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AZ ERDŐRENDEZÉS ÉS AZ ERDESZETTÖRTENET

/  r , 
Dr. Agfalvy Im re

Az erdőrendezés és az erdészettörténet közötti kapcsolat inár régebbi keletű. 
Nézzünk ennek igazolására tudományos - és mivel erdészettörténetrő l is sző van, 
ezért m ár egy régebbi - m eghatározást az erdőrendezésről.

Fekete Lajos Selmecbányán 1903-ban kiadott Erdőrendezéstan cimü könyvének
2. oldalán az alábbiakban adja meg az erdőrendezés fogalmát :

" Erdőrendezés alatt értjük az erdőgazdaságnak hosszabb időre kiterjedő oly 
szabályozását, hogy az a gazdaság m egállapított céljának és az erdő feladatának 
lehetőleg m egfeleljen."

Majd ugyanezen az oldalon még az alábbiakat ir ja  Fekete:
" Az erdőrendező azokat az intézkedéseket, melyek a jelzett feladatok e lé ré sé 

re  szükségesek, az u. n. erdőgazdasági üzemtervbe foglalja össze és egyszersm ind 
könyveket fektet fel a kezelő tisz t szám ára, amelyekbe az utóbbi a gazdaság körében 
tett, és az erdők jövendőbeli állapotára befolyással birő minden intézkedést és ezek 
eredményeit följegyzi. "

Fenti idézet elsősorban is azt bizonyítja, hogy az erdőgazdasági Uzemterv idővel 
erdőtörténeti kutforrássá válik.

Itt tartom  szükségesnek megemlíteni, hogy az első magyar üzem tervi u tasítás 
23.374/1880 F. M. szám alatt jelent meg. Érdem es idézni, hogy mit tűzött ki, mint 
üzem tervi célt ez az utasítás:

" Az erdőgazdasági üzem tervek célja a gazdálkodást akként biztosítani, hogy a 
kihasználás tartam osságának ( állandóságának ) biztosítása, az erdőtalaj term őké
pességének fenntartása és lehető fokozás m ellett az erdőbirtok oly jövedelmet hoz
zon, amilyen az adott viszonyok között elérhető, és hogy az erdő lehető mielőbb az 
okszerű erdőgazdaság követelményeinek megfelelő szabályos állapotba jusson. "

Ezen jogszabályhely fényesei! tükrözi v issza azt a kort',amelyben alkották, ille t
ve annak gazdasági alapjait és az annak megfelelő szellem et.

Menjünk azonban tovább és ehhez szabadjon idéznem az utasításból:

" A rendszer e s erdőgazdasági üzemtervek felállításához és az erdőnek azok sze 
rinti kezeléséhez szükséges munkálatok.

E munkálatok a következők :
1. a jelen erdőállapot felvétele;
2. az erdőgazdaság által megoldandó feladatok és az elérendő célok megállapi- 

sa;
3. erdőrendezés s üzem- és hozam szabályozás.'’

Hogy az utasítás is nemcsak az üzem terv készítés idejében fennálló állapot m eg
állapítását kívánja meg, hanem az erdőgazdálkodás term észetének megfelelően a 
múltba való visszatekintést is  elő írja , annak bizonyítására - bár kivonatosan, de - 
idézem az u tasítást :
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"C. /  Az erdőbirtok általános bel-ső és külső viszonyainak kipuhatolása és 
le irása .

" 1. Birtok-viszonyok”
" 2. Jogi viszonyok"
" 3 .  Term észeti viszonyok’'
" 4. Eddigi erdőgazdálkodás és az erdők jelen gazdasági állapota. E rre  

vonatkozólag leírandó és illetve kipuhatolandó az erdők eddigi kihasználásának, 
felújításának és ápolásának módja; eddigi mellélchasználatok neme, kiterjedése 
és észlelt hatása az erdőre ; az erdő jelen állapota gazdasági szempontból, a fa- 
vágatási és szállítás viszonyok, eddigi munkabérek és árak, eddigi értékesítés 
módja, jövedelmezés, mélléküzletejc, erdőkárositások.

”5. A vidék mivelődésí, fakelendőségi.. faüzleti és közlekedési viszonyai. '*
’’ 6. Személyzeti viszonyok. "

Ebből az előirásból is  következik, hogy az üzem terv nemcsak az üzemtervi 
időszakra, hanem az azt megelőző időkre nézve is fontos történetk fo rrás . Em i
att szükséges a jog által elő írtak  részletesebb m egism erése is, ezért nézzük 
Fekete "Erdőrendezéstan" cimü idézett munkáját, mely ezeket az előírásokat 
szinte teljességgel tárgyalja.

A könyv 100. oldalán ezt olvashatjuk:

"Az erdőrendezési előmunkálatok ( aláhúzás tőlem: Dr. A .I. ) alatt értjük 
tehát a berendezendő erdő területének és faállományának felvételét, az általános 
és rész le tes  viszonyoknak m egállapítását, és általában mindannak kikutatását, 
beszerzését és össze írásá t, ami az erdő m egism eréséhez szükséges.

Ezek az előmunkálatok a következők:

Az erdő általános viszonyainak kipuhatolása.
Az erdőbirtok határainak m egállapítása és biztosítása.
Az erdőbirtok felm érése, és 
az erdőrészletek  becslése. "

Majd a 101. és 102. oldalakon részletezi, hogy m it é r t az "általános vi - 
szonyok " fogalom alatt:

"Az erdőgazdaság irányelveinek m egállapítása, az erdő gazdasági beosz
tásának tervezése, az üzemmódoknak, az előnyben részesítendő fanemeknek és 
a vágásfordulónak m eghatározása, - a szükségesnek látszó szállítási berendezé
seknek tervezése, az üzem re és a kezelésre vonatkozó rendelkezéseknek megoko- 
lása: okvetlenül megköveteli az erdőbirtok külső és belső viszonyainak előleges 
tanulmányozását, s e tanulmányozás eredményeinek a további erdőrendezési mun
kák alatt és a m érési és becslési adatok alapján való kiegészítését.

A kipuhatolandó általános viszonyok Belházy erdőrendezéstana szerin t a 
következőleg csoportosithatók : 

birtokviszonyok, 
jogi viszonyok, 
term észeti viszonyok, 
eddigi erdőgazdálkodás, 
a vidék mivelődésí viszonyai, 
fakelendőségi és faüzleti viszonyok, 
közlekedési viszonyok, szem élyzeti viszonyok. "
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* r 'A  továbbiakban a most felsoro lt viszonyokat targyalja  a tankönyv. É rde
mes ezekből is idézni:

Bi r  to  kv i s z o n y  o k (102. o . )
"A birtokviszonyokra nézve tekintetbe jönnek a következők:
A tulajdonos jogi minősége. Ennek m egállapítása szükséges azon jogi v i

szonyoknál fogva., melyek a birtokcim m el összefüggnek, m ert ez a b irto k k a l'va
ló rendelkezés és használatának módját többé-kevésbé korlátozhatja. E korláto
zások között igen fontos az erdőtörvény ( 1879, XXXI. T. C. ) 17. § -ának az a 
rendelkezése, hogy az állam i, törvényhatósági és községi erdők, az egyházi te s 
tületek és szervezetek és személyek birtokában levő erdők, a közalapítványi, m a
gánalapítvány! és részvénytársulati erdők az állam  közvetlen felügyelete alá ta r  - 
toznak s a nagy méltóságú földmivelésügyi m inisztérium  által kiadott u tasítás sze 
rint készített rendszeres gazdasági üzem terv szerin t kezelendők.

Ezekkel szemben tisztán magánerdők azok, melyek az előbbi cimek alá nem 
tartoznak;, m elyekre tehát az erdőtörvény 17. §-a nem vonatkozik.

Tekintetbe jő továbbá az erdőbirtok és egyes részeinek hovátartozása köz
igazgatásilag , . . . "

Jogi viszonyok. ( 103., 104.o .)

"Az erdőgazdaságra, és így annak szabályozására is jelentékeny befolyása 
van az erdőbirtokkal összekötött jogoknak.

Ilyen a v-idásza.ti és halásza ti jog, de még fontosabb a víz jog különösen az 
usztatási és tutajozási jog, . . . "

” Kitudandó, nm cs-e a birtokos jogosítva más birtokokon átvezető utakat 
használni, idegen területeken erdei term ényeket lerakni, sat. "

"Igen fontosak a mások jogain alapuló, az erdőbirtokra nehezedő terhek, 
különösen a szolgálm ányok,, . , . ( faizás, legeltetés, m akkoltatás, erdei alom- 
szedés, sa tb .) , , , ,

"Ism erni kell továbbá az erdőbirtokot terhelő más kötelezettségeket is, 
melyek vonatkozhatnak pl. utak fenntartására , fajárandőságok k iszolgáltatására, 
templomok, iskolák fenn tartására  vagy segélyezésére s más kegyúri szolgálta
tásokra. "

"Az erdőrendezésnél term észetesen  elsősorban tekintetbe kell venni még 
az erdőgazdaságnak az erdőtörvényben és más az erdőbirtokra vonatkozó . tö r 
vényekben, továbbá a vízjogi és vizszabályozási törvényben gyökerező korláto - 
zásokat is, melyek szerin t az erdő fekvése és tulajdonságai., rész in t pedig a b i r 
tokos jogi minősége szerin t módosulnak. "

T erm észeti viszonyok . ( 104,, 105, o . )

Ide tartoznak: az erdőbírtok földrajzi fekvése, domborzati viszonyai, ten
gerfeletti m agassága, egészben és egyes részleteiben.

Éghajlati viszonyok.
"Meg kell állapítani a főbb kőzeteket és talajnem eket, és azok k iterjedését, 

az előforduló források  szám át és vízbőségét, megjelölni a 'b irtok  területén lévő 
patakokat, folyókat, e rek e t,. tavakat, sat.

Igen fontos a fanemek tenyészeti viszonyainak tanulm ányozása, " 
"Erdőrendészeti szempontból meg kell különböztetni, megjelölni és kim u

tatni a véderdőterületet, a futóhorrtokterületet, más feltétlen erdőtalaj és a nem 
feltétlen erdőtalaj terü le té t is. "
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Eddigi erdőgazdálkodás és az erdők jelen gazdasági állapota. ( 105-106. is'.)

"Az erdők jelen állapota a múlt időkben folytatott gazdálkodás eredménye is 
sejtetni engedi ugyan az eddigi felújítás és erdőápolás fokát, vagy elhanyagoltságát, 
de megmagyarázásához igen szükséges és egyszersm ind tanulságos is az eddigi gaz
dálkodás módjának ism erete.

Az erdőrendezőnek ki kell puhatolnia tehát, hogy vajon az erdő vagy annak e- 
gyes része i részesü ltek -e  rendszeres kezelésben ?

V olt-e a múltban és milyen erdőrendezés és m egtartották-e annak rendelke
zéseit ? Milyen üzemmódot vagy módokat alkalmaztak ? Miként történt az erdő fe l
újítása itt és amott ? Alkalm aztak-e áterdőléseket és milyen mértékben ? Gyakorol- 
tak-e mellékhasználatokat, melyeket és mily térjedelem ben vagy megszorításokkal? 
Mily visszahatásuk volt az erdők fejlődésére ? Továbbá kipuhatolandó az erdők jelen
legi általános állapota, záródás és korosztályok tekintetében, legalább annyira, hogy 
milyen arányban van egymáshoz az öreg, középkorú és fiatal állabok területe ? Milyen 
módon történt a főhasználatok nyerése, a favágatás, szállítás ? Mily eszközök állanak 
e tekintetben rendelkezésre ?

Kipuhatolandó az értékesíte tt faválasztékok aránya és ára, az értékesítés szo
kásos módjai; a szokásos munkabérek; az erdő jövedelme fő- és mellékhasználatok 
után, beleszám ítva a birtokos és szem élyzete által felhasznált és élvezett mellék - 
használatokat is.

Vannak e az erdőgazdasággal kapcsolatos más iparüzietek, fürészmalmok, 
m észégetős, sat.

Milyen erdőkárok és mily m értékben fordulnak elő ? Mi az oka esetleges el- 
harapódzásuknak ? Mi történt eddig m egszüntetésükre ?"

A vidék fejlődési állapota gazdasági tekintetben.
Fakelendőségi és faüzleti viszonyok.
Közlekedési viszonyok.

Az ezekre vonatkozó részletesebb tudnivalókat Fekete Lajos tankönyvének 
106-107 oldalain ism erteti.

Személyzeti és munkásviszonyok. ( 108 . o . )
Az idevonatkozó fejtegetések közül a következőket tartom  szükségesnek k i

emelni:
"Az erdőrendezés csak megszabja az okszerű erdőgazdaság kereteit, k ije

löli irányát; de m egindítására, folyamatba hozására és b iztosítására a szakkép
zett kezelő és őrzőszem élyzet okvetlenül szükséges. A zért az erdőtörvény a 17. §- 
a alá tartozó erdőbirtokosokat ilyen szem élyzet ta r tá sá ra  kötelezi.

Az erdőrendezőnek tehát meg kell ism ernie a jelenlegi erdészeti személyzet 
létszám át, szervezetét, ügybeosztását, munkakörét, javadalm azását és megítélnie, 
hogy m egfelel-e afaiostani állapot az erdőtörvény rendelkezéseinek és az okszerű 
erdőgazdálkodás követelményeinek. "

Fekete Lajos tankönyvében nemcsak azt mondja meg, hogy milyen adatokat 
kell begyüjtenie az erdőrendezőnek, hanem azt is, hogy azokat hol tudja megtalálni. 
E rre  vonatkozólag könyvének 108-109. oldalain ir ja  le a szükséges tudnivalókat, mely 
ré sz  cime:

"Az általános viszonyokra vonatkozó adatok kutforrásai.
Mindezekre az általános kérdésekre nézve felvilágosításokat adni elsősorban 

illetékes a birtokos és annak kezelő szem élyzete. Mindazáltal a jogi és birtokvi - 
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szonyokra, .valamint az eddigi gazdálkodásra vonatkozólag, m egszerzendők a 
kataszteri birtokivek és térképek, a birtokos tulajdonában lévő, vagy az u ra 
dalom, vagy._pedig az illetékes hatóságok levéltárában őrzött okmányok, régi 
térképek, birtokrendezési munkálatok, szerződések, határbejárási jegyző - 
könyvek, sat,

A közigazgatási hovatartozásra nézve kellő tájékozást és felvilágosítást 
nyújtanak a hivatalos helységnévtár és a közigazgatási térkép; - a földrajzi 
fekvés, domborzati és magassági viszonyokra nézve különösen a katonai föld
ra jz i intézet által kiadott megfelelő m éretű térképek; - a kőzettani viszonyok
ra  nézve a geológiai térképek; - a közlekedési viszonyokra nézve az ut- és , 
vasút térképek. Az általános klimai viszonyok tüzetesebb m eghatározására a 
vidéken netalán működő m eteorológiai észlelő állaom ás átlagos adatai felhasz- 
nálandók,

A fatenyészetre és a faterm és nagyságára vonatkozó adatokra nézve a 
kezelő szem élyzet által adott felvilágosításokat az erdőrendezőnek kell k ie
gészíteni, a becslési munkálatok alapján.

Az ipar és kelendőség! viszonyok felől jő tájékozást lehet gyakran nyerni 
az illető iparkam ara statisztikai jelentéseiből; de különben az erdőrendezőnek 
kell az adatokat beszereznie, épp úgy, mint a közlekedési viszonyokra vonat
kozókat is;, term észetesen  itt is mint általában, a kezelő szem élyzet közrem ű
ködésével. "

Fekete tankönyvében azonban nemcsak az általános résznél, hanem m ásutt 
is utal a korábbi adatok begyűjtésének szükségességére. így a 130-131. oldala
kon a következőket olvashatjuk:

*'5- fejeze t. Erdőbecslési munkálatok.
A, /  Becslési el ovi z sgalatok.
1, A. múlt idő tapasztalatainak összegyűjtése.
Ila a legutóbbi években kihasznált területek és faállományok jellegzése az 

illető gazdasági könyvekben fel van jegyezve, és egyúttal azok kihasználása al - 
kalmáva.1 nyert fatömegek és azok értéke, - nem különben a term elési költségek 
s a választékok mennyisége is ki vannak mutatva: akkor ezek alapján tájékozhat
juk magunkat a még kihasználásra váró erdőrészletek, illetve faállományok fa - 
tömegére, átlagnövedékére, választékarányára, a választékok á rá ra  és a te rm e
lési költségekre nézve. Ilynemü adatokat tehát a gazdasági könyvekből szerezhe
tünk, ha ilyeneket ugyan eddig vezettek; különben pedig maga a birtokos, a keze
lő és őrző szem élyzet, vagy az illető erdő fogyasztói is adhatnak e tekintetben 
többé - kevésbé elfogadható felvilágosításokat. Ha a kihasznált erdőrészek jelleg
zése nincsen kim eritően fel jegyezve, úgy némely adataira, pl. a levágott erdő 
korára, sűrűségére, elegy arányára, s a t , , a vágásokban m aradt tüskökből is le 
het következtetni. Ha csak a sűrűségben volna e lté rés  valamelyik kihasznált és 
azzal összehasonlítandó fennálló faállomány között, az nem okozna nehézséget; 
m ert a fatömeget át tudjuk szám ítani egyenlő , illetőleg teljes záródásra..

Ne feledjük, hogy itt csak előleges tájékozódásról, nem pedig nagyobb pon
tosságot igénylő szám ításokról van szó.

Az  előbbi idézetek nem is  annyira erdészettörténetileg, hanem a ma erdő
rendezése szám ára jelentősek, m ert véleményem szerin t az elkövetkező években
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üzem tervezés alá kerülő term előszövetkezeti erdők jelentős hányadáról most 
fog első ízben üzem terv készülni.

Viszont erdészettörténetileg  igen jelentős amit Fekete könyvében , "A gaz
daság főbb irányelveinek m egállapítása" című fejezeten belül "Az üzemmód meg - 
v á la sz tá sá é ró l ír . Itt elsősorban is  ism erte ti "Az egyes üzemmódok .sajátossága
it". Majd k itér az üzemmód m egválasztására befolyással birő jogszabályokra,
( 109 - 200 . o . ):

"Az erdőtörvény és az annak alapján kiadott korm ányrendeletek,J_’_
Az erdőtörvény az üzemmódra nézve seholsem  ad határozott utasítást, csak 

a 17. §. alá tartozó erdők üzem tervére mondja .ki, hogy azok olymódon készítendők, 
hogy az erdők jókarban ta rtá sa , használatuk tartam ossága bíztosittassék s a fa te
nyésztésen kívül az erdei m ellékterm ények használata is  szabályoztassék, tekin
tettel lévén az erdők állapotára., terjedelm ére, okszerű jövedelmezőségükre s a 
birtokos faszükségletére, ezenkívül még a véderdők használati m ódjára nézve 
mondja ki azt, hogy e módot a m inisztérium  állapítja, meg, Azonban m ár határo
zott u tasítást találunk e tekintetben a földmivelésügyi m inisztérium  1885, évi 
25, 031. számú rendeletében E rendelet a véderdőkre kimondja, hogy azokban a 
fahasználatok általában véve csak szálalás utján eszközölhetők s pedig oly faállo
mányok lé tesítésé re  kell törekedni, melyekben a rendszeres szálalás alkalm azha
tó: A szálalás alkalmazásának általános elve m ellett megengedi a rendelet, hogy 
az egyenlő korú, idősebb és hosszú időn át fenn nem tartható faállományok az á t
menet idejében a szálalásnak megfelelő időnél rövídebb időtartam  alatt is teljesen 
kihasználtassanak s illetőleg hosszabb időre kiterjedő fokozatos felújító vágással 
ujitassanak fél, de a véderdők széleit a veszélyeztetett oldalakon ebben az esetben 
is teljes e llenállásra  képes sűrűségben kell m egtartani, továbbá a. fokozatos vágá
sokat csak az előzőleg előidézett hézagok: felujulása. után kell folytatni, végre a 
főállomány záródását nem szabad o, 6-on alul leszállítani, és csak veszélytelen 
helyeken, s a felujulás biztos sikere  alkalmával szabad o, 4-ig csökkenteni, A o. 6 
illetve o, 4 zárodásu erdőkben csak a kivesző, öreg törzsek és a sűrű fiatal csopor
tokban az elnyomott egyedek szedhetők k i.

Az erdőtörvény szellemében, és a. földm ivelési m iniszter által kiadott ujabb 
keletű rendeletek értelm ében, azok az erdőterületek, melyeket a volt ú rbéres köz
ségek legelőmegváltás fejében kaptak, ha későbben teljesen le is  taroltattak, va
lamint azok a legelőterületek, melyek bár fel tétlen erdőtalajt foglalnak el, de a 
lakosok legelőszükségletének kielégítése m iatt teljesen be nem erdősithetők, t e r 
mőtalajuk fenntartása  és ápolása céljából u, n. legelőerdő üzemben kezelendők.
Az ily területeken a faállomány az egész területnek az egész vágásforduló alatt 
csak o. 4 - o. 6 ré sz é t fedheti, a többi a legelő szolgáltatására lévén fenntartva. "

Az erdészeti tudományok fejlődése az erdőrendezés gyakorlatában is  é re z 
tette hatását és ennek eredményéül jelent meg a 14- 500/1920. F. M. számú üzem - 
rendezési utasítás.

Az ennek alapján készülő üzemtervekben szintén visszatekintést kell adni 
az erdő m últjáról, sőt ez az u tasítás m ár a "történelm i fejlődés" kifejezést is 
használja.'A z e r re  vonatkozó előírásokat az "Általános erdőleirás " tartalm azza, 
mint ezt az u tasítás 5. és 6, oldalain olvashatjuk:
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”D. Általános erdőleirás.
A berendezendő birtok' term észeti, jogi, politikai (közigazgatási), erdőgazdasági, 

fakelendőségi és személyzeti viszonyait az általános erdőleirásban foglaljuk ösz- 
sze, amelyben folytatólag helyet találnak a gazdasági beosztásra, a jövő gazdaság 
alapelveire, az üzem és hozam szabályozásra s azok indokolására, az üzemnyilván- 
ta rtá sra , s végül a gazdasági terv  időszaki átv izsgálására és m egújítására vonat - 
kozó fejtegetések, melyekről a további fejezetek szólnak.

Ennek megfelelően az általános erdő le irás beosztása a következő:

I. Általános birtokviszonyok.
1. Földrajzi fekvés, közigazgatósági hovatartozandőság, határok, szom 

szédos birtokok, k iterjedés m ivelési ágak és községi határok szerint.
2. Jelenlegi tulajdonjogi viszonyok és azok történelm i fejlődése.
3. A határok biztositása.
4. A felm érés ideje és módja.
5. A régebbi térképek jegyzéke és azok pontossága.

II. Termőhelyi viszonyok.
1. -Hegy és  v ízrajzi le írás.
2. Az éghajlat:

a / általánosságban,
b / kihatása a fatenyészetre,
c / a helyi klímából szárm azó veszélyek.

3. Talajtani viszonyok: 
a /  kőzet,
b / talaj, annak vegyi és fizikai tulajdonságai, 
c / talajtakaró.

4. Termőhelyi osztályok eloszlása.

III. Fatenyészeti viszonyok.
1. A főbb fanemek (fafajok ) eloszlása terü le t és % szerint.
2. Az egyes faneffiek növekedési és felujulási viszonyai.

IV. Erdőkárositások,
Az állat- és növényvilág, a klimai tényezők ( árvizek, lavinák, s tb .) és 

az em ber és ipar okozta károk le irása .

V. Eddigi gazdálkodás.
1. Üzemmód és vágásforduló.
2. Gázdasági beosztás.
3. Eddigi üzem rendezések rövid jellegzése, kihatásuk az erdő állapotára 

(korfokozatokra).
4. A fahasználat és a k iszállítás eddigi módjai.
5. A faértékesités módja.
6. Mellékhaszonvételek,
7. Felújítási módok, erdőápolás.
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VI. Az eddigi gazdálkodás eredményei.
1. Az erdő állapota, és a korosztályok jelen elosztása.
2. Fatömeghozam, elkülönítve fő- és előhasználat, továbbá szer- és tű

zifa szerin t ( rőzsefa csaksarjerdőknél). Lehetőleg m essze visszanyúlóan a 
múltba, évenkint vagy 5-5 , esetleg 10-10 évi átlag adatok.

3. Az erdei szállító eszközök és azok állapota.
4. Fakelendőségi viszonyok.

a / Helyi faszükséglet, fafogyasztó iparágak, 
b / F akéreskedelem, értékesítési viszonyok.

5. A fontosabb választékok piaci árai, term elési és szállítási költségei.
6. Pénzügyi eredmények: nyers jövedelem,kiadások, tisz ta  jövedelem, 

lehetőleg m essze visszam enően a múltba.

VII. A gazdaságra befolyással bíró egyéb tényezők.
1. A birtokkal egybekötött jogok ( vadászat, halászat, vizjog, úthaszná

lati jogok, stb. )
2. Terhek ( útfenntartás, szolgalmak, szerződéses kötelezettségek, fa 

járandóságok, adók, kegyúri terhek, stb.)
3. Erdőrendészeti korlátozások ( véderdők, stb. )
4. Munkás viszonyok.
5. Személyzet.

V ili. A jövő gazdaság a.
1. Gazdasági beosztás, úthálózat.
2. Tenyészendő fanemek (fafajok).
3. Üzemmód és vágásforduló.
4. Felújítási és erdőnevelési szabályok: 

a / szabályos vágássorrend,
b / felújítás, 
c / utánpótlás, 
d / fiatalosok ápolása,
e / tala jápolás, vízm osások megkötése, lecsapolások, stb. 
f /  állományápolás (tisztítás, gyérítés, stb. )

5. Általános vágásterv.
6. A legközelebbi 10 év terület-fatöm eghozam a, ( a fatömegfelvétel módja) 

a /  főhasználat,
b / előhasználat.

7. Mellékhaszonvételek: vadászat, halászat, mezőgazdasági teendők.
8. R észletes felújítási terv.
9. Ú tépítési terv.

10. Különleges erdővédelmi intézkedések ( ösvények építése ).

IX. Üzem nyilvántartás és az üzem terv időszaki átvizsgálása és megújítása. "
Az ennek megfelelően készített üzemtervek u. n. szöveges része i am ellett, 

hogy sok esetben érdekes olvasmányok voltak, de igen jó és átfogó képet nyújtottak 
a szakem ber szám ára az adott erdőről is.

A most m ár történelm ivé vált erdőtörvényünk az 1935. évi IV. tv. első címének
IV. fejezete rendelkezik az üzem tervekről. Igen lényeges, hogy a 31. §. elvileg m in
den erdőre elő írta  az üzem tervkészités kötelezettségét. Lényegében csak a 20 k 
holdnál kisebb szabadforgalmu erdőkre ( 39. §. 4. pont) mellőzhette az erdőrendésze
ti hatóság "az üzem terv megkövetelését, " Sajnos, hogy ez az elő írás a háború miatt 
nem valósulhatott meg.
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Már a tv. ezen fejezete is  különbséget tesz  az erdők között a tulajdonos 
jogi minősége szerint, de a tv. többi részén  is folyton utal e rre . Ebből a szem 
pontból a legfontosabb a tv. 39. §,, amely kimondja:

" 39. §. Az erdőgazdaság szakszerű irányítása, vezetés és általában az 
erdőgazdálkodás szakszerű el látása végett:

1. állam i erdőben erdőmérnököt kell alkalmazni,
2. nagy- és kisközségek, az 1913:X, törvénycikk alapján alakult legelte - 

tési társulatok, valam int erdőbirtokossági társulatok alakulására kötelezett: kö
zösségek ( 146. §.) , illetőleg az ezekből alakult erdőbirtokossági társulatok , 
amennyiben a jelen §. 3, pontja alá nem esnek, kötelesek erdejüket á llam erdésze
ti kezelésbe adni.

3. törvényhatóságok, megyei városok, egyházak, egyházi testületek, va llás
felekezetek, egyházi, illetőleg vallásalapitványok, felekezeti intézetek, közbirto
kosságok, közbirtokosságból alakult erdőbirtokossági társulatok, továbbá részvény 
társaságok, szövetkezetek erdőgazdaságaikban, úgyszintén a hitbizományi birtoko
sok a hitbizományi vagyonhoz tartozó erdőben erdőmérnököt kötelesek alkalmazni, 
ha pedig erdejük kis terjedelm e m iatt erdőm érnök-szem élyzetet nem alkalmaznak, 
erdejüket állám erdészeti kezelésbe kötelesek adni,

4. az előbbi pontok alá nem eső erdőtulajdonos, ha erdeje legalább 3000 ka
tasz te ri hold, erdőmérnököt köteles alkalmazni, vagy a földmivelésügyi m iniszter 
hozzájárulásával erdejét állam erdészeti kezelésbe adni, ha pedig erdeje 3000 ka
tasz teri holdnál kisebb, de legalább 500 kataszteri hold és sem  erdőmérnököt nem 
alkalmaz, sem erdejét állam erdészeti kezelésbe nem adja, köteles erdőgazdaságá
nak irány ítására  és vezetésére  erdőmérnök állandó szaktanácsait igénybe venni, 
vagy erdőmérnök tartására, ugyan ennek a pontnak rendelkezése alá tartozó más 
erdőtulajdonossal társulni. "

Tudjuk azt, hogy a felszabadulás óta szám os jogszabály hatott ki az erdő- 
gazdaság fejlődésére, és az erdőgazdasági politika irányelvei is ra jta  hagyták 
nyomukat a jelenlegi magyar erdőkön.

Az 1961. évi VII. tv. , amely jelentős változásokat hozo« x erdők kezelési 
és használati viszonyai terén, azt is kimondja:

"EVT. 13. §. (1) Minden erdőben jóváhagyott, legalább tiz évre szóló erdő- 
gazdasági üzem terv szerint kell gazdálkodni. "

A Vhr. értelm ében uj üzem terv készítési szabályzat kiadása várható. Ebben 
a leendő szabályzatban át kellene venni az eddigi üzem rendezési utasításokból mind 
azt, ami hasznos a jövő erdőgazdálkodása szempontjából.

A felszabadulás után készült üzemtervek, sajnos szöveges ré sz t nem ta r ta l
maznak, szükséges lenne, hogy az üj üzem tervi u tasítás is tartalm azzon "á lta lá
nos erdő le írás"-t.

Ennek áz általános erdőleirásnak - nem te ljesség re  törekvő felsorolás sze
rin t - az alábbiakat kellene tartalm aznia:

1 . /  Átnézeti térkép a régebbi erdősültség! viszonyok feltüntetésével. Ennek 
alapjai lehetnének a II. József féle térképek, a Bedő féle statisztikai térkép, az 
1910 körüli kataszteri térképek, az erdők kezelési és használati viszonyainak re n 
dezése során készített térképek.
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2. /  A tulajdonjogi viszonyok történeti fejlődése. ( Utalva a r ra , hogy mikori 
erdőtörvény melyik §-a alá tartozó erdőbirtokosról van sző.)

3 . /  Az l.p o n t alatti erdőkíirtások, ill. uj erdőtelepitések története.
4. /  Az eddigi üzemtervek időbeli és terü le ti hatálya.
5 . /  Az eddigi kezelőszervek ( esetleg a szakszem élyzet nevének) felsorolása.
6. /  Az eddigi erdőgazdálkodás története ( üzemmód, vágásforduló, gyakorolt 

fő és mellékhasználatok, felú jítási módok, fafajpolitika, stb. )

Röviden csak ennyiben szerettem  volna összefoglalni az erdőrendezés és az 
erdészettörténet kapcsolatát és- óhajtanám, hogy a múlthoz hasonlóan ez a kapcsolat 
a jövőben is  meglegyen, sőt a magyar erdőgazdálkodás hasznára még szorosabbá 
váljék.

Sopron, 1965. junius 18.

-  o  -

E R D Ő  ÉS N É P R A J Z  

Erdélyi Zoltán

Az erdő és nép kapcsolata a régm últ időkbe nyúlik vissza, - mégis a techni
kai és az erdőtörténeti kérdéseken kivül a kutatók alig foglalkoztak ezzel az izgal
mas és igen sok tanulságot mutató problémával. Szakirodalmunkban nem találunk 
olyan összefoglaló , nagyobb lélegzetű munkát, amely átfogó képet adna az erdő- 

. környéki parasztság, az ott élő nép anyagi kultúrájáról, holott a term észet á ta la
kításában a nagy földrajzi katasztrófák m ellett az embernek volt a legnagyobb sze
repe. Az em beri alkotó erő  m egváltoztatja a környezetét, igényének és szükségle
tének megfelelő kulturtájjá teszi. Ezt az átalakulást elsősorban a növénytakaró 
megváltozásánál vesszük észre . Az egykor nagy összefüggő erdőségek helyébe elő
ször a települések, az egyre inkább növekvő legelők és kisebb terjedelem ben a 
szántóföldek kerültek; később azonban a népesség szaporodásával - most m ár a 
legelők rovására  - egyre több szántóra volt szükség. így azután az erdők és a le 
gelők mind kisebb te rü le tre  szorultak v issza. Néhol teljesen eltűnt az erdő ( pl. az 
Alföld ), máshol az amúgy is  gyenge tala jt biztosító hegyoldalakon m aradt fenn.
Az em ber e jelentős - sajnos sokszor az ésszerűség  határait túllépő - munkájá
ról, tájform álő szerepéről, harcáró l a tudomány eddig viszonylag keveset tud.
Ez bizonyos fokig érhető is, hiszen alig vagy csak szórványosan m aradtak fenn 
adatok, leírások arró l, hogy ezek a tájátalakitó munkák hogyan folytak le ?
A néprajz tudomány is mindmáig vajmi keveset tett a népi erdőgazdálkodás m eg
ism erése  érdekében.

Munkánkhoz elsősorban nem is  a néprajztudomány, hanem a történettudo
mány, az erdészettudomány és az egyéb idevonatkozó szakirodalmak adták meg 
az útm utatást. Különösen jelentős a múlt század 70-80-as éveinek erdőgazdasági, 
erdőtörténeti és közgazdasági tanulmányai, folyóiratai és cikkei. Esetenként szép 
leírásokat találunk, hogy kik, hogyan élték, vágták , irtották vagy lakták az erdőt.
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