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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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Ugyaxiak^)a;-;-íp(Z.;«ítíŐjög MsznáMMrá: is értékes utalásokat tagiunk. Ez; utóbbira 
különösen Tagányi Károly és Mihálovits János munkássága kiemelkedő. ( Tagányí 
K áro ly .M agyar E rdészeti óklevéltár . I-III. -K.Bp. 1896, és Mihalovits János :
M agyar;erdészeti jog K K. Selmecbáiiya' 1918.) A néprajznak sok hasznos anyagot ad
nak az előbbiek m ellett Bedő Albert hagy' alapossággal összegyűjtött és m egirt ta 
nulmányai. Az erdészeti szakirodalom m ellett nagy segítséget nyújtanak a fö ldrajz- 

i tudíJnjány, gazdaság- és telépülésföldrajzi publikációk. ( Bedő Albert-: Magyar 
állam erdőségeinek gazdasági és kereskedelm i le írása i, Bp. 1896.) (PL : Dr. Wall- 
ner Ernő : A Bakony- erdőtakaröjának átalakulása a XVIÍL sz, .végéig.. Bp. 1941.
Dr. Kogutoviczlí ároly: Dunántul é s  K isalföld Írásban.és képben. Szeged, 1930, 1936.)
E munkák a kultur-táj kialakításának és állandó változásának problem atikáját igyek 
szik tisztázni. Ez=ek közül csakriéháhyat: említve kell megjegyeznünk , pl, Kaán 
Károly,;;,Bulla Béla, Mendöl Tibor és Prínz Gyula nevét.

Az em lített tudományágak a saját módszerükkel igyekeztek, s igyekeznek 
megmutatni, hogy az egyrtiásrahatás az erdő és a nép között milyen volt ? E -prob
lémának a felderítéséhez a néprájztűdömánynák is  hozzá kell, járulni. Kívánatos ez 
azért is, m ert á sokat hangoztatott f* 12.:<5irá. itt, esetünkben méginkább bekövetke 
zik. Taganyi Károly m ár a múlt század végén felhívta az ethnographusok figyelmét, 
hogy ” v. - különböző birtoklási formák közül ott, ahol még mindig vannak közös e r 
dők, . . . ezeknek a helyszínén való Összegyűjtését és felkutatását az erdészeti ethnog- 
raphiától kell várnunk, am i annál kívánatosabb volna, m ert ezek az adatok a modern 
élet hatása alatt napról napra pusztulnak és erdészeti kulturánk őskorát, az okiratok 
hézagos adatainál sokkal teljesebben vílágitanák meg. " (Tagányi K. : i. m. I. k. 8, p . )

Régen hangzottak el ezek a figyelmeztető és fel hivő gondolatok, de csak tevésén  
reagáltak r a . ,

■ ’ i - r ■ ■ ö ' . í ö '  , 1 .....  <?

Az em ber csak fokozatosan ism erte  meg az erdő értékét. Qtt ta lá lt magának m e
nedéket em bertársai tám adásai elől, de itt szerezte  be szükségés fegyvereinek nagy 
részét, sőt élélrtiíszerét is. Kezdetben inkább csak az erdők széleit használták és 
"élték’’. Azonban a népesség szaporodásával egyre inkább té r t hódit az em ber az e r 
dők rovására-,: 6 hovatovább az egyik ” legnagyobb ellenségévé!' válik.

Hosszú évszázadok múlnak e l addig, amíg az erdőnek a szertelen  tüzzel-vassal 
való’ irtá sá t 'korlátok közé próbálták ( kisebb-nagyobb szerencsével ) szorítani. Adata
ink vaiinák’ á rró l, hogy az ókori népek: a perzsák, egyiptomiak, görögök és a rómaiak 
milyen szigorú tiltó törvényeket hoztak a meggondolatlan erdő irtás ellen, ( E rdészeti 
Lapok 186?, A perzsák, görögök és róm aiak fagazdászata.,) Különösen a rómaiaknál 
volt fejlett az erdő magántulajdon, s ennélfogva az erdő tulajdonjog a germánoknál a la 
kult ki leghamarabb. ( Pl; Marck törvények).

Lényeges változás az erdő tulajdonjog formáiban csak a-kereszténység és a nagy
birtok létrejöttekor, s a telepítések idején állo tt be, ( Beksíts Gyula : Erdészetünk tö r 
ténete. Kézirat. ) Az addig nagyobb ré sz t közös erdőbirtoklásből a király és az egyház 
birtokai váltak ki. A királynak: " Az összes erdőknek alighanem jó kétharmada volt az
övé . . .  és áz erdők élén az ispánqk álltak* rezek szedték az erdők jövedelmét, mely

5b* 3 v- ; -v. 4uv» w »«;• í V - ’•; ? ; » *
r 1 ■ r-vcr' ’<-■ söv) vié o; f .08 y -̂v 5

it ííIB .Ö B ÍO b ilO 'g ^ V )?  f? “• 3v> ií[ h ó  -  ; r ,-; *U

330675/ Cs.



- 14 -

leginkább a makkra hajtott disznók után fizetett adókból állott. " (Tagányi K. :
I .m .I . k .8 .p .)  Az ispánok felügyelete alatt az erdőóvók vigyáztak közvetlenül az 
erdőre. Az erdőóvők szervezetének megszűnésével az erdők használatát mégin- 
kább m egszigorították a földesurak törvényei. Ezt látjuk Werbőczy hirhedt h á r
mas könyvének idevonatkozó rendelkezéseiben. Egyik helyen kimondja : " Ha pe
dig a jobbágy lopna v.agy nyilván erdőt vágna, vagy fáit .hántkná és ezen--rajta lehetne kapu 
.mindenét, a mi nála van. elveszíti és azonfelül erőszakosságáért diján rád. "(Magyar r 
vénytár, Werbőczy Hárm as Könyve III. ré sz  33. cim 419. p. Bp. 1897.) De bárm i
lyen vastörvényeket is hoztak, a nép egyre közelebb került az erdőhöz. A nép és 
erdő kapcsolata napjainkig fennáll és a nép fiaiból famunkáknak sok ezer m estere 
került Jjd. Az erdőkörnyékiek fával m esterkednek - az Alföldön a földdel jobban 
dolgozó parasztság alakult ki. Az erdő nagyszerű m estereket nevelt a Kárpát 
medence koszorúján körös-körül, de fúró- faragó lett a palócból, a göcsejiből, 
a bakonyiból, m átraiból és székelyből egyaránt.

Az erdőkörnyéki nép életében fontos gazdasági szerephez jut az erdő fő- 
és m ellékterm éke, de ugyanígy felhasználást nyernek a hegységek 
ásványai, kövei is. Az erdő - a földművelés és az állattenyésztés mellett - gaz
dasági fo rrá s t jelent az öttélőknek, ebből kiindulva sajátságos, kevert életfor - 
mákkal találkozhatunk. Nemcsak a létfenntartáshoz szükséges élelem  egy részét 
adja az erdő, hanem az épitkezéshez és a tüzeléshez, a szerszám okhoz szüksé
ges faanyagot is szolgáltatja. Ezzel á llt összefüggésben az a körülmény, hogy a 
faanyag m ár korán a kereskedelem  egyik alapvető árujává lett.

Nem utolsó sorban egy-egy speciális ősterm elői vagy tágabb értelem ben 
háziiparág m egterem tését tette lehetővé. Gondoljunk csak a bakonybéli favilla- 
készitőkre, vagy ugyanitt a házieszközök és a csutora készitésére. Ez utóbbi 
a múlt század derekán még állam i m egrendelést is  kapott, több tízezer katonai 
kulacs szá llítására . De itt említhetjük meg a m átraalja i gereblye, kaszanyél, 
szökröny, stb. m estereit is, nem is említve a. szekér, a kocsi és taliga alkat
rész  készítőit.

Az erdő fúró-faragó, fával leleményesen mesterkedő em bereket nevelt 
az ottélőkből. így más jellege lesz az itt élő parasztság  kultúrájának, mint a 
síkvidéki, erdőszegény vidéken élőknek. Még az erdőben és közvetlen környezetében 
éli le az em ber életét, gazdaságának jő ré szé t ahhoz köti, addig az alföldi em ber 
ősi soron a legelőkön, a réten, lápon, majd a szántóföldön tölti idejét.

Az alföldi emberek élete, társadalm i rétegeződé se, munkalehetőségi m eg
oszlása más körülmények között ment végbe, mint az erdővidékieké. Mig az elő
zőknél az útépítők, kubikusok, stb. sajátságos rétege alakult ki, addig az erdő
környékiek a famunkák specialistáivá váltak. Szabályos munkacsoport alakult ki 
a fadöntésre, a közelítésre és a szállításra . Ha csak ezekre gondolunk is, m ár 
más megvilágításba kerülnek az erdőkörnyékiek, s ebből kiindulva tehetünk egy 
olyan m egállapítást, hogy az erdőkörnyéki parasztság  általában munkaidejét a 
földműveléssel, á lla tta rtássa l tölti el, mig az erdőkörnyéki ember állandóan 
mozgásban van: munkaidejét m egosztja a föld és az erdő között. Az erdő "éb re 
désével" m ár a határban dolgozik, s ennek befejeztével ism ét az erdőn szorgos
kodik; sokszor racionálisan élve az erdőt, m áskor - sajnos - meggondolatlanul 
irtva.
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Az erdő és nép kapcsolatát az eddigiekben csak futőlagosan próbáltuk é rz é 
kelni. Sok lenne, ha mindazokat az érintkezési pontokat boncolgatnánk., ahol nép
ra jz i módszerekkel eredményt próbálgatnánk csillogtatni. Hosszasan lehetne i s 
m ertetni a fafelhasználás különböző módozatait, az erdei növények gyűjtögetését, 
az erdőhöz fűződő hiedelmeket, szokásokat, régi anekdotákat, stb. Ez mind olyan 
területe a néprajznak, amivel az utóbbi években kezdtünk el egy páran foglalkozni. 
De nincs különben más országokban sem. Egyre nagyobb jelentőséget tulajdoníta
nak a kutatók a nép és erdő kapcsolata kutatásának. Hiszen nem is lehet másképp; 
az erdő elk íséri az em bert egész életén : ez adja előszór a bölcsőhöz, majd a hor
dóhoz, azután a koporsóhoz a fát - mondják az erdőkörnyékiek. Mégis irtották - 
sajnos - , sokszor meggondolatlanul. Bár az e rdő irtás  elodázhatatlanná vált egy 
bizonyos korban és ez a term elési igény növekedésével hatványozódott.

Az irtásokat két csoportba oszthatjuk : a törvényes ( földesúri, egyházi, vá
rosi keretek között végzett, sz e rv e z e tt) és a nép által végrehajtott irtásokra. Eze
ket szét kell választanunk, bár a néprajztudományt mindkét módozat érdekli Az 
irtványföldeket úgy kell értelmeznünk, hogy a jobbágyok a földesur allodiális b ir 
tokához tartozó bozótos, vadon állapotban lévő terü letet a földesur beleegyezésé
vel vagy anélkül, saját munkájával mezőgazdaságilag m űvelésre alkalm assá teszi 
és engedéllyel vagy anélkül - a szolgalmak m ellett - használják. Sajnos ez az en
gedmény sokszor odavezetett, hogy az irtá s  m érete a rablógazdálkodás fogalmát 
m erítette ki. Elég legyen megemliteni a horvátországi karsztos vidéket, vagy az 
európai államok közül Angliát és O laszországot, ahol hiába védték az erdőt "vas- 
törvények", kiirtották és m ára alig-alig  m aradt összefüggő erdőjük. Az egykor 
talán ligetes, nagyobb foltu alföldi erdők is igy estek áldozatul. Anonymustól tud
juk, hogy a honfoglaló magyarok előtt 3000 em ber irto tta  az erdőt, hogy utat vág
jon. De ugyancsak hagy erdő irtás volt: a Duna mentén is, s ezek nagyobb részé t 
tűzzel hajtották végre. ( Kazal Zsigmond: A magyar mezőgazdaság története.
Bp. 1927. 28-29.old. )

Alföldünk erdőségei nemcsak a mezőgazdasági művelés, legelőnyerés miatt 
fogytak meg, illetve tü ze lte lek  el, hanem a sok háborúskodás is  hozzájárult ah
hoz, hogy az erdőtakaró eltűnjön. Különösen a török háború évei voltak súlyosak 
az erdőállományra. Kiapadhatatlannak, elpusztithatatlannak tarto tták  az erdőt.
Úgy is mondhatnánk : e kor erdőállománya "senki erdeje", de mégis mindenkié. 
Egyes helyeken erdők keletkeztek, pl. az árterekben és a mezőgazdasági kultu- 
ra  háborúk által elpusztított területeinek egy részén, máshol telepiteni kezdték 
az erdőt, pl. a Ternesi-bánságban.

Az erdő irtá sa  a múlt században volt nagyméretű, különösen az 1850-es 
évek után.

Hogy az erdő irtása  hogyan történt, ma m ár nehéz lenne pontosan megmon
dani. Szokás azt mondani : tűzzel-vassal. Mindkettő igaz. A néprajz szám ára 
azonban nagyon érdekes kérdés a végrehajtás módja is. Voltak helyek, ahol m ár
ciusban levágták a fát, száradni hagyták, május elejéig, akkor az egészet " sz é l
irány alá gyújtották". így trágyázták meg a földet. ( Sztripszky H. - Bilák Izidor: 
Dolha és vidékének néprajza. N. Ért. 1915. 140 old. ) Máshol letarolták  az erdőt.,
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kiásták a tüsköt és kapával lazították fel a talajt. Speciális vágó és irtóeszközö- 
ket alakítottak ki, hogy az irtá s  munkáját megkönnyítsék. Ezek az eszközök sok 
szór évszázados vagy ennél öregebb form ákra engednek következtetni. Az igy i r 
tá sra  került erdő helyét az irtványt ( ortványt, stb. ) legtöbb esetben a helyi jog
szokás szerin t használták, ill. vették birtokukba. Volt hely, ahol ir tá s  után a 
jobbágy egy évig ellenszolgáltatás nélkül használhatta. Máshol névleges összeget 
kellett fizetnie. Az viszont előírásként tekinthető, hogy a föld első használójának 
mindig kapásnövényt kellett bele ültetnie : ezzel is mintegy a föld tisztítását kíván
ták biztosítani. A Börzsöny hegységben 2-3 évi használat volt a gyakorlat, v; szont 
kikötött volt, hogy csak kukoricát vagy burgonyát term elhetnek az "ortványokon". 
Amikor m ár tisz ta  volt a föld, visszavették, és ezután "élet” (búza) vagy szőlő 
került a földbe.

Ahol létkérdés volt az irtvány földek m egtartása, ott "gáttal" ( kő, vessző
fonadék ) igyekeztek megvédeni a föld levándorlását. Ilyeneket ma is  sokat látha
tunk középhegységeinkben (Balaton északi oldala, Tokaj, Zemplén, stb. hegyvidék.) 
Érdekes, hogy milyen kevés em lítés történik a rró l, hogy az irtvány helyére ujböi 
erdőt telepítettek. Az ilyen irányú rendelkezések hosszú ideig várattak magukra, 
1920-ig, a politikai határkijelölésig alig számottevő a nem állam i kezelésben lévő 
erdőségek, ill. nagy parlagok felújítása. Pedig hazánkban voltak sikeres erdőtele
pítési k ísérletek, különösen amikor az akác megjelenik, vagy gondoljunk egy nem 
is olyan régen letűnt speciális m esterséget űzőkre, a vákoncsosokra. Az erdőtele- 
pitők közül ez az egyetlen van legjobban feldolgozva. Pedig nem érdem telen azt a 
nagy tájform álő küzdelmet megörökíteni, Nem érdem telen kinyomozni, hogy egy- 
-egy erdős vidéken az irtványföldek kiknek a birtokába kerültek. Az eddigiekben 
vizsgáltaknál azt tapasztaltuk, hogy legtöbb esetben a zsellérek, a nyolcad vagy 
negyed telkes jobbágyok b írták  az ilyen - sokszor igen sovány te rm ést adó - ir t-  
ványföldet, Ma is  sok helyen "zse llé r főd" a neve, s nagyságára jellemző, hogy 
alig több egy-két holdnál. Az ilyen föld jogáról és szerény gazdasági hozamáról 
tudjuk sok esetben megmagyarázni és megérteni, hogy az erdő és famunkáknak e z e r 
m esterei m iért éppen a zsellérek  közül kerültek ki, m iért éppen ők hozták lé tre  
a speciális erdei munkás réteget.

Ugyancsak fontos kutatási témaként kínálkozik:, az erdei favágók kialakulásá
nak, munkacsapattá szerveződésének történeti kérdése. Érdekes megfigyeléseket: 
tehetünk, ha egy-egy ilyen csoportot utján végigkísérünk. Sajátságos életük mellett 
sok olyan m ozzanatra bukkanhatunk, m elyet sehol máshol nem találunk meg. Ki gon
dolná, hogy a népi építkezés ősi nyomait éppen az erdőmunkások által készített szá l
láshelyeik alapformáiban találjuk meg leginkább. Ugyanakkor az sem mellőzhető, 
hogy ezek az em bérek sokszor távolkerülve otthonuktól, v isszatérve oda újat vihet
nek, ill. hozhatnak. Nem egyszer igy tudjuk megmagyarázni egy-egy tárgy, eszköz 
vándorlásának, odakerülésének történetét. Hogy gyakorlati példával éljek, talán 
elég lesz megemlíteni egy közelitési eszközt, a "románszánkót" , melyet 1910-ben 
hoztak erdélyi románok a Börzsöny hegységbe. Az itt élő magyarok ham ar megtanul
ták használatát, készítését, s ma az ő vándorlásuk által, több helyen ism erik  az o r 
szágban. A szánkötipus eredeti hazája valószínű a francia Alpok, onnan mind kele
tebbre kerülve jutott el a Kárpát medencébe. Ugyancsak em lítésre  méltő a bakony-
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béliek, lókutiak, pénzesgyőriek balkáni vándorlásai is. Ők ezalatt a 20 év alatt 
nemcsak készítői, de terjesztő i is  voltak a toldottágu villának, amely eljutott az 
isztambuli piacra is. Ma ezt a tipusu favillát a Balkánon "m agyar villának" neve
zik. De nemcsak átadók, hanem átvevők is  voltak az oda-visszajáró  magyar erdő
munkások. Viszonylag pontosan sikerült kinyomozni, hogy a bakonybélieknél hasz
nált u. n. "huzósfejszét" honnét hozták. Kb. 1898-ban a Duna deltájában dolgozó 
bakonybéli favágók az ottani erdőmunkásoknál észrevették egy fejszetipust, amely 
nekik megfelelő volt. A hagyományok szerin t az egyik ügyeskezü em ber egy fé l
éjszaka pontosan kifaragta fából, hazahozták és itthon a kováccsal elkészíttették. 
Azóta használják ezt a tipusu fejszét Bakonybél és környékén.

Talán ezen a két - nagyon szűkszavú - tárgyism erte tésen  is :ér<,.v >Áik az 
ilyen irányú kutatás szükségességét. Hiszen nemcsak a rró l van szó, hogy egy-egy 
eszközt meghonosítanak itt vagy ott, hanem az embereknek ilyen csoportját kultú
rahordozónak, átvevőnek, átadónak kell tekintenünk.

Sok mindenről kellene még szót ejteni, a problémákat legalább megemlíteni, 
hogy az erdő és nép kapcsolatát ne csak gazdaságilag., kulturálisan, hanem tö rté 
netileg is említsük. Foglalkoznunk kellene pl. a "fabecsülettel", mely a nép jog
szokásának és erkölcsének egy egészen speciális oldaláról világítja meg az otté- 
lők gondolkodását. De idetartozik a fa irás  hagyományainak összegyűjtése vagy a 
vadászat és m éhészet sokrétű hagyományai. Nem is beszélve az erdei á lla tta rtá s 
ról, a m ész- és szénégetésről vagy a m ár letűnt, de egykor európai hirü ham uzsir- 
készitésről, a különböző cserzőanyagok gyűjtögetéséről, stb. stb. Mindahány egy- 
-egy külön kis beszámolót igényelne, hiszen az "erdő és néprajz " összetartozása 
igen sokoldalú. Feldolgozásával sok olyan adat birtokába juthatunk, amely az erdő- 
gazdálkodás és az erdők történetének m egism eréséhez közelebb v isz bennünket.

-  o  -

AZ ALSc( - ÉS KÖZÉPFOKÚ ERDÉSZETI SZAKOKTATÁS TÖRTÉNETE

Dr. Kollwentz Ödön

I. Előszó.

Az alsó- és középfokú erdészeti szakoktatásról több rövid ism erte tés jelent 
meg, olyan azonban, amely rész le tes  ism erte tést adott volna, még nem volt.

Az alsó- és középfokú oktatási form ák éles elválasztása igen nehéz felada
tot jelentett. Irányadónak mindig az iskolát alapító rendelet szellem ét vettem. Ahol 
azonban a gyakorlat ezt megváltoztatta, ott minden esetben rám utattam .

Egyesületünk 100 éves fennállására talán szebb emléket nem is lehetne á llí
tani, mint leírn i azt a 100 éves harcot, amelyet azért folytatott, hogy az erdő mű
szaki és fizikai dolgozóinak szakmai tudását emelve, a kulturáltabb em ber értéke
sebb faterm éket neveljen és term eljen  a m agyar nép szám ára.
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