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* A KÖZÖS GA ZDÁLKODÁSü ERDŐK TÖRTÉí®2B,
KÜLÖNÖS TBKIiOTETTEL*

BARANYA MEGYE ERDŐBIRTOKOSSÁGAIRA

E r ' KoTIWéiil. z  "Ö'd Ö n ””

Amidőn 1964. október 1-ével az erdőbirtokossági erdők 
legnagyobb része a termelőszövetkezetek /TSZ-ek/ használataba 
került, gyakorlatilag megszűntek a tébb mint loo éves múltra 
visszatekintő, az ország erdeinek mintegy 1 }  %-éti kitett erdu- 
közbirt'okosságok, ill. erdőközösségek. Mielőtt ezek feledésbe 
mennének, elevenítsük fel gazdaságtörténetünk úttörő jelentő
ségű, közösen gazdálkodó társulásainak történetét. Az ilyen 
erdők társadalmi jelentőségét elsősorban az adta, hop;y tulaj
donosaik a legújabb időkig telkes gazdók és az ország szegé
nyebb paraszti réteget képezett jobbágyok és zsellérek leszár
mazottai- voltak.

Az erdőbirtokossági erdők közel l^o éves története 
háromféle társadalmi rendszert érint. Kialakulásuk a jobbágy
rendszer végén, működésűk és virágzásuk a kapitalizmusban s 
csaknem teljes /Baranya megyében teljes/ megszűnésük szocia
lista társadalmi rendszerünkben történt.

A felvilágosodás eszméi által meginditott, az 1792-es 
francia forradalomban megvalósult szellemi forrongás eszméi 
a XIX. század- elejére hazankba is eljutottak. Az állampolgári 
egyenlőség megvalósulását mind többen sürgettéki A jobbágyok 
és a zsellérek a nemesi, kiváltságot jelentő "birtokviselési 
jog’Vgal nem rendelkeztek, ők a foldesúr hatalma alatt állot
tak, aki bizonyos szolgáltatás /jobbágyi teher, vagy -urbér/ 
teljesitése fe.iében részükre mezőgazdasági területi használa
tot, erdejében tűzifa és épületi-fa faizási, legelőin és ná
dasaiban pedig legeltetési és nádlási jog gyakorlását engedé-
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lyezte. Legelő hiányában erdei legeltetést engedélyezett, 
faizási szolgalomért viszontszolgálat volt kötelező, igy a 
telkes gazdáknak "6 lábnyi bécsi ölfát vágni, rendesen össze
rakni és 2 ;mérföldnyi távolságon belöli helyre elhordani", a 
zselléreknek "1 /2 bécsi ölet összevágni és a vágásban rakás ol-, 
ni” kellett^1^. Joga volt/a földes úrnak arra, hosy erdejének^ 
egy részét faizás céljára kihasítsa, sőt jobbágyainak enge
délyt adhatott arra is, hogy erdőterület őrtolásaval un. irt-, 
ványföldekfet létesítsenek.

A közbirtokosságokról és az úrbéri rendezésről szóló. 
1836. évi X. és XII. tc-ek jogot adtak a földesúr részére a 
jobbágyi kötöttségek megszüntetésére. Az 1836. évi X. te o.§- 
ának d. pontja, továbbá az 1836. évi XII. te* 1 §-a szerint 
"amely közbirtokosságban még nincs behozva a törvényes arány 
ha a birtokosok, vagy a jobbágyok nagyobb része az úrbéri ren 
beszedést kivárná, ez eszközlendő". Továbbá: "Arányosság tár
gyaiul szolgálnak a közösségre tartozó minden haszonvételek,
úgy azok, amelyek jelenleg közös és egyiitti használattal bir-

/ o  /nak, valamint azok is, amelyek a ködösből szakittattak elIT/w 
Az úrbéri rendezés alapja az úrbéri telek, vagy a teljes úr- ; 
béri telekállomány volt, amellyel a földesúr az úrbéri tarto
zás teljesítését biztosította. Ez 1 hold belsőségből /ház, ud 
var, kert/ és 2o-6o hold között váltakozó külsőségből /szán
tó, rét/ állott. Az ilyet’ birtokló jobbágy volt a telkesgazda 
Voltak fél-, negyed- és nyolcad- telkesgazdák. Az ennél ki
sebb telekkel biró jobbágyok voltak a házas-zsellérek. Az úr
béri rendeléssel a földesúr erdejéből, legelőjéből, nádasából 
a jobbágyok /zsellérek/ által addig gyakorolt faizás, legelte 
tés és nádiás haszonélvezetének megfelelő nagyságú terület ke 
rült közös tulajdoni juttatásként kihasitásra, s közösen 
juttatott ingatlanon belül az egyes úrbéresek részere az eket 
megillető részaranyok szerinti arányosítás történt.

Amidőn- a jobbágyok felszabaditasa az 1848. évi IX.te
kéi törvényerőre emelkedett, vagyis a jobbágyság megszűnt, aú 
eddigi kötöttségeiktől megszabadult jobbágyok teljes jogú ál
lampolgárok lettek. Ez a törvény nem csak a jobbágyok tehervj
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selési kötelezettségeit, hanem tulajdonszerzési jogaikat is 
rendezte. A törvény értelmében a jobbágyok felszabaditása nem 
a földesúr jóindulatától függött, hanem a törvényben elréndel- 
tek szerint volt kcüeies a volt jobbágyainak faizási, legelte- 
tési és náalási jogának megváltásaként birtokából ennek megfe
lelő nagyságú területet kihasitani és ezek tulajdonába adni. 
így alakultak ki a volt úrbéres erdő- és legelőbirtokossá^ok.
Az eracre vonatkozóan az 1848. évi X. te. 4.§-a szerint "oly 
helyeken, ahol a földesurak volt jobbágyai a faizást a földes
úr erdejében gyakorolják és e tekintetben különösen kihasitott
erdőrésszel ellátva nincsennek, a faizási haszonélvezetnek el-

/ Vkülönítve leendő gyakorlasára eljárás indíttassékn/ ■// #

Az úrbéri elkülönítésről és arányosításról szóló tör
vények az egyéni tulajdon korlátlan érvényesítését biztosítot
ták. Ez a tulajdonjogi szabadság abban nyilvánult, hogy birto
kaikkal /Szabadon rendelkezhettek, elidegenithették, erdeikben 
minden megkötöttség nélküli korlátlan fahasználatot gyakorol
hattak.

A szabadságharc bukása és a 48-as törvények hatályta- 
l&nit&sa nem tehette az eseményeket meg nem történtté, ezért 
az 1853. évi május 2-án kelt császári nyilt parancs előírta és 
utasította az úrbéri törvényszéket, hogy az egyes jobbágyokat 
törvényesen megillető haszonélvezeteket és viszontszolgáltatá
sokat mi módon állapítsa meg. A faizási értéket és a viszont
szolgálatok értékét az utolsó lo év átlaga alapján kellett ki- 
szánitani^’/.

Az 186o. évi októberi diplomával részlegesen visszaál- 
litott alkotmányos életben t.z eddigiek szerint tovább folyt az 
úrbéres rendezés. A rendezés gyors végrehajtását az élet is
• sürgette, mert a szabad faizás l'az erdőgazdaság rákfenéj-e” volt. 
Ez az erdő rendszertelén használatában nyilvánult meg, ezért 
ennek a szolga1 ómnak az- eltörlése és megváltása minden erdő
birtokos részére kívánatos volt. A jobbágyok részére csak épü
leti- és tűzifa faizása veit engedett /jogos/, a tűzifából 
szükségleteiknek megfelelően. Egy telki állomány 8 tűzhely ré
szére biztosított törvényes úrbéri faizást, aminek "fedezésére



megkívánt erdőtér azon mérvben véleményezendők, amint az er
dő minősébe és az éghajlat megkívánják" és szükség esetén egy 
telek után "12 holdnál /I2oo nőies magyarhold/ több erdőtér 
űrbéri fái3ás pótlását kihasítani' javasolni lehet"’ A meg
váltáshoz a jogosultak illetőségét községenként kellett megál
lapítani, a nagyságát 'úgy, hogy további igénnyel^ ne állhassa
nak elő. A szolgalom megváltásánál az úrbéres által végzett 
favágást és a fuvart is számításba vették. A faszükséglet 
nagyságiinak kiszámítását a reális szükséglet alapján /lo év 
átlagával/ végezték.*

Az alkotmányos élet 1867-es visszaállításakor az úrbé
ri rendezés lényegileg már megtörtént. A köcottség nélküli 
erdőgazdálkodás hátránya a rendszertelen fakitermelésben, az 
erdőterületek rohamos csökkenésében nyilvánult meg.

A szabad gazdálkodás első hatályos korlátozását az 
1871. évi LlII.tc. hozza, amelynek 32. §-a a közös tulajdonú 
erdőbirtokokra vonatkozóan a hatósági felügyelet melletti kö
zös gazdálkodást rendeli el: "A volt úrbéresek számára kiha
sítandó erdő bér mint ezeknek közös erdeje kezelendő s a gaz
dálkodás az új erdőkre nézve fennálló, vagy ezután kibocsáj-
tandó szabályok szerint közigazgatási hatóságok felü^yele- 

> /6/te alatt gyakoriandoM/ ' További megszorítást ad az 1871. évi 
LV.tc, amely az egyéni elkülönülést csak akkor engedi meg,
"na az egyéni elkülönülésre a közös erdőbirtokból loo hold, 
vagy annál nagyobb terület esik, a többi részes felek a kö
zösségből ki nem léphetnek, hanem a közös birtok használata

/ n  /csak részarányok nagysága szerint történhetlf/ f/ .

Az I879. évi XXXI.te. /erdőtörvény/ második, fejezete 
a kötött erdőbirtokok szakszerűbb erdőgazdálkodása céljából 
az üzemtervi kényszert rendelte el. A volt úrbéresek erdeire 
vonatkozóan még azt is, hogy "hol az erdő.a volt úrbéreseket 
megillető szolgalommal van terhelve, - ezen szolgalomnak - 
úgy, amint; az 1848. évi január hó 1-én érvényben volt és a 
mint ma is gyakorlatban van, minősége, terjedelme és értéke, 
valamint a szolgalmányosok által teljesített, vagy teljesí
tendő viszontszolgálatok minősége, terjedelme és értéke a
6619
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gazdasági tervben szintén kimutatandó. u "A gazdasági tervtől 
önkény szerűen eltérni" nem volt szabad^/• A törvény 21-22 §- 
ai az erdő kezelésére és őrzésére szakképzett "erdőtisztek’1 

és"erdőőrök" alkalmaztatását irták elő.Minthogy az erdőtör~ 
vény utóbbi előirása a v^lt úrbéres erdők esetében ezek cse
kély jövedelmebősége miatt általában nem volt végrehajtható, 
született meg az 1898. évi XIX. te., amely "a közbirtokosságok 
és a volt úrbéresek osztatlan tulajdonában levő közösen hasz
nált erdők .... gazdasági ügyvitelének'szabályozásáról", 
vagyis ezeknek az erdőknek kötelező állami kezeléséről és 
törvényhatósági felügyeletéről szól* A törvény szerint ez 
csak "azon teendők ellátására szorítkozhatott, amelynek végr 
zéséhez erdészeti szakképesetés volt szükséges". Az erdő va
gyon állagával és hasznával a közbirtokosok szabadon, rendel
kezhettek. A 19•§ "állami kezelési költség"-ként. évi átalány 
fizetésének kötelezettségét is előírta,. amelyet a főhatóság 
/H A/ 5 évenkint törvényhatóságonként állapított meg. Törvény- 
hatóságon belül az egyes erdők tulajdonosaira eső járulékot a 
terület nagysága és jövedelmezősége alapján a vármegye arány- 
lagosan állapította meg, de úgy, hogy a kát.holdankénti járu
lék legmagasabb, összege a legkisebbnek a háromszorosánál na
gyobb nem lehetett. Az átalány fizetésen felül az erdőbirto
kossági társulatoknak az "erdei szakszemélyzet" munkájához 
szükséges kézi munkaerőt, a község határán be^ül szükséges fu
vart, és ha a munkák 1 napnál -tovább tartottak, szálláshelyet 
is kellett biztositaniok. A törvény második cime a- közbirto
kosság! és a volt úrbéresek osztatlan tulajdonába;, lévő közö
sen használt erdők gazdasági ügyvitelének szabályozásáról ren-* 
delkezik. Elrendeli "szabályzat" összeállítását, a k£zös bir
tokosok gyűlésének szükség szerinti összehívását, rendelke
zik a közgyűlési határozatokat végrehajtó közegekről/ választ
mány, eydegazda, pénztárnok/. A közgyűlési’ határozathozatal
nál "az arányréecek szerint számított többség" döntött /28.§/. 
Az arányrészek tulajdonosairól "jegyzéket" kellett vezetniük, 
a közös temekét, költségeket és a bevételeket a jogosultság 
arányában kellett felosztaniok /3 1*§/^^. ^

Minthogy előfordult, hogy a közös erdőt a- birtokosok 
egymás között felosztották és egyénileg használták, ia 4937/19o3 
6619 q



számú kúriai döntvény ezt törvénytelennek nyilvánította és 
kimondotta, hogy ezekben .az erdőkben fahasználatot csak öl 
társulatnak mint jogi személynek van joga gyakorolni. Hogy 
ilyen atrocitások Baranyában nem fordultak elá, az a hatás.os 
ellenőrzés következménye v^lt. A Baranya vármegyei erdőbirto- 
kosöágok szakmai kezelését, és ellenőrzését az 1898. Névi XIX. 
te. alapjón szervezett Pécsi Állami Erdőhivatal és az alája 
rendelt Pécsvidéki és Siklósvidéki Járási Erdőgondnokságok 
végezték. ^

Az erdőbirtokosságok erdőgazdálkodásának biztonságát 
az 1 8 7 1. évi LV. te. helyébe lépett 19o8.évi XXXIX.te.fokoz
ta- azáltal, hogy "sem birtokrendezési, sem polgári peres el
járással közös érdekből a már befejezett arányositási eljá
rás után. egyéni illetményeket elkiilöniteni nem lehet

A földművelő nép földhöz juttatásáról szóló, még a 
polgári forrad&loiá idejében alkotott 1919* évi XVIII. néptör
vény kijelenti, hogy a;: erdők általában nem, illetve csak ak
kor sajátíthatok ki, ha ezt a nép érdeke kívánja, de csak a 
szükséglet kielégítés ének határáig. Ezekben a kisajátított 
erdőkben is közösen kell gazdálkodni. A kisajátítási eljárás
ba nem vont erdőterületeken az addigi tulajdonos gazdálkodá
sát ' a néptörvény továbbra is biztosította. Ennek a törvény
nek teljes végrehajtása nem történhetett meg egyrészt azé^t, 
meft a Tanács-köztársaság által kiadott, a földről szóló dek
rétum a földöt /t^iiát *az erdőt i^/ Össznépi tulajdonnak nyil
vánította, másrészt, mert a Tanácsköztársaság bukása után a 
forradalmak előtti jogszabályok leptek újból-é^tbe.

\a.z erdészeti igazgatásról s*óló 1923* évi XVIII.te. 
az addigi szervezeti felépítést, tehat az állami erdp;friyáta- 
lokat és a járási erdőgondnokságokat megszüntette. Az igaz
gatási és a7. állami /kincstári/ erdőgazdálkodást szervezeti
leg egyesítette. így alscfokon a m.kir. erdóhivatalok /ezek 
csak.ott kerültek, felállításra, ahol nagyobb^kiterjedésű kor
látolt forgalmú erdőbirtokok tulajdonosai állami kezelésre 
szerződést kötöttek/, középfokon a m.kir.erdőigazgatóságok a 
beosztott erdőfelügyelókkel, felsőfokon a földművelésügyi
6619 lo



miniszter volt a felügyeleti szerv.'Baranya vármegyében m.kir. 
erdőhivatal szervezésére nem került sor, mert Pécs város er
dei sa.iát kezelésben voltak, más nagyobb kiterjedésű korlá
tolt forgalmú erdőbirtok pedig nem volt. Az erdőbirtokossá
gok feletti ellenőrzést és az állami kezelést a Pécsi M.Kir. 
Erdőfelügyelőség látta el 4 erdőfelügyelőiével. A Pécsi Erdő- 
felügyelőség a Kaposvári M.Kir.Erdőigazgatóság alá tartozott. 
Baranya vármegyében ekkor 2192o kát.hold áll??,mi kezelésű er
dőből 289 volt úrbéri erdő- és legelőilletőségü 2oo69 kát. 
hold és .2 közbirtokosság! erdő 515 kát. hold területtel^^^.

Az 1935•IV*te /Az erdőkről és a természetvédelemről/ 
231-234 §-ai rendelkeztek az államerdészeti igazgatás új szer
vezeti beosztásáról. Ez hármas tagozatú erdészeti szervezet 
felállítását rendelte el. Alsó fokon a* erdőfelügyelőségek, 
középső fok^n az erdőigazgatóságok, felső fokon az EM. állot
tak. összesen 6 erdőigazgatóságot és 24 erdőielügyelóséget 
/ezek közül egy erdőfelügyelőségi kirendeltség/ állitottak/IP/fel7 ' . Az erdofelügyelőségek áz állami kezelés munkáit já
rási erdészeik útján végezték. A Baranya vármegyei erdőbir
tokosságok állami kezelését a pécsi erdőfelügyelőség látta 
el.

Az erdőtörvény^^ 146.§-a alapján a közbirtokossá
gok, a volt sir béres erdőbirtokosságok, vagy ezek csoportjai
nak "közös érdekeik hatályosabb előmozdítása céljából” erdő
birtokossági társulatokká kellett alakulniok. Az 1913* évi 
X.tc. rend-elkezései, alapján megalakult legeltetési társulatok, 
amennyiben erdőterülettel rendelkeztek, az 1935* évi IV.te. 
146.§ /2/ érteimében nem voltak kötelesek erdőbirtokossági 
társulattá alakulni, csak az alapszabályukat és a, legelőrend
tartásukat kellett az erdőtörvény szellemében kiegészíteniük.

Az erdőtörvény 166-167 §-ai a 4937/19o3 s-z. kúriai 
döntvényt iktatta törvénybe, amidén kimondotta, bor.;v ”Az 
erdőbirtokossági társulat megalakulásával a közös va
lamint minden egyéb .közös ingatlan és ingó vagyon -oaiajdona 
az erdőbirtokossági társulatra száll át és az egyes tagokat 
csupán a vagyonnak ebben a törvényben szabályozott közös



használata és az ezzel 3éró -jogok illetik meg11. Tehát az er
dőbirtok_sági társulatokat jogi személyeknek deklarálta, a
188.§ /3/ értelmében pedig a történelmi eredeti! erdőközössé
gek /a közbirtokosságok és a volt úrbéres erdőbirtokosságok/ 
megszűntéket nem mondhatták ki. A volt tulajdonolok tulajdo
ni hányadai ./a törvény 1 5o.§-a alapján/ használati illetőség- 
gé alakultak át. Erről névjegyzéket kellett Összeállítani*
Ennek alapján állapították meg az egyes használati lletősé- 
gek nagyságához igazodó szavazatok számát és osztották fel a lv 
jövedelmet. 1

Az erdőtörvény aN társulatok j ^képességét annyiban Korlátozta, $ 
hogy ingatlanuk, vagy annak egy részének elidegenítése csak az 1 
M  hozzájárulásával történhetett /1 6 5*§/, továbbá a befolyt 
összeget a megmaradt erdő "jókarba helyezésére", vagy fej
lesztésire kellett forditaniok.

Az 1935« évi IV. te. VI. fe.iezete az állami kezelés
re vonatkozóan az 18SS. évi XIX.te.-ben foglaltakat továbbra 
is érvényben tartotta. Az állami kezelés az üzemterv készíté
sére, a szakmai tervező és kijelölési munkákra,továbbá az 
anyag- /és a pénzkezelés ellenőrzésére vonatkozott, de nem 
terjedt ki ak erdőgazdasági munkák végrehajtására és magára 
az anyag-/ és a pénz kezelésébe /66.§/.

Az erdőtörvény életbelépésétől /1935-IV.25/ alig 4, 
a végrehatási utasításának /3Joó/ 1 9 3 8 ííí sz./ hatalyba lé
pésétől /193Q.V.1./ alig 1 év után kitört a második világhá
ború. Az erdőbirtokossági társulatok a háború folyamán sza
bályosan gazdálkodtak. A nagybirtokrendszer megszüntetéséről í 
és a földműves nép földhöz juttatásáról szóló 600/Í945. LIE. 
sz.rendelet, illetve az ezt törvényerőre emelő 1945* évi VI. 
te*, továbbá ennek végrehajtási utasítása'az *5&oó/1945 EIJ sz., v 
az erdőbirtokossági társulatokat annyiban érintette, hogy a 
végrehajtási utasitás valamenyi lo kát. holdnál nagyobb erdő 
-állami tulajdonba vételét mondatta ki, igy a lo ^at. holdnál 
nagyobb erdőbirtokossági használati illetőséggel rendelkező 
társulati tag lo kát. holdon felüli területrésze 1945. évi 
március 18-ával a rendelet erejénél fogva Írásbeli juttatás 
nélkül került a Magyar Állam tulajdonába^1^ .  A földreform



törvény végrehajtása folyamán problémák adódtak és ezért azok
ban a községekben, ahol a lakosság Jogos földigényét csak 
részben tudták kielégíteni a 11123.7/194-6 PM.sz. rendedet alap
ján részükre erdő is juttatható volt. Az ̂ erdo csak egyben, 
volt kiadható és a juttatottak kötelesei-voltak erdőbirto
kossági társulatot alakítani. .Baranya vármegyében 38 ilyen 
társulat, alakult 2426 kát.hold erdőterülettel. A földbirtok- 
reform törvény alapján állami tulajdonba került erdőkben 
erdőgazdálkodást a MÁLLERD /Magyar Állami Erdőgazdasági ike
rnek/ erdőigazgatóságai, illetve az alájuk rendelt erdőgondnok
ságai végezték* Ugyancsak a Magyar Állam tulajdonába kerültek 

-az 1946-1948 években kitelepítettek azon erdöbirtokossági 
arányrészei, amelyeket a 11 12 3 7/19^6 I¥ sz.rendelet végrehaj
tása során nem juttattak a földigénylőknek.

Az 113o/1949. Korm.sz. rendelet megszüntette a hasz
nálati illetőségek nagysága szerinti szavazási módot és a tag
ság minden tagja egyenlő szavazattal /I szavazat/ rendelkezett.

Az eraobirtokossági társulatod erdeinek állami keze
lését is a MÁLLERD erdőgondnokságai látták el. Baranyában ek
kor 16 erdőgondnoksag^1^  volt: Kisvaszar, Bakócá, Bükkösd, 
Magyarhertelena, Mecsekj&nosi, Kárász, Zobák, Ketvehely, 
Llecseknádasd, Pécsvárad, Pécs, Árpadtető, Boly^ Izabellaföld, 
Karapancsa. Ezek kerületvezető erdészei végezték az erdőbir
tokossági társulatok évi vágásterületei nak kitűzését, a fa
anyag számbavételét, az erdősítések szakmai ellenőrzését. A 
faanyag kitér: erdőbirtokossági társulatok tagja*^
ikl\al el. A faanyag érté késit ősével kapcsolatban
a baranyai erdőbirtokossági társulatoknál három féle mód ala
kult ki, vagy tevőn árveréssel adták el, vagy tűzifának ki
termelve sarangolva ugyancsak árveréssel , vagy a kitermelt 
faanyagot használati lletőségek szerint osztották el . Az el
ső kétiesetben az év végi pénzmaradványt ugyancsak a haszná
lati illetőségek szerint osztották fel.

Az erdőbirtokossági társulatok erdőgazdálkodása alat
ta maradt & népgazdaság által megkívántnak, ezért az erdő
gazdálkodás szakszerűbbé tété1 éré a 18o76/1951 •#&/!. számú ren
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delet, illetve az E-611-3?/1952, FM-ÁGE?.r: számú együttes uta
sítás az erdőbirtokossági erdőkben a gazdálkodást az állami 
erdőgazdaságokra bizta^1^ .  A közbirtokos sági erdőket a hoz- ;ij 
zájuk legközelebb eső állami erdőtesthez kellett csatolni# 1 

Az új üzemtervezéskor ezekben az erdőkben a hozama zabályozás 
nem elkülönítetten, hanem az allami erdőgazdaságok erdeivel | 
együttesen történt. így az erdőbirtokcssági társulati erdők  ̂
önállósága megszűnt, a tagoknak az v^lt az érzése, hogy er- í 
deiket az erdőgazdaság elvette* Az erdőbirtokcssági társulati 
élet megszűnt, közgyűlést nem tartottak, a névjegyzéket nem 
vezették* Az erdőgazdaság tis*tax Jövedelem cinén kitermelt,: 
fa minden m3-éért- 2,7o Ft-ot fizetett az erdcbirtckossági tár
sulat részére, a tagok saját tüzelőszükségletük kielégítésére 
csak alárendelt minőségű fát /botfa/ kaphattak; -szerszámfa 
/gazdasági fa/ szükségletüket igen gyakran illegális módon 
biztosították: az erdei lopások felszaporodtak. Ez volt a 
helyzet 1956-ban, amikor az október-decemberi politikai fel
lazulás hatására egyes baranyai erdőbirtokossági társulat en
gedély nélküli fakitermelést végzett. «

Az erdőbe rtnko.ssági társulati tagok elégedetlenségének leve-: 
zetésé^e a 39/1957* Korm.számú rendelet és a 3ö/195r?» <"£EF ; 
számú végrehajtási utasít ás^1^  az erdobirtckpsnági társulati 
önállóságát e1isméite, elvileg visszaállítva az 1951 előtti í 
állapotokat, egyben'kimondotta, hogy az erdőbirtokossági 
társulatokat újjá kell szervezni* A munkát a névjegyzék fe- \ 
lülvizsgálásáVal és az állami arányra, zek helyes megállapi- . 
tásával kellett kezdeni. Ezt az állami erdőgazdaságokban $ 
szervezett ideiglenes bizottságok végezték, amelyekben áz ; 
első fokú erdőrendész°ti hatóság /a megye/ is képviseletet 
kapott. Az 19;+4-ben érvényben volt név jegyzékben a községi,^ 
városi, községi bírói, egyházi személyi, egyházi tanító^, 
iskolák, részvénytársaságok arányrészei, továbbá bármely tag 
arányrészének lo kát.holdon felüli többletére a jogutód, a j 
Magyar Állam lett /39/1957* VI.20. Korm.'sz./. Ezt. követte a 
közgyűlés összehívása, amelyen /legkésőbb 1957- évi szept. 
3^-ig/ dönteni kellett arról, hn^/ az erdőtÖrvényben előirt 
kétféle-egyszerű,vagy kiterjedt /állami/- kezelési mód ko-’ 
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zül az erdőbirtokossági társulat melyiket választja# Baranya 
megyében a névjegyzékek felülvizsgálatával és a kezelés faj
tájának eldöntésével 1958* január 31-re!elkészültek. A 344 
Baranya megyei erdőbirtokossági és legeltetési társulat kö
zül 3^3 az egyszerű, 11 pedig a kiterjedt erdőgazdasági ke
zelést választotta' . A kiterjedt kezelést választattak er
deiben az állami erdőgazdaság gazdálkodott és'évente egyszer 
elszámolt az erdőbirtokossági társulatokkal; egyszeri keze
lésnél a tár^lat - az erdőgazdaság szakirányitása mellett - 
gazdálkodott /lásd 1.sz. mellékletet/. A szakmai irányitás 
minél jobb ellátasa érdekében a* állami erdőgazdaság a szak- 
iranyitási csoportot megerősítette és külső erdészeti szerve
zetét felállította. Megkötötték az erdőbirtokossági társula
tokkal az erdő kezeiését szabályozó szerződéseket, elvégez
ték az előző üzemi kezeléssel kapcsolatos ügyek leszámolását, 
a társulatot terhelő erdőkezeléssel kapcsolatos ügyek leszá
molását, a társulatot terhelő erdőkezelési járulék kivetését, 
végül a reájuk háruló irányítási és ellenőrzési feladatokat. 
Kezelési járulékként az 35/1937* OEF.sz. utasitás^1^  alap
ján egyszerű kezelésért 45 Ft/kat.hold, kiterjedt kezelésért 
4o illetéket kellett, kataszteri holdanként fizetniök# 
ízen kívül erdöbirtckossági társulatoknak az állami erdő- 
gazdaságok récére az 5 kiemelt választékit: fürészronk, 
bányafa, talpfarcnk, vezetékoszlop, papirfa- felvásárlás cél
jára fe"1 kellett ajánlani ok. A megvásárolt faanyagod az er-. 
döbirtokosság! tarsulat a területileg illetékes erdészet ré
szére tő mellett, vagy vasúti rakodóra s'zállitva - közös meg
egyezés alapján - adta át. Az igy átszervezett erdőbirtokos
sági társulatok 3 éven át mindkét részről megelégedéssel mű
ködtek.

Az erdőbírtokossági társulatok sorsára is acntő volt 
az 1959. svi 24., illetve az 196o. évi 22.- számú rendeletek 
alapján a mezőgazdaság 196o# évben befejeződött szocialista 
átszervezése. Ennek eredményeképpen Baranya megye valamennyi 
községe termelőszövetkezeti községgé l^tt. Ez az akkor már 25 
éves- erdőtörvény még érvényben lévő előírásait is elavulttá 
tette. Az élet által diktált szükség az erdőgazdálkodás sza
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bályozásának új kodifikációját kívánta. "Az erdőkről és a 
vadgazdálkodásról11 szóló 1961. évi VII. törvénj/2^  16-19 §- 
ai, továbbá á 42. és 4J. §-ok az erdőbirtokos sági erdők to
vábbi sorsáról intézkednek. Részletes utasítást ad á 33/1962. 
Korm.számú végrehajtási ren^elet^21^ a lo-29 §-aiban az ^rdők 
kezelési és használati viszonyainak rendezéséből, as állami, 
és szövetkezeti sz*rvei$ nagyüzemi erdőgazdálkodásának megva
lósítása érdekében. Ez új kezelők közvetlen kijelölése. Önkén
tes erdőcsere, vagy erdőterület rendezése útján történt /Vhr. 
ln.§ 4. bekezdése/.

Az erdőtörvény /EVT/ 8. és 42. §-ai értelmében

- a TSZ községekben és városikban az erdőbirtokossági társa
latok 1962. évi július 1 . napjával megszűntek;

- a volt erdőbirtokossá.gi társulatok erdeiből az állami 
arányrészek az állam tulajdonába kerültek;

- a többi erdőterület az arányrészéknek megfelelően a volt 
erdőbirtokossági társulati tagok tulajdonaivá lettek, de- 
termelőszövetkezeti használatba kellett adni.

- sem magánszemély, sem tanács kezelésében erdő nem maradha
tott, ennek alapján ezeket az erdőket az állami erdőgazda
ság, állami gazdaság, vagy TSZ-ek vették haszonbérbe.

Az 1962. július 1. napjával de jure megszűnt erdő
birtokossági társulatik fejszámolása a 9/1963.OEF számú rész- /22 /letes utasítása' ' alapján Baranyában 1963» őszén kezdték 
meg.-A caranyai erdőbirtokossági erdők kezelési és használa
ti viszonyainak rendezését az OEF irányi^ása- öi'él lett a pécsi 
erdőrendesőségi kirendeltség dolgozói végezték, ^unkájukat a 
rendelet előírása alapján az alábbiak szerint végeztéi*.

T<A. Állami Erdőgazdaság ^

I. Állami erdőgazdaság kezelésébe kell adni
a. a megszánt erdőbirtokossági társulatok állami arány-' 

részét,
más szerv működéséhez nélkülözhető erdőt,
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c. tanácsi erdők közül:
1. az állami erdőgazdaság erdejével ásssefüggőt,
2. a 5n ha-nál nagyobb különálló erdőket,
;♦ a 2 kn-nél nem távolabb fekvő erdőket.'-

%
II.Állami erdőgazdaság inaszonbér 1 etébe~ kell adni ’

a. TSZ községben egyéni használatban lévő erdőket,
b. •; megszűnt erdőbirtokosságok erdeiből a TSZ-en kivül

volt tagok aránvrészei értékének megfelelŐ terű- 
iaiet. , ' > /

III. Államérdeket! üzemeltetesbe kell adni
a. a működő eraőbírtokossági erdőt. \

B_. Allr;::i Gazdaság .
/ ' '

4
I* Állami 3;:.....•:;ug kezelésébe kell adni

a. tanácsi erdők közül az ÁG területén álló, 3^ ha-nál 
kisebb erdőket,

b. az állami erdőgazdaság, által át nem vett tanácsi erdő
ket, ha azok kezelése a'7 ÁG részére gazdaságos.

II. Állami Gazdaság haszonbérletébe kell adni, ha az állami 
erdőgazdaság nem t art igényt az alábbiakra
a. a. megszánt erdőbirtokossági erdők TSZ-en kivül álló 

•tagjai arányrészeit értéküknek megfelelő területtel,
b. TSZ községekben az egyéni használatú erdőterületeket,
c. a működő; erdőbirtokossági társalat erdőterületeit.

C. Vízügyi Igazgatóséit;

I* Vizügyi Igazgatóság kezelésébe kell adpi az árvizvédelmi 
rendeltetésű tanácsi erdőket.

xMeg állapit ás a a 14-/1965 • PM.sz. rendelet alapján történt.
Érd.Ért.1965•23• sz.
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cLasáe, kerület vezető erdészé"-. /részükre a TSZ-nél másod
állást engedélyezve/ biztosított0

4
A- 22/1968* MÉM sz* utasítás^ 2 alapján az állami er

dőgazdaságok' mint vállalatok más gazdálkodó .szervek .felett 
felügyeletei ezentúl nem gyakorolhattak* Az állami erdőren- 
dezőségeken belül erdőfelügyelőségeket fellett ezni,
ezek feladata lett az állami és a TSZ erdőgazdaságok szaknai 
ellenőrzése*

A 32/197o* Korm.sz. rendélet^2^  alapján az egyéni 
erdők is megváltásra kerültek, egyben no-. ~ünt az állami er
dőgazdaságok szakmai irányítási Jo ladat:- szaki rá
nyitó csoport megszüntetését hozta magával.

Az 197o-es cv az erdőgazdálkodás történetében is jele 
tős esztendő s mert tula jdonképpen ekkor kezdődött; meg T3Z~ 
ek önálló erdőgazdálkodása*

.FORRÁSOK

1* Erdodi Adolf: A faizási szolgalom megváltása. Erdészeti 
■Lapok* /E.L./ 1865*277-237,3o9~3I6 

Tagányí Károly: Erdészeti oklevéltár, 1396* I-III.k*
3 . 1-2.!., .je&yz* a l a t t , to v áb b á  Aritay S án d o r: kiadva r  e rd e s z o t i

közigazgatás. 1935.69-7o, 1*
4. -Helm Ervin: Az úrbéri í'aizas megváltása LUr/eben E.L.

..3 862* 117-122.1.
5« Balogh:/ Lászlód Az úrbéri birtokrendezés ügyeben. E*XL. 

1862.208-212.1* 7
6. Trauer Ervin: Az erdőkről és a természetvédelemről szóló

1935: IY^t.-c* és végrehajtása. 19;‘2. {525.i.
7. Ma^y László: A magyar erdők loo éve. Erdőgazdaság* '

1948v 5**6.sz.
8. Erdészeti Zsebnaptár 1919* évfolyam
9. L. 6* jeg.yz./.

10. L. 6. jegyz.
11. Erdészeti Statisztikai Közlemények.IV. füstret 33
12. Magyarország Erdőtiszti Címtára. .19:36*
13. Országos Törvénytár. 1955- ápri 25*
14. Nádor István: Az erdőbirtokossági társulatok helyzetének

rendezése* ERFA*3-956* 5-6.sz.
15* Gya'oay Jenő: Az erdo^azdálkouás Jo éve*--’ fejődése 

nyálban. '1945-1975* 17 1.
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l.sz.melléklet

K i m u t a t á s

Baranya megye erdőbirtokossági és legeltetési társulatai által 
a 59/1957*Korm.sz. rendelet alapján választott kezelési módokról

A kezelő erdé
szet neve

Az erdőbirtokossági és legeltetési társulatok
összes -bői

száma! területe egyszerű kiterjedt
---- kezelesu

száma területe szama területe
hektár hektár hektár

1# Bólyi 59 2522,9o 58 2357,79 1 165,11
2. Vajszlói 47 1811,12 47 1811,12 - -
3. Sellyei 39 H7o,17 39 117o,17 - -
4* Pécsi 27 766,30 25 697,7o 2 68,60

5* Hetvehelyi 34 1419,97 33 1377,96 1 42,ol
6# Alsókövesdi 25 869,70 23 815,lo 2 54,6o
7* Sasréti 15 7 3 1,oo 15 731,oo - -
8* Kisvaszari 26 938,o 7 23 828,43 3 lo9,64
9* Árpádtetői 21 850,07 21 85ó,o7 - -

lo* Kárászi 22 1353,53 22 1353,53 - -
11* Pécsváradi 29 1711,55 27 1567,91 2 143,64

ÖSSZESEN: 344 14142,38 333 13558,78 11 583,60
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2.sz# melléklet

K i m u t a t  á s  
a Baranya megyei erdőbiítokossági társulatok felszámolásáról 

1963-1964- bqn

Erdőbirtokoss'ági 
társulat neve

Erdő
terü
lete
\

Az 1961.VII* törvény végre- 
\ hajtása folyamán

állami TSZ egyéni tulaj
donba

tulajdonba állami 1 TSZ
bérleménybek e r ü l t

h e k t á r
I. A bólyi erdészet területén

A termelőszövetke
zet neve

1. Átai volt urb. "Virágzó Élet11 
ebt. 1 5 j71 1 5 »ol Áta 

__________________________________________________
2. Be Ívárdi 

Kisheíend IV
28,18

6.46

í w__
4,63

17.o9
"Közps Ut" Belvardgyula

3. Birjáni ebt. Birján I
16,68

0,48
14,16 2,o4 ,fKözös Ut” Belvárdgyula 

ÁG Boly
4. Birjáni volt 

urb. ebt.Kisj alpbf alva
42,98 14,69 28,29

5. Birjáni Lég. 
társ.

15,08

0,46

12,55
2 ,o7_ _

"Közös Ut11 
Belvárdgyula 
ÁG Pécs

6. Bissei volt. 
urb.ebt. 
Bisse II 
Bisse III

38,549,28
^ 2,42

32,3o
9,28

3,82
"Tenkesalja”
Turony

7. Bólyi volt. 
urb.ebt. 
Boly II

134-63
1 6 ,6 1

87,33
3o*6£ _

"Kossuth” Boly

8. Borjádi volt 
urb. ebt.

47,17
1.49

26,78 18,9o "Uj Élet" 
Borjád

9. Csarnótai volt 
urb.ebt. 2o,47

18 ,2 6 2 ,2 1 "Tenkesalja”
Turony

10. Drávapalko- 
nyai volt 
urb.ebt

‘66,71 59,28 7,43 "Dózsa”
Drávaszabolcs

1 1 . Dázsonyi volt 38,21 
urb'. ebt .Drá- 
vaszabolcs

24,57
13,64

”Dózsa”
Drávaszabolcs
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2.sz. melléklet folytatás;

Erdőbirtokossági 
társulat neve

Erdő
terü

Az 1961 Vll.tfervény végre
hajtása folyamán

lete állami • TSZ egyéni tulaj
donba A termelőszövet; 

zet neve ;tulajdonba állami j TSZ
bérleménybe

k: e r LU t* h e k t á r
12 • D r á v a s z a b o 1 c n i 

volt.urb.&bt.
6,73

o\17
3,68

2 ,88
"Dózsa"
Drávaszabolcs ;

13.Egerági volt 
urb. ebt •

5 b',13 51,45 3,68 "Gyöngyvirág” 
Eserás

14.Egerági Lég. 
táró. 23,14 16, 00 

2,47
4,61 "Gyöngyvirág" 1 

Egerág i 
"Aranykalász" 
Pécaudvard

1 5 párkányi volt 
urb.ebt

24,81

13,44

2,53

8,84

"Bolgár Magyar 
•Testvériség" \ 
Siklós

l6.Ipacsfai volt 
urb.ebt.

'21,69 19,88 1,81 "Egyetértés" ! 
Kovácshida

17.Ivánbattyáni 
volt urb.ebt. 
Vi11á nykö v e s d I

21,12
«

19,57 1,55

18«Ivánba11 yá ni 
ebt. 2o, 67 14 o l 6,16 "Un Élet" Bor,iád:

19«Kisbudmári. 
volt urb.ebt 2o ,89 15,82 5 ,o7 "Uj É]_et" 'Borjád

20.Kiaharsányi 
urb.ebt• Ío3^o5

3,25
92,o9 7,71 "II.Rákóc'zi Ferei 

Kisharsány

21.Kisherendi 
volt urb.ebt. 37,29 33,63

? ?66
"Gyöngyvirág" \ 
Egerág ; 
"Petőfi" U,1petreJ

22.Kisjakabfalvai 
volt urb.ebt. 
Kisjakabfalva 

II

26,14 9,51
H, o 5
5,58

"Kosos üt" 
Belvárdgyula 1 
"Uj Alkotmány" - 
Villány j 
"U,i Élet" Bor.iád ■

23-Kiskassai volt 
urb.. ebt .Iván
ba ttyán I

73,9b
55,o2 
2, 6o 16,34 "Petőfi" Ujpetre : 

"UJ Élet"' j  
Villánykövesd ’i

24.Kiskosár! volt 
urb.ebt. 
Kozármislény

3o,67 15,89
o,4o

14,38 "Uj Tavasz" j 
Kozármislény ’ ! 
"Aranykálász" 
Pécsudvard ?

6619 ' 24 \
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2.sz. táblázat folytatása

Erdóbirtokossági 
társulat neve

Erdő
terü

Az 1981.VII.t 
ha.it ás

; örvény végre- 
>a folyamán

lete állami j TSZ egyéni tulaj
donba A termeloszcve'cke-

tulajdonba állami | TSZ zet neve
bérleménybe

k o r i , 1 t
h e k t a r

25#Xiskozári fá3 
leg.Kosármia- lenv

23, bb 23, 66 "Uj Tavasz” 
Kozármislény

26. Kisnyár^di 2o",15 
volt urb.ebt. 13,77 6,38 ”Uj Hajnal" 

Kisnyárád
2?.Kistótfalui 3o,o4 

ebt.
2,5?

23,24
4,21

"Uj Élet” 
Vókány

28.Lothárdi volt 
urb.ebt. 
Vckány III

45,57

7,68

25,31
l,o6
3,oo

8,52

í

”Buzakalász” 
Lothárd 
"Gyöngyvirág” 
Egerág 
”Közös Ut” 
Belvárdgyul

29-Magyarbólyi I 
volt urb.ebt.

19,17 16,94 2,23 "Tartós Béke” 
Magyarboly

30.Kaj3i volt l6o,45 
urb.ebt.

127,96
23,71

"Táncsics” Majs
T31«tó£ijtyi volt 31,13 

urb.ebt. 12,13
.19,00

”Jó Szerencsét” 
Matty

32.1úáriagvl;d I
ebt. jLa *25 lo.25

33.Máriagyüdi volturb-ebt. 1^4,86 72,88
5o,25

31,73 "Magyar Bolgár^Test 
vériség” Siklós

34.Monyoródi ] 
volt urb. 
ebt.

L8,81 18,18 0,63 ”Karasica Gyöngye” 
Szederkény

35.3fagybud£:éri 43,23 
volt urb.ebt.
Villánykövesd

TT X «

31,18 12,o5 "Közcs Ut” 
Belvárdgyula

36.Nagyharsányi 143,33 
ebt. \

4,4o
56,08

83,35
”Uj Alkotmány” 
Villány

37 .Sagynyárádi
volt urb. ebt. lc-2, 60

-£i41

95,8o
2,4o

"Kossuth"
líagynyáráá



2.az•melléklet folytatása

.Erdő b i rtoko s s ági 
társulat neve

Erdő
terü

Az 1963 •VII.törvény végre
hajtása folyamán \

lete állami 1 TSZ
i....

egyéni tulaj
donba A termelőssovetke-í 

zet nevetulajdonba állami | TSZ
bérleménybe

k e- r 1i 1 t
íx e k t á r

3 S •Nagy tótfalui
6Dt«

•6.5 ,08

’o ,3o
4o,76 24,o2 "Kossuth11 l 

Kisharsány ’i

3 9.Nyoirgai volt 
urb* ebt. 
Szederkény

15,77 14,28 1,49 "Karasic3 Gyöngye’1' 
Szederkény r

4o.01aaz volt urb 
e b i .
Villánykövesd .r.1. -L -L .

.29,97 18 ,2 6

11,71
"Kpzös üt ’1 .1 
Belvárdgyula J 
"TJj Siet" 1 
Bor .iá a S

4 1.01di volt urb, 
ebt«01d II. 37,45 17,75

19,7o
"Jo Barát" j 
Egyházasharaszti

42.Palkonya II. 
ebt * Lo,15 3,75 

1 ,4o
"Karasica Gyöngye" ^
Szederkény
"Uj Élet"
Villánykövesd

43*PaIkonya III - 
ebt *

36.j
3,27

17,22
16,45 .....

"PetSfi" 
Uj petre

44.PaIkonya I\\ 
ebt. 25,ö3 9,37

15,23
1,23

"Petőfi" UjDetre 
"Közös 4Jt" 
Belvárdgyula 
"Uj Élet"
Villánykövesd

45.Pálkonya V. 
ebt. 17-, 45" lo ,o5

7,40
"Uj Élet" 
Villánvkövesd 
"Közös' Ut" 
Belvárdgyula

46.Pétérdi volt 
urb.ebt «Kia- 
herend II*

te

2«26

16,72
17,32

2,81

"Petőfi" Ujpetre 
"Közös Ut"' 
Belvárdgyula 
ÁG Pécs

47.Pécsid evecseri 
Les-társ# ?5 ,84

23,57 2,27 "Petőfi" Ujpetre

48.S'semelyi volt 
urb .ebt *1

43,lo 39,3o 3,31 "Damjanich”
Szemely

49*S£ékeIysz£ba- 
ri volt urb. 
ebt.

1.5,17 14,87 c ,3o "Petőfi"
fíimesháza
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2.sz# melléklet folytatása

iBrdőb irt oko s sági 
társulat neve

Erdő
terü

Az 1961 • VII.törvény végre
hajtása folyamán

*

i lete állami TSZ egyéni tulaj
donba A termelőszövetku- 

ze“i> nevetulajdonba allaini 1 TSZ
bérleménybe

k e r ű 1 t
h e k t á, r

fOéSzékelyszaba- 
! . ri Lég.társ.

1-3,27 12,99 C; , 2 8 "Petőfi11
Himesháza

^•‘Szőkéd! volt 
1 Vurb.^bt.

18,31 2,13 1 6 ,1 8 "Gyöiigy virág"
K'.i*pr'p o*■*• {" í-> ,

52áíöttÖsi volt 
| ;úrb.ebt.

60 ,16

0 ? 63
41,53

17,95
"Szabadság”
m.. 1 1 *»i-ottoa

f j #Turony XI . 
p-sbt.

44,33 36,94
7,44

"Tenkesalja” 
Turony

Ú^Turonyi Lég. 
* ̂ Stárs* 32,51 5', 53 

5,41
21,52

"Hunyadi” 
Szalánta 
"Tenkesalja” 
Turony '

|5*PJPetrei ebt*
$ ■ ;  , _______________

93,91
lo 7 63

69,39
13,39

”Petafi” v 

Uj petre

iöíyiaiányi volt 
'̂ ijrb.ebt. Vil
l á n y  II.

41 , 61 1
• 3o,55 ll,o6 ”Uj Alkotmány” 

Villány

IftVillányköveadi 19,22  
;í$olt urb.ebt. 
-Yillánykövesd
J Í  IV-

í ?»«r, .

15,3o 
3,24 
o,4o

.0,23

"Uj Élet”
Viliánykövead 
"Uj Alkotmány?! 
Villány 
"Uj Élet"
Borj ád

iö^Lrágosi volt 
( ítífb.ebt. 
l®illánv I.

'15,08 lo, 69 4,3? ”Uj Alkotmány” 
Villány

^píkányi volt 
#t>t«
i|&ány IV.

74,9o ll,7o
51,34/ 11,86

"Búzakalász”
Lothárd
”Uj Élet" Vokány

'.''ÖSSZESEN: 2522,9o 2 2 2,13 1726,.5 9 3 9 2 7  177,91



2.sz_. melléklet folytatása

Erd ő b irt oko s s ág i 
társulat neve

Erdő
terü

Az 1961 .VII.törvény végre- 
ha,11 ása f olyanián

lete állami TSZ egyéni tulaj
donba A termelőszövetke

zet nevetulajdonba állami | TSZ
•bérleménybe

k e r l 1 t
h e k t á r

II. Va’jszlói erdészet területén

TÍAdorjási ebt. 3o,9o
14,31

16,59 "Közös Ut11  ̂ ; 
Baranyahidvég ;

2#AÍ3<5egerszegi 
volt urb.ebt. 
Hegyszentmár- 
ton I.

23,46 23,46 »*tjj Kalász" ' i 
Hegysz éntmártón

.. .... ....  1

3.Babarcszöllősi 
bsop.birt. 
Diósviszló I.

4,28 4,28 "Egyetértés"
Szava

4#BabarcszölIősi 
volt urb.ebt. 
Diósviazló II.

21,77 '17,26 4 3 51 "Egyetértés"
Szav "

5*Baksii volt 
urb.. ebt.

3 2 ,1 1

2 ,79
18,4o

lo,92
"Ezüstkálász"
Baksa(

6.Bárányah i d v é g i 
volturb.ebt.

4o,91
H,o5

27,56
2 ,3o

"Közös Ut" i 
Baranyahidvég

7 .Baranyahidvégi 
Lég.társ.

5, 6o 5 , 6o "Közös Ut" / i 
... Bar anyán ic v ' g j

8.Besencei volt 
urb.ebt^

37,63
5,99

26,29
5,35

"Összetartás" ■ 
Csányoszró

9*Cuni volt urb. 
ebt.
Kisszentmárton

1 6 ,2o 14,79 1,41

LO.Cuni Lég.társ. 44,o7 38 ,06

6.ol
"Közös Ut" ‘ 
Kémes 1

.l.Drávapiski volt 
urb.ebt. 8,77 7,17 X , 6o "Közös Ut"

Kernen !
.2.Diősvi,szlő IV. 

alsó ebt. 52,24 52,24 "Kossuth" ] 
Diósviszló

-3.Diósviszló III. 
felső ebt# 9o,o5

6,92
37,49 45,64 "Kossuth"^ 

Diósviszló 1
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2.sz. melléklet folytatása

Erdőbirtokos sági 
!társulat .neve

Srdő- 
t erü-

As 1961 •VII.törvény végre- 
na (i t ása i oly a mán

t lete ailami \ TSZ egyéni tulaj
donba A termelőszovetke

zet nevetulajdonba állami 1 TSZ
oerlemenvbe

1 : k e r ű , 1 t ,
li e Jc t á r f

!4#Gilvánf ai volt 
. urb..ebt*

39,52 35,96 3,5" "Vörös Október" 
Magyartelek

piGörc9önyi volt 
t-urb. ebt.
: i;Görcsöny II.

5o,14 36,56 3,58 "uj Március” 
Görcsöny

l6,tíegyszentniár- 
•jffconi volt urb. 
ebt.
'Hegysz entmárton 

III.

23,33 21,93

1,45

"Uj Kalász"
H e gy 3zen tmár 10n
"Ezüst Kalász" 
Baksa

7#fiiricsi volt 
urb.ebt.
/• . . ...

36,07
_'13,69.

22,38
"Rákóczi"
Vejti

S.Kémsei volt 
1 urb.ebt.

9,33 9,o6 o,32 "Petőfi"
Zaláta

3.Kisasszonyfai 
volt urb.ebt.

33,52 24,43 9,o9 "Vörös Öktóber" 
Magyartelek

o.Kiscsányi volt 
urJb.ebt. 
Csánvcszró

51,17
/

2,07
27,o2

22,o8
"összetartás"
Csányoszrc

i.Kisdéri volt 
urb.ebt.

16,9o
1

1 5 a  7 1,73 "Összetartás"
Kisdér

2.Kisszent;nárto~ 
ni volt urb.ebt,

31,96
»

. 1 »9.6
23,78

6,22
"Közös Ut"
Ba ra nyahídvég

3.Luzsc-ki volt 
urb.ebt,

17,36 14,22
3,14

"Zöld tyíező"
Vaj szló
"Rákóczi" T e ? U

4.Márfai volt 
urb.ebt• _ ___

18', 61 15,37 2,74 "Kossuth"
t)iósviszlő

S'.Mccakei volt 
urb.ebt. 
Magyarmecske

47,77 44,95 2,82 "Vörös Október" 
Magyartelek

o.Mpnyorósai volt 22,9o 
urb.ebt.
Ke^yszentmárton II.

lo ,08 12,8? "Uj Kalász"
Hegyőzentmár tón

7.Nagycsányi volt 
urb.ebt. 

uHa£yc9ány II., ....
24,3o 19,93

4,32 . ____
"Összetartás" 
Csányoszrc |
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2.‘öz., mel
f;

léklet folytatása ■

Brdöbirtokoksági 
társulat neve

Erdő-
terű-*

Az 1961.VII.törvény végre
hajtása folyamán,

lete állami TSZ egyéni tulaj
donba A terinelcszövetkj 

zet neve \tulajdonba állami | TSZ_ * bérleménybe
k é r ü l t

h e k b á r
28.0csárdi ebt.* 67,11 62,08

5,o3
"Győzelem"
Ocsárd 1

29#0zdfalui volt 
urb.ebt. 49,31

47 ,'13 2,18 "Petőfi" * 
Bogádjnind szent *

3o.Páprádi volt 
urb.ebt.

29,18
2*ol

24,86 2,31 "Zöldmező" ' 
Vajszló

31.Pécsbagotai ébt 
•Pécsbagota I.

.13,23 13,23 ",Uj Élet"
S z a bad s z entk iráltf

32*Piskói ebt. 9,78 9.78 "Rákóczi" Ve.iti
33.Piskói volt 

urb.ebt. 
Luzsok

31,51 1,78 19,57 lo ,16 "Rákóczi" Vejti í

34.Rádfalvai volt 
urb.ebt. 6,88 6,88

"Kossuth" 
Dicsvis’zló *

35#Rónádfai volt 
urb.ebt. 
Gyöngyfa

24,76 Zo ,21 4,5.5 "Petőfi"
Gyöngyfa

36.,Sámodi volt 
urb.ebt. 33,63\ 33,67 "Közös Ut" 

Baranyahidvég
37•Siklosbodonyi 35,97 

volt urb.ébt. 
Hegysztmárton IV.

3o,34
4,23

1,18
o,22

"Uj Kalász" j 
Kegyszentm.árton i 
"Aranykalász" 
Siklósbodony i

38.Szabadszentki- 
rályi volt urb. 
ebt. 219,41 
Pácsbagota II.

165,2o 

3,25_____

50,96 "Uj Élet" j 
3 zabaás zent király;

>9#Szavai volt 
urb.ebt. 21,23 21,23 "Egyetértés" j 

Szava .■
O.Száporcai volt 

urb.ebt.
8? ,11 58,76

i
21,35 "Közös Ut" ; 

Kémes
1.Tengeri ebt. 12,32 11,99 o,33 "Ezüst: Kalász" 

Baksa
•2.Tésenyi volt 

url^.ebt. 56,35
o,91

47,26 8,18 "Ezüst Kalász" •, 
Baksa ' j

619 3o



2.sz. melléklet folytatása

rdobirt oico s s ág i 
Éérsillat: neve

Erdő-
terű—

Az 1961 • VII. törvény végre-.; 
ha.itása folyamán

i; -Lete állami TSZ egyéni tulaj
donba A termelőszövetke

tiT - jaonba állami |- TSZ zet neve
; bérleménybe
*• k é r ü l t

h e k t á r
^ajszloi volt 1 1 5 ,3o 
irb.ebt.

... 1,75
9I,6o

21,95
"Zöldmező” 
Vaj szid

-*Vejti Lég*társ.
vHirics 19,55 12,83

6,72

"Rákóczi"
Vejti

f̂ejti volt urb.129,46  
pebt.
Kems e i h:- tér 1 , 1 5

1
4,77

24,69
1.15

^Rákóczi" Vejti 
AG Bogádmdszt. 
"Rákóczi" Vejti

%elér.yi veit 
♦ ttrb.ebt.

18,21 14,81
3,4o

"Béke" Gerde
/ ■

fZíki volt urb. 5,7c 5 ,7o "Aranymező"
Bicsérd

|ÖÍ .ÖSSZESEN: T?511,12 83,o4 1416,31. 95,71 2 1 1 ,o6

llU Sellyéi erdészet terület;én
iL- ■

- |fefai volt 
prb.ebt.

41,6" 39,32
1,34

"Kossuth"
Rózsafa

“ Ipgdásai volt 
PJ)*ebt.

54,67
o ,29

47,19
7,19________

"Egyetértés"
Bogdása

Éíttfsi volt 
pb. ebt.

l6,8o
o ,52

13,92
2,36

"Vörös Csillag" 
Kétujfalu

“ pftnesházai volt 
lifcb.sbt.

16,24 18,24 "Március 15" 
Bencsháza

Blicaházai csop.33,65
J r * 8,72

16,97
12 ,9 6

"Kossuth"
Rózsafa

(P|vafoki ebt. 33,o9
1 ,9 6

23,26
2,37

"Uj Esztendő" 
Drávafok

iHjkaivényi 
ffijt urb.ebt,

69 ,88

l«o4
54,15

5-, 69

"Ormányság" 
Sellye

Havaké r* e 3 z t ur 1 
ujgkt urb . ebt.

1 "7 IC J. /
0,06

16,34 o,75 "Uj Elet" 
.Drávákeresztúr

■BCt/ 31



2.sz. melléklet folytatása

.,r£ő b j. r t oko s s ág i 
társulat neve

Erdő
terü

Az 1961 •VII.törvény 
hajtása folyj

végre-
amáji

lete állami TSZA e g y e m
donh

tulaj
éi A termelőszövetffl 

zet neve ,1tulajdonba állami 1 TSZ
bérleménybe

k é r ü l t
h e k t á r

9 *Drávasztárai 
volt urb.ebt#

24,34 22,56
1,78

"Déli őrszem11 1 
Drávasztára 1

1o.Felsőszentmár- 
tonp- volt -urb. 
ebt*

36,14 36,11 0 ,0 3 "Zrinyi" .1 
Pelsősztmárton 9

/ll.Hoboli volt 
urb.ebt•

5o, 64 48,45 2,19 "Zrinyi" J  
Szigetvár -.1

12.Katádfai volt 
urb.ebt#

.3̂ 0,99 8, 4o 2,59 "Kossuth" I 
Rózsafa fl

13-Kastélyo'sdoIHbói
ebt.

41>75 41,75 "Népakarat" 4 
Kastélyosdombó ’ j

14.K&kicsi volt 
urb.ebt.

42,2o
1,55

36,o3
4 ,6 2

"Ormánság II" 1 
Kákics j

15-K-isdobszai volt 
urb-ebt♦

22,79
í

22,62
o,17

"Bűzakalász" 1 
Nagydobsza 1

1 6. K i stárná ai veit 
urb.ebt.

2 ,7o 2 ,7o "Uj Március11 f 
Nemeske -fl

‘17.Lakp.csai volt 
urb.ebt •

58,81 57,37 1,44 "Március 15,! 1 
Lakócsa 1

18*Magya ruj f alu i 
volt urb.ebt.

19,96 19,93 "Vörös Csillag1* 
Ketű.ifalu 1

1 9 -Markóc! volt# 
. urb.ebt.

14,45 1 4 ,04 o,41 "Kossuth" 1  
Markóc 9

2o’.Marócsai volt 
urb* ebt *

3o,56
2,59

22,21
5\ 7 6

"Ormánság" 9  
Sellye M

21*Molványi volt 
urb.ebt.

19,91
, 4,37

12,32
3,22

"Uj Március" *  
Nemeske *

22*Mőnosokori volt 
urb .''ebt«

9,22
7-

9,22 "Ókor Gyöngye*® 
Ókorás S

23.Nagydobsza

6é>19.'

^46,o4 ' 35,41 
2 ,3o_______

8>33 "Buzakalász11 
Nagydobsza 

_____Herbária Bpeslj
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2.82* melléklet folytatása

Erdóbirtokossági 
társulat neve

Erdő
terü

Az 1961.VII.törvény végre
hajtása folyamán

lete állami | TSZ egyéni tulaj
donba A termelöszc*’c‘tk-j

tulajdonba állami 1 TSZ zet neve
bérleménybe

k é r ü l t
h e k t á r

24.Nemeskei volt 
urb.ebt. 17,55

o,23
1 6 , 9 2 o,4o "UJ Március" ' 

Nemeske

25.Németújfalui 
volt urb.ebt. 17,85

5,69
6 ,1 2 3,o4 "Vörös Csillag"

Kétújfalu
TSZ kezelésében

26.01corági volt 
urb.ebt. 13,47 12,57 o,9o "Ókor Gyöngye" 

Okorá*
27.Őszről volt 

urb.ebt.Coány- 
oozró

62,63 61,48 1,15 "összetartás"
Csányoszrő

28.Potony II.ebt. 24,64 24,3o o,34 "Dráváménti Egyet
értés Útja" 
Tótú.lfalu

29.Potonyi Lég. 
tára.

1 1 96 1 1 , 9 6 "Határőr"
Tótú.lfalu

3o.Révfalui volt 
urb.ebt. 6,7? 5.7o l.o9

"UJ Élet" 
Rávakeresztúr

31.Seilyei volt 
urb.ebt*

78 ,6 1

9.84
38,73

3o,o4
"Ormánság"
Sellye

32.S<5svertikei 
volt urb.ebt. 
Zaláta

33,95
... 1.18

26,99
3,34

"Ormánság"
Sellye
2.24 ha belsőség

33.Sur:onyi volt 
urb.ebt. 18,99 14,77 4,22 •Petőfi"Sumonv

34.Szentborbáal 
volt urb.ebt. 7,94 ^>34 "Béke"

Szentborbás
35.Szörényi volt 

urb.ebt. 21,93 17,76 4,17 "Zrinyi"
Szörény

3ó.Tótújfalui volt 2 6 ,18  
urb.ebt.

25,28 o,9o "Határőr"
Tőtti.lfalu

37.Váradi volt 
urb.ebt. 7,54 6,98 0 ,56 "Vörös Csillag" 

Kétú.lfalu
38.Zalátai volt 

ebt. 6o,49
___°»46

5o,83
. 3^2o .

"Petőfi"Zaláta
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2.sz. melléklet folytatása

Erdőbirtokossági 
társulat neve

Erdő
terü

Az 1961. VII.t 
ha.itás

örvény végre- 
a folyamán

lete állami |tS£ egyéni tulaj
donba A termelőszövetke

zet nevetulajdonba állami 1 TSZbérleménybe
* k e r u 1 t
h e k t á r

39.Zádori volt 
urb.ebt. 5o,99 47,31

o,63
3,o5 "Petőfi” Zádor

"Népakarat"
Kastélyoadombó

III. ÖSSZESEN 117o,17 4 1,oo Idoo,33 92,19 34,41

IV. Pécsi erdészet területén

l.Bánoai volt 
urb.ebt* 23,25 18,47o.23 4,55

"Petőfi" Abaliget

2.Bánóéi Leltára. 9«o3 9io3 "Petőfi" Abaliget
3.Boatai volt urb, 

ebt •
Bosta II.

.26,58 2o,63
o,49

5,46 "Hunyadi"Szalánta

4*Szilvási volt 
urb.ebt*
Bosta I*

21,75 21,75 "Hunyadi"
Szalánta

5*Cserkúti volt 
urb.ebt". 26,93 12,95

13,98
"Aranymező" 
Bicsérd 
”Vörös Szikla" 
Kővágószöllős

6#Cserkuti Lég. 
társ. 44,89 44,89 "Vörös Szikla” 

Kővágószöllős
7*Garéi volt urb. 

ebt*
31,57 25,56

2,53 3,48
"Közöa Akarat" 
Garé

8.Keménygadányi 
volt.urb.ebt* 
Aranyosgadány

17,27 15,98
1.29

”Uj Barázda” 
Pellérd 
ÍG Péca

9*Keszüi volt 
urb.ebt. 31,5o 22,o5 9,45 ”Uj Barázda” 

Pellérd
lo.Kisbicsérdi

urb.ebt.
48.11 3 1,8 8

o#17 1 6 ,0 6

”Aranymező” 
Bicaérd

ll.Kiskozári ebt. 54,33 54,33 "Bogádi Virágzó” 
Nagykőzár

l^.Kökényi volt 
urb.ebt. Jo .85

3o,7S 0,06 "Tavasz”
Pogány

■55T?



2.az. melléklet folytatást

Erdőbirtokossági 
társulat neve

Erdő
terü Az 1961.VII.törvény végre

hajtása folyamánlete állami | TSZ egyéni tulaj
donba A termelőszövetke

zet nevetulajdonba állami TSZ
bérienLénybek e r t 1 t

h e k t á r '
13 .Magyarürögi 

ebt. 26,3o 17,99
_ 8,31

"Mecsek Gyöngye" 
Pécs

14«Mecsekszakálli
Leg.tár^. 21,75 21,75 "Petőfi"

Abaliget
1 5«Mecsekrákosi 

volt urb.ebt.
25,32 12,7111,58 l,o3

"Petőfi" Abaliget

l6.Nagyárpádi vd.t 
urb.ebt.

4o,ll 4o,ll "Uj Alkotmány" 
Nagyárpád

17.Nagybicsérdi 
vplt urb.ebt. 56,74

4 2,o2

o,74 13,98
"Aranymező"
Bicsérd

18.Németi volt 
urb.ebt. 26,o7 26,o7 "Hunyadi" Szalánta

1 9*0rfüi volt urb. 
ebt.' 20,4? 12,o9

4,83 3,57
"Petőfi" Abaliget

2o.Patacsi volt lo5,72 
urb.ebt.

60,60 4o,12

2 1.Pázdányi volt 
urb.ebt.

5,58 5,58 "Vörös Szikla" 
Kővágószöllős

22.Pécsaranyosi 
volt urb.ebt.

5,22 1,39
3,83

"Vörös Szikla" 
Kővágőszőllős

23.Szentkút! ebt. 4*6o 4.6o
24.Regényéi ebt. 2,43 2,43 "Uj Március" 

Görcsöny
25.Regenyei volt 

urb.ebt. 38,o3 35,39 2,64 "Uj Március" 
Görcsöny

26.Szőkéi volt 
urb.ebt. 15,54 13,87 1,67 "Uj Március" 

Görcsöny
27«Szőkei Lég.társ.16,34 16,34 "Uj Március" 

Görcsöny
IV. ÖSSZESEN: 766,3o 85,77 557,60 1qL,22 21,71

6619
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melléklet folytatása

Erdőbirtokossá^! társulat neve
Srd5- t őrülete

Az 1961.7X1.1:örvény végre- 
s- . T_____axl&£* IZZ dcrbst lL.áv'slUMb •’■

____ .k * ?Ih e k t á r

A tercelőszövotkosét nevo

S S Í t * ™ * területin
l.Abaligeti volt 
, urb.ebt. _ nn 62*57 Ü , fi? 22,37

?r,o3
"Petőfi" Abaliget

2.AbaUgsti veit 
le^el ? b i r t ..

5o*23 5o,18 "Petőfi" Aballget

3•Bakc nya i volt 
urb.ebt.

78*84
.„.2,13.

c>-,23
lo,47

"Bóke" Bakonya

4.Boául volt v-b. ebt. . 56,68
,, 2ve9

85,00
9.o9

"Uj Élet" Boda

. 5.Bodál társ. M d K i7t72 "Uj Élet" Ecáa
*.Bükk3adi volt 

urb.ebt.
43,29 24,U 0,76

23,42
"Rákóczi" Rikköod...

i • 3̂ »â o sdi Lég, 
tára.

72,69 72,69 ^Rákóczi" BUkköad

S.Caerií volt 34,23 26,o2 8 ,2 1 "Rákóczi" B'Jkköad
urb.ebt.

9 tQaor.kar.indsz en- 
ti volt urb.ebt.

4o *82 32,51
8,31

"Úttörő"
Szentlőrino

lo,Dinnyeberki 
volt urb.ebt.

37,18
2,7 6

31,25
3.17

"Rákóczi" KJkköad

12.Goricai volt 
:rb.ebt. 5,18 , o.44 * l,ol "Rákóczi" Bükköad

. vtvehelyi volt 42.ol
;rb,ebt,

21,69
15,89

4,43
"Egvetértéa"
Hetyehely

i;.Heleofai volt 
urb,ebt, f 51,73

1,84
11,65o ,26 37.98

"Rákóczi" BUkkösd 
"Úttörő" Sztlőrinc

14.Kelesfai Lég. 
társ.

23,6o 23,6o "Rákóczi" BUkkösd

1 5 »Husztóti volt 
urb.ebt.

54,42
0.52

1 5 ,2 6
18,64

"Petőfi" Abaliget

lo.Kuoztcti Ie£. 
inr*.

21, SÍ 18,61 3 ,2o "Petőfi" Abaliget

IV.Kn^sótai volt 
urb.ebt.

54,53
. .. £.48o

45,o9
8*62 ..  .

"Úttörő1*' 
Szentlórind



2.sz. melléklet folytatása

Erdóbirtokosság! 
társulat savé

Erdő
terü Az 1961. VII.törvény végre

hajtása folyamánlete állami egyéni tulaj
donba A termelőszövetkezet nevetulajdonba ailami TTSZ
oerleménpbek e r t 1 th e k t á r

IS.Knráooiíai
V ■»* £ J ~ 0 • €i b t • 17,13 16 ,2 3 o,9o "Egyetértés"Hetvehely

19.Xépe3pU3Ztai 
volt urb.ebt. 
S.-'T.tkatal In 40,96

4o,96 "Aranykalász"
Bodolyabér

2ó.Kisbodolyai 
volt urb.ebt* 
Bo dol.va bér

26,ol
3.97

19,o5
2,99

"Aranykalász"
"Bodolyabér

21.Ki9bodolyai 
Lég.társ.

41,26 26,24
1 5 ,o2v

"Aranykalász"
Bodolyabér

22.Kiahajmáai ebt. 53,81
4,6o

39,37
9,84

"Hegyalja”
Szatina

23.Xovácsszinájal 29,06 
volt urb.ebt.Kovácsszénája I. 6,68

2o,65
1,73

"Petőfi" Abaliget •

24•Kovácsszénáját 
Ler.tár3.

32,o4 32,o4 "Petőfi"
Abaliget

25.KovágóazöIőai
ebt. 79,47

o,34
6 7 ,16

11,97
"Vörös Szikla” . 
Kővágószöllős

26•Kővágószöllősi 
Lep:. tár3. 23,77 23,77 "Vörö^. Szikla” 

KŐvásfofczölióa
27.Kővágótöttösi ebt. 68,71

o,89

14,85
41,94

ll,o3

"Vörös Szikla” 

Kovagótöttöa

28.Kovagótöttöa! 
Lepr.tár3. 19,34 19,34 "Hegyalj a" <

Kovagótöttöa
29-jíegyefai volt 

urb.öbt.Mfa I. 13,57 13,57 "Rákóczi"
Blikk esd

3o.!úegvefai Lég.
társ.Meryefa- IX

15,43 15,43 "Rákóczi"
BUkköad

31.Szatinai ebt. 28.95
4,6o 15,11 9,24

"Hegyalja" Szatíra

6619
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2.az, melléklet folytatása

Erdőbirtokossági 
társulat neve

Erdő
terü

Az 1961.VII.törvény végre
hajtása folyamán

lete állami egyéni tulaj
donba A termelőszövetke

zet nevetulajdonba állami 1 TSZ
bérleménybe

k e r ű . 1 t
h e k t á r

32.Sz entkatalini 
volt urb.ebt. 27,34

5,41
4,o3

17,9o
"Egyetértés”
Hetvehely

33.0korvölgyi 
volt urb.ebt.

8,18
4*2o

2,53 1,45 "Egyetértés"
Hetvehely

34.Szentlőrinci 
volt.urb.ebt.

92,96
o,59

82,99
8,78

"Úttörő"
Szentlőrinc

V. ÖSSZESEN: 1419,97 lo2,89 lo6l,86 241,46 13,76
VI. Alsókövesdi erdészet területén

l.Bakócai volt 
urb.ebt.

75,56
6,34

62,97
6,25

"Ady Endre" 
Felsőmindszent

2.Baranyaj enő i 
volt urb.ebt.

57,28
49.51

o,77
7,oo

"Rákóczi" 
Baranyaj enő

3.Baranyaj enői 
Lég.társ.

74,56 74,56 "Rákóczi" 
Baranya.1 enő

4.Baranyajenői 
ebt.

5,74 5,74 "Rákóczi" 
Baranya.1 enő

5.Baranyaazent- 
györgyi volt 
urb.ebt.

31,76
6,53

8,57
16,66

"Virágzó"
Tormás

6.Fels őmind s z ent i 
volt urb.ebt.

57,46
6,83

32,49
18,14

"Ady Endre" 
Felsőmindszent

7.Godiaai volt 
urb.ebt.

2o,18
2,78

12,o3
5.37

"Ady Endre"
Felsőmindsz ént

8.Gödrekeresztúri 88,58 
volt urb.ebt. 
Gödrekerestur II. 14.o4

7o,ol
4,53

"Béke"
Gödrekejyesztur

9.Gödrekereflzturi 18,97 
ebt.

l.o7
6,47

11.1.43_______
"Béke"
Gödrekeresztur
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2.sz. melléklet folytatása

Erdőbirtokossági 
társulat neve

Erdő
terü

Az 1961#VII.t 
ha.it ás

törvény végre- 
ta folyamán

lete állam*! | TSZ egyéni tulaj
donba A termelőszövetke- 

ze't nevetulajdonba állami 1 TSZbérleménybe
k e r ü l t

h e k t á r
lo.Gödrekereszturi 

Lep:, társ 37,79 27,65 lo,14 "Béke"
Gödrekeresztúr

ll.Gyümölcsényi 
volt urb.ebt# 18,54 13,32

0,69 4,53
"Ady Endre" 
Felsőmindszent

12.Hörnyéki volt 
urb.ebt#
Sásd II#

36,15 28,55
7.6o

"Buzakalász"
Sásd

13#Sásdi volt 
urb.ebt. 25,65 22,72

0.21 2,72
"Buzakalász"Sásd

14.Jágónaki volt 
urb.ebt. 28,49 18,62

2,33 7,54
"Kossuth"
Kaposszekcső

15.Jágónaki ebt. 5,98 5,98 "Kossuth"
Kaposszekcső

16.Baranyaj enő i 
Le*.társ.II. 8,71 8,71 "Rákóczi" 

Baranya.1 enő
17.Godisai ebt. 1,98 1,98 "Ady Endre" 

Felsőmindszent
18#Kárászi volt 

ebt.
Kárász II.

35,79 19,31
5.66

lo ,82 "Uj Barázda" 
Szászvár

19.Kárászi Lég#társ.17,54 17,54 "Uj Barázda" 
Szászvár

20.Kisbesztercei 44,45 38,67 5,78 "Ady Endre"
Felsőmindszént

21#Korpádi volt 
urb.ebt# 24,o4 18,92

5,12
"Petőfi" Ibafa

22.Korpádi ebt. 3of?6 3o,56 "Petőfi" Ibafa
23.Meződi volt 

urb.ebt. 3o,95 2o,71
7 »oo 1,56

1,68 "Buzakalász" Sásd

24#Szágyi volt 
urb.ebt. 29,74 21,99

5,89 1,86
"Virágzó" Tormás

25.Tormási volt 
urb.ebt. 63,25 63,25 "Virágzó" Tormás

VI. ÖSSZESEN: 869,7o lo8,88 632,o9 llo,45 18,28
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2.sz. melléklet folytatása

Erdőbirtokossági 
társulat neve

Erdő
terü

Az 1961.VII.törvény végre
hajtása folyamán

-----  ---  ---

|lete állami TSZ egyéni tulaj
donba A termelőssovetko- i| 

nővetulajdonba állami 1 TSZbérleménybe
k é r ü l t

h e k t a r
VII. Sasréti erdészet területén

1 .Alr.-3.nel léki
veit urb.ebt.

77,24
11,7.9

46,64 3,61
15,2o

"Ha 3 nalcsillag” 
Almamellék

. ... ..jreazturi 71,12 
v t  ;rb.ebt. 22,36.

14,52
34,24 .

V.oz’’gí

3.Air.áskereszturi 55,31 
volt urb.birt.1egelőilletősége

55,31 "Zrínyi" £ozeg<5

4.Becefai volt 
ebt.

22,32 21,3o 2 ,o2 "Zrinyi" 
S zí p̂c* t. r

5^f^tvkai volt 53,41 
ebt.Botvkapeterd III.

53,41 "Hajnalcsillag" 
Botykapetérd

6.Gyürüfüi ebt. 16,13 15,21 o,?2
7.Gyürüfüi volt 
urb.ebt.

16,18 15,o6 1,12
8.Horváthertelendi 57,39 

volt urb.ebt. 6,29
45,o4 "Petőfi” Itafa

9.1bafai Lég.társi.91*15 70,83 1 a
lO.Kispeterdi volt 

urb.ebt. 
Botykapeterd II

9,68
2,ol

4,69
2.98

"Ha,: nal caijlsg" 
Botykapeterd

ll.Mozsgói volt 
urb.ebt. 37,52

_ 4,11
22,77 "Irinyi” líozsgó

12.Nagypeterdi
urb.ebt.
Nyugatszterzs.

68,24
1,76

54,47
_ -4,2*0 2

^/.árcius 15" 
Xagypeterd

13.Nagyvátyi ebt.
1,36

48,301 7,95 "Egyetértés"
Szentaéne3

14.Nyugatszterzsé- 
beti volt urb. ebt. 46.3o

46,3c "Március 15" 
Xagypeterd

15.Zsibóti volt 
urb.ebt. 51,31 47,2b

24, cc.
'‘Zrinyl**
Szigetvár

VII.ÖSSZESEN: 731,oo 79,95 5b,93 io7,22 32,9o
6619 40



2.sz. melléklet folytatása

Erdőbirtokossági 
társulat neve

Erdő
terü

Az 1961*VII*t 
hajtás

; örvény végre- 
a folyamán

lete állami | iSÉ egyéni tulaj
donba A termelőszövetke

zet nevetulajdonba állami 1 TSZbérleménybe
k e r ü l th e k t á r

VIII, Kisvaszari erdészet területén
l.Alsómocsoládi Lég.tára. 37,72 22,41

4,97 lo,34
"Béke" Mágocs

2.Ági volt urb. 
ebt.

42,82 16,78
16.11 9,93 "Béke" Gerényes

3.Biklai Leg.társ.71,17 43,25o,84
27,o8 "Szabadság” Bikái

4.Egyházaskozári 
volt urb.ebt. 93,65 77,44

2.16 14,o5
"Haladás”
Egyházaskozár

5.Egyházaskozári 
lég.társ. 2o,57 /  2o,57 "Haladás”

Egyházaskozár
6*Felsoegerszegi 
volt urb.ebt*

2o,28 13,15
7,13

”®uzakalász"
Sásd

7*Kapospulai volt 
urb.ebt* 
kg. in.

32,58 31,46
o,9o 0.22

"Ezüstkalász"Kapospula

8.Kaposszekcsői 
volt urb.ebt*

55,3o 43,45 11,85 "Kossuth"
Kaposszekcső

9,Kisvaszari 
volt urb.ebt. 44,87 22,18

9,o5

13,64

"Béke” Gerényes
"Aranykalász”Vásárosdombo

lo,Kisvaszari Lég. 
társ.

11,76 11,76 ”Aranykaiász” 
Vásárosdombő

ll*Ligeti volt 
urb.ebt. 51,85 49,63 2,2? ”Béke” Liget

12.Mágocsi Lég, 
társ.

81,28 6o,950.27 2o ,96
”Béke” Mágocs

13.Mecsekjánosi 
volt urb.ebt. 15,85

6,9o 8,95
14.Mecsekjánosi 

Lég.társ
26,88 15,17

l,9o
9,81 ”Mecsek Gyöngye” 

Komló
15.tóekényesi volt 

urb.ebt*
6o.l6 29,2o

3o.86 o.lo
^Éíztos íövá* Mekényes



2.92. melléklet folytatása

Brdőbirtokossági 
társulat neve

Erdő
terü

Az 1961. VII.t 
ha.it ás

;örvény végre- 
a folyamán

lete állami TSZ egyéni tulaj
donba, A terselöszcvetke

zet nevetulajdonba állami 1 TSZbérleménybe
k é r ü l t

h e k t á r
ló.Kekényesi Lég* 

társ.
32,40 32,4o "Biztos Jövő" 

Kekénves
^^.il-Nagyliajmási 

Lég.tara.
36,66 31,34

5,32 -

"Béke"
Kagyhajcás

lö.Szalatnaki volt 
urb.ebt.

7,9o
2.74

4,67
o.49

"Szabadság" Bikái

19.Szárász! volt 
urb.ebt.

17 ,08

o*43
15,69

o.98
"Haladás"
Egyházaskozár

2o.Tarrósi volt 
urb.ebt.

12,88 12,25 o,63 "Aranykalász"
Vr'srí rondDrr.bd %

21.Tarrósi volt lê r
lő illetőségű 17,42 
erdő

16,77 o,65 "Aranyk lász" 
Vásárosdonbó

22.Tékesi volt 
urb.ebt.

5o,o7 4o,759,32
"B<5ke" Gerényes 
"^Aranykalász" 
^áná rosdcr.bó

23.Tófűi lég.társ. 9,34 5,47 2,24
0.63

"Haladán"
E ry-á:’ ankozár

24.Vargai volt 
urb. . 17,51

3,53
lo,68

3.7o
"Buzakalász" Sásd

25•Vésárosdombci 
volt urb.ebt. 
Tékes IV.

34,9ö
C *7C

5,o8
21.15

"Aranykalász"
Vásárosdocbó

26.Vázsnoki volx 
urb.ebt.
Tékes III.

29,29 "Buzakalász"
Sásd
"Aranykalász"
Vásárosdonbó

VIII. ÖSSZESES: 53B,d7 92,-6 683,53 99,61 62,17
IZ.Árpádtetoi e:rá észe t terül (étén

l.Baráturi volt 
urb.ebt. 23,19 17.32

2,19
3.68

"Aranykalász"
Magyarhertelend

2.Baróturi Lég. 
társ. 39,o7 39,o7 "Aranykalász"

líaevarhertelend
6619
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2.az* melléklet folytatása

Srdóbirtokossági 
társulat neve

Erdő
terü Az 1961.VII.törvény végre- 

ha.itás^ fclv*=^ai
— ,-----------------------------------—

lete állami iOj
dómba A termelőszövetke

zet neveai.iasi t TS’
íC *. r . Í r

n e k ‘: a r
3.Egyháza3bári 
volt urb.ebt* 
Bcdolyabsr

38,9o
3.97

31,94 2,99 "Aranykalász”
Bodolyabér

4.KÍ3faertelendi 
volt urb.ebt.

6,27 6,27 "Aranykalász"
Majc/arhertelend

5.Kc=lői volt 
urb.ebt* 33,23 15,5o 19,73 "Mecsek Gyöngye" 

Komló
6.Komlói Lég. 
táru. lo,93 K',93

7.Kfigynrhertelen- 
di volt urb.ect. 55*54 ♦ 1 *

43,52
*7 SPr ,v_

"Aranykalász"
Magyarhertelend

8.Magyarszéki 
volt urb.ebt.

27,22 21, ol
6,21

"Egyetértés"
Magyarszék

9.Káloai veit 
urb.ebt* 
Kánfa

^  , * '

---, w V

25,96 o,74 "Rákóczi"
Pécs-Málom

lo.Kánfai'veit 
urb.ebt.

31,76 13,59 13,17

ll.Kecseicfalui 
volt urb.ebt. 23,97 23,97

12.Mecsekpölöskei 
volt urb.ebt.

36,14
4.43

16,35
15*36

"Egyetértéj" 
Magyarszék

13.Sémetazéki volt 
urb.ebt* 71,9o

8,40

5of44
13.o6

"Egyetértés"
Magyarszék

I4.?écsbudafai 
volt urb.ebt*

6o,71 lo,23 5o,48

15.Somogyi volt urb.ebt.
P é c s  V .

64,73 64,73

lo.üecsekszabolcsi 
volt urb.ebt.
Pöcti I V .

41,89
3.44

14,4o
24*15

"Szabadföld"
Pécsszabolcs

17.Somogyi Lég. 
t á r s .

P á c a  V I .

34,76
2,81 _

19,3o
12.65

"Jó Szerencsét" 
Buzakalás" 

Vasas



2.sz.melléklet folytatása

Erdőbirtokossági 
társulat neve

Erdő
terü

Az 1961.VII.t 
ha.itás

; örvény végre- 
1a folyamán

lete állami egyéni tulaj
donba A termelőszövetke

zet nevetulajdonba állami 1 TSZbérleménybe
k e r (1 1 t

' h.e k t á r
18«Tekeresi volt 

urb.ebt. 
Kisbattyán

17,78
5,58

lo,23
1,97

"Petőfi"
Abaliget

19.Vasaei Lég. 
társ.
Pécs VII

89,47

6i.52

82,95 "Jószerencsét-
Buzakalász"Vasas
Pécs városi tanács

2o.Vasasi volt 
urb.ebt. 97,29 77,9o

19,39

"Jószerencsét-
Buzakalász"
Vasas

21.Vágoti volt 
urb.ebt. Mánfa

1,59 1,59

II.ÖSSZESEN: 85o,o7 133,95 460,03 232,63 23,46
X. Kárászi erdészet területén

1. Császtai volt 
urb.ebt. 
Szászvár

33,67 33,67 "Uj Barázda" 
Szászvár

2«Császtai lég. 
társ.Szászvár

56,56 37,81
18,75

"Uj Barázda" 
Szászvár

3.Hosszuhetényi 
volt urb.ebt.

215,66
o#92

66,7o 148,o4 "Zengő Gyöngye" Hosszúhetény

4.Hosszuhetényi
Lég.társ. 175,o2 175,o2 "Zengő Gyöngye" 

Hnsszúhetény
5.Kárászi volt 
urb.ebt.

3o,62 28,31
2,31

"Uj Barázda" 
Szászvár

6.Kárászi Lég. 
társ.

3o,21
5 .06

23,o8
2.o7

"Uj Barázda" 
Szászvár

7.Kisbattyáni
urb.ebt.

13,o6 11,56 l,5o "Mecsek Gyöngye" 
Mecsekjánosi8 .Kistáj bányai 

Lég.társ. 9,74
. . . .  1j55

Í , bfi>
o,54

11 Zengo Gyöngye" 
Hosszúhetény



2.az. melléklet folytatása

Erdőbirtokossági 
társulat neve

Erdő
terü Az 1961•VII.törvény végre

hajtása folyamánlete állami egyéni tulaj
donba A termelőszövetke

zet nevetulajdonba állami 1 TSZbérleménybek e r ű 1 t
h e k t á r

9.Kismányoki volt 21,17 urb.ebt* 2o,o3 1,14 ”Jószerencsét”
Nagymányok

lo.Köblényi volt 
urb.ebt*

18,98 15,o2 3,96 "Szabadság”Bikái
11.Magyaregregyi 

volt urb.ebt. 89,31
12.26

67,5o
9,5o

”Mecsekvölgye”
Magyaregregy

12.Magyaregregyi loo,48 
Lee.társ*

loo,48 "Mecsekvölgye”

13*Mázai volt er- 
dőilletősé*

44,5o 44,29 o,21

14.Mázai volt le
gelőilletőség

58,5o 3o,27
28,23

"Jószerencsét"Máza

15.Nagymányoki 
volt legelőilletőség

68,67

53,41_

12,83

2.43

"Jószerencsót"
Nagymányok

l6.Püspökszent- 
lászlói volt 
urb.ebt. 
Hosszúhetény

6,78 6,67 0,11

17.Szászvári volt 
urb.ebt. 81,59

14,96
55,93

lo,7o
”Uj Barázda” 
Szászvár

18*Szászvárl Lég. 
társ* 75,45 75,45 ”Uj Barázda” 

Szászvár
19.Váraljai volt 15o,3o 

urb.ebt.
57,45

64,12
8,73

"Alkotmány”
Váralja

2o*Vékényi volt 
urb.ebt. 43,o5

1,66
38,29

3,lo
"Uj Barázda” 
Szászvár

21*Vékényi Lég* 
társ* 27,33 27,33 ”Uj Barázda” 

Szászvár
22.Zobáki ebt. 

Hosszúhetény
2,88

2.88
”Zengő Gyöngye” 
Hosszúhetény

X.'ÖSSZESEN: 1353,53 198,23 901,o5 86,73 157,520619
,45



/ 2.sz. melléklet folytatása

Erdófcirtokosság! 
társulat neve

Erdő—
terü

Az 1961.VII.törvény végre
hajtása folyamán

lete állami TSZ egyéni
donba

tulaj-
i A termelőszövetke

tulajdonba allami 1 TSZ zet r.evc
bérleménybe

k é r ü l t
h e k t á r

XI* Pécaváradi erdészet területén
l.Apátvaraadi 

volt urb.ebt.
26,76

2,53
13,41

.10,82
"EgyesUlt Dózsa" 
Pécsvárad

2*Apátvaraadi 
Le*.tára.

lo,36 lo,36 "Egyesült Dózsa"
Pécavárad

3.Berkesdi ebt. 127,19 lo7,5o
4,2o

15,49 "Kcssuth"Berkesd 
ÍG-i kezel énben 
Zengőaljai ÍG. 
Szilá pr/pusz ta

4.Bogádi volt 
urb.ebt. 20,34 22*91 5,43 "B0£ádi Virágzó" 

Na^vko zár
5.Ellendi volt 
urb.ebt. 35,o5 28,o2

o,27
6,76 "Kossuth" Berkesd 

"Egyesült Dózsa"
Püscöklak

6.Erdősaecskei 
volt urb.ebt. 79,14

42,530.17

17,78
18,66

"Egyesült Lenin" 
Vémánd
Zen^oallai ÍG.

7*£rd5s:r.*cskei 24,13 24,13 "Esésűit Lenin"
Véménd

123,94
22,55
l,o3

76,31
24,o5

"Egyesült Dózsa" 
PUspöklak
"Herbária"Boest

16,89
3,97

9,12
3,8o

"Egyesült Lenin" 
Vémond

lo.liáiMiiry: volt
u r k , ütt• 45,98 36,48 9,5o "Közös Ut" Belvárdgyula

11 .Hidasii volt 
urb.ebt. l?ot41

14.86
98, £o

17.35
"Jószerencsét"
Hidas

12*Hidori volt 
urb.ebt. 13,23 13,23 "Közös Ut" Belvárdgyula

13.01a3zi volt urb.13,55ott. 11,36 2,19 "Közös Ut"
Belvárdrvula
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2. sz .melléklet folytatása

Sráőbirtokossági 
társulat neve

Erdő
terü Az 1961.VII.törvény végre

hajtása folyamán
— -------- — ------- — _y

lete állami TSZ egyéni
donbd

tulaj- A termelőssowtku- 
zet nevetulajdonba allami F tssbérleménybek e r íi,1 1 .h e k 1t á r

14.Kátolyi volt 
urb.ebt.

3o,56 29,87 o »69 htlj Élet” Ka* y
15.KagyarsarlŐ3l

ebt.
4o,23

o,15.
34,06 5,47 "Közös Ut” 

Belvárdgyula
I6.iúecseknádasdi 

volt urb.ebt.
Kidan

133,79
115.86

o,55
17,38

"Jószerencsét"Hidas

17.&ecseknádaadi
ebt.

73,lo 44,43
12.55$* 21.12

"Bercsényi"
Mecaeknádaad

IS.Kagykozári volt 
urc.ett.

19,lo 19,1b ÁG.Pécs

IS.Sagykozári lég. lí-rn. 32,23 28,26 3,97 "Bogádi Virágzó" 
Karvkpzár

2ó«,í bányai volt 
urb.ebt. lo,51

o.92
8,79

o .80

"Bercsényi Miklós" 
líecsekr.ádasd

21. Per ekei:; r*b:. 7i?2 1.72 "Kossuth" Berkesd
22.?écsvíraii volt 

urb.ebt. IS,74
38,612

53,11
33,93

"Egyesült Dózsa" 
P5c8várad

2j.Pécsváradi Icg. 
lám. 57,91 57,91 "Egyesült Dózsa" 

Pécnvárad
24.FJspr-kl3.ki volt 

urb.ebt. 53,25
21 ,oo

67,68
4,57

"Egyesült Dózsa" 
Püspöklak

25.HoEcnyai ebt. 38, lo 29,87 8,23 "Bogádi Virágzó" 
Na^ykozér

26.Szet-ínyi ebt. 2o,o3 18,o2 2,ol "Egyesült Lenin" 
Véménd

Z l M z é - ú i volt 236,12 
ebt.

178,9o
56.97 2o.25

"Egyesült Lenin" 
Véménd

28 • Z eng5 ■v é rk o ny i 
volt urb.ebt.

73,4o
28.89

37,52
«áiSa.

"Egyesült Dózsa" 
Pécsvárad

6 ól 9
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2.sz. melléklet folytatása

Erdőbirtokossági 
társulat neve

Erdő
területe

kz 1961.VII.törvény végre
hajtása folyamán

A termelőszövetke
zet neve

állami 1 Tői legyéül tulaj- 
1 1 donba

tulajdonba lállami 1 TSZ 1 bérleménybe 
k e r ü l t

h e k t á r
29«Zsibriki ebt. 18,42 18,42 "Bercsényi”

Mecseknádasd
XI.ÖSSZESEN: 1711,55 386,5o 1083^07 179,72 61,46

6619 48



AZ ERBÉJ^STI VEGETÁCIÓKUTATÁS TÖRTÉNETE, JELENLEGI HELYZETE 
SS EREDMÉNYEI GYAKORLATI ALKALMAZÁSA*

Dr.Csapódy István

1* Magyarország erdészeti viszonyainak^rövid jellem
zése

Magyarország Európa kis országai közé tartozik. Terü
lete 93 020 krf, pontosan 9 303 054 ha, tehát nem éri el Euró- 
.pa területének 1 %-át, népesség pedig Európa lakosságának 2%-a 
alatt marad'/10,o "millió/. Természeti földrajzi helyzetét KÖ- 
zép-Zuróűáb^n meghatározza az a körülmény, hogy a Kárpátok 
hegyláncával körülvett medencében fekszik, távol az Atlanti- 
óceántól, de még a Földközi tengertől is. Ennek megfelelően 
égha;l atácan a kontinentális vonások érvényesülnek l'eginkább; 
az cceánikus/atlantikus/ éghajlati jelleg c3ak időnként 03 
k'iz-árJlag a hegyvidéki tájakon érzékelhető, űrig' az ország dé
li részén - a Dunántúli Középhegységet elérve - szubmediter- 
rán /adriativ/ klimahatások is jelentkeznek. 5 sok szálból 
összefonódott,•rendkívül bonyolult éghajlat a Duna vízgyűjtő 
területéhez tartozó Középduna-medéncében kedvező feltételeket 
teremtett a különféle alapkőzeteken /dolomit, mészkő, bazalt, 
andezit, csillámpala, gneisz, lösz;. *'-/> a pcsztglaciális óta 
megindult és egyre tartó talajfej lód - shez, ezen keresztül a 
változatos vegetáció és a gazdag erdőtenyészet kialakulásához.

x%z a tanulmány külföldi tájékoztatásra készült, Hágában jelenik meg a C-.Jahn szerkesztette Handbook cf Ye^etation XII. 
kötetében; a hazai 'közönség számára magyar nyelven itt kö
zöljük. -Szerk.

6619
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Az erdőgazdasági termesztési viszonyok kedvező volta 
főleg az állományalkotó fafajok gazdagságában mutatkozik megt 
Összesen 5 többé-kevésbé őshonos fenyőféle és 135 őshonos lom
bosfa ill. cserjefaj, továbbá számos más telepitett fafaj bo- 
ritja az ország összterületéből azt az 1 558 434 ha erdőte
rületet /1973* évi adat/, amely az ország 16,76 #-os erdő
sültségét adja, Nagyon nehéz pontos statisztikát közölni ar
ra nézve, hogy a főbb állományalkotó fafajok a fenti erdőte
rületből milyen #-os arányban részesednek, még bizonytalanabb 
megbecsülni a főbb természetes vegetációegységek /asszociáci
ók ill. erdőtipuscsoportok/ részvételi arányát. Legmegalapo
zottabbnak az elsőre vonatkozóan az erdőgazdasági üzemtervek 
fafaj statisztikai adatai fogadhatók el, minthogy á magyar er
dőknek 98,4 %-a Üzemtervezve van /1973./ E szerint Magyaror
szág erdeinek fafaj megoszlása az alábbi: ,-

K 0csányos tölgy /Quercus Robur/ .............
Molyhos V ö lg y /Quercus pubescens/ .........
Gyertyán /Carpinus betulus/.-......... .......
Bükk /Fagus silvatica/ ......................
Akác /Robinia pseudo-acacia/^.................
Mézgás éger /Alnus glutinosa/................
Kőris /Fraxinus sp./+++......................
Hárs /Tilia cordata,T.platyphyllos a,T.argen-

tea/ ...
Juhar /Acer campestre,A#pseudo-platanus,

A.platanoides,A#tatarica/............
Szil /Ulmus carpinifolia,U.glabra,U*laevis/.
Egyéb kemény’ lombfafaj ok ....................
Nemes nyár /Populus x euramericana sp./.'....
Hazai nyár /Populus alba,P.canescens,P.nigra,

P.tremula/ ............
Szil /Salix sp./ ............... ......... .
Nyir /Betula pendula/..................... .'.
Fenyő ......................................

Megjegyzések:
T Incl. Quercus petraea s.str., Quercus polycarpa , Quercus 

Dalechampii#
Incl. Quercus pubescens s.str. » Quercus virgiliana*

++tncl. Fraxinus Omus, Fraxinus excelsior^ Fraxinus 
angustifolia Vahl.ssp.pannonica Soo et Simon.

++tícl# Pinus silvestris, Pinus nigra /cult./, Picea abies/ 
subspont. cult./Abies alba/subsp. et cult./j 
Larix decidua /cult*/

14,4 %
13,0 %
10,0 %
0,7 %
8,4 %
7,3 %

22,1 %
1,9 %
1,6 %

0,8 %

0,6 %
0,4 %

11,0 %
4,6 %

2,3 %
0,8. %
0,3 %
9,7 %

6619
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A felsorolt fafajok természetes /potenciális/ vegetá
cióegységekké /asszociációkká, erdőtársulásokká/ szerveződve 
— 25o-65o m. tengerszintfeletti magasságok között —  legna
gyobb mértékben zonális gyertyános-tölgyeseket / Querco 
petraeae-Carpinetum et Querco robori-Carpinetum/ alkotnak.

/Sok helyen állományaikat akác-kulturerdőkkel váltották fel /.
A gyertyános-tölgyesek- az acidofil gyertyános-tölgyesekkel 
/Luzulo-Querco-Carpinetum/ együtt - az erdőterületek 30 #-át 
teszik ki. /V.ö. Borhidi Attila: Magyarország klimazonális 
térképe, 1961./ A gyertyános-tölgyeseket azonálisan: sikvi- 
déken a tölgy-kőris-szil ligeterdő.k /Querco-Ulmetum s.l./ ki
sérik /9 %/, termőhelyüket sok helyütt nyárral telepitve be!; 
hegyvidéken a vízfolyásokat égerligetek /Alnion glutinosae- 
incanae/szegélyezik /2 %/• Az éger-, a kőris- és nyir-láperdők 
/Alnion/ száma erősen megfogyatkozott /I %/• A gyertyános-töl- 
gyesek vertikálisan felfelé —  55o-8oo m tengerszint felettit 
magasságok között —  a bükkösök övébe mennek át /Fagion/. A 
magyarországi, kevésbé atlantikus jellegű bükkösök /Melitti- 
Fagetum/ részesedése - az acidofil bükkösökkel /Deschampsio- 
Fagetum/ együtt - 8 %. A gyertyános-tölgyesektől a sikság 
felé —  5oo-25o m magasságok közt --- haladva, a zárt tölgye
sek övébe érünk. Utóbbi övnek zonális erdőtársulásai a cse
res tölgyesek /Quercetum petraeae-cerris; 29 , valamint a 
mészkedvelő tölgyesek /Orno-Quercetum; 6 #/• övükben, kálci- 
umkarbonát-talajokon extrazonálisan karsztbokor-erdők /Cotino- 
Quercetum; 3 #/> őskőzeten pedig acidofil tölgyesek /Castaneo- 
Quercetum ill. Genisto-Quercetum; 1 % / élnek. Acidolfii ter
mőhelyeken, az Alpokalja gyertyános-tölgyes zónájában fenyő
elegyes tölgyesek /Pino-Quercetum/ és mészkedvelő fenyvesek 
/Myrtillo-Pinetum/ is feltűnnek /I %/. Fentieken kivül a ho
moki, sziki és ártéri termőhelyeket - a jelentéktelen kiter
jedésű ősi erdős-sztyep erdőfoltjai mellett - kulturerdők fdg- 
lalják el /10 %/. /A közölt #-os értékek Csapodi I. 1964-ben, 
Magyarország erdőgazdasági tájainak jellemző adatai c. kimu
tatásából, számitás útján kerültek ide; a vegetációegységek 
területi kiterjedését H. Niklfeld:, Natürliche Vegetation Mittel- 
europas, Wien* 1973-azines térképe /M=l:2 000 000/ jól szem
lélteti./



A nagyár erdők fafaj összetételen kivül jellemző 
erdőgazdasági viszonyokra az is, hogy az erdők 59 $-3. száler
dő, 41 3&r j .
A sarjerdők szálerdővé való átalakítása folyamatos /Lanszky, 
1964/. Xorviszonyok tekintetében fiatalos az .1 3 ,7 %-a,
középkorú 44,4 idős állomány 12,9 %• Kezel*-; állo
mányok korosztálymegoszlása 1973-ban az alábbi

1 - lo éves 22,6 % '
1 1 - '2o éves 2o ,1 %
21- 3o éves 17,1 %
31- 4o éves 11,3 %
41- 60 éves 16 ,9 %
51- 80 éves 7 9,1 %
31-loc éves 2,9 %
loo év felfetti 0,9 %

Rendeltetés szerint, az összes erdőgazdálkodásra ki
jelölt területből 84,4 % szolgálja a közvetlen fatermel est;
9 ,7 % egyéb rendeltetésű /vízügyi, termelőszövetkezeti, ter
mészetvédelmi stb./; 5,9 % pedig egyéb részletek /szántók 
kert, udvar, stb,/ területéből adódik. A fatermeiésre kije
lölt erdőterületből kb. 9 ,7 # /152 080 ha / rontott erdő 
/vagyis a gazdasági küszöb alá esik/: özek fátlmege egy 
hektárra eső átlagos folyóncvedéktcl / 4 i5/ messze elmarad.

Magyarország összes erdeinek élő fakészlete 
179 887 411 s? 3 ennek zöme /I67 596 193 a?/ a fatermelésre 
kijelölt, nem rontott jellegű erdőállományok r:é3zleté'c5‘! 
kerül ki; - a ma rád ék 12 291 213 n? az' egyéb rendeltetésű er
dőkben áll. Nevezett fakészletből a népgazdaság évente megkö
zelítőleg 6 millió ti faanyagot termel. Az ország -^anyag-szük
séglete /elsősorban iparijában/ azonban még Így is jelentős 
mértékben Importra szorul.

Magyarország erdészeti viszonyairól bizonyá
ra nem érdektelen aríftak megemlítése sem, hogy az ország csszes 
erdőterületének 7o,6 5S-án /I ICO COO ha/ M-zTgazdasági és
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Élelmezésügyi Minisztérium felügyelete alá>talrt.ccő 23 erdő- 
gazdaság gazdálkodik. Az erdők 3*5 $$-a állami gazdaságokhoz 
/mezőgazdasági üzemek/, 1,5 %-a ̂ gyéb állami szektorhoz tar
tozik# Mezőgazdasági termelőszövetkezetekhez tartozik az "er
dők 23,o #-a, birtokossági társulásokhoz és magánosokhoz 1,5 
A felsorolásból kitűnik, hogy az■összességében 75,16 $-bar. ál
lami tulajdonben lévő erdőkben egységes központi - irányítás 
mellett következetes, üzemtervszerű gazdálkodás folyik* A 
gazdálkodás biológiai jellegű tevékenysége során fontos helyet 
foglal el:

a/ az erdők természetes felújítása, b/ az erdőterület 
telepítéssel történő nevelése. ?./- az erdőművelési tevékenység 
racionalizálása, d/ a termőhelyszerü erdőgazdálkodás.

Mindegyik tevékenységi körben a magyar erdészet, je
lentős sikereket könyvelhet el; a feladatokat a Sopronban 
székelő "Erdészeti és faipari Egyetem /amely korábban Selmec
bányán működött és Európa egyik•legrégibb erdészeti f-elsőok
tatási intézménye volt/ erdő- és -faipari mérnökei, az Erdé
szeti Tudományos Intézet kutatógárdája és az ország két. szak
iskolájából/Sopron és Szeged/ kikerülő erdész-technikusok 
együttesen, törekednek megoldani,, Tevékenységükhöz biztos, ala
pokat szolgáltatnak a m.gyar erdészeti vegetációkutatás 7 év
tizedes eredményei is,

2, A ve;-:et-iojóisr; erd'5:-ta::dasá~ 1 alkalmazásának
története

I, Magyarországon az erdészeti vegetációkutatás flo- 
r i s z t lka i -hö v ény f c 1 d r a ;1 z 1 kutatásokkal vette k-:-ad étét és már 
az I. világháború előtt standard müvei jelentkezett. Ez a 
munka FEKETE LAJOS és 31 AT TI? Y TIBOR nagy- '.vállalkozása, az el
ső magyar modern areálgeográfiái mü volt /magyarul 1913-ban, 
németül 1914**-ben/ a régi Magyarország ’’erdészetileg fontos 
fa- és cserjefajainak elterjedéséről.” Az ország" fioriszti- 
kai-növényföldrajzi■felosztására ill. térképének.megrajzolá- 
sárais - szrr' ' t magyar botanikus /pl.BORBAS, SIMQNÍCAI,
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RAPAICS, stb./ mellett - erdészbotanikus is kisérletet tett: 
TUZSON JÁNOS erdőmérnök /később a Pázmány Péter Tudományegye
tem botanikus professzora/ fontos részletekkel gazdagította 
/1933/ JÁVORKA SÁNDOR flóratérképét /1925/.

Amikor a trianoni békeszerződés után /1920/21/ Ma
gyarország legerdősültebb területei más államokhoz kerültek 
/Erdély Romániához, a Felvidék pedig Szlovákiához/, az erdé
szeti szakérdeklődés fokozottan az erdőtlenné vált Alföld /Du- 
na-Tisza köze, Tiszántúl/ fásítása felé fordult. Ekkior hivta 
fel elsőként a figyelmet KISS FERENC /1913, 1926/ egyes lágy
szárú növényfajok talaj jelző értékére és kutatta a növényfa
jok, az ökológiai viszonyok és az alkalmazható fafajok köl
csönhatásait. Ezt követte a társulássá szerveződött fajok, 
azaz a növénytársulások /akkor még növényszociológiai egysé
gek / gyakorlati hasznának felismerése* Az alföldfásitás bio
lógiai alapjául ekkor kezdett alkalmassá válni a cönológiai 
növényföldraj z♦

11*1. A cönológiai növényföldra.j z /fitocönológia/el
ső eredményeit a J. BRAUN-BLANQUET zürich-montpelli'eri iskolá
jának szellemében fogant debreceni geobotanikai iskola /Prof. 
SOŐ REZSŐ/ szolgáltatta /1928-30/. Ehhez csatlakozott az első 
magyar erdészcönológus: MAGYAR PÁL /később az erdőművelés 
professzora Sopronban/. MAGYAR kidolgozta a homokfásitás nö
vényszociológiai alapjait /1933/a-b, 1936/a/, vizsgálta a 
buckatipusok növényzetének zonációit /1935/a, 1936/b/, megalko 
ta Hortobágy szikeseinek /ma Nemzeti Park/ vegetációtérképét 
/1928/, utóbb pedig a szikesek növénytársulásainak termőhelybe 
ző értékelésével megvetette a szikfásitás alapjait /1936/c/. 
MAGYAR PÁL- bár életműve szorosan az alföldfásitáshoz kapcsol
ja, amelyet élete végén irt összefoglaló müve /1960./ jól 
szimbolizál - volt az első magyar erdész-botanikus, aki erdő- 
tipus-vizsgálatokat'végzett a középhegységben /1933/d/, keres
te a rendszeresen kezelt erdők tipusai és az erdészeti fatö- 
megtáblák termőhelyi osztályai /bonitása/ közötti összefüggé
seket /1936/d/, felhivta a növényszociológia és az erdőműve
lés szoros kapcsolatára a figyelmet /1935/b, 1940/.
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MAGYAR PÁL úttörő munkásságát erdészkutatók csak a
II. világháború után folytatták. Lehetővé tette ezt az, hogy 
a/ az erdők államosításával /1945/ egységes.központi erdésze
ti irányitás érvényesülhetet; b/ a meglévő erdőállományok mi
nőségi megjavításának és a termőhelyileg helyes fafajmegvá
lasztásnak igénye fokozott mértékben jelentkezett; c/ fiatal 
erdészbotanikus-nemzedék növekedett fel; d/ a magyar geobo- 
tanikai iskola akkor már 20-25 éves eredményei széles körben 
váltak ismertté és alkalmazhatóvá; d/ lehetővé vált más orszá
gok erdészeti vegetáció-kutatásainak, módszereinek és eredmé
nyeinek adaptálása, ill.szintetizálása. /Közülük különösen je~*lentős volt a szovjet erdőtipológiai iskola /M0R0Z0V, SZUKA- 
CSOV/ és termőhelytipológiai iskola /P0GREBNYÁK,V0R0BJ0V/ ha- 
tásá; a német A.SCAMONI-H.PASSARGE, a szlovák A.ZLATNIK, a 
MAGYAR révén már ismertté vált osztrák E.AICHINGER és a sváj
ci E.SCHMIDT módszerei./;f/ Végezetül nagy lökést adott az 
erdészeti vegetációkutatásnak az ország növényföldrajzi tér- 
képezé ének geobotanikusok által kezdeményezett beindítása, 
utóbb egy magyar erdőtipológiai rendszer kidolgozása*

2, Ebbe az időszakba esik MAJER ANTAL /mö. az erdőmű
velés professzora Sopronban/ erdőtipológiai pályakezdése a 
bükkösök természetes felújítása és az aljnövényzet közötti 
összefüggés elemzése alapján irt tanulmányával /1952/, vala
mint további munkássága /1956, 1962, 1968./ Nevéhez fűződik 
az erdatipológiának mint az alkalmazott fitocönológiának a 
magyar erdőkre vonatkoztatott rendszere /1962/* Ehhez rész- 
eredményeikkel járultak hozzá BIRCK OSZKÁR-HORVÁTH ENDRÉNÉ 
/1955/, HÉDER ISTVÁN kopárfásitó erdőmérnök /1954> 1955/j 
JÁRÓ ZOLTÁN /1955/, ORLÓCZI LÁSZLÓ /ma Prof.ORLÓCZI Kanadában/, 
TUSKÓ JÓZSEF /1954/, PÁLL ENDRE gyakorlati erdőgazda /1953/, 
STEFANIK-SZILÁGYI LÁSZLÓ tudományos kutató /1952, 1954, 1958/, 
SZŐNYI LÁSZLÓ erdőmérnök /19-55/j TÓTH IMRE erdőmemök-erdő- 
müvelő a Duna-rártérre vonatkozó kutatásaival, /1953, 1958,
1959/ és TUSKÓ FERENC /1956/ az akácosok-külturtipusairól irt 
disszertációjával# /SZILÁGYI/STEFANIK/ LÁSZLÓ ekkoriban RÜDI- 
GER KNAPP nyomán a vegetációismeret erdészeti alkalmazásával,
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felhasználásával, az- erdőművelés és erdészeti ökológia cöno- j 
lógiai hasznosításával foglalkozott, utóbb más munkaterületrei 
tért át. TALLŐS PÁL az erdészeti vegetációkutatás és a geob,o- ̂ 
tanika összehangolásán fáradozott /1959/ és kitűnő felkészült-3 
■ségével mintát szolgáltatott a korszerű rét- és erdotipus-ta-| 
nulirányok megalkotására. Postnumus müve TÓTH 3ÍLÁ-val közösen 3 
/1960/wa szentmargitai sziki-tölgyesek mintaszerű komplex fel«| 
dolgozása. SZODFRIDT ISTVÁN erdőmérnek,, tud. kutató iíAJER A. ? 
oldalán, majd TALLÓSsal együtt több publikációban az erdészeti 
vegetációkutatásnak erős termőhelyi /pedológiai-hidrológiai/ 
töltést adott /1961/a-b, 1964/, később JÁRQ Z. mellett telje-, 
aen az erdészeti termőhelykutatás művelésére tért át. CSAPODY-s 
ISTVÁN erdőmérnök- jelen sorok irója - a magyar geobotanikai - 
iskola szellemében feldolgozta a gyertyános - tölgyeseket /I9É 
és azelid gesztenyéseket /1972/, erdőgazdaságilag fontos új j 
csercs-kocsdnyos tölgyes asszociációt irt le /I974/; a Soproni 
’iegyv.idák monografikus feldolgozása során /1962,1964/ érvé
nyesítette az alkalmazott vegetációkutatás eredményeit; kidol
gozta az erdészeti vegetációtérképezés/erdőtipológiai/ mód
szerét /1964/, elkészítette két erdőgazdasági táj /Soproni-/ ’ 
hegyvidék-es Soproni-/dombvidék/ erdészeti vegetációs térké-'; 
pét. /Közülük az elsőé 1:10 OCO méretarányban, szines nyomat-'" 

mint az /első üzemtervi vegetációstérkép 1972-ben meg is 
jelent./

3- Az erdőtipológiához /I.később/ szorosan kapcsolódó" 
erdészeti tsrmőhelytipológia alapjait pedológiai vonatkozás- 
ba. VÁGI ISTVÁN prof. /1931/, .^jd BOTVAY KÁROLY prof. /1944, 
1954/ rakta le. Utánuk az agrár-vegyész STEPANCVITS PÁL prof., 
genetikai talajtipus-rendszerének erdészeti adaptálásával JA-. 
’RC ZOLTÁN erdőmérnök-kutató tűnt ki /I963,1966- napjainkig./ 
JÁRÓ erdészeti termőhelyfeltárás központjává az Erdészeti : 
Tudományos Intézetet tette. Száktársai közül BABOS IMRE a • 
homok /1955,2.957, stb./, TÓTH BÉLA a szik/ 1961, ' 1 9 7 /, 
SZODPRIDT ISTVÁN a homoki és a hegyvidéki erdőtalajok termő- 5 
helyi problematikával, termőhelytérképezéssel stb. foglalkoz-i 
tak, JÁRÓ legújabban /I972/ új termőhelytipus-rendszert 
munkált ki,
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Felsoroltak /2. és 3* alatt/ valamennyien erdészku
tatók. A teljesség kedvéért meg kell jegyezni, hogy a d/

. alatt említett magyar geobotanikusok közül a magyar erdésze
ti vegetációkutatás különösen sokat köszönhet Prof.SOÓ REZSŐ 
és Prof.ZÓLYOMI BÁLINT korszakos tevékenységének, s mellet
tük BORHIDI ATTILA, FEKETE GÁBOR, HORÁNSZKY ANDRÁS, HORVÁT A. 
ÖLI7ÍR, JAKüCS' PÁL, KÁRPÁTI ISTVÁN, PÓCS TAMÁS, SIMON TIBOR, 
SZU.‘ né-LACZA J.cönol hí munkásságának /V.ö. Excerpta Bo- 
.tanica Sect.B. ás Soó R..szerk.: Bibliographia synoékologiae 
hungar i c a e.1S 7 7/•

III. A kísérletes vagy ökológiai növényf öldra,j-z első 
erdészeti nüvelője. ugyancsak ’a már említett MAGYAR PÁL volt.
S tekintetben tanulmányaiban a sziki növények só- es szódatű
rő képességével /1930/, párolgásával /stoma-raüköaés; 1935/, a 
talajtípusok vízhiányával és szivóerejével, majd a szikfásí
tás élettani-ökológiai alapjaival /gyökértanulmányok/, később 
homoki növények párolgásával és feltételeivel /1935/b/ fog

lalkozott.
A aynök-ológia speciális területén, a talajmikrobioló

giában a;; erdész FEHÉR DÁNIEL professzornak kutatásai világ
hírűek. Publikációi /1935-től 1952-ig/ a talajok összetételé
re, széndioxid-lélegzésére, táplálkozására és szervesanyag- 
termelésérs, a nitrogén körforgalmára, a foszfor- és kálium- 
■’dálkoő'tsra, a talaj baktériumok biológiai folyamatainak pe- 

riodicit?' /aciditás, humusztartalom/, annak az időjárási 
tényezőkké való kapcsolatára, a talajjelző növényfajok pH-ha- 
íárértékeire, az erdőtalajok-mikorhiza-kapcsolataira, stb. vo
natkoznak. Az ugyancsak erdész Prof.BOKOR REZSŐ-vel dolgozta ki 

D. a homoki és sziki talajok mikrobiológiáját. FEHÉR Ta
laj mikro biológiája 1951-ben jelent meg. - BOKOR R. a mikor- 
hiza-gombákkal /1958, 1959/, a Rhizobium leguminosarum-mal 
/akkor még Bacillus radlcicola/ -foglalkozott behatóan /1936, 
1938/ az aerob cellulózbontó baktériumok vizsgálata során uj 
fajként a Mycococcus cytophagus-t irta le /1929, 1930./

Jóval később s már szorosan a vegetációkutatáshoz 
kapcsolódva, egy másirányá synökológiai vizsgálódás terméke 
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a fontosabb lágyszárú növényfajok ökológiai jel ének
megállapítására vonatkozó első magyar kísérlet ‘.rdész-
botanil̂ us /CSAPODY, SZODFRIDT, TALLÓS/ és három 6; ...ütanikus 
/HORÁNSZKY, SIMON, PÓCS/ összefogásából /1963/.

Fentiek ismeretében, a fontosabb alkalmazási terüle
tek /témák/ csoportositásában tekintjük át az erdészeti vege
tációkutatás korszerű eredményeit.

3* Fő alkalmazási területek

jyl Tî olójgiaî r̂ endsẑ erék

Az erdőgazdasági üzemtervel^ készítésével kapcsolatban
- különös tekintettel a fafaj megválasztásra - felmerült az 
erdőállományok, ill. a termőhelyek tipizálásának igénye'. Az 
*az álláspont alakult ki, hogy "többé-kevésbé természetes nö- 
vénytakaróju területeken q fitocönózisból ill. az erdőtipus- 
ból való kiindulás a helyesebb, mig a természetes vegetáció
tól többé-kevésbé megfosztott területen a termőhelytjlpusok 
felállítása indokolt J bár ott is segrl ,-3Ór;ül hívhatók termé
szetes vegetáció maradványfoltjai/" /ZÓLYOMI 1954/55/* 
Ennek megfelelően természetes erdőállománnyal borított sík-, 
domb- és hegyvidéken az erdőtipológia, mig szélsőséges adott
ságú kultúrtájakon /homok, szik, ártér, mezőgazdasági terület, 
stb./ a termőhelytipológia alkalmazására került Magyarorszá
gon sor#

3*1.1. Erdőtipológía

Az erdőtipológia a vegetáció tanulmányozásának ered
ményeiből született; erdészeti célú alkalmazott fitocönoló- 
gia* Feladata az erdők tipizálása; egysége - a fitocönölogia 
alapegységéhez, az asszociációhoz hasonlóan - az erdotipus.
Az erdotipus azonos, v. közel azonos növényi összetételű,ha
sonló termőhelyü /ökológiájú/ - következésképpen azonos gaz
dasági viszonyok között azonos erdőgazdálkodást igénylő - erdá-
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állományok összessége* -Nrdőtipusok a maguk jellegzetes nö
vényi /fás és lágyszár:: -z etet elükkel nemcsak florisztika- 
ilag értékelhetők, hanem mindig bizonyos, meghatározott ter
mőhelyi adottságokra is utalnak s ezért ökológiai tartalmuk 
van. Ha tehát ismert, hogy adott helyen melyik erdotipus mi
lyen termőhelyet jelez,- akkor a direkt termőhelyfeltárás he
lyett indirekt úton, a növényzet alapján kellő biztonsággal 
táj ékozódhatunk.

Az erdotipus'. - ökológiai és gazdasági tartalma miatt - 
nem azonosítható maradéktalanul a fitoconológia egyik kategó
riájával sem; legközelebb a szubasszociációhoz áll. A rokon' 
erdőtipusokat MA JER' A. - aki a ma Magyarországon alkalmazott 
erdőtipológiai rendszert kialakította - erdőtipus-csoportok- 
ba foglalta. /Ezek az asszociációknak felelnek meg. /A^ erdő- 
tipus-csoportokat eü/dőtársulás-csoportokbe /asszociációcso- 
port/ vonta össze. Utóbbiak száma 14 lucosok, erdei- és fe- 
ketefenyvesek, 'bükkösek', sziklaerdők, gyertyános-tölgyesek, 
patakmenti ligeterdők, tölgyesek, erdősztyepp-tölgyesek, ár
téri erdők, láperdők, nyiresek, nyárasok s akácosok. /Az el- 
3Ő 3 ás az utolsó 2 csoport kultúrerdőket foglal magában./ 
Felsoroltak a talaj savanyúság alapján acidofil és basifil 
ágra válnak ezét, ezeken belül a talaj vizeliátottsága sze
rint, vízgazdálkodási fokonként még tovább differenciálódnak.
A 8 vízgazdálkodási fok /szélsőségesen száraztól vizesig/ bő 
lehetőséget nyújt a termőhelyi különbségek domináns növény
fajjal történő megjelölésére. Az erdőtipusok megnevezése 
ugyanis a társulás uralkodó lágyszárú növényfajának és a fás 
erdüoipuscsoport /asszociáció/ nevének\összekapcsolásával tör
ténik /Pl. Melica uniflora - bükkös, Vaccinium myrtillus- 
mészkerulő tölgyes, stb.A Az egész r:ndszer szemléltetésére 
szolgáljon a bükkösök kiragadott sémája: *
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IV. Bükkösök

A/acidofil/ B/basifil/
Asszociáció ' . 
Vizgazdasági f#

Deschampsio-Fagetum 
Mészkerülő bükkös

Melitti-Fagetűm s.1 # 
Gyertyánelegyes bükkös

'perxerofil - *r
.raxerofi^ Vaccindum myrtillus 

Dicranum-Polytrichum -

3.Xerofil Luzula albida 
Calamagrostis 
arundinacea

Melica uniflora

4*Subxerofil Melica uniflora 
Carex pilosa 
Poa nemoraÜ3 
Festuca drymeia

5*Mesofil - Asperu^a odorata 
Nudum'

6.Subhygrofil Oxalis acetcsella 
Mercurialis perennis 
A e g o podium podagraria 
AI1 ium ur s inum 
Lamium &&leoiiio 1 on '

7 #Hygrofil Dryopteris filix-mas 
Athyrium filix-femina 
Impatiens noli^tangere 
Lunaria rediviva

8.Ultrahygrofil - -

3*1.2 Termőhelytipológia
\

A termőhelytipológia a termőhely /kiima + talaj + 
vizrajz + domborzat/ - de elsősorban a talaj - tanulmányozá
sának eredményeként született. Feladata a tágabb értelemben 
Vett termőhely tipizálása; egysége - az eraotipológia er£ő- 
tipusához hasonlóan - a termőhelytipus, A termőhelytipus az 
erdőtenyészet tekintetében azonos hatású /vagyis a növényzet
re ható természeti tényezők komplexuma tekintetében / azonos 
területrészek összessége /POGR'EBNJAK/. JÁRÓ Z. szerint - aki
nek nevéhez a ma Magyarországon alkalmazott termőhelytipoló-
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gia fűződik - a termőhelytipus "közel azonos lelimája, hidro
lógiáid és talajú termőhelyek átlaga, amely valamely növény
társulási tipus életfeltételeit kielégíti”♦ A termőhelytipus 
megállapitása főként direkt módszerekkel /klimamérés, talaj
profil vizsgálata, stb./ történik. A genetikai talajtípusok 
ismérvei közül a termőréteg vastagsága /sekélytől mélyig/ 
döntő jelentőségű. Külön hangsúlyt kapnak még a felszíni viz- 
ellátottság és a talajvjpviszonyok. A rendszer kísérletet 
t.esz *un. teszt- erdőtársulások beiktatásával a termőhely- és 
erdőtipolegia összehangolására /1970/. E szerint a Magyaror
szágon előforduló négy klimatikus zónát blikkös, gyertyános- 
tölgyes, kocsánytalan tölgyes, ill. cseres és erdősztyepp 
társulással jelöli. Ezeken túl a különböző hidrológiai adott
ságok /vizhafástól független, változó vizellátású, szivárgó 
vizű,, időszakos v'izhatású, állandó vizhatású, felszínig ned- 
veg/, a genetikai talajtípusok és a termőráteg-vastagság a 
döntő. Alkalmazása úgy történik, hogy az adott eraősóna jel
lemző fafajával megjelölt klimatipuson belül meghatározást 
nyer a genetikai talajtípus, annak terrnőrétegvaatagsága 
fizikai talajfélesege; ezek pedig a rájuk ható hidrológiai 
tényezők függvényében kerülnek ábrázolásra. Minden gy megha
tározott termőhelytipusnak egy több célállomány fölei meg* 
A( táblázatból a várható fatermés és célszerű vágáskor is ki
olvasható. Például álljon itt a rendszerből kiragadva bük
kös klimájd termohelytipusok és célállományaik egy csoportja: 

\

Bükkös klímájú termőhelytipusok és célállományaik
Genetikai 
talaj tip. l.Többletvizhatás- 

tól független 2. Változó víz- 3.Szivárgó 
ellátású vizű

A^yagbemo- 
soaásos 
barna er
dőtalaj
43.ABE

‘ KME.’V. PSZ LP - 80 
EP - SO 
B -loo 

MELY V Ü. LP - So 
EGYP-7o 
B - 12o 

ÍME. V.tf. LP- 8o 
EGYP-70 
B - 12o

JKMÉ.V.tÍDS

MÉIyV.FN.

IMÉ. V.Flíé 
EG

LF - 80 
SGYP-70 
3 - 12.0 
LP- .So 
EC-YF-70 B - 12o 
LP- 8o 
2GYP-70 
E - 12c
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Pseudo - KMÉ.V.FSZ.1F- 3o SE.AG.VLT.LF. Kíffl.V.Ü. LF- 80
glejes ' EF- 9o BF. EF- 80
barna er- B -loo KST. B -loo
dőtalaj MÉLY V.Ü. IF- 80 Kllá.AS."- 1F. MÉLY.V.FIIfLF- 80
44.PGBE 3'"12° f *  f - 8 0

AG.FSZ. LF- 80 a* —j-<20
B -12o

3 #2 Erdész et_l .ve£etáció-__é̂  £rd ő t. íjdu3 tér kéĵ e zé g
A vegetációs egységek /ill.^erdőtipusok/ térbeli ki

terjedését már régóta ábrázolják térképen* Magyarországon az 
első vegetációs térképek 1928-1932 köztv születtek /MAGYAR P.: 
1928, Hortobágy; M=l:75 000- ZÓLYOMI B.: 1930, Magyarország; 
M=1: 2 200 000- ZÓLYOMI 3.: 1931, Mohos tavak; M=l:2000- 
SOÓ R.: 1932, Tihanyi félsziget; M=l:2000, stb./‘» Az ország
ról az első átnézetes térképet SOÓ R./ 193.3, M=l: 210 000/, 
majd ZÓLYOMI B./1934, M=í:100 000/ készítették/,

3.2.1 A szorosabb értelemben vett erdészeti vegetáció
térképezés környező államok analógiájára, az 50-es években, 
botanikusok kezdeményezésére indult meg. ZÓLYOMI irányításával 
JAKUCS ?., BARÁTH 2. és HORÁKSZKY A. késjitetták' el a Bükk- 
hegység 1:10000 méretarányú két erdőtipustérképét /1954/> s 
tettek konkrét kísérletet az erdőrészletek erdőtipusok sze
rinti elhatárolására. A mintát utóbb erdészbotanikusok kö
vették. A Bakony hegységbe^ /Ugod/ és a Budai hegvekben /Bu
dakeszi/ MA JER, A. é«s akkori munkatársai /SZODFRIDT I., TALLÓS 
P«/, a Bük?: hegységben /Bükkzsérc/ éS a Mátrában /Felsőtár- 
kanyj, Tarnavölgy/ ̂ ÁITKY GY. , JÁRÓ Z. és SZŐNYI L., Dél-Bakony- 
ban /Devecser, Széki-erdő/ TALLÓS P*, a Gödöllői dombvidéken 
TUSKÓ F. /Valkó/, Somogybán /Zákány/ RUMSZAUER J., Budakeszi 
körül KIRÁLY L, és SZOMBATHELYI, Zalában VÖLGYI L., I\Tyűgat- 
Dunántúlon /Egervár/ és Somogyban /Karád/ SZODFRIDT I., a Pi
lisben SZEPESI A., Sopron körül CSAPODY I. vegeztek erdészeti 
célú vegetáció - /ill.erdotipus-/ térképezést#' Felsoroltak 
munkái közül csak TALLÓS M= 1:20. OOO-es térképe /1959/j SZE
PESI A. pilisi térképlapja /M=l:lo 000/ jelent meg /1966/, 
továbbá- CSAPODY I. szines, két vegetációs térképe /M=l:10 000/ 
a Soproni hegyvidékről /I963, mint az érvényes üzemterv tar
tozéka. /Utóbbiból egy részlet mint módszertani példa ie meg- 
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jelent 1964-ben. /A. felsorolt térképek /térképezések/ a min
denkori potenciális /természetes/ erd&társulásokat ábrázolják./

3*2.2 Erdővel boritott területekről igen nagy számban' 
készültek elsősorban nem erdészeti célú, de erdőgazdaságilag 
azért jól hasznosítható .térképek botanikusok vegetációkuta
tásainak eredményeképpen. Ezek 1951**ig csak szórványosan 
/különösen ZÓLYOMI/, utána a MTA‘szervezésében rendszeresen 
/különösen JAKUCS P./ folytak, ill. folynak. A legjelentősebb, 
erdőtársulásokat ábrázoló /tehát nyiJLt növénytársulásokat fel- 
tüntetőket nem/“megjelent térképek a következők: ^

BODROGKÖZ* GY. 1958. Tiszazug M= 1: 10 000
BORHIDI A.- 
J.KOMLÓDI M. 1959. Baláta-tó. 1: 15 OCO
CSAPODY I. 1963. Soproni hg M= lí- 10 000

1964. Vashegy
Váris/Sopron/'

lí 10 000
1964. M= 1: 20 OOö

DEBRECZY ZS. 197-5. Balatonfüred-
Csqjpak ,M= ?

FEKETE G. 1964. Kelet-Bakony M= 1: 5 000
1965. Gödöllő M= 1: 10 000
1966. Pálházi^hegy M= 1: 5 000

HARGITAI Z. 1939. Longerdo M 1.: 20 000
H0RÁSS3KY A. 1957. S z en t m ih £ i yh 0 gy M= .1: 27 000
KORVÁT A.O. ■1954. Heesek hegység y 1: 4 390

1959. Mecsek hegység 1:ISO 000
1961. Kelet-Mecsek M= 1: 50' 000

ISÉPI I.
1972. Mecsek .hegység 

Kelet-Vértes
M= 1: 50 000

1970. M- 1: 25 000
JAKUCS P. 1950. Tornai Karszt M= 1: 10 000

1: 25 000
1954. Bükk hegység 

Gálya-völgy
M-- Ír 10 000

1959. /Bakony/ M=i 1: 10 000
1961. Nyugat-Bükk M= 1: 16 700
1961. Csdkvár /Vértes/ M-- 1:100 000
1961. R e ni e t e s z ur d 0 k

/Buda/ M= 1:100 000 ^
JÁRAI-KOMLÓDI M.«

1966* Éadac3ony ■M= 1: 18 000
. 195o. Mad sneia-erdő

/Turján vidék/ M= 1: 25 000
KOVÁCS M. 1964.

1.1960,
Vá rh e gy/Má t ra/ M- 1: 15 000

KOVÁCS M.-MÁTHE .Nyugá t-Má t ra M= 1: 25 000
PÓCS

1962. Gyöngy ősi S á rh e gy ' M-1: * 400
1958. SzŐca /Örség/ M= 1: 10 000
1960. OTy.-Dunántúl M- 1:750 000
1962. Vendvidék M= 1: 25 000

SIMON T. 
TALLÓS P.

1957. Észak-Alföld M= 1: 10 000
19^9. Széki erdő M= 1: 20 000

6619



TÍMÁR Lé 194a. Tisza-sziget M= 1: 1 650 
1950* "Tiszaártér Sze

ged és Szolnok
között M= 1: 5 960

1559. 'Tiszazug M= 1: 83 000
ZÓLYOMI B. 1934. Hanság M= 1:100 000

1939. Bátorliget M= 1: 20 000
1954. Bükk hegység M= 1: 10 000 
197 4.. Ifj s z en t mar g 1 ta

/196b/ M= 1: 8 000
Nem publiká3.t térképek: CSAPODY I* /Soproni Laitaicum: Szár- 
■halmi .erdő-. és-DudlesíZ erdő, -M=l-:10 000/, HORÁíí-SZKY A /Szerr 
endre-Viseg£ádi hegység/, JAKUCS P. 14 térképlapja. Kelet-Ma 
gyarország területeiről, továbbá a balatonielvidóki sziget
hegyekről /Csobánc, Szt.György-hegy, Balatonarácsi Pétdrhegy 
sfcb./ a csákvári Kerekhegyről /Vértes/ stb. /?5=1: 200 000/; 
KÁRPÁTI I. /Balatonpart,“Fertő-tó/, KOVÁCS M. /Mátra-Dráva- 
ártér/, SIMON T. /Csevharaszt/, stb.

A nagyléptékű átnézetes térkepek közül erdészetileg 
értékesíthető adatokat tartalmaz BORHIDI A, Magyarországnak 
Walter-fele diagrammok alapján szerkesztett kiimazónáiig te: 
képe /1961; M= 1: 2 000 000/, SOÓ R, térképé Magyarország ve 
Rotációjáról /1962; M= l:t2 600 000/ és ZÓLYOívMé /1967? M=l:
1 500 000/ Magyarország Nemzeti Atlaszéba-- Xczép-Europa 
HUECK-féla vegetációtérképén /1937; M 1: ,0 000/ és K*NIKL- 
FELD atlaszán /I973; M=-l: 20C 000/ a magyar területeket ZÓ- ' 
LYOMI ábrázolta. /Utóbbinál Albánia /térkőé részben JAKUCSI *
P. munkája/. v

3*2.3 A direkt termőhelyieltáráson alapuló termőhely- 
térképek közül az első BIRCK' O.-HORVÁTHNÉ-JÁRÓ Z. munkája a 
Gödöllői dombvidékről /Valkó. 1954/* A homoki tájakon BABOS I; 
ternőhelyláncok alapján ábrázolta a talajtípusok éa a növény-: 
zet elhelyezkedését* Eljárása során különös hangsúlyt kapót*  ̂
a talajvíztől való távolság. A termőhelyrészletek elhatáro- %'A
lását u.n. tesztfafajokkal /óriás nyár, akác, fehér nyár, 
erdei- és feketefenyő/ oldotta meg. Eredményeiről számos ■*; 
részlettérképet közölt /1962-től, ált.-bán M= 1: 5000-ben/. 
Babos térképezéséi közül különösen a bugaci volt nagy. je-< 
lentőségü, mert itt a IUFR0 1961-1 bécsi kongresszusának ha- 
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tározata értelmében módszerét as NDK-beli D.KOPP komplex el
járásával vetette össze /I964/. A szikes termőhelyek térké
pezésében TÓTH B. i-Unt ki /Püspökladány, Ujszentmargita,
1966, 1972/ terraohelyminősitéai térképlapot ia szer
kesztett. kísérletek /JÁRÓ/, amelyek a termőhelyti
pológia egyoidaiu alkalmazását a hegyvidékre is kitérjeszte- 

kivánták, csalódást- okoztak.

2*2 á̂î erdőmüv̂ el̂ éŝ /̂ erdő̂ aẑ dagági. tájak/_

r.Iind az erdő- és termőhelytipológia, mind térképi áb
rázolásuk megfelelő keretet kapott a táji erdőművelésben. Ma
gyarország erdőgazdasági tájbeosztása BABOS I.-től származik 
/1954/. Azt "a célt szolgálja, hogy a természeti viszonyok 
tájanként összeegyez tethe.tő tényezői szerint” lehessen "ter
vezni a csemetetermelést, legyenek megválaszthatok az ülte
tésre fafajok és az agrotechnika." Beosztása szerint 
az ország 6 táj csoportra /Ny uga t - Dunántúl % Dél-Dunántúl, Kis
alföld, i-iagyalföld, Dunántúli Középhegység és Északi Közép- 
hegység/ s ezeken belül összesen 50 erdőgazdasági tájra osz
lik. S tájak és táj csoportok megnyugtató egyezést mutatnak 
egyéb természetföldrajzi tényezők alapján megvont határokkal, 
igy pl. Soó növénvfölarajzi tájbeosztásával /1940, 1964, stb./, 
BORHIDI klirnazonális térképével /1961/, SZÁNTÓ I. éghajlat- 
jósági görbéivel /1949/, KREY3IG L. és STEFANOVITS P.»talaj
térképével /1~956/ stb. BABOS tájbeosztáaát a gyakorlat elfo
gadta és az erdészeti főhatóság ennek keretében dolgoztatta 

/1962-64 között/ a táji erdőművelés /erdőtel ités és er
dőfelújítás/ irányelveit é3 eljárásait.

2.4. Az_erdőmüvelés_tjervezéae_

A "Magyarország erdőgazdasági tájainak erdőfelújitá- 
ai, erdőtelepítési- irányelvei és eljáráaai" 7 kötetben /337
iv terjedelemben, 2600 példányban/ DANSZKY I. szerkesztésében 
jelentek száznál több szakember közreműködése mellett.
A sorozat tartalmazza az 50 erdőgazdasági táj termőhelyi ada-
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•tait, természetes vegetáció- ill. erclőtipusait, az azokon al
kalmazható célállományokat, anyagszükségletüket /c3emetemeny- 
nyiség/, az ültetés hálózatát, a'talaj előkészítés módjait, a 
pótlások és állományápolások típusonkénti technológiáját. A 
rendsi'.er sajátossága, hogy'l. a talaj előkészítéstől a vég
használatig egyetlen műveletsornak fogja fel az egész erdő
művelést; 2. a vegetációkutatás eredményeit nemcsak a fafaj 
megválasztásban, hanem egyéb technológiai előírásokban .is 
hasznosítja. A technológiai rend alapelvei 1972 után - a mó-* 
dositott "Erdőművelés I-II." megjelenése és a komplex termo 
helytipus-rendszer bevezetése ui:án - is érvényben maradtak. Az 
erdőművelés tervezésével megbízott szakember tehát direkt és 
indirekt feltárás után megállapítja az erdősítésre kerülő te
rület helyét a rendszerben; megállapításait kódolt T-lapokra 
viszi és adatai alapján kiválasztja a termőhelynek megfelelő 
Jafajolcat. A T-lapok. továbbiakban pénzügyi bizonylatként sze
repelnek es csak előírásainak maradéktalan betartása esetén 
kerülnek a költségek - műszaki átvételkor - a gazdálkodó szerv 
számára kiutalásra.

2*í Az.j&l^mángnjjsveies_raci°nalizálá:sa_

A táji erdőtelepitési és felújítási technológiai uta
sítások alapot szolgáltattak arra, hogy termőhely- ül. erdo- 
tlpusonként egyszerűsített és gazdaságos erdőnevelési eljárá
sok kerüljenek alkalmazásra. Az erdőállományok nevelésének 
ezeket a sajátos módszereit összefoglalóan azt állománynévelés 
racionalizálásának, nevezik ma Magyarországon. Bevézetését a 
korszerű vegetációkutatás ereclményein túl a fokozódó munkaerő- 
hiány tette szükségessé. Alapja az a felismerés, hogy az er
dőt ipusok nevelésének alakításában a természetes kiválasztó
dásnak nagyobb" szerepet kell biztosítani*/MAJER 1965, 1968/, 
a szukcesszió progresszív tendenciáit elő kell segiteni, a 
^regresszív szukcesszió pedig az időben és ésszerűen elvégzett 
állcmányneveléssel feltartóztatható /CSESZNAK 1965/* MAJER el
sősorban optimális termőhelyen lévő bükkös fiatalosokban 
/Melitti-Fagetűm caricetosum pilosae/ kísérletezett; megálla-



pitotta, hogy el egy arány szabályozó * tisztításra nincs szük
ség, a törzskiválasztó gyérítést /rudas korban/ pedig a kö
zépső szintben kell erőteljesen elvégezni. SZAPPANOS A. 
/1964-65/ léces- és rudas körű gyertyáno3-kocsár.y talan tölgye
sek /Querco- petraeae-Carpineaetum/ nevelése jutott ar
ra a következtetésre, hogy "amint a főfafajnak töretlen növe
kedést, fejlődést biztosítottunk, fokozatosan — de állandó 
felügyelet mellett - az állományt hagyjuk magára. Engedjülj:, 
hogy a biológia objektív törvényei a természetes kiválasztó- 

révén érvényesüljenek11. Ugyanő /196b/ ezen erdotársulások- 
ra nézve hosszabb természetes felújitási^ időszakot javasol. 
CSESZlíÁK E. a szukcesszió progresszív'tendenciáit /1363,
1969/, a fafajok természetes társulásképességét kívánja az 
■állománynevelésben nagyobb mértékben érvényesíteni. Utóbbi 
már az állománycserére váró, u.n. "rontott erdők" átalakítá
sához vezet. M a 'Magyarországon az erdők 9,7 ebbe a kate
góriába esik. Ezeknél az utódállományok megválasztása  ̂
csakis a vegetáció és vegetációfejlődés alapos-ismerő bében le
hetséges /MAJER, 1953/.

^â 9ĵ rmaz_á3i. körz£tek__és_ £ én bánk-^a^dálkodás

A táji erdőműveléssel rokon a niagsáármar.áni körzetek 
kialakítása. Erre vonatkozóan az első lépést MIHÁLYI/KAYEfí/ Z. 
már 1936-ban megtette. Javaslata a nyugat-magyarországi erdei
fenyő /Pinus silves^ris/ más származású erdeifenye-állományok-\
tói való elkülönítésére irányult. - az^1000 magsúly alapján#
A II. világháború után ugyanőzz el kérdéssel WITT L. /1953, 
1956/, majd különösen MÁTYÁS V.̂  foglalkoztak. Utóbbi .emel
kedő eredményeket ért el a magtermő állományok kijelölése 
/1949j 1952, 1958/, az állományalkotó fafajok származási kör
zeteinek elhatárolása /1952, 1966./, és a hatósági súllyal ren
delkező maggazdálkodási utasítás /1958/ elkészítése torén* 
Korszakos tevékenységének alapja, hogy magtermő állományok ki
jelölése /1949j 1952, 1958/, az állományalkotó fafajok azárina- 
zási körzeteinek elhatárolása /1952, 1966/, 03 a hatósági 
súllyal rendelkező maggazdálkodási utasítás /1.958/ elké^aitá-
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ae terén. Korszakos tevékenységének alapja, hogy magterme ál
lományok létesítése és fenntartása - származási kérdés. Gene
tikailag megalapozott csakis notipus, az autoch- 
ton állomány lehet. Ahol őshonos áij.ciuir.yok nincsenek, a nö
vekedést és a fatömegprodukciót /fenotipus/, ill. extrém ter
mőhelyen a termőhelyállást kell döntőnek tekinteni. A kérdéa 
gazdája- majd utóbb az erdéazeti ^én-bank létrehozója ia - £z 
Erdéazeti Tudományos Intézet volt. MATYÁS-rhoz idővel BÁNÓ I. 
/1955/ KOLTAY GY. /1956/, MAGYAR P. /1966/, MARJAI Z. /1963/ 
csatlakoztak. SZILÁGYI L. az egéaz maggazdálkodást növénycö
nológiai alapon kivánta elméletileg, megoldani /1952/. Nekik 
köszönhető, hogy már 1957 végén a különböző fenyőfáiéiból 41S, 
tölgyekből 521, akácból 105, fehér- éa azürke nyárból 70, 
összesen 1114 magtermő állományt jelöltek ki 7002,04 ha terü
lettel. Ez a szám 1963-ig jelentősen nem változott. 1965-tól 
a nagy kiterjedésű magtermő állományokat felülvizsgálták éa 
inkább a kisebb területüek részeaültek előnyben. Az addig 
alárendeltebb elegyfafajok /hárs, kőris, szil/ ia képviselet
hez jutottak, ám az állományok száma csökkent.

A fontoaabb őahonos éa akklinatizálcdott fafajokra 
azármazási éa felhasználási /egyesekre telepítési/ körzeteket 
különítettek el. így az erdeifenyőnek /Pinus silvestris/ BÁTYÁI
10 körzetét határolta el; közülük a P.silvestris ssp.pannonion 
praenoricumi és pannóniai-szigetelőfordulása genetikailag je
lentős. A feketefenyő /Pinus nigra/ Magyarországon kultúrfa
faj ; 8 körzet elkülönítése indokolt, a ssp. austriaca fejlő
désénél a ssp.corsica^a-é jobb. A lucfenyő /Picea ablés/ csak 
rezervációként, Ny.-Dunántúlon igényel magtermő állományokat 
/SZŐNYI-UJV/.RI 1970/. A vörösfenyő /Larix decidua/ elitállo
mányaival 2 évtizede TUSKÓ L* foglalkozik, kocsányos tölg 
nek /Quercus robur/ 7, a kocsánytalan tölgynek <̂ Qu. petraea 
s.l./ 5, a molyhos tölgynek /Qu.pubescens s.l./ 3 származási 
körze-*-̂ van. MÁTYÁSnak quercidqlógiai munkássága utóbbiak te,- 
kintűtebon is a legkorszerűbb felismeréseket érlelte ki /pl.
1972, 1974/. A fehér és szürke nyár /Populus alba et canescens, 
8 származási körzetét KOLTAY GY. /1956/ alakitott^ ki. Az 
akác /Robinia pseudo-acacia/ 7 származási-felhasználási kör- 
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zete BABOS I.-től ered /1965/. /További részletek közlésétől 
helyszűke miatt el kell tekintenünk./ A maggazdálkodási uta- 
sitás megszabt^" hogy m^ly körzetekből származó magot mely 
körzetben kívánatos, ill.szabad felhasználni. Sajnos, e te
kintetben még nagyon sok kívánnivaló van, s a fegyelem erő
sen ̂ meglazult.

Napjainkban a magtermő állományok ügyben génrezervá- 
ciók, génbankok is, miután az erdőgazdálkodás speciális kö
rülményei között a génállomány megőrzésének legkézénfekvőbb 
eszköze az értékes erdőállományok fenntartása. Távlatilag 
kb. 1000 ha-jiyi génrezervátóimmal -lehet Magyarországon szá
molni. Ilyen rezervátumok kialakítására elsősorban az üdülő
erdők és természetvédelmi területek alkalmasak. A génállomány 
megőrzésének másik két módja: az utódállományok létesítése és 
szelektált egyeaek, ill. .populációk fenntartása speciális ül
tetvényekben /pl. plantázs,, ki ónarc hivujrr, stb./. KERESZTESI 
szerint /1971/ a szelektált egyeaek szám* Magyarországon 
1652 db., a fajta - és klóngyüjtemények 3006, utódvizs
gálati' területek kiterjedése 127,3 ha.

Az ökológiai megalapozású vadgazdálkodás /I969, 1972/ 
fontosságát, a vadállomány és a környezet szoros kapcsolatát 
/1953/ hangsúlyozza BENCZE L. Tőle származik a vadéitartóké
pesség fogalmai nAz erdő vadeltartó értékén - természetes vi
szonyok között''fellelhető es a vad által fogyasztható olyan 
növények ill. növényi részék összességét’1 érti, "amelyek idő
szakosan vagy egész évben a1 vad számára hozzáférhetők.” Az 
erdők vadeltartó képességének megállapítására 5 osztályt állí
tott fel gyakorlati szempontok figyelembevételével /1952/„ 
Ezeket CSAPODY I. /1972/ erdőgazdasági tá j csoportonként az 
erdőasszociációkkal hangolta össze, ill. a fitoconölógiai- 
erdőtipológiai eredményeket adaptálta. Ennek köszönhető, hogy 
az erdőgazdasági üzemtervekben a vadéi tartóképesség:], .^ztá- 
lyok mindenütt feltüntetésre kerülnek, egyes terülő pe-
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dig ilyen térképek is készültek /pl. SOPRON, UGCD, GYULA- BA- 
'JA, stb./.

Nem vadgazdálkodási, 'hanem általános, biccönolcgiai 
vonátkozásúak azok a modern törekvések, amelyek erdőtársu
lásnak mint biotopnak é3 a benne él .latcsoportoknak /mada
rak, rovarok,, 3tb./ kvalitatív és kvantitatív viszonyaid . . .23 -  

gálják. Mintaszerűek TALLÓS lepideptoro-cönolcgia? /195-V 
kutatásai, GYŐRI J. /I964/ abbanmaradt, és KÁRPÁTI L. 
likált vizsgálataié

2.8 Ve^etác i6-__é_a fajtermjai. kutatások

CAJANDER óta /1906/ Európa-szerte kisért törek
vés, hogy á vegetációkutatást bevonják az erdőtaxációba* 
az egyes erdőtársulások és azok fát’omegprodukc lója 
szoros összefüggést állapítsanak, meg. Az erre irányuló első 
törekvésekkel Magyarországon I&A.GYAR FAL korai munkáiban ta
lálkozunk. Később /1936/ az erdőtipuaok és az eraész-eti fa- 
termési táblák termőhelyi osztályai /bonitáa/ kozott, össze
függéseket kutatók egész sora vizsgálta /IA.-JER, CSAPOL*, PÁL- 
LÁY, SZODFRIDT stb./. Az erre vonatkozó gazdag irodaimat 
CSAPODY "Productio silvarum” c. bibliográfiája /1977/ 
rolja fel /V.ö. Soó: Bibliographia synoecologica Hungáriáé/.
Itt ‘csak FEKETE Z. /1916, 1926, 19-37, 1946, l'S58, 1961/ es 
MAGYAR J./ 1953, 1957, 1966, 1961/ régebbi, valamint SOLYIűOS 
R./ ,1965> 1966, 1968-69, 1971/, SOP? L./ 1963/ és SZODRIDT I./ 
1966, 1968, 1971/ újabb, a különböző .fafajok- fatermésére, 
szórásraezejére és növekedési viszonyaira vonatkozó -eredményeit 
említjük. /SOPP L. korszakos munkássága elsősorban fatcmeg;- 
és nem faternlésí táblákkal kapcsolatos/.

Fafajonként-fatermési vizsgálatokat folytattak az aláb
biak: tölgyekkel /Quercus sp./: BSXY A,Jr./1969/, FEKETE 2.

/1966/ HALUPA I. /19'67/, KISS R. /1966.1970/. 
■•;kkel_ /Fagus stlvatica/: BIRCK 0. I3K'DLIK G. /1?6S/ 7SKETE 

Z. /1958., 1960/,'MAGYAR J. /1953, 1560/, 
MÁRKUS I. /1965, 1967/, M3HDLIK G. /19c7/,

- SOPP I). /1963/. , 
gyertyánnal /CarDiüus betulus/: BEKY A.jr. /19°9, 1970/,

BIRCK 0. /1957 ,1959/•
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csertölggyel /Quercus cerris/: MÁRKUS L. /1966/, SOPP L. /1962/. 
vörös tölggyel /Qu.cprealia/: BIRCK 0. /1962/, JARO Z. /1957/. 
szelíd gesztenyével /Caatanea aativa/: BONDOR A. /1967,1969/. 
akáccal /Robinia pseudo-acacia/: BABOSAI. /I964/, FEKETE Z.

1931, 1937, 1949, 1961/, KOVÁTS E. /1937/, TUSKÓ F. 
/1956/.

nyárakkal /Pooulus sd./: HALUPA L. /1967, 1 969/, MAGYAR J.
71953-54, 1957/ SOPP L. /1959, 1961-62,/ SZODRIDT I. 
./1963, 1966, 1963-69-1972/. 

füzekkel /Salix sd./: PALOTÁS F. /1964, 1969/, SOPP L. /I964/, 
égerrei /Alnus glutinősa/: ADORJÁN J.-HAJDÚ /1965, 1969/. 
lucfenyővel /Picea abies/: MAGYAR J, /19ol/, SOLYMOS R.

7T968, 1969/
e r d e i f er:yével'/Pinus silvestris/: MAGYAR J. /1961/, SOLYMOS R.

7T5c5-66, 1969, 1971/. , , *
feketefenvovel /Pinus r.igra/: FARAGÓ S. /I969-70/, KOVATS E.

/I567/j MAGYAR J. /1961/. 
vörösf aryjvel /Larix decidua/: MAGYAR J. /1961/, TÜSKÓ L t 

71304/.
aterir.es /i}l. fatömegprodukció/ éa az egyes erdő- 

ter...c-halytípusok közötti összefüggések kimunkálásában 
BABOS I., CSAPODY I., JÁRÓ Z., MAJER A* , PALLAY M., SZODFRIDT 

TALLÓS ?., TUSKÓ F., ZÓLYOMI -/és munkatársai/ tevékenyked- 
Lenvegében az 1972. évi termőhelyséma fatömegadatai ia 

eir.l tfcek és a magyar erftomüvelő szakemberek összefogásából 
ülőiétt. SZODFRIDT részéről folyamatban van az egéaz or

szágra ..-terjedő adatsor feldolgozása a terinohelytipuaok éa 
fa t önegpr0aukc i 6j uk között.

Xe£e!á£i£kutatáa_és 1 e r mé sz_e t_vé d e l_em_

A magyar tájak rendkívüli flóragazdagsága éa erdei
nek tozatossága eredményezte, hogy már a legkorábbi bota- 
níkai munkák is sok természetvédelmi kérdést vetettek fel# Az 
ország florisztikai feltárását kővetően /v.ö. FÖLDVÁRY MIKSA., 
KAAS KÁROLY munkáit: 1931/ minden növénytani természeti ér
tek nyilvánvalóvá vált* SOÓ R. hevéhez fűződik az első te
rület védetté nyilváníttatáaa /Bátorliget/ a két világháború 
között. A második világháború után védetté nyilvánitáai ja
vaslatok özöne zúdult az Orazágoa Természetvédelmi Tanácsraj
ill. jogutódjára, az 1972-ben átazervezéare került Országoa, 
Természetvédelmi Hivatalra. A Hivatal 1977. jan.1.-ig három 
nemzeti parkot és azámoa, tájvédelmi körzetet hivott életre,
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ezenkívül egyes értékek országos ill. megyei védettségét biz
tosította. Ezek kozott nagyon sok botanikai érték /egyes nö
vény, fa, facsoport, növénytársulás, stb./ van. Folyamatban 
van magyar flóra kb. 13 $-ának védetté nyilvánítása is 
/415 faj/.
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AZ 1955* ÉVI IV. TÖRVÉNYCIKKRŐL 

Nagyszalánczy Eleonóra

A MAGYAR ERDÉSZET TÖRTÉNETE taglalásában talán legje
lentősebb, mondhatnánk sorsdöntő időszak a két világháború kö
zötti időszak volt. Ebben az időben született ugyanis meg egy 
olyan új magyar erdőtörvény, amelynek szükségessége már régen 
felmerült, de azt megalkotni és életbe léptetni csak a harmin
cas évek folyamán sikerült*

Az első világháború kitörésekor az 1879* XXXI. t.cikk
be iktatott erdőtörvény, valamint az erdők állami kezeléséről 
és az erdőbirtokosságok szervezéséről szóló 1898: XIX. t.cikk 
volt az a két alaptörvény, amelyeken az erdészeti közigazga
tás nyugodott. Azok az eredmények, amelyeket erdészeti törvé
nyeink alkalmazásával az első világháború kitöréséig eltelt 
időből felmutathattak, az erdőgazdasági érdekek szempontjából 
nem voltak kielégitőek. Akkori erdőtörvényeink hibás elvi 
alapjai és hézagosságuk miatt sem az általános erdőfenntartás 
biztosítására, sem a helyes erdőgazdálkodási, rend megteremté
sére alkalmasnak nem bizonyultak. Az 1879• évi erdőtörvénynek 
az volt a hiánya, hogy az erdők megosztása és eldarabolása elé 
korlátokat nem állitott, az ország erdőállományának tekinté
lyes részét gazdálkodásra nem alkalmas foszlányokra szaggatta 
szét. Az a szinte korlátlan szabadság, amelyet az akkori erdő
törvény a magánszemélyek erdőgazdálkodása számára biztositott
- egyes mintaszerűen kezelt magánerdőktől eltekintve. - a ma- 
gánerdőke„t a pusztulás útjára juttatta. A^nem feltétlen erdő- 
talajpn állókat ugyanis a legnagyobb részben kiirtották, a 
feltétlen erdőtalajú erdők pedig, mivel felújításukról és a 
fiatal állományok kellő ápolásáról és védelméről nem gondös-
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kodtak, nagymértékben^leromlottak. Eredményt csupán arra néz
ve lehetett felmutatni, hogy az üzemtervek felállításával a 
korlátolt forgalmú erdőkben az okos gazdálkodást biztosítot
ták*

Az 1&79* évi XXXI. t. cikk nem érvényesítette általá
nosan azt az erdőhasználati szabalyozási módot, amelyet meg
alkotásánál, mint e törvény rendeltetése, megjelöltek. A tel
jes szabályozás keretébe csak a korlátolt forgalmú erdőket 
vonta be ez a törvény, a magánszemélyek erdőgazdaságait ellen
ben a szigorúbb szabályozás alól kivonta.

Az I. világháborút követő különleges gazdasági viszo
nyai között erdészeti jogszabályaink hiányossága különösön 
érezhetővé vált. A faárakban beállott rendkivüli áremelkedés, 
továbbá a mezőgazdasági terményekben mutatkozott nagy keres
let az erdőt;ulajdonosokát arra ösztönözte, hogy erdeiket mi
nél nagyobb mértékben kitermeljék, és hogy mezőgazdasági mű
velésre újabb és újabb területekre tegyenek-szórt.

Erdőállományunk mennyiségi és minőségi leromlása az I. 
világháború előtti határaink között a fássükséglet fedezése 
szempontjából érezhető kárt nem okozott, de szinte pótolhatat
lan kárt szenvedtek azáltal, hogy az erdő olyan területekről 
is el,tünt, amelyeken a faállománynak talajvédő szerepe volt, 
és hogy az erdők kipusztulásának káros következménye egyes vi
dékeken már a tenyészeti viszonyok leromlásában is jelentke
zett. Az erdők valóságos faállomány-tőkéje az erdőtörvény 
életbeléptetése idején messze mögötte volt annak -a szabályos 
faállomány-tőkének, amelynek az erdőkben okszerű gazdálkodás 
mellett meg kellene lennie, hogy szabályos évi fatermelést 
rendszeresen szolgáltathassa. Akkori erdőtörvényünk ezt a 
kedvezőtlen helyzetet sem tudta .wg.javitani, sőt a helyzet e 
tekintetben még rosszabbodott. Nem történt gondoskodás ezen 
erdőtörvényben arról sem, hogy az erdőrendészeti hatóság az 
erdőfenntartás érdekében szükséges munkálatokat elrendelhesse 
és a kárt okozó mellékhasználatokat eltilthassa. Nem adott 
továbbá módot arra, hogy a magánerdők okszerű kihas znál ás át
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szabályozhassák, s ezáltal a keletkező bajoknak még csirájá- 
elejét vegyék, hanem a hatóság beavatkozására e törvény 

szerint csak akkor adtak felhatalmazást, amikor a baj már be- 
következ-* :t. E törvényünk még annak a megítélését is tulaj
donképpen magara az erdőtulajdonosrá és nem a hatóságra biz- 
ta, fiOpsy erdejének mely részei minősithetők nem feltétlen 
vagy feltétlen erdőtalajon állóknak, s ehhez' képest mely ré
szeket szaba:; kiirtania.

"'Tér ül etünk megkisebbedés^ az I. világháború után or
szágunkat erdcgazdaságilag különösen súlyos helyzetbe hozta. 
Srdeink csappantak, évi fahozamunk pedig egyti
ze a ere vilagnáború el ötti Magyarországon évi

billió rengő értéket tett ki, a háború utáni 
kis ::igc ~*vi 93 millió pengő értéküx fabehozatal
ra szorult, felülmúlta azt az értéket, amelyet a
mezóga^dasagi kivitelen belül az évi búzakivitelünk akkor 
kepviselt. Erdészeti jogrendszerünk gyökeres rendezésére fel
tétlenül s^üksé^ volt. Cselekeani kellett, biztositani az ak
kori erdcállomany fenntartását, okszerű és rendszeres erdő- 
gazdálkodassal pedig emelni az erdők faállománytőkéjét és 
.-üel együtt hozadékát is. Végül gyarapitani kellett az erdő
állományt, egyfelől a kopár és vizmosasos területek, a mező
gazdasági művelésre kevésbé alkalmas futóhomok és szikes te
rületek, valamint az Alícld-fásitási törvény alapján erdőte
lepítésre kijelölhető területek beerdősitésével, másfelől ön
kéntes erdőtelepitések szorgalmazásával.

A helyzetet felismerve, akkori erdőtörvényünk gyenge
ségének tudatában, a Földművelesüsyi Minisztérium már az I. 
világháború előtt foglalkozott azzal a tervvel, hogy erdésze
ti alaptörvényeinket ú£ erdőtörvénnyel cseréli fel. 1916-ban 
el is készült egy új erdőtörvény-tervezet, amely azonban a 
világháború miatt nem került a törvényhozás elé.

xEzek az értékek a hivatalos statisztikai adatokkal /KSH -Stat. 
Svk.stb./ nem egyeznek meg. Feltételezhetően az FM Erdészeti 
FÖo. adatai. - Szerk. megj.
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Az I. vi lágháboT'ú után bekövetkezett tarthatatlan 
helyzet azonban sürgős cselekvést követelt. Ma'gyarosz ágnak 
szembe kellett néznie azzal, hogy már nem dúskálkodhat erdők
ben, fákban, amelyek azelőtt óriási tömegben, kiapaszthatat- 
lanul álltak rendelkezésre az illetékeseknek fel kellett is
merniük, hogy tenni kell valamit: nemcsak, hogy mentsék, ami \ y még akkor'menthető volt, hanem, hogy megvessék alapját egy u j,
modern, széles látókörű erdőgazdálkodásnak.

A rendezés, munkája 1923-ban indult meg, négy erdésze
ti törvény: az erdészeti igazgatásról szóló 1923« évi XIII., 
az alföldi érdőtelepitésről szóló 1923# XXI. törvénycikkek 
megalkotásával .

Az 1923* évi erdészeti törvények az erdészeti kérdé
sek gyökeres rendezése céljából tervbevett törvényalkotási 
sorozatnak csupán elöljárói voltak: hatályba lépésük idején 
a fennállottnál kedvezőbb helyzetet nem teremtettek, sőt ab
ban is romlott a helyzet, hogy - mivel az erdészeti igazga
tásról szóló 19 2 3* törvény és az I879.. évi erdőtörvény 
között a szigorú összhang nem volt meg, - az erdészeti köz- 
igazgatás me'netében gyakori zökkenők támadtak.

Mindezen hiányosságok - az erdők fenntartásáról szó
ló alaptörvény vonatkozásában - évről évre fokozódó erővel 
váltak érezhetővé, és ez késztette Mayer János akkori föld
művelésügyi minisztert arra, hogy új erdőtörvény-tervezet 
készítését rendelje el. Ezzel a munkával a miniszter N^gy- 
szalánczy /Frőhlich/ Brúnót bizta meg.

Nagyszálánczy /Erohllch/ Brúnó 1879-ben született. Er
dőmérnöki diplomáját 1903-ban szerezte meg, Selmec
bányán. Néhány évi, vidéki erdőigazgatóságoknál töl
tött szolgálat után, 19o7-ben Budapestre, a Földmű
velésügyi Minisztériumba helyezik. Itt az Erdészeti 
Főosztályon, majd az Erdőrendészet Ügyosztályának 
vezetőjeként dolgozik, 1936-ban történő nyugállo
mányba meneteléig. A megbízást az új magyar erdőtör
vény tervezetének készítésére 1928-ban kapta, a tör- 
ívényjavaslat 1934. októberében került a képviselőház, 
maijd 1933 februárjában a felsőház elé, és mint az 
1935« évi IV. törvénycikk került beiktatasra.
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Nagyszalánczy /Frőhlich/ Brúnó 1936-ban, nyugállo
mányban, külön megbízatással még tovább dolgozik a 
törvényen: annak indokolása és a végrehajtási utasí
tás 506 paragrafusa még két évi kemény munkái: igényel. 
Az új áagyar erdőtörvény a "Földművel ésügyi miniszter 
35*ooo/1938« F.M.s z . rendelete az erdőkről és a ter
mészetvédelemről szóló 1933* évi IV. t.c." elnevezés
sel valósul meg, és a Budapesti Közlöny 1938* évi má
jus hó 1—i 97• számában jelenik meg. Nagyszalánczy 
/Frőhlich/ Brúnó 1938 december 31-én halt meg.
Nagyszalánczy /Frőhlich/ Brúnó nagytudású, széles lá

tókörű, sziwel- lélekkel erdészember, aki a rábízott óriási 
feladatot fáradhatatlan, egész lényét betöltő erővel, hivata
li munkája.mellett, minden szabadideje felhasználásával, több 
mint tiz év alatt hajtotta végre. A feladat igen sokrétű volt: 
elő kellett készíteni a terrénumot egy új törvény fogadására, 
gondoskodni kellett egy Szervezetről az életbeléptetést és 
végrehajtást illetően, meg kellett keresni azokat a lehetősé
geket, amelvek megfeleltek egy új szellemű törvény követel
ményeinek. Az ország erdőállományának nagy része magánbirto- 
kosbk kezén volt. Az új erdőtörvény megalkotásának kívánsága 
nem tőlük indult ki, őket kellett meggyőzni a törvény megva
lósításának szükségességéről és arról, hogy az egyedüli út 
egy egészséges, jövőre ható érvényű törvényalkotásban az ál
lam felügyeleti jogának biztosítása lesz. A kapott megbízás 
alapján Nagyszalánczy /Frőhlich/ Brúnó kezében összpontosult 
az óriási anyag. Évekig tanulmányozta a kérdést, az erdészet 
múltját, történelmét, gyűjtötte a forrásmunkákat a világ tör
vényeinek nagy részét feldolgozta, hogy mindez, együtt, a 
magyarországi teljes tö^vényanyaggal összefogott egységet 
alkotva kerüljön feldolgozásra.

Az anyag összegyűjtése után tisztán állt előtte a 
követendő út: állami kézbe helyezni a magánkézben lévő erdő
birtokok ellenőrzését, szabályozni a felelőtlen gazdálkodást 
a köz kincsét jelentő erdőkben, természetvédelmi szempontból 
gátat emelni a pusztító gondatlanságnak, új szemléletű nem
zedék nevelésére kényszeríteni a nagybirtokosokat, szociális 
intézkedésekkel biztosítani a fiatal erdésznemzedék képzését, 
majd elhelyezését.

6619
91



Nagyszalánczy /Frőhlich/ Brúnó igy ir munkájáról 
1936-ban, a Magyar Kö-zigazgatás 19J6. évi 5* ->n "Az er
dőkről és a természetvédelemről szóló törvény méltatása erdé
szeti jogtörténetünk megvilágításában" c. munkájában: "Az er
dőtörvény-tervezet elkészítésére jelen sorok irója kapott meg 
bizást, anélkül azonban, hogy a szabályozandó anyag megálla
pítása . az*irányelveknek és a megszerkesztés alaki módjának 
megválasztása tekintetében korlátok állittattak volna elém. 
Mindezek tekintetében teljesen szabad kezet kaptam. Felada
tom megoldásánál az erdőgazdasági közérdek biztosítását szi
gorú alapokon igyekeztem megvalósítani. fámban a következő 
irányelveket állitottam magam elé:

1. Az új erdőtörvény erdészeti törvénykönyv legyen
- l̂ ódex -, amely felöleli az összes erdészeti jogszabályo
kat, és terjedjen ki a természetvédelem, valamint a túris- 
táskodás szabályozására is.

2. Az erdők fenntartását és az okszerű erdőgazdálko
dást hatályos szabályokkal általánosan kell biztositani.Meg 
kell szüntetni az erdőtörvényne.. az erdők között tett meg
különböztetéseit, a talajmincség szerinti megkülönböztetést 
/feltétlen és nem feltétlen erdőtalajon álló erdők/, mind a 
tulajdonjogi minőség szerinti megkülönböztetést /korlátolt 
forgalmú és magánerdők/, azaz üzemtervsserü kezdésre ren
delt és üzemtervfezerü kezelésre nem rendelt erdő.

3. Szigorú rendelkezésekkel szabályozni kell az er
dők megosztását.

4. Egységes alapon kell szabályozni a leromlott vagy 
leromlásnak indult területek /kopár, vizmosásos és futóhomok 
területek/ beerdösitését és gondoskodni kell az ilyen terü
leteken megtelepitett erdők állandó fenntartásáról és szak
szerű kezei éséről.

5« Kötelezővé kell tenni a közös legelőknek legelő- 
gazáasági érdekből szükséges beerdösitését, valamint véder
dő megtelepítését ott, ahol erre szükség van.
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6. Mindezekkel az erdőtelepitésekkel összhangba kell 
hozni az alföldi erdőtelepitéseket, valamint a fürdeövezetek 
erdősítéseit.

7* Uj elvi alapokon kell szabályozni az erdei kihágá
sokat.

S. A közös legelőkről sr.óló 1913• X. t.cikk elvi alap
jainak megfelelően kell szabályozni a volt úrbéreseknek, a 
közbirtokosságoknak és a telepeseknek, mint erdőbirtokosok
nak jogviszonyát.

9. Végül rendezni kell mindazokat az erdőgazdasági 
szempontból fontos kérdéseket is, amelyeknek rendezetlensége 
a gyakorlati életben kárt okoz; az erdő belsejében levő te
rületrészek kisajátítását; az erdőre nehezedő használati szol
galmak megváltását; meg kell akadályozni, hogy ilyen szolga
lom ezentúl létesüljön; erdő kisajatitása esetében gondoskod
ni kell az erdőgazdasági érdekek megóvásáról; közutak védő- 
pasztáinak kihasitását úgy kell szabályozni, hogy az erdő- 
pusztitássá ne'fajuljón. i

A közérdekű erdőtelepítések szabályozásánál súlyt fek
tettem arra, hogy az erdőállományunk növelése végett a köte
lező erdőtelepitések köre lehetőleg kibővittessék, továbbá, 
hogy a hatófág nemcsak a jelenleg már leromlott területek 
beerdösitését rendelhesse el, de ezzel a jogával szükség ese
tén bármikor élhessen, ha a termőtalaj leromlása erre alapot 
ad.

Igen fontos ré-̂ ze a törvénynek még a természetvéde
lem, és voltak okok, amelyek arra indítottak, hogy az erdő
törvény megalkotásával kapcsolatban a természetvédelem szabá
lyozását is' javasoljam, illetőleg az erdőtörvény tervezetébe 
a természetvédelem szabályozását is belefoglaljam. A termé
szetvédelem kérdése hazánkban már negyedik évtizede vajúdik. 
Amikor az erdőtörvénytervezet elkészítésére megbízást kap
tam, az időpont igen alkalmasnak mutatkozott a természetvé
delem szabályozására, mert számitani lehetett arra, hogy az 
erdőgazdasági szabályozás nehéz súlya mellett a körmyebb sú
lyú természetvédelmi szabályozás is ielőre juthat, és súlyos
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hibát követtem volna el, ha az alkalmat elszalasztom, és nem 
keresek módot arra, hogy az erdőgazdasági kérdések rendezésé
vel kapcsolatban* a természetvédelem törvényes szabályozását 
is tető alá hozzak. Ezek az okok- inditottak arra, hogy az 
Erdőtörvénytervezetbe külön cim alatt a természetvédelem sza
bályozását is felvegyem. Bár kétségtelen, hogy a természet- 
védelem külön törvénynek is lehetett volna tárgya, én mégis 
az erdőtörvényben való szabályozást szorgalmaztam, mert igy 
könnyebben voltak elkerülhetők azok a visszásságok, amelyek 
elkülönitetten való szabályozás esetében bekövetkeztek volna. 
A természetvédelmi szátoályozást alapos megfontolás és céltu
datosság szülte, - az anyagot teljes egészében felöleli."

Az új erdőtörvényjavaslat forradalmi szellemű volt. 
Nemcsak a modern erdőgazdálkodást képviselte, hanem egész 
felépítésében, irányelveiben és rendelkezéseiben az állam 
igen erős ellenőrzését és beleszólási jogát biztosította a 
magán erdőbirtokok felett. Hallatlan merészség volt ez az 
akkori időben, hiszen az ország a magánbirtokok "megdönthe
tetlen11 talaján állott és ezzel szembehelyezkedni szinte le
hetetlennek tűnt. Az erdőbirtokos-réteg nem örült a készülő 
törvénynek, sőt, erősen tiltakozott ellene.

Megindult a törvényjavaslat tárgyalása az országgyű
lés bizottságaiban: a készülő erdőtörvény a magyar gazdasá

gi élet legszélesebb rétegeit érintette. Voltak sokan, akik 
örömmel üdvözölték, és várták törvényerőre emelkedését. So
kan azonban erélyesen, beadványokban kérték a földművelésügyi 
minisztert, vegye le napirendről a törvényjavaslat tárgyalás
ra bocsátását. Gazdag dokumentum-anyag van az Országos Le
véltár gondozásában azon óriási harcról, amely az országban 
az erdőtörvény alkotása körül dúlt. Minisztériumok, az Erdé
szem Egyesület, a Magyar Tudományos Akadémia, a soproni 
Erdészeti Főiskola, a Magyar Földrajzi Társaság, a Balatoni 
Társaság, a Mérnöki Kamara, stb. közgazdászok, jogászok fog
lalkoztak a törvényjavaslat őket érintő részeivel, majd át
iratok, jegyzőkönyvek, levelek özönével árasztották el a tör
vény készítőjét. A parlamenti könyvtár őrzi a viharos alsó-
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házi és felsőházi tárgyalások vita-anyagát, családi tulajdon
ban van rengeteg levél- és irás-anyag: a törvénnyel kapcsola
tos vélemények, hozzászólások és Nagyszalánczy /Frőhlich/
Brúnó erre adott válaszai, a különböző szempontoknak a tör
vény szövegezésében történt figyelembevételével.

Nagyszalánczy /Frőhlich/ Brúnó ott volt a parlamenti 
üléseken, tárgyalt a nagybirtokosokkal, válaszolt a kérdések-,' 
re, ellenvetésekre: körömszakadtáig védte a törvényjavaslat 
minden betűjét, hosszú évek fáradságos munkáját. Az új Ma
gyar erdőtörvénynek meg kellett valósulnia: új, gazdasági ve
tületiében az.egész országot érintő szellemben, közérdekű, for
radalmi újitásokát tartalmazva. Végül is az érdekelt erdőbir- 
toknsságnak engednie kellett: bele kellett nyugodniok, hogy 
erdeiknek ezutá̂ i nem annyira haszonélvezői, mint inkább a 
közérdek szempontjából irányitott és ellenőrzött kezelői let
tek. x

Egy idézet az 1935* január 3-án megtartott felsőházi 
bizottsági tárgyalás jegyzőkönyvéből:
"Darányi Kálmán Földművelésügyi miniszter:
A törvényjavaslat nagy hordereje kétféle szempontból mutatko
zik:
1. ^odifikatorikus, szempontból: eddig ugyanis 6 törvény és 2 
rendelet foglalta össze azokat a jogszabályokat, amelyek az 
egész kérdés lényegét képezik. Most pedig egy, egységes tör
vényjavaslat, egy olyan jogalkotás áll előttünk, amely cél
szerű volna, ha követésre találna más téren is.
2. Másrészt abból a szempontból, hogy az erdők közgazdasági, 
természeti és egészségügyi szempontból való jelentőségét és 
mindazoknak a kérdéseknek szabályozását felöleli és lehetővé 
teszi, amelyek ezzel kapcsolatosak, hogy az erdővédelem, az 
erdőállomány fejlesztése és ezáltal, közgazdasági életünk ja
vítása is lehetővé váljék.11

Az alsóház közgazdasági, közlekedésügyi, pénzügyi, 
közjogi és törvénykezési, valamint közigazgatási bizottságai 
általánosságban és részleteiben letárgyalta a javaslatot 
1935* februárjában, majd "Az erdőkről és a természetvédelem
ről szóló törvényjavaslat" cimen a felsőház elé terjesztették.
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Az 1935* évi IV. t.cikk háromszáztizenöt paragrafus
ból álló kódex volt és tiz cicire oszlott:

Az erdők fenntartásáról és az erdőgazdálkodásról szó- 
ló első cim hat fejezetben tartalmaz rendelkezéseket az erdők 
meghatározására és nyilvántai'tásara, az erdőgazdálkodás álta
lános, szabályaira- az erdők védelmébe, az erdőgazdasági üzem- 
tervekre, az erdőgazdálkodás szakszerű ellátására és az erdő- 
gazdasági személyzetre, véerül az erdők allamerdeszéti kérdé
seire nézve.

A második cin tiz paragrafusból állt: az erdők meg
oszlásáról szól és olyan kérdések szabályozására terjed ki, 
amelyeket az 1879* XXXI.t.cikkben foglalt erdőtörvény egyál
talán nem emlit.

A harmadik cim áz erdei termékek szállításáról szólt, 
és két fedezetre oszlott: egyik a* erdei termékeknek szaraz- 
földön való szállításával, a másik a tutajozással és fausz- 
tatással foglalkozik.

A törvény negyedik elme közérdekű erdőtelepítések 
szabályait, ötödik cime négy fejezetben az erdobirtokossági 
társulatokról szóló rendelkezéseket tartalmazta.

A törvény hatodik cime a természetvédelem joganyagára 
terjedt ki.

A hetedik cim az erdőrendeszeti hat:óságok és az erdé
szeti közig aratás szervezete tekintetében rendelkezett. Ez 
a cim szabatosan elhatárolja az erdészet hatósági és üzemi 
közigazgatásét, az Önkormányzat szellemében megállapítja a 
közigazgatási szervezetet és részletesen meghatározza az er
dészeti közigazgatás akkori kettős /hatósági és üzemi/ ágaza
tának kapcsolatait. \A törvény nyolcadik cime a bűntető rendelkezéseket 
tartalmazta.

A kilencedik cim átvette az 1923: XX. t.cikknek az 
-Országos.Erdei Alapról szóló rendelkezéseit.

A tizedik cim a vegyes, átmeneti és zárórendelkezések 
keretében értelmező szabályokat, adómérséklést, adómentessé
get és illetékmentességet megállapító tételeket, a fürdőtör
vényt és úttörvényt módosító, a megváltási és kisajátitási
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jogra, bányászatra, erdőgazdasági közösségek alakitására, er- 
döingatlan elidegenitésére. csere erdőtelepítésre, átmeneti 
fahasználatokra és átmeneti erdészeti személyzeti létszámra, 
az alföldi erdőtelepítésre és fásitásokra, végül a korábbi 
jogszabályok hatályon kivül helyezésére és a törvény végrehaj-. 
tására vonatkozó rendelkezéseket foglalta magában.

A törvényjavaslat gazdasági koncepciójában, alapelvei
ben és rendelkezéseiben,- valamint szerkezetileg a modern er
dőgazdálkodás követelményeihez alkalmazkodva, határozottan 
körvonalazott rendszerbe foglalta hazai erdőgazdálkodásunk 
minden vonatkozású kérdését.

A törvényjavaslat nem képezte a földmüvelésügyi. kor
mányzat egyoldalú munkájának összességét,'#lianem az egész er
dőgazdasági érdekeltség bevonásával történt gyűjtőmunka ered
ménye.

Bezerédj István irja a Magyar Közigazgatás akkori 
egyik számában:

"Előnye a Törvényjavaslatnak az is, hogy a korábbi 
idevonatkozó jogszabályokat is mind felöleli, válto
zatlanul vágy módosítva, és kiegészitve átveszi, 
rendszerébe szervesen beilleszti, s ezáltal a tör
vény alkalmazását nagyon megkönnyíti. Kódex, az er
dőkre vonatkozó összes, anyagi és alaki jogszabá
lyoknak 3öo egynéhány szakaszból álló tüzetes kodi
fikálása. 11

A törvényjavaslat biztosan meghatározza, mely erdők 
tartoznak a törvény hatálya alá, és milyen területeket nyil
vánítanak "szabad11 erdőnek, amelyek nem tartoznak a törvény 
hatálya alá.-

Az erdészeti kisérletügy fejlesztése is igen sarka
latos része a törvényjavaslatnak. Mint egyéb gazdasági ágaza
tokban, úgy az erdőgazdaságban is a kisérletügy hivatott az 
okszerűség és eredményesség szempontjából legalkalmasabb mód
szerekre és eszközökre rámutatni, megállapítani, hogy az 
adott talaj és klimatikus viszonyok mellett a legeredménye
sebben milyen fafajtát lehet tenyészteni.



A magyar erdőgazdaság különleges feladatainak figyH 
lembevételével helyezték-a soproni erdészeti kisérleti álló-* 
más keretei közé a püsppkladányi szikkisérleti. telepet, a 
kecskeméti homok-kisérleti telepet* A kisérleti állomások 
értékes munkájának eredményeképpen 1936-ban az erdészeti kiH 
tató és kisérletügyi intézmények nemzetközi szövetsége kong-* 
resszusáb Magyarországon tartotta* *

Gazdasági koncepció tekintetében a legmagasaobra emel 
kedik a törvényjavaslat a negyedik cimben, ahol közérdekű er
dőt elepitésekről intézkedik, amely kérdésnek törvényes ren- 1 
dezéséhez az ország megváltozott viszonyai között akkor rend- 
kivül .fontos közgazdasági érdekek fűződtek* /Ennek keretében- 
folyt az Alföld közérdekű fásitása./A törvényjavaslat értei- 
mében e célra megfelelő Összegeket kellett rendelkezésre bo
csátani*

Egészen új, nemcsak az erdőtörvényben, hanem az egész 
magyar törvényhozásban a természetvédelem szabályozása volt, 
amelyről a hatodik cim intézkedett. A törvényjavaslatnak ez 
a rés. módot nyújtott arra. hogy hazai földünk értékes ter
mészeti ritkaságait, történelmi emlékeit, valamint csodás 
természeti tájait a pusztítás ellen megóvhatták* A természet- 
védelem irányi t. ás áh oz és főfelügyeletéhez szükséges szakértői 
közreműködés kifejtésére a törvényjavaslat külön Országos 
Természetvédelmi Ta&acs létesítését irányozta elő. A törvény- 
javaslat természetvédelem szabályozásában is ‘tökéletes egé
szet alkotott és rendelkezéseiben oly utat követett, amely 
adott viszonyaink között, a gyakorlati élet számára is fel
tétlenül járható volt. így pl. nem alkalmazta a természetvé
delemnek u.n. "nemzeti parkok" kih'asitása által való mód
ját, mert ez akkori nehéz gazdasági viszonyaink között megva
lósíthatatlan lett volna. E helyett a "tájvédelmi körzet" 
kihasítását alkalmazta, aminél a célt a területek gazdasági, 
használatának megfelelő szabályozásával is meg lehetett való
sítani. A túristaség végleges, részletes szabályozása nem ke
rült a törvényjavaslatba beillesztésre, erre nézve külön tör
vény megszerkesztését tervezték.

Dr.Fluck András "Erdészeti igazgatásunk átszervezése” 
c. munkájában a "Magyar Közigazgatás Könyvtára" sorozat
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számában /1936/ a következőket irja: "Az új erdőtörvény-ja
vaslat szerkesztőjére várt a feladat, hogy az 1923: XVIII, 
t.cikk tapasztalatai alapján meg nem felelőnek bizonyult er
dőgazdasági szervezetet a modern szervezéstan elemeinek meg
felelően újjászervezze. Az új szabályozásnak kettős célt kel
lett maga elé tűznie: 1. az igazgatási /államerdészeti/ és 
üzemi szervezet szeparálását, 2. az igazgatási szervezet 
négyes tagozatának megszüntetését. E kettős feladatot a ja
vaslat és az ennek alapján keletkezett törvény a következő
képpen oldotta meg. Elsősorban is élesen elkülöniti egymástól 
a/ az üzemi /kincstári/ ágazatot és b/ az igazgatási /államer
dészeti/ ágazatot.

Üzemi ágazat: az állami erdőgazdaságok kezelését, to
vábbá az olyan erdőgazdaságok kezelését, amelyekben a földmű
velésügyi miniszter külön megállapodás alapján a termelési és 
egyéb erdőgazdasági munkák szakszerű elvégeztetését is elvál
lalta, a m.kir. erdőhivatalok látják el /234 §/. Az erdőhi
vatalok közvetlenül az illetékes erdőigazgatóságnak vannak 
alárendelve, ameiv irányitja és ellenőrzi működésűket /232 és 
254 §/.

Igazgatási ágazat: A törvényjavaslat szerint a tulaj
donképpeni igazgatási ágazat hármas tagozatú szervezeten 
nyugszik: az igazgatás felsőfokú szerve: a földművel ésügyi 
miniszter, középfokú szerve: az erdőigazgatóság, alsófokú. 
szerve: az erdőfelügyelőség.

Az erdészet-* igazgatás szervezetében - az üzemi és az 
igazgatási ágazat szétválasztásán felül - a legnagyobb jelen
tőségű változást az erdőfelügyelőségek szervezése, azaz az 
erdőfelügyel ői hivatal és az /állami/ erdőhivatal összevoná
sa jelenti.

Az állami hivatalok székhelyi elhelyezése tekinteté
ben a személyzeti létszámok érintetlenül hagyása mellett a 
felügyelői hivatalt összevonták a székhelyén működő vagy a 
székhelyétől nem távol székelő /állami/hivatalokkal.11

Az erdők fenntartásáról és szakszerű kezelésűkről szó
ló intézkedés a törvényjavaslat egyik alap-pillére. Ennek el
érését úgy bi z.tositotta a javaslat9 hogy a korlátozó rendel- 
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kezéseket, amelyek eddig csak a korlátolt forgalmú erdők ke
zelésére nézve állottak fenn, a magánerdőkre is kiterjesztet
te.

Érdekes újitása volt a törvényjavaslatnak a váltógaz
dálkodás engedélyezése, ami az Alföld viszonylatában birt 
nagy jelentőséggel# Kötelező űzemtervet rendelt el a Javaslat 
az összes erdőkre nézve. Méltányosságból 5oo holdon aluli er
dőbirtoknál egyszerű üzemtervvel-megelégedett, mig 2o holdon 
aluli erdőterületnél módot adott arra. hogy az erdőrendészéti 
hatóság az üzemtervtől teljesen eltekinthessen. A 3oo holdig 
terjedő magánerdő üzemtervének költségeit a kincstér vállal
ta magára, úgyhogy a kisebb magánbirtokosok minden költség 
nélkül juthattak rendes erdőgazdasági üzemtervhez, ami az er
dészet vonatkozásában szükséges tervszerű ügykezelés szempont
jából volt igen fontos.

Az erdők fenntartása és a jövőre való biztosítása . 
szükségessé tette, hogy a rendkívüli fahasználatok engedélye
zése is meglehetősen szűk keretek közé legyen szoritva: a 
törvényjavaslat az engedélyezés lehetőségét és keretét hatá
rozottan megszabta#

Balás P. Elemér irja a következhet: "A Törvényjavas
lat büntető rendelkezéseinek gerince az erdei kihágás, amely 
minden tekintetben valóságos bűncselekmény. Az erdei kihágá
sok mellett azonban megtartja a javaslat az erdőrendészeti 
áthágás külön kategóriáját, amely sokban a bűncselekmény 
jellp.gét mutatja, azonban nem tartozik a kihágások közé, ha
nem önálló anyagi és eljárási rendelkezések alatt áll."

A törvényjavaslat "Részletes indokolása" a következő
képpen szövegez: "Az erdei kihágások csoportjába azon bünte
tendő cselekmények somzhatók, amelyeket idegen személyek má
sok erdejében vagy erdővel egy tekintet alá eső ingatlanain, 
természetvédelmi területein, gazdasági fásításaiban követnek 
el azáltal, hogy akár az ott található növényzet, fatermékek 
vagy egyéb termékek és anyagok eltulájdonitásával vagy még- 
rongálásával, akár bármi más módon az ingatlan vagy a termék 
tulajdonosának kárt okoznak, az erdei áthágások csoportjába
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azok a büntetendő cselekmények sorozhatok, amelyeket olyan 
-/mélyek, akikre az erdészet** törvények kötelességeket rónak 

/erdőknek, természetvédelmi területeknek, gazdasági fásítások
nak és az erdészeti törvények hatálya alá eső egyéb területek
nek tulajdonosai azáltal követnek el, hogy az erdészeti 
jogszabályokban meghatározott kötelességeiknek meg nem felel
nek, a jogszabályok által szerzett jogaikkal visszaélnek, 
vagy általában a hatóságoknak a jogszabályok alapjón tett ren 
delkezéseit megszegik vagy figyelmen kivül hagyj ák.IT

Az 1935* évi IV. törvénycikk jelentőségében a követ- 
/ ■— kezőket mutatja: A magánerdőgazdálkodás szinte korlátlan sza

badsága sem Magyarországon, sem a többi európai‘államokban 
sem bizonyult már az akkori időkben seti előnyösnek. Hazai vo
nathozásban éppen az ebből keletkező igen káros, sőt vészes 
helyzetet kellett az új magyar erdőtörvénynek orvosolnia.
Az új törvényjavaslat nagyon mélyen belenyúlt az akkori egyé
ni szabadságba, és erősen korlátozta az egyéni tulajdonjog /szabad gyak óriás át; biztosította avz állam erős ellenőrző sze
repét és beleszólási jogát a magán erdőbirtokok,felett. Az 
új erdőtörvény korszakalkotó munka volt: elébe ment a teljes 
államositásnak. A magántulajdonban levő erdőknek a koz javára, 
modern, szakemberek által vehetett gazdaságát irta elő és ez
zel megóvni kivánta erdőinket a további tervszerűtlen irtás
tól és biztosította egyúttal az új, további erdőgazdaság alap
jául szolgáló facsemete-telepitéseket.

Az új magyar erdőtörvény az ország akkori gazdasági 
életének jelentős ágát teljes egészében felölelte. Szociálpo
litikai szempontból' igen fontos rendelkezéseket tartalmazott 
a tekintetben, hogy kötelezte a magán-erdőbirtokosokat meg
határozott számú fiatal erdész iskoláztatására és alkalmaz
tatására: ezáltal biztosította egy új, fiatal erdésznemzedék 
szakszerű tanitását és életlehetőségeik megteremtését.
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AZ ERDŐMUNKÁSOKRÓL SZÓLÓ TÉRVÉNY 75 ÉVES 

Dr. Márkus László

A XIX. század harmadik harmadában hazánkban befeje
ződött a jobbágyság megszűnését követő birtokrendezés, s ez
zel egyidejűleg tisztázódott az erdők tulajdona is. A kapita
lista termei ési viszonyoknak megfelelően átalakult az ipari 
és agrárgazdasági termelési a közlekedési illetve szállitási 
viszonyok a vasútépítések következtében megjavultak. Hatalmas 
méret'1* épitkezések indultak meg. Mindez az erdők soha nem lá
tott pusztitását "eredményezte11. A tőkeszegény, az erdő va
lódi értékét és a piaci viszonyodat nem ismerő, új és régi 
erdőtulajdonosok lábon, legtöbbször értéken aluli összegért 
adták el erdeik fáját a gombamódra szaporodó élelmes vállal
kozóknak. A nagyarányú fakitermelések a helyi lakossággal il
letve munkaerővel már nem voltak megoldhatók. Megindult a fa
vágók messze vidéki munkára való "szervezése11.

A toborzók - nem egy esetben - a valóságnak meg nem 
felelő körülményi közlésével, felelőtlen Ígéretekkel csábí
tották messze idegenbe az erdei munkásokat. A helyszínre ér
kezés után derült csak ki a rászedés. Az erdei munkások mai 
szemel hihetetlennek tűnő kizsákmányolása és becsapása olyan 
méreteket öltött, hogy a törvényes szabályozás nem volt elke
rülhető •

A korabeli Erdészeti Lapokban olvashatjuk, hogy a vo
natkozó törvényjavaslatot előzetesen egy értekezlet tárgyal
ta meg, amelyen számos erdőgazda vett r é s z t . A  törvény- 
tervezet készitőit az'a felfogás vezette, "hogy a felek 
szerződési szabadságának bigfrositása mellett a törvényhozás
nak nemcsak jósa, de hivatása is parancsoló vagy tiltó ren
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delkezést felállítani ott, ahol az egyik fél a másik féllel
szemben a visszaélés útjára léphet, nemcsak azért, [hogy. az
egyes felek jogos, érdekét megoltalmazza, hanem azért is, mert
a munkás- visszaélése a termelésnek lehet megbénitója, a munkar
adó visszaélése pedig a társadalmi és gazdasági fejlődés össz-

/2/hangjának megzavarására, nyújt anyagot." ' '

A törvényjavaslat a foldmiveiés- és az igazságügyi 
parlamenti bizottság véleménvezése után került a képviselőház 
elé, ahol azt vita nélkül elfogadtak7 *' ., "Az erdömunkások- 
ról" szóló 1900. évi 27* te. 1900. évi december hó 14-én nyert 
szentesítést, és a következő év május 1-én lépett érvénybe'-^.

A mezőgazdasági munkások jogviszonyáról alkotott ko
rábbi törvény és az erdei munkásokról szóló céljában, felépí
tésében és megoldási módjaiban nagy megegyezést mutat. Az er
dőmunkásokról szóló törvény és annak végrehajt*ási utasítása 
ismételten hivatkozik a mezőgazdasági munkásokról szólóra. 
Egyes esetekben pl. a munkás-szervezkedés megtiltására és 
megtorlására azonos intézkedést ir elő.^/

A törvény szerint annak, aki fakitermelésnél, az er
dei termékek szállításánál és az azzal kapcsolatos munkála
toknál, valamint az erdőgazdaság egyéb munkálatainál munka 
teljesítésére mint munkás vagy napszámos szerződött, munkás- 
' igazolvánnyal kellett rendelkeznie. A törvény olyan kisbirto
kosra * nem vonatkozott, aki csak átmenetileg vállalt erdei 
munkát. Munkásigazolványt a 14 évet betöltött kiskorú is kap
hatott állandó lakhelyének községi elöljáróságától, ha saját 
fenntartásáról gondoskodott. Munkásigazolvánnyal nem rendel
kezők szerződésileg, biztosított jogaikat a közigazgatási ha
tóság előtt nem érvényesíthették.

A szerződés feltételeinek megállapítása szabad egyez
kedés tárgya volt. A törvénnyel ellenkező megállapodások azon
ban érvénytelenek voltak. Az Írásos szerződést egy hatósági, 
vagy két egyéb tanúnak is alá kellett irni annak igazolására, 
hogy a szerződést a munkások előtt felolvasták, anyanyelvü
kön megmagyarázták és azok azt elfogadták. A szerződésben ki 
kellett térni:



- a munka nemének, időtartamának és mennyiségének megjelölé
sére;

- a 'munkabérre;
- a- munkások szállításának költségeire, az el ólegekre, a 
szerszámokra, az e1 szállásolásra- a tüzelőanyagra és az 
.ivóvíz szállításra.

Ha a munkások nem közös múnkatéren, közösen teljesí
tendő* munkára vállalkoznak, egyetemleges kötelezettséget nem 
volt szabad megállapítani.

A visszaélések megakadályozása érdekében intézkedett 
a törvény úgy. hogy az idegein törvényhatóság területén vég
zendő munkára toborzó vállalkozónak illetve megbízottjának 
a községi elöljáróságon jelentkezni kellett. Kihágást köve
tett el, aki a munkástól szerződtetéséért anyagi előnyöket 
kötött ki, vagy ilyeneket elfogadott. Megbüntették azt a to- 
borzót, aki a munka minősége, a bérfeltételek, a kereseti vi
szonyok fe1 61 a valóságnak meg nem felelőt közölt, és alapta
lan ígéretekkel szándékosan megtévesztette a munkásokat. Bün
tetés alá esett a már leszerződött munkások elcsábitója is.

Ha a munka elemi csapás vagy egyéb akadály /árviz, 
széldöntés, tűz, hófúvás stb./ miatt egyhuzamban 3 napon át 
nem volt megkezdhető illetve folytatható, a munkások, ameny- 
nyiben munkabérüket nem egy bizonyos meghatározott,, összegben 
állapították meg, az előleg illetve a kölcsön megtérítésének 
vagy biztosításának kötelezettsége mellett a szerződéstől el- 
áJLlhattak. Ez esetben az odaszállitási költségek megtéríté
sére a munkások nem voltak kötelezhetők.

A törvény a csalásoknak és a megkárosításoknak akart 
határt szabni, amikor a munka mennyiségének, mérésének és a 
munkabérek kiszámításának módjáról intézkedett. A munka meny
nyi? égének megállapításakor illetve méréáekor a niteles mér
tékeket és eszközöket, valamint - egyéb megegyezés hiján - 
az állami erdők kezelésénél fennálló szabályokat kellett al
kalmazni. A felmért teljesítmény után a munkabért fillér pon
tossággal kellett elszámolni és fizetni. A kerekítés ugyanis
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sokszor egy, esetleg másfél ,napi munkabér elvesztésével is 
sújthatta a munkást. A munkaadó a munkások által okozott kár 
értéke erejéig a munkabért visszatarthatta.

Rengeteg visszaélés volt abból, hogy egyes vállalko
zók általában silány minőségű, sokszor romlott, emellett mé
regdrágán felszámolt áruval fizettek. Éppen ezért a-törvény 
úgy- intézkedett, hogy tilos a munkások bérét szeszes italok
kal vagy árucikkekkel egészben vagy részben megváltani, és a 
munkaadónál vagy az általa kijelölt helyen való vásárlásra 
kötelezni.

Sok anomália volt a munkás kantinok üzemeltetése ko
rul is. A törvény ezért elrendelte, hogy a munkások élelme
zésére létesült kantinok tulajdonosai az ételek és italok ár
jegyzékét az üzlet megindulása előtt* azután pedig havonként 
a hatóságnak mutassák be. Ha visszaéléseket követtek el, ên
gedélyüket bevontak. Azt a vállalkozót, akit két éven telül 
két izben a munkások megkárosítása miatt jogerősen elitéltek 
a közületi mimkavállalásból kizárták.

A munkaadó jogosult volt a szerződés felbontására,

- ha a munkaadót a munkás tettleg bántalmazta vagy vagyona 
ellen büntetendő cselekményt követett el, vagy 'ilyet meg
kísérelt;

- ha előnyök biztosítása érdekében a munkástársait sztrájk
ra szervezte,, ilyen célú összejövetelekre helyiséget áten
gedett vagy ilyeneken résztvett;

- ha a sztrájkoló munkásokat nyilvánosan fel dics érte, vagy 
azok számára adományt gyűjtött;

- ha betegség miatt munkaképtelenné vált;
- általában, ha a szerződés kötelezettségének teljesítését 

megtagadta.

A munkás a szerződés felbontására jogosult volt:

- ha a munkaadó vagy megbízottja tettleg bántalmazta, vagyona 
ellen irányuló büntetendő cselekményt követett el, vagy
ilyent kísérelt meg;
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- he, betegsége miatt munkaképt elenné vált;
- ha katonai szolgálatra behívták;
- ha a munkaadó vele szemben a szerződés megállapodásait vagy 

a törvény rendelkezéseit nem tartotta meg.

A szerződés felbontása esetében a munkásnak a jogos 
levonások mellett csak a ténylegesen megjáró munkabért kel
lett kifizetni.- Ha a munkaadó egy vagy több munkással szem
ben a szerződést felbontotta, ez a többi munkást nem jogosí
totta fel a szerződés felbontására. Az egyes, munkásokkal szén 
ben érvényesíthető bontó okok sen^ adtak lehetőséget a munkai
adénak arra. hogy a szerződést a többi munkással szemben is 
'felbontsa*

A törvénv külön íe.iezete intézkedett a napszámosokról, 
'akiknek munkí-Jiapja "napfelkeltétől napnyugtáig számit tátik, 
mely időre a napszámosoknak délben egy egész órai, április 
15-töl szeptember Jo-ig pedig reggel és délután is egy-egy 
félórái szünidő számittatik.11 A napszámosoknak a munka tarta
ma - ha más megállapodás nem volt - egy napi arankára terjedt.
Ha a napszámos a meghatározott időben nem jelent meg, vagy a 
munkát abbahegyva igazolatlanul távozott, va munkaadó kérésére 
előzetes tárgyalás nélkül hátósagilag kivezették-. Ka ezután 
sem kezdte meg illetve folytatta a munkát, pénzbüntetésre Ítél
ték. Látji’k, hosy a törvény minden körülmények között biztosí
tani akarta a munkaerőt, és e~ért nem riadt vissza még a kar
hatalom alkalmazásától sem. Ezzel a szokott jobbágyok visz- 
szaszállitasára emlékeztető feudális eljárást" elevenítette 
'fel, éppen ezért "rabszolga-törvényM-nek nevezte el a munkás
ság ezt a rendelkezést.

A törvény külön fe.iezetbe .foglalta össze a büntető 
határozatokat, amelyekről az előzőekben részletesen volt szó. 
Általában a törvény rendelkezéseinek figyelmen kivül hagyása ki
hágásnak minősült és rövid idejű elzárással és pénzbüntetéssel) 
sújtottá az elitéltet. Ha a szerződést vagy a törvényt a mun
kaadó intézkedésre jogosult megbízottja szegte .meg, a bünte
tést a megbízottal szemben alkalmazták. Ka a munkás a kisza
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bott pénzbüntetést 48 óra alatt le nem fizette, a megállapí
tott szabadságvesztési büntetés azonnal végrehajtható volt*

A törvényben megállapított kihágások és kisebb bérkö
vetelések ügyében a* közigazgatási hatóság által hozott két,- 
érdemben egybehangzó határozat ellen fellebbezésnek volt he
lye* A sértett altkor sem fellebbezhetett, ha a másodfokú ha
tóság az elsőfokú hatóság tál kiszabott büntetést súlyosbí
totta; valamint a vádlott sem fellebbezhetett, ha a másodfo
kú hatóság a büntetését enyhítette. A közigazgatási hatóság 
elé tartozó ügyek uinden fokozaton'soronkívüliséget élveztek.

Az Erdészeti Lapok 19ol. évi 1. száma teljes egészé- 
/n /ben leközölte a törvényt7 <r • Ugyanezen számban, név nélkül

"Az erdőmunkásokróln -címmel olvashatjuk a törvény értékeiéig /
sét' . A közlemény megállapítja, hogy a törvényre szükség 
volt, mert Maki az utolsó lo-15 évben erdei munkásokat nagyobb 
számban alkalmazott,^nem egy esetben sajnos tapasztalhatta, 
hogy még olyan vidékekén is, ahol nemrég a munkaadó és a mun
kás között még tel jesen patriarchalis viszony állott fenn, ez 
a viszony megzavarodott és sok munkás az elvállalt munka ott- 
hagyásáv&l másfelé szegődött, vagy más úton-módon akasztot
ta meg az erdei üzem rendes menetét a munkaadó kisebb-nagyobb 
káréira.11

‘•Másrészről azonban •••• a munkások érdeke is sürgő
sen megkívánta a szóbanforgó törvény létrejöttét A mun
kások elég gyakran, különféle úton-módon kizsákmányoltattak, 
ami nem*is volt mindig nehéz 'feladat11, helyenként talán rész
ben ebben a körülményben kereshető a nép elszegényedése és 
-a kivándorlási hájlamának megnövekedése. A kincstári birto
kokon, ahol az élelmiszer raktárak f elállításával, a társlá
dák reformálásával és egyéb eszközökkel az állam a nép segít
ségére sietett, természetszerűen nem fajultak el a viszonyok 
annyira.

A törvény egyes rendelkezéseinek ismertetése után az
zal folytatja, hogy "őszintén óhajtjuk, hogy az erdőciunk ás ok
ról szóló törvény olyan rendezett viszonyok útját egyengesse,
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amelyek között az un. munkáskérdés - az erdőgazdaságtól távol 
tartassák.11

Visszaemlékezésünkben feldolgoztuk a vonatkozó tör
vényeket, azok parlamenti tárgyal.o dokumentumait, a 
rendeleteke.t, és az Erdészeti Lap oki: található Sudósit ásó
kat, reagálásokat. A teljés képhez tartozik még az egykori 
sajtóvisszhang felderítése is. Ez már folyamatban van.

JEGYZETEK

1. Az első tudósítást az erdei munkások jogviszonyainak sza
bályozásáról az Erdészeti Lapok 1900. évi áprilisi számá
ban találjuk me^ /374-« old./: "Ezt a törvényjavaslatot, 
amelyet dr. Daranyi Ignác földmivelésügyi miniszter "úr az 
1900. évi állami költségvetés alkalmával a Képviselőház
ban is bejelentett, április hó ’9-én egy értekezlet tár
gyalta, amelyen számos erdőgazda vett részt. Mihelyt a 
.iavaslat nyilvánosságra kerül, bővebben fogjuk ismertet
ni."

2. Indokolás "Az erdőmunkásokról" szóló törvényjavaslathoz. 
Képvh. iromány. 1896-19ol. XXIX. kötet 176-179*
Melléklet S4ő számú irományhoz.

5* A földmivelésügyi bizottság jelentése "Az erdőmunkáusokról" 
szóló törvényjavaslat tárgyában.
Képvh. iromány 1896-19ol. XXIX. kötet 234-.o. 9o3* szám.
A javaslatot a bizottság általánosságban elfogadta, csu
pán néhány, a lényeget nem érintő módosítást javasolt.
A javaslat 19oo. május 23-án kelt.
A földmivelésügyi bizottság elnöke Dr. Bedő Albert, állam
titkár, országos főerdőmester volt.t 

4., Az igazságügyi bizottság jelentése !fAz erdőmunkásokról" 
szóló, törvényjavaslatról.
Képvh. iromány 1896-19ol. XXIX. kötet 235*0.
1-ső melléklet a 9o3 számú irományhoz. Az igazságügyi bi
zottság a javaslatot általánosságban elfogadásra ajánlot
ta, lényeges módosítást nem tartalmazott. 19oo. okt. 18- 
án kelt.

5» A parlamenti tárgyalása a törvénynek 19oo. október 22-én 
volt. A törvény javaslat a földmivelésügyi és az igazság
ügyi bizottság véleményezése után került a parlament elé, 
ahol általánosságban elfogadták. ^Csupán Rcszival Trencsé- 
nyi képviselő javasolt néhány egészen jelentéktelen sti- 
láris módosítást.
Képvh. napló, 1896-19ol. XXX. kötet 129-I3o. old.
Az Erdészeti Lapok novemberi számában /llo5* old./ négyso
ros hir volt arról, hogy a törvényjavaslatot a Képviselő
ház letárgyalta.



Az 19oc. évi XXVIII* tc-et az "Országos Tervénytár”-csn 
19oo. dec^ 20-án. hirdették ki*

’6. 1^98* évi ±1. te* a munkaadók és a mezőgazdasági munkások 
közötti jogviszonyok szabályozásáról. A földmivelésügyi 
m.kir miniszter 1898. évi 2ooo éln. számú rendelete.
Magyar Rendeletek Tára. 1898. I. 299-363*old.

7* Erdészeti Lapok. 19ol. I. füzet 42-35* old. Erdészeti Ren- ; 
deletek Tára 19oo. évi XXViII. törvénycikk az erdömunkások-i; 
ról.

8* Erdészeti Lapok. 19ol. I. füzet /22-24. old./* Az erdomun- 
kásokról.
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TISZACSEGE ÉS EGYEK KÖZSÉGEK ERDEINEK TÖRTÉNETE 
A HELYNEVEK TÜKRÉBEN

Wittnér Ferenc

Tiszacsege és Egyek községek Hajdú-Bihar negye délnyu
gati részén fokszenek. Közigazgatásilag a cult század közepé
ig Szabolcs vármegyéhez tartoztak. 1876. szeptember 1-én a ko- 
rácbx na jdu Kerületből és néhány Szabolcs megyei községből 
alakult meg Hajdú vármegye. Az 1876-i XXXIII. te. Tiszacsegét 
és Egyeket is Hajdú vármegyéhez csatolta.

Tiszacsege és Egyek községek egymás ipe^lett, a Horto- 
bégy pusztától délnyugatra, a ^isza, mellett fekszenek. Tisza
csege é3jakon Ujszentmargitával, Egyek délen Tiszafüreddel ha
táros.

A Hortobágy pusztát a ^isza árt érül ététől egy kb. 5-lo 
km széles terület választja el. A hosszan elnyúló keskeny föld
sáv a pleisztocén végén a Sajó-Hemád hordalékkúpjának déli 
részét alkotta, s e terület ma is néhány méterrel a Hortobágy 
térszine fölé emelkedik. E térszin nem olyan egyenletesen sik, 
mint a Hortobágy, formáinak csak finoman érzékelhető különb
ségeit a ^isza alakitgatta ki. A térszin kiemelkedő részeit az 
un. parti dúlnék képezik, ezek Tiszacsegén és Egy eken is megta
lálhatók. ..szacsege határát ezek a ff is zával csaknem párhuzamo
san futó - Homokhát, Lyukashalom, Nagymajor, Godolyahát nevű
- dombok osztják ketté. Azt a magaslatot is, ahol a falu köz
pontja található, a Tisza hordta össze. Az ilyen képződménye
ket, amelyből Tiszacsege és Egyek határában többet is találunk, 
a szakirodalom övzátonyoknak nevezi.
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A Tiszának a két falu életében mindig döntő jelentősé
ge v^lt. A Tisza vízjárása szabta meg a települések helyét, a 
faluk kialakulásának menetét.

£ ^isza szabályozása előtt a viz szabadon járta a kör
nyéket, s a széles ártereken szétömlött viz lassú visszahúzó
dása évszázadokig erősen befolyásolta a szántók és legelők 
igénybevételének mértékét. A nagy ár-vizek idején nemcsak a 
szántókat és a réteket ostromolták a hullámok, hanem a két fa- 
.lu alacsonyabban fekvő részeit is elborította a viz.

A Tisza Tiszacsegén régen egy hatalmas kanyarral'köz
vetlenül a falu aiatt folyt ‘el. Síinek a nagy kanyarnak az át
vágására 185'+-ben került sor. A védő gátak kiépítését a követ
kező évben kezdték meg és 1856-ban be is fejezték. Eszel a Ti
szát másfél kilométerrel eltávolították a falutól s eruiek kö
vetkeztében a falu árvízmentes, művelhető területe megkétsze
reződött. A Tiszaköze nevű határrészt nem választotta el töb
bé a folyó á falutól. A Kolttisza medre lassan feltöltodik, 
egy része kitűnő erdők tenyészhelye.

Tiszacsege határában, az árvízmentes donrbokori már a 
kőkorszak embere is megtelepedett. E vidék első ismert lakói 
a kelták voltak, de szarmaták is lakták e tájat. A Lyukashalom 
és a íuszlikadomb helyén előkerült neolit kő, réz-, bronz—  és 
koravaskori leletanyag arra mutat, hős,, itt az ember a termé
szet által olyan jól védett helyre talált, ahol újra és újra 
megtelepedhetett. Később avarok költöztek e vidékre, a Tisza- 
csegé^ és Egveken talált késo-avarkori temetek és leletek is 
amel lett szólnak, hogy a honfoglaló magyarok avarokat talál
tak ezen a környéken.

A két falu-létrejöttének időpontja az idők homályába 
vész. Azt azonban tudjuk, hogy e települések a Tiszán átvezető 
révek miatt már korán fontos szerephez jutottak. A tiszacsegei 
rév jelentőségét az adta, hogy a Tiszát itt szelte át az az 
útvonal, amely Erdély városait kötötte össze Budával. A Tisza 
itteni szakasza, lassú folyása és viszonylag csekély szélessé- 
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ge miatt alkalmas volt az átkelésre. Sajnos, háborúk idején a 
hadvezérek is tudták ezt s ezért sokszor került lybe a fa
lu.

A két falu határa soha nem Ivóit olyan sivur ;:.int a 
Hortobágy puszta. Határúkban mindig is voltak szórvány erdők, 
úgynevezett kerek erdők. Ezek .azonban kis terjedelmű erdők lé
vén, a történelem során elpusztulteV és ma már csak az egykori 
okmányok és a helynevek utalnak rájuk. A két falu határában 
ma található erdők, az Ohati erdő kivételével, mind az erdőtör
vények hatására történt telepitések.

Egyek határa már évszázadok óta az Egri Káptalan bir
toka, mig Tiszacsege mindig is földesúri birtok volt. A birto
kosok gyakran változtak, a falu sokszor cserélt gazdát. A' kora
beli oklevelekből tudjuk, hogy 1461-ben Parlagi Pál szerezte 
meg a csegei erdőt a falu felével együtt. A másik évben a falu 
többi része is az övé lett, úgymint a réteg /pratis/, kaszálók 
/fenetis/ és az erdők /silvis/.

A török 1541-ben elfoglalta Budát, majd hatalmát foko
zatosan kiterjesztette. Amikor a törökök a tiszántúli várak 
bevételére indultak, Egyek is és Csege is ideiglenesen elnép
telenedtek. 1552-ben a Tiszántúl jelentős része a török hó
doltságba jutott a hódoltság határa közel került a két falu
hoz hódoltsági sávba tartozó falvak a hosszú háborúskodások 
során kipusztultak* Egyek és Csege népe azonban háborús időkben 
a vizr/3l -célt morotvák által, körülzárt magasabb helyekre, szi
getikre menekült és itt talált biztos védelmet. Korabeli ok
mány szerint a gyakran ismétlődő harci cselekmények idején "a 
csegeiek a falul: pusztán, hagyván a Szilágyban vonták meg mago
kat.” A falvak szigetekre kényszerült lakossága azonban éveken 
át nem tudott békésen gazdálkodni s ezért mérhetetlenül esze
gényedett .

f
A török uralom megszűntével ,rVáradnak töröktől való 

megvétele után11, a két falu történetének új korszaka kezdődött. 
A hosszú megpróbáltatás során megritkult lakosság száma gyor
san növekedett. Egyek változatlanul papi birtok és katolikus 
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'maradt, Tiszacsege ezidőben egy liberális érzelmű földesúr,
Vay László birtoka volt.

A török kiűzését követően a csegei jobbágyok földkö
zösségben gazdálkodtak. A parlagoló művelést később a két-, 
majd a XYIIT. század derekán a háromnyomásos rendszer váltja 
f-el. A jobbágygazdaságok azonban a sok tehertétel és megpró
báltatás következtében nem tudnak stabilizálódni.

Ebből az időből már több i^ás tesz emlitést az erdők
ről. Az úrbérrendezés előtti években "a Földes uraság... tűzre 
való fát szokott a lakosoknak engedelmül adni."

Az 1767* január- 23-án kibocsátott úrbéri rendelet egy
öntetűen és országosan szabályozta a jobbágy és földesúr vi
szonyát. A rendezést megelőző felmérésből tudjuk, hogy a ti- 
szacsegeiek tűzre való fát csak az uraság különleges engedé
lyével vághattak az oh°ti erdőnek a Vay birtokba átnyúló terü
letén, vagy itt-ott a tiszai fűzesekben. Mivel igen nagy be_ 
csülete volt a fának, tüzelésre inkább nádat és szalmát hasz
náltak a jobbágyok.

A törökök kiűzetését követően a majorgazdálkodás kezd 
fellendülni. A majorsági földművelés jelentősége még csekély, 
az állattartás jövedelmezőbb. Az uraság sertésállományát az 
ohati erdőben makkoltatták.

Az 1848-a. jobbágyfelszabaditó alaptörvény nem jutta
tott földet a parasztságnak, a tiszacsegei határ zömét négy 
nagybirtok alkotta. Ezek gazdái sűrűn változtak. Küzülük szá
munkra egy birtok sorsa erdekes. A Kecskés és a Tiszaköze a 
Vayak birtoka volt, ők 1852-ben eladták a Wodianer testvéreknek, 
akiktől lo év múlva, 1862-ben á Kisújszállási Redemptus Köz
birtokosság vette meg. Az 1895-os statisztikai felmérés szerint 
Tiszacsege 24 ezer holdnyi határából ekkor 559 kh. csupán az 
erdő, ez is négy földesúr között oszlott meg. Egy-egy földbir
tokhoz csupán I00-I50 kh.v erdő tartozott. A birtokviszonyokban 
a felszabadulásig lényeges változás nem törtértt.
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A két falu határában, az erdők területe és jelentősége 
gyakran v ált o z ott. \

A történelem előtti időkben és a honfoglalás előtt az 
itt található ligeterdőknek bizonyára szerpük volt abban, hogy 
a térségben rendszeresen telepedtek meg népek. Ezek az erdő
foltok fontos óvó és búvóhelyek voltak, s itteni', a horto
bágyinál gazdagabb állatvilág is a vadászó-iial'ássó népek éle
tének jelentős tényezője v^lt. A hajdani erdők neve néha fenn
maradt, s ma mint dűlő- és helynévvel találkozunk vele. Az « 
elmúlt évtizedekben telepitett erdők rendszerint annak.a ha
tárrésznek a nevét vették fel, ahol létesültek. De találkoz
hatunk olyan erdővel is, amely nevét a néptől alakja, rajta 
hajdan vagy ma álló faállomány, az ott található állat,-vagy 
más jellegzetes tulajdonságától kapta.

A továbbiakban sorra vesszük a két község határában ta
lálható erdőket s a nevük alapján próbáljuk őket ismertetni.
Az egykori, erdő jelenlétére utaló helyneveket szintén sorra 
vesszük s azokból próbálunk sorsukra utálni.

Az erdőnevek közül számos középkori eredetű, de sok 
csak a XVIII. és XIX. században, illetve napjainkban .keletke
zett. Az erdőnevek közül találunk olyat is, amelyre magyaráza
tot adni nem tudok, pl. Orpolya, Maráz stb.

Tiszacsege határában találjuk a Tölgyerehát nevű ha
tárrészt. A XVII. században itt*még tölgyerdő állott, amit 
azonban a XVIII. században lassan teljesen kiirtottak. Ez a 
hajdani erdő, amely a Tölgyere nevű gyérvizü p^takocska mellett 
feküdt, az ohati erdőnek a tiszacsegei határba átnyúló része 
volt. A Tölgyerepatak az erdőtől kapta a nevét, sőt a belefo
lyó Erdővize erecske is.

ITiszacsege határáról az első térkép 1765-ben készült* 
1787-ben Csiszár.vMihály készített az előbbinél pontosabb, hi
telesebb térképet. Az ő térképén még szerepel a Tölgyere mel
lett fekvő tölgyerdő, de nyomát sem találjuk-más erdőnek, bi-
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zonyságul, hngy a falu. határában ezidőtájt több erdő nem 
volt.

A kocsányos tölgy mellett a régi tiszamenti ligeterdők 
legfontosabb fája a mezei szil volt, mivel a Tisza szabályozá
sáig a gyakori áradások nyomán kedvező életlehetőséget talált e 
vidéken. Csak az ármentesités után megváltozott talajviszonyok 
nyomán fellépő szilfavész pusztitotta ki szinte teljesen e vi
déken e hajdan fontos fafajunkat. A helynevek azonban ma is 
tanúskodnak egykori jelenlétéről. A Szilere patakocska tanu- 
sitja, hoery az egykori erdőben a szil is fontos fafaj volt. A 
Szilere és a Tölgyere által bezárt háromszög kiemelkedő részei 
az Orpolyahát, amelyet ma is erdő borit, valamint' Szileshaiom 
és a Szilerehát. A Szileshaiom vagy'Sziles nevű dombocska a 
rajta sokasodó szilfáktól kapta a nevét.

A Szilágy gyakran nyújtott búvóhelyet a falu lakódnak 
háborús időkben. A Szilágyot az Inta patak fogja közre, amely 
a Tisza szabályozása előtt, áradáskor mindig megtelt vizzel és 
rajta keresztül a szigetet az év nagyrészében csak csónakkal 
lehetett megközelíteni. E szigeten jó fejlődést értek el a szil
fák. Az idemenekült 'lakosságot elrejtették s épület- és tűzi
faként is felhasználást nyertek.

A Hosszúgát az ármentesités előtt a tiszacsegei révet 
kötötte össze az ároktői révvel. A töltés oldalán hatalmas 
nyárfák nőttek, de ezeket a református parókia még a múlt szás
zadban kitermeltette.

A Holt-Tisza medrének égy részét az ármentesités után 
nyárfával és fűzfával ültették be. Ezért hivják e területet ma 
is ÍTrtetés-nek. Később a fákat kitermelték és a falu terjesz
kedése során helyüket házak foglalták el.

A "Tiszaköze", vagy más nevén "Túl a Tisza" ma a falu 
legértékesebb területe. Ezt az évszázadokon át vizjárta terüle
tet a Tisza szabályozásakor hóaitották el a viztől. Legmagasabb 
részé a "Keményhát", ahol ma igen szép erdőt találunk.
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A Tisza mai árterületén találjuk az wrdögfok és a Ber- 
zsenyes nevű határrészeket. Az utóbbi név, a Börzsönyhöz ha
sonlóan fás, bokros területet jelent' « arra utal, hogy az ár
téren a kaszálókon volt h^iy fűz- és nyárfáknak, bokroknak í r .

Tiszacsege határához tartozik ma a Hortobágy puszta 
egy kisebb része is. A mai szikes legelő ismertebb helynevei, 
a Remisz és a Rekettyés utalnak rá, hogy kisebb facsoportok, 
bokros területek hajdan itt i§ voltak.

Kevésbé ismert, de jellemző helynevek a Rókás-, a. 
Szárcsás- a Gémes- és a Nyulas-fenék igazolják, hogy a vad 
sem hiányzott soha e tájról.

Egyek község erdei közül legjelentősebb az ohati erdő. 
a "Kékvérc^ék erdeje". Az ohati erdő a Tisza hajdani árterü
letének és a Hortobágy pusztának találkozásánál fekszik. Az 
erdő rendkiyül változatos talajviszonyaira a szikesség és a 
rejtett szikessé^ a jellemző. Az erdőterület nagyrészét széles, 
düneszerü hátság alkotja, amely sekély termőrétegü szikes la
pályt zár körül. Az erdő területe ma 218 ha.

iAnonymus szerint e környéket Árpád fejedelem Hohat ne
vű kún vitézének ajándékozta, innen származik az erdő neve is> 
Ohat az 122o-as években a Váradi Regestrum szerint már "meg
ült" hely volt. 1236-ban a Károlyi-kódex emlékezik meg az ohati 
erdőről. Az ohati erdő a középkorban többször cserélt gazdát. 
Debrecen szab.királyi város Bánffy Gábortól szerzett rá elő
ször zálogjogot 1679-ben. A .város tulajdonába véglegesen%1854- 
ben került.

Az ohati erdő zárt erdőtest. 1838-ból származó adatok 
szerint az erdő területe ekkor 335 hold volt, ebből 258 hold 
erdős, fás rész, 77 hold bozótos kaszáló volt. A Nagy- 
szilas 30-4-0 éves szilekből és tölgyekből, a Nagylapos és a 
Tövises Laposa közötti középső rész ritkás tölgyekből, a töb
bi rész "erdő nevelésére fordítható cserebokros területek"-ből 
állt. Az erdő első felmérését Végh Mihály végezte el 1838-ban.
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1882-ből származó adatok szerint ekkor az uralkodó fanem a 
kocs.tölgy, de az erdőterület 5° %-át a szil foglalta el.*

Az ohati erdő egészen a felszabadulásig a debreceni 
nagyerdői kerülethez tartozott felügyelet szempontjából. Az 
erdő védelmét és az erdei munkáik irányitását az erdőben lakó 
erdőőr látta el. A felszabadulás előtti utolsó évtizedekben 
Balogh József, Enyedi Béla és Földi Lajos teljesített itt szol
gálatot.

Az ohati erdőt Debrecen város sárjerdő üzemmódban ke
zelte. 1882 körül 4o éves vágásfordulót alkalmaztak és évente 
6 holdat taroltak le. A kitermelt fát, az erdőnek a várostól 
való nagy távolsága miatt, az ohati bérlőnek el.

A felszabadulás előtt az erdő zömét elődeink gazdasá
gi erdőként kezelték, kisebb részét érintetlenül hagytáJk. Es 
a ma is meglévő, reliktum erdő, elszikesedett altalajú sziki\ + tatár juharos-kocsányos tölgyes, ’195o óta természetvédelmi te
rület. Az erdő többi részét, az ősi kocsányostölgyesek helyén 
kialakult kultúrerdőt, 1972-ben helyezte védelem alá az QTVH.

Az egyeki régi határ, amint azt már emiitettem, min
dig papi birtok, volt. Régi erdőkről itt n$n találtam Írásos 
emléket, sem olyan helynevet, amely hajdani erdők emlékét őriz
né.

A község hajdani határának legértékesebb erdejét a 
felszabadulás előtt a Tisza, árterén találtuk. Ez az erdő volt 
a Maráiz. Területe 51 ha volt. Sajnos,területe a Tisza II.víz
tározóba esik s igy évekkel ezelőtt teljesen letarolták. A 
tarvágás előtt a terület kb. felén 50 év körüli, a másik felén 
Jo év köri^li magas és am. kőris állományok állták. 5 ha terü
leten már a felszabadulás után a felújítás óriás nyárral tör
tént.

A hajdani ármentesitett egyeki határban az elsp világ
háború végéig erdő egyáltalán nem volt. Az 1923. évi alföldfá-
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sitási törvény megjelenése után az Egri Káptalan itteni bir
tokán is megkezdődött az erdőtelepités. A felszabadulásig kb. 
12o ha szántót és rétet erdősitettelc be. Mély fekvésű, idő
szakosan vizállásos, mezőgazdaságilag alig hasznosítható terü
letekre kerültek az új erdők. A telepit; .eket a Margitai Erdő- 
kezelősée: végeztette, főleg az ártéri eraöből gyűjtött magas 
és am. kőris csemetékkel. Végeztek kisebb területeken akác 
csemetékkel, óriásnyár simadugványokkal és tölgymakkal is erdő
sítéseket. A két világháború között létesült a Saruka erdő, a 
Rózsás erdő, a Szentnyilasi erdő, a Kerekbozsó, a Büdöskatty, 
a Nagymogyorós, a Bikafenék, az Orditó és a Falunyilasa nevű 
erdő.

Tiszacsegén a tclgyerdő kitermelése után csak az árté
ren maradtak bokros füzesek.

A XX. század elején, korszerű erdőtörvényeink hatásá
ra, Tiszacsege határában, a Redemptus Közbirtokosság területén 
is megkezdődtek az erdőtelepítések. Uj erdőket az ártéren, a 
Holt Tiszai medrében és a Keményháton létesítettek. Az 1923* 
évi alfcldfásitási törvény elfogadása után került sor a ti
szacsege i ártéren a 65 ha-os Ördögfoki erdő telepítésére. A 
telepítés kizárólag amerikai kőrissel történt. Sajnos, a Ti
sza II. vízlépcső által előidézett magas vízállás miatt ezt az 
erdőt sem lehet többé végvágás után felújítani.

Még az első világháború után kezdődött a loo ha-os 
Keményhát-i erdő telepítése. Ma is áll még az első telepítés
ből származó 9 erdőrész 55 éves kocs.tölgy és am.kőris állo
mánya 3,3 ha-on. Ugyancsak áll még a lp/a erdőrészből mintegy 
15 ha elegyetlen kocs.tölgy állomány.

A Holt Tisza meörébön, a régi gáton belül .található 
hosszan elnyúló alakban a Tiszaalja nevű erdő, amely szintén 
a két világháború között- keletkezett. Ide magas és am.kőrist, 
kocs.tölgyet és kisebb foltokban korai .nyárat telepítettek. 
Különösen szép az Erdészet mellett található 5o éves 17 ha-os 
elegyetlen kocs.tölgy állomány.
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A tiszacsegei határban található a területátcsatolások! 
miatt a Margitai Erdőkezelőség által telepitett Határerdő egy | 
része is. Ezt az erdőt a nép alakja miatt Szalagerdőnek neve- • 
zi. Az alakja miatt kapta az ártéren található Kiserdőhefey is 
a nevétv

A felszabadulás után a csegei határban, az ohati erdő 
mellett létesült új erdő 22 ha-on. Ebből lo, ha akácos. Mivel !a tiszacsegei Erdészet dolgozói kevés akácerdővel, találkoznak, 
a lo ha akácos tisztitása keserves munka volt számukra, ezért . 
el is nevezték ezt az erdőt Golgotának.

A két háború között, az 1923 • évi alföldiásitási tör
vény nyomán az Alföldön több állami csemetekert alakult. Az 
egyik ilyen csemetekért Tiszacsegén létesült. A régi révház
ból átalakitott erdészház körül folyt a környék fásitási igé
nyeinek kielégítése céljából a nyár-, tölgy- és akáccsemeték 
nevelése.

A csemetekerthez szükséges 8 hold területet a közbir
tokosság adta* A kert kezelője fizetését az állagtól kapta, de 
az illetményföldet és fát a birtokosság adta. A csemetekerl? 
első kezelője Gábor János volt, őt követte 1942-ben Kecskés 
András, aki egészen a felszabadulásig tevékenykedett itt s a 
csemetekert mellett a birtokosság erdeit is kezelte. A cseme
tekert felügyeletét a Debreceni Erdőiga?gatóság látta el.

A felszabadulás után Tiszacsege é^ Egyek határában is 
alapvetően megváltoztak a birtokviszonyok. Az egyeki káptala
ni erdők és az ohati -erdő állami tulajdonba,^ a birtokos sági 
erdő pedig állami kezelésbe került. Az 1961. évi VII. terv* I 
végrehajtása során a megszűnt birtokosság erdeiből állami tu
lajdonba került az Ördögfok. es a Tiszaalja, mig a keményháti 
erdő négy kisújszállási termelőszövetkezet használatába került. 
Tiszacsegén 1954-ben Erdészet alakult, amely az állami erdőket 
kezelte.

Az 1947-ben megindult fásitási mozgalom Tiszacsegén is 
a Legeltetési Bizottságra épült. A Legeltetési Bizottság rendel- 
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kezett fás itható'területekkel, legelőkkel és kisebb, értékte
lenebb szántókkal. A fásítások elvégzéséhez, ápolásához mun
kaerőt is tudtak mozgósítani. Ebben az időben Tisztségén is 
még sok volt a munkáskéz s ezek foglalkoztatását az év egy részé
ben a fásítások révén sikerült megoldani. A fásitási mozgalom 
eredményeként Tiszacsegén is jelentős fásítások születtek, 
ezek az 9 évi VII. trv. végrehajtása sorén mind a ter
me lösze- . .zetek tulajdonába kerültek. A Búzakalász Tsz. tu
lajdonában vai: a Sarkad! erdő. Az TJj Élet Tsz. tulajdonában 
van egy 12 ha-os kocs.tölgy erdősáv, amely a Tiszacsegét Bal- 
mazújv áros sál ess zekető míiút mentén, a falu és Cserepes vasúti 
megállóhely közt fekszik, a Hortobágyi Nemzeti Park területén.
Az erdő szinte lezárna a pusztát, éles határt alkot a puszta 
és a Tiszát köyeto hátság között.

Az Intéban, közel a margicai. határhoz,' a Tisza vadvi
zei által hajdan elárasztott területen egy 2o ha-os jó fejlö
dé sü nyárállomány létesült.

Ezeknek a fásita k még nincs önálló nevük, a határ
ról z nevét viselik, ahol állnak. /Cserepes erdő stb./

>>yeken számottevő fásításokra a felszabadulás után 
nem került sor.

tiszacsege és Egyék erdeinek történetét tanulmányozva 
meg állapíthatjuk, hogy ekét helység-határa soha nem volt olyan 
sivár, mint a Hortobágy pusztáé. A-hajdani, ligeterdők azonban 
a torok hódoltalatt" és után, valamint a XVIII. században 
itt is elpusi ■ rak. Uj erdők telepítésére, a két falu határá
ban is csak a XX. század elején, erdőtörvényeink hatására ke
rült sor. A felszabadulás Után e két község hataraban kevés 
állami erdő létesült. A fásítási mozgalom csak Tiszacsegén ért 
el szép eredményeket.

A kát falu határában található erdők ma értékes elemei 
a tájnak, fejlesztésük, ápolásuk fontos környezetvédelmi fela
dat. .. ... . ....
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1* Papx) József: Tiszacsege. Hajdu-Bihar MegyeiMúzemnok Közle
ményei 8. Debrecen, 196?*

2. Papp József: Tiszacsege földrajzi nevei. Debrecen Kossuth 
Lajos Tudományegyetem Nyelvtudományi Intézété Magyar Nyelv
járások. Debrecen, 1967*

3. Nagy Antalné: Erdők a Hortobágyon. Erdő. 1976. 4. szán.4. Kenyeres L.-Tildy z.: Védett természeti ritkaságaink. 
Mezőgazdasági Kiadó, 196o.

5. Magyar Pál:'Alföldfásitás. I. kötet. ,196o.
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ŐT 'ERDŐFÖLDRAJZI 2ÍÉVGYÜJTEI'.IÉNYRÖL

Kovács János

A tudományos es ismeretterjesztő irodalomban egyaránt 
gyakoriak az egymást és önmagukat ismételgető könyvék. Ritka 
szerző keresi, tál alja meg az egészen új, eredeti térókat.Ép
pen ezért különösen becses az Országos Erdészeti Egyesüket 
Erdészettörténeti Szakosztálya tagjainak és az Akadémiai Ki
adó munkatársainak az a vállalkozása, melynek eredménye "Az 
erdőgazdálkodás története Magyarországon" cimü, 1975“'oon meg
jelent tanulmánykötet. Ez az úttörő könyy tizenöt szerző nagy 
műgonddal irt és kitűnően szerkesztett tizennégy tanulmányát 
tartalmazza. A népes .szerzői közösség szinte valamennyi tagja 
gazdag erdőföldrajzi névanyagot használ, mutat be dolgozatában. 
Kepzeljük el azonban a tartalmas Írásokat úgy, hogy az azokban 
szereplő üzemtervi tagok, erdőreszlstek, azaz erdcföldrájzi 
nevek helyén csak egy-egy számjegy állna, igy: 1...2...2*••1 
Ki sejtené, még ha tudna is, hogy a Bükkié nnsikról vett szá
mokról van szó, hogy az "1" a kő mázsa", a "2" a "Ki3kö- 
mázsa" és a "j>" a "Kővágó" erdőrészeket takarja, s egyben a 
bükki mészkőtermelés és - mérés egy-egy emlékét őrzi /!/.
Elég,csak erre az egy példára gondolnunk, hogy értékének meg
felelően tudjuk becsülni mindazoknak a munkásságát, akik szer
te az országban sgy-egy erdészet^keretein belül azon íóradoz- 
ak, hogy az erdőföldrajzi névanyagot összegyüjtsék, adatlap 

pokon és térképeken is rögzítsék, ne csak az utókor hasznára, 
okulására, hanem napjaink szakemberei számára is.

A névgyüjtési akció eredetéről, tartalmáról, az elmúlt 
mintegy félévtized alatt több irás jelent meg /2/. Amikor most 
bemutatjuk az eddig részbexi vagy egészében elkészített
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összeírásokat, először is munkánk felkarolójának, erkölcsi es 
.anyagi támogatójának, Ma .jer Antal professzornak, a soproni Er
dészeti és Faipari Egyetem Erdőmüveléstani Tanszéke vezetőjé
nek és másodszor az önfeláldozó gyűjtőknek tartozunk köszönet
tel nemcsak azért, hogy a körültekintő kutatással és sol? fáradt
sággal járó feladatot vállalták, hanem staért is, hogy anyagai
kat a jelen közlemény céljaira rendelkez- bocsátották. A 
gyűjteményeket az erdészeteknek nevet adó melységek betűrend
jében ismertetjük.

Káld - Farkaserdő
Vas megyében Vasvér Sárvár között a Rába árterét 

jobb oldalról magas part szegélyezi. Felette lankás, kavics
csal fedett dombhátakon 2'5 km hosszúságban és 6—lo ion 
ségben, de ma már nem összefüggően erdőterül változa
tossá a tájat, s neve emberemlékezet óta j ;.oj*ácr tu
lajdonosa után: Farkaserdő. A néphit név ve
szi eredetét, hogy régen farkas is tanyázott az erdőben Le
véltári adatok, erdőföldrajzi nevek és a szájhagy sze
rint Farkaserdő három évszázaddal ezelőtt még le ,000 ki
terjedésű volt, 30 éve viszont már csak 3 5oo ha-*' ki.
Amint arról a terület avatott-tollú erdés z-monogr'áfa ^ ár
kus László erdőmérnök /3/ megemlékezik, az erdő irodaiba ’ő- 
leg a gazdaságtörténeti tanulmányok dolgában, igen

Farkaserdő erdofoldrajzi névanyagáról a II. József 
korabeli katonai térképek ig-en kevés tájékoztatást adna*:, sze
gényes nevek tekintetében az 1857-es első kataszteri térkép 

A legkorábbi német nyelvű, megsemmisült üzemserv ISSo ko
rül készült a területről. Ennek nevei már nagyobb egy
becsengnek a maiakkal. A népi nevek számottevő .*anyada erdei 
állattartásra, marha-, birka- és lótenyésztésre utal. Szeme— 
nye község határába esik a Kergető. Bejegyertyanos erdőföld- 
rajzi nevei kö'zott ilyeneket találunk: Kostilos, ökörailás,
Gu,iás hegy. Lóhordó út, Kaidon pedig ilyeneket gyűjtöttek: 
Csikótilos, Szarvassürü, Tikvágás. Farkaserdőn faszén elő
állítására is utal egy név, éspedig a Szénégető,a Kamvasztc 
viszont a 18. századi hamuzsir-kószifcés emléket őrzi.
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Márkus László a névgyüjtésben, azok lokalizálásában 
Komáromi Dezső és László valamint Farkas József erdészekre 
támaszkodott. A gyűjtő az egyelőre korántsem teljes anyaghoz 
csatolta Farkaserdő ISSo táján készített, két lapból álló re
konstruált üzemi térképének l:14«ooo méretarányú fénymásola
tát;.

Ki svaazár
A Baranya megyében működő Kisvaszari Erdyct. őrüle

tén Reuter Camilló erdőmérnök közvetlen szakmai irányítása 
mellett három icerülotvezető erdész kapcsolódott be a gyűjtés
be s - Fants^str^n^ oi-v.-.th 5rnÖ és Sebestyén József. Az eddig 
35 névből álló' enyt egy Islo.ooo fénymásolt erdőgazda
sági üzemtérképen is rögzítették.

Az egyelőre nem teljes összeirás egyik népi neve a 
Furuluk bányász áttört éne ti esemény/re utal, éspedig 19* szá
zad végén folytatott szénkutató fúrások helyét rcgziti. A Pap- 
he.gy név az 1848-49-es szabadságharc egy névtelen bujdosó, 
majd rabságra jutott lelkes zenek emlékét menti a teljes fele
déstől. A Sarkad erdofóidrajzi névben egy török korban elpusz
tított középkori falu nyomára bukkantak a kutatók. Az egykori 
faluhelyet ma összefüggő erdő borit ja. A ív! é.sz Kemence ős 
ív!észkemence olda 1 nevek az egyetlen kisvaszari mészkőlelőhe.ly 
és mészégető múltjának fátylát lebbentik fel. Ssauorwein Ja
kab erdőőrt I939“ben szolgálattétel közben agyvérzés érte. 
Neki állított egy 1972-ben megújít jö I gyfakeresztet az. utó
kor. A hely neve ma is Szauerv/cin keros z t . 1PA3• után &y erdé
szet területen Mekényes község határában, a fenyvesben gyantát 
csapoltak. Erre utal a Gyantás- név. Mekényes hát arában ta
lálható Grábrik erdőföldrajzi név kétszeresen érdemes fi
gyelmünkre, ugyanis őrzi a helység valamikori görögkeleti val
lasd rác :>k óinak emlékét, aki lenek "gr dórik” szavát "gyertyá
nos" jelentéssel oldotta fel Reuter Camilló. A falu határában 
az államosítás után erdősítettek egy domoot. Miután korábban 
az azt övező lapályokon cukorrépa-termesztés folyt, helybe
liek névadásból ismét jól 'vizsgázván, a őrületet Cukordomb- 
nak nevezték el.
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millió erdész mánkat ár sai névgyü. 3 tő tsv-jne.., - 
eges bemutatása után illő, Hogy Reuter kiemel- 

nyi munkásságáról is szóljunk, bár e helyett 
_ két újabb, e tárgykörből készített tanulmánya/^/* 

<sines adatvilága, bátor következtetései, világos 
i a nyelvtudomány művelői körében is előkelő helyet 

.nak a tudús erdőmérnöknek* Ismertetésünk e részének
^ként az o, az erdőföldrajzi névgyüjtés egyik főcélját 

din meghatározó sorait idézzük: . a helynévtudomány és 
ynevek magyarázata, megfejtése az erdők és'erdőgazdaság 
énete részére jo~: hasznosítható, mert oly ... uényeket vi- 

.,it meg előttünk, melyekre Írásbeli nyomunk, emlékünk egyéb- 
ent nem maradt” /?/•

Rö.ltökamzsaj

Győr-Sopror. megyében, az egykori nyugatdunántúli Széche
nyi erdőbirtokon alakították a Röjtokmuzsaji Erdészetet. Xom- 
lós Géza erdőmérnök szakértő ügybuzgalma folytan jelenleg ez 
a hazai erdészet rendelkezik a legteljesebb, a legjobban do
kumentált erdőföldrajzi anyaggal* Komi6s azonban nemcsak az 
erdőföldrajzi névgyüjtésben mutat példát, hanem az erdészet- 
történeti kutatásnak is avatott művelője. Külön méltatást ér
demelnek a röjtokmuzsaji Nagyerdő történetére vonatkozó ered
ményei /6/. Ezekből tudjuk, hogy a Háryerdő ncv első Írásos 
emlitése 14-lo-ből való, 1671-ben pedig mai' többször is előfor
dul egy soproni tanúkihallgatási jegyzőkönyvben. Igaz, hogy 
nemcsak a röjtokmuzsaji erdő neveként, hanem egy nagyobb Sop-' 
ron környéki erdő jelölésére, melynek része volt a mi terüle
tünk is, éspedig egy jó száz évvel korábbi adat szerint a 
Felső Nafi-y Erdő határain belül /?/•

Koraiós körültekintő kutatásai során megtalálta 'a Na.r-- 
erdö első térképét Is, melyet Kneidinger András magy. kir. ka
marai mérnök 1764-ben rajzolt /8/.

A Nagyerdőt századunk harmadik évtizedében csatolták 
Rojtokmuzsajlioz Pusztacsalád község határától. Braőgazdasági- 
lag a kemenesalji tájhoz tartozik, azon belül pedig a Kemenesi 
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fennsik ÉKy-i csücskében terül e 
rajai tekintetben legfontosabb 
szédsága /9/«

Kcmlós 87 adatlapot
határaban egy rét a bölcse 
egy évszázadokkal ezelöt4 
atal. E gyakran feltűnő 
meg csak annyit, hogy 
korabeli térképen sir 
is dacol az idővel, 
rajzi név: a Remis 
tokát /remiszékét 
Rö j t Ö kmuz s a ci on 4 
dig nyúlóan va~ 
kövesd határé 
óta azt az e 
a szovjet r

T

azt irr 
tárán", 
ill. 
is

t

.^ossá
- egyik -Lbg'fJ a sop.o—

±yen Soponya közpon. ;S apróva-
 ̂ki. Uj, a jelenre utaló szagolt ezen a vi- 

,zalagjéra láncszerűen kapcsolódó halastavak
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rendszere. A régi Alföldre emlékeztető, Sárszentegota környé
ki szikes, erdőkkel megszakított legelők is e táj sajátossá
gaihoz tartoznak. A területen vadászerdőket alakítottak ki, 
mert hajdani pusztai,lösz- és sziki tölgyeseit, valamint ke
nyérfás ártéri ligeterdeit erre a célra ideálisnak tartják 
/10/.

E tanulmány1 szerzője 1973-ban a Mezöföldi Erdő- es 
Vadgazdaság. vezetői, közülük is első helyen Édes István fomér-. 
nők segítségével gyűjtéseket végzett a terület hat községének-! 
/Aba, Bég,1 Kálóz, Sárkor osztur, Sors zent ág óta és Soponya/ ha
tárában.

ál
Példáinkat a két leggazdagabb gyűjteméríycsoportból, 

a dégiből és a s'oponyaiból.vesszük. A dégi ..adatokért Gyu
la erdésznek, Poór Mihály és Vászoly La.i ;..»siié nyugdíjas oknak 
és dr. Hatig Antal orvosnak tartozunk köszönettel. Az egykori 
grófi kastélyparknak számos, érdekessége közül.említsük meg el
sőnek a ,helynévadó;Molland házat, amelyet holland mintára n tói 
szigetén 1.896-ban vörösfenyő cölöpökre építettek. A KccsCS- ;on- 
fa erdőföldrajzi név egy 196o-as évek elején "kipusztult száz
éves köcsögalákú somfa helyét jelzi. Tiszafában, luc-, érdél
és feketefenyőben bővelkedett az a terület, ahová csak a gróf 
léphetett.. Miért, miért nem, a helyet máig is ördögnek neve
zik.

A soponyai adatokat Kacséra Ferenc nyug. dész, Bog- 
nár Miklós műszaki Vezető és Dankc György gépkeesivezető szol
gáltatta* Ez esetben őket illeti a köszönet.

A soponyai. FeIsof ácÁnyos közkedvelt vadas;;uer:' • et, 
amelyen mesterséges facántenyésztés folyik. Ezen a vi-tken a 
nádas, vizenyős területnek Csn-uis a neve. E név esetünkben 
erdoföldrajzi névként ik szerepel. A soponyai halastavak lé-' 
tesitőjükről, Korhusz Béláról kapták a revüket, de a nép csak 
a vezetéknevet használja, Így: Korhusz. Égés a neve a Nádor 
csatorna mellett található mély, szikes területnek. A jelen
leg vadsűrüként fenntartott területen a gazt rendszeresen 
felégetik..Innen kapta nevét.
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A soponyai gyűjtemény minden alcsoportjához ltlo.ooo 
méretarányú üzemi térképlap is tartozik, de a nevek egyik ré
szének lokalizálására a gyűjtéskor, időhiány miatt nem került 
sor.

Ugofr N

Veszprém megye papai járásában a Bakonyalja és a Ba
kony erdőrengetegének egy része az ügodi Erdészet területére 
esik. Az itt látható, kincsetérő erdők alighanem az ország 
legszebb tölgyesei /és bükkösei. Itt szerzett élményeiré[emlé
kezve irta Keresztesi Béla az alábbi Ígéretes sorokat: "A m^ 
erdőmüvelői tehát a műkincsek gondos restaurátoraihoz hason
lóan igyekeznek a Bakony erdőtakaróját hajdani szépségébe 
visszaállítani, sőt a fenyők elterjesztésével még szebbé ten
ni /ll/.

Az ugodi gyűjtés Rózsai Rezső erdőmérnök munkája. Ró
zsai a gyűjtés során nyugdíjas, és aktív erdészekre támasz
kodva dolgozott. Segítőinek nevét jegyezzük le köszönetünk 
szerény jeléül: id. Bertalan Gyula, Csombó György. Fuchs And
rás, László József, Peng Ernő, id. Supán István és Ünnep Sán
dor. '"v

Következőkben figyelemkeltőnek csupán néhány tanulsá
gosabb nevet említünk. A Haszár sziklát Ma.ier Antal véleményt 
szerint alakja után nevezte el így a nép. A Német ugrató erdő
földrajzi hév népi magyarázata szerint itt az 1848-49-es sza
badságharc egyik csatájában sok osztrák-német esett el. Ki 
gondolná, hogy a Gerence patak szép nevére a nép milyen éssze
rű magyarázatot talált: a sok kis patak /séd/ összefolyásából 
születik az érdekes nevű patak, s mint azok" gerince kapta a 
hangulatos ^erence nevet. A Tolván út nevét hallva kevesen 
gondolhatnak a következő magyarázatra: ez volt az az út, ame
lyen az erdészház érintése nélkül jutottak az iharkúti, ba- 
konybéli fafaragók az erdőre. A fa minél nagyobb me:-nyiségben 
való szerzés e létkérdés volt számukra, ugyanis faszerszámok 
és faragványok készítéséből tartották el masukat. A Kz> nur/hó 
a bakonyi, bükkfából folytatott hanuzsír-egot^s egyik romjai-
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bán is látható emléke* Az épület azért is nevezetes, mert a 
hamuzsirkészitők igen ritkán épitkeztek köböl. A Mozi,tisztás 
neve az 194-5* év nagy eseménye, a felszabadulás idejére vezet 
vissza a következő hiteles adat alapjan: a jelzett évben az 
ugodi Eiőerdő területén hosszabb ideig tartózkodtak szovjet 
csapatok és rendszeresen szabadtéri, tábori filmvetítéseket 
rendeztek. A Csöbörkőháqyó a bakonyi mészégetés egyik látható 
emléke. A mészégetéssel foglalkozó ugodi Csöbör családnak 
volt itt kőfejtője és mészégető kemencéje*

+ + + + +
I

Rövid ismertetésünkben izelitőt adtunk az erdőföldraj
zi névgyüjtés eddigi eredményeit bemutató, főleg 1975“ban 
^gyűjtött anyagokból, melyeket az Erdészeti és Faipari Egyetem 
Erdőmüveléstani Tanszékén Ma.ier Antal tanszékvezető egyetemi 
tanár őriz Sopronban* A gyűjtések mindegyike kiegészítés, lo
kalizálás után külön-külön is egy-egy tanulmányt érdemelne*

Majer professzorral folytatott egyik legutóbbi beszél
getésünk során az erdőföldrajzi névgyüjtés jövőjét munkálva, 
későbbi támogatóit, gazdáit keresve jutottunk arra a gondolat
ra, hogy a Veszprémi Akadémiai Bizottság Erdészeti Szakbizott
ságán belül célszerű lenne eg^Erdőföldra.izi Munkabizottságot 
alakítani. hogy a félévtizedes múltra visszatekintő, számot
tevő eredményeket felmutató vállalkozást az eddiginél szélesebb 
alapokra tudjuk helyezni.

IRODALOM - JEGYZETEK

'1* Szilas Géza - Kolossvárz Szabolcsné? A diósgyőri kincstári uradalom erdőgazdálkodása c* "Az erdőgazdálkodás története 
Magyarországon".' Akadémiai KiadóBp. 1975 c* 161*1*2* Kovács János: A magyar erdőföldrajzi névgyüjtés kérdései.
Az OEE Érdészettortféneti Szakosztályának Közleményei VIII-X. 
Bp* 1975. I597I68 1.- , vReuter Camilló: Amiről erdőneveink mesélnek. Élet és Tudo
mány. XXVIII. évf. 25* II80-II8I. 1*
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Kovács János: Erdőrendezők az erdőföldrajzi nevek gyüjtésé- 
ért. Múzeumi Kurir, 13.sz. II. kötet 3.s,z. / 1973* dec.27.1. 
Kovács János: Gyűjtsük össze az ipolyvidéki erdők földrajzi 
neveit. Ipolyvidéki Erdők, 1973* június 4.3. Márkus László: A 'ras megyei -Farkas-erdő története a nagy- 
birtokrendszer Megszűnéséig. "Az erdőgazdálkodás története 
Magyaiországon", Akadémiai Kiadó, Bp. 1973* 243-295 1.4. Reuter Camilló: Adatok a régi magyar fa- és erdőnevek is- 
meretéhez,k, valamint "Becefa és környéke tölgyerdeinek vál
tozása néhány helynév tükrében". "Az erdőgazdálkodás törté
nete Magyarországon." Bp'. 1975* 8o-87. ill* az '513-518.1.3. 4.jegyz. Reuter második tanulmánya 318.1. .

6. Komios Géza: Adatok a röjtokmuzsaji Nagyerdő történetéhez. 
"Az erdőgazdálkodás története Magyarországon". Akadémiai 
Kiadó, Bp# 1975. 296-393.1.

7* Komlós i.m. 297.1.8. Komlós i.m. 3o2-39o.l.9. ffomlós i.m. 3o4.1.10.keresztesi Béla: Magyar erdők. Akadémiai Kiadó. Bp. 1971.
229-231.1.11.Keresztesi i.m. 293-294.1.
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A SZENTGÁLI NEMESI VADÁSZKOMPÁNIA SZABÁLYZATA, 1827. 
Nagy Domokos Imre

Előző okmánypublikációmban, amelyben a Szentgáli Ne
mesi Közbirtokosság erdészet- és vadászattötténétéré vonatko
zó dokumentumokat tettem közzé: a következőket irtam: "...Cél
szerűnek láttam, hogy mielőtt egy részletes tanulmányban vé
gigkövetném azokat az eseményeket, melyek végső fokon a szent
gáli erdők pusztulásához vezettek, és levonnám a végkövetkez
tetést, egy vagy több publikációban ismertté tegyem a források 
legjellemzőbbjeit, melyek önmagukért beszélnek*^

Ennek a sorozatnak - hiszen most már látom, hogy 
"több" publikációról lehet csak szó - következő állomásaf ez 
az okmányközlés.

I.

Maga a Szabályzat nem ismeretlen a hazai szakirodalom
ban, mert Tálasi István 194-2-es adatközlésében szerepel^/. 
Hogy mégis közlöm teljes terjedelmében, annak legfőbb oka az, 
hogy az újabb szerzők közül utoljára Vajkai használta, kivo-/X/natosan ismertette'^', de érdemben senki sem foglalkozott ve
le.

Ugyancsak indokolja a közlést okmánypublikáció-soro- 
zatom teljességének igénye, s az, hogy Tálasi közlése bár szö
veg, de nem forma és betühiv. Azonkivül a szöveget Somogyi 
Zoltán református lelkész tulajdonában lévő példány alapján 
közölte, amelyről nem dönthető el, hogy azonos-e a jelenleg 
a Veszprem megyei Levéltárban található példánnyal, s egyál
talán eredeti-e vagy :.o-oolat?
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Az adatok élfelejtődésének egyik oka vadászati histio- * 
riográfiánk nemlétében keresendő. Ezért rövid áttekintést adok^ 
a szentgáliakra vonatkozó vadászattörténeti irodalomról, melye| 
1975-ben helyhiány miatt igen rövidéi* intéztem el. \

A szentgáli királyvadászokra már Honig István felhiv- ■] 
ta a figyelmet a Vadászlapban irott sorozatában, de megelége-j 
dett III. Károly király kiváltságlevelének közlésével^/, és  ̂
részletesebben nem irt róluk. *

A figyelmet a királyvadászokra - leszámítva a szakla- 
pok vadőrzási hiradásait - Eötvös Károly terelte, aki 19o2- 
ben előadást tartott a debreceni jogakadémián-róluk/^. Tu- < 
lajdonképpen sem ezzel,Ssem a Bakony cimii könyvével^/ nem 
lenne érdemes foglalkozni, hiszen kifejezetten szépirodalmi 
jellegűek, s ami fontosabb, már Tálasi rámutatott Eötvös ada
tainak megbizhatatlanságára^^. Mivel azonban napjainkig is 
hat - és kordokumentmiként feltétlen figyelmet érdemel - mégis
csak szót kell ejteni azokról az okokról, melyek a múltra vo- j 
natkozó állításainak értékét legalábbis kétessé teszik..Azon
kívül szemlélete sem hagyhátó figyelmen kivül, mert Erősen 
"függetlenségi párti" kuruckodó alapállása jelentősen hozzá
járul ahhoz, hogy sajátosan értékelje a tényeket.i

Egyik áll it ás a pl. az, hogy a' Bakonyban a \szentgáliak 
voltak a magyar értékék megmentői, és a bakonybéli és zirc- 
apátságok "töröknél, tatárnál nagyobb ellenségek voltlik"^8^. 
Ehhez csak annyit, 'kogy ismerem mindkét apátság erdészettör^- 
ténetét, meg Szentgálét is. A zirciéről tanulmányt is irtam, ;
- de egyetlen adatot sem találtam a szentgáliakkal való érint- i 
kezésükre. Ez nem jelenti azt, hogy ilyen nem lehetett - hi-í 
szén mindkét iratanyagot alaposan megviselte a háború és az 
utána következő "papirgyüjtés" - de az biztos, hogy komoly 
problémát nem okozhattak egymásnák. A bakonybéliekkel való 
ellenségeskedésre n̂ ár t aláltam adatokat, - de mindig a szent- 
gáliak jártak a tilosban. Amin nem is csodálkozom, hiszen,még 
az alispán birtokáról is elvitték a "vidra fogó varsát "^Z. ;

Eötvöst ilyen apróságok nem zavarták, és igen lendüle
tes előadást tartott a nemesi szabadság eme védelmezőiről, ; 
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bár elismerte, hogy időnként tilosban is jártak. Azonban kie
meli, hogy emiatt senki sem merte őket figyelmeztetni, nehogy 
a restauráción másra szavazzanak. Más-kérdés, hogy ez sem 
igaz teljesen, hiszen jónéhányszor intézkedett a vármegye - bár 
elsősorban erdővédelmi ügyekben^1^ .

Azon már nem is csodálkoztam, hogy az öreg Biró é 
Vadász Biró nála a legteljesebb egyetértésben intézte a vadá
szok ügyeit. Igaz, hogy dokumentumot először én közöltem a Va
dászkompánia és a község ellentétéről^11/, de lehetetlennek 
tartom, hogy ha olyan jól ismerte a helyzetet, ne hallott vol
na erről is.

Ezután hosszú szünet, majd Tálasi István már hivatko
zott adatközlése következik. Cime ugyah kissé megtévesztő, mert 
jelenkori adatokra utal, és visszanyúl a XVIII.'századig. Is
merteti röviden a Vadászbiró 1775-ből fennmaradt eskümintáját 
/jelenleg hiányzik!/, és közli a Szabályzatot. Kiemelendő, 
hogy felhívja a figyelmet Eötvös Károly közleményeinek megbíz
hatatlanságára. Következtetéseket csak nagyon módjával von le, 
mert véleménye szerint nagyon sok adatfeltárás szükséges ahhoa, 
hogy a kérdések tisztázhatók legyenek.

Vajkai Aurél könyve 1959“ben jelent meg a falu népraj
záról, bár anyaggyűjtése^még részben a háború előtt történt/1^/. 
Röviden tekint v^gig a hagyományokon az irodalom alapján, hi
vatkozva pl. Korbinszkyre, Fényesre. Malonyayra, es név nél
kül Tálasira,de mellőzi pl. Kabinét és Földváryt/1^/, bár az 
erdészeti szakirodalmat nem hagyta teljesen figyelmen kivül. 
Fagyon sokat hivatkozik Eötvös Károlyra. Eredeti iratanyagot 
nem használt, csak a tárgyi eiplékeket. A Szabályzatot egy 
lábjegyzetben kivonatosan ismerteti/1^ .  v

Zolnay László vadászattörténeti könyvében négy oldalt 
szentelt Szentgálnals/1^  - gyakorlatilag Vajkai alapján. Tá
lasi használatának nyoma sincs. Az adatokból egészen ügyes kis 
kerek rész áll össze, de forráshasználatához fér egy-két szó.
Pl. egészen önkényesen idézi a Szabályzatot, szószerinti köz
lésnek fogva fel a Vajkai féle egyértelmű kivonatot.
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A 4. pont szerinte igy hangzik: "Aki a vadászaton meg 
nem jelenik, 12 páltza ütést kap.” A 8. pedig igy: "Vadászat
ról hazajövet a helység házánál áldomást kell innya"/1^.

Érdeme viszont, hogy idézi - Vajkai alapján - Pálótzi 
Horváth Ádám egy versrészletét, mely szerint a szentgáliak in
kább "Báchus, mint Diána szolgái”, bár szerinte ne nehézkes 
klapanicák oktalan rosszallást fejeznek ki a szentgáli mély
pince, a - Mátyás király vadászházának tulajdonított - 
>> közösség háza Afelől" /17/*

Adatok ismeretében megállapítható, hogy a rosszallás 
korántsem "oktalan".

Maksay Ferenc gazdaságtörténeti tanulmánya - korábbi 
anyaggyűjtés alapján készült - 1973-ban jelent meg^10/ A  
vadászatról természetesen csak érintőlegesen szól.

.Ezután 1975-ben én jelentkeztem már hivatkozott ok-  ̂
mányközlésemmel, melyből ezúttal különösen érdekes a 9.sz. 
okmány, a Vadászkompánia és a községi vezetés ellentétét vi
lágosan megmutató levél. /Sajnos,,bennmaradt egy sajtóhiba a 
74* oldalon: 1823 szerepel 1827 helyett./ Az azóta talált 
adatok csak megerősítenek akkor megfogalmazott álláspontom
ban. ■

Végül 1976-ban Biernaczky Szilárd foglalkozott a ki
rályvadászokkal a Nimród tavaly júiiiusi számában^1^.  Semmi 
újat nem nyújt, csupán Eötvös Károly 1902-es előadását kivo
natolja a "szentgáliákról szóló dokumentumok közül”. Ez egy
úttal jelzi a közlemény értékét is.

Meg kell még vizsgálni azt a kérdést is, hogy honnan 
került be a közfelfogásba az a téves állítás, hogy a szent
gáliak dámvadat is vittek a királyi udvarba? Az eredeti nyug
tákon ugyanis mindenütt csak szarvas /Hirsch/, őz /Reh/ és 
nyúl /Haase/ található az emlősök közül.

A hiba forrása az 1839-ben a vármegye által kiállí
tott útlevélre vezethető vissza. Ez ugyan jelenleg nem talál
ható, de ha latinul Írták] /ami valószinü, hiszen Becsbe szólt/,
6619 136



akkor az őzet a dama szóval j elölhették^20/. Erre az útiav̂ .'L-
re hivatkozott 19o2-ben, mint általa olvasott dokumentumra
Eötvös Károly, hogy özet vagy dámvadat vittek a vadászok
udvarba, Feltehetően őzről tudott a szentgáliaktól, dama
állt a szövegben, s igy oldotta fel az ellentmondást. Ezt
az "őz vagy dámvad" megoldást vette át Vajkai is/21/, noha
Tálasi már 1942-ben csak őzről ir^22/\ Zolnay viszont exyste

/ P'}/rüoeg kedvéért csak dámról7 ■p/. Biernaczky - hiszen Eötvöst 
kivonatolta - az "őz vagy dám" adatot közli, bár egyik 
csak őzet ir /2z*/#

+
\

A dokumentum 37 x 24,5 cm nagyságú keményfedelii füzet; igen 
megviselt állapodban. A felirat a boritón alig olvasható, 
lapjai kijárnak jórészt. Semmi nyoma annak, hogy a látható.] a & 
egyfolytában beleirt Szabályzaton kivül mási? is irtak volna
a füzetbe.\

Valószínűleg ez is olyan kísérlet volt a szentgáliak 
rendszabályozására, mint a számtalan erdőrenátartds, er- 

dőkezelési szabályzat, vármegyei tilalmazás vagy zár alá vé- 
tudomásulvették, aztán nem hajtották végre.

A legérdekesebb a Szabályzatba?; sok beígért ^páltzc- 
ütés", hiszen nemes emberekről volt szó! De úgy látszik 
italozást, a garázdálkodást csak igy remélték megfékezni.
/Bár ^hol a helység hadnagyát szóváltás közbén hasbalohettck 
mit "pált2a"?//25/

A dokumentumot betűhíven közlöm, a rövidítéseket fel
oldva. A rendkívüli'írásmódra zárójelbe tett felkiáltó j ellőj, r/!/ hi^om fel a figyelmet.
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II.

A bel3ü címlapon:

P R I V I L É G I Í L T  
Nemes Szent=Gááli=Királyi=

Vadász=Kompáni%nak
Jegyzőkönyve,

Készíttetett és szereztetett azon Köz
társaság Költségével 

N/emes/ Tamás Jósef Vadász Bíróságában.
Az ezer nyoltz száz húszon hetedik 

esztendőben.

Ezután a következő oldal első sorában kezdődik a szőver« fo
lyamatosan Írva.

Imé' mi minden napon halni megyünk, vadászni menvén, az Halál
hoz közelebb mégyünk. = - Ama régi Vadász Eoaunak 3zavai. 

1. Móses: R£éBzJ 25: W/erq7 32.

Bujdosunk e Világ tövises pusztáján,
De nyugszunk reménység erős vas-r.atskáján - 
Az Hajnal Szarvasát nyomozva keressük - 
Szép kies helyt legel, el megyünk, meg leo3>ik.

Lásd: Liliomok völgye. 239-ik oldal. Képes példázat alatt 
lévő Strófát.

E L Ő  B E S Z É D

Ditső emlékezetű Felséges FEJEDELMEKtol sok száz Esztendők 
előtt régi ősi ELEINK által nyert szabadsággal diszea- 
kedve élvén, s ezen szabadságnál fogva a Felséges Feje
delemhez esztendőnként beszolgáltatni szokott Erdei=Yad= 
beli ajándékunkat Vadászattal végre hajtó= társaságunk 
jelessen meg népesedvé^ ne hogy a függetlenség erőt 
végyen, sőt a jó rendtartás még nagyobb lábra állíttas
son, hogy minden jó dolgokban el hunyt Eleink nyomdokait
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követhessük, s még a késő Maradék isa látván ezen jó= 
tzél-nak, annak főj tatásának/!/ hasznos következéseit,• 
maga mindenkori békességét óhajtván, áldás mondással 
tartsa fenn; éa egyszersmind kövesse azon intézeteket /!/; 
* Szükségesnek Ítéltetvén tettzett /!/ ezen N/eme/s 
Helység és Vadász Kompánia érdemes Elöljáróinak köz meg= 
egyezéssel a vele élés véget /!/ a következendő Rend 
v/ágx7 ^örvény szabásokat nehány punktumokba fel tenni, =

A mint is =
£xord/flum7« Minthogy minden dolognak Feje és Fundamentoma 

az Isteni félelem, a jó rend tartás, a jámbor józan /!/ 
élet, a kötelesség tellyesittése /!/, és a Törvény; ahoz 
képest, hogy mind azon kötelességek megtartassanak, s 
minden Esztendőnként elől forduló*/!/ Királyi, vagy akar- 
mely Közönséges állapotbéli Vadászatban mindenek jó 
rendel /!/ menjenek, a helytelen Vadászatok megzaboláz- 
tassanak /: azon okbol /!/, hogy senki is a nem tudással 
magát ne menthesse:/ az arra rendeltetett Birák és Őrsál
lók mindenkor annak idejében Vadászat előtt, vagy a mikor 
szükségesnek Ítéltetik, ezen Törvényül szolgáló Rendsza
básokat Közönséges helyen fel olvasni, és ki hirdetni meg
rendeltetett.

Először: a Királyi Vadászatra, minden a ki azt szolgálattal 
akarja tellyesitteni /!/, ha egésséges Iffjú, vagy azt 
meggyőző ember, - Valamint ha Mester ember is, nem vala
mely alá való Inast vagy Gyermeket küldjön, hanem vagy 
Maga menjen, vagy pedig erős, és a szolgálatot meggyőző 
cselédjét küldje, - KUlömben az ollyas Gyermek, mint ha
szontalan, és egyebeknek botránkozás, visszaverettetik, 
és a gazda, mint ezen kötelességet majd mint iBak semmibe 
háj tani, s nézni akaró makats, meg büntethetik.

Másodszor. A ki a Vadászattól /!/ változni akar, annak ide- 
jeben /!/, a mikor t.i. már tudva vagyon, az illető helyen 
magét jelentse, kötelességét tellyesittse /!/, ne hogy

6619 139



osztán utóbb az elmaradással magának k£rt, vagy költsé
get, a Gondviselőnek pedig galibát ás botránkozást okoz
zon, s szerezzen.

3szor. A midőn Vadászatra ki parantaoltatnak, köteles az egész 
Vadásztársaság mindenkor rendes időben a ki rendelt hely
re megmenni, s ott egymást öszve várni a rendes időre, - 
Annakutánna /!/ kötelesség szerint Istenhez fohászkodván, 
szép módjával a Vadászathoz fogni, a kiesebb /!/ a Na
gyobbnak, - a Nagyobb a Kissebbnek illendő bet sülét'© t 
megadni, és mindenben egymást0 érteni. - - Külömben /!/ -

Negyedszer. A mely Vadász a kirendelt napon annak ebében 
megnem /!/ jelenik, - Kortamán vagy más alattbmcj dolog
ban az illető Helyen való jelentés nélkül' töl tv-...' . el idejét, 
az ollyatén Embert a Vadász=társaság reggel, a midőn Ösz
ve gyülekeznek, tizen két páltza ütésekkel, vagy pedig 
ha pénzel /!/ akarja magát meg váltani, két forint fize
téssel büntesse meg, - szabad lészen mind az által a Va
dásztársaság ezt kinek kinek vétkéhez mérsékelni .

Ötödször, a Puskások a bé=03ztás után, minekutánna /!/ már 
a megálló Helyet kikeresik, ki nézik, és megállapítjak, 
helyeket meg jbartsák,^ egyik a másik eleibe ne menjen, 
sem a pagonba /!/ alattomosan fellyebb, alább vagy hcsz- 
szába ne járkáljon.* - ezen tilalomnak által hágója is a 
4dik punktumban ki tett büntetéssel fog terheltetni. -
- Valamint szinte -

Hatodszor. Ha valaki a Vadász Kunnyóban /!/ az Öreg Vadászok 
közül valamellyiket /: azért hogy valamely Vadászt hibás 
tselekedetiért meg dorgálja, s meg feadi :/ meg támadná, 
ellene zúgolódna, s majd zenebonát inditana, az is a 
fellyebb ki tét büntetéssel terheltessék, - ha.pedig 
többször tselekszi, és mint egy fej ességből méginkább 
furdalózik, vétkéhez képest dü-plán is/büntettessék.
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Hetedszer* Kinn hálás alkalmatosságával öreg Vadászoknál, 
a kik t.i. az igazgatást vagy kormányozást viszik és ve
zetik, minthogy az ollyas emberek mindenütt és. mindenkor 
nagyobb betsbe tartatnak, kenyérért, italért, vagy más 
akarmsly /!/ ollyas állapotért *az Iffjaknak nem illik, / 
de nem is szabad alkalmatlankodni, annyuval inkább zú
golódni, okét meg támadni, vagy valamely utón, eroszakossan 
toliok /!/ el fogni, /Vmeg gondolván tartoztatván ma
gokat ara /!/ a sorra, midőn rájuk- kerül :/ ki vevén azt, 
ha valakit Önként magokhoz szollittanak /!/, v/agy/ kínál
nak, külcmben /!/ az ollyas botránkoztató 4 forintokra, 
vagy 12 páltza ütésekre, ott /!/ a hol vétett, fog bün- 
tettetni#

Nyolczadszor. a Vadászatból /!/ ha’za jövetelkor a Helység Há-r 
zánál való áldamás /!/ ital alkalmával, senkinek sem ke
nyeret, sem Csutora bort onnét ki, éa sem maga, sem más 
Házához alattomossan el vinni semmi szín alatt nem sza
bad, a ki ebben meg tapasztaltatik, azon Helyen tüstént 
N12 ‘páltza ütésekkel termeltetik. - Valamint szinte az fott, 
valamely lármát, zenebonát vagy meg támadást indító ia. - 
Nem különben

Kilentzedszer. A Vadász Biró Házánál is sem kenyeret, sem te
le vagy üres Csutorát alattomossan el* vinni nem szabad,
12 páltZc büntetés alatt. Ha pedig valaki ottan pert

versengést indittana /!/, annyival inkább zúgolód
na, vagy huzalkodást /!/ kezdene, az. oilyan ember ott, 
ahol vétett, 4 ftokra vagy 24 páltza ütésekre büntethes
sék.

NB. minden Köz Vadász Iffjaknak' pedig a Vadász Biró házá
nál h:\7a3 nélkül helyek nintsen.

Tizedszer. Minden Puskás Vadász olly készülettel menjen.-, Lö
vést magával úgy vigyen, hogy a Közönséges Lövésre tellyes- 
séggel ne bízzon, mert potom Lövésre nem mindenkor, sőt 

f igen ritkán kap, akkor adódik bizonyos Levés, mi
kor be .bizonyotedik hasznos Lövésé /!/. \
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Tizenegyedszer. A Magános Vadászat, valamint a Nyestézés /!/ 
is az Ajkai úton fellyül senkinek meg nem engedtetik 12 
forint büntetés alatt*

Nem különben *

TlzenkettSdször. Az alsó erdőn való Vadászat, mivel az üreg 
Vad, őz, Szarvas, ott ia azint úgy meg fordul, és talál- 
tátik, azon ki tett büntetés terhe alatt egy átallyában 
meg tiltatik.

Tlzenharmadszor. a Hegyi Pusztában való Vadászat, vagy Nyulá- 
szás is, mivel a Közönséges Helység Vad-álló erdeje nél
kül meg nem történhetik, azonban ők is azok Privilégium 
alatt élnek, fáésznak6, velünk együtt birtokosok, s azon 
adó bé szolgáltatás tellyesittéaével Ők is kötelesek, de 
még hogy velünk tartanak, s ezen Rendszabásnak ellene nem 
mondanak, önként reá állván, el vállalták, egy átallyában 
meg tiltatik, és pedig olfy szorossan, hogy ha alattomos- 
san is valaki ott vadászna, és ki világosodik /a mondat 
befejezetlen - NDI/

Tizennegyedszer. Minthogy némellyek és több eken sok helyte
len ̂ (fedásza tót követnek el, - annak el távoztatására egy 
átaljában Martzius lő napjától /!/ fogva September lő 
napjáig a Vadászat és Nyulászás is köz meg egyezéssel 
megtiltatik; - o^ly meghatározással, hogy senkinek semmi 
szin alatt az irtt /!/ idő alatt Nyulászni szabad nera 
lészen, - azután ís'pédíg tqak az* Ajkai utón alól: - fel
tevén azt: Hogyha valákinak valami állapotjára szUkség 
lészen, egy vagy két nyulra, abban az esetben jelentse 
magát á Helység Bírójánál, s annak engedelmével megte
heti; - ellenkező esetre, ha ki azt elmulasztván, a ti
lalmat ál.tal hágná, - a fellyebb kitett büntetés rajta 
megvetevődik. - A kiszabott nyulászásra való idő közben, 
valamint az Ajkai utón föllyül, • úgy azon alól is, és 
sehol az erdőben Őzet vagy Szarvast Magános állapotban 
agyon lőni, azt mags hasznára fordíttani /!/, vagy eladni
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senkinek meg nem engedtetik, sőt 12 Forint büntetéssel 
tiltatik*

Végig ugyanazon kéz írása. A kézirat itt - a belső címlapot 
is beleszámítva - hatodik oldal közepén végetér* A lap alja 
Üres. A következő néhány lap ki van szakítva, a füzet többi 
oldala üres.

JEGYZETEK

I. A bevezető részhez

^XAGY Domokos Ir.ro; Iratok a Szentgáli Nemesi Közbirtokosság 
erióazet es vridá^zattörténetéhez• KözlsEtsz. VIII-X/1975/í
57.

2TÁLASI Álatok a Bakony erdei életéhez. Klny. Népraj-
zi 1942/2* sz*

3VAJKAT A : Szentgál. Egy bakonyi falu néprajza. Bp* 1959*
3 3 * t

4hó Adatok a hazai vadászat történetéhez# Vadász-
írjTTTJcTT: 49-5o.
V"r A takonyból. A szent-gaáli királyi vadászok.
loLrtcor., 19a2. /Klny* Szabadság/

*sz4t a Bvkony X-II* Bp.l9o9#
""A királyi vadászatról, é3 általában a régi népi vadászatról

a naiak alir tudnak valamit, s leginkább Eötvös Károly 
ki ziűrnor:, de nem megbízható elbeszéléseit idézgetik#**
T ÁLAS T:  5* '

htr::zi /19o2/: 2*
^Nemeak*ri Kiss Sándor alispán levele Szentgál elöljáróságá

hoz, I>ü /* augusztus 9* VemL: Szentgál - Feud. Vegyes#
XI.

^CP1. 1763* november 13; 177o. július 14; 1813. augusztus 4. 
/ : ; AGY:  IratoK ••• 2*, 4* és 8* dokumentum /61-62, 64-
fc. cj 71-72* old./

11:;A'-.Y: Iratok... 9. dok./72-74. old./
340-349.

UJ: 32-34.
14U5: 33* lo* lábjegyzet egy része /6 sor!/#
~^ZOL?»’AY László: Vadászatok a régi Magyarországon# Bp. 1971# 14^-140* /Ébből másfél oldal kép*/
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i6Uö: 147,
" ‘ UQ-: 148. VAJKA l í 34. 11. lábjegyzet alapján.
^MAKSAY Ferenc: Parasztnemesi gazdálkodás Szentgálon. AtSz 

1973/1-2: 13-33; 3-4:245-300. Ebből vadászát: 245-246./
B.í.:-;RI?ACZKY Szilárd: Magyar Vadászhagyományok. Vadászatok a 

bakonyi Szenegálon. Nimród 1976/6: 262.
20 ✓ /■■ A daca szó őz értelemben való- általános használatára láad

ri szletesebben: CSŐRE PÁL: Megjegyzések a magyarországi" 
dámvad történetéhez. AtSz 1972/1-2: 112-119. Az általam 

. talált levéltápi adatok következtetéseit csak megerősítik. 
Így pl* a XVIII. században a Váci Püspökség! Uradalom la
tin irataiban a dama sző szerepel £Z.értelemben, mig a 
dárrot ceroalata néven ismerik. Pml: Váci Püspökség Gazda
sági Levéltára - Tisztiszéki jegyző-könyvek. Vol. I. és 
II'.

21VAJKAI: 33.
?Mr2khASI: 6.
2-1MlNAY.:_ 148. ,
24BTBR>iACZKY: ?62. 2 illetve 1. hasáb.
2-'*Srro lásd: HAGY: Iratok 66. és 95.
II. A ̂ szöveprköaléanez
aTelti esen elmosódott sző, "jós" ta is elképzelhető, de

úgy nincs értelme.
^Exordium = elöljáró beszéd, bevezetés, előszó.
CA sző vege elmosódott.
^Utána kihúzvasem.
ePáesznak = faiznak = fahasználati jogosultságot gyakorolnak. 

/VeszpráiTif aj sz község neve eredetileg PÁESZ, volt. Most 
jutott eszembe: hátha nem a Fájsz névről, hanem a faászás
- faizás szóból ered?!/ *

r ö v i d í t é s e k

AtSz = Agrártörténeti Szemle
Fa3c. - Fasciculus /csomó, raktári irategység/.
Közi: EtSz = OEE. Erdészettörténeti Szakosztály Közleményei
PíkL: = Pest negyei Levéltár
VemL: Szentgál - Feud. = Veszprém-megyei Levéltár: Szentgál

nagyközség iratai - Feudáliskor! 
iratok.
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ADATOK A MAGYAR VADÁSZATI SZAKSAJTÓ TÖRTÉNETÉHEZ

Dr. Fodor Tamás

A Vadasz-lao 1380. január J-én indult útjára. Sárkány 
János Ferenc szerkesztésében. Alakja kisformátum volt /26ox 
18o,mm/, terjedelme 12 oldal. A fedőlapon a lapcim alatti 
szöveg: "Megjelenik minden szombaton 12-16 oldalon, mulatta
tó vadaszelbeszélésekkel bővítve. A "Vadász és Verseny-lap11 
vadászrészéaek különkiadása.1' /Az első hazai vadaszújság az 
1857-ben, Berczy Károly szerkesztésében megjelent "Lapok a/lo
vászat es vadászat köréből”. Ennek második évfolyama 1858-ban 
"Vadast- és versenylap" cimén jelent meg. Ez a vadászujság, 
amelyben mindig domináns volt a lesport, 1919-ig létezett 65 
évfolyamban. A "Vadász-Lap" tulajdonképpen ebből vált ki 
18S0-ban.

Az
géig. Az

J . .  .S Z  am .2.szám 
5* szem 
4. s z am 
5* szám
6.o^
7« Szám
8.szám
9. s z am10.száá
11.szám12.szem 
13* szám

első évfolyam kisformátum volt az első félév vé- 
.jves számok megjelenési ideje:

január 5* 
január lo. 

/'január 17 • 
január 24. 
január *>1. 
február 7*
1 február 14. 
február 21. 
február 28. 
március 6. 
március 1 5* 
március 2o. 
március 2?.

szám
szám
szám
szám
szám

• •• máj us 2 9• 
június 5» 
június 12. 
június 19. 
június 26.

A 4. számon már rajta a jelzés: "Az uj "Sport-Társu- 
lat" hivatalos közlönye". A félév utolsó számában szerkesz
tőségi közlemény j^izi, hogy I880. júliustól nagy formátum-

14.
15*16.
17.18.
19.szám
20.szám
21.szám
22.szám 
25* szám 
24.szám 
25«szám 
26.szám

április 5 
április lo. 
április 1 7* 
árjrilis 24. 
május 1.8.ma;"
m ■5.

6619
145



bán, 24c x j>°° ^m nagyságban, lo-12 oldalon fog megjelenni 
minden hónap lo, 2o, j$o. naftán.

Az új formátumú lap 27*, július lo-i számában a "Va
dász-Lap" főcim alatt az alábbi alcim olvasható: "A Lcvadá- 
szat, vadtenyésztés, agarászat, Horgászat- és Egyéb rokon 
Sportnemek, valamint az új "Sport Egyesülőt" hivatalos köz
löny^." Szerkesztője és kiadója továbbra is Sárkány János Fe
renc. Ezen- lapszám első oldalán indokolás található:

"Tisztelt Olvasóinkhoz!

A "Vadfisz U;jsá&" és "Képec' Vadészujsér, 
tulajdonosai belátván azt, hc(ry hasonló irányú szaklap 

a nálunk nagyon is Összetartást igénylő szellemi erőket szét
forgácsolná, beszüntették' lapjukat, i.liutan kedves olva
sóink kielégítését 'magunkra vállaltul: ezenn- kczhirré tozz- 
szük, liô y a "Vadász-Lap" az ú,; félévtől Kezdve é:^en ol̂ ar. 
nn'-:;v éo diszes kiállításban és il^ustralvs. i‘o~ me.r. elinni, 
mint beszüntetett Vadászujság."

A második félév ben 18 sjzi.cn t az 1. evfo-
lyai!''an tehát összesen -’lA szám.

A évfolyamban /1681./ 52 oient meg.
Ezt a évfolyam l.szcaaában közük: "Lapu,..* az új év kezde
ttől fogva nem lo-naponként, ..inden es pedig 

szombaton fog megjelenni." lap kialakult cérnái: Vadtenyész
tés, vadaszati tanulmányok és értekezések, is
mertetések, a' hazai vadászterületek ismertetess, szalonka, 
siket- és nyirfajd vadászatok, szavas, oz és zerge vadaszatek, 
l^jegyzekek, agarászat, kopászat, lesport, fegyverisme, ter
mészetrajz, ebteny táv-úszás, halászat, sportegyleti 

vadászvédegyleti közlemények, vegyes hiradasok, lótenyész-, 
versenyek, tárcák és képek /rajzok/.

A y. évfolyam 1882. januárjától havonta 5 alkalommal, 
minden hónap 5*, 15*, és 25.-én jelenik meg. A 2.-számtól 
/január 15-/ az alcim kibővül, nemcsak a Sport Egyesület, ha-
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nen az Országos Magyar Vadaszati Védegylet hivatalos közlö
nye' is. Sz azonban csak minden hó 15-én megjelent szárion ke
rül feltüntetésre, mivel az Egyesületek tagjai, csak ezt a 
szamot kapják ingyen, a többi szán előfizethető.

A 4. évfolyam /16S3/ 3* számától újabb alcimmódosi- 
tas történik: ’TA Lóvadászat, vadtenyésztés, fegyverisme, 
vizslaszat s a vizslák fajbeli tenyésztése s egyéb rokon- 
sportnemek közlönye.11

A későbbi évfolyamok tartalmilag mind jobban gazda
godnak. A. lö.jegyzékek mellett ábrákon már nemcsak vadfajok, 
hanem a legjobb trófeák rajzait is bemutatja.

A 6. évfolyamtól /16S5/ a felelős 'szerkesztő és ki
adó tulajdonos Sárkány ’tjanös Ferenc mellett szerkesztőtárs: 
Egervary Gyula, 1869-től már mindketten laptulajdonos társak, 
majd a lap felelős szerkesztője is Egerváry Gyula 189o. feb
ruár 15-től. A lap évfolyamai egyre tartalmasabbá válnak. 
Kemcsak értekés vadászattcrténeti munkák, hanem már orszá
gos lőjegyzékek is megtalálhatók benne.

A szazadforduló utáei is a korábbival azonos szer
kesztési elvek és irányok érvényesülnek.. Az 1914— es /35*év
folyamtól/ lényeges változás következik be a lap irányításá
ban. A kiadó és laptulajdonossá az Országos Magyar Vadászati 
Védegylet válik és a lap szerkesztését Sugár Károly veszi át. 
A lap lényegesen jobb papíron és a rajzok helyett fénykép 
illusztrációkkal jelenik meg.

A lap terjedelme a háború alatt nem változott, csak 
191S. novemberétől észlelhető átmenetileg a minőség és ter
jedelem csökkenése. 1919* első negydében hiánytalanul megje
lent mind a 9 szám, sőt április 15-én a lo. szóm is. /Lap
számozása lo9-12o. oldal/. Ettől az időponttól a lap szüne
tel, csak 1919• november 15-én jelenik meg egy szóm /121- 
154. oldalszámozassal/. Újból történő megindulása 192o. /41. 
évfolyam/ április 5~től következik, s a papirhiány miatt csak
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havonta, minden hónap elején .jelenik meg 12 oldal ter.ie de len
ben*

A Vadászlap 41. évfolyamának /192o./ decemberi ?-i, 
egyben legutolsó széna még nem Jelzi a lap megszűnésé” , utol
só oldalén még a "Hogyan rendezzünk hajoóvadászatot" ciivü irás 
folytatását Jelzi. A megszűnés pont95 oká“ ma már nem ismer
jük, de legvalószinübb oka, hogy a papirhiény és 
dasági helyzet hozta a lap Megszűnését. A Vadasslap 
századvég és Jelen század első húsz eaz:ende.:*' legtartal
masabb vadászlapja volt. Több más, vele egyidőber. negrele:.” 
vadászati Jellegű lap közül kétségtelen, hegy szsknaila 
legtöbbet nyújtotta, a vadászs^jtc legérüékesecb lar. ja v 
megjelenése idején.

Az 1915* óta a vele párhuzamosan megjeier ..‘IlISCD 
képes vadászújság 9» évfolyaménak /1921/ janaér lo-i rendkí
vüli száma "Erők egyesitése" cimmel cikket közöl két vadász- 
újság egyesítéséről. A "Vadászlap" és a "1’II.iRÓD” vadász
újság ettől kezdve "Nimrcd-vadászlap" néven jelenik meg, mint 
a "Hubertus" Országos. Magyar Vadászati Védegylet *ar
vizslatenyésztők Egyesületének hivatalos közlönye.

Kittenberger Kálmán, a Nimród szerkesztője mél~ó előd
nek tekintette a Vadászlapot, amelyet évfoi;, sz Rózái
ban is kifejezésre juttatott. Az akkor havonta neL.,. ;;in- 
ród-Vadászlap 1921. áprilisától 42. /9./'évfclyan. el 
jelent meg, /zárójelben a Nimród eredeti évfolyanjo i-vsi/ 
s igy hivatalosan is a megszűnt Vadász lap jogút: cd jának tekin
tette a Nimród-Vadászlapot.
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A yadéöz-Lsr évfolyamai, a ne Jelent szénok rjltuntetésével:
Melléklet,

- TT— * Évfolya-. . i.ie jelent sresok í^e^e^rés
-LCCO •

1
1 1-44 Első félévben he

tenként, második 
félévről tis napon- 
ivonű i

isai. 2 1-52 Minden héten
-Lcc.il* 5 1-36 Havonta narom a.lka- 

íoissügI
r§?^# 4 1-56
xCS-T • cr 1-36

6 1-36
lecc . r-, 1-36
1657. 'A 1-36
1353. 1-36
13*59. lo J.-3Ó
Ic-S c. 11 1-36
i£92. 12 1-36
1592. 13 1-56
1395. -̂*v 1-56
lc*>. 15 JL->'b

16 1-36
•1396. 1? 1-56
c V í • •: ^ 1-56
leve. 19 1-36
1399. 2o .1-5 ó
i9oo. 21 1—5b
19ol. 22 1-56
1;‘0 2. 2p 1-56
19oj>. 2-+ l-5:̂

C—r • 25 1-56
. r°^# 26 1-56
J. • 27 1-56
19o7. 26 1-56
19 o£. 29 1-56
19oS. 5c 1-56
191o. 31 1-56
1911. 52 1-56
1912. 1-56
1915.*

||
1-56

1914. 1-56
1915. 3o 1-56
1916. 57 1-56
1917 • 3ö 1-56
1918. \ 35 1-56
i?19. 4o 1-11 áprilisban csaK egy sason,

valamint novemberben :> egy 
szán.

192o, 41 1-9 áprilistól havonta.



"TOLDI FARKASA"
- RÉSZLET A MAGYAR VADÁSZAT HISTORIOGRÁFIÁJÁBÓL -

Nagy Domokos Imre

- A historic i Tia a történetirás története. Felada
ta annak a megállapít i-sa, hogy a múltra vonatkozó ismerete
ink hogyan alakultak ki. ^nnek érdekében végigköveti a véle
mények és hipotézisek fejlődését, a vitákat, és végigmegy új
ra a zsákutcákon is. mert a kudarcokból néha többet tanulhat 
az utókor, mint a könnyen elért eredményekből.

Ezt teszem Jelen tanulmányomban én is. A cim a ma
gyar zoológia és vadászat történetének egyik mellékvágányra 
futott vitáját hivatott idézni, amely komoly és kevésbé ko
moly szerzők között arról folyt, hogy milyen állagokat is 
gyozctt le tulajdonképpen Toldi a nádasban. Az úgynevezett 
rxádifarkas-vita egyik vadhajtása volt, é‘s egyáltalán nem tar
tozik a magyar*tudománytörténet csillogó fejezetei közé. Vi
szont annál tanulságosabb.

A nádifarkas kérdés a mai átlagolvasó számára kü
lönben részleteiben /vagy tán egészében is/ ismeretlen. Lé
nyege az volt, hogy az Alföldön /sőt, egyesek szerint az or
szág valamennyi sikvidékén/ a XIX. század közepéig állítóla
gos an élt kisebb termetű, és világosabb szinü farkas, az úgy
nevezett "nádifarkas" a farkasnak volt-e egy külön alfa.ia, 
avagy a sakált hivták igy?

A vita az 1880-as évektől az 1930-as évek nagy fel- 
lángolásén - át szinte mindmáig tart. A'vitavesztesek /a "ná- 
difarkas-nivck"/ nem akarták elfogadni azt a zoológiái alap
igazságot, hogy az alfajok kialakulásához - többek között -
6619
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földrajzi elkülönülés is szükséges, és egy térségben nem élH 
hot ugyanazon fajnak két alfaja. így bár a kérdés a harmin-. 
cas évek hazai sakál-elejtései után a kicsit is tárgyilagos' 
zoológusok és vadászok számára már akkor eldöntct.tnek lát- , 
szott, mindig akadtak, akik továbbvitték a vitát^^. í

Dolgozatom célja cimben jelzett, es a mai ember 
számára mór remélhetőleg tragikomikusnak ható vita ismerte-j 
tése, és az egész nádifarkas-kérdést annyiban részlete
zem, amennyire a vita megértéséhez szükséges, /^agát az égés 
nádifarkas-kérdést egy nagyobblélekzetü tanulmányban dolgo-= 
zom fel, mely magyar vadászati historiográfia három legvi-; 
tásabb kérdését - dóm, ibex, nádifarkas - elemzi. *

+

Az egyes kutatók által már korábban i^mern 
"nádi farkast,T a r. z akt adomány -számára August I/:o jsisovics oszt* 
rák zoológus /a monarchia ide .lének szinte hivatalosnak tekint 
hető szaktekintélye/ irta le. - or:y lábszőnyomiek feldolgozott 
bőr a.lap,fán, és Canis lupus minor néven vezette be a fauna
katalógusba, szemben a "közönséges" farkassal, melyet ő 
vCanis iupus vulgárisnak, masok később esetenkent Oanis lupus 
maiornak vagy Canis lupur lupusnak n e v e z t e k ^ A  későbbiek 
ismeretében meg merőm kockáztatni a feltevést, hogy lei- 
rását /lábvszőnyeg alapjón!!/ kizárólag személyére való tekin
tettel fogadta el a szakkörök egy része. De csak egy resze, 
mert Méhely Lajos mór IS9S-ban hangot auott kételyeinek:

"... sokkal valószínűbbnek tartom, hogy ... sakál
bőr volt a kezei között" - irta, majd igy folytat
ta gondolatait: "A nádifarkas ̂ dolgában 
legsötétebb tájékozatlanságban vagyunk. Nem tud,, i 
a farkasnak valamely határozott valfaját, vagy cs^ 
szilibe-!: eltéreset lássuk-e benne, - sót, még azt | 
sem tudhatjuk, nem a sakál rejtezik-e alatta?"/^/ ̂

ivíéheiy rdésfeltevése valasz nélkül maradt, és \ 
kilenc évvel később is csak annyira jutottak az ügyben elobb^
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re, hogy a nádban lőtt farkasokát ̂ ‘helyenként" általában 
/nagyságra és színre való tekintet nélkül/ nádifarkas néven 
emlegették, nég olyan példányokat is, melyeket a legellogul- 
tsbb "nádifarkas-hivók" is "erdei" azaz közönséges farkasnak 
■ c a f t o  t t a k ' ^ .

Több-kevesebb ideig tartó csendesség után a "bom
bát" Éhik Gyula, zoológus egyetemi magántanárnak egy népsze- 
rüsi-cő-ismeretter jesztő cikke robbantotta, mely a Nimród 
1331-ős évfolyamában .jelent meg. Ennek egy mindössze három- 

' mondatos reáze volt az, amely a szenvedélyeket felkorbácsol
ta, és elindította a vita mellékágát, fokozatosan eltolódva 
a humán tudományok felé*

"Kilzheiner mondta jó néhány évvel ezelőtt egyik 
dolgozatában, hogy a magyar irodalomban oly sokszor 
szereplő nádifarkas csak sakál JLehet. Méhely a ná
difarkast a közönséges ̂ farkas pusztai válfajának 
tartja amely azonban kipusztult. Bizonyítani ma 
már sajnos, egyiket sem lehet. Toldi farkasa volt, 
nincs"^.

Éhik feltehetően színesíteni akarta cikkét az utalással, de 
ezzel súlyos hibát követett el. Mielőtt azonban elemezném a 
kérdé nézzük végig az 193S-ig gyűrűző vitát - természete- 

azokat a hozzászólásokat, amelyek a Toldit, vagy 
Arany János költészetét érintik. Az előzetes, illetve közbe
vetett magyaraz-attól azért is tartózkodom, mert remélem, 
hogy az olvasó a vitatkozók állításaiban mutatkozó ellent
mond á.5 ok egy- részét azonnal meglátja.

Éhik mondatai különben - legalábbis egy időre - a 
vitát bizonyos fokig földrajzilag is lokalizálták a Tiszán
túlra,. elsősorban a volt bihari Sárrétre. Az időközben a ..Ti
szántúlon elejtett sakálok ezt természetesen cial: fokozták.

Az idézett mondatokra1 a válasz nem késett. Elsőnek 
Blaskcvich János reagált rá a Nimród 1932. február 10-i szá
mában: /
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"Ezzel az érdekes kérdéssel kapcsolatban azonban 
tálén nemcsak az ezután előkerülő sakálok, hanem 
azok az ordasok ia érdeklődésre tarthatnak számot, 
amelyek akár sakáloknak, akár nádi far ka soknak ré
gebbi előfordulásairól adnak hirt. Hátha a sakálok 
mellett mégis csak sít hazánkban a"5Toldi farkasa* 
is."
"3 áriái lenne is az eredmény -"fejezte be cikkét - 
nekem igen nagy Ö.remet szerezne, ha jelen soraimmal 
a sakál-nádifarkas kérdés tisztázásához, különösen 
pedig ha az utóbbi érdekes-* és költőink által is 
magénekölt, kipusztult állatfajunk emlékének meg
mentéséhez le gye s -j U; ly ebb mértékben hozzájárul-- 
hat t ar;; v oIna ’̂ ^

A hozzászólók ke aül asucur, még Szomjas Gusztáv hivatkozott 
Arany János köIt és zetere:

"1864-ben Tiszalökon atyám az ’Alsószéken*, a ta
nyától párszáz méter távolságban a rozsból 
"arkaskölyköt. szedett ki Elkeyzelhetetlentiek
tartom, iiĉ ry a^ annyira vad és óvatos erdei farkas 
úgy megfeledkezett volna mayáról, hoc-y az emberi 
lakok közelében látott volna családalapításhoz. 
Életmódja hasonló’volt a rókáéhoz...

Igenis volt nádi farkas, amely a rengeteg ná
dasoknak és réteknek volt a lakója. Erről ir Arany 
János p* Toldiban11̂ / .

Cikke végén van még néhány érdekes mondat, amelyeket jellem
zőnek érzek altalában is a nádifarkas-hivek vitamódszerére: 

"Embert sohasem támadott meg, mig a csordákba ve
rődött erdei farkasokról sokszor olvasunk - külö
nösen kanadai vadásziéÍrásokból - hogy igen veszé
lyes vadászra is.

Ez is azt bizonyltja, hogy a nádifarkas gyengébb 
es/gyáv volt. ... A nép 9toportyán’-nak, ’topor- 
tyánfireg’-nek, röviden ’fireg5-nek nevezte. így 
ir Arany Jánqs is: ’Pusztitsa el Isten a kegyetlen 
férgét!5 Az erdei farkast otthonában mindenütt far
kas na k hiv t ák' ^ .
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Szatén a vitához még néhányan hozz-á&soltak, de bizonyító 
anyag hiján abbamaradt. 1937-ben lángolt fel újra, amikor 
Tyúkodon Műszer /más cikkek szerint: Nuszer/ Lajos iskola- 
igazgató egy érdekes állatot lőtt, amelyről a tudományos vizs
gálat megállapította, ho^y sakál.

Éhik Gyula a Nimród 1937* március IC-i számában is
mertette a lelet Jelentőségét "Mi lehetett nádifarkas? A 
tyúkod** sakál .jelentősége" cimmel. Kittenberger annyira fon
tosnak tartotta a kérdést, hogy vezércikként, a lap főhelyén 
közölte Éhik Írását, aki higgadtan ismertette az adatokat, a 
nédifarkas körüli vita addigi menetet, és a tyukodi sakál 
jelentőségét. Sajnos azonban végül újra csak Toldihoz jutott 
el:

"őrizzük meg ennek az állatnak minden porcikáját, 
bőrét, csontvázát, himivarcsontját, mert ezzel Tol
di nádifarkasírnak utolsó példányait mentjük meg 
Magyar Nemzeti Múzeumunk útján az utókor számára"^'/. 

3z a cikk aztán újra megindította a vitát. Kittenberger meg
jegyzés nélkül közölte a mellette és ellene történő hozzá
szólásokat, bár szerkesztői megoldásaiból látszik, hogy Éhilc- 
kel értett egyet. Néhány hozzászólás után, melyben a Toldit 
nem érintették, a július 1-i sómban újra jelentkezett Blas- 
kovich János, aki természetesen a "közönséges" és "nádifar
kas" különbségét vallotta, s fogalmazta meg álláspontját:

"A nádifarkas tehát - szerény felfogásom szerint - 
igazi farkas volt, s pusztán az alföldi éghajlat 
átalakító hatásának köszönhette kisebb termetét, 
mint ahogy az alföldi szarvas vagy az alföldi ró
ka is jóval kisebb havasi rokonainál, hogy a .bükki 
és homoki nyúl közötti óriás különbséget ne is erű-
litíK;... "/10/.

A következő raiban ugyan elismeri, hogy sakál mindenkor él
hetett hazánkban, s nevezhették nádifarkasnak is, az azzal 
történt összetévesztés következtében, mégis igy fejezte be 
cikkét:

"Kissé furcsa dolog, hogy mindezekről akkor kell 
Írnunk, midőn a nádifarkas már a múlté, ••• de ta-
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Ián most 'a^nál több .joggal kérhetem hivatásos zoo
lógusainkét arra, hogy a régi magyar puszták emlé
kével összeforrott, s Arany János által is ne géne
kéit nádifarkasok enlékének adjanak kegyelnet, és 
még a sakálok esetleges további terjedése és szapo
rodása esetén se tartsák kizártn*k, hogy a kárpáti 
farkas és a sakál mellett, valamikor, élt hazánkban 
a nádifarkas

Éhik a cikkre közvetlenül nen reagált, de á l’inród deeenber 
10-i számában közzétett egy felhívást, nelyben arra kérte 

a vadászokat, hogy az elejtett sakal-nadifarkas gyanús/allé
tokat küldjék be vizsgalatra /vagy ajándékként/ a ITemzeti 
Múzeumba, és ezt.igy fejezte*be:

MA nádi farkas sál kapcsolatban még megjegyezek vala
mit. Valaki azt a tanácsot adta a magyar' zcclIz
sóknak, hogy a regi magyar puszták emlékével össze
forrott, s Arany János által is megénekelt nádifar
kasok emlékének adjanak kegyelmet. De vájjon kegye- 
letsértő-e az, hogy a nádifarkas a magyar puszták
hoz edzett hatalmas sakálnak bizonyult? ‘.ajjen 
csökkenti-e értékét a kanárinak az, r.ogy a c sic ser
kének a faja, közvetlen rokona? Aligha! A ni saká
lunk is több, mint közönséges sakál, mert nemcsak 
a nép nevezte el, halién a Magyar Alföld is ■-alakí
totta nádi far--: afcnakM̂ J"^

1937* folyamán Éhik a Természettudományi Közlönyben és a Bú
várban is irt a témáról^"de itt nem alakult ki vita. Ta
lán, mert más volt az olvasóközönség összetételé /komolyabb 
szakkörök, illetve a polgári értelmiség/; talán, mert a szer
kesztők nem közölték az e1lenvéleményeket..A vita i95S-ban 
A Természet hasábjain folytatódott.

/Mielőtt ismertetem a további eseményeket, meg keli 
néhány sor erejéig álinon étlapnál. Ez a sajnálatosan elfe
lejtett természettudományos - elsősorban zoológiái es bota
nikai - folyóirat nagyon sok értékes és érdekes közleményt 
rejt hasábjain. A Aíagyar Természetvédelmi Bibliográfián dol
gozva újra és újra megdöbbenek a közlemények értekén és
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gazdagságai. Jobbnak tartón a regi Búvárnál' ̂ l//.

A.lap szerkesztője ebben az időben Kadler Herbert 
volt, ekkor már állatkerti igazgató. Készséggé; adott lehető
séget Éhiknek, hogy nézeteit kifejtse. S-cikkében - mely a lap 
márciusi szamában jelent- meg - már akkor sem telhetett volna' 
ki a I’oldi-kerdes elei, ha ak’art volna,, hiszen á vita góc
pontja ez lett.

" Okszerű volt az a gondolat, hogy a magyar sakál 
azonos a nádi farkassal. Amikor először fejeztem ki 
ezt a gondolatot, valaki a Nimród Vadászújságban \ 
azt mondta, hogy a regi magyar puszták emlékével 
osszefoi‘Xott, és Arany Jénos ál ta 1 is megének#It 
nadifarkasok emlékének-a magyar állatbúvárok adja
nak kegyelmet. De vájjon kegyelet.- rto-e ha kide
rül, hogy a nádifarkas a magyar pusztákhoz edzett 
sakai volt? Aligha! Jól tudom, hogy amióta Arany 
János Toldiját megirta, a zote-magyarságunkhoz for
rott annak minden egyes -jsava. íadrusz János som 
, akart kegyelet sortő lenni, amikor remek,szobrát, ,á 

/ nádifarkas okkal küzdő Toldit megmintázta, pedig a 
•naiifarkast - nagyon helyesen - inkább róka, mint 
farkasnagySágúnak ábrázolta.

A regi irodalmi'adatokban feltűnik, hogy Arany. 
János kútforrásában, Ilosvai Selymes Péter Toldijá
ban egyáltalán nincs szó farkasról, még kevésbé ná
di -farkasról. 3bbői követke'zik, hogy a költői mü 
keletkezés ének idején a nép még ismerte a nádifar
kast, ceak azt nem tudtuk eddig,- mit nevezett an- 
nai:"/!'*/.

Bláskovich a májusi számban-válaszolt Éhiknek-. Saját szempont
jából feltétlenül igaza volt, hiszen nem hagyhatta névtelen 
apósztrofaiasát. Bevezetőben néhány másodlagos jelentőségű
- de helytálló! - észrevételt tesz Éhik cikkére, majd hama
rosan rátér a Toldi farkasa kérdésre:

,rÉhik Gyula dr. a * nádifarkas5 kis súlyát a ... ZZ. 
században elejtett *nádifarkasok’ súlyadataival 
igyekszik bizonyítani. Jóllehet nyilvánvaló, hogy

7^4/
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abból, hogy a századunkban egyesek a szórványosan 
felbukkanó sakálokat talán éppen az egykori nádi- 
farkasok és sakálok-azonosságát hirdető szakcikkek 
hatása alatt nádifarkasoknak nevezik, egyáltalán 
nem következik az, hogy apáink, illetve nagyapáink, 
Arany Jénossal együtt, szintén sakálokat neveztek 
nádi- vagy rétifarkasnak"^io .̂

Ezután kijelenti, hogy "bármit ir azonban el ö a s'z&ktudömány" 
"mi egykori kárpáti vadászok sohasem fogjuk egyformának te
kinteni az alföldi és a kárpáti vadat", és a hibát szerinte 
az követi el, aki a régiek helyes'megfigyeléseit /hogy két
féle farkas volt/ tévesen magyarázza. Ezután igen élesen, a 
kérdést ideológiai irányba élezve ki, igy folytatta:

"Tisztelettel kérdezem, vájjon nem kell-e tiltakoz
nunk az ellen a bántó feltevés ellen, hogy a múlt 
századbeli magyar úri világ agarászai, vadászai, és 

[ a pusztákat, réteket járó természetvizsgál ói meg 
azt sem vették észre, hogy a nádasokban igazi far
kasok mellett nagy számmal él egy rókához hasonló, 
kisebb vad is? Vagy, olyan ü^yefogyottak 1fitték vol 
na, hogy a kézrekerült különös állatokat nem igye
keztek meghatározni? Ezt nem tudom feltételezni!

Aminthogy azt sem tudom megérteni, miért kell 
a tyukodi sakál számára a 1 Toldi farkasa* nevet min 
dénáron kisajátítani akarni, amikor ahhoz igazán' 
semmi kétség, nem férhet, hogy Arany János a Toldi
ban megénekelt rétifarkasaiban igazi farkasokat, 
nem pedig sakálokat győzet le Toldival örökszép 
költeményében.

Éppen az. a körülmény, hogy Arany János kútfor
rás ában, Ilosvai Selymes Péter ’̂ oldi’-jában, nincs 
szó farkaskalandról, valamint Arany *Toldi’-jában 
a farkasokkal való küzdelem leírásának utolérhetet
len szépsége mutatja, hogy Arany milyen fontosnak 
tartotta azt, hogy hősének rendkivüli erejét-, bá
torságát és ügyességét az egész Alfölden jóiismert 
nádifarkasok legyőzésével még jobban kidomboritse."
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"Hogy pedig földi rétifarkasai nem'Holmi saká
lok, hanem igazi farkasok voltak, affelől Arany 
mesteri leirása egy pillanatig-sem hagy bennünket 
kétségben"^1^ .

Ezután néhány sort idé^-a Toldiból, s megállapít ja- hogy "a 
farkas nagysága nincs ugyan centiméterekben megadva", de nem 
kétséges, hogy á rókaszerü sakálnál jóval nagyobb volt. Utá
na leszögezi, hogy Fadrusz szobrát nem lehet bizonyítéknak 
tekinteni, hiszen a művész elsődleges feladata nem a zooló
giái hitelesség, hanem a szobor művészi összhatásának elérése 
volr* Ezzel kapcsolatban fakszimilében közli az 1858-as Toldi 
i:iadas címlapját, melyen a főhős "igazi" farkasokkal küzd, 
majd igy zárja cikkét:

"Toldi rétifarkasai napjainkig, mint igazi farka
sok éltek a köztudatban. Minthogy azonban nem mind
egy, hogy valaki erős farkasokat, vagy pedig rókánál 
alig nagyabb állatokat fojt meg és ver agyon puszta 
"kézzel, talán nem tévedek, ha azt mondom, hogy egy#legendás magyar hős legnagyobb hőstettét, kénysze
rítő szükség nélkül, kisebbíteni, ha nem is éppen 
kegyeletsértő, de a legjobb szándék mellett sem 
lehet helyes dolog.

Es alkalommal is legyen s zabad arra kérnem hi
vatásos .állatbúvárainkat, hogy az egykori nádifar
kasokat, s közöttük Toldi farkasát is, az igazság
nak megfelelően, hagyják meg igazi farkasoknak. A 
szórványosan fel-felbukkanó sakálokat pedig, ív. 
mar valami magyaros nevet is szeretnének azoknak 
adni, nevezzék el nádikutyának"^18^ #

Éhik a júniusi számban megjelent válaszcikkében sokkal véde
kezőbe, mint- korábban. Amig szűkébe zoológiái kérdésekről 
volt szó,biztosan állt a lábán, de az irodalmi térre átcsú
szott vitában, mely a végén ráadásul erősen ideológiai színe
zetet kapott, már korántsem volt annyira fölényesen magabiz
tos, Elveiből, azok zoológiái lényegéből ugyan nem engedett 
senmit, de mostmár nem kinyilatkoztatni akart, hanem inkább 
meggyőzni:
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"Megértein azt a magyar fajszeretettől fakadó aggo
dalmat, amely ennek az állattani kérdésnek kibogo
zásával kajjcsoiatban felmerült. Sohasem volt szán
dékom bárkit, megbántani, legkevésbé magyarságunkat, 
hiszen izig-vérig magyar vagyok én is"^*^.

Ezután - bár hangsúlyozza, hogy "személv szerint senkiről sem 
akarok még csak bántó dolgot spm gondolni'1 - néhány biráló 
szót e.jt a régiek szaktudásáról, mert "a szakember másként 
Iád ja a rendszertani dolgokat , mint a vadász". Ezután egy új 
érvét vet be, mely már a korábbi hozzászólásokban is fel-fel- 
vetőáött, de eddig nem vett róla tudomást, se helyesloleg, se 
tagadulag:

"Meggyőződésem, hogy a múlt században a nádifarkas ' 
elnevezést elsősorban az élettér megjelölésére, és 
nem rendszertani szempontból használták. De használ
hatták a nádasokban éló sakalokra is, és onnan ered’ 
a ’kisebb* megjelölés 

Ezután - Entz professzor felv.il ágosi t ás álra hivatkozva - he
lyesbíti egy zoológia-történeti adatát, ugyanis a "szakai!as- 
fárkas" először nem ‘ lool-beii Földi Jánosnál, hanem már áz 
idősebb Pliniusnái is előfordul. Ebből az a legszomorúbb, 
hogy ezt egy egyetemi magántanár, aki történeti zoológiával 
is foglalkozott, eddig nem tudta. Végül igy fejezte be cik
két: i

"A magyarban a sakál szó először Földi Természethis
tória cimü könyvében jelent meg ISol-ben. Felmerül 
a kérdés, vajon lőoo előtt nem élt sakál hazánk
ban? Hiszen akkor a sakál életfeltételei sokkal 
jobbak voltak, mint ma! Ismét csak azt mondhatom,. 
meggyőződésem, hogy.ifíoo előtt a sakál szép számmal 
élt nálunk. De hogyan nevezték, ha addig a sakál 
nevet nem ismerték? És ha'állatrendszertani szem
pontból nincs, és nem is lehet kisebb valódi far
kasunk, vájjon nem biztos-e, hogy a * kisebb* jel
zőt a nádifarkas a sakáltól örökölte?

A cikkre a lap augusztusi számában válaszolt BÍaskovich. Be
vezetőben lovagiasan kijelentette, hogy magyarságunk szándé
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kos megbánásának vádjával részemről még gondolatban sem il
lettem jeles tudósunkat", - majd az addigiaknál mérsékelteb
ben, de változatlanul a sakál és a nádifarkas különbözőségét 
vallotta, bár néhány részletkérdésben ö±s engedett. Végül a 
következő sorokkal zárta cikkét:

,fMidőn még ̂ megköszönöm Éhik Gyula dr-nak, hogy 
legutóbbi cikkemmel foglalkozott, legyen szabad 
kifejeznem azt a reményemet is, hogy hivatásos ál
latbúváraink újabb megfontolás után, ezt a sokat bo- 
gozgatott állattani gordiusi csomót előbb-utóbb ket
té fogják vágni azzal a megállapitással, hogy nádi
far kas-kérdés tulajdonképpen nincsen# Amit annak 
neveztünk, az csak égy fenn nem tartható tudomá
nyos feltevés voltM/̂ 2̂

A nádifarkas-vita,-mely e cikkel egyelőre elcsendesedett, a 
későbbiek során még néhányszor fellángolt, de Arany János mü
vei már nem szerepeltek az érvek között.

+

Az egész vita legmegdöbbentőbb tanulsága az, hogy 
a vitatkozók -hét' éven keresztül nem jöttek rá arra a tudomá
nyos alapigazságra, hogy szépirodalmi mü nem lehet tudományos 
forrás, sem a zoológia, sem a történelem számára. Ez az a 
súlyos hiba. melyet még egy szakdolgozó egyetemi hallgatónak 
sem szabad elkövetnie. Innen már csak egy lépés a mesebeli 
hétfejü sárkány bevonulása az érvek közé. E hiba még viszony
lag megbocsátható a lelkes vadász és lokápatrióta Blasko- 
vichnak, aki némileg hadilábon állt a zoológiával /hogy 
a mezei és üregi=homoki nyúl összékeverését emlitsem/^' 
de nem Éhiknek, különösen, mert ő hivatkozott először 
dira.

Éhik logikája-talán úgy érthető meg: arra gondol
hatott, hogy egy ember puszta kézzel a "nagy11 farkast nem 
győzhette le, viszont a rókanagyságú sakált igen. Elkerül
hette a figyelmét, hogy szépirodalmi műről van s*ó, és abban 
is mondái hősről. Elképzelhető az is, hogy a tudományok irá
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nyában hírhedten közönbös hazai vadászokat ezzel az érvvel 
óhajtotta mozgósítani, és eszébe sem jutott, hogy egyesek 
/sokak!/ "nemzeti" érzékenységét /magyarul: nacionalizmusát/ 
sértheti vele*

Blaskovich 1932. februári hozzászólásában csak azt 
hangsúlyozta, hogy Toldi farkasa nádifarkas volt, de Szomjas 
cikkében olyan szembetűnő önellentmondás van, melyet egyene
sen nem értek, miért nem használtak ki az ellenfelek.

Egyrészt ugyanis azt irta: Arany a nádifarkasokról 
irt a Toldiban. Másrészt viszont hangsúlyozta, <£ogy a nádi
farkas "embert sohasem támadott meg". Akkor viszont miért tá
madta meg Toldit?J A farkas veszélyességéről irott sorait kü
lönben már Kittenberger helyreigazította egy szerkesztői láb
jegyzetben, és azóta a kutatás sokszorosan bebizonyította, 
hogy a híresztelések túlzottak, - amit különben mái* a régi 
vadászok közül is sokan állítottak, pl. Ujfalvi Sándor is.

Éhik még 1937-ben.sem érezte, hogy elmélete ellen 
/nádifarkas=sakál/ a legtöbb ellentmondást Toldi Miklós alak
jának belevonása váltja ki, mert külön hangsúlyozta, hogy 
azért kell a lelőtt sakálokat múzeumba juttatni, mert ezzel 
"Toldi nádifarkasának utolsó példányait" mentik meg az utó
kor számára.

Blaskovich hozzászólásában joggal védhette meg a 
Toldit a sakálok belekeverése ellen, és - bár nagyon bizony
talanul - jófelé tapogatózott. Talán ha akkor már ismeri a 
zoológia az ökotraus fogalmát, s ezt használja Blaskovich, 
ki sem éleződik a vita. De ő egyrészt mereven*ragaszkodott a 
nádifarkas alfa.ii mivoltához, másrészt Éhik is a sakal=nádi- 
farkas állításhoz, igy csak a vita éleződése következhetett be.

A vita 1933-as folytatásában új vonás az, hogy el
ső cikkében Éhik megírja, hogy Ilosvainál nincs szó farkas
ról. Ezzel tulajdonképpen végleg elvetette a Toldi forrásér
tékét, de úgy látszik ezt nem vette észre. Abból az állításá
ból pedig, hogy a T0ldi keletkezése ide.ién a "nép még ismer-
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te a nádifarkast, csak azt nem tudtuk eddig, mit nevezett an
nak", egyértelműen kiderül, hogy - nem, vagy legalábbis nem 
figyelmesen olvasta el az V. éneket.

Ezt Blaskovich nem is hagyta kihasználatlanul és 
ellentámadásba lendült a humán területre átcsúszott vitában# 
Éhiket lényegében nemzetellenességgel vádolta meg, amelynek 
beigazolódása komoly következményekkel járhatott voLna. A vi
ta érdemi részét illetően pedig* érvei inkább azt a következ
tetést engedik meg - szándékától eltérően hogy a Toldiban 
bizony "igazi" farkasokról van szó.

Éhiket megdöbbentette a vita ilyen alakulása. Való~ 
szinüleg nem számitott arra, hogy ideológiai kérdés lesz be
lőle. Ha a nemzet "megbántásának" vádját magán hagyja szárad
ni, egész további pályája derékbatörhet. 1938-as második 
cikkén érződik, hogy újra átgondolta az egész problémát, s ez 
kifejezetten hasznára vált. Először is abban, hogy Arany köl
tészetét végre kihagyta érvei közül, másodszor pedig abban, 
hogy - az eddigiekkel ellentétben - ezt irta: "Meggyőződé
sem, hogy a múlt században a nádiiarkas megnevezést elsősor
ban az élettér megjelölésére használták." Ezután viszont 
kiderül, hegy csak azokat az adatokat idéz;., melyek elméle
tét o ám ogat,iák, hiszen Hanák János a múlt század derekán 
irott lüveiben éppen Földire hivatkozva emliti a sakál tő
re kr ók a elnevezését^^. Ezt az adatot tudtommal eddig senki 
sem idézte, és senki sem próbálta megállapítani, hogy meny
nyire és mikor használták.

Blaskovich cikkében a támadási felületet a "régi 
magyar úri világ" "agarászainak, vadászainak és természet
vizsgálóinak" szakmai dicsérete jelenthette volna, de Éhik 
csak nagyon szelídem és csenaesen reagált erre, annak elle
nére, nogy adataik megbízhatóságához legalábbis, jónéhány szó 
fér. Tapasztalatból tudom. Viszont érthető, hogy Éhik nem ■ 
óhajtotta ideológiailag élezni a vitát.

Blaskovichra mindenesetre jó hatást tett Éhik meg
változott stílusa. Mentesítette ellenfelét a "magyarság meg-
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Legelőször is azcnvr'-i azt kell megállapítani, !
hogy van-e realitás a farkaskalandban? Megölhet-e egy ember < 
paszta kézzel, támadó ragadozót? /A bikafékezést most hagyjuk- 
ki. Régi pásztorfogás, minden erősebb alföldi gulyás értett 
hozzá. Én is ismertem egy cregurat, aki fiatalkorában m^oec-' 
te ezt egy KÖzvágóhidról szabadult bikával. Llutatta a megsár-; 
gult újságcikkeket./

A válasz: igen! Még akkor is, ha nem mondabeli : 
hősről van szó, aki a malomban párjával emeli a zsákot, a 
malomkövet karjára ölti "molnárlegényeknek álmélkodására11, és 
nem utolsó sorban egy malomkődarabot vág az őt ingerlő vité
zek közé, vagy puszta kézzel roppantba össze1 a cseh vitéz 

/27/páncélos kezet7 7 • A halalfeleiem nag^ erőt adhat, és már 
támadó leopárdot is ölt meg puszta kézzel a megtámadott, pe
dig az jóval veszélyesebb a farkasnál. Kégpea^g nem is valaki 
háryjanos irta le, hanem Carl Akeley, az afrikai természetvé
delem atyja számolt be ilymódon történt megmeneküléséről^^. 
De megtörtént mással is^^. Persze, csak akkor sikerülhet 
ez, ha a megtámadott megfojtja a támadó vadat, nem pedig 
ütögeti. Ez esetben ugyanis az történik, amit Arany is meg- 
irt:

De lám, mintha ördög volna bólé bújva,
Egyet hengereaik, s talpra urrik újra,
Elórditja magát keserves har- 
S mégyen új csatára köszörült ogakkal^0 .̂

Mig ha a megtámadottat nem hagyja el a lélekjelenléte, és elég 
ereje is van hozzá, -sikerülhet megmenekülnie. Mint T'oiüjá Mik
lósnak.

Mert amint a nőstény ölre ment, s bÍrókra, 
Megszorítja torkát Toldi két marokra.
Csak kifordul körme, a fiú nyakából,
Kifogy minden erő a horgas-inából.
Szeme is kidülled, véres könnyel telve,
Mint egy nagy csoroszlya, lóg ki zöldes nyelve:
Nem kiment belőle, bennssorult a pára,
Ahogy eltátotta. úgy maradt az álla^1/.

Mivel tehát a realitásokon - vagy pontosabban mondva a még 
elképzelhetokon - belül maradt Arany, és ráadásul a legszor-



hántásának" túlsó és igazságtalan vadja alól, majd - szintén . 
íinomitva megfogalmazását - változatlanul kitartott a nádi
farkas alfaji mivolta mellett. Azonban cikkének záró monda
tai a "fenn nem tartható tudományos feltevésről" szinte rej
télyesek. Nem lenét tudni, hogy a nádifarkas egykori lécezé
sét kérdő jelezi-e meg ezzel mé.vis, vagy '/ami valószínűbb/ azt, 
hogy nádifarkas néven a sakált emlegették.

Ugyancsak megdöbbentő - legalábbis számomra - hogy 
olyan.,szakmai szempontból aggályos szerkesztők, mint Kitten- 
berger és N&dfér nem hivták fel Éhik figyelmét arra: szépiro
dalmi müvet ne, használjon tudományos bizonyítókként.

r

Mint lárjuk, az egész vita a "Toldi farkasa" témá
ban tulajdonképpen értelmetlen volt-, történelmi alap nélkül. 
Ami kevés adat a valódi Toldiról var, egy sem szól farkasról. 
Arany ráadásul -a népmonda, hősét' 'énekelte meg, még távolabb 
járva a történelmi valóságtól.

A kérdésnél azonban mégis érdemes egy kis ideig el
időzni. Azt ugyan soha nem tudjuk meg;Arany■ János költészeté
ből, ho^y mi volt a helyzet a XIV. században, de az aggályo
sán realista Arany a Toldiban végeredményben saját korának 
néppletét ábrázoltán részletekben, erre utalnak a műben elő
forduló anakronizmusok* Nem csak á tankönyvek áltr.:.- szemérme- 
sen mentegetett részletre gondolok a "tengerimor,.. .■• j ussal"7 ha 
nem pl. a béresek többszöri emlegetésére; vagy arra, ho^;/ Mik
lós üldözésekor "az Isten haragja megütött egy hajdút

Érdemes tehát megnéznünk, hogy milyennek ismerte 
Arany János, .Nagyszalonta községenótáriusa a bihari sárrét 
farkasait a XIX. szazad közepén, elsősorban a rét járó emberek : 
elbeszélése, de részben feltehetően saját tapasztalatai alap
jait. Gondolunk csak arra, hogy a Vörös Rébék boszorkányperét 
is megtalálták a kutatás során,-' és a publikáló Béres András 
külön is hangsúlyozza Arany költészetének szoros kapcsolódá
sát a néphagyománnyal^^0^ .



gosabb "alaprét egkutat ók" sem tudtak felkutatni rée-i mitoszokbi 
és mondákban analóg eseteket^^^ - nézzük, milyennek ismerte  ̂
a "réti" farkast!

Azt a "nádifarkaspártiak" egyöntetű állításaiból 
tudjuk, hogy kisebb volt, és gyáva. "Embert sohasem támadott 
meg" - irta Szomjas előbbiekben idézett cikkében. Toldi farka-; 
sai viszont korántsem voltak "gyávák", hiszen:

Jő az anyafarkas szörnyű ordítással, 1
Rohan a fiúra, birkóznak egymással^^^.

Sőt,később a nőstény még segítséget is kap, mert:
Ez még csak mehetne, de most jó a nagyja:
Ordít a himfarkas, s hátul megtámadja; ••

Ezért írtam szomjas cikkével kapcsolatban a "szembetűnő önel- v 
lentmondásról". És hogy miért nem használták ki az ellenfe- ? 
lek? Mondjam, hogy azért, mert csak idézték Aranyt, de nem \ 
ismerték? ... j

De baj van a farkas nagyságával is, - ezt BlaskovicÜ. 
is észrevette, fel is használta érvül a sakálok ellen, de nem 
jött rá, hogy ugyanúgy szól a nádifarkas ellen is. Hiszen az 
elbeszélő költeményben a farkas

Körmeit Miklósnak a vállába mártja,
Száját a fejénél két araszra tátja,
S hátulsó lábával úgy szorítja térdét,
Pusztítsa el Isten a kegyetlen férgét^^/j 

Ez ugyan nem volt valami mesebeli nagyságú kétméteres farkas, 
hiszen T0ldi lábára felugorva érte el a torkát /máshogy nem 
tudta volna szorítani a térdét/, de elég nagy volt, hiszen ami
kor Miklós elindult Nagyfalu felé, hogy Györgyöt a farkasokkal 
megörvendeztesse, "hátul a két farkas csüngött a sarkáig"/-^/. 
Pedig Miklós magas volt, hiszen a kocsmában is "verte a fejé
vel a mestergerendát"/37/# \

Nem maradt igy más az érvek közül, mint hogy "fé
regnek" nevezte Arany, s az, hogy az "erdei" farkast mindig 
"farkasnak" hivták. Hát enhez egyrészt- annyit, hogy féreg né
ven "tisztelnek" más kártékony állatot is: görényt, patkányt,
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stb. És hogy az "erdei" farkast mindig neven nevezték, az éppen 
Aranytól vett idézettel cáfolható. A vita során - érdekes mó
don - senki sem vette elő a költő másik "farkasos" versét, a 
Szibinyáni Jank cimü történelmi balladát, amelyben Jank - a 
fiatal Hunyadi János - ugyancsak puszta kézzel győzi le - a 
Toldinál sokkal valószinütlenebb körülmények között - a szer
biai erdei farkast. És itt ez áll:

Nagy csikasz vad ugrik föl, de 
^isszaperdül, mint a gyürü 

így bizony nem marad más eredmény, mint az, hogy Arany János 
nem tett megkülönböztetést farkas és farkas között# Pedig biz
tosan megtette volna, ha erői valamit lát, hall vagy tapasztal. 
Toldi farkasa tehát "közönséges" farkas volt.

+

A vitának azonban sokkal komolyabb tudománytörténeti tanulságai 
is vannak, amelyek igy foglalhatók össze:

1. Múltbeli kérdésekhez természettudományos vonat
kozásban is csak az nyúljon, alci kellő humán /történeti, iro
dalmi, néprajzi, művészettörténeti/ ismerettel rendelkezik.
Ha ilyen felkészültsége nem elégséges, nevetségesnek ható mel
lékes kérdéseken úgy elbotolhat, hogy munkássága egészének ér
tékelését is veszélyezteti. /Ugyanez visszafelé is áll1/

2. Újra beigazolódott a hazai'tudománytörténetben, 
hogy a természettudományos érvekkel vereséget szenvedett fél 
nacionalista' érveléssel próbálja álláspontját győzelemre vin
ni. Vönöczky Schenk Jakab ilyen esetet emlit Petényi János Sa
lamon életéből^^/. Hasonló jelenségről ir Matolcsi János há
ziállattörténeti könyvében^*0/ de nem járt jobban Csőre Pál

/ILI/sem dám-tanulmányával' .

J. És végül kiderült, hogy a természettudományokra y 
is ki lehet terjeszteni annak a rezignált megállapításnak az 
érvényét melyet a Mohács-vita egyik résztvevője irt le, saját 
szakterületére vonatkoztatva: "... hiszen a magyar történeti 
tudatot régen is, ma is inkább a szépirodalmi-művészeti alko



tások építették, semmint a társadalmi funkciója szerint ’ il
let é ke s e bb, tört éne 11 ud om ány^^ n •

Úgy vélem, a magyar tudománytörténet eme mellékvá
gányának bemutatása - annak ellenére, hogy sem a résztvevőkre, 
sem az azt "hallgatva végigbámészkodókra" nézve nem hizelgő - 
tanulságos volt, mert bármely tudományág kutatója okulhat be
lőle, különösen ha határterületen mozog*

JEGYZETEK

A nádifarkas-kérdés eddigi legjobb, magyarul is hozzáférhe
tő Összefoglalása: Szunyoghy János; A nádifarkas. Veruebrata 

Hungarica 1959/1• 77-88.Nem emliti a "harmadik- 
utas" véleményeket!

2. ^Szunyoghy: im. 75“?6.
^Méhely Lajos: Sakál és nádifarkas. A Természet /=Term./ 

IF97-98/20: 8-9*
ZlNagy Jenő: A réti farkas kérdéséhez. Zoologiai Lapok 19o7/4:

■5o-51.
^Ehik Gyula: A sakál. Nimród Vadássújság /=Nimrca/ 1931/3/f:
6 1 _372'Blaskovich János: Nádifarkasok. Nimród 1952/1: 5* - Róla illik 

annyit t adni, hogy magángyü jt eményét a köznek a j án- 
dékozva alapitotta a tápiószelei móaeumot, mely na 
a nevét viseli.

7Szomjas Gusztáv: A nádifarkasról. Nimród 1932/7: í o o .
-Uő.: im. lol*

9”Ehik: Mi lehetett a nadifarkas? A tyükodi sakál jelentősébe. 
Nimród 1957/8: 12o.

■^Blaskovich: A hegyi- és nádifarkas meg a sakál. Nimród 
1537/19: 298.

l:LUott.
12éhik; Nádifarkas. Nimród 1937/55: 558-559. Kiemelés az ere- detiben.
^ Éhik: A nádifarkas. Búvár 1937/3: 757-7^0; Magyar, sakál -

magyar nádifarkas. Természettudományi Közlöny 1937/8: 
427-433.
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Egyetlen méltatás jelent meg a lapról megszűnése ó-Ha. ,TA lap 
rendkivül színvonalas természettudományos szintet 
képviselt*11 Báróti András: A magyar vadászsajtó loo 
éve* In: Baróti Géza szerk: Vadászati évkönyv >75* 
Bp.Táncsics, 1975* 61.

^Éhik: Mi a nádifarkas? Térni* 1938/3: 6o.1 r
Blaskovich: Toldi farkasa* Term. 1938/5* lo8. Kiemelés az 

eredetiben*
17Im.llo.
18Im.lll.

Néhány megjegyzés Blaskovich János "Toldi farkasa" ci- 
mü cikkéhez. Term. 1938/6: 137* Kiemelés az eredeti
ben*

2oIm.l3S.
ü̂ott.22Blaskovich: Eldönthetó-e a nádifarkas-kérdés? Term." 1938/8: 

194.
25̂ar*Fodor Tamás, a Vadbiológiai Állomás vezetője hivta fel rá 

a ugyelmem az 1977* III. 31-i szakosztályülésen el
hangzott hozzászólásában. p

24.Hanák Ker/észtelo7 János: Természetrajz. Pest, 1853.76*
^ Arany János:Toldi IV.14.-3. - pl. 1.2.7.5 II.7.5* 5 II.lo.8.- 

VII.1.7* - Arany versei annyi kiadásban jelentek* 
meg, hogy a hivatkozásoknál a versszakokat és a so
rokat jelzem, a Toldinál a* éneket is. /Pl.: 1.2.7. 
== I.ének 2. versszak, 7. sor./

^ Béres András: Arany János "Vörös Rébék"-je, és a nagyszalon
tai Veres Rebeka boszorkánysága. Irodalomtörténeti 
Közlemények 1971/6: 731-735.

2?Toldi IV.19.2-4. - III.6.7-8. - XI.16.1-8.
* Ismerteti: Róna István: Vadászélménvek távoli földrészeken.

Bp.Táncsics. 1968. Utikalandok 74. 173-176* Az eá?e- 
4eti müvet /lm helIsten Afrika/ nem tudtam Budapes
ten megtalálni.

29 N N■'Hasonló esetről számol be: ZZoltánné7 Tornai Éva - Zoltán
János: Kétten az afrikai' őserdőben. Bp.Natura,
1975. 54. Meran Ferenc ottani hivatásos vadász el
beszélése alapján#

2°Soldi V.7.1-4.
f^Toldi V.9.I-8.
^Bán Aladár; A Toldi-monda alaprétege. Etnographia 1917/1!21-35.
35Toldi V.4.3-4.
54Toldi V.8.1-2.
35Toldi V.7.5-8.
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56Toldi V.16.7.'
37Toldi X.22.4.
^Szibinyáni Jank 4.3-4«
^ZVönöczkyz^Schenk. Jakab: Magyar solymászmadár nevek I. Aquila 

1955-59: 332.
^"Többen védelmére keltek a Hankó-féle felfogásnak, mintha

nemzeti becsületünk szenvedne csorbát, ha netán ki-, 
derülne, hoe:y őseink másféle marhával érkeztek a mai 
hazába.1' Mátolcsi János: A háziállatok eredete. Bp. 
Mezőgazdasági, ±§73> l̂ o.

41Csőre Pál: Megjegyzések a magyarorszagi damvad történetéhez.
Jgrártőrténeti Szemle 1972/1-2: 112-119• Hiába szö- 

 ̂ gezte le, hoscy a hazai dámállomány származásának
és jelenlegi értékének szerepét nem lehet összeke
verni, az "ellentámadás" már megindult. Szabolcs 
József: A dámvad. Bp. Mezőgazdasági, ^±$^6* 7-35 
/íoleg 29-3o/.

42Szakály Ferenc: XYI-XVII. századi történelmünk néhány kriti- 
kus kérdéséről Mohács 45°• évfordulóján. Jelenkor 1976/12f 1112.
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A FAIPAR TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON

/ Kolossváryné Perényi Márta

/

A mai ismereteink szerint osztályozott fafeldolgozó 
iparon belül a faipar Magyarországon a kapitalista rendszernek 
1848 után történt kibpntakozása után fejlődött ki, és legfőbb, 
legnagyobb termelési értéket produkáló ágazata a fűrészáru 
gyártás, lett. Ennek az alágazatnak legfőbb jellemzője az volt, 
hogy az értékes természetes eredetű fa nyersanyagkészletek ki
termelésére rövid lejáratú szerződésekkel kötődött az erdőbir
tokhoz, ill. a nyersanyag forráshoz, s az,ipari tőke az erdő- 
gazdasággal szoros kapcsolatban, mintegy vertikális integráció
ban állt. .Ezért a fakitermelő-fűrészipar, amelyet erdőiparnak 
neveztek, az erdőgazdaság gazdasági ért^kmutatója volt abban 
a korban, amikor a fűrészipar termelése a hazai nyersanyag kész
letekre épült fel. A magyar korona orszagain belül Magyaror
szágon az erdőkrcermelŐ-fűrészipar majdnem teljes mértékben 
fenyőfát dolgozott fel és a kor általános' irányzatának megfe
lelően szinte kizárólag lucfenyőt. Az ei ső világháború után 
létrejött o^szágternleten a fenyőfa készletek hiánva és általá
ban az erdők minősége következtében a faipar és e^nek válto
zatlanul viszonylag legtekintélyesebb ágazata, a fűrészipar, 
valamint az erdőgazdaság közötti kapcsolat megszűnt, az önál
ló magyar nemzeti állam iparifa ellátása behozatalból tör
tént. A gyári faipar története tehát két korszakra oszlik. Ne
vezetesen a 19* ,század utolsó évtizedeiben történt nagyiparrá 
fejlődésétől az első világháború végéig terjedő időszakra, va
lamint az első és második világháború közötti időszakra* Ez 
utóbbin belül külön szakaszt képvisel a második világháború 
alatt̂  néhány év, amely alatt a17 ország területének növekedé- 
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se folytán egy olyan fenyőfabázis állt rendelkezésre, amely- 
faipar fejlődését fellendítette.

I. \

A faipar és ennek legjelentősebb alágazata, a fű
részipar, virágkorát az 188o-as - lÓ9o-es évektől az első vi 
lágháborúig élte.

Az el ső nagy fakitermelő vállalkozások /Luczen-? 
bacher,Spiegel- Tűköry, Vük, Guttmann S.H. és(más cégek/ a 
19* század elejétől már megjelentek. Ezek a fát nyers álla
potban, vagy vizi- és műfűrészekkel fel dolgozottan értékesí
tették. A'gyári jellegű fűrészipar fejlődését a gőzfürészek ! 
-megjelenése hozta. Magyarországon 1863-ban még csak 15 gőz- 
fűrész állt fenn és ezek együttesen J49 LE-t fejtettek ki^1̂  
Ismereteink szerint az első nagyszabású fűrésztelepet 1862- 
ben Popper Llpót osztrák faiparos állította fel Nagyi; i-Jtséii. ; 
A ny^lc keretes fűrész akkoriban az egész országban valóságos 
bámulat tárgya volt. A nagybittsei telepet a Popper cég csa-1 
cai gőzfűrószének felállítása követte, majd az akkori fake
reskedelem gócpontjában, Komárom-Ujszőnyben rendezett be gőz- 
fűrésztelepet. Popper Lipótot a magyarországi erdők fájának 
hasznosítása terén kifejtett tevékenységéért az uralkodó lova 
gi rangra emelte. Érdeme az volt, hogy’az államerdészettel, a 
árvái nemesi közbirtokossággal és más birtokosokkal kötött fa 
kitermelési szerződései és fűrésztelepei révén a felső-magyar 
országi Kárpátokban a fakereskedelemnek utat nyitott. A fát 
Ausztriába, Németországba és -̂ estre szállította. Jelentős 
résszel járult hozzá a Szuezi-csatorna építéséhez is. Ehhez 
a fát Ujszőnyben felállított gőzfnrész telepén dolgoztatta fe 
és Trieszten át hajóval vették Egyiptomba^^. A Popper cég 
1892-ben a Pesti ^ereskedeimi Bank égisze alatt Faipari Rt. 
lett. Vállalkozásait az osztrák-magyar banktőke által alakító 
Unió Rt. vette át, amelynek élén Chorin Ferenc állt.

A tőkés vállaikozok kezében levő fakitermelő-fü- 
részipar fe.ilődését az erdők sajátosan magyarnak jellemzett 
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eladási, módja tette lehetővé, amikor* a beruházásoktól a 
kereskedelmi kockázattól óvakodó földbirtokosok árverés útján 
hosszabb-rövidebb idő alatti kitermelésre lábon eladták erde
jüket a legtöbbet Ígérőnek. De ez a rendszer divott Kelet- és 
Délke let-Európában is, mig általában nyugaton, igy Ausztriában 
és Csehországban, többnyire maguk az erdőbirtokosok foglalkoz
tak a fa kitermeltetésével, feldolgozásával és piacra részben 
maguk, részben bizományosaik hozták* Magyarország erdővidékein 
ezt a házilagos rendszert alkalmazta az Osztrák-Magyar Állami- 
vas út tár sas ág, a Pálffy-féle malackai uradalom, a Rimamurány- 
Salgótarjáni Vasmű és néhány más uradalom. Az Államerdészet 
egyes birtoktesteibe Kaán Károly javaslatára a jelen század 
elején vezette be a házilagos termelést. A kor tűzifát és 
haszenfát különböztetett meg. A tüzifatermelés általában há
zilagos módszerrel történt. Magyarország mai területén főleg 
ez folyt már az első világháború előtt is, miután iparifával - 
a kor meghatározása szerint épület- és müfával - ellátása a 
Kárpátokból rortént. A tűzifa a h^lyi igények kielégítésére 
szolgált.

Az értékes fakészletek kiaknázására a vasútvonalak 
fejlődésével rohamosan létesültek gőzfürészek, előbb a Felvi
déken és Horvát-Szlávónországban, majd Erdélyben. Különösen 
jelentős volt a fejlődés az 1871-1873 évi válság után, amikor 
az idegen tőke fokozottan áramlott be az államba. Mint a föld
művelésügyi miniszternek az országgyűlés elé terjesztett 189o. 
évi erdészeti jelentése közli, az "erdészeti ipar" legfonto
sabb ága a fűrészipar lett* amely az erdőtörvény életbe lépte 
óta nagy fejlődést mutatott. Az 188o-as évekhez képest az 
összehasonlítást Bedő Albert 1885-ben és 1896-ban megjelent 
erdészeti statisztikái szemléltetik^^*
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A fűrészmüvek számának megoszlása a magyar korona
országaiban

Magyarország Horvát-Szlavónia 
1884-ben 1894-ben 1884-ben 1894-ben

Gőzfüréssfc 144 23o 15 38
Vizi müfürész 69 71 - -
Egykeretes kö
zönséges vizi- 
fürész 1154 1141 88 144

Amig 1884-ben a magyar korona országaiban 159 gőz- 
fürész kerettel, 69 müfürész lo3 kerettel és 1242 közön
séges egykeretes fűrész dolgozott, addig 1894-ben már 269 gőz- 
fürész 694 kerettel, 71 müfürész 131 kerettel és 1285 közön
séges egykpretes fűrész állt fenn. Már itt megjegyezzük, hogy ■’ 
az egy fűrésztelepre eső kapacitás és terme1ési érték Horvát- 
Szlavóniában nagyabb volt, mint Magyarországon. A szlavóniai ü 
fűrészek értékesebb nyersanyagot is dolgoztak fel. A magyaror
szági fenyő épület- és műszerfa tőárak a múlt század végén ál
talában alacsonyak voltak, maximális értékük jóval elmaradt a 
tölgyfa m’-ére elértnél. A kincstári fenyő tőár 1894-ben maxi
málisam 9>7o korona/mJ volt, a fenyődeszka pedig ugyanekkor a 
méretektől és a minőségtől függően 15,38-36,oo korona/W között 
változott. A magyarországi tölgy épület- és müszerfa tőára szin
tén 1894-ben átlag 17»5n korona* a szlavóniai 28,8o korona 
volt. A magyarors?ás:i tölgydeszkáért 4o,oo-76,oo, a horvátor
szágiért pedig Zágrábban 64,00-128,000 koronát fizettek i'-en- 

/4/kint' 7. A nyersanyagár, ill. a tőár, valamint a feldolgozott 
faárú kereskedelmi ára közötti nagy különbség ellenére az;er
dőgazdaság a tőárból, vagyis a fakitermelésekből jelentős 
jövedelemhez jutott. Az erdőgazdaság jövedelmét 1896-ban 159 
millió koronára tettél*/^.

Erdészeti becslés szerint 1895-ben a fűrészáru ter
melés 1*2 millió m3, a fűrésztelepek által előállított hengeres 
és ácsolt szálfa termelés 1 millió inJ, mig a kisebb méretű anya
gok előállítására 1,5 millió m5 esett. Az eredmény 3*7 millió
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m!# Ennek értékét 26 95o ezer forintra tették, ami 53 900 ezer 
koronának felelhet meg^^#

A faipar feilodését a gyáripari statisztikai fel
vételek/*̂ / adat&i szemléltethetik, bár amiatt, hogy a fűrész
iparban a gyári jellegű telepeken kivül igen számos kisebb-na- 
gyobb. gyári jellegűnek nem minősülő fűrésztelep úolgozott, va
lamint azért, hogy a másodlagos faipar erősen kisipari jelle
gű volt, a gyáripari statisztikák nem fejezik ki a tényleges 
faipari termelést. Ennek ellenére a gyári faipar a mag.var ko
rona országainak könnyűiparában a legnagyobb termelési érték-' 
kel tűnt ki. Ez 1898-ban az egész gyáripari termelés 6,6 %-a 
volt, 1913-ban pedig 6,8 %-a. Az iparstatisztikai felvételek 
által a faiparra kimutatott termelési érték alig a fele le-, 
hetett a tényleges faipari termelésnek# A gyári faipar terme
lési értéke 1898-ban 9718 millió, 19o6-ban 168,o millió koro
nát ért el. Es utóbbiból 71*o %-ot a fűrészáru gyártás szolgál
tatott. A másodlagos faipar elmaradott volt és még 1898-ban 
igen nagy részben közvetlenül nyersanyagot és nem félterméket 
dolgozott fel.

Az 1898.évi gyáripari összeírás a gyári jellegű 
faipar körébe a következőket sorolja: 

fürészárúgyártás, 
parkettagyártás, 
hordógyártas, 
kaptafagyártás, 
asztalosáru gyártás, 
hajlított fabútorok gyártása, 
bot-, fadiszmü stb. gyártás, 
egyéb faárugyártás,
nádszövet-, szalmahüvely- és cjrokseprőgyártás, 
fatelités.

Az 19o6 évi statisztika fentiek átcsoportosításával 
a faipar körébe sorolta még 

a dongagyártás és 
a kocsigyártást is.
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áz aj.agaza*coic Jcözül - miután előbb az első világ
háború előtti faipar egészét a fenti struktúrának megfelelően 
áttekintjük, - behatóbban a faipar egészét meghatározó fű

résziparral kívánunk foglalkozni. Mivel a szorosan vett fű
rész ár úgy árt ás témája a terjedelem szűkítésére törekvés el
lenére is eléggé kiterjedt, itt elöljáróban hangsúlyozzuk, 
hogy esi az un. erdő ipar a fejlődés során végső felhasználás
ra termelő üzemrészeket, komplex vértikális faipari vállala
todat hozott létre. A fa másodlagos mechanikai'megmunkálást 
végző faipari üzemrészeken kivül a fakitermelő vállalkozások
ra fe1 épülve jött létre a vegyipar keretében a c serzőkivonat 
gyártás, továbbá az előálló tűzifa hasznosítására a faecet- 
gyártás. A faipar keretén beiül nem érintjük a speciális te
lepeken f/oly% talpfatermelést és dongatermelést sem, amelyek 
szintén többnyire a fűrészteleppel rendelkező favállalkozáa 
keretében folytak, holott az előbbiek azt bizonyítják, hogy 
a hazai erdők milyen jelentős mértékben járultak hozzá art 
egész közgazdasági éledet meghatározó vasúthálózat kiépítésé
hez, mig az Európában egyedülálló szlavóniai donga a 19'i század 
végéig a magyar korona országai fakivitelében a legértékesebb 
cikk volt.

A gyári faipar egészét illetően az 1898 évi ipar- 
statisztika hangsúlyozza, a faiparban a csoportokba osztás ne
hézséggel járt. ugyanis az alágazatok legnagyobb része a ter
melt áruk tekintetében egymással szoros kapcsolatban állt. A 
fűrésztelepek nemcsak fűrészelt áruk előállításával foglalkoz
tak, hanem többen parkettát, dongát, asztalosárukat stb. is 
gyártottak, az asztalosipari telepek^pedig fűrészárut és egyéb 
cikkeket is előállítottak. Ezért a telepeket fő üzemük alap
ján sorolták be az egyes csoportokba.

Az 1898. évi felvétel körébe bevont 394 faipari 
telep közül 233 telep a fürészárugyártás körébe tartozott.
Ezek szolgáltatták a faipari termelés 7^,9 %-át. Mind a gyári, 
mind a gyári jellegűnek nem minősített fűrésztelepek vállal
kozói az erdőt lehetőleg minél gyorsabban kitermelni töreked
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tek, hogy a befektetett tökét és a várt nyereséget minél' e^őbb 
megkapják. Ezt úgy érték el , ha a telepet gőzerőre rendezték 
be. Ahol a vállalkozó az erdőbirtokossal kötött szerződése 
alapján tudta, hogy telepe csak néhány évig, esetleg lo- 1 5  

évig állhat fenn, mert a fakészlet addigra kimerül, lehető
leg kerülte a költséges berendeléseket és nem állitott fel 
nagy gépeket, mivel ezeket bizonyos idő múltán tovább kellett 
szállítani. Üzemét úgy terjesztette ki, ill. fejlesztette, 
hogy új telepet allit°tt fel. Egy telepen rendszerint nem egy 
nagy, hanem két kisebb gép üzemelt, mivel ezeket könnyebben 
lehetett elszállítani. A legkönnyebben szállítható gép a lo- 
komobil volt, ezt a gépet alkalmazták a nagyabb fűrésztelepek 
is. Nagyobb munkaigény esetén á hasonló előnnyel rendelkezett 
félstabil gőzgépeket használtak. Nagy beruházásoktól csak ott 
nem tartózkodtak, ahol a fűrésztelep fennállása hosszabb idő
re biztosított volt. Ilyen fűrésztelepeket állítottak fél 
Szlavóniában a tölgyfa feldolgozásába, valamint Sző^nokon és 
Szegeden a Tiszán érkezett lucfenyő-fa feldolgozására.

Az állam .iparfejlesztő tevékenysége a faiparban 
csak a kisüzemek egy részét érintette, részükre 1899-19o9* 
alatt összesen 1 , 1  millió korona pénz- és gépsegélyt jutta
tott. A fűrészárut, dongát, parkettát, 'hajlított fabútort, 
botot, kocsit stb. előállító kisüzemek segélyt nem k&ptak.
Az állam a nagyszámú asztalos kisiparosnak szövetkezetekbe tö
mörítésére törekedett. 1 9 1 1-ben 32 ilyen faipari szövetkezet 
működött, amelyek 5 millió korona értékü^forgalmat értek el .

Az 19o6. évi iparstatisztikai felvétel 668 gyári 
jellegű faipari telepet mutat ki. Ebből 61o Magyarországon,
58 Horvátországban dolgozott. Ezeken kivül az országban még 
lo9 melléküzem is foglalkozott faáruk nagyipari gyártásával.

Az 1898. évi statisztikának az 19o6. évi, szerint 
rendezésével kapjuk, hogy a gyári faipar termelési értéke 

1898-ban 97 848 753 korona,
19o6-ban lo7 999 331 korona

volt, azaz a növekedés 68,6 %. Az 19~o6 évi ágazati termelési
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értékből 119 525 045 koronát /71 %/ a fűrészárúgyártás szol- 1 
gáltatott, amely után második he1yen, 16 329 751 korona ér
tékkel , az asztalosipar következett. A parkettagyártás 5,7j 
a hajlitott bútorgyártás pedig .5,6 millió korona termelési 
értéket ént el. \

i 1A. faiparban 1898-ban 28 o74 munkás dolgozott, akik--
nek száma 19o6-ra 47 586 főre /69,5 %-Qs növekedés/ gyarapo- ’) 
dott. 191o-ben a gyáriparban foglalkoztatottak 12,8 %-a dől- i 
gozott á fa- és csontiparban /55 4-92 fő/, ebből a fiirészgyár- \ 
tás 35 62o főt' foglaíkoztatott. a

A faipari ágazatban a motorok száma az 1898 évi '■ 
478 db-ról 19o6-ra 813 db-ra, teljesítményük 24 4o6 LE-ről 
4o 255 LE-re növekedett. Az erőgépek munkateljesítményének 81 ; 
%-a a fűrésziparra esett. Az osztrák gépgyártásnak a közös < 
vámterületen érvényesülő versenye miatt a nyersanyag finomabb •: 
megmunkálását 'igénylő fa- és fémipari szerszámgépek gyártása 
az lÖQo-es^ években ugyan megkezdődött, de a belföldi szűk- 1 
ségietnek alig negyedét fedezte. Általában a faipari gépeket | 
Németországból és Ausztriából hozták' be. :í

• i
19o6-ban az egész gyári faipari'termeléshez fel

használt különböző ̂ nyersanyagok és gyártmányok értéke 9o327566 
korona ̂ olt, ebből a nyers fenyőfp 51 117 9P3 korona, a nyers 

x tölgyfa 14 761 070 korona értéket képviselt. A nyers fa fo
gyasztás értékének 9p>5 %-a a fűrésziparra esett. A magyar 
korona Országai egész faipara által feldolgozott összes fa
mennyiségből a fenyőfa aránya 1898-ban 75.5 %« 19o6-ban 75.7 
% volt. Külön véve Magyarországot és Horvátországot, a feldol
gozott fenyőfa mennyiségből 1898-ban 96,2 19o£-ban 97,5.% 
esett Magyarországra, mig a feldolgozott tölgyfa mennyiségből 
189S-ban 59>5 %> 19°6-ban már csak 2 7,0 % esett Magyaror'szagra, 
-a tölgyfamennyiség 75,8 %-át Horvátország dolgozta fel. A 
bükkfa kivételével /1906-ban Magyarország 81,7 %/ a termelés 
növekedése Horvát-Szlávóniára esett*

.fy magyar korona országainak terül^tén 1898-ban 235 
gyári jellegű fűrésztelep működött. Ebből 2o8 Magyarországon*, 
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27 pedig Korvát-Szlavóniában. Ha összevetjük az iparstatisz
tika által kimutatott fűrésztelepek tulajdonosait a Bedő-fé- 
le erdészeti statisztikákban kimutatott fakereskedőkkel, meg-' 
állapíthatjuk, hogy kevés kivétellel a személyek megegyeztek. 
Aránylag kevés v^lt az olyan fűrésztelep, amely hosszabb múlt
ra tekinthetett volna vissza. A telepek ugyanis egy-egy na
gyobb erdőség kihasználására alakultak és amikor a fa elfo
gyott, a fűrésztelep megszűnt vagy máshová költözött. Csupán 
azok a telepek voltak viszonylag állandóak, amelyek egy-egy 
nagyobb városban vagy valamely közlekedési gócpontban, eset
leg folyók mentén alakultak, a * utóbbiak esetében feltételez
ve azt, hogy a f*l^ó felső folyásán még vannak kihasználható 
erdők. Bár a telephelyek változtak, az erdő- és faiparos te
vékenységgel hagyományosan egész családok foglalkoztak és 
as üzletek apáról-fiúra szálltak.lt'98-ban a fürészáruterme- 
lésben 24 telepet 14 részvénytars•->3ág tartott fenn. 52 telep 
külföldiek kezében volt. Az m.kir. kincstár erdőségeiben127 
gyári telep állott fenn, amelyeket berbe adtak.

A magyarországi fűrésztelepek 1898-ban 51*5* a 
horvát-szlavóniaik 17,7 millió korona termelési értéket értek

r-ibbek voltak, mint a magyarországiak, amit a feldolgozott fa-
mennyiséi átlaga és az egy teljes keretre eső átlagtermelés 
mutat.

A feldolgozott'famennyiség átlaga és az egy fürészkeretre eső
i átlag 1898-ban

A feldolgozott fa Az egy teljes
mennyiség átlaga, keretre.eső

in3 átlagm5
Fenyő fűrésztelepek
157 magyar 16 578 5 1957 horvát-szlávón 15 669 8 437

Tölgy fűrésztelepek
£o magyar 15 586 4 572
15 horv át -s zlav ón 19 949 5 o73

Bükk fűrésztelepek /
22 magyar 6 168- 3 5oo
4 horvát-szlávón 15 o99 3 755
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A 2J5 fűrészáru gyárban 1898-ban összesen 354 motor, 
működött* A motorok által kifejtett munkamennyiség 16 231 LE ; 
volt, amelynek 91*6 %-át gőzgépek szolgáltatták* Egy-egy telep 
re átlag 69,1 LE esett* A fűrésztelepek tehát a korabeli vi
szonyok között tekintélyes üzemek voltak* ]

A gyártelepeken 786 keretfürészgép volt, ebből tel
jes kéretfürészgép 669* Egy-egy telepre átlagosan 3,3 keretfü- 
rész esett, magukból a teljes keretfürészekből pedig nem égé- \ 
szén 3 db* Egy olyan telep, amelynek 3 teljes keretfürésze 
volt, kedvező viszonyok közölt ésy>4 órás műszak esetén éven- , 
kint kb* 14 425 fenyő fűrészárut tudott előállítani, vagyis 
mintegy 28 850 m3 rönköt feldolgozni* Aránylag több rretfürészj 
dolgozott Horvát-Szlávónországban, mivel az itteni .eleoek 
nagyobbak voltak és a finomabb munkákra szolgáló gépekből és 
eszközökből is itt több volt* Egyéb famegmunkáló gépekkel fő
leg azok a telepek rendelkeztek, amelyek a fűrészáru termelés
sel kapcsolatban melléküzemet folyhattak. A fenyőtelepek közül 
többen foglalkoztak cserzőkéreg töréssel, csomagoló forgács 
'előállításával, zsindelykészitéssel, gyújtószálka gyártással, 
a bükkfa telepek fatelitéssel, á hajlított bútorgyárak részé
re széklécek és bútorlécek előállításával, valamint ecetfor
gács készítésével* A tölgyfa telepekhez dongatelepek, hordó
gyártás; talpfatermelés, külön üzemágként cserzőkivonat gyár
tás kapcsolódott*

A nyersanyag és az előállított áru szállítására 
csúsztatok, úsztatócsatornák, gördülő pályák, erdei-, ipar
és helyiérdekű vasutak szolgáltak. Erdei és iparvasútja 1898- 
ban még csak kevés telepnek volt, hosszúságuk azonban 394 km 
volt. Ebből a horvátországi tölgytelepekre esett a nagyobb 
rész /176 km/* 'Helyiérdekű vasútja csak egy erdélyi és egy 
horvát-szlavóniai tölgyfa telepnek volt* Az előbbi 65,8 km, 
az utóbbi 80 .km hosszú volt. Ez utóbbi cég iné# 82 km hosszú 
erdei- és iparvasúttal is rendelkezett.
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A fűrésztelepek legtöbbje ’24 órá's üzemeket tartott 
fenn. sok telepen petróleummal világítottak. Főleg fahulla
dékkal és a kitermelés során keletkezett tűzifával tüzeltek.

A\235 gyártelep 1898-ban 3 489 625 m5 fát dolgozott 
fel, ebből 13,9 % esett a horvát-szlavóniai telepekre. A fel
dolgozott famennyiség 75«5 %-át /2 74-2 155 ®J/ a fenyők, 24,5 ^ 
%-át a lombfák szolgáltatták. A fenyőfélék között első helyen 
a lucfenyő állt, amelyből 1,8 millió m3-t dolgoztak fel. A má
sodik hely a jegenyefenyőé volt, amelyből kb. 865 ezer mJ-t 
.fűrészelték el.

A fűrésztelepek nagyságát az általuk feldolgozott 
nyersanyag, mennyiség alapján szokás megitélni, ill. a feldol
gozásra szolgáló keretfürészek száma és méretei alapján, ame-' 
lyek természetesen a feldolgozott nyersanyag mennyiségével 
szoros összefüggésben állnak. Az összes fűrésztelepet véve, 
egy telepre átlag 15 4-52 mJ fa esett. Ez az átlag a horvátor
szági telepekre vonatkozóan 17 553 mJ-re nőtt, mig a magyaror
szágiakra 15 175 n’-re csökkent. Az egyes fűrésztelep fajtákat 
véve, egy fenyőtelep átlagosan 16 482'm5 nyersanyagot dolgo
zott fel, éspedig a magyarországi tel opek átlag 16 578 n3-t, 
a Dráván túli telepek pedig /7 telep/ átlag 15 669 m5-t, vagyis 
mintegy csak 5 %-kal kevesebbet. Egy teljes keretfüréozre át
lag 5 573 ro* esett; a magyarországi telepeken az átlag 5495 
a iiorvát-szlavóniakon pedig 8437 A keretfürész kihasználás, 
ill. a munkateljesítmény Horvátországban lényegesen jobb volt. 
Tölgyfa feldolgozással a Dráván innen 2o, a Dráván túl pedig 
15 telep foglalkozott. Ezek 1898-ban 61o 952 m5 fát dolgoztak 
fel. Egy telepre*átlagosan mintegy 17 456 m3 fa esett. A ma
gyarországi átlag' 15 586 in5, a horvátországi pedig 19 949 m3 

vnlt. A feldolgozott nyersanyag mennyiségét az üzemben állt 
teljes keretfürészekre vonatkoztatva, a fő átlag 4783. ni3; a 
■Dráván inneni telepeken 4372 m3, a Dráván túliakon pedig 5973 
D3. A bükkfa telepek 1898-ban 2r>7 42o m5 fát dolgoztak fel, egy 
telepre tehát fő átlagban 9428 jutott. A magyarországi átlag 
8168 m3, a horvátországi pedig 15 o99 volt.
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A fűrésztelepek igen sokféle cikket állítottak 
elő. Több telep a hulladékot is feldolgozta, más telepek ács- 
és épületasztalos árukat, parkettát stb. gyártottak. 1898-ban 
a fürészgyárák összesen 69 27o 289 korona értékű árut állít ot-3 

tak elő, ebből
a magyarországi 2o8 gyártelepre 5 1 512 488 korona,
a horvát-szlavóniai 27 telepre 17 757 8ol korona esett.
Országos átlagban egy fűrésztelep 294 767 korona termelési ér
téket produkált*

Az egy fürészgyárra eső átlag 
Magyarországon 24-7 656 korona,
Ho/vát-Szlav óniában 657 696 korona volt. A horvát-
szlavón fürészgyárák tehát ma.jdnem háromszor akkora értékű 
árut állítottak elő.

Ha az el őállitott termölés összes értékét a tele
peken működött keretfürészek számával Összehasonlítjuk és az 
összehasonlítás érdekében a különféle keretfürészeket telje
sítőképességük alapján teljes keretfürészre számítjuk át, fő
összegként 725 teljes keretfürészt kapunk, éspedig 717-et Ma
gyarországon és lo6-ot Horvát-Szlavóniában. Ezek figyelembe 
vételével a telepek által előállított termelési értékre vo
natkozóan kapjuk, hogy egy, tel ,jes keretfürészre esett 
Magyarországon 83 488 korona,
Horvát-Szlavóniában 187 526 korona,
a magyar korona országaiban 95 8o9 korona.

ESy Jól berendezett fenyő-fűrésztelepen az egy 
teljes keretre eső termelési értéket a koi'abeli viszonyok kö
zött loo 000 koronára tették. így Magyarors 2®g átlaga az egye
temes átlagnál Jóval kisebb, a horvátországi pedig nagy, a 
magyarországinak valamivel több mint kétszerese volt. Ezek a 
telepek a fát a leggondosabban kihasználták és üzemük folya
matos volt.

Ha a gyári fűrészteleped termelési értékeit az ál
taluk alkalmazott munkások létszámával hasonlítjuk össze, úgy
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1898-ban egy munkásra országos átlagban 4139 korona termelési 
érték esett. A horvátországi telepek átlaga kb. 13oo koroná
val volt több, mint az országos .átlag, a magyar telepeken pe
dig 227 koronával kisebb.

A fűrésztelepek termelési értékeként feltüntetett
69,3 millió koronából a fenyő fűrészelt árukra 28,6 millió 
korona fenyő Ápnletfára pedig 6,8 millió korona esett, 
vagyis oz a választék az ö«s*es termelési értéknek vala
mivel több mint fele "része volt. A tölgy épület fa 21,2 millió 
k^rom termelési értékkel szerepel, vagyis ez a három favá- 
l’ac együttvéve mintegy 56,6 millió korona értéket képvi
selt, tehát valakivel több mint nyolctizede volt a telepeken 
elöállitott aruk értékének. A fenyő fűrészáruból 7o % az or
szágban maradt; ugyanez az arány esett a fenyő épületfára is, 
inig a tölgy épületfa és a fűrészáruból az exportált mennyiség 
értéke az összes értéknek több mint háromnegyed része volt. A 
külkereskedelmi statjsztika-amelyre a korszak befejezésekép
pen térünk rá - lényégesen nagyobb épület- és müfa kivitelt 
mutat ki, mivel számos kisebb fűrésztelep is dolgozott kivi
telre.

\ V r .Az 19o6. évi termelési- felvétel 4oo gyári fűrész
telepet mutat ki. Ebből 366 Magyarországon, 34 Horvát^Sz,lavó- 
niában működött. 1898-hoz képest a telepek száma Magyarorszá
gon 77 %-kal, Horvátországban 25,9 %-kal növekedett. A fü- 
részgyárak a legnagyobb számban Erdély keleti részén, a vas
útvonalak kiépitése következtében gyarapodtak.

A fürészotárak tá,ieg?/ségenkinti elhelyezkedése
19o6-ban
Felső-Magyar orsz ág 126 üzem
Erdély l?o üzem
Alföld 47 üzem
Dunántúl 23 üzem
Korvát-Szlavónia 34* üzem
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A fürészgyárak az erdőben gazdag területeken lé- » ' tesültek, kivételek azok ,a nagyüzemek voltak, amelyek az 
Alföldön a Tiszán érkezett lucfenyőfát dolgozták fel, vagy 
Budapesten rendszerint más faipari üzemmel álltak vertikum
ban* Az említett 4oo főiizemü fürészgyáron kivül a dongagyá
rak közül 5-nek, a parkettagyárak közül 7-nek, egy hajlitott 
bútorgyárnak, 9 asztalosáru gyárnak és 4 egyéb faipari üzem
nek is volt még gyári jellegű fűrésztelepe. Csak a fő üzemü 
fürészg^árakat véve, termelésükben 1898-hoz képest lényeges 
változás ment végbe. A magyarországi telepek termelése az er
délyi fokozott fakitermelések következtében 189&-hO£ képest 
megkétszereződött.

A fürészgyárak 1898* és 19o6. évi termelési adatai
A fürészgyárak Az ̂ Összes termelési érték,

száma korona
1898 19o6 1898 1906

Magyar-
ország 2o8 566

%
51 512 488 lo2 033 365

Horváto. 27 34 17 757 80I 17 291 I80

Az egy keretfürészré eső termelési érték, korona
Az alkalmazott 
keretfürészek 

száma
Az egy keretfürészre eső 
termelés értéke, korona

1898 1906 1898 I9o6
Magyaro* 668 956 77 119 I06 719
Horváto. 118 12c 150 498 144 o93

Az alkalmazott loerőszám Magyarorsz&gon a gyárak 
76 %-os növekedése mellett 118,4 %-kal, Horvát-Szlavónórszág- 
ban a gyárak számának 2 5 ,9 %-£al növekedése mellett 29,7 %- 
kai növekedett.

A fúr és zár úgy árakra eső lóerőszám össze-
Az alkalmazott LE szám

2.898 19 06 Magyarország 12 966 28 314
Horváto. 5 285 4 259
6619

184



Az egy fűrészárui vállalatra eső lóerő szám
Magyarországon Horv át-Szlavóni ában 

1898-ban 62,3 121,7
^19o6-ban 77,4 123,3

Annak ellefiére, hogy az egy vállalatra eső lóerő- 
szám 1898-hoz képest Magyarországon 24,2 %-kal, Horvát-Szla- 
vóniában csak 2,9 %-kal növekedett, a horvát-szlavón fűrész- 
gyárak kétszer akkora teljesitőképességüek voltak, mint a ma
gyarországiak.

A munkagépek túlnyomó része most is gőzgép volt. A 
telepek helyüket a7. erdők letárolása szerint változtatták, 
ezért főleg a könnyen szállítható gépeket alkalmazták. A fon
tosabb famegmunkáló gépek száma gyarapodott.

A fürészgyárak által 19o6-ban feldolgozott fameny- 
nyiség 67,4 millió korona értéket képviselt. A fürészgyárak 
értékben 7317 %-ban fenyőfát, 16,6 %-ban tölgyfát, 8,3 %-ban 
bükkfát és 1,4 %-ban egyéb lombos fát dolgoztak fel. Magyar- 
országon a feldolgozott famennyiség értékben 86 %̂ -ban a fenyő
re, Horvát-Szlavónországban pedig 73>7 %-ban a tölgyfára esett.

\
A magyar korona országai fürészgyárai által 19o6- 

ban termelt 119,2 millió korona értékű áruból 54,o millió ko
rona esett a fenyő épületfára és 2,5 millió korona a kemény 
épületfára# A magyarországi termelés felét a fenyő müfa /53»3 
millió korona/ tette ki, Horvát-Szlavónország termelésében a 
legnagyobb érték /8,4 millió korona/ a kemény müfa volt. A 
gyáripari statisztika szerint a magyarországi fűrésztelepek 
az előállított termelési értéknek csak 23,3 %-át, a horvát 
-szlavóniaiak ellenben 7-4,0 %-át exportálták.

Mint már említettük, a fürésziárugyártás körébe éó- 
rolt főüzemü gyárakon kivül más faipari alágakban is működ
tek gyári jellegű fűrésztelepek. Ezek fűrészáru termelése 
2 575 799 korona volt, amelynek fele a kemény ép^letfára esett. 
A mintegy 26 ilye" fürészgyár termelésével^együtt az összes
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gyári fűrészáru termelés értéke 19o6-ban 121 9oo 844 koronát
tett ki. Ennek az értéknek 3o,6 %-át vitték ki külföldre a j 
gyárak saját bevallása szerint. Eszerint a fürészgyárak főleg 
belső fogyasztásra termeltek. Az 1898. és 19o6. évi iparsta
tisztikai felvételek a,fürészgyárak'által elsősorban termelt 
épület- és müfából a hazai fogyasztás nagyságát az adott évi 
külkereskedelmi statisztika adataival való Összevetéssel ál- . 
lapitják meg. így jutottak el ődsT, hogy 1898-ban a hazai fo- 
gyászt ás értéke epület- és müfából 65<6 millió korona, 19o6- j 
bán pedig 78, o millió korona volt. A magyarországi fürészte- ' 
lepek által elsősorban termelt fenyőáruból az épületfa 19o6 
évi lo,5 millió koronás termelési értékéből 92,8 a müfa 34- 

] millió koronás' termelési értékéből 77,8 % belső fogyasztásra 9 
szolgált. A kemény épületfa 2,5 millió koronás termelési ér- J 
tékéből 74,o % maradt belső fogyasztásra, mig a kemény épület
fa 16,6 millió koronás termelési értékéből mindössze 2o,8 %.
A fát forgalomba az erdőkitermelő - fürésziparos vállalkozók 
hozták. Mivel a fakitermelésekről statisztikák nincsenek, a 
korszak két iparstatisztikai felvétele pedig csak a gyári 
jellegű, fűrésztelepek saját bevallású adatait tartalmazza, az 
erdőkitérméiésekkel és fürészárugyártássál összefonódott fa
kereskedelemről a külkereskedelmi statisztikák adnak tájékoz
tatást. Az 1868-1878 évekre vonatkozó tájékoztató adatok sze
rint a magyar korona országa Összes faáru kivitele évi átlag
ban 29,2 millió forintot /58,~4 millió koronát/ képviselt és 
ebből mintegy évi 2o millió forint /4ó millió korona/ eáett
4z épület- és müfára. Ennél valamivel kisebb évi átlágbt, \ _ * 1 ?
tüntet fel az épület- és müfa tekintetében az 1882-1913 évi 
hivatalos külkereskedelmi statisztika.

A múlt század végén és a jelen század elején az 
'Osztrák-Magyar Monarchia a világ fakiviteli államai között az/o/
első helyek egyikét foglalta el7 '. A magyar korona országai
nak fakereskedelme a monarchia fakereskedelmébe : illeszkedett 
be és elsősorban külföldre irányult. A monarchia erdőtérségei
nek többségét fenyőfajokban, különösen lucfenyőben gazdagság 
és fejlett fűrészipar jellemezte. A közös vámterület fő fel-
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vevő piaca Németország volt, amelynek gyors ipari fejlődése 
nagy mennyiségű fát igényelt. A közös vámterületen belül le
zajlott fakereskedelemben Ausztria a magyarországi részeket 
fenyőfával és kész faáruval árasztotta el, mig a magyar koro
na országainak fakivitele értékben nagyobb,részben vámfrülföld- 
re irányult. Az 1882-1913 években is a kivitel legjelentősebb 
tétele az épület- és müfa volt. Ebből a nyers fenyőfa kivite
li értékének 51 %-a, a bárdolt és fűrészelt fenyőfa értéké
nek 63 %-á, a nyers kemény épület- és müfa kiviteli értékének 
65 %-a, a megmunkáltnak pedig 74 %-a vámkülföldön talált pi-

/9/ acra7 •

A fűrésztelepek jelentős tevékenységére utal, hogy 
az emlitett évek átlagában az összejs épület- és müfa kivitel
ben mennyiség tekintetében a nyers, megmunkálatlan fa aránya 
átlag csak 29,3 % volt, a megmunkálté 7o,7 %• Értékben a nyers 
fából 11,2 % volt a keményfa és 7*8 % a fenyő. Értékben az 
épület- és müfa kivitelben a megmunkált fa 81,o %-ot ̂ képviselt, 
ebből 44,8 % esett a keményfára és 36,2 % a fenyőfára.

Az emlitett időszak alatt az épület- és müfa beho- 
zatali mennyiség 94,9 % fenyőfa volt, amely 64,6 %-ban megmun
kált állapotban került a7. országba. Értékben a fenyő behoza
tal az összes épület- és müfa behozatalban 93,5 %-ot tett ki, 
ebből 77,5 % esett a megmunkált fára.

Az 1882-1913 években a hagyományos erdei faválasz
tékok /épület és müszerfa, donga, talpfa, tűzifa, faszén/ 
évi átlagos összes kiviteli értéke 63 millió koronát tett ki. 
Ebből az épület- és müfára 39 millió korona esett.
Az épület-u-s müfa külforgalom 1882-1913 évi átlagai, ezer korona

Behozatal Kivitel
ezer korona

Nyers fenyő 
Megmunkált fenyő 
Nyers keményfa 
Megmunkált keményfa

2458,5
11864,3263.4
742.4

3o4o,l
14123,74-377,717456,1

Évi átlag összesen 15328,6 38997,6

6619
187



Az épület- és müfa külförgalom az 1882-1913 évek 
átlagában évi 2 3 ,7 millió korona kiviteli többletet mutatott 
fel. A kivitelben igen lényeges volt, hogy a magyar korona 
országai a kemény lombos fát, amit szinte kizárólag a tölgy 
képviselt, a behozatali ár kétszereséért hozták piacra, de 
általában az időszak alatt az átlagos kiviteli árak a behoza
tali árakat meghaladták.

A másodlagos faipar gyengén fejlett és eros.en kis
ipari jellegű volt.,A korabeli iparstatisztikai felvételek 
szerint a faiparnak fit másodlagos megmunkálást végző alágazatai 
közül nagyipari jellegével leginkább a parkettagyártás, vala
mint a hajlitott bútorgyártás tűnt ki. A legnagyobb termelési 
értéket pedig a fűrészipar után az asztalosáru gyártás csoport
ja szolgáltatta.

Az 1898 évi összeírás szerint Magyarországon lo, 
Horvátországban egy, 19o6-ban pedig csak Magyarországon 12 fő 
üzemű parkettagyár állt fenn. Ezekben az erő- és munkagépék tel
jesítménye az 1898 évi átlag 77,4 LE-ról 19o6-ra £6,6 LE-re, 
összes termelésük 4,5 millió koronáról 5,8, millió koronára nö
vekedett a melléküzemági termeléssel együtt. A gyárak túlnyomó 
többségben tölgyfát dolgoztak fel.

A nagy részben saját kitermelésű bükkfát feldolgozó 
hajlitott bútorgyárakból 1898-ban 13 állott fenn, ebből 12 Ma
gyarországon* Egy gyárra átlag 75,6 LE teljesítmény esett. A 
termelés értéke 5,o millió korona volt. 19o6-ban a 16 bútor
gyárból 15 Magyarországon dolgozott. Eg^ gyárra m4r lo2,2 LE 
jutott, a termelés értéke pedig 5,6 millió koronára növekedett.

Az asztalosáru gyártás körében 19o6-ban 84"gyári 
jellegű telep állott fenn, ebből Magyarországon 75 /főleg Bu
dapesten és környékén/ és 9 Horvátőrszagban. 2o épületasztalos, 
24 épület- és bútorasztalos és 4o bútorasztalosgyár működött.
A gyárak száma 189S-hoz képest lo,l %-kal,a motorok teljesít
ménye pedig 861 LE-röl 2161 LE-re növekedett. Amig 1898-ban a 
nagy építkezésekkel kapcsolatban*az épületasztalosság volt a
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vezető ágazat, addig 19o6-ra a bútorasztalosság tört áz élre. 
1898-hoz képest a bútorasztalos gyárak termelésének növekedé
se 156,2 % volt* A három asztalosipari csoport termelése 
19o6-ban a mellékcikkekkel együtt 16,2 millió koronát ért el*
A behozatali többletet figyelembe véve, a három asztalosipari 
csoport tekintetében 19o6-ban a belső fogyasztás 4o,6 millió 
koronát é^t el* A hazai nagyipari termelés a belső fogyasztás 
45*6 %-át fedezte* Ez a fogyasztás azonban nem ad valóságos 
képet, mert csak a nagyipari termelést veszi tekintetbe, ami 
alig ötödrésze volt az egész termelésnek..

Mint már utaltunk rá, a gyári faipari termelési 
érték nem fe.iezi ki a valóságos faipari termelési ért éket *■
Az asztalosipar kisipar volt. Az önálló kisiparosok számát az 
19oo* évi népszámlálás 19 518 főben, a segédszemélyzetét
3o 984 főben ‘jelöli meg. A kisipari asztalostermelés értékét 
75 millió koronára becsülték, szemben a nagyipar 16,2 millió 
koronás termelési értékével• így a tényleges asztalosipari 
termelés 19o6-ban kb. 91»3 millió koronát ért el*

Igen jelentős volt még az önálló kerékgyártó és 
bognár kisiparosok száma* 19oo-ban 15 317 önálló kerékgyártó 
és bognár kisiparos 9589 fő segédszemélyzettel együtt 49,8 
nillió korona termelési1 értéket produkált, mig a kocsigyártó 
nagyipar 23 vállalata 2 ,8 millió termelési értéket ért el. 
Hasonló volt a helyzet a hordógyártásban, ill. a kádáriparban 
is. 19oo-ban 53o3 önálló kádár kisiparos 2913 fő segédszemély
zettel dolgozott, mig az Összesen 7 gyári jellegű hordógyár 
123 munkást foglalkoztatnct. A 7 hordógyár összesen 841 ezer 
korina értékű termelése a kisipar /személyenkint 1500 korona 
termelést véve/ 12 millió koronás; termelésének csak 7 %-a volt*

A másodlagos faipart az 1882-1913* évi külkereske
delmi statisztikában a "Faáruk esztergályos és faragó anya
gokból" összesitő kimutatás képviseli, amelyhez részlet-sta
tisztikák csatlakoznak* Az összesitő kimutatás alapján faáruk
ból éves átlagban
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a behozatal 26,8 millió korona, 
a kivitel 11,2 millió korona volt, a behoza

tali többlet tehát évi 1 5 ,6 millió koronát ért el. A. behozatal 
értékben 91,4 %-ban Ausztriából származott. Legnagyobb tétel a 
finom bútor volt.

A parketta és a bútor évi átlagos külforgalmi értékei 1882- 
1913-ban

Behozatal Kivitel 
ezer korona

Kész parketta és parketta
padozat részek ~ 118 1161

Finom bútorok lo 817 192o
Hajlított fabútor és bútor
részek 669 329^

A kivitel is - a hajlított fabútorok kivéreievel - 
többségben Ausztriába irányult.

A kés 7. fatermékek passziv külforgalma, valamint az 
általában növekvő behozatal ellenére a magyar korona országai
nak egész faforgalma - beleszámítva a hagyományos erdei fater
mékeken kivül a cserzőkérget é's cserzőkivonatokat, a faecetet 
és a facellulózt - az 1882-1913 évek átlagában évi 5o,3 millió 
korona kiviteli többletet eredményezett. Ebből a hagyományos 
erdei .termékekre /épület- és müfa, donga, talpfa, tűzifa, fa
sz én/_45JLo_jLi]JjLÓ_Ĵ  ̂ amelyből az épület- és müfa - 
nevezetesen a fűrészáru termelés - 23,7 millió korcnaval ré
szesedett.

II.

19 16-ban a magyar korona országainak erdőterülete 
15 5o2 992 kát.hold volt, amelyből Magyarországra 32B43826 kát. 
hold esett. Az első világháborút lezárt bekeszerződéssel Ma
gyarország térképe jelentősen átrajzolódott. A volt magyar*ko
rona országai főleg nemzetiségek lakta, ipari nyersanyagokban 
gazdag vidékeinek az újonnan alakult államokhoz csatolása után
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az önálló nemzeti Magyarországon az erdő művelési ág területe 
mindössze 1 9o8 75° kát. hold, az ország erdősültsége 11,8 % 
volt, ami 1938-ra mindössze egytized %-kal növekedett. Az új 
őrs7.égterület egyik legnagyobb negativüma fában szegénysége 
volt, amit fokozott az, hogy az ipar által elsősorban igényelt 
fenyőfa.jók, mindenekelőtt a lucfenyő hiányoztak, a meglevő 
lombos erdők pedig túlnyomó részben csak tűzifa termelésre 
voltak alkalmasak korábbi kezelésük okozta gyenge minőségük 
miatt. Az ország gazdasági életében bekövetkezett átalakulás 
ú.j« korunkba átnyúló problémát vetett fel, nevezetesen a fát 
feldolgozó ipar esetében felszínre hozta a nyersanyag igényé
nek behozatalból fedezésének szükségességét. Azok a fakiterme
lő vállalkozások, amelyek a múltban a fűrésziparral fonódtak 
össze, hazai készletek hiánya miatt eltűntek és ezzel megszűnt 
az ipari tőke és az erdőgazdaság közötti vertikum is. A faipar, 
amelyet változatlanul a fűrészipar reprezentált, olyan önálló 
ágazat lett, amely a behozatal függvényévé vált.

Az első és második világháború kozott iparstatisz
tikai felvéted nem volt. A Földművelésügyi Minisztérium Erdé
szeti Főosztályához érkezett bejelentések alapján^10/ Magyar- 
országon 1932-ben Összesen 163 fürészmü állt fenn. Ebből 76 
gőzüzemü, 2S villányiizemü volt. A gőzüzemi fűrésztelepek közül 
39 az Alföldön, 29 a Dunántúlon és 8 az északi dombvidéken állt 
fenn. A villanyerőre berendezett fürészmüből 21 volt az Alföl
dön, éspedig 19 Békés megyében. Egyébként is valamennyi megye 
közül a legtöbb fürészmü Békés megyében volt. A fafeldolgozás
hoz is viszonylag a legtöbb géppel a Békés megyei, összesen 26 
fűrésztelep és a 11 budapesti fűrésztelep rendelkezett.

A legújabb gazdaságtörténeti kutatások kimutatják, 
hegy a faipar - a ruházati és élelmiszeripar mellett - olyan 
ágazat volt, amelyben a kis- és középvállalatok száma a ter
melésének súlya a legjelentősebb v o H ^ ^ Y
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A kis- és középüzemek részesedése a faiparban %

1935-ben 1938-ban
Részesedés az iparág

munkáslétszámában 7o,o 66,7
Részesedés az"iparág

termelésében 68,6 62,9

rtsszehasonlitható orsz égterületen /1913 « loo/' a 
háború után a faipar termelése ugyan visszaesett, de az első 
világháború eĴ Stt helyzethez képest 1929-re termelésének in- J 
dexe 139 lett, majd a világválság hatására 7o, ia válságból ki-ji 
lábolás után, 1938-ban pedig már 122 volt^12 .̂ $

\
A faipar fejlődésének mutatószámait és ezeknek az |

egész gyáripari fejlődésbeh elfoglalt arányát az 1. táblázat J/ Í V  1tai'talmazza' <̂/ : A gazdasági világválság idején a magyar faipar igen
válságos helyzetbe került. A fenyőfa feldolgozására berende
zett fűrésztelepek a behozatal csökkentése és -devizafedezet 
hiányában nyersanyag hiánnyal küzdöttek. Az építőiparhoz kap
csolódó fűrészipar termelése a válság éveiben még az eddiginél 
is jobbam megtorpant, a tartós fogyasztási cikkeket előállitó. 
kisipari jellegű asztalos- és. bútoripar termelése erősen visz- 
szaeset't. A faipar alágasatai jellegüknek megfelelően az álta
luk kiszolgált iparágak pangásával elvesztették eddigi foglal
koztatottságukat. Az egy munkásra eső lóerő a faiparban 1929- 
ben 1,7, 1938-ban 1,6 volt^1^. A faipar termelési értéke az 
egész gyáripari termelésének 1929-ben 3,1 %-át, 1933-ban 1,9 
%-át, 1938-ban 2,4 %-át tette ki.

Mint a 2. táblázat^1^  mutatja, a faipar termelési 
értéke tényleges árakon 1933-ban az 1929 évinek 37,7 % volt és 
a fejlődés e'ilenére sem érte el 1938-ban sem az 1929 évi szin
tet.

Mai erdészeti statisztikánk s z e r i a z  1932- 
1938. években a fűrészelt -áru, a furnér és .a vasúti tálpfa
661$
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99 1. táblázat

A faipar /fa- 6s csontápar/ fo.ilődÓGónok mutat6számai 
az oftósa gyáripari fejlődéshez kupont

Ipartelepok száma
M " az összes %-ában

A munkások létszáma
M az összes %-ában

h Erőgépek lóerőszáma vÔ " 11 az összes %-ában
Termelési érték folyóáron

az Összes %-ában

/

1929. 1933 • 1938.

402 303 =559
11,1 8,6 8,8

13 2?6 7 716 12 728
4.9 3,7 3,8

21 919. 16 672 2o 644
1.5 1,0 1,1

9o 217 34 838 79 ol2
5.1 1,9 2,4

(
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2. táblázat

A faipari termőié.* értékének alakulása 1929-1938

Év Tényleges 
ezer P

árakon
%

Változatlan 
ezer P

árakon
%

i9?y. 90 217 100,0 9n 217 100,0
1933. 34 000 3 7,7' 45 263 5 0 ,2
1934. 44 535 49,3 57 005 63,1
193^, 51 27>? 56,7 63 886 70,8

1936. 66 092 73,2 77 867 66,3
19*7. 77 099 85,4 79 413 88,2
1958. 79 ol2 87,5 78 933 87,3



termelés fokozódott. A fűrészelt áru-termelés az 1932 évi 124 
ezer m!-ről 1936-1938-ra 32o ezer n:-re növekedett. Az előállí
tott anyag 75~So %-a fenyő fűrészáru volt. Igen jelentős volt 
a furnért emelés fejlődése /repülőgépgyártás!/, amely az 1932. 
évi 3,8 nillió n2-ről 1938-ra 11,6 millió c2-re növekedett.

» \A furnér- ill. a falemezgyartásban re.ilő lehetősége
ket a banktőke is felismerte. 1958-ban a faiparon belül a leg
nagyobb tekét a Furnér- és Le~eznüvekbe fektették be. Ebben a 
vállalatban .a Belvárosi Takarékpénztár 2 millió pengő alaptő
kével vett részt. Ennél lényegesen kisebb volt a többi nagy
bank faipari érdekeltsége. A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 
érdekkörébe 1958-ban a Mechanikai Hordógyár tartozott /2?o ezer 
P/, mig a Magyar Általános Hitelbank az Egri Erdő- és Faipari 
3t-cen yi6S ezer F/, a Debreceni Hajlított Bútorgyárban /98 
ezer P/, valamint a Fatermelő és Faipari Rt-ben#volt érdekelt.

Bar a hazai erdö^bőj a fakitermelés fokozódott, a
n  7/kitermeit fatemeg túlnyomó része tűzifa volt7

\

A tűzi- es r.üfa~ belföldi termelése 1928-1958-ban, 
looo "-ben

Év rűzifa Müfa Müfaki ho z at a1 
arajiya, %

19 2S. 2137 323 13,1
1929. 2145 38o 1 5 , 0

19 216 r- 411 16,o
1931. 26^o 504 16,o
1932. 3114 44o 12,4
1933. 3̂ -36 444 1 2,o
1934. 3o5o ' 339 lo,o
1955. 5n38 376 1 1 ,0

1956. 2464 368 1 3 ,o
1937. 2618 381. 12,7
1958. 2763 526 16,o
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A műfaanyagokát 192o-tól 1932 március 1-ig szabadon 
lehetett behozni, ezután csak a kereskedelemügyi miniszter en
gedélyével, illetve az 1933* januárban életre hivott Magyar 
Fabehozátall Intézet utján, amely 1938. július közepéig állt 
fenn. A müfa behozatal szinte kizárólag lucfenyő volt. Ez ki
sebb részben gömbfa formájában, nagyobb részben a kereskedelmi 
szerződések miatt már fűrészáru alakjában érkezett, ami a ha
zai fűrésztelepek tevékenységét visszavetette. Az államilag 
irányitott gazdálkodás bevezetésével a fabehozatal, különösen 
a tűzifa behozatal erősen csökkent, de a müfa behozatal is 
visszaesett. A fafogyasztást, különös tekintettel a müfára, a 
3« táblázat számsorai tartalmazzák* Mint megállapítható, a 
müfafogyasztás a gazdasági világválság évei alatt fele volt 
az 1928. évinek, és még 1936-1937-ben, amely a konjunktúra ide
je volt, áz 1928. évi értéknek csak 71,7-71>4 %-át tette ki.

A behozatal Romániából, Csehszlovákiából, Ausztriá
ból és Jugoszláviából történt. A behozatalban a legnagyobb ér
téket a fűrészelt fenyőfa képviselt. Ennek értéke 1928-ban
67,9 millió pengő volt, majd rohamosan csökkent, 1936-ban is 
csak 24,7 millió pengőt ért el, 1937-ben átmenetileg 28,4 mil
lió pengőre növekedett, majd 1938-ban 21,2 millió.pengőre esett 
vissza. Ennél lényegesen kevesebb volt a fenyő gcmbfa behoza
tal. Erinek értéke 1928-ban 1 3,6, 1936-ban 8,3, 1937-ben lo,4, 
1938-ban pedig 7,5 millió pengő volt. De az Összes fabehoza
tali értékben általában a fenyőfa /fűrészelt és gömbfa/ rész
aránya 1936-ban 77,9, 1937-ben 72,8, 1958-ban 68 ,7 %-ot ért 
el, a korábbi évekhez hasonlóan.

Magyarország egész behozatalában még a kötött gaz
dálkodás idején is a fabehózatal a legjelentősebb tételek 
egyike maradt. A korabeli nemzetközi statisztika szerint^8/, 
amely a tűzifát nem ve/tte figyelembe, a világ fabehozatali 
államai között Magyarország az 193o-as évek folyamán a 4-5. 
helyen állt, megelőzve több iparilag fejlett államot.

Ismeretes, Magyarország 1938-ig az ipari nyersanya
gok és félkész termékek behozatalát a mezőgazdasági kiviteli 
661$
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99 Magyarország tűzi- ós müfafolvasztása 1928-1938-ban vadonokban

3. táblázat

Év Tűzifa Müfa- Behozatal Behozatal Tűzifa Müfa Müfaf oprva:termelés termelós tűzifából müfából fogyasztás fogyasztás 1928= li

1928. 133 864 23 256 169 042 12 1 238 322 9o6 144 4.94. loo| 00
1929. 134 44o 27 36o 169 289 99 451 323 729 126 811 87,76
193o. 155 592 29 592 12o 478 69 752 276 070 99 344 66,75
1931. 19o 512 36 288 59 476 59 328 249 988 95 616 6b, 17
1932. 224 28o 31 680 36 555 42 8o4 260 835 74 484 51,55
1933. 234 432 31 968 13 73o 42 9öo 248 162 74 868 5 1 ,8 1
1934. 219 600 24 4o8 2o 003 60 17 7 239 605 84 585 53,54
1935* 218 664 27 o72 16 oo4 60 658 234 668 87 73o 6 0 ,7 1
1936. 177 4o8 26 496 16 299 77 070 193 7o7 lo3 566 71,67
1937. 188 568 27 432 23 535t 82 965 212 lo3 llo 397 76,4o
1938. 198 936 37 872 3o 006 61 o54 228 942 98 926 68,46



többletből fedezte. Mint Gunst Pétsi/^^ a hivatalos statisz
tikai adatok aisp-.jan kinut&tta, az ipari nyersanyagok és fél
kész termékek behozatalét az ország sezőgazdasásl kiviteli 
többlete rés azokban az években is fedezte, árikor az állas 
killkereskedslni forgalma passzió volt. Guast Péter által a 
mezőgazdasági kiviteli többletről közzé tett adatsorokat 
szembeállítottuk a tűzi- és müfa behozatali többletek adat
soraival.
A tűzi- és rufa behozatali többlet a Eszögazdaségi kiviteli 

többlethez kepest 192e-193S-ban

Év
TIezőgazdasagi 
kiviteli több* 
let, loob pengő

Tűzi- és müfa 
zataii többlet 
looo pengő

beho- A tűzi- és müfa 
f behozatali több

let a mezőgaz
dasági kiviteli 
többlet %-ában

1923. 465 291 148 134 3o,5
1929. 658 351 128 063 18,6
195o. 584 333 85 755 V.7 '
1931. -3o3 761 54 69 o lS,o
1932. 131 313 33 7o2 H Ci> *CT'

1935. 246 715 26 48o lo,7
1934. 24o 551 37 346 15,5
1935. 225 °o6 35 246 15,7
1936. 272 296 46 366 17,o
1937. 338 166 5? 393 17,6
1938. 294 235' 4? 613 16,2

Az 1923-1938. években a tűzi- •és riiía behozatali
többlet évi atlaga 64 millió rengő volt, ennyit- vett igénybe 
a mezőgazdasagi kiviteli többletből. Ugyanekkor haz'ai fa- 
kitermelésekből szármázó évi atlagos nemzéri jövedelem kb# 22 
millió pengő volt^41̂ . Ha feltételezzük, hogy ez utóbbi csz- 
szeget a fakitermelést kezükben tartott, mezőgazdasagi birto
kosok csak a mezőgazdaságba fektették volna is be, akkor is 
a. sezcgazdasá-vi kiviteli többlétből a.tűzi- és rufa behoza- 
tálra fordított- összeg évi 42 millió pengőt ért volna él.
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Maga a faipar - a korabeli közgazdasági irók kczül 
az ipari nyersanyagokkal foglalkozó Pálinkás András szerint
- az egyes években a következő értékű nyersanyagot hasznalta 
fel:

1929-ben 46 875 ezer pengő,N
1932-ben 18 372 ezer pengő,
1937 -̂ben 43 808 ezer pengő.

A második világháború alatt Magyarország területe 
a volt királyi Magyarország egyes területrészeivel átmeneti
leg megnövekedett s igy az erdőterület és a fabázis is megna
gyobbodott. Az ország iparának faellatása szempontjából ke
vésbé jelentős volt ai északi dombvidékhez csatlakozó felvi
déki, valamint a délvidéki terület, de igen nagy .szerepe 
volt a kárpátaljai. /máramarosi/ külön országrésznek. Az ál
lam erdőterülete 1939-ben 3>4 millió kát. hold, 1941-42-ben 
pedig 6,1 millió kát. hold lett. Az erdősültség az 1933. évi
11,9 %-ról 1939-re 16,7, 1941-re pedig 2o,7 %-ra növekedett.
A fafajok területi részaránya a bükk és a fenyő javára elto
lódott. Az ipar által igényelt fenyőfajok területi aranya az 
1933* évi 6,0 %-ról lS41-re 22,6 %-ra növekedett, 1942-ben 
pedig 21,9 % volt. A háború évei alatt a fabehozatal csök
kent, de 1941-ig változatlanul lényeges maradt. A behozatali
többle,t 1939-ben 2 7,o, 194o-ben 29,6 millió pengőt ért el,_

, - /2i/de mar 1941-ben mindössze 2,7 millió pengő volt7 •

A fakitermelés fokozódott: a megnagyobbodott or
szágterületen az 1938/39* évi termelési idényben Összesen 
4,4 millió e!, az 1939-1940 évi termelési idényben 6,3 millió 
z} fát termeltek ki. Az 193&/39* évi kitermelésből 16,7 % 
esett a szer-, ill. iparifára; ebből a magyarországi és a 
csatolt felvidéki rész fenyőerdei csak 4 %-kal részesedtek.
Az összes kitermelésben a fenyő szerfa mennyisége az 1938/39* 
évi 5^7 ezer r-ről 1939/^o-re 1184 ezer n:5-re növekedett. Az 
összes kitermelésből a fenyő szerfára 1 2 ,9, ill. 18,2 % 
esett. Külön a Kárpátalján az elért összes szerfardLhozatal
39,3 % volt, ebből a fenyő 32,9 &-kal részesedett. Országos
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viszonylatban az ipar ál^al elsősorban igényelt fenyő szerfa 
mennyiség 1938/39-ben 77,5 %-ban, 1939/40-ben pedig 81,6%- 
bán a Kárpátaljáról, Máramarosból származott

A faipar fejlődésében a második világháború alatt 
a területnövekedés, illetve a fenyőfa bázis döntő tényező 
volt. 1938-hoz képest termelése tényleges árakon 1943-ra meg
ötszöröződött, változatlan /1938-as/ árakon pedig két és fél
szeres lett. A fa nyersanyag készlet jelentős kihatással volt 
az 1938-as országterületre is, ahol változatlan /1938-as/ ára
kat véve, a termelés értéke mintegy 37 %-kal növekedett. A 
faipari termelés értékének alakulását a 4. táblázat, mig az 
1938-as országterületen a faipar fejlődésének mutatószámait 
az 5- táblázat tartalmazza^22 a-b/^

4. táblázat
A fa- és csontipar fejlődésinek mutatószámai 

az egész gyáripari fejlődéshez képest 
az 1933 évi orsz ágterület ^

/

1938. 1943.
Az ipartelepek száma 359 418

Tl az összes %-ában 8,8

aj<JN

A munkások létszáma 12 728 15 680

11 az összes %-ában 3,8 3 ,5

Az erőgépek lóerőszáma 2o 644 30 736
11 az Összes %-ában 1,1 1,3

Termelési érték folyóáron 79 012 222 946
"az Összes %-ában 2,4' 2,4
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5. táblását 

A faipari terhelés értékének alakulása'^ b/

Év Tényleges árakon Változatlan /1938-as/ árakon
ézer P % ezer P %

1935. 79 ol2 OOO > 79 ol2 ioo,o
1939. 94 924 12o,l 96 >r3 121,9
1940.116 726 1t7,7 I09 396 138,4
1941.2o9 85* 265,7 1Í6 582 210,8
1942.3 1o 7o5 393,2 211 ?S6 268,1
1943.416 471 539,6 2ol 749 25? * 2

i<j±y 222 946 282,1 loS 0I6 136,7

xVálcoz3tlan, 1938-as területen

A .̂err.v. -•'vdett orszagterLLlete:; a faipari telepek szá
ma 19A-3-ra - évihez képest 86-%-kal, a munkások létszá
ma 8,7 %-kal, erőgépek lóerősz&ma 67 %-kal nőtt. Kárpátal
ja:iák jelentős elsődleges fafeldolgozó ipara volt, a több 
mint loo fűrésztelepen kivül néhány Jelentősebb ^amegmunkáló 
vállalat is működött itt. A faipart megnattrozó elsődleges 
fafeldolgozás terme szetene*: megfelelően a f elhasznált erőgé
pek és villanymotorok 16er:számans> fele /34 ezer LE/ és a 
faj-pari nunkisoknak tcbb =int a fele /I- szc-r fő/ az orsz u n  
hoz csatolt terülstsksr. dolgozott.

Kint Halász Aladár szerkesztésében megjelent erdészeti 
statisztikából kitűnik,- a füreszárutermeiés 19^3-ig jelentő
sen fokozódott /1338- 324 ezer a7, 1941 -11 33? ezer i5, 1942
- 1526 ezer z5/, de 1944-ben már természetszerűen visszaesett 
/4o6 ezer r/• A háborús évek alatt is az első helyet a fe-yö 
fűrészáru termelés foglalta el, de a lombos fűrészáru terme
lés is'növekedett. A furnértermelés és a szállításokhoz nél
külözhetetlen talpfatermelés 1944-ig változatlanul növeke
dett • A furnértermelés az 1938. 11,6 millió r-rel szem
ben 1943-ban 23,4 millió e3 volt.
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A nagybanitoknak a faiparbá fektetett alaptőkéje tekin
tetében 1943-ban legnagyobb volt a Hitelbank csoportjának ér
dekeltsége. Ezen belül a csoport a legnagyobb alaptőkét az 
Újszeged! Gőzfürész és Ládagyárba fektette be /600 ezer pen
gő/, majd a Debreceni Hajlított Bútorgyár következett /3o4 
ezer P az 1938 évi 98 ezer pengő helyett; ez a gyár viszony
lag jelentős német megrendelésre is dolgozott/ Az Egri Er&ő- 
és Faipari RT. alaptőkéje a korábbi maradt. A Kereskedelmi 
Bank az Első Mechanikai Hordógyárban is ugyanazon alaptőkével 
vett részt*

Az 1944. évi háborús összeomlással a hat árrevíziók!:, 
.-kapott nyersanyagforrások elvesztek. Á háborús események sú
lyos kárt okoztak az 1938-as orszégterületéri levő faipari 
üzemekben iö,, megsemmisítve az.itt elért-fejlődési eredménye
ket. Becslések .szerint a háború/következtében az itteni fai
pari lét es Ítmény eket 19 millió pengő károsodás érte és a ka
pacitás 29 %-a pusztult el. A második világháború után a Ma
gyarországon létrejött szocialista társadalmi rendszerre há
rult az a feladat, hogy a faipart is helyreállítsa, korszerű
sítse, kis- és középüzem jellegét megszüntesse és nyersanyag 
igényét biztosítsa.
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NÉPI ERDŐGAZDÁLKODÁS A BAKONYBAN*

Dr. Hegyi Imre

\

Aki a Bakony erdeivel tudományosan óhajt foglalkozni: 
nagy fába vágja a fejszéjét.

Az erdő népi kiélésének komplex vizsgálatára vonatko
zóan mind a mai napig nélkülözzük a táji vagy országos jelle
gű monográfiákat. A hiány pótlását a néprajztól, Tagányi Ká
roly szerint "az erdészeti ethnográfiától kell várnunk". Az 
új, eddig ismeretlen tudományágnak nevet'adva a további ku
tatás sokrétű kibontásához szükséges történeti forrásanyagot 
is ő tette közzé s ez a mü ma istmegkerülhetetlen kiinduló
pontja mindennemű kutatásnak, melynek tárgya az erdő. A főleg 
erdőbirtoklósi, jogfejlődési problémákat boncolgató bevezető 
tanulmányában népgazdasági és oktatástőrténéti kérdések is 
előtérbe kerülnek.

Ha Tagányi erdészettörténeti munkásságának előképét ke
ressük, azt az erdészettel foglalkozó német történeti szakiro
dalomban találhatjuk meg. Itt az erdőtörténeti érdeklődés 
szálai a XVIII. százavd végéig vezethetők vissza, a XIX. szá
zad második felének elején azonban már magának az erdőnek, 
mint a kutatás önálló tárgyának a szemlélete és értékelése 
bontakozik ki. Nálunk is felismerhető ennek hatása: 1862-ben 
meginditják az első magyar nyelvű szakfolyóiratot, az "Erdé-

1976. február 23-án a Veszprém megyei pedagógusok, népműve
lők,. honismereti szakkörvezetők részére rendezett tanfolya
mon élhangzott előadás.
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szeti Lapokf,-at, az 1851-ben németnyelvű alapszabályokkal 
megalakult első erdészeti egyesület 1866. dec. 9~®n magyar 
alaxDázabályokkal, Bedő -Albert titkárságával átalakul "Orszá
gos Erdészeti Egyesület”-té, melynek fő iniciátórai és mozga- 
tói, Divald Adolf és Wagner Károly, - befejezendők az önálló 
magyar erdészeti tudományért folytatott évtizedes küzdelmü
ket: kiadjéú£ Magyar-német és német-magyar erdészeti műszó-/ 
tár11 c. munkájukat. Tagányi Erdészeti oklevéltárával egyido- 
ben jelenik meg 2. kiadásban Bedő Albert összesitő erdészeti 
-statisztikai korpusza: A magyar állam erdőségeinek gazdasági 
és kereskedelmi leirása, ezzel a két mü, egymást kiegészítve, 
kiindulási alapot nyújtott az egykori szakemberek egzakt és 
praktikus kutatása számára.

A szárnyait bontogató néprajztudomány azonban még nem 
ismeri fel az erdőnek életforma teremtő erejét és szerepét.
A néprajzi kutatás horizontján belül egyelőre a magyar ̂ ős- 
történet, népművészet, népköltészet kérdései és problémái je
lennek meg. A XIX. század végének/ XX. század elejének tu
dományos szemlélete szinoptikus: a foglalkozások, háziipari 
tevékenységek sokféle -aj4fcáj*át a szántóföldi termelés rend
szerében, a szemtermelés és esetleg az állattenyésztés függ
vényeként," ezek mellett mellékfoglalkozásként foglalja rend
szerbe. /Az a diakrónikus látásmód, amely felismerhetné a tá
jak életében a természeti adottságok gazdasági értékesítésének 
változó módjait, megfosztotta az etnográfusok nagy részét at
tól, hogy az ilyen gazdálkodasi módokat a természetes* bázis 
indokán strukturálisan összekapcsolja, szociológiailag: élet
formát lásson benne./ Elég, ha felsoroljuk az erdő kiélésé
nek különböző tevékenységeit, - amilyen a gyűjtögetés, faki
termelés, házi fáiparok, pásztorkodás, vadászat, erdei 
iparok, mint a mészégetés, szénégetés, hamuzsirfőzés stb., - 
hogy indokoltnak lássuk az erdő néprajza tartalmi és formai 
sajátosságainak feltevését. Nem mulasztjuk el már itt hangsú
lyozni, hogy véleményünk szerint ezek a sajátosságok a terme
lési technika és az általános műveltség változásai és emelke
dése során az életformának maguk is változó szerkezeti típu
sát hozzák létre. Az ilyen életformának szerkezeti típusai a
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paraszti élet egy-egy letűnt, vagy elmúlóban lévő keresztmet
szeteként foghatók fel. Az idevágó kutatások külön-külon és 
együttesen a táj és ember, a természeti adottságok /talaj, 
éghajlat, növény-, állat- és ásványvilág stb./ és az emberi 
művelődés dialektikus kölcsönviszonyának dinamikus útját ve
szik vizsgálóra. Ez teljes mértékben megfelel a marxista tu
dományos kutatási elveknek, amelyek szerint a települések, a 
belőlük összetevődő régiók, közigazgatási, vagy tájegységek 
csak fejlődésükben, az adott környezettel való kölcsönhatá
saikban vizsgálhatók. Elsősorban tehát a történetükben érvé
nyesülő gazdasági, hatásokat kell felmérni, a termelőerők min
denkori fejlettségét, a termelési viszonyokat, illetve a tár
sadalmi fejlettség szintjét\kell vizsgálat tárgyává; tenni.

Ebbe a problémakörbe illeszkedik a Bakonynak, mint ter
mészeti-földrajzi tájnak a vizsgálata abból a célból^ hogy 
feleletet adhassunk arra a feltett'kérdésünkre: hogyan hasz
nosította, hogyan élte ki a nyerstáj nyújtotta természeti ja
vakat a lakosság, a történelem folyamán változó gazdasági
társadalmi viszpnjrai között. Milyen volt az eleven élet képe 
ezen a tájon.

Az erdő kiélésének itt megrajzolt módjai, az erdőnek a 
falu lakossága létfenntartásában egykor játszott döntő sze
repe, az erdőkiélő tevékenységekhez, szervesen kapcsolódó is
meretanyag ma már a múlté. Az. egyes elemeknek zárt műveltsé
gi szerkezetbe fogott 'összessége a felszabadulást követő gaz
da sagi-'t ár s a dalmi átalakulás hatására felbomlott. Egyes ele
mei ma is tovább élnek, &e« helyük és súlyuk a műveltség új 
szerkezetében áthelyeződött* és szinte minden vonatkozásába^ 
elhanyátlőtt.

A régi állapot képének megrajzolása azonban, ha ez 
konkrét adatok segítségével a hitelesség reményében elvégez
hető: nemcsak feladata, - kötelessége is az etnográfusnak.

Témánk felől közelítve a problémához: arra a kérdésre, 
.hogy mi a Bakony, azt kell mondanunk, hogy egy életföldrajzi 
táji egység. Horizontálisan kettészelt élő társadalom alsó
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szelvényének, a nagyjából parasztsan: gyűjtőfogalommal jelöl
hető részének életmódja, kultúrájú vizsgálatánál nem elegen
dő a történetiség szempontja, de úgy an^igy prokr oszt esz- agyba 
fektetnénk témánkat akkor is, ha valamilyen közigazgatási • 
vagy geológiai-orográfiai keretbe próbálnánk szemügyre venni 
a sokösszete.vójü népéletet. Képrajzi vizsgálatnál elsőrendű 
szempont a parasztságnak a táj természeti adottságaiban gyö
kerező, azokra-, támaszkodó életmódja, s az ezzel szorosan osz- 
szefonódott kultúrája* Szék figyelembevételével a Bakony te
rületi-fogalmi körülhatárolását északon a Móri-árok, keleten 
a Balatonfelvidék mögötti Nagyvázsonyi medence - öcs - Ma

limba vonala, nyugaton pedig a hegység kisalföldi p-iremvona- 
lával kivénjük körülhatárolni. Történeti-közigazgatási szem
pontból is. legjobban.ez a terület esik egybe a magyar terüle- 
■ti adminisztráció egyik legsajátosabb képződményével, az ú.n* 
Bakonyi ispáns ággal. Pesty Frigyes, a magyar államszervezet 
középkori fejlődésének múltszázadi jeles kutatója a bakonyi 
erdőispáns á^gal kapcsolatba:', még a Bakony-ne gye fogalmat" is 
realitásként najlando elfogadni, - természetesen kisebb-na- 
gyobb megszorításokkal. Annyit mindenesetre tudunk, hogy az 

f alakuló Vestórém vérmegye hatarain belül volt egy királyi er- 
dő.ispáns&g, amelyhez •speciális közjogi 'állású, szinte kizáró- 
lag'különféle szolgálatokat teljesítő lakosságú falvak tar
toztak. ..Szék nem a vármegyei közigazgatási szervezet tiszt
ségviselőinek voltak alárendelve, hanem saját elöljáróiknak 
engedelmeskedtek* Az ország általános viszonyainak valtoz- 
tával - mondja Pesty Frigyes. - a bakonyi ispánság közigaz
gatása; is a veszprémmegyeivel egyesült, ami a XV. század kö
zepén történhetett* /Pesty Frigyes, Az eltűnt régi vármegyék. 
I.k. Budapest, ISöű, 2oS*/ Az ország egyéb erdőiseánsagai, 
pl. a zólyomi, beregi stb. nem enyésztek el, hanem maguk szer
veződtek vármegyévé. A .bakonyi erdőispánság további sorsavai 
részletesen legutóbb Mészáros Gyula foglalkozott A farkasrye- 
pü környéki erdők tertenete cimü alapvető tanulmányában. Any-. 
nyi bizonyos, hogy néhány olyan község, amelynek területe nem 
a nemzetségék foglalása folytén vált nemesse, mint pl. ITemes- 
vámos, Szentgál stb. az egykori ispánsaJgkori jogállásuk át-
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gatatlsn vegetáció"benyomását keltő képe alakult ki, ugyan
akkor egyes helyeken, különösen a "végvárak közelében, â hol 
eroditési, Sütési, és egyéb célokra sok fára volt szüksóg, 
az erdő pusztulásnak volt kitéve. Az ilyen célú erdőpusztí
tás j.ogi következményei alól felmentést adott az 1'563-ban 
kelt szükségtörvény, amely kimondotta, hogy az erősségek szom
szédságában lévő erclpket szabadon fel lehet használni védelmi 
berendezések épitésere és javitására, tekintet nélkül arra, 
hogy ki az erdő tulajdonosa. ValószinU, ilyen szükségletek 
kielégítése miatt pusztultak ki az Északkeleti Bakonynak a 
Sárrétre és a fehérvári síkságra néző oldalai is. A Bakony 
mögöttes területein a váras helyeket és városokat ugyancsak 
a Bakony látta el fával.

A megfogyatkozott és a tervszerű gazdálkodás lehetősé
gétől megfosztott lakosság inkább csak a félig nomád állatte
nyésztés fokára süllyedt. Állatfajtái a tenyésztés körülmé
nyeihez alkalmazkodva, később sokáig valamiféle "nomád", 
"ázsiai" és ezekkel rokon képzeteket keltettek a nálunk rit
kán megforduló nyugateurópai utazok szemei előtt.

A táj képét megváltoztatják a telepítések, amelyek 
nem csupán azáltal válnak érzékelhetővé, hogy az űj falvak, 
új irtások jelennek meg benne, hanem azzal is, hogy ezelőtt 
nem hallott beszéd szavai keveredtek a megfogyatkozott magyar 
közé. A XVIII. század elején megindult népáramlás a töröktől 
visszafoglalt senki földjének hitt területekre úgy zajlott 
le, 1iogy a Bakony északi felének jóformán minden művelésre 
alkalmas lejtőjét és lapályát telehintette a jövevények tele
peivel.

Legnagyobb méretű telepítési tevékenység* a gr. Zichy- 
család 1650. ápr.20-án adományba kapott Palotai uradalmában 
folyt. Részben saját birtokaikról, részben pedig a Felvidék
ről telepitik az ottani szűk határokon szorongó lakosság vál
lalkozó szellemű fiait.' A Bakonynak keleti része Palota és 
később még Nagyvázson központtal Zichy-dominiummá lesz. A 
hegység belső területeit az Eszterházy és Nádasdy-családok, mig 
a Batthyány -Strattmann-család az északnyugati erdőségedet 
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kezdi racionálisan bevonni a termelésbe. A régi, egyházi szer
vezetbe tartózó tulajdonosok: a veszprémi püspökség, a pannon
halmi apátság, a később beletartozó bakonybélivel együtt, a
fehérvári prépostság, a zirci apátság s egyéb, kisebb egyhá-lzi birtokosok a veszély elmúltával sietve visszatértek java
dalmad helyeikre s ugyancsak az új telepesek toborzásában lát
ták a gyér lakosságú területek gazdasági értékesítésének le
hetőségét.

A török háborúkat követő, a Habsburg-birodaloia ha
tárai között végbement nagyméretű migrációk hullámai különbö
ző pontokról indulva és különböző irányokban hömpölyögva s®- 
káig mozgásban tartották a királyi Magyarország és a hozzá 
tartozott területek népességét*

Legnagyobb tömegeket a nyugatról felénk irányuló né
met kolonizáció mozgatott meg, amely Temesi bánság és a 
Dél-Dunántúl mellett a iíagyar Középhegységet ültette tele 
sürü hálózatban. Az egyéni é3 csoportos települések mindjárt 
Buda felszabadítása után megindultak, de rendszeressé válá
suk csak a szatmári békekötés után figyelhető meg. 2>.<or még 
általában nem a végleges helyén maradt a szerencsét próbálni 
indult kolonus, néha 3-4 helyen megfordul, szerződést köt, 
mire belefáradva a hányattatásokba vagy a neki tetsző vidéket 
fellelve, végre megmarad választott helyén. A század közepe 
táján már kevés a szabad föld, az új hazát keresőknek egyre 
terhesebb feltételeket szabnak a föld urai, sőt a területek 
telítettségének időszakában hirtelen felszökik a müveit föl
dek allodizálásának mutatója is s a korábban köntraktualis
taként helybenmaradó jobbágyokat is vis3zanyomják a roboxos, 
röghöz kötött örökös.jöbbágyság állapotába. j

Néprajzi szempontból azt figyelhetjük meg, hogy a 
század második felében már újabb rajok nem mozdulnak ki Ősi 
földjükről, határainkon túli területekről sem érkeznek ide
gen elemek.- Ami belső mozgás van, annak inkább csak az ere
deti helyéről kimozdult, nálunk új hazát kereső német, szlo
vák, horvát, cseh, morva, szerb stb. eredetű családoknak ho
mogén közösséget kialakítani törekvő helykeresése az oka.
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Az egy faluba költözésnek nem mindig nyelvi inditákai vannak, 
igen sok esetben a 'földesúr egyik, vagy másik vallási feleke- 
zeten lévők iránti türelmetlensége kenyai ériti távozásra a 
telepeseket. A szinte kizárólag egyházi telepítésű németek 
valamennyien katolikusok* mig a felvidéki szlovákok között 
nagyszámú luteránus is érkezik a katolikusokkal.

Az összekerült lakosságon belül alig van közeledés a 
magyarok és a jövevény németek között. Ott is, ahol vegyesen 
telepitik le okét, ott is, ahol magyarok mellé kerülnek a 
németek, telkeiket egy tömbben, külön Jelölik ki számukra.
Népi különbözőségük határozott, de nem feltétlenül ellensé
ges. Bakonyszombathely esejében p l . |t,#..e’ helységet: B. 
Magyar és Német helységet épen csak^... a ’ két helységet il
lető Temetőhely választja el egymástól, - de a temetőben 
összetecettetnek, - meg egyez itt a* magyar némettel és 
ugyan a ’ német is a ’ magyarral"*

A későbbiek folyamán a magyar n\elv felvétele és ál
talánossá válása a társadalom zsellérszintjén következik be, 
ugyanis a kiépült nagybirtokosak nén nyelvhasználatú belső 
adminisztrációja mellett robotoló vagy napszámért dolgozó 
zsellérség ügyeinek intézése magyar nyelven folyik. Ugyanez' 
vonatkozik régi menetelü /robetos/ jobbágyfalvak akossá- 
gára, mig a legtöbb taxás /cenzuaiista/ birtokos, - ezek túl
nyomó része néme-t, - akik lazább szálakkal vannak földesuruk 
Joghatóságához fűzve, -tovább is saját nyelvükön intézik ügyei- ✓
két, komnunitásukon belül.

Az elmúlt viszontagságos évszázadokhoz hasonlóan, ami
kor ,av védelmi berendezések, az ellenség előli elrejtőzés köz
vetlen és legfontosabb anyaga a holt fa és az élő erdő volt, 
a "negszáliitás'* első időszakának xitsitézségein a telepest ia- 

erdő természetes kincraei segítették át. Bármilyen jogi 
cegkötöttaégek, a m e l y e k e t sigen sokszor maga a tulajdonos kény
telen legelőször áthágni, •- állták is útját az erdő mérték
telen kiéléséhek, az élet legközvetlenebb szükségleteit a 
jobbágy az erdő nyert ja v aiból fedezte a legkönnyebben. Nem 
csupán az emberi élet közvetlen szükségleteinek, hanem a ma



ga3abb szintű 'rendszeres gazdálkodás feltételeinek megterem
téséhez is szükség volt arra, hogy erdőrészek vagy azon belül 
a vegetáció egyes elemei áldozatul essenek a mütájalakitó mun
kának. Születőben lévő tudományos erdőgazdálkodásunk még so
káig nem tudta megteremteni az egyensúlyt az erdő racionális 
kihasználása és rablógazdálkodásszerü haszonvételei között.

Az erdőgazdálkodás formailag a tulajdonjog által meg
határozott társadalmi szinteken zajlott : a tulajdonjoggal 
körülbástyázott földbirtokos és a tulajdonjogon kivül rekedt, 
csak bizonyos fokú használati joggal rendelkező jobbágynép 
szintjén.

Á különböző "megszálló11- és "egyezséglevelek" adatai 
szerint a ^birtokos és jobbágya közötti viszonyt nagymértékben 
motiválják az erdővel, annak használatával - "élésével" kap
csolatos körülmények, feltételek.

Az erdő új jövedelmi forrásként fokozott figyelemben 
részesül, t.i. a meghatározott’ faizási úzuson felül tilos az 
erdő fájának kitermelése, viszonylag még toleráns a makkolta
tás és erdei legeltetés gyakorlása, viszont teljesen tilos 
a vadászat, vagy vadfogás. Ezek a momentumok szinte valameny- 
nyi kontraktusra jellemzők abban a korban a Bakony területén*

Későbben,a tulajdonos föld~esúr az erdőnek szinte va
lamennyi haszonvételi formáját a 3aját gazdasága rendszerébe 
vonta s tetszésére maradt, hogy a szokásjog alapján milyen 
beneficirmokat hagyott meg az erdő kiélésében jobbágyainak.

Az 1848-as jobbágyfelszabaditás következményeként a 
parasztság annyira rendezetlen j^gi körülmények között jutott 
ilyen vagy olyan mértékben erdőhöz, hogy ez az esetek túlnyo
mó többségében paraszt pillanatnyi könnyebbsége árán az er
dő halálához vezetett, ez pedig visszaütött^ falusi lakosság 
gazdásági emelkedésére.

x
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Mik \oltak azok a jogi formák, amelyek között a pa
rasztság most már a saját tulajdonában lévő erdőket kihasz
nálhatta, - kiélhette?\

Mik voltak az' erdő népi kiélésének tevékenységei, azaz 
gyakorlati módjiai?

Ezekre a kérdésekre adható válasz tartalmazza egy vi
dék népi erdőkiélésének lényegét.

A., Az erdőbirtoklás jogszokásai. A jogszokások mi
benlétével Tagányi Károly foglalkozott. Lényegi meghatározá
suk, hogy "... a tprténeti ‘Írott szokásjogokkal .szemben /tud
juk: Y/erbőczi István Tr ipar ti túrna is az addigi szokásjogok 
rendszerezise és a király által utólagosair törvényesített kom
pendiuma/ minden népnél vannak élő, meKiratlan, .jogi alakba 
nem öntött jogszokások, jogi szertartások és jelképek, melyek 
szinte Öntudatlanul, pusztán az ősi hagyomány és megszokás 
erejénél fogva élnek benne, s öröklődnek át nemzedékről nem
zedékre. Egész sereg olyan j'ogszokást és jelképet Őriz meg a 
nép, amelyet a felsőbb^társadalmi osztályokból már reges-ré
gen kiszorított a törvény, a világnézeteknek vagy a körülmé
nyeknek elváltozása. Azért aztán az ilyen,a népnél fönnma
radt jogszokások megfejtését hiába is keressük a jelenben, 
kellő magyarázatért legtöbbnyire rég letűnt korok jogi felfo
gásához, elveihez kell folyamodnunk. Sőt e szokások olykor rr:‘“áit 
messzebbre is, t.i. az ősi h'ltre és kultuszra 9 a legkezdetle^ár 
sebb társadalmi szervezetekre jutatnak visaze f, - irja Tagányii 
Károly. /1917,44./ I-

Hogy festenek a Bakony" területén az erdőbirtoklás jog
szokásai?

Az 1848: IX. te .1 kimondotta az úrbériség teljes meg
szüntetését, és egyben á földesurak elvesztett, jogainák kár- 
aentesitését "a nemzeti közbecsület védőpajzsa alá helyezte*11 
A volt jobbágykori, és az ősi szokásjog erejénél fogva élve
zett eredei haszonvételek kárpótlása fejében a jobbágyközsé
gek a törvény előirasa szerint: meghatározott, egybefüggő
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erdőterületet kaptak a földesúri erdőből, amelyet eleinte 
osztatlanul, birtokoltak. A népi erdőgazdálkodásban a jobbágy- 
kori birtoklási jogszokások sokáig tovább éltek, az erdőhöz 
való viszonyulás, az erdővel szembeni magatartás, az erdó ki
használásának elvei, ismeretanyaga hosszú időn át élő maradt, 
ill. csak az utóbbi évtizedek alatt lassan enyészett el. Ezek
nek változó-alakuló halványodása és az országos erdőtörvények 
előírásainak uralkodóvá, egyre inkább elfogadottá válása attól 
függött, hogy az a kommunitás, amelynek kebelében ezek a válto
zások végbementek, történetireg milyen jogállású társadalmi 
alakulat volt. Az 1843-as törvények számára a volt jobbágyfai- 
vak befogadó társadalmi talaja másként volt előkészítve, mint 
a kiváltságos jogállású múltra visszatekintő nemesi községek
ben, - vagy más tájakról véve*a példát: mint pl. a székely 
és szász székekben, a jászkunok területén, a határőrvidéke
ken stb. - éppen múltbeli jogviszonyaik következtében.

A paraszti erdőgazdálkodásról lévén szó: ennek Vo.~i 
problémáit is csak az egykori jobbágyfalvak paraszt lakossá
gának körére szükitve tárgyaljuk, - elhagyva most az egykori 
allodiális /földesúri/ és a nemesi közbirtokosságok jogvi
szonyainak ismertetését.

Leginkább .elterjedt* birtoklási formának tűnik az, 
amelynél a jobbágyfelszabadítás utáni örökváltság és birtok- 
"ren; er.-is elveinek megfelelően erdőterviet mértéke szorosan 
a szántóföldi szes^zió nagyságához igazodott. azonban a
későbbiek folyamába paraszti földbirtokok felaprózódtak, 
zonos arányban bomlott részekre az illető család tulajdonát 
eredetileg képező /noha a faluközösség kollektív kezelésébenregybefüggő/ erdőbirtok is. Az ilyen jcgosztódásban több foko
zat is megfigyelhető. A jogosztódás mértékében meglehetős nagy 
különbségek mutatkoznak a hazai magyar és német birtoklási 
jogszokásokban: a németeknél u.i. ez jóval kisebb mértékű 
volt, mint a magyar lakosságnál.

r

Első fokozatnak tekinthetjük azt a formát, amikor az 
eredeti állapot az örökváltság után is megmaradt4' Ilyen pl.
Zirc német lakosságának jogszokása, ahol az örökváltság iae- 
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jen 40 egesz jobbágytelek s az ahhoz tartozó rét, legelő és 
erdő volt. Ez az állapot megőrződött a kapitalizmus teljes 
időszakában: az eredeti birtokok teljesen osztatlanul száll
tak az örökösre, aki rendszerint a legidősebb fiú volt. Test
véreit - ha azok nem állami pályán helyezkedjek el vagy nem 
végeztek magasabb iskolát, amelynek tanittatási költségeit 
örökségként tekintették - az örökös kielégítette, hogy a tel
jes birtok osztatlanul kerüljön az birtokos tulajdonába, 
így az erdőterület is teljes osztat lansággal maradt a község 
40 gazdájának tulajdonában.

Második fokozatnak elfogadhatjuk azt a formát, amikor 
az előbbi - a szinté kizárólag német népterüleíre jellemző - 
törzsöröklési szokás nem ilyen szigorú, és a jobbágytelek, ál
talában a fekvoség osztódás útján öröklődik. Természetesen 
ebben ac erdőterületre vonatkozó birtokjog is benne foglal
tatik. így vannak ún. félhelvek, fertálok /=negyed/ és oktá- 
lok^=nyolcad/, amelyekhez az eredeti jobbágytelekhéz tartozó 
erdőjognak is ugyanilyen mértékű része tapad. Minél fokozot
tabb az ilyen elaprózódás, annál inkább a magyar öröklési jog
szokás irányába látjuk eltolódni a gyakorlatot. Élő jogszokás
ban mé_g a felszabadulásig érvényes volt az gyakorlat, hogy 
a jobbágytelek eredeti nagyságához tartozó erdőjognak ugyan
olyan mértékű része öröklődött és azt tovább aprózni a köz
birtokosság nem engedte.

Az ilyen nagyobb - nevezzük igy - jogegység, nemcsak 
a német, hanem a magyar lakosság körében is felismerhető, bár 
meglehetősen szórványosan. Különösen olyan falvakban, ahol a 
birtokosréteg elég erős volt, hogy közmegegyezéssel útját áll
ja az erdőjog elaprózódásának - még ha a szántó és páskom 
/legelő/ esetében ez bekövetkezett is. Ezáltal a zsellérszjn^ 
ten levő lakosok azon törekvésétől, hogy darab erdeiket ki
irtsák, és eke alá fogják, megvédték az erdőt.

Az erdőbirtoklás jogszokásfeuiődésének mégsem ez náluiv 
az igazi útja. Igaz, a régi nagyár szokásjog is ismeri a torz? 
örökléshez hasonló formát. L:a már elavult fészekfento szavunk 
ennek emlékét őrzi. Csakhogy a magyarságnál /a némettel ellen- 
6619 223



tétben/ általában a legkisebb fiú örökölte legalábbis a bir
tok nagyobb részét, de az ősi hajlékot mindenképpen. A magyar 
öröklési jognak ez a szokáséieme azonban még a nemesi birto
kok^ vonatkozásában is 3zinte teljesen elenyészett, a paraszti 
öröklésben ugyancsak maradéktalanul feloldódott a .birtokfel- 
aprózódás rendszerében. A magyar paraszti gazdasagok legtöbb
je néhány nemzedék kezén annyiszor osztódott, és egyes részei 
oly sokszor cseréltek gazdát /különösen az un. nagycsalád- 
rendszer felbomlása után/, hogy végül már áttekinthetetlen 
volt a szántó és a valaha hozzátartozott rét, kert, legelő 
/páskom/ és erdő jogi összefüggésének rendje.

Legtöbb helyen a birtokaranyositással együtt megtör
tént az erdőjog /a közösen kezelt erdőhöz való részjog/ meg
állapítása is, azonban az örökléssel ,ez a felosztás illuzóri
kussá vált. A töredék 1/8-ad, 1/16-od, 1/32-nyi telekrész 
után többé nem lehetett arányos erdőjogot megállapítani. He
lyette először a magyar, majd a kataszteri holdakra való át
téréssel ezekhez tapasztják az erdőjog egységet. Ettől kezdve 
tehát i: telekjogok, hanem holdj egok vannak. Ez' a rendszer 
általánosnak mondható nemcsak a Bakony, hanem az egész Dunán
túl, a felső Duna-Tisza köze magyar falvaiban.

A földek későbbi osztódásával a szegényebb gazdák már 
nem is tudtak "komplett" .jusst adni gyermekeiknejc, hanem egyik 
kapott földet, a másik pedig lege.lőjogot, erdőjogot. Ily módon 
az erdojog levált a szántóról, s mint önálló tulajdontárgyat 
tulajdonosa szabadon elcserélhette, akár el is adhatta. A Ba
kony északkeleti részén elhelyezkedő falvak magyar lakosságá
nál közel 100 év óta ez az erdőbirtoklás rendszere. - A Zala 
megyei Göcsej községeinek erdőbirtoklási és/öröklési jogszo
kásai is sokazinü képet mutatnakv Szilvágy községben pl. 
"Minden oktál /3 hold/ szántó után volt minden gazdának 1 hold 
legelője /páskomja/, 1 hold rétje és 1 hold erdeje* még az ere
deti jobbágyi-földesúri elkülönözés szerint. Később azonban 
az erdő- és legelőjog külön kezeiődött és pl. ha valaki eladt^ 
a Szántóját, akkor az ahhoz tartozó erdő- és legelőjogát nem 
feltétlenül kellett a szántóval együtt adnia, hanem alku sze-
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gatatlan vegetáció benyomását keltő kepe alakult ki, ugyan
akkor egyes helyeken, különösen a végvárak közelében, ahol 
erőditéai, fűtési, és egyéb célokra sok fára volt szüksóg, 
az erdő pusztulásnak volt kitéve. Az ilyen célú erdőpusztx- 
tás jogi következményei alól felmentést adott az 1563-ban 
kelt szükségtörvény, amely kimondotta, hogy az erősségek szom
szédságában lévő erdőket szabadon fel lehet használni védelmi 
berendezések építésére és javítására, tekintet nélkül arra, 
hogy ki az erdő tulajdonosa. Valószínű, ilyen szükségletek 
kielégitése miatt pusztultak ki az Északkeleti Bakonynak a 
Sárrétre és a fehérvári síkságra néző oldalai is. A Bakony 
mögöttes területein a váras helyeket és városokat ugyancsak 
a Bakony látta el fával.

A megfogyatkozott és a tervszerű gazdálkodás lehetősé
gétől megfosztott lakosság inkább csak a félig nomád állatte
nyésztés fókára süllyedt. Állatfajtái a tenyésztés körülmé
nyeihez alkalmazkodva, később sokáig valamiféle "nomád” , 
"ázsiai" és ezekkel rokon képzeteket keltettek a nálunk rit
kán megforduló nyugateurópai utazok szemei előtét.

A táj képét megváltoztatják a telepítések, amelyek 
nem csupán azáltal válnak érzékelhetővé, hogy az új falvak, 
új irtások jelennek meg benne, hanem azzal is, hogy ezelőtt 
nem hallott beszéd szavai keveredtek a megfogyatkozott magyar 
,közé. A XVIII. század elején megindult népáramlás a töröktől 
visszafoglalt senki földjének hitt területekre úgy zajlott 
le, hogy a Bakony északi felének jóformán minden művelésre 
alkalmas lejtőjét és lapályát telehintette a* jövevények tele
peivel.

Legnagyobb méretű telepítési tevékenység a gr. Zichy- 
család 1650. ápr.20-án adományba kapott Palotai uradalmában 
folyt. Részben saját birtokaikról, részben pedig a Felvidék
ről telepitik az ottani szűk határokon szorongó lakosság vál
lalkozó szellemű fiait. A Bakonynak keleti része Palota és 
később még Nagyvázson központtal Zichy-dominiummá lesz. A 
hegység belső területeit az Eszterházy és Nádasdy-családok, mig 
a Batthyány -Strattmann-család az északnyugati erdőségeket 
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kezdi racionálisan bevonni a termelésbe. A régi, egyházi.szer
vezetbe tartozó tulajdonosok: a veszprémi püspökség, a pannon
halmi apátság, a később beletartozó bakonybéiivel együtt, a 
fehérvári prépostság, a zirci apátság s egyéb, kisebb egyhá
zi birtokosok a veszély elmúltával sietve visszatértek java- 
dalmas helyeikre s ugyancsak az új telepesek toborzásában lát
ták a gyér lakosságú területek gazdasági értékesítésének le
hetőségét.

.A török háborúkat követő4 a Kabsburg-birodalom ha
tárai között végbement nagyméretű migrációk hullámai különbö
ző pontokról indulva és különböző irányokban hömpölyögva so
nkáig mozgásban tartották a királyi Magyarország és a hozzá 
tartozott területek népességét.

Legnagyobb tömegeket a nyugatról felénk irányuló né
met kolonizáció mozgatott meg, amely a Temesi bánság és a 
Dél-Dunántúl mellett a Magyar Középhegységet ültette tele 
sürü hálózatban. Az egyéni és csoportos települések mindjárt 
Buda felszabadítása után megindultak, de rendszeressé válá
suk csak a szatmári békekötés után figyelhető meg. Skxcor még 
általában nem a végleges helyén maradt a szerencsét próbálni 
indult kolonus, néha 3-4 helyen megfordul, szerződést köt, 
mire belefáradva a hányattatásokba vagy a tetsző vidéket
fellelve, végre megmarad választott helyén. A század közepe 
táján már kevés a szabad f.öld, az új hazát keresőknek egyre 
terhesebb feltételeket szabnak a föld urai, sőt a területek 
telítettségének időszakában hirtelen felszökik a müveit föl
dek allodizálásának1 mutatója is s a korábban kontrakt^aiis- 
taként helybenmaradó jobbágyokat is visszanyerják a robotos, 
röghöz kötött örökös jobbágyság állapotába.

Néprajzi szempontból azt figyelhetjük meg, hogy a 
század második felében már újabb rajok nem mozdulnak ki ősi 
földjükről, határainkon túli területekről sem érkeznek ide
gen elemek. Ami belső mozgás van, annak" inkább csak az ere
deti helyéről kimozdult, nálunk új hazát kereső német, szlo
vák, horvát, cseh, morva, szerb stb. eredetű családoknak ho
mogén közösséget kialakítani törekvő helykeresése az oka.
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Az egy faluba költözésnek nem mindig nyelvi indítékai vannak, 
igen sok esetben a földesűr egyik, vagy másik vallási feleke- 
zeten lévők iránti türelmetlensége kényszeríti távozásra a 
telepeseket. A szinte kizárólag egyházi telepítésű németek 
valamennyien katolikusok, mig a felvidéki szlovákok között 
nagyszámú luteránus is érkezik a katolikusokkal.

Az összekerült lakosságon belül alig van közeledés a 
magyarok és a jövevény németek között. Ott is, ahol vegyesen 
telepitik le okét, ott is, ahol magyarok mellé kerülnek a 
németek, telkeiket egy tömbben, külön jelölik ki számukra.
Népi különbözőségük határozott, de nem feltétlenül ellensé
ges. Bakonyszombatheiy esetében pl. n...e’ két helységet: B. 
Magyar és. Német helységet épen csak ... a \ k e t  helységet il
lető Temetőhely választja el egymástól, - de a temetőben 
összetemettetnek, - meg egyez itt a ’ magyar a 1 némettel és 
ugyan a* német'is magyarral’1«

A későbbiek folyamán a magyar nyelv felvétele és ál
talánossá válása a társadalom zsellérszintjén következik be, 
ugyanis a,kiépült nagybirtokosok német nyelvhasználatú belső 
adminisztrációja mellett a' robotoló vagy napszámért dolgozó 
zsellérség ügyeinek intézése magyar nyelven folyik. UgyanezN 
vonatkozik a régi menetélü /robotos/ jobbágyfalvak lakossá
gára, mig a legtöbb taxás /cenzualista/ birtokos, - ezek túl
nyomó része német, - akik lazább szálakkal vannak földesuruk- 
joghatóságához fűzve, tovább is saját nyelvükön intézik ügyei
ket, kommunitásukon belül.

Az elmúlt viazontagságos évszázadokhoz hasonlóan, ami
kor a védelmi berendezések, az ellenség előli elrejtőzés köz
vetlen és legfontosabb anyaga a holt fa és az élő erdő volt, 
a "megszállitás" első időszakának nehézségein a telepest is
mét az erdő természetes kincsei segítették át. 3ármiiyen jogi 
megkötöttségek, amelyeket igen sokszor maga a tulajdonos kény
telen legelőször áthágni, - állták is útját az erdő mérték
telen kiélésének, az élet legközvetlenebb szükségleteit a 
jobbágy az erdő nyert javaiból fedezte a legkönnyebben. Nem 
csupán az emberi élet közvetlen szükségleteinek,, hanem a raa-
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ga3abb szintű rendszeres gazdálkodás feltételeinek megterem
téséhez “is szükség volt arra, hogy erdőrészek vagy azon belül 
a vegetáció egyes elemei áldozatul essenek a mütájaiakitó mun
kának. Születőben lévő tudományos erdőgazdálkodásunk még so
káig ne.t: tudta megteremteni az egyensúlyt az erdő racionális 
kihasználása és rablógazdálkodásszérü haszonvételei között.

Az erdőgazdálkodás formailag a tulajdonjog által meg
határozott társadalmi szinteken zajlott : a tulajdonjoggal 
körülbástyázott földbirtokos és a tulajdonjogon kivül rekedt, 
csakybizonyos fokú használati joggal rendelkező jobbágynép 
szintjén.

A különböző "megszálló"-’ és "egyezséglevelek" adatai 
szerint a birtokos és jobbágya közötti viszonyt nagymértékben 
motiválják az erdővel, annak használatával - "élésével" kap
csolatos körülmények, feltételek.

Az erdő új jövedelmi forrásként fokozott figyelemben 
részesül, t.i. a meghatározott faizási úzuson felül tilos az 
erdő fájnának kitermelése, viszonylag még toleráns a makkolta
tás és erdei legeltetés gyakorlása, viszont teljesen tilos 
a vadászat vagy vadfogás. Ezek a momentumok szinte valameny- 
nyi kontraktusra .jellemzők abban a korban a Bakony területén.

Későbben a tulajdonos földesúr az erdőnek szinte va
lamennyi haszonvételi formáját a 3aját gazdasága rendszerébe 
vonta s tetszésére maradt, hogy a szokásjog alapján milyen 
beneficiumokat hagyott meg az erdő kiélésében jobbágyainak.

Az 1843-as jobbágyfelszabaditás következményeként a 
parasztság annyira rendezetlen jogi körülmények között jutott 
ilyen vagy olyan, mértékben erdőhöz, hogy ez az esetek túlnyo
mó többségében a paraszt pillanatnyi könnyebbsége árán az er
dő halálához vezetett, ez pedig visszaütött a falusi lakosság 
gazdasági emelkedésére.

x
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Mik- voltak azok a jogi formák, amelyek között a pa
rasztság most már a saját tulajdonában levő erdőket kihasz
nálhatta, - kiélhette?

Mik voltak az erdő népi kiélésének tevékenységei, azaz 
gyakorlati módjai?

Ezekre a kérdésekre adható válasz tartalmazza egy vi
dék népi erdőkiélésének lényegét.

A., Az erdőbirtoklás jogszokásai. A jogszokások mi
benlétével Tagányi Károly foglalkozott. Lényegi meghatározá
suk, hogy a történeti ‘irott szokásjogokkal szemben /tud
juk: Y/erbőczi István Tripartituma is az addigi szokásjogok 
rendszerezise és a király* által utólagosan törvényesített kom
pendiuma/ minden' népnél vannak élő, megiratlan, .jogi, alakba 
nem öntött jogszokások, jogi szertartások éa jelképek, melyek 
szinte öntudatlanul, pusztán az ősi hagyomány és megszokás 
erejénél fogva élnek benne, s öröklődnek át nemzedékről nem
zedékre, Egész sereg olyan jogszokást és jelképet Őriz meg a 
nép, amelyet a felsőbb társadalmi osztályokból már reges-ré
gen kiszorított a törvény, a világnézeteknek vagy a körülmé
nyeknek elváltozása. Azért aztán az ilyen,a népnél fönnma
radt jogszokások megfejtését hiába is keressük a jelenben, 
kellő magyarázatért legtöbbnyire ̂ reg letűnt korok jogi felfo
gásához, elveihez kell folyamodnunk. Sőt e szokások olykor még 
messzebbre is., t.i. az ősi hitre és kultuszra a a legkezdetlege
sebb társadalmi szervezetekre mutatnak vissza", - irja Tagányi 
Károly. /1917,44./

Hogy festenek a Bakony területén az erdőbirtoklás jog
szokásai? _

Az 1848: IX. ^c. kimondotta az úrbériség teljes meg
szüntetését, és egyben a földesurak elvesztett jogainak kár
mentesítését "a nemzeti közbecsület védőpajzsa alá helyezte.”
A volt jobbágykori, és az ősi szokásjog erejénél fogva élve
zett eredei haszonvételek kárpótlása fejében a jobbágyközsé- 
gek a törvéry előirása szerint: meghatározott, egybefüggő
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erdőterületet káptak a földesúri erdőből, amelyet eleinte 
osztatlanul birtokoltak. A népi erdő-gazdálkodásban a jobbágy
kori birtoklási jogszokások sokáig tovább éltek, az erdőhöz 
való viszonyulás, az erdővel szembeni magatartás, az erdő ki
használásának elvei, ismeretanyaga hosszú időn át élő maradt, 
ill. csak az utóbbi évtizedek alatt lassan enyészett el. Ezek
nek változó-alakuló halványoiása és az országos erdőtörvények 
előírásainak uralkodóvá, egyre inkább elfogadottá válása attól 
függött, hogy az a kommunitás, amelynek kebelében ezek a válto
zások végbementek, történetileg milyen jogállású társadalmi 
alakulat volt. Az 2 548-as törvények számára a volt jobbágyfal-, 
vak befogadó társadalmi talaja másként volt előkészítve, mint 
a kiváltságos jogállású múltra visszatekintő nemesi községek
ben, - vagy más tájakról véve a példát: mint pl. a székely 
és szász székekben, a jászkunok területén, a határőrvidéke
ken stb. - éppen múltbeli jogviszonyaik következtében.

A paraszti erdőgazdálkodásról lévén szó: ennek ;■ o.~i 
problémáit is csak az egykori jobbágyfalvak paraszt lakossá
gának körért szűkítve tárgyaljuk, - elhagyva most az egykori 
allodiális /földesúri/ és nemesi közbirtokosságok jogvi
szonyainak ismertetését.

Leginkább elterjedt birtoklási formának -ünik az, 
amelynél a jobbágyfelszabadítás utáni örökváltság és birtok- 
rendezés elveinek megfelelően az erdőterviet mértéke szorosan 
a szántóföldi szesszió nagyságához igazodott. azonban a
későbbiek folyamán a paraszti földbirtokok felaprózódtak, 
azonos arányban bomlott részekre az illető család tulajdonát 
eredetileg képező /noha a faluközösség kollektív kezelésében 
egybefüggő/ erdőbirtok is. Az ilyen jogosztódásban több foko
zat is megfigyelhető. A jogosztódás mértékében meglenetós nagy 
különbségek mutatkoznak a hazai magyar és német birtoklási 
jogszokásokban: a németeknél u.i. ez jóval kisebb mértékű 
volt, mint a magyar lakosságnál.

Első fokozatnak tekinthetjük azt a formát, amikor az 
eredeti állapot az örökváltság után is megmaradt. Ilyen pl.
Zirc német lakosságának jogszokása, ahol az örökváltság ide- 
6619 222



Jen 40 egész jobbágytelek s az ahhoz tartozó rét, legelő és 
erdő volt. Ez az állapot megőrződött a kapitalizmus teljes 
időszakában: az eredeti birtokok teljesen>osztatlanul száll
tak az örökösre, aki rendszerint a legidősebb fiú volt. Test
véréit - ha azok nem állami pályán helyezkedtek el vagy nem 
végeztek magasabb iskolát, amelynek tanittatási költségeit 
örökségként tekintették - az örökös kielégítette, hogy a tel
jes birtok osztatlanul kerüljön az birtokos tulajdonába, 
így az erdőterület is teljes osztat lansággal maradt a község 
40 gazdájának tulajdonában.

Második fokozatnak elfogadhatjuk azt a formát, amikor 
as- előbbi - a szinte kizárólag német népterületre jellemző - 
törzsöröklési szokás nem ilyen szigorú, és a jobbágytelek, ál
talában a fekvősé.g osztódás útján öröklődik. Természetesen 
ebben ac erdőterületre vonatkozó birtokjog is benne foglal
tatik. így vannak ún. félhelvek, f^ertálok /=negyed/ és oktá- 
lok^=nyolcaa/, amelyekhez az eredeti jobbágytelekhez tartozó 
erdőjognak is ugyanilyen mértékű része tapad. Minél fokozot
tabb az iXyen elaprózódás, annál inkább a magyar öröklési jog
szokás irányába látjuk eltolódni a gyakorlatot. Élő jogszokás
ban még a felszabadulásig érvényes volt az a gyakorlat, hogy 
a jobbágytelek eredeti nagyságához tartozó erdőjognak ugyan
olyan mértékű része öröklődött és azt tovább aprózni a köz
birtokosság nem engedte.

Az ilyen nagyobb - nevezzük igy - jogegység, nemcsak 
a német, hanem a magyar lakosság körében is felismerhető, bár 
meglehetősen szórványosan. Különösen olyan falvakban, ahol a 
birtokosréteg elég erős volt, hogy közmegegyezéssel útját áll
ja az erdőjog elaprózódásának - még ha a szántó és páskom 
/legelő/ esetében ez bekövetkezett is. Ezáltal a zsellérszin
ten levő lakosok azon törekvésétől, hogy darab erdeiket ki
irtsák, és eke alá fogják, megvédték az erdőt.

Az erdőbirtoklás jogszokásfiődésének mégsem ez nálunk 
az igazi útja. Igaz, a régi nagyár szokásjog is ismeri a törzs 
örökléshez hasonló formát. L!a már elavult fészekfénto szavunk 
ennek emlékét őrzi. Csakhogy a magyarságnál /a némettel ellen- 
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tétben/ általában a legkisebb fiú'örökölte legalábbis a bir- i 
tok nagyobb részét, de az ősi hajlékot mindenképpen. A magyar* 
öröklési jognak ez a szokáseleme azonban még a nemesi birto- l 
kok vonatkozásában is szinte teljesen elenyészett, a paraszti 
öröklésben ugyancsak maradéktalanul feloldódott a birtokfel- * 
aprózódás rendszerében. A^magyar paraszti gazdaságik legtöbb-; 
je néhány nemzedék kezén annyiszor osztódott, és egyes részeli 
oly sokszor cseréltek gazdát /különösen az ún. nagycsalád- \ 
rendszer felbomlása után/, hogy végül már áttekinthetetlen J 
volt a szántó és a valaha hozzátartozott rét, kert, legelő 
/páskom/ és erdő jogi összefüggésének rendje.

Legtöbb helyen a birtokarányositással együtt megtör
tént az erdőjog /a közösen kezelt erdőhöz való részjog/ meg
állapítása "is, azonban az örökléssel ez a felosztás illuzóri- ' 
ku33á vált. A töredék 1/8-ad, 1/16-od, 1/32-nyi telekrész i 
után többé nem lehetett arányos erdőjogot megállapítani. He
lyette először a magyar, majd a kataszteri holdakra való át
téréssel ezekhez tapasztják az erdőjog egységet. Ettől kezdve 
tehát telekjogok, hanem holdjogok vannak. Ez a rendszer
általánosnak mondható nemcsak a Bakony, hanem az egész Dunán
túl, a felső Duna-Tisza köze*magyar falvaiban.

A földek későbbi osztódásával a szegényebb gazdák már 
nem is -tudtak "komplett" jusst adni gyermekeiknek, hanem egyik 
kapott földet, a másik pedig legelőjogot, erdőjogot. Ily módon 
az erdőjog levált a szántóról, s mint önálló tulajdontárgyat 
tulajdonosa szabadon elcserélhette, akár el is adhatta. A Ba
kony északkeleti részén elhelyezkedő falvak magyar lakosságá
nál közel 100 év óta ez az erdőbirtoklás rendszere. - A Zala 
megyei Göcsej községeinek erdőbirtoklási és öröklési jogszo
kásai is sokszinü képet mutatnak.. Szilvágy községben pl.
"Minden oktál /3 hold'/ szántó után volt minden gazdának 1 hold 
legelője /páskomja/, 1 hold rétje és 1 hold erdeje, még az ere
deti jobbágyi-földesúri elkülönözés szerint. Később azonban 
az erdő- és legelőjogxkülön kezelődött és pl* ha valaki eladta 
a szántóját, akkor az ahhoz tartozó erdő- és legelőjogát nem 
feltétlenül kellett a szántóval együtt adnia, hanem alku sze-.
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rint külön is megfizettethette, sót teljesen más személynek 
is eladhatta vagy utódainak örökbe adhatta." Gyakori volt 
az az eset, hogy tehetősebb gardák az ilyen szántóbázis nél
küli erdőjogokat összevásárolták. Ezek földbirtoka néha jóval 
kisebb volt, mint a kezükbe összegyűlt erdőjogok volumene. Sok 
esetben hasonló volt a helyzet a páskomjog tekinteteben is: 
olyan zsellérszintre leszorult ember, akinek szántóföld a 
családi vagyon szétosztásakor nem jutott, de páskomjogot örö
költ, egyebe nem lévén, még ezt a jogát is eladta, aminek kö
vetkeztében egyértelműen a falu jog nélküli rétegébe hanyat
lott. Ilyesmi rendszerint nagybirtokkal körülvett, falvaira 
volt jellemző, ahol a termelés és a tőkefelhalmozódás számá
ra évszázadot: óta azonos, nem tágítható keretek voltak. Azt 
mondhatjuk, hogy az ilyen községekben az egyén a társadalmi 
együttélés sokszorosan elferdült törvényeinek szövevényébe 
fulladt. Ha pedig volt hozzá ereje, a helyi viszonyok kiala
kult rendje fölé lendült úgy, hogy - ami témánk szempontjából 
figyelemre méltó - potom áron legelő- és erdőjogokat vásárolt 
össze, ha már földhez sehogy sem juthatott.

Páskom- /legelő-/ jogot' különösen olyan emberek vá
sároltak össze, akik állatkereskedéssel /kupeckedéssel/ fog
lalkoztak; a fiatal vagy a legyengült állatot nagy számban 
legeltethette a községi nyájban, mivel legelőjoga bőven volt,, 
külön fübért nem kellett fizetnie értük. Felnevelten, meg- 
erősödötten azután szép nyereséggel adták el a környékbeli 
vásárokon. Ezek rendszerint olyan emberek voltak, akiknek 
szántójuk kevés volt, de nem is nagyon törekedtek â  szántó
terület gyarapítására, jobban szerettek ktipeckedéssel- foglal
kozni, pl. a csetényiek. Ugyanígy az erdőjogot is olyan ipa
rosok: kádárok, ácsok, íaszerszámkészitők,' hidas- /sertésól-/ 
készítők stb. igyekeztek összevásárolni,,akik a kitermelt 
fából a mesterségüknek megfelelő árut állítottak élő. Ezek a 
há'ziipari készítmények néha figyelemreméltó tőkefelhalmozódás 
forrásai lehettek, különösebb ismertebb, jelesebb mesterek 
kezén. Ilyenek voltak ‘egyes Zala megyei, bakonyi, Bükk hegy
sági falvak mesterei, akiknek készítményei sok esetben a 
saját természetes vonzáskörükön is jóval túl ismeretesek vol- 
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tak. - A századforduló táján a Nagykanizsa melletti Miklós- 
fán is számos zsellérkupec élt. A vagyonukat ezek is részben 
az összevásárolt erdőjogok útján szerzett nagyszámú erdei le
geltetési jognak köszönhették. Más megyékből áthajtott - gyak
ran lopott - jószágot az erdőn feljavítva adták: tovább nagy 
haszonnal Muraközben.

Nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy az igy eladott, 
átruházott páskom- és erdőjogok a község társadalmának csak 
azoktól a tagjaitól kerültek el idegen kézbe, akik semmi olyan 
üzemági bázissal nem rendelkeztek, amelyre alapozódhatott vol
na az erdő, erdei legelő, faizás stb. rentábilis kihasználá
sa. Helyenként azt látjuk, hogy a falu tagjai közül, akiknek 
saját erdőrészük volt, még ha teljesen szabad használattal 
birtak is, gyakorlatilag ezzel nem éltek, inkább a szomszédos 
nagybirtok erdejébe, a közösen kezelt községi erdőbe jártak 
bér- vagy részesmunkára, csak hogy saját erdőcskéjüket kímél
jék, spórolják: "... tartogattuk a saját gyerekeinknek, hogy 
azoknak is legyen. Sokan annyira óvták, spórolták az erdejü
ket, hogy a fák elöregedtek benne; amikor egy-egy öreg fát 
kivágtak, az alja el volt korhadva."

Az erdő-tulajdonjog öröklésének, megszerzésének, va
lamint elvesztésének formája igen sok konkrét esetben nem a 
jogszokásban leli magyarázatát. Nagyon gyakori az egyedi for
ma, amelyet tipusnak nem tekinthetünk, s előfordulásukból 
időre vagy térre vonatkozó törvényszerűségeket körvonalazni 
nem tudunk. Nem mondhatjuk, hogy ebben az időszakban, ezen 
vagy azon a vidéken elterjedt forma volt. Rendszerint olyan 
szubjektív indítékok, extrém okok húzódnak meg a háttérben, 
amelyek a szokásnak mint Íratlan törvénynek érvényességi ke
reteit szétfeszítették. Közrejátszhat az erőszakoskodás, a 
szülők igazságtalan különbségtevése az örökösök között, a 
jogos örökösök kisemmizése stb. Valamennyit el kell fogadnunk 
konkrét esetből qzármazó egyedi formának, mindazonáltal úgy, 
hogy ezeket nem ismerhetjük el jogszokási kategóriáknak.

A kérdés további vizsgálatánál fontos probléma, hogy 
ezek a tulajdonformák hogyan realizálódnak használati /bir- 
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toklási/ formákká. Az egyén hogyan érvényesítheti jogát az 
anyagi javak megszerzésében: milyen formák keretein belül él
heti az erdőt?

1. Maga a kifejezés: az élés, .kiélés, az erdőhasználat
nak legelső fokát, a szabad használatot, a maradéktalan jog
érvényesítést jelenti. A szabadon használt erdőt élőerdőnek 
nevezték. Az élőerdő köznévi értelemben a falu olyan közös 
erdejét jelentette, amelyet egyéni szükséglet szerint a falu
beliek közül bárki szabadon használhatott, vághatott, élhe
tett. A szóösszetétel előtagj ának ̂ j elentésére nézve tájékoz
tat egy 175^-i Szolnok-Doboka megyei tanúvallatási adat:
"a... szabad erd,őket emberi emlékezettől fogva minden Orbai 
embernek szabad volt élni, v á g n i . . . A z  él igének ebben az' 
esetben az "utor", "benützen" jelentése maradt fenn, mely a 
régiségben'még sokkal általánosabb volt. A nép nyelvéből több 
adatot ismerünk erre a régies és ma már csaknem kizárólag né
pi jélentéshasználatra. - Az élőerdő fenntartása akkor is 
megmaradt, amikor !ta községek jónak látták a közös osztatlan 
birtoklásról /élésről/ a szintén közös, de ideiglenes felosz
tásra térni át. Ennek szüksége természetesen hol elébb, hol 
később állott be." Világosan mutatja ezt Szilvágy Zala megyei 
falu példája, ahol'a község szántóföld állományához tartozó 
egész erdőterületet két egyenlő tagra osztották. Az egyik tag
ban mindenkinek a pillanatnyi valóságos erdőjoga arányában 
parcellát jelöltek ki örökös tulajdonul és teljesen szabad 
használattal. A másik tagot pedig községi kezelésbe vonták, 
amiből minden esztendőben kijelöltek egy részt vágásra /taro
lásra/, és ezt szintén a tényleges erdőjogok arányában osztot
ták fel a gazdák között. Ez azonban csupán az erdőterület 
felosztását jelentette. Ennél teljesen figyelmen kivül hagy
ták a parcellák faállományának mennyiségét és minőségét:
"akinek a parcellájában kitűnő faállomány volt, az sokat vá
gott ki, és nagy haszna volt belőle, akiében csak 2 vagy 3 fa^ 
állott, az csak annyi fát nyert a közös erdőből azon az éven." 
Számunkra azért figyelemre méltó ez a birtoklási forma, mert 
az elsőnek emlitett erdőrészben, noha a benne levő parcellák 
saját kezelésben voltak, bizonyos haszonvételeket igy is kor- 
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látozás nélkül gyakorolhatott az egész faluközösség. Egyik 
ilyen haszonvétel, amely a komplex paraszti gazdálkodásnak 
egyik igen fontos jövedelmi forrását jelentette: a legelte
tés és mákkoltatás. Az egyik adatközlő szavai egyértelműen 
megvilágítják az élőerdő kései változatának az ilyen "tovább
élését: "Az én apámnak volt 12o hold földje, neki volt saját 
kanásza és saját juhásza. Ebből csak kb. 2o hold volt szántó- 
terület, a többi erdő. De az állatokat nemcsak a saját erdő
ben legeltették, hanem bárkiébe belehajthatták, akié a szil
vágyi határban feküdt, ugyanígy^még a hg. Esterházyak tulaj
donát képező szilvágyi erdőkbe is. Ez a közös használat csu
pán az erdőben történő legeltetésre és annak időtartamára /ti. 
amíg a fü és makk tartott - H.I./ terjedt ki; ez nem jelentett 
egyben szabad faizást is, vagy egyéb erdei haszonvételek él
vezését egymás erdejében." Ez az állapot a falu és a hercegi 
erdők viszonylatában kb. az 19 1o-es évekig állott tfenn, de a 
gazdák egymás közt szórványos előfordulásokkal a felszabadu
lás utáni időszakban is gyakorolták. Mindez a több évszázados 
gyakorlat - usus- jogán történt igy.

2. Hasonló jelenség az erdő élésében a gyümölcsfák 
közös használata. Ugyanide sorolható az a forrra is, amikor 
ugyan nem állandó jelleggel, hanem időrői-időre, évről-évre 
az erdőnek egy részét tilalom alá tették, hogy a nagy nyári 
munkák idején, aratás és hordás alkalmával az igás állatnak
jó legelője legyen. Az ilyen gazdag füvü erdőres::eket úgy\hasznosították, hogy a fogatolt lovait, jármozott marhát este 
munka után idevezeitik, ahol gyorsan jóllakhatott, és a haj
nali befogásig még pihenhetett is. Ezekre a "füvellő helyek
re" szintén bárki kiiiajthatta és legeltethette az állatait.,

Az már njagától értetődő volt, hogy pl. az uradalmak 
a fa fuvarozásira felfogadott paraszti igásállatok legelteté
se elé jóformán semmiféle tilalmat sem támasztottak. Ennek 
történeti előzményeként 1. Táncsics M. leírását az Életpályám 

/Oldalain; ^Tavaszi szántás-vetés végeztével a győni /Bakony- 
csérnye, 3^54-ig Veszprém,., ma .Fejér m./ vagy néha a csatári 
ysár, Veszprém jn./ erdőbe költözködtünk ölfát hordani; ölétől



valami csekélységet fizetve, mert tudták az illetők, hogy 
ingyen is szivesen hordtuk volna; ugyanis nem az volt a cél, 
hogy pénzt keressünk /ámbár bizony, az is igen ránkfért vol
na/, hanem az, hogy marhánk a felséges legelőn, az új pagony
ban felüdüljön. A fahordás naponként csak három-négy óráig 
tartott. A marha szemlátomást szépült, vedlett, hizott; öröm 
volt látni. Azt másvalaki nem birja képzelni is,-mily gyö
nyörűségünkre szolgált ez* nekünk, de legkiváltképp én ennek 
kimondhatatlanul örültem... Elérkezvén az ugarra-szántás ide
je, akkor hazatakarodtunk; s mily gyönyörűség volt j,ó erőre 
kapott marhánkon szántani."

Az eddig -elemzett birtoklási formák főleg az erdei 
kisebb haszonvételek élvezését foglalták keretbe. Ezért meg
lehetősen rugalmasak és az esetenkénti konkrét szükségletnek 
teret adok voltak ezek a keretek.

Sokkal szigorúbb, állandóbb és pontosabban megvont 
határok között mozgott a faizás, az erdő fája megszerzésének 
módj^a.

3. Legtöbb községben általános volt faizás szempont
jából az a gyakorlat, hogy /tekintet nélkül egyéb ingatlan 
vagy&nukra/ a gazdák két Csoportra oszlottak: jogosokra és 
jog nélküliekre.

A két csoport között annál élesebb volt a jogi különb
ség, minél eredetibb állapotban maradt meg az erdőbirtoklá3 
jogszokásrendszere. Ahol pl. a törzsöröklési jogszokás alap
ján a birtok osztatlanul öröklődött, ott a gazdaközös3ég 
összes erdőjoga néhány' ember kezében összpontosult. Formai 
szempontból ide kell sorolnunk azokat az eseteket, amelyeknél 
az egészhelynek szabályos osztódása folytán szabályos telek
hányadoknak /1 /2 , 1 /4, 1 /8/ megfelelő erdőjo^ok szolgáltak 
alapjául a haszonvételi, faizási gyakorlatnakv Helyenként elő
fordul, hogy a vágásra kijelölt erdőrészt annyi- egységre osz
tották f erl, ahány számos /számottevő/ * telekrée^'.'sáolgált erî  
-oaeX alapjául^ s ebben az eaetben-ez’az erdőhegy aég jel ént étt 
égy erdőjogot. Ez volt a gyakorlat pl. a bakonynánai, az
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olaszfalusi /Veszprém m./ lakosoknál, akik 1 egész erdőjogn^k 
azt a jogegységet vették, amely 1 fertály /1 / 4 telek/ szántó
föld után járt; fél erdőjog az, amely 1 oktál /1/8 telek/ 
szántó után esett egy gazdára. Ennél kisebb jogegység náluk 
ismeretlen volt.

4 . Nagy változást'hozott az erdőbirtoklás jogszokásá
nak fejlődésében a jogegységek atomizálódása. Természetesen 
erdőjogról lévén szó, még mindig az erdő területegysége a 
jogyegység tartalma.

Egy aprólékos és körültekintő erdőbirtoklási forma 
széles területre jellemző a Dunántúl középső vidékén, Veszp
rém, Győr, Komárom, Pej ér és Somogy megyék volt úrbéres fal
vaiban. Ennek lényege az, hogy a közösen kezelt és "élt" köz
ségi erdő annyi eszmei jogegységre volt felosztva, ^hány hold 
szántóföld van a község határában. Minden hold földhöz tarto
zik egy ilyen eszmei erdőjogrész, ami a községi lakosok bir
tokkönyvében bejegyeztetett. Az évenkénti favágás úgy történt, 
hogy a kivágásra, szálaló ritkitásra stb. kijelölt erdőrészt 
a határ szántóföldi állománya, ill. az egész községi erdő 
teljes állaga eszmei megfelelőjének tekintették, és annyi er
dőjognak megfelelő részre osztották, amennyit a teljes közsé
gi erdőállomány magában foglal. Osztáskor bizonyos számú erdő
jogot egyesitettek, s ennek megfelelő pagonyokra osztották a 
kivágásra kerülő erdőrészt. A pagony tehát meghatározott szán
tóföldi hold - 3o,4o vagy 5o kát. hold - után járó erdőjogok 
összességének a területre kivetitett nagysága. A gazdák úgy 
álltak össze, hogy erdőjogaik összege pontosan 3o, 4o vagy 5o 
legyen. Pl. Bakonycsernye /Pejér m./ sikátori határrésze 
/amely a község területén belül külön gazdaközösséget képezett 
és az összes szántóföldi, legelő és erdővagyona önálló igaz
gatással történt / l 6oo kát. hold szántóföldi állomány volt.
Ha erdőosztáskor 5o erdőjogos pagonyokat állitanak össze, a 
kiosztásra kerülő erdőrészt 32 felé, ha 4o erdőjogos pagonyo
kat, akkor 4o részre bontják fel. Az ilyen birtoklási és osz
tási rendszer mellett még azok is pontosan összeállhatnak egy 
"pagonyba11, akiknek csak néhány holdnak megfelelő erdőjoguk



Az erdő fájának igazságos elosztását azzal is bizto
sították, hogy külön-külön teljesen azonos számú pagonyra osz
tották az öreg erdőt és a nevendék erdőt. Az égeres-füzes 
völgy.talpakon és a magasabb helyek lassú növésü tölgyes-bük
köseit is külön szokták osztani. Hiánytalan recens megvalósu
lása volt ez annak, amelyről Tagányi a történeti anya^ vizs
gálata eredményeképpen megállapította: "Az egyenlőség tudata 
oly erőteljes volt az ilyen községekben, hogy ott, ahol az 
erdő különböző értékű fádból s más és más távolságra állott, 
előbb azt a különböző fanemek, a fekvés s a minőség szerint 
osztályozni kellett. Ezen osztályzat szerint aztán az erdőt 
különböző nagyságú, még pedig a jobb vagy közelebb esőket ki
sebb, a rosszabbakat és távoüakat nagyobb táblákra, az egyes 
táblákat pedig annyi egyenlő részre osztották, ahányan azokra 
igényt tartottak . 11

5. Az erdőbirtoklás jogszokásfejlődésének "utolsó 
stádiuma" az, amikbr már nem erdőterületet osztanak az erdő
jog fejében, hanem csak fát. Ugyancsak széles elterjedési te
rületen divott, különösen olyan falvakban, ahol az egykori er
dők nagy részének kiirtása után a területet eke alá fogták, 
s az erdőterülettel együtt eltűnt az ősi osztási forma is. 
így volt ez Csetényben /Veszprém m./ is, ahol tulajdonképpen 
öregerdő már nem is volt csak legelőerdő# "A jásdi határnál 
volt az Alsónyires, az' Elsőnyires, Másodiknyires, Határnyi-* 
rés, Varjúároki nyires, Hálási ároki nyires /kint háló álla
tok éjszakai helye - H.I./. Ezekből minden fertály /1/4 telek/ 
föld után adtak egy ürméter ölfát; az ágát és a vékonyát pe- 
dig licitáció /árverés, árfelhajtás - H.I./ útján eladták. A 
fát mindenki maga vágta ki, és összerakta a járandóságának 
megfelelően. Addig azonban senki sem hordhatta haza, amig a 
legelőtársulat elnöke néhány elöljáróval nem ellenőrizte* 
Akinél fölöset találtak, a többletet a fahatár tetejéről le
dobálták, félreraknák és az ággal együtt-licitáció útján élár
verezték. Bárki vehetett, ki igér többet alapon."

Az uzuális jog maradványa volt a falvakban, högy az 
erdőjoggal nem rendelkezők sem voltak kisemmizettek, és az
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erdei haszonvételektől mereven eltiltottak. Ha valakit az ilyen 
jog nélküliek közül tűzkár ért, a községi erdőből minimális el
lenszolgáltatásért épületfát kapott, sőt ha a kommunitás úgy 
határozott, ingyen ia. Ha hidak, utak, határbeli kutak borí
tásának, kávájának kijavítására, esetleg egyéb közösségi szük
ségletek kielégítésére öreg fát kellett kitermelni, az eseten
ként összeállitott^tanács állapította meg, hogy az ágfát me
lyik csősznek, pásztornak, nincstelennek vagy éppen a szegény
háznak adják.

Ahol az uzuális jogfolytonosságban nem állott bes tö
rés, ott rendszerint a szomszédos uradalmak is rendre megen
gedték az egykori jobbágyközségek szegény népének, hogy kije
lölt napokon testi erővel\el vihető, fejsze és fűrész haszná
lata nélkül szedett szárazfát szedhessen. Ez azonban sokkal 
inkább volt a helyi viszonyok függvénye, sem hogy reguláris 
erdei haszonvételnek, a fa megszerzési jogban /ha csak szo
kásjogban is/ gyökerező erdőélési formának volna tekinthető, 
inkább csak csökevénye volt az. idők folyamán.mindig változó 
szokásiognak.

Az erdőbirtoklás öröklési és használati jogszokásai 
egymástól alig szétválasztható funkcionális együttest képez
tek azokkal a paraszti társadalmi intézményekkel, amelyeknek 
személyi közegein keresztül megvalósultak. Ezek közé tartoz
tak a közbirtokoss'ági és úrbéri közös erdők ügyeit intéző 
erdőb3ró es a mellé választott testület tagjai, az elől.1 árók.

Az elnökök vagy birók meghatározott jogokkal voltak 
felruházva, s ennek fej ében bizonyos kötelezettségek lelki- 
ismeretes végzését kivánta tőlük a kommunitás.

Az erdobiró kötelessége számon tartani, a birtokkönyv
be pontosan bevezetni, kinek mennyi erdőjoga van, hogy az 
évenkénti erdőosztáskor ki-ki a joga arányában kapja ki a ré
szét. Ezzel együtt a jog nélküliek pagonyhoz jutását is meg
akadályozza. Kötelessége az erdőosztás időpontjának kihirde
tése dobszó útján. Ő irányitja a pagonyosztást a kitűzött na
pon. A helyszínen a jogos gazdák közül maga mellé vesz néhány 
6619 232



köztiszteletben álló, világos eszü tagot,'akiknek az Ítéle
tében a tagság megnyugszik. Ezek az erdőből felosztásra ke
rülő terület két szélét kilépik. Az erdő egyik szélén is, 
másikán is halad egy ember, kb. 1 m-es nyújtott léptekkel. 
Mennek velük a többiek is, akik szintén igy lépnek, ezzel el
lenőrizve az osztók lépéseit. így lemérik az erdőterület 
hosszát; az osztók lépéseltéréseit egyeztetik. A lépések 
mennyiségét elosztják a kijelölendő pagonyok számával. Az 
egyes pagonyok a közös megegyezés szerint előre megállapí
tott számú - 3o, 4o vagy 50, ill. egyéb, a helyi szokásoknak 
megfelelő nagyságú /fertály, oktál, félhely/ - erdőjogot tar
talmazták.

A pagonyok kijelölése ugyancsak lépéssel történt. Ré
gebben ezt kötéllel, vagy rúddal végezték. Gondosan ügyelve 
a faállomány mennyiségére és.minőségére, minden pagony szélé
nél megálltak, 5 a szélső fa megfaragott oldalára ceruzával 
felírták a pagony sorszámát. Amint ezzel végeztek, a pagonyo
kat kisorsolták: cédulát húztak. Ennek a mozzanatnak nyelv
történeti emléke nyilvonás , nyilasföld, nyilf öld, Nyilas-ok 
dűlőnév, határrésznév 15a is bizonyítja ennek a cselekménynek 
egykori gyakorlását.

Cédulahúzás előtt az erdőbiró vagy az elnök köteles 
volt ellenőrizni a megjelentek ,jokosságát, ami a cédulahúzás 
conditio sine qua nonja volt. Rendszerint ekkor hirdette ki 
azt is, kinek milyen tartozásai vannak a birtokosok közül, 
melyeknek kiegyenlítése nélkül nem húzhatott cédulát, nem 
kaphatott erdőrészt. A közbirtokosság, a legelőtársulat, a 
gazdaközösség vagy amely testület feladata volt az erdők ke
zeléséről 'gondoskodni, jogegységenkéht meghatározott pénz
összeget állapított meg, s tett kötelezővé lefizetni az er
dővel kapcsolatos kiadások fedezésére. Ennek beszedése után 
engedhette meg az erdőbiró a pagonyonként összeállt jogosok 
cédulahúzását. Akinek magának volt egy pagony értékű erdőjo
ga /vagy erőiéi több, az maga-kapott egy /vagy a jogainak meg
felelően több/ pagonyt, akinek ennyi joga nem volt, összeállt 
olyannal /olyanokkal/, akiével összesen pagony értékű erdőjog 
került együvé. Az ilyenek közül egy valaki húzott cédulát. 
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Minden pagonynak irtak cédulát, rajta a pagony szá
mával. A cédulákat a jelenlevők közül bárki ellenőrizhette, 
megszámlálhatta, nem történt-e tévedés vagy törvénytelenség.
A biró és két-három testületi ta^ vezette le a sorsolást. A 
birő vagy elnök joga é3 kötelessége volt minden tulajdonost 
a saját pagonyához vezetni, s ezzel egyben ellenőrizni a cé
dulája és pagonya megfelelését.

Tarvágásnál annyi magfát hagytak meg, amennyi a fel
újításhoz szükséges, szálaló, ritkitő vágásnál részrehajlás 
nélkül jelölték ki a pagonyokat; előfordult, hogy némelyik
ből kétannyit is kivághattak, mint egy másikből. Az utóbbi \ 
esetben a pagony használója a kivágott fát megmutatta az el
nöknek, aki egy külön erre a célra kijelölt területen egy vagy
két /esetleg több/fát mutathatott kivágásra./

A kitermelt fát az elnök néhány eskütt vagy testüle
ti tag kíséretében ellenőrizte. Ha a mértéken felül kiritkitot- 
ták a java fát, azoktól elkobzott belőle, még büntetést is 
szabhatott ki a becsüsök által megállapított összegben. Az 
elkobzott fát elárverezték. Az engedély megadása előtt a fa 
hazahordása tilos volt; ellenkező eseteket a csősz, aki rend
szerint erdopásztor is volt, azonnal köteles volt jelenteni.

A pagony csak addig volt egyéni birtbkban, mig a fel
osztás a célját el nem érte. Amint a fa, ág stc. hazakerült, 
attól az időtől fogva a terület automatikusan visszaolvadt 
közös tulajdonba.. A pagonyok határát jelző számjegyek az osz
tás alkalmával megfaragott fákon érvényüket vesztették.

A faizáson kivül több olyan tevékenységet folytat a 
bakonyi ember, amelyek alig foglalhatók a szokásjog boltoza
ta alá. Ezek közül legáltalánosabb tevékenység a gyüjtögetés. 
Gyűjtögetéssel az ember elsősorban a földrajzi környezet flo- 
risztikai adottságait, növényi javait tudja kiaknázni s lét- 
fenntartása céljára értékesíteni. A mozdulatlan, helyhez kö
tött növény menthetetlenül ki van teve az .élelem után járó 
embernek, állatnak. A növényi eredetű szükségleti anyagok 
megszerzése lényegesen kisebb kockázattal, kevesebb lelemény-
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nyel ég fáradtsággal szerezhetők meg, mint akár az állati, 
akár pedig az ásványi eredetűek. Az ember magától értetődően 
elsősorban az azon mód fogyasztható növényi termékeket gyűj
ti s innen indulva fokozatosan terjeszti ki gyűjtő tevékeny
ségét a felhasználhatóságig, a biológiai értékesítésig ki
sebb, majd nagyobb mérvű előkészítő munkát igénylő növények
re, növényi részekre. Ebből fakadóan általában a gyümölcs, 
a tulajdonképpen termés az, ami azonnal élvezhető része-a 
növénynek, majd sorrendben leginkább a levelek alkalmasak a 
közvetlen vagy közvetett felhasználásra, mig a szár, a gyö
kér, esetleg a héj , kéreg csak fáradságos munka ái'án szolgál
ja az ember biológiai, illetve védelmi'és kényelmi szükségle
teit.

A gyűjtögetés ma már általánosán nem a létfenntartást 
szolgálja hazánk területén s egyre kevésbé az egész világon-. 
Minél inkább hanyatlik azonban gazdasági jelentősége, annál 
fontosabbá válik a művelődéstörténet sikján: a növényismeret, 
eszközanyag, a gyüjtéstechnikája, a feldolgozás vagy tartó
sítás technológiája., a szókincs, â  vele kapcsolatos kultikus 
képződmények mindenképpen a fejlődés útján előremozgó művelt
ség szövetének tartozékai maradnak. Ugyanakkor azonban 
ilyen tevékenység időnként és helyenként valamilyen szükség
let diktálta aktualitással, telítődik, ami £?.zdaság;i jelentő
ségének megszűntével még mindig meghosszabbítja kultúrális 
jeléntőségének élettartamát.

A Bakony területén ma már nem jut szerephez a gyűj
tögetés mint alapvető vagy akár csak mint nagyon jelentős 
élelemszerző tevékenység. Ez azonbán nem jelenti azt, mintha 
sohasem, semmilyen körülmények kiözott nem játszott volna sze
repet a gazdálkodás ritmikus, szabályosan és következetesen 
ismétlődő évi munkáiban. Amint visszafelé haladunk az egymást 
követő nemzedékek emlékanyagában, sőt írásos forrásokban: az 
iparosítás előtti, a mainál jóval kezdetlegesebb úthálózattal 
rendelkező s a távolabbi országrészek gazdasági vérkeringé
sébe lazábban kapcsolódó Bakony életének a mainál jóval archa- 
íkusabb képe tárul fel kutató szemeink előtt. Ennek oka el- 
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sősorban földrajzi adottságaiban keresendő, de nem elhanya
golhatók gazdasági és etnikai viszonyainak történeti alakulá
sai sem*

Botanikai együttese meglehetős bőséggel szolgálhat 
olyan növényeket, amelyek egészükben vagy egyes részei külön- 
külön tárgyai lehetnek a gyűjtögető tevékenységnek s amelyek 
alkalmasak lehetnek az emberi gazdálkodás különféle szükség
letei kielégítésére,

A vadgyümölcsök közül a Bakony egész területén te
nyészik és szinte^mindenütt szedett gyümölcs a vadcseresznye 
/Prunus silvestris Kirschl./, a vadkerte Farus syraster !•/, 
a vadalma /Malus-silvestris Mill./, a szamóca v. eper /csat
togó: Fragariá viridis Duch. ís erdei: Fragaria vesca L./, 
földisz.eder /fekete, és piros: Rubus vestitus ssp. b?konyen- 
sis/, a som /Cornus más L./, a kökény/Prunus spinosa L./, 
berkenye /Sorbus bakonyensis, S. latissima, S. redliana/ és 
ide tartozik -a barkóca is /Sorbus forminalis/, a csipkebo
gyó v. hecsedli, bicske stb# /Rosa canina L./, fekete bodza 
/Sambucus nigra L./ és földi bodza /Sambucus ebuluű L./, bo
róka /Juniperus communis L./, galagonya /Crataegus oxyacantha 
Xi« / , stb#

A magtermések közül csemegének szedték a mogyorót 
/Corylus avellana L./. Az eddig felsorolt növényi termékeknél 
jóval fontosabb és a helyi gazdálkodásban az egész történelem 
folyamán hasonlíthatatlanul nagyobb szerepet játszottak a makk 
félék. Az antik római tartomány - Pannónia nevének epiteton- 
ja a latin irodalomban a glan.difera~makktermo - "makktermo 
Pannónia” volt. Ebben a névben nem láthatunk csupán egy ta
láló nyelvi megfogalmazást, -'mögötte valószínűleg a nagyje
lentőségű gazdasági'erőforrás nyert megjelölést, amit ez a 
nyerstáji adottság jelentett az itteni római állattenyésztés 
szempontjából. A makkok közül emberi táplálékul is használták 
a bükk /Fagus silvatica L./ makkját, éppen ezért néhol gesz
tenyének is nevezték, mint előbb pl. Eötvös Károly is. Álla
ti eledelül használták a tölgy /Quercus robur L./ és a cser
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/Quercus cerris L#/ Makkját, Korábbi századokban
a makkoltatás szerepe az állattartás, főleg a sertéstenyésztés 
egyik döntő jelentőségű módja volt. Egyes uradalmak az erdők 
makkoltatási béréből több jövedelmet húztak, mint az erdő 
összes egyéb haszonvételeiből. A parasztság számára a maktol- 
tatás életforma meghatározó volt, hiszen fiatal legény korban 
szinte minden falusi ember az erdőn pásztorolta bizonyos ide
ig a saját vagy a közös fókába vert szomszédság - rokonság 
állatait.

A gyűjtögetett növények közül igen nagy jelentőségű 
volt a gomba. Öt-hat féle gombát ismert majdnem minden falu
si ember, de nem egy volt, aki 2o-2 5 féle gombát is megkülön
böztetett, valamennyi nevének ismeretével, az elkészítés, re
ceptjével együtt. Emberföldrajzi vonása volt némelyik falunak 
eső után a gombápörkölt-szag vagy nyár végén bodzaéréskor a 
bodzalekvár-szag. Anélkül, hogy túlbecsülnénk, lebecsülnünk 
sem szabad, különösen a falusi szegénység táplálkozásában és 
mindennapi "büdzséjében". Állításunkat mind az étkezés, mind 
a népi gyógyítás vontakozásában csak megtámogatná a különféle 
virágok, levelek, szárak, gyökerek felsorolása, amelyek vidé
kenként eltérő mértékben és összetételben szolgálták a-z ember 
és állatai létfenntartását.

Az ember tervszerű, tudatos gazdálkodásában általá
ban is, de különösen a parasztélet gazdálkodási szerkezetében 
az erdő fája volt a legjelentősebb haszonvételi forrás. Hi
szen vidékektől és koroktól függően néha a fa volt az emberi 
élet külső kerete - a hajléktől a termelőeszközökön át a 
kultikus tárg:akig, bölcsőtől a fejfáig.

^mlitettük már a bakonyi erdoispánsággal kapcsolatban, 
hogy az itteni erdők természeti adottságainak nyersanyagainak, 
főleg azonban a fának a felhasználásában milyen differenciált 
foglalkozású szolgáló népek kaptak települési helyeket é3 ki
váltságokat. Arról is szóltunk, hogy ez a helyileg kialakult 
prakszis, mesterségbeli ismeretanyag és tudás hogyan kapott 
új értelmet a török hódoltság alatti ás utáni insége3 idők



ben, valamint hogyan táplálták új, a német és szlovák telepe
sek útján kivülről érkező hatások. A nagyszámú irtástelepülés 
számára kivágott, ma már jóformán meghatározhatatlan mennyi
ségű erdei fának egy része szerszámnak elkészítve bekapcsoló
dott a meginduló helyi és a regenerálódó távoli tájak szántó
földi termelésébe. Különféle specialista községekben összpon
tosulnak az egyes szerszámféleségek paraszti mesterei* Bakony- 
bél, Lókút, Pénzeskút, Gyertyánkút, Őfcánya, Szentgál a'favil
la, gereblye, falapát, járomfej stb. készítésében, Dudar,
J^sd a kocsialkatrész, járomfej, Dudar még külön is a hidas 
sertésólak készítésében tűnt ki. Az. Összerakható sertéshida- 
.sokat Veszprém, Pápa, Győr, Szikesfehérvár piacain értékesí
tették. Fel kell hivnunk a figyelmet a bakonybéliek század- 
forduló előtti és utáni balkáni idénymunkájára, amely alkal
makkor az Alduna menti országok - Kelet-Szerbia, Románia, 
Bulgária hatalmas erdőségeiben készítették százezer számra a 
favillát, gereblyét és egyéb mezőgazdasági szerszámokat.

A szerszámnak s egyéb célra fel nem dolgozott fa óriá
si mennyiségben esett áldozatul a hamuzsirfőző iparnak. Né
hány statisztikai adat mindennél beszédesebben tárja elénk, 
a bakonyi és a magyarországi erdők X7IÍI-XIX. századi tragi
kus sorsát.

Veszprém m.-beh 1756-ban 11 helyen 41 kazán évente 
átlag 6Ö00 q hamuzsirt termelt,
Somogy m.-ben 1756-'bán 24 helyen 90 kazán ‘évente átlag x q 
hamuzsirt termelt.

Hozzávetőleges számítás szerint q-ként 33,5 öl fs ha
muja szükséges a hamuzsirhoz, a 6000 q hamuzsirhoz tehát- kb. 
2oo ezer öl fát égettek el. Néhány további országos adat:

A hamuzsir kivitel hazánkból
1759-ben 33.25 q
1760-bön 9676 q
1 7 6 1-ben 8o32 q
1762-ben 1474o q.
1763-ban 279o3 q
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1764-ben 36365 q, Ö93zesen loo 531 q. Amikor az erdő 
"hasznositásának” ez a módja mind keletebbre terjed s eléri 
az Erdélyi Középhegység, Máramaros, a Keleti- éa Déli Kárpá
tok övét, a múlt század középső harmadában a következőképpen 
alakul a kivitel:
1831-184o között évenként átlagosan 55 8oo q a kivitel 
1841-1850 " " " 42 4oo q 11

1865-ben 43 300 q n
1866-ban 35 2oq q

Valamivel kíméletesebb volt az üveghuták szerepe a Ba
kony erdeje életében, melyeknek virágzása nagyjából egybeesett 
a XVIII. századdal, némelyiké kitolódott a XX* szazad közepé
ig:
a pilléi huta működött 1 7 15 -17 6 2 között, 
a németbányái” 1757-1781
a csehbányái 176o-1796
a lókút-óbányai” 1765-17 9o
a pénzeskút-újhutai 17 9 1-1 8 16

az úrkúti ” 1781-1824
a somhegyi 1815-1859
az úrkúti /II-i/ huta 1862-1876 között
az ajkai üveggyár működik 1878 óta. Szerepük ezeknek is az 
volt, hogy “feléljék” a közleked-ési utak hiányában hozzáfér
hetetlen erdőrészek faanyagát*

Mozgalmas, nyugtalan, de nagy profittal járó kor
szak következik be a XIX. század második felében, amikor a 
Bakonyt keresztalakban 9zeli át a Győr-Veszprémi és a Buda- 
pest-Szombathelyi vasútvonal. A fa ára hirtelen felszökik, 
nemcsak azért, mert a vasúti talpfa százezrei válnak szüksé
gessé, hanem azért is, mert a fa távolabbi vidékekre is ren
tábilisan szállítható. Nem csupán a helybeli lakosság erdő- 
munkás tömegei jutnak megélhetéshez, hanem távolibb vidékek 
specialistái: talpfafaragó zalaiak, aongahasitó szlavóniaiak 
járnak a nagykiterjedésü bakonyi erdőségekbe idénymunkára.

A mészégetés tetemes tűzifa-igényét párhuzamosan ki
séri a szénégetés faszükséglete* A borzavári szénégető boksák, 
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az ugodi és a mellár! mészkemencék füstje napjainkig hozzá
tartozott a táj képéhez.

Legtöbb romantikája volt a pásztoréletnek• Ismeretes 
a betyárok, szegénylegények kapcsolata nemcsak a pásztori rend
del, hanem a falusi orgazdákkal és a rendszeres kommenciót fi
zető birtokos réteggel. Mindezen kérdések feldolgozása, rész
letes kifejtése fontos .feladat lenne, hogy világosabb, iga- 
zabb képet alkothassunk magunknak égy erdős történelmi-föla- 
rajzi táj gazdasági-társadalmi és művelődési múltjáról*

A jelen mindenki számára nyitott és ismert*
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AZ ERDÉSZETI TÉRKÉPEZÉS KÉT ÉVSZÁZADA x

Szilag Géza

Az erdőgazdasági munkák tervezéae abban különbözik ég 
annyiban is nehezebb minden mag, a felszínen folytatott nép- 
gazdasági ágazat munkáinak tervezésétől, hogy amig utóbbiak 
fedetlen, vagy csak résr.'- fedett, tehát Jól áttekinthető, 
az erdőgazdaságiak erősen fedett és csak magasból rálátható 
terepen történnek.

A fedetlen terepen végzendő földrendezési, városren
dezési, magas- és mélyépítési stb* munkák tervezéséhez elegen
dő bármilyen célra /földnyilvántartási, telekkönyvezési cél
ra/ készült sikraj zi, illetve a domborzati viszonyokat is áb
rázoló szintvonalas térkép, az erdőgazdasági tervezéshez azon
ban ezeket a térképeket ki kell egészíteni az erdő jellemzői
vel*

/
A földnyilvántartási, vagy a szintvonalas sikrajzú 

térképek az erdőterületeknek más művelésű területekkel érint
kező határvonalát feltüntetik ugyan, ábrázolják az erdőtestet 
átszelő utakat, vasutakat, távvezetékeket, egyéb vonalas lé
tesítményeket, vízfolyásokat, különféle épületeket, műtárgya
kat. Az ezen vonalakkal feldarabolt erdőparcellák faállományt 
azonban nem homogén. A termőhelyi viszonyokban, az egyes fa
fajok százalékos összetételében, a fák koronájának záródásá
ban a faállományok korában jelentkező különbségek miatt a sik-.

x1976. január 27-én a Geodéziai és Kartográfiai Egyesület 
Miskolci Csoportja rendezésében elhangzott előadás

* 6619
241



rajzi' térképeken ábrázolt erdőparcellákon belül még számos 
olyan részlet alakul ki, amelyeknek mindegyike más és má er
dőgazdasági kezelést igényel, s amelyeket .emiatt külön számba 
kell venni. - Miután pedig ezek az erdőrészletek, azok alak
ja, formája a terep fedettsége miatt nem,vagy csak bizonyos 
magas pontokról is nehezen rálátható^, azok határvonalait be 
kell mérni és az alaptérképként felhasznált sikrajzi lapokon 
térképezve ábrázolni, hogy azok jól szemlélhetek és területe
ik a térképen kiszámíthatók legyenek. -

Ez. a körülmény tette szükségessé az erdőgazdasági 
térképezést•

A magyarországi erdők felmérése és térképezése már 
a XVII. század közepére vonatkozó adatokból ismeretes.-

Miután az erdőgazdálkodás abban az időben főként a bá
nyák faanyag szükségletének biztosítását szolgálta, az 1649# 
évben III# Perdinánd császár mérnököket küld ki a bányaváro
sok körüli erdők felmérésére. Rendszeresebb erdőtérképezésről 
azonban csak mintegy 2oo évvel visszamenően beszélhetünk. Az 
1764# évbc:i magyar udvari kamara elrendeli a litóujvári 
nagy kiterjedésű állami erdőbirtok felmérését és térképezé
sét. Az- 1769# évi, s Mária Terézia által kiadott erdőrendtar
tás az ország egyes erdőterületeinek felméréséről intézkedik. 
Ezt az erdőrendtartást azután a II. József-féle birtokkatasz
terrel kapcsolatban a helytartótanács az 1786. évben még sok 
erdobirtokra vonatkozóan kitérjeszti.-

A XVIII. század második felében rendeli el a magyar 
udvari kamara a máramarosi állami erdők és szabad királyi 
városok erdeinek részletes felmérését és térképezését.

A nem állami tulajdonban levő nagy erdőbirtokok közül 
az árvamegyei nemesi közbirtokosság erdeinek felmérése az 
183o. évben fejeződött be.

Az összes kincstári erdő felmérésére a bécsi pénzügy
minisztérium ad ki részlétes utasitást az 1856. évben.
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A bükkhegysági állami erdőkről az első erdészeti tér
képet állitólag egy egri szerzetes készítette az 1772* évben, 
amely térkép a Fázcla Henrik féle vasmüvek kamarai kezelésbe 
vételekor a vashámor üzemeltetéséhez szükséges tüzelőanyag 
biztosítására szolgáló erdőrészletekről már vágástervet is 
tartalmazott, s az egyes vágásra, kitermelésre kerülő rész
leteket sorszámokkal jelölte meg. Majd az 1776. év táján Knei- 
dinger András kamarai mérnök készített térképet az akkori diós-' 
győri koronauradalmi erdőkről, aminek alapját feltehetően az 
ismeretlen egri szerzetes felmérése képezte. Hegy ezek a vér
képek milyen felmérési módon, mérőasztalfelvétellel, vagy • 
busszolasokszögelés alapján.készültek, arra nézve adataink 
nincsenek.

Miután azonban a busszclamüszert már a XVII. század- ! 
bán használták felmérésre ás térképezésre /levehető és raj- 
zolóvonalzqval ellátott iránytű segítségével/, feltehető, 
hogy a felvétel.és térképezés busszólával történt.

iA Kneidinger-féle térkép felhasználásával Mogyoróssv 
Antal udvari kamarai irattárnok készítette az 1779- évben az 
első részletes vágástervet a diósgyőri uradalomról, amely 
szerint az 1875* évig gazdálkodtak.

Lényeges fejlődés történt az ország egész torul étén 
az erdőgazdasági térképezésben,*az 1879* évi XXXI.tc«, az cl —
♦ ső rendszeres erdőtörvényünk .hatályba lépésékor. 13zen törvény 
alapján kiadott "Utasítás az erdőgazdasági üzemtervek ká.-zve
tése iránt" elnevezésű minisz éri endelét az úgynevezett r;o- 
töttforgalmú erdőbirtokokon, vagyis az állami ,közbirtokossá- 
gi, hitbizományi, részvénytársasági stb. erdőkben a rendsze
res és hatóságilag jóváhagyott erdőgazdasági üzemterv sze
rinti gazdálkodást tette kötelezővé. - Erre a célra.a fenti 
kategóriákba tartozó erdőkről részletes erdőgazdasági térképek
re volt szükség, amely térképek az egységes kezelést igénylő 
erdőrészleteket feltüntették, élethűen ábrázolták. Megindult 
tehát országszerte az erdőgazdasági térképezés. Alaptérképül 
ekkor már az 1867-1869 évek során részletes felmérés alapján
- néhány dunántúli község kivételével - az ország egész te-
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rületéről sztereografikus vetületben és ln=4o°, vagyis 
l:288o méretarányban készült kataszteri térképeket használ
ták fel. Ezek a térképek az erdő határvonalát, az erdőtesten 
belüli utakat, vasutakat, egyéb vonalas létesítményeket, víz
folyásokat, műtárgyakat a tényleges állapot szerint tüntették 
fel, hiszen a kataszteri felvételtől eltelt mintegy másfél 
évtized alatt az akkori életütem mellett azokon lényeges vál
tozás nem történt.

A faoszlopokkal - későbben faragott kövekkel - állan
dósított háromszögelesi pontok, illetve azok élőfacéléi még 
mind sértetlenek voltak, igy azok és az egyéb terepen -is tér
képen azonos jellegzetes pontok, élea határvonaltörések, út
kereszteződések, stb. mind megfelelő illesztőpontot képeztek 
a busszolasokszögeléssel bemérendő erdőgazdasági vonalak, tag- 
és részlethatárok térképezéséhez.

Az állami erdők üzemterve egy-egy nagyobb kezelési 
egység, az erdőgondnokság, által üzemeltetett területre ké
szült. Egy-egy ilyen erdőgondnokság-az első világháború vé
géig nagy kiterjedésű, néha 25-3o ezer kh. területű erdőt ke-

tbizományi erdők ia nagy kitérjedesüek voltak, a 
k,. ^ságiak ia elérték némely esetben egy állami erdő
gondnokság kezeléaében lévő erdőterület nagyságát, különösen 
az erdélyi részeken és az északi Kárpátokban. A nagy erdőte
rületek ábrázolása érdekében célszerű volt nagy méretarányú 
erdőgazdaaági térképeket készíteni, s ezt megengedte az a 
körülmény, hogy a múlt század végén, századunk elején még 
külterjesebb, nagyréazt tarvágásoa erdőgazdálkodáa folyt, 
ami nagy kitérjedésü erdőrészletek alakítását tette lehető
vé, igy az aránylag kevés számú részlet nem tette túlzsúfolt
tá a térképet. Ezen ok miatt a múltban az erdőgazdasági tér
képek a kataszteri térképek méretarányának kétszeres, túlnyo
mórészt azonban négyszeres méretarányában, vagyis 1M=80°, 
tehát 1 : 5 7 6 o , illetve l n=l60°, azaz 1:11.52o méretarányban 
készültek. Az 1,!=40°, vagyis l:288o méretarányú kataszteri
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szelvényeket pantográffal kicsinyítették s ezekbe a kicsinyí
tett s több kataszteri szelvényt ábrázoló térképlapokba illesz
tették be a már emlitett terepi és azzal azonos térképi pontok
hoz csatlakozva az oleátára szög- és hosszfel'rakóval a megfe
lelő méretarányban felhordott s az erdőrészleteket ábrázoló 
busszolasokszögmeneteket, átszórva azok töréspontjait a tér
képlapokra.

Egyes kisebb erdőterületekről - főként kis kiterjedé
sű közbirtokossági erdőkről - készültek azután önállóan fel
vett, úgynevezett helyi vetületi rendszerben szerkesztett er
dészeti térképek is, amelyeknél az erdő külső határát /kontúr
ját/ és az Összes részletvonalat is busszolasokszögeléssel 
.mérték fel s zárt poligonokként felhordva térképezték bármely 
választott méretarányban. Ezen térképek tájolása nem a katasz
teri szelvényhálózatnak, hanem a delejes E-D iránynak a tér
képen való feltüntetésével történt.

A bármely módon készült erdőgazdasági térképek megfe
lelő kidolgozás után alaptérképet képeztek s azokról azután 
kézi-nyomdai- vagy fénymásolás útján, szükség^ szerint további 
méretarány változtatással - 1"=320°, azaz l:23*o4o, esetleg 
1:2oooo vagy 1: 25*ooo méretarányban - az üzemterv tartozé
kát képező és a kezelő személyzet használatára szánt térké.- 
peket sokszorosítottak.

Az erdőgazdasági térképeken az erdőben való tájéko
zódást megkönnyítő, a "dűlőkhöz11 hasonló jellegű földrajzi 
egységet képező nagyobb erdőterületeket, a "tagokat", folya
matos árab számozással, azokon belül az egyes erdőrészlete
ket tagonként ismétlődően az "abc" kis betűivel jelölték. Az 
erdőbe ékelte de az erdőbirtokhoz tartozó más művelésű terü
leteket a nevük kezdőbetűjével s az azok mellett lábjelként 
irt, az egész erdőtesten folyamatos - tehát nem tagonként is
métlődő - arab sorszámozással tüntették fel. Pl.Sz^, R^, 
stb. az első számú szántót, 3* számú rétet, 5-sz. legelőt 
jelzi. Az erdőtesten kivül fekvő, de az erdőbirtokhoz tarto
zó egyéb területeket - függetlenül attól, hogy azok az erdő
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gazdálkodást közvetve szolgálták-e, vagy sem, pld. faraktár, 
erdészház, illetve az erdőbirtokos szántója, kertje stb. - 
a régi erdőgazdasági üzemtervek nem tárgyalták, s igy az er
dőgazdasági térképek sem tüntették fel.

Az egyes, a térképen szereplő részletek területét 
sárkpontos píaniméterrel határozták meg az alaptérképről, s 
azokat o-l_kh /l6o n.öl/ pontossággal az alaptérkép katasz
teri parcelláinak területére egyenlítve vettek fel a terület
kimutatásban és további munkarészekben.

Az erdőgazdasági térképeket az u.n. üzemtervi revízió 
alkalmával lo évenként felújitották,a gazdálkodás'folytán 
megváltozott erdőrészlethatárokat azok bekérése alapján át
vezették a térképeken, annak értelmében egyéb, érintett mun
karészeken. 2o évenként pedig új térképek készültek. Ha idő
közben akár telekkönyvi betétszerkesztés, vagy egyéb célbői 
illetve okból új kataszteri térképek készültek, ezek kicsi
nyített másolatát használták fel az új rés alaptérképé
ül, a változatlanul maradt erdőgazdasági vonalaknak a régi 
térképről való átmásolása és az új résziethatárok bemérése 
és ezen új alaptérképre való berakása útján.

így történt az erdőgazdasági térképezés egészen az 
192o. évi 14.5oo FM. számú erdőrendezési utasítás hatályba 
lépéséig. Ez az utasítás számos intézkedést tartalmaz a bel
terjes erdőgazdálkodás következtében szükséges erdőrészlet 
alakítás, a tagok maximális területének megállapítása és geo
déziai vonatkozásban is. A geodéziai munkák pontosságát fo
kozta az utasítás azzal, hogy az erdőbirtok idegen terület
tel érintkező határvonalainak felmérésére teodolit3okszöge- 
lést irt elő. Ennek érdekében azután gyakran kellett az erdő
határ mentén a háromszögelés! ponthálózatot elől, - esetleg 
hátrametszés útján ötödrendü pontokkal sűríteni. Az erdőbir
tok határvonala töréspontjait az utasítás szerint maradan
dó határjelekkel kellett ezután megjelölni, határhalommal 
körülvett, számozott keményfaoszlopokkal, vagy faragott, 
esetleg betonkövekkel.

6/619
246



Az akkori tulajdoni jogszabályok szerint az állami 
és közületi ingatlanokból csak loo évet meghaladó békés és 
háboritatlan birtoklás hiteltéraemlő igazolása alapján le
hetett területeket, területrészeket, elbirtokolni. Ezt a 
tényt elég nehéz volt bizonyítani, igy gyakorlatilag, az ál
lami erdőbirtokból az elbirtoklás neii volt lehetséges# Az a 
két körülmény, hogy az erdőbirtok idegen területtel érintke
ző határvonalát, illetve azok töréspontjait állandósítani kel
lett és az, hogy az állami erdőre az elbirtoklás túlnyomórészt 
kizárt volt, azt eredményezte, hogy az erdőhatáron keletke
zett és a kataszteri térképszelvényeken felrakott teodolit- 
sokszögmenetről a terepen ki kellett tűzni az állandósitás 
céljára a birtokhatárvonal térképi töréspontjait. Az alap
térképként felhasznált legrégibb kataszteri térképek az 192o. 
évben ugyanis kereken 5o évesek, a második világháború idején 
is átlagosan csak 75 évesek voltak s a felvételük idején, - 
az 1867-1869 években - fennállott tényleges birtoklás szerinti 
állapotot tüntették fel. Az 192o. év után történt erdészeti- 
felmérésekkor a kataszteri tér', /p szerinti vonaltól eltérő 
tényleges használatra a loo1 évei; .'••tokiás tehát semmiképpen 
sem volt bizonyítható. Miután azonban az ju92o . év előtti idő
ben az erdobirtckhatár töréspontjainak állandósitása nem volt 
kötelező, s a nagybirtokkal határos kisparcellák előszeretet
tel nyomultak be előbbi területébe, erdő esetében főként a 
faállomány letárolása után, foglalások - bár illegálisan - 
az erdő területéből gyakoriak voltak. Ezeket a foglalt terü
leteket azután a határvonalnak a kataszteri térkép alapján 
történő kitűzése-, reambulálása- után vissza lehetett békés 
egyezséggel, szükség szerint peres úton szerezni. Mindamel
lett nem minden esetben lehetett az állami erdőnél sem érvé
nyesíteni a kataszteri térkép szerint megállapított és kitü-. 
zött birtokhatárt. Két jellemző esetét említek.

A jelenlegi Bükkszen.tlászlő község "Őhutafl\néven lé
tesült a diósgyőri határban, a Márkus völgyben, a XVIII. szá
zad elsőseiében Sáros megyéből üveghuta üzemeltetése céljá
ból odatelepitett szlovák csaladok lakótelepéből. A községnek
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külterülete nem volt, s a belterülete is földadőkataazterileg 
Diósgyőrhöz tartozott. Elaő kataazteri felméréae az 1868. év
ben történt a többi dióagyőri területtel együtt. - A diósgyő
ri telekkönyvi betátszerkesztéskor, illetve az azt megelőző 
1926# évi kataazteri térképmegújitáskor, Óhuta a dióagyőri ál
lami erdőből kihaaított kereken 23oo kh. kitérjedéaü külterüle
tet kapott, de a betétszerkesztés csak a diósgyőri réazekre 
terjedt ki, Óhutát nem érintette. így az. új óhutai térképen 
az állami erdőbe ékelődött belterület az 1868. évi állapotban 
maradt.

Az 1863-193o. közötti években, miután az állami erdőnek 
az óhutai belterülettel közös határvonala nem volt állandósít
va, az óhutaiak szorgalmasan bővitették belterületeiket az er
dő rovására, annyira, hogy amikor az 193o. évi üzemtervi fel
vételek alkalmából az idegen belterületet képező óhutai belső- 
3ég és az erdő határvonalát felmértük és térképeztük, egyea 
óhutai lakoaok az őket a kataszteri állapot szerint megillető 
területeknek tobbazöröaét használták. - Sok, az állami erdőig 
felnyúló kertben 3o-35 évea gyümölcsfák állottak ott, azon 
a részen, ami a térképileg már az állami erdő területe volt.
Az óhutaiaknak, akik akkor úgyszólván kizárólag erdőgazdasá
gi munkások és fuvarosok voltak, alig volt mezőgazdasági in
gatlanuk - mindoL a "Nagysánc" dűlőben néhány köves, gyen
gén termő szántó és rét, indokolatlan lett volna tehát tőlük 
az erdőből foglalt, s több évtizeden át kertként, gyümölcsös
ként használt területeket visszaszerezni, liogy a jogszabály
nak is eleget tegyünk, de a község lakosai szociális helyze
tét se nehezítsük, a kérdést úgy oldottuk meg, hogy kitűz
tük ugyan a terepen az állami erdő és a belterület térkép 
szerinti határa töréspontjait - amelyek néhol nem csak az 
erdővel határos kertek közepébe, de helyenként az udvarokba, 
a lakóházak tövébe, néhol a melléképületekre ia beleestek, - 
állandósítottuk ezeket a határpontokat éa jegyzőkönyvileg 
elismertettük a foglalt területekre az állam tulajdonjogát, 
ugyanakkor területnagyságra tekintet nélkül jelképesen évi 
egy pengő haszonbér ellenében bérbe adtuk réazükre a foglalt

6619
248



területeket. Az óhutaiak még a második világháború végéig is 
szorgalmasan fizették az évi egy pengő haszonbért a foglalt 
területek használata után, amiket időközben egyre tágitottak, 
növeltek, mig a felszabadulás utáni birtokpolitikai jogsza
bályok alapján azután tulajdonosai lettek ezen területeknek*

Egy másik esetben pedig a térképi állapotot kellett a 
tényleges használat szerint módosítani•

Sajóbábony község határában az állami erdőbe egy zárt
kert ékelődik be. Ennek és az erdőnek közös határa egy árok 
volt, amely' a természetben jól fellehető és amelyet egy régi 
úrbéri birtokrendezési - úgynevezett tagositási - térkép is 
feltüntet. A zártkertben sajóbábonyi és miskolci gazdák sző
lőművelést folytattak. A múlt század végén fellépett filoxera 
járvány a szőlőket elpusztította, azok művelésével felhagytak, 
azokon parlagok keletkeztek. A parlagokkal határos idős tölgy
erdő a parlagok szélét makkal bevetette s amikor az erdőt le
vágták, azon és a bevetett parlagszéleken szép fiatal tölgyes 
cseperedett fel, amely a határárkot is benőtte* A kataszteri 
felmérés ebben az állapotban találta a zártkertet s miután a 
parlagok gazdái az állami erdőre véggel futó területeiket 
csak az erdő széléig karózták ki a nevüket feltüntető sinde- 
lyekkel, az eljáró kataszteri mérnök az erdő és a zártkert 
közös határaként az erdőszélt mérte be és e szerint térképez
te. A benőtt árok, miután nem volt látható, nem is került a 
kataszteri térképre, péhány év múlva a szőlőket gazdáik újra
telepítették s azok beerdősült széleit a mindenkori közös 
határt képező árokig kiirtották, ami ellen az erdőt kezelő 
szerv sem emelt kifogást. Visszaállt tehát a terepen az ere
deti. birtokállapot, de térképileg és földnyilvántartásilag a 
felméréskori volt érvényes. Az 1935* évben került sor a sa
jóbábonyi erdők erdészeti felmérésre üzemterv készítés cél
jából.

Az érvényes utasítás szerint az erdő és zártkert szé
lén vezetett sokszögmenetről kitüztük a térkép szerint határ
töréspontokat s azok sok helyen 1q méterre is beleestek sző-
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'lökbev - Az érdekeltekkel történt hoaszas tárgyalás, vita so
rán jöttünk rá a kataszteri felméréskori téves elhatárolásra, 
amit a sajószentpéteri járásbiróság irattárában megtalált úr
béri birtokrendezési térkép is bizonyitott. így a régi árkot 
fogadtuk el közös birtokhatárnak, annak töréspontjait állan
dósítottuk , a szerint térképeztük a határvonalat, felhiva a 
változásra a következő évben betétszerkesztés céljára az új 
felmérést végző akkor illetékes egri 3*sz. földmérési felügye
lőség figyelmét. így kerültek ezután az állami erdő és a 
zártkert közös határvonala az új kataszteri térképre és he
lyes területek a telekkönyvi betétekbe.

Ezen kis kitérés után folytatom az 192o. évi erdőren
dezési utasitás térképezésre vonatkozó rendelkezései ismerte
tését. A birtokhatár emlitett felmérése mellett az erdőgazda
sági vonalak bemérése továbbra is busszolasokszögeléssel tör
tént. Alaptérképként a kataszteri iérkép kétszeres méretará
nyára, 1=80°, vagyis l:576o méretre kicsinyített térképszel
vényeket használtunk.

Az állami erdők területe akkor mindössze kereken 
loo ooo kh-ra csökkent, egy-egy erdőhivatal maximálisan 
7 ooo kh-at kezelt. Az eddiginél kisebb méretarányt ez indo
kolttá, s a belterjes gazdálkodás melletti több részletala- 
kitás pedig szükségessé tette. Egy vászonra húzott s a ka
taszteri térkép nagyságú rajzlapra négy szelvényt pantogra- 
fáltunk át a kisebbitendő térképszelvények beszáradásának 
kiejtésével. Átpantografáltuk az egyes kataszteri parcellá
kat, leszúrva azok töréspontjait, emellett az összrendezős 
pontok helyzetét az átszúrás mellett a kicsinyitétt szelvény 
keretéről, annak méretarányában való felrakással ellenőriztük. 
Ezután a kataszteri parcellákat az alaptérképen piros tussal 
húztuk ki, piros színnel irva be azok helyrajzi számait. Az 
állandósított birtokhatár pontokat fekete nullkörrel jelöl
tük, feketével beirva azok számait, hasonlóan feketével ir
tuk be a fekete tussal kirajzolt háromszögelési - ahol volt, 
ott sokszögpontok - számait* A bemért erdészeti vonalakat 
ugyanúgy térképeztük oleátára felrakva és az illesztőpontok 
között az alaptérképre átszúrva, mint eddig. A gerincvonulato-
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kát fekete szaggatott, a völgyhajlatokat kék pontozott, víz
folyásokat kék folyamatos, a területtel nem szerepeltetett 
dülőutakat barna folyamatos, minden más vonalat fekete fo
lyamatos tusvonallal húztunk ki. Az erdőtesten belül elhe
lyezett, határhalommal körülvett számozott kemény faoszlo
pokkal állandósított s ugyancsak busszolával bemért úgyne
vezett belső fixpontokat zöld nullkörrel ábrázoltuk és szá
maikat zöld tussal irtuk be az alaptérképbe. A taghatárokat 
a vonalra egymástól kb. o ,5 cm távolságban tett fekete pon
tokkal jelöltük.

A tág és részletszámozás az eddigi módon történt, a 
területszámitást a kataszteri parcellák területére kiegyen
lítve sarkpontos planiméterrel végeztük, o,l kh pontossággal. 
Az alaptérképről azután pantografálással lfl=l60°, vagyis 
1 :1 1 5 2o méretarányú átnézeti térképet készítettünk rajzla
pon az alaptérkép szerinti kidolgozással, a szelvényháló
zatnak piros szinü vonalakkal való feltüntetése mellett az 
egész erdőtestet egy lapon ábrázolva. Ezt az átnézeti tér
képet megnevezéssel, jelmagyarázattal láttuk el, s arról 
nyomdai, esetleg oleáta másolat segítségével, fénymásolási 
úton sokszorosítottuk az üzemi térképeket.

Az erdészeti térképezést az 1935* évi újabb erdőtör
vény, az 1935# IV.t.c. fellendítette, miután az az üzemterv 
szerinti kezelést és 'ennek függvényeként az üzemi térképek 
készítését függetlenül a tulajdoni viszonyokra, minden 5oo 
khrnál nagyobb erdőbirtokra kötelezővé tette.

A vázolt módon folyt az erdőgazdasági térképezés az 
192o. évtől az 19 4o-es évekkel bezárólag, bár az 1 9 3 9* év
től kezdve néhány esetben indokolt volt eltérni az utasítás 
egyes pontjaitól. Az 1939* évben az állami erdők területe 
megnövekedett, nagyobb kiterjedésű erdők kerültek egy-egy ál
lami erdőgondnokság - akkor erdőhivatal - kezelésébe, ami is
mét indokolttá tette a nagy méretarányú erdőgazdasági tér
képek készítését.
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Mint az akkori bustyaházai /Máramaros megyei/ erdő- 
igazgatóaág erdőrendezője az 1939• évben a beregmegyei Dolha 
és Ravaszmező községek határában fekvő, kereken 33*ooo kh ki
terjedésű vásárolt állami erdőbirtoknak még az 1938 évben a 
volt csehszlovák erdőrendezőség által megkezdett felvételeit 
irányítottam. A birtokhatárt - idegen állampolgárságú testü
lettől vásárolt erdőről lévén sző - melyre az 19 2o. évi er
dőrendezési utasítás határrendezési rendelkezéseit nem kel
lett alkalmazni -'a tényleges birtoklás szerint állandósítot
tuk, teodolitsokszögeléssel mértük fel és számított összren- 
dezőikkel térképeztük az l:288o méretarányú sztereografikus 
vetületü kataszteri szelvénylapokon. - A hegyvonulatokon ele
gendő negyed- és ötödrendü háromszögelési pont volt, a völgy
hajlatokban azonban teodolitmeneteket kellett vezetni a busszo- 
lasokszögelés illesztőpontjaiként. Ezek sokszögpontjait nagy
jából megfaragott keresztvésésü terméskővel állandósítottuk, 
s a sokszögpontokat ugyancsak számitott öaszrendezőjükkel rak
tuk fel a kataszteri térképszelvényekre. Erdészeti alaptérké
pül az igy kiegészített térképszelvényeknek 1 M=160°, vagyis 
l:1 1 5 2 o méretarányúra kisebbített s egy-egy alaplapon 16 ka
taszteri szelvényt feltüntető térképet használtuk fel s ezeken 
térképeztük az illesztőpontokhoz kötve az ismert módon a 
busszolasokszögmeneteket. - Az erdészeti alaptérkép kidol
gozása és a részletek területszámitása az emlitett módon 
történt. A második világháború azután ennek a munkának befe
jezését részünkről megakadályozta. Feltehetően a szovjet er
dőrendezők fejezték be a csehszlovák, majd magyar elődeik 
által megkezdett és folytatott térképezést, illetve annak 
további munkafázisait.

Lényeges változás történt az erdészeti térképezésben 
a felszabadulás után.

Az állami tulajdonba vett volt magánerdőtore már nem 
lehetett a régi állami erdőkre érvényes, loo évet meghala
dó békés és háboritatlan birtoklást mint elbirtoklásra jogo
sító tényt alkalmazni. A volt magánbirtokos pedig az erdeje 
határát a szomszéd birtokossal egyetértően tetszés szerint
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változtathatta, kiegyenlíthette, kisebb-nagyobb területcseré
ket bonyolíthatott le anélkül, hogy azok szerződésileg^leg- 
kevéabé telekkönyvileg, föld- és térképnyilvántartásilag ren
dezettek lettek volna. Az erdőket tehát az államosításkor 
volt állapotukban, az akkor talált és érvényes elhatárolás
sal vettük át. Ezért az ide vonatkozó FM, majd Erdészeti Fő
igazgatósági rendeletek, közöttük az első részletes loo/1955* 
OEF.sz. erdőrendezési utasitás, mind úgy intézkedtek, hogy 
mindenütt a tényleges birtoklás szerinti határvonalat kell 
lerögzíteni, azt felmérni és térképezni. Ez a rendelkezés ész
szerű volt és leegyszerüsitette az erdőhatár rendezését, de 
ennek ellenére az eljárás bonyodalmakat is eredményezhetett.
Az erdőt a tényleges határai szerint térképeztük, területét 
is a tényleges állapot szerint számítottuk a térképen.

A tényleges erdőhatárvonal térképezése után vált csak 
ismeretessé az erdővel szomszédos ingatlanokban a földnyiMn- 
tartási, illetve telekkönyvi adatokkal szemben,azok eredeti 
térképi és újonnan ábrázolt tényleges párcellahatárai elté
réséből származó területi többlet, vagy hiány. - Ennek a 
szomszédos ingatlanokra nem a szóban forgó erdőterületre 
vonatkozó területnyilvántartásokban való átvezetése azonban 
nem képezte - és ma sem képezi - az erdő felmérését végző ál
lami erdőrendezőségek feladatát. Miután pedig a szomszédos in
gatlanok gazdái, kezelői sem foglalkoznak ezzel, ez a kérdés 
nyitott maradt.

Különös helyzet állott elő ott, ahol az erdőhatár 
egyben államigazgatási községi, kerületi határt képez, ami mi
után az erdők többnyire a község határának peremére fekszenek 
rá, gyakori eset. Ha pl. "A" község határában fekvő erdő MB" 
községbeli szántó, rét, legelőterületekkel, főként zártker
tekkel volt határos, amely ingatlanok az idők folyamán az er
dő rovására terjeszkedtek - különösen ott, ahol a kis parcel
lák véggel futnak az igazgatási határt képező erdőszélre - 
"A" község területén az államigazgatási határral és a tény
leges erdőszél által elhatárolt s a "B” községben! ingatla
nokkal' azonos művelésű területsáv keletkezett. - Miután a 
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"B" községbeni lakosoknak, szerveknek 11 A ” községben az erdő 
mentén sem földnyilvántartásilag, sem telekkönyvileg nincsen 
ingatlanuk, vitára ad okot, kit illet meg ennek a területsáv
nak a használata? /I. ábra/. Ott,ahol az ftA M községbeni er
dő flBM községben fekvő legelővel volt határos - miután a 
legelőkarbantartást, a bozótirtást többnyire elhanyagolták
- gyakori eset volt, hogy az erdő benőtte a "B" község le
gelőjének vele szomszédos szélét s ilyen esetben "B" község 
területén keletkezett egy, a tényleges erdőszél és az állam- 
igazgatási határvonal által bezárt s 11 A" község erdejével 
azonos faállományú, bár többnyire keskeny, de hosszan el
nyúló 6b igy néha egész nagy területü erdő. Ha azután "B" 
község határában a földnyilvántartási és telekkönyvi adatok 
szerint erdő egyáltalán nem volt, vagy legalább is a kérdé
ses legelő gazdáinak nevén erdő nem állott, illetve az érin
tett helyen nyilvántartva nem volt, megint vitássá vált kit 
illet meg a keletkezett erdősáv?

Ezeket a visszásságokat csak úgy lehetett rendezni, 
ha az eljáró erdőrendezőség, a geodéziai munkák bejelentési 
kötelezettsége során a munkák befejeztével egy, a vitás te
rületet feltüntető térképmásolat mellékelésével ‘javaslatot 
tett az illetékes földhivatalhoz vagy a megosztási munkák 
elkészítésére és annak alapján a vitás területeknek az il
letékesek nevére való átvezetésére, vagy - ami sokszor cél
szerűbb volt - az államigazgatási határnak a tényleges erdő
szélre közigazgatási eljárással történő áthelyeztetésére, 
annális inkább, miután ezt a vonalat, illetve annak törés
pontjait állandósította is, tehát az fix volt. - Sajnos ez a 
bejelentés csak ritkán történt meg és igy még ma is sok he
lyen birtokjogilag rendezetlen az erdőhatár. A loo/1955#OEF. 
sz. erdőrendezési utasítás egyébként sok újítást tartalmaz 
az erdőrendezés geodéziai munkáira vonatkozóan.

Az 1 km-nél hosszabb birtokhatárszakaszokat, valamint a 2 km-t 
meghaladó belső vonalakat - utakat, gerinc- és völgyvonulato
kat, egyéb vonalas létesítményeket - továbbá az erdőbe ékelt 
idegén belszeteket teodolittal kellett sokszögelni és a
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buaszolaszerüen bemért többi vonalat ezen sokszögpontolchoz és 
egyéb terepi éa térképi azonos pontokhoz, mint illesztőpontok- 
hoz kötni. A teodolit sokszögeléshez is, de a birtokhatárvonat- 
nak a gyorsabban végezhető busszola sokszögelés érdekében 1  

km-nél rövidebb szakaszokra bontása miatt, azután nagy terü
leten kellett a háromszöghálózatot ötödrendü pontokkal süri- 
teni, amit túlnyomórészt előlmetszéssel, de esetenként hátra- 
metszés útján végeztünk.

A volt gömöri és abaúji részeken sok úgynevezett te- 
lekjegyzokönyves község volt, amelyekről csak az 18 67-18 69 évi 
eredeti kataszteri térképek állottak rendelkezésre s amelyek
ről, illetve amelyeken, nyilvántartást nem vezetett állami 
földmérés és amely térképeken jelzett negyedrendű HP-ok fa
oszloppal állandósított jelei, élő fajelei az idők folyamán 
elpusztultak. Ezeken a részeken csak az annak idején vörös 
márványkővel állandósított felsőrendű HP-ok, tornyok, ország- 
határmérásből származó összrendezős pontok, esetleg a szom
széd községek kővel állandósított HP-i felhasználásával tud
tunk hálózatot fejlesztve, ötödrendü pontokat behozni a fel
mérendő erdőhatár környékére.

Jellemző adat az erdőrendezési munkák érdekében szük
ségessé vált háromszögelési munkák mennyiségére, hogy az ak
kori miskolci erdőrendezőség munkaterületét képezett kereken 
lo2 .ooo ha kiterjedésű, nagyrészt szétszórtan fekvő erdő fel
méréshez az 195o-1963 években összesen 631 HP-ot kellett be
sűríteni, ami I60 ha-onként 1 - 1  pontnak^kataszteri szelvé
nyenként kereken 2 pontnak felelt meg.

Szaporította a geodéziai feladatokat az a körülmény 
is, hogy több úgynevezett telekjegyzokönyves községben az 
19 3o-as években, illetve azok végén megtörtént az új felmérés 
céljára a IV. rendű háromszögelés, de a betonkövekkel állandó
sított HP-ok összrendezői hengervetületben voltak adottak - 
térképen még nem szerepeltek - s ha helyszíneléskor rájuk buk
kantunk, a beszerzett összrendezőiket sztereografikus vetü
letűvé kellett átszámítani, hogy az egyedüli ilyen vetületű 
térképszelvényekre felrakhatok, illetve hogy további pontsü-
ritéshez felhasználhatók legyenek.
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Alaptérképnek az érvényben lévő kataszteri térképek 
felhasználását irta elő az utasitás eredeti méretarányban. 
Ezeket a térképeket - ahol voltak - a nyilvántartási adatok
kal kiegészitve nyomdai, vagy teljes terjedelemben, esetleg 
kivonatosan szárt másolat formájában szereztük be az állami 
földmérési szervektől#

Ezekre a térképekre raktuk fel az összrendezővel bi
ró pontjainkat, valamint a térkép méretarányában oleátára 
felhordatt, a fix pontokhoz beillesztett és a térképre át
szűrt busszolasokszögmenetek pontjait#

A több szelvényen át húzódó busszola sokszögmeneteket 
nem grafikusan raktuk fel, hanem számitott összrendezőikkel.
A számitás vagy a mágneses délszög segitségével, mint a tá
jékozatlan menet számitása történt, utána térkép vetületének 
megfelelő összrendezőkké átszámitása útján, vagy a meghatáro
zott mágnes tájékozási szög és változási értékeivel korrigált 
mágneses irányszögek összrendezőbelivé transzformálásával. 
Utóbbi módon számitottuk az erdő belsejében vezetett, s a ki
látási viszonyok miatt nem tájékozható teodolitsokszögmenete- 
ket is.

Az alaptérképen, miután azon az eredeti vonalak és 
számok feketék, nyilvántartásaik piros tussal kihúzottak vol
tak, az erdészeti felmérés változásnak ki nem tett vonalait - 
a birtokhatárt, a gerinc- és völgy- vonulatokat, állandó uta
kat, műtárgyakat stb. - kék tussal húztuk ki, az eddigiek 
szerinti jelzéssel, a változásnak kitett részlethatárokat pe
dig csak kemény grafitceruzával# A besűrített HP-ok ,Sp-ok je
lei, határjelek kék tussal rajzolt s megfelelően keretezett, 
illetve egyébként jelölt nullkörpkkel szerepeltek az alaptér
képeken. A tag- és részlethatárok számozása az eddigi módon 
történt, a taghatárokat a vonalra ugrásszerűen rajzolt 3-3 
kék ponttal jeleztük.-

A területszámitás ugyancsak sarkpontos planiméterrel 
történt, de nem a kataszteri parcellákon, hanem a szelvény 
vagy annak a keretbeosztás alapján megszerkesztett részterü
letére ráállva#
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A plánÍmetér állandóját a térképbeszáradáa kiejtésá- 
vel úgy állapítottuk-cég, hogy egy, a szelvénybeosztás vona
lai metszésével a térképen megszerkesztett és ismert területi! 
idomon /pld. 3x3 úgynevezett hüvelykbeosztás, vagyis a tér
kép 1:2380-as méretarányában ..5 kh = 5. 1792 ha/ körülvezet
ve a planinétert, a leolvasások különbségével osztottuk ezt 
az iscert területet. A részletek területét o,ol ha pontosság
gal /loo rf-es pontossággal/ határoztuk meg.

A megfelelően kidolgozott alaptérképről - úgy mint 
lóz5 utasítás szerint - a szelvényhálózat feltüntetésé

vel, oszlop- és rétegsiémozással, az erdő megnevezésével, 
méretaránnyal, Jelmagyarázattal ellátott 1:10000 méretará
nyú üzeni alaptérképet pánt ograf ál tünk rajzlapra, az előző 
utasítás szerinti térképekkel nagyjából egyező kidolgozásban. 
Err5l fekete tusvonallal oleátára másolt térkép készült, 
amiről azután fónymás3lással sokszorosítottuk az üzemi tér
képeket, megfelelően színezve azokat.

Az Uzeatervek, igy az alap- és üzemi térképek is köz- 
séghatáronként készültek, azokat lo évenként megújítottuk, 
amikor is a változásokat az alaptérképen más, többnyire zöld 
tussal vezettük át, a megszűnt vonalak törlése mellett. Szük
ség szerint megváltoztattuk a gazdasági beosztást, hasonlóan 
színes bejegyzéssel. Az igy kiegészített alaptérképekről azu
tán az ismert módon új üzemi térképeket és másolatokat készí
tettünk. Az erdőterület rendezésről szóló 7/1961.évi OEP.ren
delet alapján végzett erdőtagositás, melynek geodéziai munkái
hoz az érvényben lévő erdészeti alaptérképeket használtuk fel, 
meglassította hosszabb-rövidebb időre meg is*szüntette az er
dőgazdasági üzemtervek készítését és igy az erdészeti térképe
zést.

A miskolci erdorendezőség területén az 1967* évben 
készült az utolsó, még a loo/1955. évi OEP utasitás szerinti 
erdészeti alaptérkép, minek felvételeit és feldolgozását még 
irányítottam. A tovéfcbi térképezési munkák már új szempontok 
szerint - nyugdíjba vonulásom után - folytatódtak.
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Az ábrán szereplő 1963* évi térkép a miskolci /volt 
diósgyőri és hámori/ községhatárban fekvő, a Ceanyik-völgy 
bejáratától Bánkútig hdződőan a Szinva és Garadna patakok4 
valamint a Lustavöíg^ 1®J tőivel a BUkk fennsíkot körülvevő s 
a lillafüredi erdészet által kezelt 6500 ha kiterjedésű zárt 
tömböt képező állami erdőt ábrázolja.

V *Az elmondottakban foglaltam össze nagyrészt a szak- 
irodalom dokumentumaif az 192o-as évek derekától személyes 
élményeim alapján két évszázadra visszamenően az erdészeti 
térképezés történetét, fejlődését az 196o-as évek eleji5l£.
Az 1960-as évektől kezdődően az erdészeti térképezésbe: sik- 
vidéken teljes egészéTTen, dombos, hegyes terepen a földi fel
vételű térképanyag kiegészítésére, már felhasználták n 

fényképeket a ma a térképezés túlnyomórészt már légi fc.csrur:- 
metrial úton történik*
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