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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-
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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- 
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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 
6619

217



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- 
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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 
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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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