teljesíthetett az ún. Szlovák Állam hadseregében.

A Szlovák Nemzeti Felkelés 1944-ben harci és stratégiai szempontokból 
a csehszlovák ellenállási mozgalom főeseménye volt, és az egyik 
legimpozánsabb megnyilatkozása az európai ellenállási mozgalmaknak. 
Ezzel kezdődött a nemzeti és demokratikus forradalom az egész 
köztársaságban. És ez a cseh és a szlovák nép új kapcsolatában kezdetet is 
jelentett; amennyiben azt az egyenjogúság és a szuverenitás alapjára 
helyezte. A szlovák hazafiak hősi harca a náci elnyomók ellen 
elképzelhetetlen lenne a Szovjetunió önfeláldozó segítsége nélkül. Ez a 
segítség tette lehetővé a partizánháború kiterjesztését, és a csúcspontja a 
második világháború legnagyobb hegyi csatája, a Dukla-szoros környéki 
kárpáti hadműveletben volt.

A háború utolsó időszakában az ellenállás a Szovjetunióból ejtőernyővel 
átdobott csoportok segítségével a cseh földeken is eredményesen fejlődött 
partizánmozgalommá. Ezeknek a fellendülésével nőtt a föld alatti nemzeti 
szervezetek, az üzemi tanácsok és a fegyveres csoportok száma is.

1945 májusának kezdetén több cseh és morva városban a lakosság 
felkelése robbant ki, május 5-én Prágában is. A cseh és a szlovák nép hősi
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harca május 9-én ért véget, amikor a Vörös Hadsereg szétrombolta a német 
hadtestek ellenállását a csehszlovák területeken és bevonult Prágába.

A csehszlovák nép a szocializmus felé vezető úton

A nemzeti és társadalmi érdekek közeledése lényegesen befolyásolták az 
egész nemzeti felszabadító harcot. A kommunista párt által kidolgozott ilyen 
irányú program vált kiindulópontjává a nemzeti és a demokratikus forrada
lomnak. Ezt foglalta össze az ún. Kosicei Kormányprogram.

A nemzeti és demokratikus forradalom Csehszlovákiában része volt a 
háború utáni demokratikus és szocialista forradalmaknak, amelyek Közép- 
és Délkelet-Európában mentek végbe. A hatalom megragadásával 
Csehszlovákiában megszüntették a finánc- és ipari tőke és a nagybirtokos 
burzsoázia hatalmát. Az egyenjogúság alapján oldották meg a cseh és a 
szlovák nemzet kapcsolatát és együttélésének kérdését is. A Kassai 
Kormányprogramban meghirdették Csehszlovákia külpolitikáját is, az 
államközi szerződést és a barátságot a Szovjetunióval.

Ezt a politikát támogatta a sikeres és tömeges nemzeti tulajdonba vétele a 
gazdaságoknak 1945-ben, és az 1946-os választások, amelyben lett a 
legerősebb politikai párt a Kommunista Párt. A kedvező bel- és külpolitikai 
feltételek lehetővé tették, hogy a párt a saját programjának megnyerve a 
nemzet nagy részét, a forradalmi változások békés útját kövesse.

A reakció mozgolódása a nemzetközi életben 1947-ben Csehszlovákiában 
is visszhangot keltett. A burzsoá politikusok igyekeztek a forradalom 
szárnyalását megállítani, de a Kommunista Párt folytatta az addigi utat. 
Ennek a két erőnek az összetűzése volt az 1948. februári események lényege. 
Azok fő és döntő eredménye az lett, hogy a munkásosztály a KPC 
vezetésével az államhatalmat határozottan magához ragadta. Ily módon 
létrejött a szocializmus építésének alapvető politikai feltétele.

Döntő szerepet játszott ebben az ipar, a bankok, a kereskedelem 
államosítása, a mezőgazdasági kisbirtokok kollektivizálása; a gazdasági 
életben így létrejöttek a szocialista viszonyok, ami a termelőeszközök 
társadalmi tulajdonán alapul. Csehszlovákia részt vesz az országok közötti 
együttműködésben. A KGST tagjai számára lehetővé tették a termelőerők 
addig elképzelhetetlen fejlődését.

Párhuzamosan zajlott a cseh földek és Szlovákia közötti gazdasági 
különbség kiegyenlítődése is. Ha 1937-ben az összipari termelésnek csak 
7,8%-a volt Szlovákia területén, az 1973-ban már a 25%-ot is felülmúlja.
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Megoldódott a nemzetiségi probléma, különösen a cseh és a szlovák 
nemzetek között. Az új rend az államjogi berendezkedés optimális formáját a 
föderatív elvek alkalmazásában találta meg.

A föderatív államrenddel sikerült minden oldalról virágzó feltételeket 
teremteni a nemzeteknek és a nemzeti kisebbségeknek is. Ez kölcsönösen 
megismerteti és megerősítette őket, és erősíti a csehszlovák állam közösségi 
öntudatát.

Csehszlovákia népei kiépítették és tovább tökéletesítik a szocialista 
demokrácia rendszerét. Ez a rendszer nemcsak kinyilatkozza az emberek 
jogait és szabadságát, hanem lehetővé teszi számukra annak hasznosítását, 
megvalósítását és megvédését is. A politikai pártok és a társadalmi 
szervezetek a Nemzeti Frontban egyesülnek, a továbbiakban a választott 
nemzeti bizottságokból és képviselő-testületekből állítják össze azt a 
demokratikus fórumot, ahol mindenkinek lehetővé teszik a részvételt a 
közösségi életben, és a társadalmi, a politikai, gazdasági és kulturális 
kérdésekről együtt döntenek.
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MELLÉKLETEK

1. Máramarosi részlet a Libiczei Henrik által említett helyekkel. (Mai 
turistatérképre átrajzolta Saláta D énes.)

2. A Magyarországi Erdészegylet tagsági levele 1852. június 30-ai 
keltezéssel, Jelinek Pál részére németül és magyarul kiállítva (v. 
M észáros Gyula gyűjtem énye.)

3. CLEMENT Károly: A m. kir. mezőgazdasági múzeum erdészeti 
gyűjteményének magyarázó szövegei. (Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum Adattára. Múzeumi iratok. 1927-394.)

4. Illés Nándor jelentése az ásotthalmi erdőőri szakiskola tárgyainak 
átadásáról, az igazgató feladatairól. (Magyar Országos Levéltár, 
Budapest. K-168. 1883-4/b-10.674. (47.222/1883.).)

5. Az ásotthalmi iskolába történő felvétel hirdetménye és egy felvételi 
kérelem. (Erdészeti Lapok 1883. 684. és Magyar Országos Levéltár, 
Budapest. K-168. 1883-4-10.674. /34.777/1883./.)
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•tv v : ' a/  /?? ŷ Z-<̂ <2/-̂ ű̂̂ 7f̂ A/
4 y ye/f&Sc}̂  S7̂ r<r&; <3̂  ^y t̂ásArs./%*;• ••• *y n/V,

v,'. ̂ ,̂ ;̂  /4Ẑ Û /<̂ ŷ o _■ \
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J%0?Zs&4< /CAŜ â
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5. számú melléklet

’ 'I
H i r d e t m é n y .

8 5 .4 2 6 . sz. Az 1879. évi XXXI. t.-czikkben foglalt 
erdőtörvény 37. §-ában elő irt minőséggel biró erdőőrök neve
lésére Szeged város határában  Á sotthalm án húsz hónapi tan- : 
folyammal erdőőri szakiskola á llítta to tt fel, mely idei október 
havában fog m egnyittatni. Az iskola 12 tanuló elhelyezésére 
van berendezve, kik közül 9 tanuló teljesen ingyen ellátásban 
részesül s csakis a ruházat, valam int az oda- és visszautazás 
költségeit tartozik  fedezni. Ezen kívül 3 tanuló elfogadtatik 
150 frt évi élelmezési költségnek félévenkénti előleges lefize
tése m ellett. Erdőbirtokosok, kik ezen fizetés m ellett az inté
zetre tanulókat küldeni óhajtanak, ebbeli kérelm öket, valamint 
azok, kik ingyen ellátás m ellett kívánnak felvétetni, folyamod-'! 
ványaikat legkésőbb f. é. szeptemberhó 10-ig a földmivelés-,! 
ipar- és kereskedelemügyi m. kir. m inisztérium hoz adják be. f

Az erdőbirtokosok által küldendő vagy ingyenes ellátás ■ 
m ellett felvétetni óhajtók tartoznak  hitelesen kim utatni, hogy: |

1. a 17 éves k o rt b e tö ltö tték ; I|
2. ep, erős, egészséges, munkához szokott és az időjárás; * 

viszontagságait elbiró testa lkatta l s különösen jó  látó-, halló-1 
és beszélőképességgel b írn a k ; ezen kellékek igazolására kincs- i  
tá r i erdészeti orvos, honvéd törzsorvos vagy megyei főorvosi 
bizonyítványa szükséges;

3. az elemi iskolákat elvégezték, vagy legalább folyéko
nyan irní és olvasni, s a közönséges négy művelet szerin t, 
számolni tu d n a k ;

4. erdei szolgálatban voltak-e, vagy nem, avagy mint 
erdei munkások dolgoztak-e?

5. jó  erkölcsü magaviseletüek.
Azon folyamodók, kik katonai kötelezettségben állanak, 

kötelesek abbeli igazoló könyveiket is bem utatni.
Kelt Budapesten, 1883 . évi augusztushó 13-án.

A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi 
m. k. minisztérium.
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7. FÉNYKÉPMELLÉKLETEK

1. Somsich Pál, az OMGE Erdészeti Szakosztály elnöke. 
(Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára, sz.n.)

2. Az Ember az Erdőért Alapítvány díjának átadása Kádár 
Zsombornak 1999 novemberében Marosvásárhelyt. (A 
képen balról jobbra: Barátossy Gábor, Deák István, Cserép 
János, Oroszi Sándor, Kádár Zsomborné, Kádár Zsombor.)

3. A szegedi erdészeti technikum épülete az 1960-as évek 
elején. (A szerző tulajdona.)

4. Az ásotthalmi szakiskola épülete az 1950-es évek elején. 
(Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára*nsz. 181. 382.)

A reprodukciókat Papp Tibor készítette.

204











l í t b l M I W O O D
B K F T n H H B a a H H H a a n n i n

H -1139 Budapest, XIII. Váci út 85. 
Tel: (30-1)2361-700 Fax: (36-1)2361-702

E-mail: ligniwood8@matavnet.hu

mailto:ligniwood8@matavnet.hu

	TARTALOMJEGYZÉK

	LIBICZEI HENRIK „ERDŐMANIPULÁNS” VISSZAEMLÉKEZÉSEI

	Közli: Dr. Oroszi Sándor

	WESSELÉNYI ISTVÁN NAPLÓJEGYZETEINEK ERDÉSZETI, VADÁSZATI ÉS HALÁSZATI VONATKOZÁSAI*

	Dr. Oroszi Sándor

	Fával, erdővel kapcsolatos bejegyzések

	Hal, halászat

	Vadászat; madarászat, és söréttel való lövés

	Vadászat; kopózás

	Vadászat; agarászat

	Űtközbeni vadászat


	AZ ERDÉSZETI EGYESÜLET ALAPÍTÁSA KÖRÜL

	/..../

	4.	számú függelék A MEE alakulási jegyzőkönyvének olvasata (Magyar

	Protocoll dér ersten Versammlung ungarischer Forstwirthe zu Gran am 30 Juni 1851.

	Von dem int. Vorstande des ersten ungarischen Forst-Vereines

	Az ideiglenes elnöktől: Az első magyar erdészegyesület elnöksége

	Tekintetes Uram!

	MEGEMLÉKEZÉS WAGNER KÁROLYRÓL HALÁLÁNAK 175. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL*

	Dr. Oroszi Sándor

	MEGEMLÉKEZÉS KÁDÁR ZSOMBORRÓL (1923-2007)

	Dr. Oroszi Sándor*


	CLEMENT KÁROLY (1876-1935) ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA

	Dr. Oroszi Sándor

	Források:


	A 125 ÉVES ÁSOTTHALMI ISKOLA DOKUMENTUMAI ÉS SZEMÉLYES EMLÉKEIM ÁSOTTHALOMRÓL

	Dr. Oroszi Sándor

	EURÓPA KÖZEPÉN

	I.	Nemzeteink történetének kezdete

	A szlávok megérkezése földünkre

	A Nagy-Morva Birodalom

	A cseh Premysl-házi állam

	A virágzó feudalizmus

	II.	IV. Károly kora

	III.	A huszita forradalmi mozgalom és történelmünk huszita hagyományai

	Podébrad György korszaka

	A cseh állam fellángolása és bukása

	Szlovákok a magyar állam keretében

	A nemzeti újjászületés kezdete és népi forrásai

	A munkásmozgalom kezdete

	IV.	A csehszlovák állam létrejötte

	A burzsoá állam bukása - megszállás és felszabadítás

	A csehszlovák nép a szocializmus felé vezető úton

	U « *^5 3 >N

	^ <* i; ^ * l v$ *

	'y^Jtó

	'**! C , Lí'SM i %


	i j 1 { 1 \

	* "« '; v; •<> fv



	t-4. V * ^ í



	í >H* h^Vh

	4-1

	7. FÉNYKÉPMELLÉKLETEK




	lítblMIWOOD


