
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
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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

6619
244



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.
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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
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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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