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ELŐSZÓ HELYETT

Hosszú, kényszerű szünet után ismét megjelenik az Országos Erdészeti 
Egyesület Erdészettörténeti Szakosztálya Közleményei. Engedtessék meg a 
szerkesztőnek, hogy rendhagyó előszót irjon, hiszen rendhagyó volt elhall
gatásunk is és mostani megjelenésünk is. Lapunk szüneteltetésének okairól, 
körülményeiről nem tudunk többet irni, mint amennyit mindenki tud: anyagi 
nehézségeink voltak. A folyóirat feltámasztásának is már története van.Ezért 
választottam előszó helyett az alábbi Mtéma-dokumentaciót".

flOEE ERDÉSZETTÖRTÉNETI SZAKOSZTÁLY

Dr. H e r p a y Imre elvtársnak, 
tanszékvezető egye.temi tanár, dékán 
az Országos Erdészeti Egyesület elnöke

S o p r o n

Tisztelt Herpay Elvtárs!

Az OEE Erdészettörténeti Szakosztálya, annak uj vezetősége megkezdte annak 
a munkának végrehajtását, amely a cselekvési programból /1983-1986/ reá há
rul. Úgy Ítélem meg, hogy a szakosztály felrázásához, ujjászerveaséhez a- 
lapvető lenne, ha még ebben az évben az Erdészettörténeti Közlemények egy 
száma ismét megjelenthetne. A történész egyetlen sikerélménye és lenditő 
ereje, ha kutatásainak eredménye közkinccsé válik. Ugyanakkor a szakosztály 
tagjainak publikációi értéket jelentenek egyesületünknek és szakmánknak. 
Tisztelettel kérem sziveskedjék engedélyezni, hogy a lap egyetemünk Jegy- 
zetsokszorositójában jelenhessék meg, illetve készülhessen el.

Szeretném továbbá tisztelettel javasolni, hogy a következő évtől azaz 1984- 
től a lap az Erdészettörténeti Szakosztály és az Erdészeti-, Faipari- és 
Földméréstörténeti Gyűjtemény /Erdészeti Muzeum/ közös kiadványaként jelen
jék meg. Ennek számtalan előnye volna, nem beszélve a takarékosság és az 
anyagiak előteremtésének nagyobb lehetőségeiről.



V é g ü 1 tiszteleti e 1 me g k íi 1 cl öm annak a levélnek a niá> ólat á t , me 1 y e t mi n t e gy 
másfélszáz rímre megküldök szives támogatás végett. Kérem Elnök Elvtársit 
szíveskedjék a fentiekben nélkülözhetetlen segitségét biztosítani. Egy-egy 
részfeladatnál más-más beosztású tagtársaink segitségét fogom kérni úgy 
mint most is az Erdészet történeti Közlemények ügyében; kérve a megértést 
is .
Sopron, 1983. május 2.

az Erdészet.történeti Szakosztály elnöke”

"Dr. K o v á c s  János részére
az OEE Erdészet történeti Szakosztályának titkára 

B u d a p e s t

Hát al >gy elhatároztuk, lássunk haladéktalanul munkához. Mellékelten küldök 
5o pld. felhívó jellegű levelet. Kérlek szépen szíveskedj ezeket szétkülde- 
ni a szakosztály tagjainak.11...

MRemélem találkozik egyetértéseddel ez az akció, de hiszen ezt legutóbbi 
találkozásunkkor az ülésen elmondtam és megbeszéltük.” ...

"Haso» szövegű leveleket küldtem valamennyi erdészeti szerv, intézmény 
vezetőjéhez, vezérigazgatókhoz, igazgatókhoz stb. Mintegy 12o levél már 
ezekre a helyekre elment, személyes megszólítással. Ugyancsak küldök egy 
másik levélmásolatot is 5o példányban, sziveskedj ezt is a borítékba tenni 
és elküldeni tagjainknak.

Köszönöm a munkát és kérem szives válaszodat!

Sopron, 1983. május 4.
az Erdészet történeti Szakosztály elnöke”

"Kedves Tagtársunk!

Tisztelettel kérünk, amennyiben íróasztalod fiókjában van olyan cikked,ta
nulmányod, közleményed, melyet szeretnél közölni - a remélhetőleg még idén 
felélesztendő - "Erdészettörténeti Közleményekében, kérjük sziveskedj elkül
deni dr. Ililler István címére /Sopron, Egyetemi Könyvtár/ Fáradozásodat kö
szönjük és kérjük további segítségedet, közreműködésedet a munkához!”



"MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MUZEUM

O r o s z i  Sándor
oki. erdőmérnök, ifjúsági titkár

Budapest. XIV.,
Vajdahunyad vár

Köszönöm értesitésedet az anyagi támogatásokkal kapcsolatban végzett mun
kád eredményéről. Légyszives sürgősen közölni, hogy megkerestétek-e ezeket 
a szerveket, vagy én keressem meg őket. Felkérésünk alapján nagyon szépen 
gyűlik az anyag, nagyon jó lenne, ha a közeli jövőben megkezdődhetnének a 
nyomdai munkák.

Barátsággal köszönt

Sopron, 1984. február o2.
a szakosztály elnöke"

"ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET

Dr. H e r p a y Imre 
az OEE elnöke

B u d a p e s t  

Tisztelt Elnök elvtárs!

Személyes megbeszélésünkre való hivatkozással is tisztelettel kérem, szi- 
veskedjék lehetővé tenni, hogy az OEE Erdészettörténeti Szakosztály Közle- 
ményei ezévben ismét megjelenhessék.

Egyesületünk tekintélyét feltétlenül növelné, ha erdészettörténészeink mun
kai nem fiókokban porosodnának, hanem közkinccsé Válnának.

Ismételten kérem Elnök elvtárs támogatását, valamint a megjelentetésre vo
natkozó válaszát.
Sopron, 1984. március 14.

Erdészettörténeti Szakosztály elnöke"



Oroszi Sándor
Magyar Mezőgazdasági Muzeum 
Budapest

EtfE Központi Könyvtára
Dr. Hiller István főigazgató r.

S o p r o n

Az Erdészettörténeti Szakosztály ügyében irom, hogy az utóbbi ülésünk óta 
elkészítettük az idei ülések jegyzékét, programját, azt az OEE-ben leadtuk. 
/Gondolom, hogy a jövő évi terv már elért Sopronba véleményezésre, esetle
ges kiegészítésekre./ A kiadványunk ügyében nem tudok semmi újat írni.

Budapest, 1984. dec. 7.

ifjúsági titkár"

" O r o s z i  Sándor
ok. erdőmérnök, ifjúsági titkár
Magyar Mezőgazdasági Muzeum

B u d a p e s t

..."Sajnos, én is úgy látom, kiadványunk ügyében nem várható előbbre lépés, 
ami eléggé elkeseritőleg hat a szakosztály tagjaira. Felkérő levelünkre szép 
számmal érkeztek be értékes Írások, de közzétételük épp az általad is emlí
tett mecénás hiánya miatt nem oldható meg. Tagjainktól nagyon sok érdeklődő 
levelet kapok, nagyon várják a közlemények megjelentetését.

Sopron, 1984. december 22.

a szakosztály elnöke"



" K i r á l y  Pál elvtársnak 
az OEE főtitkára

B u d a p e s t

..."Most már erdészettörténeti dolgainkról. Az egyik szemem sir, a másik ne
vet. A nevetőssel kezdem. Örvendetes, hogy sikerült szakosztályunk munkáját 
rendszeressé tenni, azt hiszem a szinvonal ellen sem lehet senkinek kifogása. 
Sikerült szorossá fűzni kapcsolatainkat a többi szakosztállyal. Sikerült nem
zetközileg is elismertetni magunkat. Tud rólunk a IUFRO, főtitkárával Bécsben 
szoros kapcsolatban állok. A IUFRO Erdészettörténeti Bizottsága rendszeres 
folyóiratot indit az első próbaszám után. Hivatalosan is jelentem, hogy Killian 
professzor Bécsből azt telefonálta nekem néhány napja* hogy az első számból 
főleg magyar számot szeretne csinálni, ő a lap szerkesztője. Ennek is örülnünk 
kell, annál is inkább, mert Ausztráliától Kanadáig terjed az előfizetők sora. 
Nagyon örvendetes, hogy tagjaink szépen szerényen dolgoznak, de most már kez
dek könnyezni.Szorgalmas tagjainknak publikációit nem tudtuk mindeddig megje
lentetni. Szóval azon kesergek, amin Te is?! Ki fogja ezeket megjelentetni, 
honnan kapunk pénzt? Mikor lesznek ismét közleményeink?"

"Sajnálom ezt a sok szép kéziratot, melyek itt vannak nálam, többek között 
a MÁLLERD történetével kapcsolatosak is! Arra is gondoltam, hogy próbáljuk 
meg múzeumunkkal közösen a Közlemények feltámasztását. Öt muzeumi kollégánk 
belépett a szakosztály tagjai sorába, igy is erősiteni szeretném a gondola
tot."...

Sopron, 1985. április 11.

az Erdészettörténeti Szakosztály elnöke

"Dr. C s ő r e  Pál 

Sződliget

Nagyon köszönöm felajánlott támogatásodat és segítségedet az Erdészeti Közle
mények megjelentetésére vonatkozóan. Sajnos azonban hiába kilincselek most már 
több mint egy éve, kérek anyagi támogatást, nem sikerül eredményt elérnem.Ép
pen ezért kérlek, amennyiben valami forrásról tudsz, vagy hallasz értesits, 
hogy azt a sok értékes anyagot, melyet tagjaink megküldték, mielőbb a köz ér-



dekében és javára közölhessük.

Ismételten megköszönve felajánlott segítségedet, melyre természetesen igényt 
tartunk, barátsággal köszönt:

Sopron, 1985. május 17.
elnök11

"Többoldali bátorítás nyomán újra felelevenítjük a szakosztály-közelmények 
feltámasztásának ügyét” ... "Jó lenne tehát, ha e célból levelet irnal"... 
"ahová még jónak látod, a szükséges 55 ezer forint begyűjtése céljából.

A nyomda ugyanis az előzetes kalkuláció során ennyiben határozta meg az elő
állítási költségeket. Ebben az összegben Soo oldal terjedelem és 5oo példány 
van benne, a tükörre gépelés nélkül, amelyet Te, mint szerkesztő "saját erő
ből" elvégeztethetnél. Az ERFATERV nyomdája a kapacitás lekötése miatt leg
később junius közepéig várja az előzetes megrendelésünket.Ha a fenti időpon
tig a kért megrendelőnk beérkezik, a kiadványt még erre az évre betervezik.

Az előkészitő munkák közül kérjük, hogy a kiadvány engedélyezési ügyeit is 
vállald magadra, mi pedig a MTESz ügyintézését és az előfizetésgyüjtést in
tézzük, természetesen Veled teljes egyetértésben.

Az idő rövidsége miatt legyél szives az ügyben gyorsan dönteni, hogy Te is 
és mi is munkához láthassunk - ha elképzeléseddel és helyesléseddel talál
kozik a mi javaslatunk.

Budapest, 1985. május 17.
Kovács János 
Oroszi Sándor"

Egy kérő levél:

"Tisztelt Igazgató elvtárs!

Mint az Országos Erdészeti Egyesület Erdészettörténeti Szakosztályának elnö
ke, azzal a kéréssel fordulok Önhöz, szíveskedjék segítségünkre lenni követ
kező nagy gondunk megoldásában.



Erdészettörténeti Szakosztályunk munkája az utóbbi időben örvendetesen fel
lendült. Számos kézirat vár kiadásra, az Erdészettörténeti Szakosztály Köz
leményei azonban anyagi nehézségek miatt nem tud megjelenni.

Remélve Igazgató elvtárs támogatását, tisztelettel kérem szíveskedjék ezút
tal segítségünkre lenni és.a Közlemények megjelentetéséhez, amennyiben erre 
mód van, anyagi támogatást nyújtani.

Sopron, 1985. 0 6 . 0 6 ."

És egy köszönő levél:

"Tisztelt Vezérigazgató elvtárs!

Mint az Országos Erdészeti Egyesület Erdészettörténeti Szakosztályának el
nöke ezúton szeretném megköszönni Vezérigazgató elvtársnak tagságunk nevé
ben is a gyors és nagy segítséget, mellyel elindíthatjuk az Erdészettörté
neti Közlemények megjelentetését.

Ismételten megköszönve Vezérigazgató elvtárs támogatását, tisztelettel kö
szönti -

Sopron, 1985. junius 21.

OEE Erdészettörténeti Szakosztály elnöke"

"Tárgy: Erdészettörténeti Szakosztály közle
ményei 

Üi. Tné

Dr. R á c z József 
tanszékvezető egyetemi docens 
a Jegyzetsokszorositó vezetője

tfclyben

Személyes megbeszélésünkre való hivatkozással tisztelettel megrendelem az 
Országos Erdészeti Egyesület Erdészettörténet.i Szakosztálya Közleményeinek



VIII.

előállítását 15o példányban. A kézirat mintegy loo A/4-es oldalnak felelne 
meg. Tisztelettel kérem, szíveskedjék méltányos árkalkulációt készíttetni, 
mivel a közlemények elkészítésére álló anyagi kereteink szerények. Ezt az 
összeget is vállalatok és tagjaink áldozatkészségének köszönhetjük.

Sopron, 1985. december 3.

az Erdészettörténeti Szakosztály elnöke"

Erdészeti és Faipari Egyetem 
Jegyzetsokszorosító

4o8+1985. Tárgy: Kiadvány nyomdai megrendelése

D r . H i 1 1 e r István 
az Erdészettörténeti Szakosztály elnöke

H e l y b e n

Az 1985. december 3-án megküldött átiratában megrendelt az Országos Erdésze
ti Egyesület Erdészettörténeti Szakosztálya közleményeinek előkalkulációját 
az alábbiakban közlöm:
A/4 formátumban, 15o példányban való gépelés, sokszorosítás, fűzés, kötés 
/loo old./ 31.815.- Ft

Sopron, 1985. december 1 1 .

Dr. Rácz József 
egyetemi docens 

a Jegyzetsokszorositó vezetője

"Tárgy: Az OEE Erdészettörténeti 
Szakosztálya Közleményei
nek kiadása 

Üi.: Dr.H.I./M.
Dr. C s ő r e Pál 
ny. miniszteri tanácsos

Sződligét

Mint tudod, évek óta tervezzük az Erdészettörtóneti Szakosztály Közleményei-



nek kiadását. Ez a munka előrehaladott állapotban van, kész és megszerkesz
tett kézirat várja hosszú idő óta a "nyomdai kapacitás" jobbra fordulását, 
no és az anyagi fedezet bővülését.Van már 2o,ooo Ft-unk, de úgy tűnik, ez 
nem elegendő összeg.

Mivel korábban Te voltál a vezetője a szakosztálynak és "kiadója" a közle
ményeknek, tanácsodat szeretném kérni, hogyan lehetne még pénzt szerezni, 
hogy végre megjelenhessen a sorozat ujabb kötete. A szerzők, s magam is ne 
hezen várjuk ezt.

Sopron, 1986. április 26-án

elnök"

"Tárgy: Előkalkuláció a közlemények meg
jelentetésére .

Üi.: Dr.H.I. /Cs.V.

Gáspár-Hantos Géza 
OEE főtitkár

B u d a p e s t  

Tisztelt Főtitkár Elvtárs!

Személyes megbeszélésünkre való hivatkozással, tisztelettel értesítem, hogy 
az Országos Erdészeti Egyesület Erdészettörténeti Szakosztálya Közleményei
nek előkalkulációja az alábbiak szerint alakul egyetemi Jegyzetsokszorositónk 
munkavállalása esetén.
A/4 formátumban, 15o példányban való gépelés, sokszorosítás, fűzés, kötés 
/loo old./ 31.815.- Ft.

A megjelentetés már év^k óta húzódik és így számtalan értékes és jobbnál jobb 
nyomdakész kézirat gyülemlett fel. Tisztelettel kérem Főtitkár Elvtárs szives 
támogatását a rendszeres megjelentetés érdekében. Jelenlegi két támogatónk a 
Balatonielvidéki EFAG és a Zalai EFAG.

Sopron, 1986. szeptember 5.

OEE Erdészettörténeti Szakosztály elnöke"



Tárgy: Erdészettörténeti közleményekhez tá
mogatás 

Ikt.sz.: 59o-VIl/39-1986.

Dr. H i 1 1 e r István 

S o p r o n

Kedves Hiller Elvtárs!

1986. szeptember 5-én kelt levelére válaszolva értesítjük, hogy a szakosz
tály által kiadásra kerülő Erdészettörténeti közleményekhez a szükséges

Ft-ot

az Országos Erdészeti Egyesület biztosítja.

Budapest, 1986. október 6 .

Gáspár-Hantos Géza főtitkár

Ennyi tehát a válogatás az iratcsomókból, amelyek a feltámasztás ügyében 
Íródtak. Egy legutóbbi távirat szerint megtörtént az anyag tükörre gépe
lése és már csak az előszó hiányzik. Immár ez is elkészült. A szerkesztő 
és munkatársai szeretnének köszönetét mondani mindazoknak, akik segítet
ték munkájukat és akik anyagilag támogatták, lehetővé tették a megjele
nést.

Dr. Hiller István.



TANULMÁNYOK, ELŐADÁSOK, VISSZAEMLÉKEZÉSEK
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A RENDSZERES ERDŐGAZDÁLKODÁS KIALAKULÁSA A TATAI-GESZTESI URA-
DALOHBANX

Dr. Csőre Pál

Az erdő által nyújtott javak felhasználása egyidős az emberiséggel. Eb
be a felhasználásba rendszerességet azonban csak alig 1-2 évszázada kezd
tünk belevinni. A rendszeresség gondolata felmerült ugyan már sokkal régeb
ben, de megvalósulására sokáig csak szórványosan került sor. A faanyag volt 
leginkább az, amelynek kitermelésében valamilyen rendszeres alkalmazásának 
szükségességét az ember felismerte. A gondolat akkor merült fel először, 
amikor valahol a mértéktelen és rendszertelen felhasználás következtében fa
hiány lépett fel. Ilyen Magyarországon a Felvidéken jelentkezett először, 
ahol a bányászat és a kohászat érdekében hatalmas erdők kerültek fejsze alá. 
Ezért Zsigmond király adott ki rendeletet^, az itten, abban az időben fel
tárt egyik bánya használatával kapcsolatban a rendszeres fakitermelésre.

Nem tudjuk, hogy ezt a rendeletet végrehajtották-e egyáltalán, de ha
alkalmazásra került is gazdasági jelentősége nagyon csekély lehetett. Való-
szinű azonban, hogy a felvidéki bányák környékén nagyon siralmasan néztek
ki az erdők a XVI. században. A rendszertelen fakitermelés következményeit
a gátlástalan legeltetés még csak fokozta. A kirendelt királyi biztosok

2 /1563-ban kelt jelentéséből alkothatunk képet minderről. Ennek alapján 
készült a Constitutio Maximiliana néven ismert erdőrendtartás.

Magyarországon a XVI-XVII. században az erdőgazdálkodás nem fejlődhe
tett tovább, aminek az akkori - közismert - állapotok voltak az okai. A tö
rök kiszoritása után még további évtizedeknek kellett eltelniök ahhoz,hogy 
az erdőgazdálkodásban is valamelyes előrehaladás mutatkozzék. A XVIII. szá
zad első felében alakulnak, erősödnek azok az uradalmak, amelyekben ilyen
ről egyáltalán szó lehet.

A XVIII. szazad vegen jelentős változások állnak be az európai erdő
gazdálkodás fejlődésében. A tartamos erdőgazdálkodás biztositása érdekében 
elkészülnék az első üzemtervek. Ezen a téren a német államok járnak elől.

x Elhangzott az 1984. jun. 14-i szakosztályülésen.
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Az itten bekövetkezett fejlődés már csak azért is figyelmet érdemel, mert
ez volt leginkább hatással a magyar erdőgazdálkodásra. Szászország 44 Re-
vierjére 1763-ban és 1765-ben készül "geometrikus” felmérés és erdőleirás

3/alapján "nachhaltige Forsteinrichtung". Poroszországban is már 1767-ben
4/rendelkezésre áll egy ilyen munka. Spessartban az első üzemtervek 177o- 

ben lépnek hatályba.5  ̂ A Rajnavidéken 1813-ban vezetik be az üzemterv sze
rinti erdőgazdálkodást. Ennek a rendszernek nagy hatása volt egész Francia- 
országban.^ Az erdőgazdálkodás uj szakaszának kifejlődése nagy részben 
G.L. Hartig nevéhez fűződik, akinek tanai nálunk is követőkre találtak.

Magyarországon a XIX. század folyamán indult meg a rendszeres, üzem
terv szerinti erdőgazdálkodás. Az egyes uradalmakban ezt különböző időpon
tokhoz kapcsolhatjuk, de az elsők között találjuk a tatai-gesztesi uradal
mat. A diósgyőri kincstári uradalomban már 1815-től vannak német nyelvű üzem
tervek. A Garam menti kincstári erdőkre 1858-ban készülnek el a rendsze-

8 /rés erdőgazdálkodási üzemtervek. A farkasgyepüi nyugati erdők első üzem-
9 /tervi térképei 182o-ból származnak. A Hanságban a rendszeres erdőgazdál

kodás csak az 18oo-as évek közepén vette k e z d e t é t . A z  első röjtökmuzsaji 
üzemterv 1891-ben készült.

A rendszeresség a XVIII. században még csupán azt jelentette, hogy éven
te megtervezték a kitermelendő famennyiséget. Ez az uradalom szükségletéhez
igazodott, eladásra csak kevés helyen termeltek. így volt ez akkor a tatai-

12 /gesztesi Eszterházy uradalomban is.
A Vértes és a Gerecse hegységek egy részét magábafoglaló két uradalom

- a gesztesi és a tatai - kialakulása különböző időben történt. Az előbbit 
gróf Eszterházy Miklós nádor /1582-1645/ íiázasság utján szerezte /1624-ben 
nőül vette Nyári Krisztinát/. TATA viszont vétel utján kerül Eszterházy 
József /országbiró, horvát bán - 1682-1748/ birtokába 1727-ben. A két ura
dalmat hol külön, hol együttesen kezelték.Az erdőkre, fakitermelésre vonat
kozó adatok viszont mindig külön szerepelnek. Az itt folytatott gazdálkodás 
törtenetere vonatkozolag az utóbbi időben két munka jelent meg: Szabad György 
A tatai és gesztesi Eszterházy-uradalom áttérése a robotrendszerről a tőkés 

gazdálkodásra", Bp. 1957. és Für Lájos "A csákvári uradalom a tőkés gazdál
kodás utján. 187o-1944.", B p . 1969. Levéltári anyag a gazdálkodásról jobbára 
csak a XVIII. század második felétől áll rendelkezésre. E század végéig ez 
az anyag azonban elég hézagos ahhoz, hogy pontos képet kapjunk belőle. Vo
natkozik ez az erdőgazdálkodásra is. Témánk szempontjából használható adat-
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sorok a XIX. század elejéről találhatók.
A kettős uradalom erdőgazdálkodásának szemügyrevétele azért is indo

kolt, mert itt a kor színvonalába, sőt mondhatnánk az élvonalába tartozó 
erdőgazdálkodás f o l y t , ^  Az Eszterházy birtok erdőgazdálkodását mar 
1762-ben elismeréssel emliti Komárom megyének a Helytartótanácshoz küldött, 
a megye területén lévő erdők állapotáról fizóló beszámolója. Mig a
XVIII. század végén a favág.itási tervek az uradalom szükséglétét vettek 
alapul és ennek megfelelően tervezték meg a kivagásra kerülő fa mennyisé
gét, a XIX. század elején már az erdők területi és állományi felmérése-I /: / ^
alapján készülnek üzemtervek. 1763—bán a favágatasi terv ertelrneben a
gesztesi és a tatai revierekberi 11637 1/4 klafter fát kell kitermelni. Eb— 
bői 1298 KI. a lelkészek és tanítók kegyúri járandósága. A teljes mennyi
ségnek több mint fele tölgy és cser, három es t é l  ezer Ki a bükk es majd 
ezer KI a vegyes /egyéb/ faanyag. Mivel itt a XVIII.-XIX. században a faki
termelésben a hangsúly a tűzifán volt,minden, még a lábon álló faanyagot 
is /dorong és hasáb/ ölekben /Klafter/ számították. /I KI hasáb megfelelt 
8 6 , 1 KI dorong 7o köbláb tömör tartalomnak. 1 m3 viszont 31 köblábbal 

/17/ egyenlő./
Az erdőterület pontos felmérését a XIX. század első éveiben végezték 

el. 18o6-1857 közötti időben sokszor találkozunk területadatokkal. Alig 
van két adat, amely egyezne. Ez azonban nem okvetlenül az egyes felmérések 
pontatlanságának, hanem több egyéb körülménynek a következménye. Először 
is a birtok területe és területi beosztása többször változott. Erdőhöz .szá- 
mitották kopár és terméketlen területeket, az erdei utakat és tisztásokat. 
Ezzel szemben a "reiner Waldboden" vagyis a tiszta erdőterület áll, de ez a 
megkülönböztetés nem minden adatnál jut kifejezésre. A területmérték a hold 
/Joch/ és az öl /ez is Klafter/. Az előbbi eleinte looo, később 12ooQöl ter
jedelmű.

1812-ből származó adat szerint a tatai és gesztesi uradalom egész terü
lete 191.812 hold /vagyis mintegy 12o.ooo kh/. Az erdők területét a tatai 
revierekben 1813-ban, a gesztesiekben 1817-ben munkálták ki részletesen. 
Ezekből az évekből származnak és ezeken az adatokon alapulnak az első üzem
tervek. Eszerint a tatai rész 13 Revier-jében 33,771, a gesztesiekben /2o 
revier/ 4o,3o8 hold volt a tiszta erdőterület. A kettő együtt 74,o79 holdat 
tesz ki. Az 1852-ben kimutatott 34,o55, illetőleg 27,685 hold együtt 61,74o
- ekkor mar 12oo négyszögöles - holdat ad, ami 7 4 ,ooo looo négyszögöles

13/
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holdnak felel meg. Az összes erdőterület - amelybe a kopár területek, utak, 
erdei tisztások, stb. is benne vannak — 1813—bán 96,162 hold.

Az 1813 évi tatai üzemtervek18  ̂ értékeléséhez a következőket kell tud
nunk: A felméréseket és becsléseket - amelyek e munkálatoknak alapul szol
gáltak, - az évszázad első évtizedében végezték. Az erdőket az alábbi kate
góriákba sorolták. "Eichen'Hochwald" /tölgy és cser szálerdő/. "Buchen 
Hochwald" bükk szálerdő, "Eichen Reservate" /rezervált tölgy erdők/, "Eichen 
Schlagholz" /tölgy és cser sarjerdő/, "Buschholz", "Birkenwald". A "Buschhplz" 
a csöpéte-/-bokros/ erdő volt.

Az állományok zöme /31 ezer hold/ Eichen Schlagholz. A vágásfordulót 
a tölgy szálerdőnél 2oo, a bükk szálerdőnél 12o—15o, a sarjerdőknel 5o—8 0 , 
a csöpéte erdőnél 6-12 évben állapították meg.

Az erdők fatömegét 449,111 öl hasáb- és 147,131 öl dorong fára becsül
ték. Ez azt jelentette, hogy a tölgy szálerdő lo-24, a bükk lo-3o, a tölgy 
és cser sarjerdők lo— 22 öl élőfakészlettel rendelkeztek holdanként.A szál
erdőkből csak egyes törzseket termeltek ki, tehát szálalást végeztek, a tü- 
zifatermelés zömét a sarjerdők adták. A növedéknek megfelelően évenként 
11,182 öl hasáb és 3677 öl dorong kitermelését irányozták elő.

Vizsgáljuk most meg a "Schlagholz11 kategóriába tartozó erdők adatait 
részletesebben /lásd: 1. sz. táblázatot/. A holdankénti fatömeg itt átlago
san 13,3 öl. Ez loo m3/ha-nak felel meg, ami nem egészen a fele a faterme
lési táblákban sarjeredetű cseresekre a III. fatermési osztályban megadott 

19/mennyiségnek. Erre a következtetésre úgy jutunk el, hogy az 18o8, évi 
felmérés alapján kiszámitjük milyen fakészletnek kellene lennie az egyes 
korosztály kategóriák szerint a tatai részen található mintegy 25,ooo hol
das "Schlagholz" erdők területén. Az 5o év feletti állomány területe 12998, 
a 2o-5o éveseké 417o, a 2o év alattiaké 78o9 hold. A számitás természetesen 
csak hozzávetőleges, mert az 18o8.és az 1813*évi adatok nem teljesen egyez
nek és az erdők korát sem ismerjük pontosan. Ezekben az erdőkben 1813-ban
11,282 öl hasáb és 3677 öl dorongot kitevő éves fakitermelést állapitottak 
meg, ami az élőfakészlet 3,5, illetve 3,6 százalékát jelenti. Magyarorszá
gon ma a cser sarjerdők élőfakészletének 3,2 %-át, a cser mageredetű erdők 
élőfakészletének 3,4 %-át irják elő mint éves véghasználati és gyéritési 
kitermelendő fatömeget

Az átlagos évi növedéket loo /néha looo/ "Klafter"-ra adják meg. Ez a 
"Klafter" /öl/ azonban itt nem területmérték, hanem fatömeg. Egyes Revier-
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ekben az "ausgemittelte Zuwachs jáTirlich" 1,5-3,2 Klafter pro loo Klafter.
Az évente vágható famennyiség a meglévő fatömeg 3,6 %-a az egész tatai ura
dalomban /l. táblázatot/, ami több, mint az egyes Revier-eknél kimutatott 
átlag A 3,6 % viszont megfelel a mai /197o/ magyarországi átlagnak.

Az erdők állapotára kedvezőtlen hatást gyakorolt a nagymértékű legeltetés.
Ebben/1813-ban/az időben a 13 tatái- Revierben 19o84 db szarvasmarha,ló,birka 
és sertés legelt /lásd: 2. sz. táblázatot/. Kártevésüket azáltal igyekeztek 
csökkenteni, hogy az ujulat védelme érdekében 8-2o évi tilalom alatt tar
tották az erdőt. Megkülönböztettek elő- és utótilosokat aszerint, hogy a fa- 
kitermelés előtt, vagy után voltak az erdők ebben a helyzetben.

Fontos szerepet játszott az erdőgazdálkodás keretében a vadászat. Az 
erdőgazdálkodást is a két /oroszlányi, illetve környei/ fővadász irányítot
ta. 1813-ban azonban már voltak külön erdészek /Forster/ a Revierjager mellett 
/lásd: 3. sz. táblázatot/. Az üzemtervek tartalmazták a vadállományra és az 
éves vadlelövésre vonatkozó adatokat is /lásd: 4. sz. táblázatot/. Az urada
lom vadgazdálkodása sok érdekességet tartalmaz, de ennek részletezése meg
haladná e tanulmány kereteit. Itt csak annyit jegyzek meg, hogy a múlt szá
zad első felében nem volt tultartott vadállomány sem Tatán, sem Gesztesen.
186o után azonban a szarvas tenyésztésére és vadászatára nagy súlyt fektet
tek és az állományt a korábbinak kb. tízszeresére fejlesztették.

Tatára került mint "erdei inzsellér" 183o-ban Gáti István mérnök, aki 
igyekezett az erdőgazdálkodásnak nemcsak színvonalát, hanem jövedelmezősé
gét is emelni. Korábban az uradalomban alkalmazott vadászok és erdészek 
többsége német volt. Ezen a nyelven készültek az erdőkről, fakitermelésről 
szóló jelentések és tervek. Gáti magyar nyelven irt és igyekezett a német 
szakkifejezések helyett magyarokat bevezetni.A"Hochwald" helyett az "avas 
erdő", a Schlagholz" helyett az "alant erdei vágások", végül a !*Buschholz" 
helyebe a "csöpéte erdő" elnevezést akarta meghonositani.

Az avas erdőről a következőket irja:
"Ha az Avas Erdőkben általán fogva oly nemes fák találtatnak, melyek 

mind fajokra, mind gyümölts termésekre nézve a 9 lehető legnagyobb hasznokat 
adjak, úgy azzal biztathattyak a 9 Birtokost; ezen három nemén a 9 mivelő vá
gásnak u.m. setét vágás /Dunkelschlag/, Világos Vágás /Licht Schlag/ és 
Kopasz Vágás /Kahl Schlag/ által menvén a szükséges tilalmak mellett, az 
Avas Erdőket minden további fáradság nélkül a ’ legjobb állapotba lehet he
lyeztetni, de mivel utána Tölgy Avasaink tele volnának Cserfákkal és Magyal
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fákkal, Bükk avasaink gyertyán fával, látni való, hogy ezen közönséges módja 
a ’ Vágások-tevésének nem biztosithattya a 9 jövendőséget a 9 legnagyobb ha
szonnal. Azért az Erdő mesteri hivatalnak rendelésit úgy kell tenni, hogy 
a 9 Tölgy Avasokban jövendőre tsak gubats Tölgy fák maradjanak.•• Az alant 
erdei vágásokéról pedig igy vélekedik: ME két uradalmi Erdőségekben az 
uralkodó Fa neme Csertölgy lévén, más felül pedig a vidéknek, hol a 9 Dunai 
kereskedés oltsó épület és szerszám fát szolgáltat, szüksége leginkább tü- 
zellő fában állván a 9 bölts fő Kormány által az Erdőknek nagyobb része alant 
Erdőknek rendeltetett 4o és 5o esztendei Turnussal. Ennél fogva minthogy eb
ből a 9 jövedelem is legnagyobb, ezen alant Erdei Vágások kivánnyák meg a* 
legnagyobb figyelmet annyival is inkább, mivel rövid Turnusaikra, Elő és 
Utol Tilosaikra nézve, ezek támadják meg leginkább a 9 közönséges legelteté
sek hasznait. Tudni való dolog, hogy a 60-80 esztendős Cser Erdőknél, hogy 
azok mint alant Erdők használtathassanak és a jövendőségnek is Erdőt nevel
jenek, legalább is 5 Esztendei előtilos és 15 esztendei utol tilos szüksé
ges, ez tészen öszvesen 2o esztendei vágást ennél fogva a hol, a Turnus 4o 
Esztendő egészen fele, ahol 5o Esztendő, 2/5 része az Erdei legeltetésnek 
megszűnik11. A legeltetés elmaradása miatt - fejtegeti tovább Gáti, - a föl- 
desurnak és a jobbágyoknak egyaránt kára származik. Ezért az előtilost meg 
kell szüntetni és a sarjról nevelést makk vetéssel pótolni. Az utótilos ide
jét pedig azzal lehet leröviditeni, hogy makk helyett facsemetéket ültétnek 
a kivágott fák helyére. Kimutatja, hogy ez a gazdaságosabb. Magyarországon 
az állattartásnak nagyobb a gazdasági jelentősége, mint más iparosodottabb 
államokban, mint pl. "Burkus Ország, holott inkább kézi müvekből és keres
kedésből él az emberiség... mégis országos törvényeik szerint az Erdei Tér
nek tsak egy hatod részét tilthatják meg a legeltetéstől..."

Gátinak az erdei legeltetésről vallott nézetei ma már meghaladottak, 
de abban az időben az állattartásban még nélkülözhetetlennek látszott az 
erdei legeltetés. Gáti pedig elsősorban a jövedelmezőséget tartotta szem 
előtt. Ezért ellenszenvesek neki "a költséges és buta Vadászatok” különfé
le nemei is /Spreng Jagd, Parforce Jagd, stb./ és csak a Pürsch és a Treib 
Jagd /a cserkészés és a hajtó vadászat/ olyan, amelyet fenn lehet tartani. 
Nem a szarvas és a vadászat, hanem az erdőművelés a cél. Ezzel összhangban 
a jágereket erdészekké kell átképezni. Gáti elgondolásai azonban aligha 
valósultak meg teljesen.Tatai működését 1848-ig kisérhetjük nyomon.21/
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Az uradalom az erdők mesterséges felújítására is gondolt. Waldver- 
besserung" cim alatt tervezte meg a szükséges erdősítést. Ez többnyire 
tölgy és cser makkal történt ebben az időben. A kereken 3oo holdat /mint
egy 84 ha/ kitevő erdősítés nem jelentős. De ha figyelembe vesszük a ter
mészetes felujulást - amelyet a már említett f,tilos,f-ok elősegítettek - 
nyilván elégséges volt az erdőállomány fenntartására. Ekkora erdósitesre 
357 pozsonyi mérő makkot, illetve magot és 9oo csemetét használtak fel, 
a költségek pedig 877.o7 forintot tettek ki.

Az üzemtervezés és az énnek megfelelően végrehajtott fakitermeles 
/még ha egyes években attól el is tértek/, biztosította az uradalom salá
ra a tartamos erdőgazdálkodást. A század második felében is nagyjából 
ugyanennyi faanyagot termeltek évente. Ez is bizonyítja, hogy már a X jX- 
század elején olyan tervszerű erdőgazdálkodást alakítottak ki, amely ezt 
hetővé tette és amit joggal nevezhetünk a maga korában élenjárónak.
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8 . TOMCSÁNYI GYULA: A garammenti kincstári erdőkben alkalmazott szállítási 
rendszer ismertetése. Besztercebánya 1894.

9. MÉSZÁROS GYULA: A Farkasgyepü környéki erdők története /In Erdőgazdál
kodás 2 1 2 .1 ./
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10. BALSAY L. - HALUPA L. - KOMJÁTHY F.: Adatok a hansági erdők történeté
hez /U.o.424. 1. /

11. KOMLÓS GÉZA: Adatok a röjtökmuzsaji Nagyerdő történetéhez /U.o.316.1./
12. A XIX. század első felében fejlődött ki az Eszterházy uradalom faérte- 

kesitése, amely Uj-Szőay és Dunaalmás farakodóinak kiépitése folytán a 
dunai szállitás, illetőleg a budai fapiac megnyilását jelentette szá
mára .

13. Az Országos Levéltárban őrzött anyagból vettem az e tanulmány alapjául 
szolgáló adatok zömét. /A Dunántul erdőgazdálkodásának történetéhez 
Tagányi i.m.-ben alig van adat.Szabad Gy. és Für L. i.m.-én kivül né
hány helytörténeti munkában találunk néhol utalásokat az erdőgazdál
kodásra. Ilyen helytörténeti munkák: Rohrbacher M: Tata város történe
te. Tata 1888., Krasztina L.: Csákvár története. Csákvár 1932.
Szokoly E.: Taáp-Szent-Miklós község története. Győr 19o5. - Az utóbbi 
időben egyes dunántuli birtokok erdőgazdálkodásának történetét feldol
gozták. /L. pl. a 6 . jegyzetnél hivatkozott tanulmánykötet egyes dol
gozatait/ .

14. Erre utal SZABAD Gy. is i.m. 98.1.
15. TAGÁNYI K. i.m. II.k.62.sz.
16. FÜR L. szerint a csákvári uradalomban üzemtervek az 1863-72 években még 

nem voltak /i.m. 23o.l./
17. Gáti István /szerepéről a továbbiakban/ számitásai alapján.
18. OL. P. 211-XIII.
19. SOPP LÁSZLÓ: Fatömégszárnitási táblázatok. Bp. 1974. 3o5.1.
20. Erdőleltár Bp. 197o.II.k. 14o.1.ill.III.k.5ol.1.
21. Gáti I. /178o-1859/ nézeteit a Tudományos Gyűjtemény 1831/ és a Magyar 

Gazda /1842/ hasábjain fejtette ki. Gátiról, aki 1848-ban a. MTA Erdé
szeti Bizottsaganak elnöke lett, később megfeledkeztek.Az Erdészeti 
Vadászati Faipari Lexikon /Bp. 1964./ nem is emliti nevét.
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Tölgy és cser sarjerdők a tatai 
uradalomban 1813.

1 .sz.táblázat

A Revier 
száma, neve egész

Terület  ̂
vágható

Összes
hasáb

fatömeg
dorong

évente vágható 
hasáb dorong

41 .Nikolau 18ol,7 826,1 11,lo3 4174 616 186
2 .Baja^ 2638,6 1137,5 15,761 4649 655 2o7

3.Szöllős5 4266,8 2479,2 43,243 11984 Í660 477
4.Tolnau 2o87,9 979,1 22,197 6657 778 237
5 .Tarján 3517,9 215o,9 4 o ,399 13o63 1434 465
ö.Száár 4497,7 2469,4 46,451 13934 1687 512
7.0ber Galla 2126,1 1397,o 28,6o9 7376 93o 248
8 .Bánhid 4354,7 2223,7 46,451 13834 17o4 499
9 .Környe 698,6 464,o 6,722 3697 219 129

lo.Sömle^ 1323,9 71o,6 15,464 4389 519 157
ll.Dad 869,o 332,7 7,391 2633 264 lo7
1 2 .Kapberek8 1477,3 992,8 15,263 7454 4o8 199
13.Körtvélyes 1345,o loo3,7 15,663 6331 4o8 254

Összesen: 31oo5,2 17166,7 314,717 lool75 11282 3677

Megjegyzések:

1. A területi adatok looo Klafter terjedelmű holdakban /Joch/ vannak megad
va. Az eredeti anyagban Joch és Klafter /utóbbiak még törtekben is/ sze
repelnek. A Klafterokat én számitottam át - tizedestörtként - Joch-okra. 
Tizedes törteket az uradalmi számadásokban ebben az időben nem használ
tak. - A területet az 18ol-18o5 években mérték fel.

2. "schlagbar", vagyis ami nem állt "Schonung" alatt.

3. Az adatok ölekben /Klafter/ - A rozsét figyelmen kivül hagyták. Az ál
lománybecslést az 18o4-18o5. években végezték el és 18o7-ben revidiál-
ták az adatokat.
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4. Ma: Dunaszentmiklós; ide tartozott Szomód is.
5. Ma: Baj; ide tartozott Agostyán /"Augustiner Hotter"/
6 . Ide tartozott Alsó Galla is.
7. Ma: Zsemlye
8 . Körtvélyespuszta mellett.

2 .sz.táblázat

Erdei szolgalmak /SERVITUTEN/

Tűzifa, hasáb 
dorong

1369 1/2 öl 
782 1/2 öl

Legeltetés

szarvasmarha 5348 db
ló 2888 db
birka 7462 db 

3386 dbsertés

összesen: 19o84 db
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3.sz.táblázat

S z e m é l y z e t

Rév. Ober jager Revier-
jager Jung-jager Forstner Waldbereiter S.

1 . - 1 1 1 -
2 . - 1 - 2 -
3. - 1 1 1 -
4. - 1 1

5. - 1 1 1 -
6 . - 1 1 1 -
7. - 1 2

8. - - 1 1 1

9. 1 - 1 1 -
lo. - 1 1

1 1 . - - - 1 -
1 2 . - 1 - 1 -
13. - 1 - 1 -

S. 1 lo 6 15 1 33

Megjegyzések: Oberjáger /fővadász/ mindegyik uradalomban egy volt. A gesz
tesi fővadász Oroszlányban székelt. A Waldbereiter /'erdőlovagló? felügyelő, 
vagy ellenőr volt. Jungjager = vadászagyakornők.
S. = summa /összesen/.
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4.sz.táblázat

V a d á s z a t

Vadállomány: szarvas 123 db
vaddisznó 7 db
őz 16o db

Vadlelövés /1813/ szarvas 32 db
vaddisznó 2 db
őz 67 db
nyúl 156 db
fogoly 19 db
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A NAGYKŐRÖSI ERDŐK TÖRTÉNETÉBŐL51 

Dr. Rédei Károly

I.

A Duna-Tisza közi homokhát erdőgazdálkodásáról általánosságban elmond
ható, hogy - összehasonlitva az ország más tájegységeivel - viszonylag nem 
nagy múltra tekint vissza.

A XVII. század végéről származó térképek tartalmaznak már ugyan össze
függő erdőterületeket, de az ezeken folyt erdőgazdálkodásról vajmi keveset 
tudunk.
Irodalmi adatok alapján a Szeged környéki erdőkön kivül - ha kevesebb irott 
emlékkel is - ésszerű erdőgazdálkodás folyt Bugac, Kunpeszér, Kunadacs, 
Pusztavacs községek határában fekvő erdőterületeken is.
Ezek mellett Nagykőrös, Kecskemét, Kiskunhalas városok múlt század végi ha- 
tárában is találunk nagyobb erdőket, részben magánosok tulajdonában.
A XVIII.-XIX. században szerkesztett térképek beazonositása alapján kimu
tatható, hogy - egy-két évszázad alatt is - mennyi változás történt a lágy
szárú növényzet és az erdőállomány tekintetében azokkal a területekkel szem
ben, melyek csak néhány évtizede kerültek erdőgazdasági kezelésbe.

Nagykőrös város erdőgazdálkodásának története szorosan összefügg az er- 
dőbirtokosság kialakulásával, gazdasági tevékenységével.

A város határához az első idevonatkozó Írásos emlékek szerint öt nagy 
erdőtömb tartozott: Nagyerdő, Csókáserdő, Pálfája, Bántős és Pótharaszt. 
Ebből az első négy ma is város közigazgatási területéhez tartozik. Ezekről 
az erdőkről először a törökkori okmányok tesznek emlitést. Minderről igy em
lékezik meg Galgóczy Károly, Nagykőrös város első monográfiájának irója és 
szerkesztője.

"Városi levéltárunkban nincsen anyag, amelyből a régi erdőségek ter
jedelméről, használatáról és a város lakosságával való viszonyáról világos 
ismeretet szerezhetnénk...

x Elhangzott az 1981. márc. 24.-i szakosztályülésen.
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A török-magyarkori okmányok közt a pótharasztjai erdőről legelőször 
az 1626-dik évről, a körösi Nagyerdőről pedig különösen 1671-ről történik 
emlités. A mellett ugyanezen okmányok közt számos MtezkereM , nyugtalevél 
van, a török basáknak és egyéb török főembereknek N.Kőrös által évenként 
Szent-György és Demeter napra száz szekérszámra szállitani kötelezett fá
ról: azonkép a regestrumokban több helyen fordulnak elő, az erdei kárté
telekből származott bevételi bejegyzések.

Ez utóbbiak kettőre engednek következtetni: először arra, hogy már ak
kor volt egy kis gond az erdőkre: mert büntették a tilos legeltetéssel,vagy 
lopással kihágó erdei kártevőket: másodszor arra, hogy az erdő akkor már 
a város birtokában és felügyelete alatt állott. Hasonlókép ezt bizonyitja 
a városi jegyzőkönyvekben az 1759-dik évről foglalt az az intézkedés,amely 
szerint az elkövetett erdei visszaélésekre nézve határoztatott, hogy: ha 
valaki az erdőről hir és czédula nélkül fát visz, 12 frt-ra büntették és 
marhája elvétetikV^

Nagykőrös város határa sok más várossal ellentétben soha nem állt job
bágyi kezelés alatt, hanem a lakosság által az állitólagos földesurak
tól bizonyos haszonbér, taksa, zálogbirtoklás, később örökmegvétel utján
szabad adás-vevés mellett használtatott minden járulékaival együtt, amelyek

> 2 / közé az erdőilletőség is tartozott11.
A város határát birtokló földesurak kilétéről keveset tudunk. Az általuk 
adott birtokadományozások, ill. a földesúri terhek alól való felszabadulás 
után alakult ki a helyi közbirtokosok, "conpossesorok" rétege.
Az adományozott birtokrészek erdőterületeket is magukba foglaltak, igy ezen 
a jogon a közbirtokosok az erdőből maguk részére a város közösségétől külön
álló erdőjogot és illetőséget követeltek.
1948 előtt négyféle jogi természetű erdőbirtok létezett Nagykőrös város ha
tárában:

a/ Törzserdő birtok, amely a törzshatárnak képzeletbeli, lo4 régi jobbágy
telekre osztásával volt kapcsolatban, s amelyre a jobbágyfelszabadulások 
utján létrejött helybeli közbirtokosság is jogot tartott.
Ilyen volt a Nagy- és Csókáserdő.

b/ Olyan erdő, amely kivül esett a törzserdő területén, s később az örök- 
váltság utján jutott a városi lakosság közös birtokába.
Ilyen erdő: a Pálfája és Pótharaszti erdő.
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c/ Magánerdők, amelyek nem közös, hanem egyes birtokosok magántulajdonat 
képező területeken, régi erdőirtások maradékaiból, vagy uj erdősítések
ből álltak.

d/ Régi és uj erdősítések, amelyeket a futóhomok megkötése, vagy a közös 
legelőterületeken homokkötés céljából létesítettek. Mivel a legelők kö
zös tulajdonúak voltak, igy a helybeli közbirtokosság az erdősítések 
területéből is részesedést követelt magának.

Ez a négyféle jogi forma végigkísérte az erdőbirtokot egészen a X^.száza
dig.

A nagykőrösi erdők szakmai felügyeletével kapcsolatos első feljegyzé
sek a XVIII. század második feléből származnak: M1769-ben az erdő őrizeté
re felesküdött erdőbiró és négy csősz rendeltetett. 177o-ben az erdőben ma
jorház állítatott, 1796 évben Szabó János főszolgabírónak, mint a vármegye 
által kirendelt fölvigyázónak elnöklete alatt tartott gyűlésen határozta- 
tott, hogy: a/ a Nagyerdőből 1/7 rész a helybeli conpossessorátusnak adas
sák,melyre a közbirtokosok az 1796-dik évben az erdőre költött lo36 frt 
kiadás 1/7 részének megtérítését szintén megajánlották, b/ egy erdcinspec- 
tor állitatott évi 5o frt, azután a Nagyerdőbe két csősz 4o-4o frt, és 
Pálfájába 2 csősz 2o-2o frt fizetéssel.
1892-ben az erdőterületek az alábbiak szerint alakultak:

Nagyerdő: 1619 957/16oo hol(j hold/_

Csókáserdő: 2711 15o3/16oo hold ^

E területek azonban magukban foglalták az erdők közé ékelődött rétbirtoko-
971kát is. A tiszta erdőterület 2.746 /16oo hold /2746.6 hold/ volt. Eh- 

hez jött még a tetétleni erdőterület 9 335/16oo holddal, /9.2 hold/, s a 
Potharaszti erdő 1921 /16oo holddal /1921.9 hold/. Ezek mindösszesen 
4,677 lo96/16oo holdat tettek ki. /4677.7 hold/.

Az első üzemtervek megjelenésével az erdőtömbök gazdálkodási tevékeny
sége is - jellegüknek megfelelően - részekre szakadt. Ennek alapján erdészet
történeti tárgyalásuk is külön fejezetekben történik. írásomban a Nagy— és 
Csokáserdő történeti vonatkozásaival szeretnék részletesebben foglalkozni.
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II.

A Nagy- és Csókáserdő a város közvetlen határában a két legnagyobb 
összefüggő erdőtömböt képezte, s kepezi ma is.
Keletkezésükről nagyon keveset tudunk. Az erdőkről készült első üzemterv 
/1887/ sem tudott egyértelmű választ adni ezen erdők keletkezésére vonatko
zóan: "A városi levéltárban őriztetik egy, az 1816. évben megkezdett és 
1834-ig folytatott erdőgyűlések jegyzőkönyve czimű okmány, melynek száz és 
néhány lapon összefoglalt végzéseiből kivehető az erdőrendészet tilalmazá- 
si, szigorú megfenyitési eljárása falopók és tilosokbari legeltetők ellen, 
sőt megtétettek az intézkedések az erdőnek vágáskora iránt is, mely vágá
sokból a 39oo quóta, vagyis birtokrészletekre eső fahozam egy arányosan el
osztott; de nincsen nevezett könyvben semmi nyoma az erdő régi múltjának 
és eredetének, annyi azonban bizonyos, hogy közösen kezeltetett az 1871. 
LlII.t. ez. 32 §. a szerint, tehát az állam felügyelete alatt álló erdők

. 4 /lévén kezelése csak jóváhagyott üzemterv alapján történhetik.”
"Ezen erdőnek eredete és keletkezési ideje egész bizonyossággal meg nem ha
tározható, de a legnagyobb valószinűség szerint oly őserdő ez, a mely már N.- 
Kőrös városnak a honfoglalás idejére eső megalakulása alkalmával is léte
zett, sőt sokkal nagyobb terjedelmű lehetett, a mely alapos felvetést iga
zolja azon körülmény, hogy a város határában tetemes mennyiségű l-lo hold- 
nyi hasonkorunak látszó magánosok tulajdonát képező tölgyerdőcskék léteznek.
A szóban forgó erdő a fennt előadottak szerint osztatlan birtokot képezvén, 
az 1879. évi XXXI.-t-cz. 17 §. értelmében rendszeres gazdasági üzemterv sze
rint kezeltetik és a jogosultak között fel nem o s z t h a t ó . U r a l k o d ó  fafajok 
voltak a mocsártölgy, a kocsánytalan tölgy és molyhostölgy. Kisebb mennyi
ségben, szórványosan előfordult a fehérnyár, rezgőnyár, jegenyenyár, kana
dai nyár, akác, nyir, magaskőris, szil, vadkörte, vadalma, valamint 3 hold- 
nyi területen fiatalkorú feketefenyő.

A Nagy- és Csókáserdő szabályozására vonatkozóan az első adatok 1793- 
ból valók.Erről igy ir Szappanos Sándor: "Az erdőgyűlési bizottságnak 1822 
évben felvett jegyzőkönyvéből az tűnik ki, hogy az erdő szabályozására és a 
vágások megállapitására már 1793 évben alkottattak bizonyos szabályok,melye
ket 1822-ben módositva a jegyzőkönyvbe vezettek. E szabályok röviden a kö
vetkezőkben foglalhatók össze:
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Az erdőnek mérnöki felmérése elrendeltetvén 2o egyenlő részre osztatott 
és évenként egy 2o-ad része vágatott le. A vágási sorrend megállapitása a 
conpossessorok és a communitás egyező elhatározására bízatott, azonban 
ajánltatott, hogy azon részek vágassanak le először, a melyekben a fa na
gyobb volt. A levágott erdőrészek a gallyaktól és felesleges sárjaktól 
megtisztitandók.Az erdőnek’vágása mártius közepén túl nem eszközölhető. A 
fának kiosztása akként történt, hogy a levágott fa az erdőnek puszta te
reire összehordatott, abból V/T rész a helyben .lakó conpossessoroknak,
6/7 része pedig a kommunitásnak bocsájtatott rendelkezésére, úgy azonban, 
hogy ebből a birtok mennyiségére és ahhoz "mért proportióra nézve jövendő
ben semmi következtetést vonni ne lehessen.^
Marháknak legeltetése a tarvágásos területeken - a sárjerdőgazdálkodás sa
játságainak - megfelelően a negyedik évig szigorúan tilos volt. A későbbi
ek folyamán a legeltetési tilalom a tarvágást követő 15 évre terjedt ki.
Az alkalmazott 7 csősz kötelességeit a conpossessorok közösen állapították 
meg, s a megállapított rendszabályokat a Megyei Törvényszékhez felterjesz
tették. Az erdőt rongálókat, pusztítókat szigorú pénzbüntetéssel, igen gyak
ran testi fenyítéssel is sújtották. Ezen felül az okozott kár függvényében
- minden szál fa után 1 frt kártérítésre is kötelezték az elkövetőket. A 
kiszabott és beszedett bírságok egyrészt a csőszök bérezésének alapjául, 
másrészt pedig erdőfenntartási költségek fedezésére szolgáltak.
A fenti intézkedések végrehajtásának ellenőrzésére a járási főszolgabírót 
kérték fel. 1822-ben az erdőterületből való részesedési arány például az 
alábbiak szerint alakult:

Conpossessorok: 245 quóta /erdörész/,
Városi közönség: 14ooo quóta /erdőrész/.

jegyeztek, hogy a közköltségek fedezésére /főként iskolák fenntartásá
ra/ a vágás alá eső erdőrész 1/8 részét közárverésen eladták, s árát a 
közpénztárba befizették.
Egy conpossessori quóta pld. az 1811. október 23-án tartott erdőgyűlés 
jegyzőkönyve szerint 75 n.öl volt.

A Nagy- és Csókáserdő kezelésével kapcsolatos konkrét szakmai tevé
kenységet, az idevonatkozó forrásmunkák és Írásos emlékek alapján a XIX. 
század második felétől tudjuk nyomon követni. Az 1879 évi XXXI. te./erdő-
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törvény/ második fejezete ugyanis a kötött erdőbirtokok szakszerűbb erdő- 
gazdálkodása céljából az üzemtervi kényszert rendelte el.
Az erdőgazdálkodás irányításával ennélfogva a már idézett erdőtörvény 36. 
§-ában meghatározott egyszerű kezeléssel, képesítéssel rendelkező okleveles 
erdőtisztet bíztak meg.Rajta kívül az erdőőrzést kilenc szakvizsgázott erdőőr 
lítta el.Az erdőtiszt ezen kívül a váro-si lakosság erdeit is kezelte.Az erdő
tiszt és az erdőőrök szolgálati szabályzatát a városi hatóságok irták elő.

A Nagy- és Csókáserdőben a legfőbb gazdálkodási feladat az volt, hogy 
az erdőbirtokosságnak tűzifát nyújtson. Az erdőterületet nagy terjedelme 
és szabálytalan alakja miatt - az állandó 3o éves fordulót alapul véve - 
három tagra osztották és a tartamosság biztosítása céljából az állandó for
dulónak megfelelően 3o egyenlő nagyságú évi vágásterületre osztották.Az el
ső, vagyis átmeneti forduló 2o éves volt, mely 1887-ben kezdődött.. Ettől 
kezdve évenként 1,5 szabályos vágásterület, vagyis az egésznek l/2o része ke
rült vágás alá. Ezt követte az állandó, 3o éves forduló, melyben évenként 
l/3o-ad rész esett vágás alá és igy az elérni kivánt szabályos állapotot 
csak 5o év elteltével lehetett megvalósítani. A gazdasági előírások /üzem
tervnek megfelelő utmutató/ elkészítése lo évenként történt.
Az erdő használata fő-, elő- és mellékhasználatra tagozódott. Az előhaszná- 
lat fogalmába tartozott a tiszti tóvágás és a nyesés, a csatiás, boronatö- 
vis és seprűvessző szedése. Mellékhasználatként pedig az erdőtiszt és er
dőőrök által illetményként nem használt földterületeket haszonbérbe adták 
ki - három évenként - mezőgazdasági művelésre. Az ebből befolyó haszonbért, 
mely átlagosan 18oo.- Ft-t tett ki, az erdősítési költségek fedezésére for
dították.
Az erdotis^t es az erdoorök szántóföld, kaszáló és legelő illetményeit a 
15 éves és ennél idősebb osztagokban az erdőügyi bizottság jelölte ki éven
ként .
Az alomszedés és minden olyan használat, amely a faállományokban kárt okoz
hatott, tilos volt.
Az erdobirtokosnak saját érdekeben állt az erdő szakszerű fenntartása és 
feluj itása.
Erről igy ír Szappanos Sándor... Ms ebből kifolyólag e tekintetben lénye
ges kötelezettségeik vannak, melynek sikeres keresztülvitelére tetemes pénzre 
van szükség,mert az erdőnek átlagos zárlata o,4-nek vehető és igy o,6-od 
része meseterséges talajelőkészités után,magvetés és csemeteültetés által
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erdősitendő be, mely akként van tervezve és foganatosítva, meg is kezdve 
oly módon, hogy a teljes beerdősités csak az első két forda, vagyis 5o év 
alatt történik, éspedig az első 2o évben, vagyis az átmeneti fordaban é- 
venként 2/5 részben: a második fordában, vagyis 3o ev alatt pedig a megma
radt 3/5 részben, a vágás irányára merőlegesen haladvan az erdositessel •
A fentiek szerint az évenként beerdősitendö terület 54,5 cat. holdat tesz 
ki. E czélból az erdő területén több helyen nagyobb kiterjedésű csemete
kertek vannak. .

A századforduló éveiben az 1887-ben megszerkesztett elsó üzemterv 
alapelvei szerint folyt az erdőgazdálkodás.
Az 191o- 2o-as évek erdőközbirtokossági jegyzőkönyvei hű keresztmetszetét 
adják a gazdasági közösség belső életének, szakmai tevékenységének, s rész
ben a korabeli Magyarország erdészeti viszonyainak.
Ennek bemutatására álljon itt az 1921. julius 17-i erdőközbirtokossági 
jegyzőkönyvből való igen értékes kivonat: ffAz elnök jelenti, hogy a 25. 
sz. jkvi. határozat értelmében Magyar Kázmér nemzetgyűlés képviselővel 
együttesen junius hó 21-én kihallgatáson jelentkezett Kaán Károly állam
titkárnál, akit arra kért, hogy a bürge legeltetés eltiltása tárgyában 
kiadott 2551/1931. g.alb.sz. véghatározott végrehajtását függessze fel. 
Minthogy azonban az államtitkár a kérelmet nem teljesítette, sőt azt a 
leghatározottabban elutasította, ő hazaérkezte után haladéktalanul intéz
kedett a bürgéknek a Kecskés Pál által bérelt és eltiltott területről el
távolítása iránt, amiről úgy az erdőgondnokságot, mint a helybeli állam-

8 /rendőrséget azonnal értesítette.
1927-ben az erdőgazdasági üzemtervek lo évre szóló érvényességére való 
tekintettel - ismételten uj üzemterv készült. Ez az üzemterv megváltozott 
szerkesztésben került a gazdálkodók kezébe, s megújította az erdőgazdál
kodás helyileg alkalmazandó alaptételeit.
A legfontosabb helyi irányelveket a következőkben foglalták össze:

1. Az erdő meglévő faállománya sarjeredetű és sarjról is újítandó fel.

2. A sarjeredetű állományoknál 2o éves vágásforduló mellett a tuskók tel
jesen életképesek.

3. Az erdő talaja mezőgazdasági művelésre állandóan nem alkalmas.

A Nagy- és Csókáserdővel kapcsolatos természetvédelmi intézkedések,
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irások az 193o-as évek elején jelentek meg.Nagykőrös város természetvédel
mi emlékeivel foglalkozó első dolgozatok egyikében az alábbiakat olvashat
juk:
ftA nagykőrösi Nagyerdő
Uralkodó fanemek benne az akác mellett a mocsártölgy, a kocsánytalan tölgy 
és molyhos tölgy. Kevés mennyiségben és szórványosan előfordul a fehér
nyár, rezgőnyár, kanadai nyár, kőris, szilfa, v^dkörte, vadalma és a feke
tefenyő is.Az erdőnek legnagyobb nevezetességei az erdő egyes részeiben ta
lálható évszázados tölgyfák, un. jelfák, melyeket, a varos es az erdőjogo— 
sultság is természeti emlékként kiván fenntartani.A bizottság megállapít
ja, hogy a XXXV. számú táblában, ennek északi részén az erdő szélén /meg
jegyzés: a mai Pálfája parkerdő területén/ van az erdő legöregebb fája.
Ezen tölgyfa kerülete 415 cm, életkora legalább 5oo évre tehető. Ennek alap
ján a bizottság megállapítja, hogy ez a fa tekinthető a "Basa fájának", 
amelyhez a török világ egyik regényes mondája fűződik. A monda Nagy Lajos

9 /
"Amit a körösi határ mesél" cimű munkájának 39. oldalán olvasható."
Sajnos e fák közül ma már ‘csak a "Basafa" szépségében gyönyörködhetünk*

Figyelemreméltó, hogy a tölgyek helyébe alig 3o év leforgása alatt 
az akác lépett, mint a nagykőrösi erdők legelterjedtebb fafaja. A század- 
fordulótól vált tehát általánossá ezen az erdőgazdasági tájon az akác - 
mint a tanyás kisparaszti gazdálkodás sokoldalúan hasznosítható fája - tér
foglalásának emelkedése.

Nem tartozik ugyan szorosan a Nagy- és Csókáserdő történeti leírásá
hoz, de mindenképpen ezen a helyen kell megemlékezni két, a tárgyhoz kap
csolódó nagykőrösi kezdeményezésről is.
Az első az, hogy a Nagykőrösi Kertészeti Egyesület 1934-ben az itthon te
lelő hasznos madarak védelmére mozgalmat kezdeményezett. Bizonyos mennyi
ségű madáreleséget ingyen osztott ki az azért jelentkező önkéntes vállal
kozóknak, akik azután a szőlőhegyekben madáretetőket állítottak fel, fel
használva a kapott eleséget. Ily módon rövid idő alatt húsznál több madár
etető állomás működött Nagykőrösön. Az odúk és etetők készítésére ingyen 
adott tanácsot az egyesület. A madáretetésről szóló híradás a fővárosi lá
pokban, sőt a jelentősebb vidéki újságokban is megjelent, példátlan érdek
lődést váltva ki.
A második idevonatkozó kezdeményezés is 1934-ben indult meg. Folyamatba tét-
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ték a denevér- és bagolyvédelmet, valamint két nagyon hasznos rovarnak /ka
ticabogár és vértetűdarázs/ védelmét és esetleges tenyésztését.

Erdészeti kérdésekhez visszatérve, az erdőgazdálkodással kapcsolatos 
leirásokból egyértelműen kitűnik, hogy az 192o-és 3o-as évek erdőgazdálko
dását szinte kizárólagosan a sárjerdogazdalkodas jellemezte. A szakszerű 
tevékenység az erdőmester és az erdőőrök révén továbbra is biztosított volt.
A quótatulajdonosok természetbeni kielégítése, az un. Merdőosztáslf minden 
év január első napjaiban történt. Az 1935—évi erdoosztasrol a következőket 
irta a Nagykőrösi Hiradó:
"A nagy sorsjáték, Nagykőrös gazdasági életének érdekes különlegessége az 
erdőközbirtokosság mai számunkban olvasható hirdetménye szerint január 3- 
án, csütörtökön megkezdődik és hétfőn, csütörtökönként tart majd reggelen
ként 8 órától a szokásos rend szerint...
A vágástéri jog ára természetesen még nem alakult ki, de minden valószínű
ség szerint a tavalyi nívón fog mozogni, 2o pengő körül. A quóta örökára most 
3o pengő körül van, de azt nem lépi túl. Kispénzű emberek most is a legbiz
tosabb tőkebefektetések közé számítják az erdőilletőséget. 5-6 percent kama
tot meghoz a befektetett tőke, s emellett gondatlanul biztosítja a család 
évi faszükségletét

A fentebb említett időszakra már jellemző volt a háborúra való készü
lődés hangulata. Egyre többször jelentkezett az erdőbirtokosság vezetésénél 
a honvédség pl. fa- és területigénnyel, rendkívüli szolgáltatások végrehaj
tásának elrendelésével.
1938-ban az üzemterv megújításra került. Ezzel kapcsolatban Schneider Mátyás 
az erdőközbirtokosság akkori erdőmestere az alábbi kéréssel fordult a föld
művelésügyi miniszterhez:

azon alázatos és tiszteletteljes kéréssel járulunk Nagyméltóságod 
szine elé, hogy az alábbi indokok tekintetbe vételével kegyeskedjék a főbb 
gazdasági elveket tárgyaló jegyzőkönyvet módositó lo2.656/1938. sz. magas 
rendeletben foglalt elveket oda módositani, hogy amint a múltban 1928 -évig 
volt, még 2o éven keresztül egy 2o éves vágásforduló engedélyeztessék, mely 
időtartam alatt az egész erdő területén lévő hézagok és tisztásterületek be 
lesznek erdősitve úgy, hogy azután már, ha a vágásforduló emeltetnék is, a 
kisebb aranyrésszel biró közbirtokosok is részesülni fognak, ha kismérték
ben is némi fahozamban.



-26-

A miniszter jóváhagyta a kérelmet azzal* tfc&gy & vagásforduló az 1939“1948 
években az akácosoknál 25, a tölgyefteVrál év legyen.
A második világháború alatti tevéhwt& ágpr. azinte kizárólagosan a honvé
delmi és a helyi lakosság tűzifa igényének kielégítése jellemezte.
Ennek ellenére a szakszerű, gazdálkodás elveit továbbra sem adta fel az er
dőközbirtokosság. E tény bizonyítására álljon itt az Erdészeti Lapok 1939. 
évi IX. füzetéből az alábbi idézet:
"Mindjárt két követendő példát is tudunk felhozni a helyes erdőgazdasági 
módszerre. Az egyik KagykŐrös kÖzbirtokossagi erdeje. Nagykőrösön a tisz
tások beerdősitése előtt a talajt megforgatják, mint a szőlőtelepítés 
előtt, az ültetett csemetéket megkapálják, kétszer, háromszor is, mint a 
kukoricát, s még a koztesterményt is elhagyják, mert a tapasztalat szerint 
a csemeték igy jobb növekedést mutatnak. A szép siker láttán a kát. hol-

» »12/dankénti 2oo-25o pengő erdősítési kiadást sem sokalja az erdőbirtokosság."
A felszabadulás utáni első közbirtokossági ülés 1945. május 4-é;n volt.

Az ülés jegyzőkönyvéből idézzük a következő részletet, mely hűen tükrözi az 
akkori viszonyokat:
"A rendkívül i, fakitermeléssel kapcsolatban volt szükség a választmány sür
gős összehívásra, mert a városi tanács a legutóbbi gyűlésen a fakitermelés 
folytatás^ mellett elöntött.
Figyelembe véve, hogy fa behozatal szünetel, magánosoknak nincs fájuk, de 
legfőképpen malmok és péküzemek fahiányában kénytelenek lennének leállni, 
ami a közellátás szempontjából nagyon veszélyes lenne, sok zavart idézhet
ne elő. Úgyszintén azoknak is, akik ezután jönnek haza és a tüzelőfájukat

13 /lakásukról elhurcolták, adni kellene tüzelőfát."
1945-46 években legfőbb feladata a jegyzőkönyvek tanúsága szerint az intéz
mények, s a városi lakosság fával való ellátása volt. Részben megváltozott 
az erdőközbírtökosság közügyeket intéző személyi összetétele is. soraiban 
ugyanis helyet kaptak a demokratikus pártok képviselői is.

1946 után a Nagykőrös közvetlen határában lévő közbirtokossági erdők 
kezelése többféle szervezeti formában történt. Álltak állami szakirányítás 
alatt, majd a nagykőrösi termelőszövetkezetek kezelésébe kerültek. E szek
torok hozták létre 1967-ben a Nagykőrösi Termelőszövetkezetek Erdőgazdasá
gát, mint önálló jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társulást, mely 
közel 11 évig végezte a fent említett területeken az erdőgazdálkodás egész
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vertikumát /csemetetermeléstől a fateldolgozasig, ill. ertekesiteseig/ atfo— 
gó tevékenységét.
1979-ben megszűnt a Tsz Erdőgazdaság mint önálló jogi személy, s egyesült 
a Nagykőrösi Arany János Mg, Tsz. erdészeti ágazatával.

III.

A Nagykőrös környéki erdők múltjával és kezelésével foglalkozó első 
összefoglaló 1896-ban jelent meg Galgóczy Károly szerkesztésében. Ezt kö
vetően e témakörrel hasonló mélységben senki sem foglalkozott. Ennek egyik 
oka talán az is lehetett, hogy igen kevés a nagykőrösi erdők történetével 
foglalkozó ránkmaradt irodalmi anyag. Hiányos az 1887-ben kiadott első 
üzemtervet követő időszak tervdokumentációs anyaga is. Ennélfogva ez a ta
nulmány sem törekedhetett teljességre, hanem - a rendelkezésre álló forrás
munkák alapján - a nagykőrösi erdők múltjával, s kezelésével kapcsolatos 
leglényegesebb vonásokat és változásokat igyekezett vázlatosan összefog
lalni a felszabadulásig bezárólag.
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A CSÁKBERÉNYI ERDŐK MULTJÁBÓLX 

Dr. Vadász Géza

A csákberényi erdők mainál jóval nagyobb kiterjedésére 1495-ből áll 
rendelkezésre az első adat, amikor is a csákberényi jobbágyok kivágták a 
székesfehérvári keresztesek Barch-i erdejének nagy részét, és a kivágott 
fát clhordták. Az azóta eltűnt helység Magyaralmástól D-re, Igar pusztá
tól K-re feküdt, és kelet felől Borbála-puszta határolta.^ Ezeken a te- 
rületeken ma csupán mezőgazdasági művelés folyik.

1521-ből fennmaradt Kanizsai László javainak urbáriuma, amelynek
alapján első izben tudjuk felmérni a már 3oo éve fennálló község gazdasa—

2 / , , .........gi-népességi viszonyait. A robot egy része a csókakői vár körüli szol
gálatból állott: karácsonyra 1 szekér fát kellett befuvarozni a vár szá
mára, aratáskor pedig 1 napig szénát kaszálni, azt begyűjteni, és a vár
hoz szállítani.

A török megszállás idején pusztává vált falu 1667-es ujratelepitése-
3 / „kor gróf Nádasdy Ferenc engedélyező levele szerint a makkos erdők bér

lété az öreg sertésektől huszad, vagy mindegyiktől 25 dénár. Török föl
desuruk, Hadsy Mumy fehérvári helytartó számára telkenként két kocsi fát 
és két szekér szénát kellett beszállítaniuk.

A török kiűzése után, a XVIII. század elején arról értesülünk a for
rásokból, hogy 52 barmukat az erdőkben és azokon kivül egyaránt legeltet- 

. 4 /
hetik. Ugyanekkor maradtak fenn az első adatok az irtásföldek megjele
néséről .Főként Budára, Győrbe és Komáromba járnak áruikkal, mivel a Fehér
várral folytatott kereskedést gátolta, hogy a város mód nélkül taxálta a 
falusi szegénységet a fára és állatokra kivetett magas vámokkal.^

1723-ból már adatszerűén tudjuk, hogy földesura számára Csákberény 
762 Ft jövedelmet hozott, s ebből a szénával és fával kapcsolatos munkák
ból lo3 Ft jutott.

A csákberényi határt a falu jobbágysága hódította el a Vértes DNy-i 
lejtőit borito erdőségektől. Már az 172o-as összeírás kimutat 14 magyar 
hold nagyságú irtásföldet a jobbágyok birtokában. A falu határának művélhe- 
tove tétéin kemény, fáradságos munkával az egész század folyamán tartott, 
x Elhangzott az 1985. dec. lo.-i szakosztályülésen.



-3o-

A község beltérületéhéz K felől csatlakozó Rigós kertet a falu plébánosa 
1752-től exstirpáltatta, irtatta ki tetemes költséggel, és 176o körül már 
gyümölcsfák diszlettek a Rigóban.^

A XVIII. század folyamán a község plébánosa 18 öl fát kap a grófi er
dőből. Vágásáról és behordásáról a katolikus és kálvinista lakosság közö
sen gondoskodik.E rendelkezést gróf Lamberg Ferenc Antal földesur alapít
ványi rendelete^ tartalmazza, amely a helyi protestáns lakosság felhá
borodását és ellenállását váltotta ki.

Az 176o-as évektől kezdve az uradalom eltiltotta jobbágyait fajárandó-«
ságuk átvételétől, sőt még azt is meggátolta, hogy a pusztavámi erdőkben

8 /vásárolt fájukat hazaszállíthassák. A község határának kiterjesztése, a 
művelhető területek növelése időközben állandóan folyik.A fennmaradt irtá
si engedélyek alapján párat név szerint is ismerünk azok közül, akik a ber
kek irtásában részt vettek, és munkájukkal megteremtették a csákberényi 
határt. 1772-ben Török Mihály kapott szabadságot arra, hogy az Orondi sző
lők alja nevű dűlőben "egy darab berket kiirthasson, kilenced és egyéb 
praestatiok /szolgáltatások/ alatt firól-fira szabadon birhasson, és senki 
tőle el ne vehesse, egyedül a földesúri just tartván fönt."^°^ Ugyanitt 
irtott ki két darab berket Pánczél Ferenc, a falu kovácsa. Kovács György a 
Bodajki ut melléke nevű dűlőben, Simon János és Baki István pedig a Csipőfa 
diverticulumban tették művelhetővé az erdős területeket.

A Mária Terézia-féle úrbérrendezés -1768-előtt az 176o-as évekig a 
földesur kiadta jobbágyainak az épület - és tűzifát a község határában ta
lálható erdőkből, de kivetett a községre 3o rajnai Ft pénzszolgáltatást an
nak fejeben, hogy megengedte nekik az eladásra szánt fa Fehérvárra vitelét.

Az egy évszázadig tartó nagyszabású exstirpálás, erdőirtás eredménye
ként 1858-ra 161o hold földdel több került a helybeli jobbágyság birtoká
ba, hasznalatara. E földek után telkenként — amely 24 magyar hold szántó
ból, 12 szekérre való rétből és 1 hold beltelekből állott - többek között 
azzal a szolgaltatassal tartoztak földesuruknak, hogy 7 3/8 öl tűzre való 
fát kellett kivágni és beszállítani.

Amig 1768-ban a jobbágyoknak ingyenes épület- és tüzifailletmény 
/faizás, lignatio/ járt, 1858-ra már nincs a volt jobbágyoknak épület- 
faizásuk. Tűzifailletményük a következőképpen alakult: 1854-ig 1 egész 
telek után 4 szekér fát kaptak, a kisebb birtokosok ennek arányában.Ennek
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kiadási módja a következő volt: az uraság kivágatta az ölfanak valókat, 
majd ennek ágaiból, és a megmaradt vékonyabb szálfákból kikapta mindenki 
a fent emlitett mennyiséget telkének arányában. Ezért az egésztelkesek 1, 
a féltelkesek fél, a negyedtelkesek 1/4 öl fát tartoztak kivágni és azt 
a határban oda hordani, ahová az uraság kijelölte, 1854-től a telkesek 
failletményét rőzsére változtatták úgy, hogy birtokuk arányában 1 egész 
telek után 2oo, féltelek után loo, 1/4 telek után pedig 5o kéve rozsét 
adtak ki a korábbi szolgáltatásokért. Végül rendelkeztek még a telkesek 
minden évben 3 napig tartó száraz ág-szedési joggal, ez azonban 1856-ban 
megszűnt. Az uraság ügyvédje 1859-ben erről a következőket jegyzi meg:
"Tudjuk,hogy alig fizette ki a fáradságot, mert először: csak a lehullott 
és rothadt fákat volt szabad összeszedni; másodszor: a gyakorlat mutatja, 
hogy igen könnyen elvihette kiki az egynapi szedegetés eredményét, és vé
gül harmadszor: csak néhánynak jutott abból, mivel alig ment el szedeget
ni a tizedik, huszadik. Ez tehát - a szedegetésbeli napszámot nem is szá- 
mitva - egy telekre 1/4 öl hasábnál többre nem vehető. Amit a felperes 
község eddig faizás gyanánt nyert, nagyobbrészben nem volt egyéb, mint a 
felszedegetett száraz gallyak, a kidőlt redves szálfák, itt-ott ágak és tőkék." 
A házas zsellérek szintén részesültek az évi 3 napi száraz ág-szedésben, 
amiért 1847-ig fél öl fát tartoztak vágni; 1847-től kezdve pedig 1858-ig a 
vágás helyett 1 váltó Ft-ot fizettek.

Ténylegesen azonban a csákberényi jobbágyság a neki törvény szerint 
jaro tűzifát sem kapta meg mindig az uradalomtól. 1797 januárjában kérik 
a megyétől, hogy mivel már néhány éve nem kapnak ingyen sem tűzi-, sem 
pedig epületfat, töröljek az utana jaro adót. Ugyanezzel a problémával ost
romolják a megyét Í814-ben is, valamint 1829-ben, amikor elmondják, hogy 
épületfát csak úgy ad nekik a földesur,. ha annak árát kifizetik. A fake
reskedés után is kivetették rájuk az adót, noha ezen jogukkal egyáltalán 
nem élnek. 1834-ben ugyanezt kérelmezik.

A csákberényi jobbágyság téli foglalkozása évszázadokon át a favágás 
volt, valamint fuvarral szoktak némi pénzt keresni.Az erdei haszonvételek 
közé tartozott még a mészégetés. Már 1797-ben egy régi mészégető mellett 
futott a Horog völgyben vezető határut.

A csákberenyi határ irtás utján történő művelhetővé tétele folyamato
san tartott a XIX. század huszas évekig. Végezték ezt a fáradságos munkát
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az Orondi, Csípői, Forráskuti, Kanászkuti, Kápolnai dűlőkben egyaránt. Az 
irtásokat a jobbágyság kezdetben ingyen használta, később szerződés mellett 
haszonbérletes földekként tartotta birtokában. Az első kontraktus 1828-ból 
maradt fenn, és 1834 decemberéig volt érvényben. Eszerint a jobbágyok föl
desurukhoz, gróf Lamberg Rudolf főhadnagyhoz kérelmet nyújtottak be, hogy 
az Orondi pusztában és a csákberényi határban birt irtványok használatá
ban továbbra is megmaradhassanak. A gróf hangsúlyozza: lfÁmbár hatalmamban 
állott volna az irtásföldeket a magam mivelésére forditani, azonban tapasz- 
talám azt, hogy jobbágyaim az irtásföldekből gyarapodnak, és gazdaságukat 
azoknak szorgos miveléséből elősegitik.M E meggondolás alapján 6 esztendő
re náluk hagyja az irtásföldeket a következő feltételek mellett: minden
egyes pozsonyi mérő alá való földtől /ez kb. 6oo négyszögöl/ a szokott 
dézsma adásán és behordásán kivül 1 nap kézi robottal és 18 krajcár föld
bérrel tartozik a használója.A jobbágyok vallomásukban elmondják, hogy kez
detben csupán 4 garas volt a földbér, majd fokozatosan 6 , később lo garas
ra emelte a földesur. A szerződés szerint az uradalomnak joga van a robotot
Csákberényben, vagy a tőle jó két óra járásnyira fekvő Kisfalud pusztán meg- 

,12/követelni. 1834-ből származó adat bizonyítja, hogy élt is ezen jogával, 
ölfát szállíttatott jobbágyaival Kisfaludra. A kontraktus lejártakor a la
kosok az 1833-as rendkívül rossz termésre hivatkozva kérték a fizetendő 
bér leszállítását. Lamberg csupán egy évre hosszabbítja meg a jobbágyaival 
kötött szerződést - mint irja - fferántuk vonzó atyáskodó indulatból és haj
landóságból", azonban változatlan feltételek mellett. Amikor pedig 1835. 
december 31-én ez kontraktus is lejárt, hiába hivatkoztak jobbágyai tehe
tetlen szegénységükre, valamint arra, hogy gyenge minőségű földjeik mellett 
eddig is csak az orondi termékenyebb földek segítették őket a jobbágyi sor
sukkal járó sok adózás kielégítésében és szolgálataik teljesítésében. Hasz
talanul kerték, hogy a kérdéses földeket továbbra is olyan feltételekkel 
hagyja kezükön, mint amilyenekkel irtást végző nagyatyáiknak átadta azokat.
A földesur többé nem újította meg a szerződést, hanem anélkül, hogy erről 
értesítette volna őket, törvényellenesen és önkényesen elvette földjeiket.
Az uradalom jogtalanul járt el, mivel nem azon a módon vette kezéhez tu
lajdonát, amint azt a törvény meghatározta. Ugyanis az 1836. évi törvények 
megalkotása előtt ideiglenesen törvény erejével biró urbér 2 . pontjának 2 . 
paragrafusa kimondja: "Ha a jobbágyoknak irtásai vannak, azokat a földesur
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tőlük el ne vehesse, csupán akkor, ha azokra fordított munkájukat előzőleg 
a vármegye által igazságosan megbecsíilteti, és az igy megállapított árat 
készpénzben megadja.11 A jobbágyok elmondtak a vármegyéhez irt 1837. évi fo 
lyamodványukban, hogy az irtásbér megadására megkérték ugyan a földesurat, de 
minden siker nélkül. Az uradalom tehát törvénysértést követett el, amikor 
szegény jobbágyait önhatalmúlag kivetkőztette irtásföldjeik birtokából, ér
zékenyen megkárosította őket, mivel abba az allapotba jutottak, hogy se 
földjük, se pénzük. Megélhetésük ugrásszerűen nehezebbé vált annál is inkább, 
mivel jobbágytelekhez tartozó földjeik a 2 . osztályba éppen hogy csak bele
illenek .

Említett folyamodványukban a csákberényiek azt is közlik, hogy az ura
dalom fel akarja cserélni a Sőréd és Orond pusztával határos telekhez tarto
zó földjeiket a helységhez közelebb fekvő, de rosszabb minőségű földjeivel.
Ők azonban nem szándékoznak a cserébe beleegyezni, mivel azt magukra nézve 
károsnak tartják. Lamberg nem mondott le szándékáról, és célját az 1858-as 
határrendezés alkalmával keresztülvitte. A folyamodók végül kérik a megyét, 
hogy menesszen küldöttséget a községbe, határozza meg sok fáradsággal irtott 
földjeik bérét, és juttassa őket annak birtokába.

A csákberényi jobbágyközség földesura ellen inditott irtásbért követelő 
pere 11 évig /1837-1848/ elhúzódott. Ennek folyamán az uradalom ugyan elv
ben nem ellenezte az irtásbér kifizetését, azonban az általa 184o-ben elké
szítetett összeirás és megbecsültetés igen hátrányos volt, csupán hozzáve
tőleges, szemmérték után vezették be az irtáskönyvbe az adatokat. A felpe
res jobbágyságot képviselő Udvardi Cserna Károly megyei tiszti ügyész tisz
teletre méltó ügybuzgalommal átnézte és beperesitette védencei un. kiskönyve
it, amelyekbe hajdan az uradalom beirta a nevezett által irtványképpen hasz
nált földet. Ezek alapján kiderült, hogy az uradalmi összeirás 354 pozsonyi 
mérőröldet elmellőzött, amikor 194o pm-ben állapitotta meg a megváltandó 
irtvanyok mennyiségét. Nem elégedett meg tehát azzal, hogy önkényesen és 
önhatalmúlag kivetette jobbágyait irtásföldjeik hosszas és csendes birtok
lásából, hanem meg akarta rövidíteni őket még az által is, hogy kevesebb föld 
után fizeti nekik a törvényes irtásbért. Az említett összeirás szerint az 
irtás munkáját 137 család végezte. Egy-egy család birtokában 1-8 darabban he
lyezkednek el az irtvanyok, és kiterjedésük 1—65 pm. családonként. Közülük 
hat esetben két, egy kenyéren élő testvér volt az irtó. A 15 magyar holdon
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felüli irtásfölddel rendelkező családok a következők voltak: Rajna huszár, 
Tóth, Németh, Kiss, Lengyel, Kováts, Baki, Pánczél, Pakodi, Pataki, Hor
váth, Sepsi, Rátz, Palotai, Bokodi, Kabai, Bakonyi, Lengyel, Móri, Naszvadi. 
Az irtásföldek a következő dűlőkben helyezkedtek el: Orond pusztán 1423 pm.; 
Keréktisztán 169 pm, a Csipői dűlőben 348 pozsonyi mérőföld.

Végül az uriszéken lefolytatott hosszas viták után megegyeztek az ir
tásföldek 2294 pozsonyi mérőföld nagyságában és abban, hogy a 4. osztály
ba sorolják azokat. A probléma horderejét mutatja, hogy 1147 magyar hold- 
nyi kiterjedésű szántóterület kisajátítására törekszik az uradalom!

Az irtásbér mennyiségét az 1771-ben kelt kegyes parancsolat egyértel
műen rendezte, és a 4 .osztálybeli irtványok esetében holdanként 2 Ft-ban 
állapította meg. Mivel akkor a rendes folyó pénz ezüst volt, természete
sen ezt a pénznemet értette alatta. Az uradalom azonban devalválni akar
ván a kifizetendő összeget, a per idején forgásban lévő kisebb értékű pa
pírpénzben, váltó forintban kérte megitéltetni az irtásbért. Indoklásul 
felhozta, hogy csupán tüskebokroktól kellett kitisztogatni a kérdéses földe
ket, és munkájukat könnyitette, hogy murvával vegyitett vagy kévéssé agyag
gal kevert fekete földdel volt dolguk.A törekvés méltánytalansága nyilván
való, mert ha az uradalom állitása igaz lenne is — ami alig képzelhető el 
a község határának helyzete alapján, hiszen Csákberény mind a mai napig 
erdők között fekszik - akkor is lehetetlen lett volna 1 hold földet 2 vál
tó forintért használható állapotba hozni. A tiszti ügyész úgy Ítélte meg 
a helyzetet, hogy ha a jobbágyok ezüstben kapják is meg irtásbérüket: "akkor 
is úgyszólván veszett fejszéjük nyelét nyerendik vissza." A jobbágyok kö
vetelése annál is inkább törvényes és igazságos volt, mivel az uradalom is 
ezüst pénzben szedte tőlük mindazon fizetéseket, amelyekkel jobbágyai urbér 
szerint neki tartoztak, például a füstpénzt.

Az uradalom a per folytatása alatt sem tartózkodott a további fogla
lásoktól. öreg Bentsik János, Fövenyi Gergely és kanász Bokodi János je
lentette, hogy 1836-ban előzőleg csak a jobbágyi szolgáltatásokról szóló 
könyvecskéiket szedette el tőlük, majd önkényesen elfoglalta a Szarkaberki 
dűlőnek az almási erdőnél fekvő mintegy 6 hold kiterjedésű szántóföldből álló 
részét, amit Dézserta névvel illettek.Az elnevezés a latin "deserta" szó 
népiesitett változta, ami annyit tesz: elhagyott, gazda nélküli föld, és a 
korábbi állapotokra utalhat.
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Az 1845. november 16-án született úriszéki Ítélet szerint mindenegyes 
pozsonyi mérőföldért 1 pengő Ft jár.Az uradalomnak tehát ezüst pénzben kel
lett a 2294 pm. irtásföldet magához váltania.Az Ítéletet a megyei törvény
szék jóváhagyta, és felterjesztette a Helytartótanácshoz.

Az Úrbéri Bizottság a pert annak érdemleges tárgyalása előtt a Szám
vevő Hivatalhoz utalta át, amely jelentésében megállapította, hogy az ura
dalmi becsű az irtásra fordított munka mennyiségét és minőségét nem vette

13/kellőképpen figyelembe, és felhívott ennek pótlására. A per végül ura
dalmi fellebbezés folytán a Királyi Tábla elé került, amely vizsgálat után 
helybenhagyta a megyei törvényszéki Ítéletet, és végrehajtás végett áttet-

14/te az ügyet az alispáni bírósághoz.
Az irtásbért követelő per. tehát gróf Lamberg Rudolf elmarasztalásával 

ért véget, azonban végrehajtását a közbejött forradalom és szabadsagharc 
miatt 1851 februárjáig elhalasztották.

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc idején már április elején 
olyan hirek érkeztek Csákberényből Fejér megye Ideiglenes Választmányához, 
hogy a lakosok közt "féktelenségek támadtak." Április lo-én az uradalom ne
vében Hub István fővadász ujabb jelentést küld, amelyből kiderül, hogy a 
helybeli lakosok az uradalmi erdőkben "a vadakat féktelenül lövöldözik, és 
önkényesen hordják a fát." Annak a gánti embernek pedig, akit az uradalom 
a tüzelőfa elhordására rendelt, kocsiját szétzúzták, marháit eleregették.
Az elrendelt tiszti vizsgálat megállapította, hogy a híreket felnagyítva 
továbbították. Az egybehívott lakosság megígérte, hogy közülük senki sem 
fog az uraság erdeiben vadászni, azonban: tulajdon vetéseiket és szőle-
iket ezután sem fogják engedni a vadak által bitangolni." Április 24-én 
azonban ennek ellenére rajtakapták őket a "tilos puskázáson", sőt ellen
szegültek a megzálogolásnak. Az igy támadt verekedésben az uradalmi vadá
szok néhányukat tetemesen megsebesítették. A véresen faluba érkezők látvá
nyától felindult csákberényiek keményfa dorongokkal rátörtek a fővadász la
kására, majd annak távollétében elhozták négy fegyverét és ott talált zá
logaikat .A rejtőzködő vadászokat keresve betódultak az uradalmi kastélyba, 
es követeltek gróf Lamberg Rudolftól a jágerok kiadását. Földesuruk végül 
lecsillapította őket, és kezeskedett róla, hogy az általuk keresettek nem 
tartózkodnak nála. Az uradalmi feljelentésre tüstént megyei küldöttség ér
kezett a faluba a rend es béke helyreállítására. Minthogy azonban nagy volt
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a felháborodás, a Székesfehérváron állomásozó katonaságból egy századot ké
szenlétben tartottak arra az esetre, ha békés eszközökkel nem sikerül a 
népet lecsillapítani. A küldöttség útját siker koronázta: a vizsgálat lefoly
tatása után a tiltott vadászatot folytatók, a vadászlakot és kastélyt meg
támadok, valamint a vérengző jágerok közül a főszerepet játszókat bevitték
a megyei börtönbe.

A tiltott vadászat azonban tovább folyt, es május 16—an ismét össze— 
ütközésre vezetett. A fővadász a kápolnai uradalmi ellenőrrel az erdőn ke
resztül hazafelé utazott, amikot két orwadaszt látták elszaladni, akik ott
hagytak egy lelőtt fácánkakast. Alig ért haza Hub, amikor a négy vadász:
Moska János, Harsa, András, Klein Ferenc és Naszvadi Mihály fegyveresen be
nyomult a házába, és követelte az elejtett vadat. Közlesere, hogy a facan 
a kastélyban van, átvonultak oda, és el is érték, hogy kiadtak nekik. Sé
relmezte a földesur azt is, hogy az uradalom fiatal erdeiben legeltetve sok 
kárt okoznak.

Május végén megjelent egy hadnagy vizsgálatot tartani, a bűnösöket pedig 
megbüntetni. A panaszosok által elmondottakat jegyzükönyvbe vették. Ennek 
alapján junius 7-én megjelent egy megyei hajdú és a fővadászt elfogta, be
száll itotta a fehérvári börtönbe a jegyzővel és tanitóval egyetemben, aki
ket osztrák-barátsággal vádoltak.

A szabadságharc leverése után a megtorlást az uradalom gazdasági esz
közökkel inditotta meg. Felbecsültette és per utján behajtatta a lakosság 
által 1848/49 folyamán okozott károkat.A becsüsök által összeállított jegy
zékek szerint összesen 9593 db szálfát hordtak el a csákberényiek az Orond 
pusztai, Kisbükk, Csonkabükk, Papirtás, Cservágás és Fiatalos dűlőkből. A 
fizetendő összeghez hozzászámították a perköltséget, valamint azt a kárt, 
amelyet a felrakodási idő alatti legeltetéssel okoztak. Az érintett 164 egyén 
fejenként átlagban lo-2o-3o Ft-ot fizetett, de akadt köztük, aki ennél jóval 
többet: Németh András 144 Ft-ot, Fehér Udvari Mihály 68 Ft-ot, Pakodi István 
86-ot. A fizetések készpénzzel és a nekik járó irtásbér betudásával történ
tek. Hiába fejeződött be tehát a csákberényiek irtásbért követelő pere 1846- 
ban gróf Lamberg Rudolf elmarasztalásával, mivel a tisztelt uraság úgy ki- 
fillérezte őket, hogy sokan közülük még felülfizetni is kényszerültek.Amikor 
pedig a község ezt az 1859-es határrendezés idején az uradalom szemére hagy
ta, Heller István ügyvéd, az uraság meghatalmazottja igy válaszolt: "A volt
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jobbágyok 1848-ban mérhetetlen sok kárt tévén az urasági erdőkben, ezen 
biróilag megitélt erdei kár végrehajtás utjáni megvétele alkalmával birói- 
lag számíttatott be irtásbérük. S igy nagyon természetes, hogy 1 vagy 2 Ft 
irtásbérrel 5 vagy 6 Ft erdei kárt kifizetniük nem lehetett, és igy irtás
bérükre felül is kellett fizetniük."

Az erdei károkkal kapcsolatos eljárást Kiss járásbiró magának tartotta 
fenn, mint jól jövedelmező munkát. A korrupt hivatalnokot később a magyar- 
almásiak is feljelentették, mivel 12oo Ft-tal többet akart a községen be
hajtani, mint amennyit erdei kár cimén az uradalom követelt. Működése öt napot 
vett igénybe, ennek ellenére 25 napra számittatta fel a 4 Ft-os, alperes 
község*által fizetendő napidijat "kettőzött működését tekintve." A kész
pénzzel fizetőktől átlagban 2 Ft 3o krajcárral többet zsarolt ki az Ítélet
ben foglaltatottnál. Mindezek miatt végül is vád alá helyezték.

1856-ban megkezdődött a község nevében gróf Lamberg Rudolf földesur 
ellen az úrbéri szabályozási-tagositási-legelőelkülönitési és erdei haszon
vétel-rendezési per. Célja az volt, hogy a volt jobbágyi birtokot a volt 
földesúri birtoktol elkülönítve tagositsa, és igy a jobbágy és földesur kö
zötti viszonyt véglegesen rendezze. Ekkor a földesúri erdő kiterjedése 3486 
hold volt. A 8 évig elhúzódó határrendezési eljárás folyamán többek között 
eltértek a vélemények a kiadandó erdőrész nagyságát és helyét illetően is.
Az uradalom szerint az 1 egész telekre jutó faizási haszonvétel 2,5 öl volt, 
a község viszont 7 ölben állapította meg, és ennek megfelelő erdőrész elkü
lönítését kérte az öreghegyi szőlőknél kezdődő un. Fiatalos vágásból. Az el
térő számítások egyik oka az volt, hogy az uradalom szerint a jobbágyság a 
század elejétől fogva nem rendelkezett éfmletfa-járandósággal. Ezzel az ér
veléssel egyetérthetünk, de hozzá kell tennünk, hogy az uradalom jogelle
nesen tagadta meg tőlük a nekik törvényesen járó javadalmat, ráadásul a me
gye megkövetelte az utána járó pénzbeli adót is, mint arról a rovatos össze
irás tanúskodik, egészen 1848-ig:

182o-ban: 195 Ft-ot
1847-ben: 2o7 Ft-ot.

A földesur meghatalmazottja ellenbeszédében a kérdésre vonatkozólag kifej- 
ti: "Felperes község keserveit kiönti gondolva.hogy igy majd valakit könyö- 
rületességre bir. Ám az 1853. évi III. 2-i pátens azt parancsolja, hogy kiki 
azt, amit bir - akár elég neki, akár nem - a rendelkezés által különválaszt
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va megkaphassa.M A jobbágyság véleménye szerint az uraság őket helyileg is 
"kiforgácsolni" törekszik erdei illetőségükből, mivel erdőrészüket a Ka- 
nászkuti és Kápolnai kertekre dűlő erdőkből, valamint a Szentegyház nevű 
térségből akarja kihasítani, amely kősziklás és terméketlen.

A jobbágyság kezén lévő irtásföldek megvalthatasat mindkét fel a ma
ga számára kéri megitéltetni. Arról a 82 holdnyi földről van szó, amely 215 
darabban fekszik a Szentegyhazi, Kanaszkuti es Kápolnái dűlőkben. A 181 
volt jobbágy fejenként 12o négyszögöltől 1 hold 112o négyszögölig terjedő 
parcellákat bir, és irtásföldjeik csak tévedésből maradtak ki az 1848-ban 
Ítélettel befejezett irtásbért követelő perből. Panaszképpen felhozzák a 
volt jobbágyok azt is, hogy 1847-ben előbb kiskönyvecskéiket vette el 
tőlük az uradalom, amelybe szolgálataik teljesiteset irtak, majd Csipoi 
és Szarkaberki dűlőben fekvő irtásföldjeiket is. Végül Fejér megye Alis- 
páni Bírósága a következő Ítéletet hozta: a jobbágyság volt faizasi ha
szonélvezete fejében az erdőbecsü alapján kiadtak 147 hold erdőt az un. 
Fiatalos erdőből. A helyszínt illetően tehát a volt, jobbágyok kívánsága 
szerint jártak el, a mennyiséget illetőleg pedig a földesur kívánsága sze
rint. Az irtásföldeket az uraság válthatta meg, kifizetvén értük holdan
ként a 4 Ft irtásbért.

A határrendezés és tagosítás folytán elszenvedett hátrányok és igaz
ságtalanságok sokáig foglalkoztatták a csákberényi közvéleményt. Még 1893- 
ban is amiatt zúgolódtak, hogy a tagosztály alkalmával a faizás fejében 
járó erdőilletőség kiadásánál az uradalom megkárosította őket.^^ Az ed
digiekben ismertetett gazdasági helyzet mint kiindulópont szükségszerűen 
vonta maga után a községnek a század második felében bekövetkezett elsze
gényedését. Szántóik elégtelen voltán úgy próbáltak segíteni, hogy miután 
a községi telkes gazdák közös erdejét két dűlőben kihasították, és birtok- 
aránylag felosztották, az uj tulajdonosok kiirtották azokat. Még inkább, 
rre kényszerültek a zsellérek, hiszen többségük a belső telken kivül mind
össze 15-3o négyszögöl nagyságú káposztásföldét birt. Az 1868. év kezde
tén kiirtották a "Zsellérek erdő része" nevű dűlőt, fejenként 142-285 
négyszögöl szántót nyerve ily módon, amelybe kukoricát, krumplit, vala
mint mohart vetettek.

Az uradalom közforgalom céljából létesített 1893-ban egy közutat, 
amely a község K-i szélétől Gántra vezetett az uradalmi erdőn át. Ez volt 
az un. linia. Gróf Lamberg Ferencné erdei birtokán át a nánai erdőre és



-39-

onni't 1olytalól agosau ttokod községe vitt az a közlekedési ut, amelyet a 
kö/... lakossága is használhatott 1865-ig. Ekkor a csákberényiek sérelmére 
az uradalom az utat lezáratta. 1885-ben a község az alispántól kéri, hogy 
nyissák meg ismét a szegény lakosság számára, mivel számos család keres
hette meg favágással a kenyerét a nánai erdőben. Ezen az utón ugyanis két 
óra alatt el lehetett érni Bokod községet, mig Mór, Ondód /Pusztavám/ érin
tésével most 4-5 órát vesz igénybe az ut a nagy kerülő miatt.A Csákberény- 
ből Fehérvárra fával közlekedő fuvarosok viszont az un.Hegyháti utat hasz
nálták, amely a magyaralmási határ érintésével vezetett célja felé, és 
1892-ben ezt a közdűlőutat közlekedési, vicinális úttá nyilvánították a köz
ség lakóinak kérésére.

Az uradalmi erdészet a XX. század elején a következő konvenciós cselé
deket alkalmazta: 1 erdőmester és 6 erdész; uradalmi vadász, 9 erdőkerülő 
és 1 c s e l é d . M i v e l  pedig a nyulat és vaddisznót valósággal tenyészti az 
uradalom a község határában, határozattal kötelezi a község az uradalmat, hogy 
téritse meg az Orondon, a Páskumban /latin eredetű elnevezés: "pascuum" = 
legelő/ és az Öreghegyen okozott vadkárokat.A község vadászterületét évi 
8oo koronáért vette bérbe az uradalom.

1918/19 folyamán a szomszéd falvak népe már szinte teljesen kilőtte a 
Vértesből a vadat; állitólag mindössze 9 db szarvas maradt. Néhányan Csák- 
berényből is kimentek az erdőre vadászgatni titokban. Mig Gánton erdőt ir
tottak és a méterfát kocsin vitték Fehérvárra eladni, addig a sokat tapasz
talt és óvatos csákberényiek azt mondogatták, hogy nem jó vége lesz ennek:
"1848-ban is igy volt, akkor is hordták a fát, sőt a kastélyt is el akarták

18 /bontani apáink, de drágán meg is fizették."
A Tanácsköztársaság idején szocializálták az uradalmat, a gróf intéző

lett.
A község mindenkori jegyzője általában az uradalom érdekeit védte, mi

vel tőle függött gazdaságilag. Haszonélvezett ugyanis egy házikertet kegy
adományként /grationale/, és minden évben kért és kapott 15 méter dorongfát.
De a választásokon is felhasználta gazdasági hatalmát az uradalom: az 1926- 
os választások idején az uradalmi faosztás előtt kidobolták, hogy csak az 
kap fát, aki Zichy grófra adta le szavazatát.

A két világháború között az Actio Catholica helyi működésének egyik fő 
célkitűzése arra irányult, hogy elsősorban a katolikus lakosokat juttassa 
munkához. Működésének eredményeként az uradalmi alkalmazottak száma és val-
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lási megoszlása a. következokeppen alakult abban a közsegben, amelynek 60 
%-a református volt:

191o: 13 erdészeti alkalmazott közül 1 ref. és 12. kát.
192o: 1 ref. és 12 kát.
193o: 24 alkalmazott közül 4 ref. és 2o kát.
1935: 4 ref. és 2o kát.

A katolikus és református lakosság közötti ellentét szitása alkalmas 
eszköz volt arra, hogy elterelje figyelmüket problémáik igazi okaiból.

Gróf Merán Fülöp nagy adósságai csökkentésére 1934-ben engedélyt kapott, 
hogy 3 év alatt 15.000 ürméterfát kitermeltessen. A munkálatok elvégzését 
kiadta Kőnig zsidónak, aki Heves, Borsod megyékből 25o embert toborzott.
Ezek méterenként 80 fillérért és 1 db szalonnáért vállalták az erdőirtást. 
Egész télen át sátrakban laktak fenn a Csonka- és Kis Bükkben, amelyeket 
teljesen letaroltak.Csákvárról és Gántról is érkeztek ölfavágók, de a csák
berényiek kevesellték a bért, és egyelőre nem vállalták, 1 pengőt kértek. A 
fa szállítására kisvasutat építettek, és 1935-ben már a helyi lakosság is 
bekapcsolódott a munkába.Az embertelen körülmények között élő vendégmunká
sok sorait 1936 szeptemberében vérhasjárvány ritkította, emely a község la
kóira is átterjedt. Nyolc haláleset, számos kórházba vitel történt, sok sú
lyos esettel. A betegség elterjedésének oka a közegészségügyi rendelkezések 
elhanyagolása. Ekkor még sok községi háznál hiányzik az árnyékszék, s a 
szeptemberi melegben elszaporodó legyek terjesztették a fertőzést. A lakos
ság nem szerezte be a légyfogókat, nem lévén 4 fillérje erre a célra, a dok
tort sem hivták azonnal, mivel a rendelés 2,4o-be került, de nem tudtak 
5-6 pengőt fizetni a patikusnak sem. Az utolsó 18o favágó 1937 februárjában 
távozott véglegesen a faluból.

A II. világháború alatt az uradalom uj piacra talált a Móri Bányatár
saságban és a gánti bauxitbányában, amelyeknek nagy mennyiségű bányafát adott 
el.

A lakosság a leventék hadbavonulását elrendelő paranccsal egyöntetűen 
szembehelyezkedett. A behivasi parancsnak nem engedelmeskedők egy része fel
vonult a környező erdőkbe, es felvette a kapcsolatot az ejtőernyős szovjet 
pártizanokkal. A razziázó német és nyilas alakulatokkal szembeszálltak, és 
nehanyan meg is sebesültek. Rejtekhelyüket a nép később Partizán horhály-nak
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nevezte el, és mind a mai napig igy tartja számon.
A volt uradalmi erdőbirtokot 1945. julius 16—an allanii kezelesbe vet

ték. Az erdei legelőket is beleszámítva 3.o84 kát. holdat tett ki a volt 
gróf Merán-féle erdőbirtok csákberényi része. Kezelője az Államkincstár 
Erdészeti Üzeme lett.
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A DEBRECEN-KÖRNYÉKI ERDŐK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE*

Oroszi Sándor

"Debrecen felsőmagyarországi sza
bad királyi város Bihar várme
gyében. Végtelen sikság közepén 
terül el,ahol egy szál fát sem 
találhatni..."
/Diderot:Enciklopédia 1745/

A marxi tétel szerint a dolgok lényegét azok történetisége adja. Az er
dők történetének vizsgálata pedig különösen az erdő lényegének a kutatását 
jelenti minden erdőnek van múltja, jelene és jövője, és ez a fejlődés
nemcsak egy faöltő erdőváltozásának menetére, hanem a történeti fejlődés 
hosszú, évezredes korszakainak változásaira is vonatkozik.1* /Majer A. 1968./ 
Ezen szukcessziós változás meghatározza egy adott tájon az erdőgazdálkodás 
mikéntjét. "Az erdészettörténet összefoglaló fogalom, amely magában foglal
ja a tulajdonképpeni erdészet /gazdasági tevékenység/ és az erdőnek mint a 
növénytakaró egyik megjelenési formájának t ö r t é n e t é t / C . H a g e n  1967./. Az 
erdőgazdálkodás történetének a vizsgálata pedig elválaszthatatlan az adott 
területen élő nép történetétől, igy a debreceni erdők történetének vizsgá
latát sem lehet függetleníteni Debrecen város történetétől.

A rövid történeti áttekintést a következő csoportosítás alapján végez
tem el:

- az erdők birtoklásának története,
- az erdők kezelésének történeti leirása,
- az erdők felújítása,
- a fahasználat története,
- az erdővédelem történeti adatai,
- a Nagyerdő közjóléti használatbavételének rövid leírása.
A varos környékén ma is meglévő Tócó—ér völgye és az egykori nagy töl

gyes a régi időkben is alkalmas volt az emberek itteni megtelepedésére. /Az 
első településnyomok a IX-X. századból valók./ Természetesen ebben a korban

x Részlet ,fA debreceni Nagyerdő rekonstrukciós tervének felülvizsgálata 
és fejlesztése" cimű diplomatervből. /Sopron, 1981./
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még nem beszélhetünk az erdő birtoklásáról. A debreceni erdők első Írásos 
megemlítése 1235-38-ból való;és a Váradi Regestrum-ban olvasható.

A XIV, századig az erdők a varos állandó haszna Leltára álltak /bár van
nak földesúri birtokok is beékelve/, de 146o-62~ben már utalnak rá, hogy 
ezeket a város - a használaton túl - örök tulajdonul is birja. Hunyadi Má
tyás 146o. marc. 2o-án Budán kelt levelében megparancsolja debreceni tiszt
jeinek, hogy "a debreceni polgárokat az ő szülei által nekik adományozott 
erdők és a Hortobágy vizein való átkelőhely használatában ne akadályozzák” , 
és még ebben az esztendőben megerősítő levél alapján a hortobágyi erdők vé
delmét és tisztét, melyet azelőtt a debreceni királyi helytartóra ruházott, 
újra és örökre Debrecen városának adományozza, mert "ezeknek védelme is hat- 
hatósabbá válik általuk, semmint a mindig változó tiszttartók által" /Debre
cen város történeti levéltára Dipl. 199, szerint/.

A XVI. sz.-ban újra háborgatják az uradalombeli tisztviselők a várost 
az erdők birtoklásában, de János Zsigmond 1569-ben megparancsolja, hogy a 
Debrecenben szolgáló királyi hivatalnokok ne nyúljanak az erdő dolgához. 
1583-ban Báthory Zsigmond erdélyi fejedelemtől uj adományt nyer Debrecen a 
Nagyerdőre, amit a következő században /1656-ban/ I. Rákóczi György fejede
lem megerősít.

Mint láttuk;tehát az erdők birtoklásának egyik forrása az ősi használat, 
ami tulajdont is jelentett később a királyi, fejedelmi adománylevelek által. 
/A közös tulajdon a további századok során - a hajdú-jogrend alapján - közös 
használatot is jelentett./ Azonban ez csak egyik forrása - bár a legnagyobb - 
volt a város erdeinek.

A másik forrást a zálog utján a városhoz került területek jelentették.
A zálogként való megszerzésnek mindkét részről voltak ösztönző tényezői. 
Ösztönözte a birtokosokat a zálogba adásra, az hogy Debrecen szabad királvi 
városként /később szultáni városként/ viszonylag kedvező - és főleg biztos - 
feltételekkel vehette zálogba az erdőket. A várost azonban, mint földesurat, 
az 1542. évi XXXVI. törvénycikk gátolta az öröktulajdonjog szerzésében, te
hát birtokait jelentősen csak ideiglenes zálog révén növelhette. /Ez az er
dőszerzési mód főleg az erdőspuszták erdeit jellemezte./ A XIX. sz. eleién 
a Magyar Királyi Udvari Kamara adta bérbe a városnak az erdőspuszta néhány 
erdejét, lévén az királyi /császári/ birtok, bár korábban is a város hasz
nálta jelentős részét.

1853. május elsején életbe lépett az ősiség és egyéb birtokviszonyokat
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rendező császári nyilt parancs, ami a város számára is megnyitotta a bir
tokszerzés lehetőségét. Ezzel a város élt is: 1854-ben Debrecen küldött
sége megvásárolta a kincstártól a korábban zálogbirtokként birt erdőket.
Tehát a harmadik forrás a vásárlás volt. Ennek pénzügyi alapját a még 
1819-ben létesitett "földi, alap" jelentette. /Ennek az eredeti rendeltetése 
a kaszálóbirtokok jogi és területi rendezése volt./ Ezt használják azután 
fel a múlt század második felétől egészen a II. világháborúig az erdőbe be
ékelt magánkaszálók, -legelők és -erdők megvásárlására. /Ilyen alapon bir
tokcseréket is kezdeményeztek az erdőtagok közötti birtokosokkal, de ezt 
nem tekinthetjük forrásként, mert az erdőterület ezzel nem nőtt./

Az 1945-48 közötti időben a Nagyerdő /és az erdőspuszta erdeinek nagy 
része is/ állami tulajdonba került. A Magyar Állam, mint tulajdonos rész— 
ben városi, részben államerdészeti rendelkezésbe adta ezeket az erdőket, 
amely alapja a mai erdőgazdálkodásnak Debrecen környékén is.

Az erdők kezeléséről, felügyeletéről a már emlitett, Mátyás király ál
tal kiadott rendelet is megemlékezik.Azonban az erdő felügyeletét, kezelé
sét ellátó személyzetről egyéb Írásos megemlékezések csak a XVI. sz.-ból 
vannak.Ekkor az erdőkerülőket, - csőszöket úgy emlitik, mint azokat,akiktől 
nem kell dézsmát szedni.A város szolgálatában álltak, felettük a városi fő- 
biró gyakorolta a felügyeletet. A fát a rőzsebiztosok adták ki a XVII. sz.- 
tói. 1684-ban a tanács megválasztotta valamelyik szenátort erdőinspektornak 
/"Inspector Sylvan"/, akinek a feladata az erdőcsőszök felügyelete /u.i. a 
XVII. sz.-tól már állandókat fogadtak, főleg a fakitermeléssel érintett te
rületekre/. Ezen túlmenően a kitermelésre vonatkozó utasitások betartatása 
és a pénzbefizetés intézése is az ő hatáskörébe tartozott. /Ez az erdőinspek
tori beosztás egészen 1816-ig fennállt./

A XVII. sz.-ban kezdetét vette azonban az állam - az Udvar - beavat
kozása is. Ebben a században a beavatkozás megtestesitői a királyi biztosok 
voltak. /A biztosokat az 1715. XXXVI.t.c. alapján küldték a szabad királyi 
városokba a tisztujitás felügyeletére./ Kamarai rendeletek alapján leíráso
kat, térképeket készitettek Debrecen erdeiről is, valamint felügyeltek, be
leszóltak az erdők kezelésébe. Szerepük a XIX. sz. elején nőtt meg, amikór 
is erdomesterek alkalmazására kötelezte a kamara Debrecen városát. Előtte, 
meg 18o9-ben, 3 kerületre osztotta az országot, amely kerületek élére fő- 
erdoinspektorokat nevezett ki. /Debrecen a temesvári erdőfelügyelethez tar
tozott./ Ezzel teremtették meg az erdőmesteri, hivatal bevezetésének lehe
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tőségét. Ugyanis az erdőmester kamarai hivatalnok volt. Tanult erdész, de 
benne a város csak az idegent, udvari hivatalnokot latta. Naavirth Vincét 
az 1816-ban kinevezett első erdőmestert végül is a város elmarta, de ezzel 
mégsem tudta megakadályozni az erdőmesteri hivatal megujitását.

A királyi biztosok révén a kamara elfogadtatta Debrecennel az erdő
mesterséget. Az erdőmester teremtette meg Debrecenben a modern értelemben 
vett erdőgazdálkodást. Nem szűnt meg, csak átalakult és súlyából vesztett 
az erdőinspektori hivatal. /Erdőbirónak nevezik ekkor már őkét./ Az erdő
mester mellett képviselték a városi érdekeket. A városi érdekeket képvisel
te a szenátusból megválasztott erdősuperinspektor is, de ez tiszteletbeli 
állás volt inkább.Az erdőmester alá indagátorok /erdőszök/ voltak beosztva, 
akik a tényleges erdészi munkát végezték. /A könyvelés a praktikánsra - ké
sőbb kancellistának is nevezték - volt bizva./ A rőzöebiztosok vágy kommi- 
száriusok a faosztást intézték. /Rőzsebiztosok már korábban voltak./ Az er
dők őrzését az erdőpásztorok - csőszök-végezték a XIX. sz.-ban is, immár 
a XVI* óta. Felettük a városi tanács gyakorolta a felügyeletet, akár
csak a tavaszi hónapokban fogadott / a VIII.sz.-tói kezdődően megemlített/ 
tűzőrök felett.

Ilyen volt tehát a XIX. sz.-ban a debreceni erdőgazdálkodás vitele, 
felügyelete. Lényeges változást hozott az 1879. XXXI.t.c. által előirt 
rendszeres gazdasági üzemtervezés, amikor az üzemtervek lettek az alapjai 
a Debrecen környéki erdőgazdálkodásnak is.

1918-tól lo éves szerződés alapján állami kezelésbe kerültek a debre
ceni erdők. Az anyag- és pénzkezelésen kivül az erdészeti munkákat is az 
államerdészet volt köteles végezni.

A felszabadulás után a belső, ami Lenin-parknak nevezett része a Nagy
erdőnek imegmaradt tanácsi /kertészeti/ kezelésben, mig a. külső•részeken a 
Hajdúsági Erdőgazdaság Debreceni Erdészete, jelenleg pedig /197o-től/ a Fel
sőtiszai Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság Debreceni Erdészete /újabban Park
erdészete/ gazdálkodik a MÉM Debreceni Állami Erdőrendezősége felügyelete 
mellett.

Az erdők felújításának a kérdése csak a XVIII.sz.-ban jelentkezett. 
Ekkor a gazdasági fejlődés miatt Debrecenben is fainség keletkezett. A kör
nyező erdők nem tudták fával ellátni a várost. Nem megfelelően ujultak fel 
a vágások után - akár sarjról, akár pedig makkról - ligetessé, bozótossá 
vált az erdő, jó fatermésre nem lehetett számítani. /Azonban az erdők tény-
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leges területe is csökkent 1771-től 1832-ig a felére!/
A felújítással való törődés legelőször úgy jelentkezett, hogy a vágás 

után "tilalmasnak” /legeltetést, szántóföldi művelést megtiltottak/ hirdet
ték ki a területet. Sárjról és makkról várták az ujulatot. Már 174o-ből 
van azonban ilyen rendelkezés is: "A Nagyerdőn és Apafáján található puszták 
makkal vetessenek bé és körül árkoltassanak.M A XVIII. sz. második felében, 
akárcsak az ország egyéb részein, a fűzzel való erdősitést szorgalmazták.Az 
előbb emlitett adatra hivatkozva, mégis a XVIII. és XIX. sz. fordulója kö
rül csökkent legjobban az erdőterület Debrecen környékén.

1822-ben létesítettek faiskolát /ahol a fűzön és a kocsányostölgyön 
kivül hársat, nyarat, feketefenyőt, gledicsiát is neveltek/, amivel megte
remtődött a mesterséges felújításhoz az alap. Ezt a mesterséges felújítást 
azonban nem győzték fogadott alkalmi munkaerővel, igy aztán 1843-tól kezdve 
egészen a felszabadulásig a vákáncsos rendszer jellemezte Debrecen erdőgaz
dálkodását. A vákáncsos családostól kint lakott az erdőn /ez sok kárnak a 
forrása volt/, legfőbb kötelessége a gondjára bizott területen - a várostól 
kapott csemetével - az erdősités végrehajtása. A beerdősitett, és főleg a 
még be nem erdősitett területen - amit szintén a város szántatott meg - me
zőgazdasági növényeket termesztett /ebből harmadnyi dézsma a várost illet
te/, amiért tulajdonképpen az erdősitést végezte. Csaknem kizárólag akácosok 
keletkezetek a vákáncsosok működése folytán. Azonban a századvégi gazdasági 
helyzet azt eredményezte, hogy egyre több család került abba a helyzetbe, 
hogy vákáncsosnak volt kénytelen jelentkezni, egyedüli megélhetési lehető
ségként. Persze, nem is mindig a becsületesek és a legdolgosabbak. Hiába 
nőtt meg ekkor az erdőn lakó vákáncsosok száma, hasznuk nem nőtt. Úgyhogy 
szigorú szabályzatott kellett számukra 19o6-ban alkotni. De ez továbbra sem 
tudta megakadályozni /éppen az általános gazdasági helyzet miatt/ a vákán
csosok számának növekedését.Szükség volt rájuk, fel is vették őket, de a vá
rosnak /az erdőknek/ nem a kintlakó vákáncsosok jelentették a hasznot, ha
nem a munkájuk, amit egyre több panasz ért. 192o-ban meg kellett állapitani, 
hogy a városi erdőkben jelentős erdősítési hátralékok vannak. Ezt már nem 
lehetett megoldani az erdőtelepitők számának növelésével, hanem munkájuk 
hatékonyságát próbálták az 1923-ban életbe lépett uj határozattal növelni. 
Szigorúbb feltételeket hoztak ebben./Például saját csemetekertjében kellett 
a vakancsosnak a csemetét megtermelni, csak a már beerdősitett területen 
termelhetett - köztesként - mezőgazdasági növényt. A tartható háziállatok
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számát is szigorúan maximálták. Valamint igyekeztek olyanokat felvenni, 
akik nem költöztek ki az erdőbe lakni./ Azonban ez sem biztosíthatta az 
erdősitési hátralékok leküzdését a két világháború között. S bar az erdő— 
hivatalok által ültetett, gondozott erdősitések aránya megnőtt, de igy- sem 
tudtak lépést tartani a kitermeléssel.

Változás az államosítás után következett be az erdősitési hátralékok 
felszámolásában, illetve a Nagyerdő rekonstrukciójában. Az ötvenes években 
a belső területeket /mai Lenin-park/ a városi kertészet alátelepitéssel - 
főleg suhángméretű anyaggal - próbálta megujitani./Kevés sikerrel./ A kül
ső részeket pedig ebben az időkben még nfagyárnak” tekintették, úgyhogy 
nemesnyár-ültetvények és akácosok keletkeztek ekkor.

196o-ban következett be lényeges jobbulás. A Városi Tanács az Erdő- 
gazdaságot bizta meg a Nagyerdő rekonstrukciójával /a Lenin-parkpt ille
tően/, illetve az erdőgazdasági kezelésben lévő részeken is az őshonos 
kocsányos tölggyel való erdősités mellett döntenek. 1968-ban megerősitik 
azt, hogy a Lenin-parkot is erdőgazdasági módszerekkel kell felujitani, 
valamint határozatot hoznak egy 2o éves fejlesztési ütemterv készítéséről. 
Ennek alapján készitette el Lesznyák József nyugalmazott főmérnök "A Deb
receni Parkerdő 2o éves Fejlesztési Tervé”-t. Ennek az időtartalma: 
197o-1989.

1972-ben 3o éves távlatra szóló terv készült: ”Debrecen megyei város 
zöldövezeti, bel- és külterületi erdősitési terve” , melyet - a Debreceni 
Tervező Vallalat zöldövezeti terve alapján - a MÉM Állami Erdőrendezőség 
Műszaki Irodájának Fásitást Tervező Osztálya készitett el. Valamint fog
lalkozik még az erdősitésekkel - részben - a Debreceni Tervező Vállalat 
által készitett és 1973-ban kiadott ”Debreceni Nagyerdő fejlesztési terve” . 
/Munkám - a kiirás alapján - az 197o-ben készült Felujitási Tervben fog
lalt előirások megvalósulásának a vizsgálata volt./

Á fahasznalat a Debrecen környéki erdőkben az ember megtelepedésével 
elkezdődött. Mindenki szabadon vágta, használta az erdő fáját. Egészen a 
XVI. sz.-ig nem talalunk utalasokat arra, hogy ebbe beavatkozott volna a 
hatóság. Ebben a században intézkednek először arról, hogy az erdő melyik 
részéből lehet vágni a fát.

16o7-ben rendelkeznek arról, hogy a faszükségletét a polgár köteles 
bejelenteni a városnak, aki - a kivágás nagyságától függetlenül - egy bi
zonyos összeg befizetésére kötelezte. Később nem vált rendszeressé ez a
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befizetési kötelezettség. De a XVIII. sz. derekától kezdve már szigorúan 
megszabott; a befizetés a kitermelt fa mennyiségével arányos.

l65o-ben emlitik legelőször az illetménykent jaro fát — ekkor a fobiro 
kapott ami azután végig terheli a debreceni erdőket. Az 166o-as években 
már találunk utalásokat a vágásfordulóra, de továbbra is a rendszertelen 
flvágásbesorolás,! volt a jellemző. Változás a XVIII.sz. végen - kamarai uta- 
sitásra - következett be.Ekkor meghatározták, hogy melyik debreceni erdőnek 
milyen minőségű fát kell adnia, ennek alapján osztották be a vágásokat. Gya
korlatilag ezzel megteremtődött a vágásfordulós kezelés. A Nagyerdőnek épü
letfát kellett szolgáltatnia, igy aztán viszonylag magas vágásfordulót ha
tároztak meg rá. /Megjegyzendő, hogy ezek a vágásfordulók csak a város tu
lajdonában lévő erdőkre vonatkoztak. Természetesen a zálogként birt erdők 
kitermelése volt az első, hiszen ki tudja, meddig rendelkezik veié a város
- a használatért viszont a dijat fizetni kellett./

Ujabb változást az 1879-es erdőtörvény hozott. A gazdasági üzemtervek
ben tölgyre /8o éves vágásfordulóval/ és akácra /3o éves vágásfordulóval/ 
gazdálkodási osztályokat állapítottak meg. Ékkor vette kezdetét a Nagyerdő 
közjóléti hasznosítását célzó intézkedések zöme is, amelynek eredménye aztán 
századunk első felében kezdett igazán megmutatkozni. Ugyanis a Nagyerdőn a 
tölgy - és akác-üzemosztály mellett a parkerdőre külön üzemosztályt állíta
nak be. "Amely a parkerdő különleges rendeltetésénél fogva a parkírozás fo
kozatos keresztülvitele, a szépészeti és kulturális érdekek miatt szálaló 
üzemben kezeltetik, amellyel a szép faegyedek megkimélhetők és a parkírozás 
akadályozva nincsen” .

1945 után a jóléti erdőgazdálkodás érdekeinek vetették alá a fahasz
nálatot a Nagyerdő belső területén, aminek kiterjesztése folyamatban van a 
Nagyerdő egész területére.

Mint már a kezeléssel kapcsolatos részben utaltam rá, a személyzet nagy 
részét főleg csak az erdők védelme miatt alkalmazták. Legelső és legnagyobb 
feladatuk a falopások megakadályozása volt. Ahogyan nőtt a faszükséglet 
/es csökkent az erdők által produkált fatömeg/, úgy szigorodtak a fában 
kárt okozók büntetései. A lopások azonban nem csökkentek. Végigkísérik a. 
Debrecen környéki erdőket századunkig.

1553-ban rendeletet hozott a város a ritkának számitó nyár, kőris és 
juharfák kivagasa, pusztítása ellen. 1641-ben már egyik fafajról sem szabad 
letörni az ágakat, csak a rozsét összeszedni. /Amiért fizetni kell - ezért
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volt a rőzsebiztos/. Ebben a században kezdték kitiltani a makkoltatókat 
a friss vágásokról, sőt a tűzvédelem ügye is napirendre került. /Karlevá
gással torolták meg az erdőben tüzet okozók bűnét./

A XVIII.sz.-ban ujabb szigorú intézkedéseket hoztak a falopások meg
akadályozására, de a városi jegyzőkönyvek szerint továbbra is volt kit a 
törvény elé idézni ebben a2 ügyben. Természetesen - mivel legszebb erdője, 
legtöbb épületfát adó birtoka volt a városnak - a Nagyerdőt féltették leg
inkább. Úgyhogy 1745-ben a* tanács döntött "A Nagy Erdő, hogy jbban con- 
serváltassék, árokkal kellene körülvenni." Ebből a kívánságból még ennek a 
századnak közepén 1 öl széles és 5 láb mély árok készül a Nagyerdő "conser- 
váltatása" végett.

Bár a szűkebben vett Nagyerdőt csak kis mértékben érintette, de feltét
lenül szólni kell a legeltetéssel kapcsolatos védelemről is. Ez okozta a 
legtöbb problémát az elmúlt két évszázadban a debreceni erdőkben, s ennek 
utókövetkezményeit részben még ma is nyögik ezek az erdők. A makkoltatáson 
kivüli téli legeltetése az erdőknek az 175o-es években kezdődik és egyre 
tömegesebb lesz, egyre több kárt okoz. /Pedig ebben a században -az 1971 évi 
LVII.t.c. - hoztak törvényt az országgyűlésen az erdőpusztitás megakadályo
zására./ Ez okozza - az előzőekben már említett - elligetesedést, az erdő
terület csökkenést,de a fák gyenge növekedését is. 1818-tól, bár ez is tilos 
volt, az addig kaszálóként használt tisztásokat kezdik feltörni. Nő az er- 
donlakók szama, no az allatallomány: az erdőben egyre több kárt okoznak.
/Nem szabad elfelejtenünk, hogy ennek az egyre intenzivebb mezőgazdasági 
kihasznalasnak a demográfiái okokon túl gazdasági okai is voltak./ Úgyhogy 
Fekete Lajos már 1887-ben ezt kénytelen megállapítani: "A kaszálás természe
tesen az évenként jobban-jobban megritkitott erdőre is kiterjedt s a tisz
tásokon a szántás-vetést is űzték a magukat befészkelt polgárok. Ahol 
a szántás-vetés az erdő szélén s a kaszálás az erdőben már régóta folyt, ott 
az erdő nagyobb fái tetejüktől lefelé lassanként kiszáradnak, lombozatuk 
feltűnően meggyérül..

Miért nem tudta a város megakadályozni az erdők ilyenirányú kiélését? 
Legelőször is azért, mert Debrecen mégiscsak évszázadok óta az állattartás 
egyik fo helye a Kárpát medencében,ezzel pedig -bármilyen nagy szükség volt 
is rá -az erdőgazdálkodás nem vehette fel a versenyt .Örültek, ha a tilalmas
nak kihirdetett vágásokat meg tudták óvni - a főleg télen - az erdőben, er
dők közötti tisztáson legelő szarvasmarhák és juhok ezreitől. Ez a do-
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lognak a gazdasági oldala, mint kényszeritő erő, amit ugyan próbáltak szi
gorúbb -enyhébb, jól-rosszul végrehajtott rendeletekkel mérsékelni, de ezt 
egy jogi korlát is akadályozta. Ugyanis egészen a II# világháborúig a deb
receni erdőket /a Nagyerdő, Apafa és Ohat kivételével/ a város régi belte
rületén házzal és az erdőkben kaszálóval rendelkező birtokosok javára le- 
geltetési szolgalom, a belterületen házzal nem biró kaszálóbirtokosok javá
ra pedig kaszáltatási szolgalom terhelte. /Ennek a bonyolult szolgalomrend
szernek az alapját az a vásárlás képezte, amikoris a Kamarától a város meg
vette a zálogként használt területeket. Saját magának nem volt elég pénze, a 
cíviseknek - a befizetés fejében - alzálogként kiadta az erdőközti kaszáló
kat. Amiknek 1897-ben tulajdonosai lettek, de roiiidként felet seregnyi szol
galom terhelte./

Egyébként az erdők kaszáltatási és legeltetési mellékhaszonvétele és 
az ezzel kapcsolatos károk a felszabadulás után sem szűntek meg könnyen és 
egyszerre.

1939-ben /az 1935/IV.t.c .-ben megfogalmazott természetvédelmi szempon
tok alapján/ a Nagyerdő egy részét védelem alá veszik. 1952-ben az Országos 
Termeszetvedelmi Tanacs engedelyevel ezen védett területen fakitermelést 
végeztek, ami pótolhatatlan veszteséget okzott a flórában. 1959-től 87 ha 
védett, az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal felügyelete mel
lett.

Az erdővédelemmel kapcsolatosan még meg kell jegyezni a következőket.
A tűzkárokon túl már a XVIII.sz.-tói jelentős szélkárokat említenek meg a
korabeli feljegyzések. Az idős fákat a fakin támadja már évtizedek óta /ami
ellen csonkitással próbáltak védekezni még a háború után is/, a tölggyel
való felújítást pedig a cserebogár pajor akadályozza - szintén évtizedek 
óta.

Végezetül a Nagyerdő közjóléti hasznosításának történetéből néhány 
gondolat. 1794-ben egy királyi biztos vetette fel, hogy mulatót kellene lé
tesíteni a Nagyerdőn.Ennek a lehetősége csak a következő század elején te
remtődött meg, amikor is betemették a Nagyerdőt védő árkot. 1826-ban épül 
fel^a Vigadó, valamint egy fürdőház is. Ettől az időtől számíthatjuk a Nagy
erdőnek a közjóléti célú birtokbavételét. Az 186o-as években a debreceni 
Emlékkert Társúlat szorgalmazza az erdő belső részeinek parkszerű kialakítá
sát, majd a század végén /1898-99/ elkészül egy szabályozási térkép. Ezen 
már feltüntettek néhány létesítendő intézményt is, az 19o7-ben elkészült
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szabályozási terv alapján pedig megépült egy szanatórium. A két világháború 
között uj szabályozási terv készült /1928-3o/, de már előtte felépült a 
Nagyerdőn a klinika, az egyetem épülete, majd a stadion és a korcsolyapálya 
is. 1938-ban ^ é p í t e n e k  egy víztornyot, az egyetem épületének szomszéd
ságába pedig templomot. A Nagyerdő erdőterületének a csökkenésében változást 
a felszabadulás sem hozott. 1947-ben ugyan ujabb terv született, de az öt
venes években idekerült az állatkert, a vidámpark, sót a Biogal-gyárépüle-4 
te is. A faállomány csökkenését, a zöldterület kisebbedését végül is csak 
az 1961-ben elkészült uj rendezési terv próbálta megakadályozni. 197o-ben 
pedig általános, mindenre kiterjedő rendezési terv lépett életbe. Ennek a 
legfőbb célja az, hogy a már Nagyerdőbe települt intézmények ne növelhessék^ 
az erdő- és zöldterület rovására területüket. Valamint ez volt az alapja az 
itt lévő erdőállomány rekonstrukciós tervének is, és az erdőbe telepitett 
közjóléti célzatú berendezések építésének, kialakításának.

Röviden áttekintve a századokat a debreceni erdőgazdálkodást illető
en, láttuk, hogy a Diderot-féle Enciklopédia megállapítása nem igaz. Igenis 
jelentős erdőbirtokkal rendelkezett a város, ami 45.29o kataszteri toldat 
tett ki legnagyobb kiterjedése idején, de 2o ezer kh alá soha nem esett. 
Napjainkban 14 ezer ha feletti a város határában lévő erdők összterülete, 
ez k b . 32 %-os erdősültségét jelent, ami egyedülálló az alföldi városok kö
zött .
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ÁSOTTHALOM JELENTŐSÉGE AZ ALSÓFOKU ERDÉSZETI OKTATÁSBAN*

Dr. Kollwentz Ödön

Hogy Asotthalom jelentőségét megérthessük, az iskolao oktatás kezdése 
előtti korhangulatot is ismernünk kell.

A XVIII. század végén az erdők tervszerűtlen használata súlyos követ
kezményekkel járt, az erdők területe rohamosan csökkent, az erdők védelme 
elsőrendű feladattá vált. 1797-ben Keszthelyen már volt egy magán erdész is
kola, de az erdészét államilag jóváhagyott oktatása csak a XIX. század ele
jén 18o8-ban indult meg Selmecbányán. Az innen kikerült szakemberek még job
ban látták azt, hogy szakmailag képzett segédszemélyzet nélkül a tervszerű 
erdőgazdálkodás nem valósitható meg. Döntő év volt az 1851-es esztendő,mert 
ekkor foglalt állást a Magyar Erdész Egylet egy erdészeti tanintézet fel
állítása mellett erdészeti segédszemélyzet nevelése céljából. Még 32 év 
küzdelme kellett ahhoz, hogy az első erdőőri szakiskola kapuit megnyissa.
Ezt a kívánságot alaposan meg kellett indokolni, igy az OMGE /Országos Ma
gyar Gazdasági Egyesület/ 1863. október 2-án tartott közgyűlésén jegyző
könyvileg lerögzítette, hogy Maz erdőművelésre nálunk eddig nem fordittat- 
ván kellő gond és szorgalom, erdeink legnagyobb részben vagy minden számí
tás nélkül meggondolatlanul pusztittatnak el, vagy kellőleg értékesíteni 
nem tudván a legjobb, legerőteljesebb erdeink túlélik magukat s legszebb 
hasznukat az idő emészti meg. Ezzel okolták meg a Rimaszombaton felállí
tani tervezett erdőőri szakiskola szükségességét; pénzt azonban erre biz
tosítani nem tudván, az iskolát nem nyitották meg.

Az erdészet akkori nagyjai annyira komolyan vették a szakképzett er
dőőrök iránti igényt, hogy Fekete Lajos és Illés Nándor már 1873-ban f,A 
közerdész, gyakorlati utmutatás az erdészeti műszaki segédszemélyzet szá- 
mára, egyszersmind az erdészet rövid vázlata kisebb birtokosok és gazdasá
gi tanintézetek számára" cimen tankönyvet adtak ki a leendő erdőőrök számá
ra. Ezt követően 1876-ban Fekete Lajos a leendő erdészeti iskola részére 
mai nyelven szólva részletes tantervi utasítást /utmutatót/ állított össze.

x Elhangzott az 1983. okt. 11—i szakosztályülésen.
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A Magyar Erdész Egylet 1866-ban Országos Erdészeti Egyesületté alakult 
és lo évre rá, 1876-ban létesitett Szakoktatási Bizottság /tagjai: Fekete, 
Bedő, Hoffmaiin, Wagner/ 1877. évi november 27-en tartott ülésén javaslatot 
tett két erdőőri szakiskola felállítására /Liptóujvár, Szekszárd/ a magas- 
hegységek és a dombvidékek számára történő erdőőrök képzésére. Pénz hiányá
ban ez sem került megvalósitásra, igy helyette az igazgató választmányban 
olyan javaslat született, hogy egy kincstári erdőgondnokságban legalább a 
gyakorlati.szakképzést inditsák be sürgősen. A Szakoktatási Bizottság ezzel 
a javaslattal nem értett egyet és legalább egy erdőőri szakiskola sürgős 
felállítását kérte és ennek mihamarábbi megvalósithatása végett közgyüjtés 
indítását javasolták.

Az iskola felállítására a lökést az 1879. évi XXXI.törvénycikk, a má
sodik erdőtörvényünk adta, amelynek 37.§-a szerint a törvény életbe lépte 
/188o. évi julius hó 1./ utáni lo éven belül, tehát 189o-ig a kötött forgal
mú erdőbirtokok /egyházi, hitbizományi, stb./ kizárólag szakvizsgázott er
dőőröket alkalmazhatnak. A törvényben lefektetettek végreliajthatása érdeké
ben adták ki a 25.347/188o. FM számú utasitást az erdőőrök szakvizsgája tár
gyában. Ez az utasitás 1918-ban is még érvényben volt.Ezek a szakvizsgázott 
erdőőrök azonban nem mutattak elég felkészültséget a fejlődő erdőgazdálkodás 
kívánságainak maradéktalan teljesítésére, igy az 1881. évi junius 11-én tar
tott OEE választmányi ülésen az erdőőri szakiskolák kérdését sürgős ügynek 
nyilvánították.

Az események ezután már gyorsan peregtek. Az ugyanezen évi /1881/ de
cember 18-iki egyesületi közgyűlés elnöki beszámolója egy az Alföldön felál
lítandó erdőőri szakiskola felállítását jelentette be. A közgyűlés a beje- 
lentest nagy örömmel fogadta, ugyanakkor meglepődtek, mert az előzményekben 
sehol sem volt található egy alföldi iskola felállításának a gondolata, s 
mert az Alföld volt az, ahol az erdősültség igy az erdőbirtokosok erdőőrök 
iránti igénye a legkisebb volt. A másik váratlan hir pedig az volt, hogy az 
arviz-sujtotta Szeged varosa megfelelő helyet és nagyobb anyagi fedezetet 
biztosított, sót 3 szegeny, de jo tanuló részére alapítványi helyet létesí
tett egyenként 15o Pengőforint összeggel.

A szegedi árvíz utáni újjáépítés kormánybiztosa és az OEE elnökének azo
nos személye: Tisza Lajos, továbbá a szakoktatás nagy harcosa Bedő Albert 
országos főerdőmester munkásságának tulajdonítható Szeged áldozatkészsége.
De a Delibláti-homokpuszta beerdősitésénök nagy feladata is nyomós indok
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ként szerepelt az iskola helyének a megválasztásában.
Minthogy az iskola létesítéséhez felajánlott területek és az anyagi 

segítség megfelelő volt /az iskolához az OEE, Szabadka varos es a Magyar 
Általános Biztosítási Társaság jelentékeny anyagi hozzájárulsát adtak/.meg
kezdődhetett az iskola építése. Az OEE évtizedes harca tehát eredménnyel 
járt és 1882-ben meg is kezdték az épületek felhúzását az északi szélesség 
43°16’és a keleti hosszúság 37016’ alatt átlag 114 m-re a tenger szintje 
fölött. 1883-ra a két főépületi: és a hozzájuk tartozó melléképületek elké
szültek úgy, hogy 1883 október lo—én az iskola kapui a tanitasra megnyíl
tak. A földművelés-ipar-és ^kereskedelmi miniszter 675o/1883 szám alatt ki
adott "Erdőőri Szakiskola Alapszabályzata" az egy-egy évfolyamra felvehető 
tanulói létszámot a 12 főben állapította meg.

Az oktatás folyamán felmerült elhelyezési hiányosságok miatt 1889-ben 
a meglévő főépületeket egy épületrésszel még megtoldották, 19o5—ben pedig 
egy uj főépületet emeltek. így az iskola kivánalmaknak megfelelő elhelye
zést nyert és ahogy ma mondanánk a millieu-pedagógiának is kiválóan megfe
lelt. Az iskola évtizedeken keresztül ezzel az épületrendszerrel fungált 
amely két tanteremből, 2 háloszábából, 2 mosdó- és fürdőszobából, 2 gyüjte- 
ményteremből, 2 irodahelyiségből, 2 tanári szobából, 1-1 ebédlőteremből, be
tegszobából, dolgozóteremből, és a tanárok illetménylakásaiból állt.

Az iskola akkori jelentőségét a ma szakemberei talán fel sem tudják fog
ni, pedig ez azt jelentette, hogy az eddig magánúton tanuló, 3 éves külső 
előgyakorlattal rendelkező. - a képességtől, a felkészítéstől és a szorgalom
tól függő - nagyon eltérő tudásu erdőőrök helyett, az iskolai kötöttségben 
rendszeres oktatásban részesülő tanulók, ugyanazon szakmai elvekkel, közel 
azonos tudással felvértezve kerültek szolgálati /munka/helyükre. Hogy mi
lyen nagy jelentőséget tulajdonítottak á szakmai körökben az iskolának, 
azt az is igazolta, hogy megnyitásán Bedő Albert országos főerdőmester, az 
erdészeti ügyek minisztériumi vezetője személyesen megjelent. De bizonyí
totta az erdőőri szakiskola fontosságát az is, hogy I. Ferenc' József ki
rály szegedi látogatása alkalmával az ásotthalmi erdőőri szakiskolát is 
meglátogatta. Ha abba a korba képzeljük magunkat, ez rendkivül nagy jelen
tőségű megtiszteltetése volt az iskolának. A királylátogatás emlékét őrizte 
sokáig a Királyhalom-ra változtatott név is./Csak zárójelben jegyzem meg,hogy 
175 éves fennállása alatt selmeci főiskolánk, illetve soproni egyetemünk 
mindössze egy államfői vizitációt kapott: 193o-ban nagybányai Horthy Miklós
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kormányzónak látogatását a soproni evangélikus liceum felavatása kapcsán./
Az iskolában folyó oktatás részben Fekete Lajos 1876-os oktatási ter

vére épült. Első igazgatója Révész Károly m.kir•főerdész lett, aki az okta
tás beindításának terhével küzködve 1884. évi január hó 31-én elhunyt. A 
földművelés-ipar- és kereskedelemügyi miniszter az iskola ideiglenes veze
tésével Illés Nándort bizta meg, akinek a nevéhez fűződik az iskola akkori 
oktatási és szolgálati rendjének a kialakítása. Az első oktatási évet Illés 
Nándor befejezvén, régi szolgálati helyére visszatért.Ezután 2 évig Földes 
János, majd 5 évig Chrenóczy Nagy Antal, s 1891-től csaknem az első világ
háború befejezéséig Teodorovits Ferenc vezette az iskolát, őt követték 
Fodor Gyula, Erdődy Miklós, Pető János, Dr. Szőnyi László, Tuskó László, 
végül Dózsa József.

Kezdetben az igazgató mellett két-két évre egy-egy oki. erdész /erdő
mérnök/ tanársegédként telj esitett szolgálatot, akiknek munkáját egy m.kir. 
főerdőőr szolgálatvezető segitette. Minthogy az oktatás erősen gyakorlati 
volt, szükségesnek látszott az oktató személyzet kétvévenkénti váltása 
azért, hogy a gyakorlati élettől el ne szakadjanak.

A két tanulmányi év alatt Bedő Albert "Erdőőr, vagy az erdészet alap
vonalai" és Kőnig István "Vadőr" cimű könyveit oktatták.

Szeged városa által az iskolai oktatás céljára juttatott 75,6 kát.hold 
/43,51 ha/ beltelek, 52 kát.hold /29.93 ha/ legelő és 665,51 kát.hold 
/383.o ha/ erdősitendő terület felhasználása úgy történt, hogy a beltelken 
az oktatási és az egyéb épületeket, a 13,7 kát.holdas /7,88 ha/ botanikus 
kertet /parkot/ és a 26,87 kát.holdas /15,46 ha/ csemetekertet alakították 
ki.Ez utóbbinak a területét tekintve ma nagyüzemi csemetekertnek nevezhet
nénk.

A csemetekertben minden tanuló két 4oo—4oonégyszögöles, összesen o,5 kát. 
holdas /o,29 ha/ csemetekerti táblát kapott gondozásra, amelyen az összes 
előforduló csemetekerti munkákat egymaga önállóan végezte.A tanulók által 
itt végzett munkák és azok eredménye az elméleti és a gyakorlati jegybe 
egyaránt beszámitottak.

A csemetekert és az iskola fenntartási költségeit 1897-ig az Országos 
Erdei Alap, ezután a FM-tárca biztosította. A csemetéket a közületek /köz
ségek, közbirtokosságok/ teljesen ingyen kapták, a magánbirtokosokat pedig 
pusztán a csemeték szállítási költsége terhelte. A vasút a kopárfásitásra
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küldött csemetéket gyorsáruként kedvezményesen szállította.A csemeték csoma
golását úgy végezték, hogy azok 2—3 hetes szállítást is minőségi romlás nél
kül elviseltek. Ezeket a munkákat is a tanulók végezték. 1914-ig az iskola 
fásítás céljaira 23,5 millió csemetét küldött szét az ország különböző ré
szeibe.

Az iskola számára "erdőterületnek kihasított rész eredetileg tisztás, 
illetve itt-ott o ,2 zárlatu fehér- és feketenyár csoportokból állt, amely 
ősidőktől fogva legeltetés alatt volt". Az 1884. évben keszitett első üzem- 
terv 651,76 kát. holdat /375.o9 ha/ erdőnek, 7,4o kát. holdat /4,26 ha/ er
dei rétnek, 6,35 kát.holdat /3,65 ha/ útnak és nyiladékként tárgyalt. 15 év 
alatt, 1899-ig 42o,71 kát.holdat /242,12 ha/ erdősítettek be.

Az iskola és a tanyasi nép kapcsolatát biztosította az, hogy az erdősí
tés mezőgazdasági közteshasználattal történt. A közteshasználó 3 évre kapta 
a területet a rajta lévő fa ortolásos /tuskóirtásos/ kitermelési kötelezett
séggel. A kitermelt fa fele az azt kitermelő köztesművelőé volt. Az irtás 
utáni első évben valamilyen kapás növény /burgonya, dinnye, répa/, a máso
dik évben pedig kalászos termelése volt kötelező. A második év végén /őszén/ 
végezték el az erdősitést gödrös ültetéssel úgy, hogy 65 cm mély, és 45 cm 
széles gödrökbe 15o x 15o cm-es hálózatban erdősitettek. A harmadik évben a 
sorok között ismét kapás növényt termeltek.

A fafajok megválasztása a talaj színétől, emelkedési viszonyaitól, és a 
talajt boritó lágy szárú növényektől függően, mai szemmel is nézve, korszerű
en történt. Szükség esetén talaj gödör-ásást is végeztek /termőhelyfeltárást/.

A kapott tapasztalatok és eredmények alapján az alkalmas fanemek mennyi
ségének és fajának megállapitása alapján "tervvázlatot" készitettek.

A fakitermelésből az iskola részére járó fele részét a szakiskola terü
letén volt kis faraktárba szállították, ahol a tanulók azt sarafigolási gya
korlatként ölekbe rakták, továbbá a fa kiseladásánál segédkeztek.

A munkára nevelésre és a munkafogások elsajátítására az iskola nagy gon
dot forditott. Ezzel az volt a cél, hogy a tanulók a kétkézi munkát becsül
jék és majdan mint kerületvezetők a munkák szakszerű elvégzésére a munkáso
kat /napszámosokat/ megtanítsák. Ez egyúttal azt is célozta, hogy az erdei 
napszámosoktól megkívánható napi teljesítményt is ismerjék.Az erdei munká
sok aki or mdg csak napszámbérben dolgoztak,

A tanulók a szolgálat ^ető főerdőőr közvetlen irányit,-v ival felváltva
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külső és belső szolgálatot teljesitettek.A fegyelem katonás volt. Ezt az 
is elősegítette, hogy a tanulók a kincstári erdőőrök részére rendszeresi- 
tett egyenruhát kaptak, amelyet a tanulóknak az iskolától kapott szemelyi 
/nyilvántartási/ számukkal kellett megjelölniük. A külső foglalkozások al
kalmával munkaruha viselése volt kötelező. Ilyenkor esős időben csizma, 
szárazidőben pedig bakkancs viselését irták elő. A ruhák kisebb javitását 
a tanulók maguk végezték. A használhatatlanná vált ruhadarabok bemutatása 
mellett égy jó ruha kiszolgáltatását kérhették.

A tanulók részére szükséges egyenruházati tárgyakat és lábbeliket az 
engedélyezett költségkereten belül úgy kellett biztositani, hogy az uj ruhá
kat és a lábbeliket minden tanuló részére azonos időben lehessen kiadni. A 
házilag meg nem javitható ruhadarabok és a lábbelik rendbetételét az iskola 
szabója, illetve cipésze végezte.

Talán nem érdektelen a tanulóknak az iskolai fegyelmet és a nevelést 
szolgáló szolgálati beosztását is megemliteni.

Csapatvezető: az iskola fegyelmi ügyeiben és munkamenetében közvetle
nül segédkezett, a különböző sz olgálatosok munkáját ellenőrizte. Megbizását 
az igazgatótól kapta. Ez rendszerint olyan másodéves tanuló volt, aki ta
nulmányi, magatartási és gyakorlati vonalon kitűnt.

Heti ügyelétes: vasárnap reggel 8 órától a következő vasárnap reggel 
8 óráig végezte a kapuk zárását, nyitását, ébresztett, gondoskodott a ta- 
karodóról, végezte a petróleum-lámpák gyújtását, oltását.

Szobaparancsnok: ügyelt a szobarendre, a tanulók egymás közötti tisz
tességes viselkedésére. Megbízatását az igazgatótól kapta.

Házmester: feladata volt az étterem tisztán tartása, evőeszközök gon
dozása.

Szobamester: tartotta tisztán a hálószobákat, a tantermeket, a folyo
sókat, mellékhelyiségeket. A szobamester munkáját a tanulók annyiban segí
tették, hogy minden tanulónak a saját ágya alatt ki kellett sepernie. A 
szobamestert a szolgálatvezető főerdőőr jelölte ki.

Napos: a hálótermeket nappalra bezárta, a tantermek kulcsait őrizte, 
szolgálata az ébresztőtől és pedig nyáron reggel 4 órától, télen 5 órától 
az esti takarodóig /1/2 9 óráig/ tartott.

Szertáros: feladata a szertárak rendbentartása volt. Az igazgató ez
zel havonta más-más tanulót bizott meg.
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Fürdős: a fürdőhelyiségeket tartotta rendben, gondoskodott a fürdőviz 
felmelegítéséről. Váltásuk hetenkint történt a szolgálatvezető főerdőőr be- 

osztása alapján.
Telepes: reggel 5 órától, illetve 6 órától /télen/ a sötétedésig az 

iskola területét őrizte, irányitotta a hivatalos látogatókat és megakadá
lyozta azt, hogy illetéktelenek az iskola területére beléphessenek.

Éjjeli őrjárók: éjjelenként négyen egymást váltva végezték az iskola 
területének az őrzését. Ha valaki ebben a szolgalatban 3 Ízben vétséget kö
vetett el, azt az intézetből, mint megbizhatatlant, tehat erdoórnek alkal
matlant kizárták.

Műhelykezelő: az iskolai tanműhely szerszamainak a kezeleset es tisz
tántartását végezte.

Szivattyú és gépházkezélő: gondoskodott a viztartalyok megtöltéséről, 
a vizcsapok téli befagyásának meggátlásáról.

Irodatakaritó: hetenkénti váltással a szolgálatvezető főerdőőr jelöl
te ki.

Irodai szolgálatos: az iskola másodéves tanulói egymást valtva segítet
tek az iskolai adminisztrációiban, főként ügyiratmásolást, iktatást végez
tek.

Erdei szolgálatos: a tanulmányi erdőben védelmi és segédszolgálat vég
zése a kerületvezető erdőőr irányitása mellett, szolgálati könyv vezetésé
nek kötelezettsége mellett.

Meteorológiai megfigyelő szolgálatos: a meteorológiai állomás felál
lítása után rendszeresitett szolgálat, időszakonkénti váltással.

A fentiek ismeretében nem lehet azon csodálkozni, hogy az iskolából ki
került szakembereket a gyakorlat szivesen fogadta.

Az iskola jelentőségét és tekintélyét tovább növelté az is,- hogy a föld- 
művelés-ipar és kereskedelmi miniszter a szakemberképzésen kivül az iskola 
részére azt a feladatot is adta, hogy "az intézet kezelése alá bocsájtott 
erdőbirtokon végzett erdőgazdálkodás a szomszédos birtokosoknak útmutatóul 
szolgáljon, hogy a különféle belföldi és külföldi értékes fanemek meghono- 
sitása és nagyobb mértékben való telepitése által szemmel látható eredménye
ket felmutatva követésre találjon; végül, hogy az erdőőri szakiskola keze
lése alá tartozó nagy terjedelmű csemetekertekben nevelt 1 ’̂ lönféle rdei fák 
a birtokosok között ingyen történő kiosztása az ország kopár területeinek 
befásitását elősegitse".
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1898-tól az iskola tanárai és tanulói a tudományos kutatásokba is bei Tp- 
csolódtak.Az iskola ugyanis ettől az évtől kezdve a Selmecbányái Központi 
Kisérleti Állomás külső kisérleti állomása lett /1265o/1897. Fm. sz. ren
delet ./ Idézet a Szeged-Királyhalmi m.kir.Erdőőri Szakiskola 1912 évi is
mertetőjéből. Az erdőőri szakiskola egyszersmind "Erdészeti külső kisér- 
leti állomás" is. Kisérletei a külföldi fanemek megtelepitésén kivül az 
alföldi erdőgazdaság, különösen az akác erdőgazdaság körébe tartozó min
denféle elméleti és gyakorlati kérdések megoldására vonatkoznak.

Egyik elsőrangú meteorológiai állomása, amely az erdészeti kísérleteket 
szolgálja a park mellett, teljesen nyilt területen van elhelyezve, laikus
ra is látványosság számba mehet. A fehérre festett sodronykeritésen belül 
4oo m2-nyi területen középen áll a messziről feltűnő 18 m magas szélvitor
la szélerősség mérővel, körülötte fehér kis angol bódékban a száraz és ned
ves hőmérő, hygrometer, párolgásmérő, maximum-minimum hőmérő; ezek mellé 
sorakozik az insolatios minimum hőmérő, mellette az 5,15,3o,6o,12o cm mély- 
reállitott talajhőmérséklet-mérők s végül a csapadékmérő.

Párhuzamosan e nyilt területen felállitott meteorológiai állomással a 
másik állomás bent az erdő fái között van felállítva s azokkal a műszerek
kel felszerelve, amelyekre az erdő hatással van.

Az erdészeti kísérletek és megfigyelések rzolgáíatában áll az intézet 
parkja, csemetekertje és erdeje is, ahol a folyó kísérleteket évek óta vég
zik.

Az erdoori szakiskola ornithologiai megfigyelő állomás is és egyszersmind 
madarvédelmi telep.

1921-ben az iskola külső kiserleti állomásként működni megszűnt.
Említést érdemel az is, hogy a kutatás első ténykedéseként már 1898- 

bán 18o m mélységig talajfurást végeztek, amiből kitűnt, hogy 1-2 m vastag 
gyengén agyagos homokréteg fölött laza homok található.

A központi kisérleti állomással való kapcsolat a többek között abban 
is állt, hogy a tanulókat a fenológiai megfigyelésekbe is bekapcsolták és 
ezeket az adatokat a központ részére továbbították.

Ugyancsak jelentős eredményeket ért el az iskola a homoknak akác és 
egyéb fafajokkal való erdősitésénél. 1914-ben mar "az iskolának páratlan 
sikerei vannak a homoki erdészeti kísérletek terén", l^zel kapcsolatban meg 
kell einlekeznunk Kiss Ferencről, aki szakmai tanácsaival segitette az is
kola munkáját.
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A kötelességtudásra való nevelést nagyon jól segítette az iskola meteo
rológiai állomása, amely a 9oo-as évek elejétől az országos meteorológiai 
hálózat állomásaként működött. Az észleléseket naponta azonos időpontokban 
kellett az észlelés végzésére kijelölt tanulóknak eszközölniük. Kár, hogy 
az állomás 1976-ban megszűnt.

Meg kell említenünk az 19oo-as és az 191o-es éveket, amikor is a pári
zsi, illetve a bécsi világkiállításokon az iskola szemléltető eszközeivel 
vesz részt. Tiszteletre méltó ténykedés volt egy végeredményben tanyasi, 
annakidején eléggé nehezen megközelíthető helyen levő iskolatol.

Az iskola a nevelésével egy bizonyos erdész Öntudatot is adott a tanu
lóinak, jogosan többnek, szakmailag jobban felkészültnek tartották magukat 
a szakvizsgázottaknál. Nagyobb anyagi igénnyel léptek fel, amit a kisebb 
erdőbirtokosok nem szivesen elégitettek ki. Általános volt a vélemény, - 
és ez az iskolai oktatás részére dicséretet jelentett - hogy az iskolai ok
tatás többet ad, mint amit a gyakorlat kivánt. Az erdőőri szakiskolai kép
zést védelmébe vette Roth Gyula a selmeci erdészeti akadémia akkor még ta
nársegédje, amidőn rámutatott arra, hogy "nem az iskolai képzésben, hanem 
az erdőgazdálkodás külterjességében van a hiba11. Azt azonban el kellett is
merni, hogy a védelmi szolgálat ellátásához a szakiskola elvégzése szükség
telen. A nagyobb uradalmak vezető szakemberei viszont szükségesnek látták 
az erdőőrök műszaki segédszolgálatuk jobb ellátását biztositó tudásuk meg
erősítését, mert az uradalmak részére az erdőtörvényben előirt üzemterv sze
rinti kötelező erdőkezelés és esetleg az üzemterv készitése nagyobb műszaki 
tudásu erdőőröket, altiszteket kivánt. így kezdődött az erdészeti szakok
tatás átszervezése 19o8-ban, majd a gyakorlat kívánságára 1914-ben az erdő
becslés és az erdőrendezés külön tárgyként való oktatását is megkezdték.

Az első, szerencsétlenül végződött világháború az erdészeti* oktatásra 
is rányomta a bélyegét. Az általános elszegényedés az oktatás színvonalát 
lecsökkentette, az iskolai szorgalmi idő 1 évre csökkent. /Ugyanakkor né
hány évig ki5zépfoku erdészeti oktatás is folyt./ Ez az oktatási forma az 
Erdőről és ci természetvédelemről szóló törvény életbelépéséig állott fenn.

Az 1935. évi IV. te. érvényétől kezdve /hatályba lépett 1935. évi au
gusztus hó 1-én/ 1949-ig töretlen az iskola működése. Az erdőőrök régi kí
vánsága teljesült azáltal, hogy az uj, az erdőtörvény rendelkezéseinek meg
felelően ismét 2 éves szorgalmi idővel megnyíló, magasabb szakképzettséget 
adó iskola nevében az ”alerdesz” , 1946—tói pedig az "erdész” címet kapta és
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m int ilyen alerdészeket, illetve erdeszeket bocsajtott ki falai közül.
195o-1953-ig politikai meggondolásokból rövid lo hónapos, 1 éves erdésze
ti tanfolyamok váltakoztak.

1954-1958-ig az iskola erdészeti gépészképző szakiskolaként működik. 
1955-ben az iskola önállósága megszűnt és a Debrecenből Szegedre helyezett 
erdészeti technikum gyakorlati oktatási bázisa is lesz. A technikumi növen
dékek szakmai gyakorlataikra Ásotthalmára vonultak ki tanári kisérettel.

1958-ban ismét visszakapja önállóságát és 19.69-ig igényes erdész-okta
tás folyik az iskolában. A szorgalmi idő maradt a 2 év, legalább 2 éves 
előgyakorlat után. Az innen kikerült tanulóknak eredetileg beosztott erdész—%
ként való alkalmazását tervezték, de olyan jó szakgárda került ki az isko
lából, hogy a legtöbbjük önálló kerületvezetést kapott.

Az ásotthalrai szakiskolánk az egyetlen olyan erdőori szakiskola, amely 
alapitásától kezdve eredeti helyén működött közel loo éven át, vagyis az 
iskolatipus megszűnéséig.

Az ásotthalmi szakiskola az erdészeti gyakorlatban tiszteletet és meg
becsülést érdemelt ki.Az iskolából kikerült szakemberek legnagyobb része az 
életben a helyét jól megállta, mert az oda nem valókat az iskola időben el- 
távolitotta. Jó ajánló levél volt az ásotthalmi szakiskolai bizonyitvány,il
letve képesitő vizsga bizonyitvány,Az iskola hirnevének alapja a tanszemély
zet oktató munkája és szakmai ténykedése volt. Igazgatói és tanárai között 
országosan ismert és becsült szakemberek voltak, igy Illés Nándor, Teodo- 
rovits Ferenc, Gyarmati Endre, Takács Ferenc, Dózsa József, Tuskó László, 
Pető János, Borsi Ferenc, és még néhányan. Az iskolából kikerülő szakember 
az oktatók tükörképe!

A szakember nevelés annak ellenére, hogy az iskola története folyamán 
az egyes iskolatípusok hol lassabban, hol gyorsabban váltakoztak, töretlen 
maradt. Nem érdektelen felsorolni az ásotthalmán működött szakiskola-tipu- 
sokat:

1883-19o8 2 éves erdőőri szakiskola 1 év utógyakorlattal, utána képe- 
sitővizsga;

19o8-1918 2 éves erdőőri szakiskola 1 éves előgyakorlattal, az iskola 
befejezése után képesitővizsga letétele;

1918-192o 1 éves erdőőri és vadőri szakiskola erdőgazdasági munkások 
és alkalmazottak számára;

192o-1935 1 éves erdőőri és vadőri szakiskola 1 éves előgyakorlattal,



-62-

utána képesitővizsga;
1935-1946 2 éves alerdész szakiskola 1 éves előgyakorlattal, az iskola 

befejezése után képesitővizsga letétele;
1946-1949 2 éves erdész szakiskola 1 éves előgyakorlattal, az iskola 

befejezése után képesitővizsga letétele;
1950-1951 lo hónapos szaktanfolyam szemináriumi oktatással, utána 

vizsga;
1951-1953 lo hónapos szaktanfolyam órarendes oktatással, utána vizsga;
1953-1958 Erdészeti gépészképző szakiskola;
1958-1969 2 éves erdész szakiskola 2 év előgyakorlattal, utána szak-

*
vizsga;

1969- Erdészeti Szakmunkásképző Iskola.
Az egyes tipusu erdőőri szakiskolák célját a rendeletek pontosan elő

írták, amik az oktatás részére irányelvül szolgáltak.
1883-19o8-as iskolatípusnál: "Két év alatt az erdészeti segédszolgálat

ra olan egyéneket nevelni, akik az erdő telepítésében, gondozásában, védel
mében és kihasználásában olyan elméleti és gyakorlati tudást szerezzenek, 
hogy felettesük utasításait végrehajtani képesek legyenek". /675o/1885 FM;/

19o8-1918-as iskolatípusnál; "Rendszeres elméleti és gyakorlati oktatás 
utján az 1879. évi XXXI.te.értelmében teljesítendő erdőőri teendők végzésére 
alkalmas egyéneket neveljen.A tanulók a tulajdonképpeni erdővédelmi teendő
kön kivül a műszaki segédmunkálatokban is elegendő jártasságra tegyenek 
szert s az erdőgazdaság körében okszerűen űzhető vadtenyésztés terén a va
dászat gyakorlására nézve is kellő ismereteket szerezhessenek". /6542o/19o8. 
FM./

Az iskola vezetés kívánatosnak tartotta, hogy a tanulók egy egyszerű 
vadászfegyverrel rendelkezzenek.

192o-1935-ös iskolatípusnál; "Rendszeres iskolai, főleg gyakorlati ok
tatás utján az erdőgazdaságok részére olyan egyéneket neveljenek, akik az 
erdőtörvényben foglaltak értelmében teljesítendő erdőőri és vadőri teendők 
ellatasara alkalmasak es képesek legyenek arra, hogy a tulajdonképpeni erdő— 
vedelmi es vadori teendőkön kivül egyrészt az erdőgazdaságban reájuk háruló 
munkákat végrehajtsák, másrészt okszerű vadtenyésztési, vadápolási és vadá
szati teendők vegzesere kellő ismereteket és gyakorlati jártasságot szerez
zenek." /11956/192o FM./
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1935-1949-es iskolatípusnál; "Az erdőgazdaságok és a vadgazdaságok ré
szére alerdészeket neveljen, akik a gazdasági és műszaki segédszolgálat nem 
különben az erdővédelmi és vadvédelmi szolgálat elírásához a szükséges és 
a törvényekben megszabott követelményeknek is megfelelnek és megfelelő szak- 
képzettséggel rendelkeznek. *V2996o/1936 FM./

1958-1969-es iskolatípusnál: "Alacsonyabb beosztásban lévő erdőgazdasági 
dolgozók szakmai továbbképzése". /44/1958 FM./

Az ásotthalmi iskola jelentőségét emeli, hogy az erdész-oktatás 81 évé 
alatt 1883-tól 1885-ig, majd 1918-tól 192o-ig, végül 1958-tól 1969-ig össze
sen tehát 15 évig az ásotthalmi szakiskola volt az egyedüli erdész szakem
bert képző alsófoku szakiskola.

Az első világháborút követő összeomlás miatt az utódállamokból való át- 
település következtében a hidasligeti erdőőri és vadőri szakiskola tanulói 
az 1918/1919-es tanévet Királyhalmán fejezik be.

Az eltelt loo évből 81 éven keresztül történt erdész képzés és 19 éven 
át erdészeti szakmunkás képzés, végeredményben az iskola mindvégig erdészeti 
szakképzés szolgálatában állt.

A 81 év alatt 2o49 erdőőr, alerdész, illetve erdész, tehát erdészeti 
képzettségű szakember hagyta el az intézetet. És pedig:

1883-tól 192o-ig 541 fő
192o-tól 195o-ig 877 fő
195o-től 1954-ig 252 fő
1959-től 1968-ig 379 fő

1883 és 192o között átlag évi 15 fő, 192o-tól 195o-ig átlag 29 fő,
195o és 1954 között átlag 63 fő, végül 1958 és 1968 között átlag 42 fő 
kapott az iskolától képesitést.

Az, hogy az erdészet a kornak megfelelően fejlődni tudott, az azoknak 
az iskolából kikerült szakembereknek is köszönhető, akik az ott kapott alap
ra épitve a központi elgondolásokat, az uj élet kivánalmait a gyakorlati 
életbe át tudták ültetni.

A múlt zárt társadalmi felepitése nem tette lehetővé azt, hogy az is
kolából kikerült szakemberek tanulmányaikat tovább folytathassák. Ez csak 
1945 után vált lehetővé, amikor is a továbbtanulás lehetősége a jó képessé-
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gű erdészek részére is megnyílt es közép, sőt esetleg felsőfokú végzett
séget is szerezhettek.

Az alsófoku szakoktatás végleges megszűnése után az iskola uj felada
tot kapott, igy nem feledkezhetünk meg Ásotthalma jelentőségéről sem, mint 
az erdészeti szakmunkás képzés eleinte egyetlen centrumáról. Ásotthalom 
volt az, ahol 1954-ben az ország akkor egyetlen erdészeti gépészképző szak
iskolája megnyílt. Az akkor Csehszlovákiából importált MRP benzin-és ERP 
villanyfűrészek kezeléséhez gyors szakember képzésre volt szükség, ezért 
hathetes tanfolyamokat indítottak, amelyek elégnek látszottak a fűrészgé
pek kezelésének elsajátítására. Ez az iskola 1958-ig működött Ásotthalmán, 
amikoris a már előbb említett erdészeti szakiskolának adta át a helyét.

1969-ben Ásotthálmán is véglegesen befejeződött az erdészek szakisko
lai képzése és az akkor megszűnt sárvári erdészeti szakmunkásképző iskola 
helyett Ásotthalmán emelt szintű erdészeti szakmunkásképzés indult. Az is
kola célja volt,hogy "olyan szakmai általános ismereteket kell nyújtania, 
amelyek megfelelnek a gyorsan fejlődő termelési követelményeknek és előse
gítik az általános iskolát elvégzettek középiskolai tovább tanulását".

Az immáron a negyedik erdészeti szakmunkásképző iskola büszkén viseli 
főépületének homlokzatán az "Erdészeti Szakiskola" felírást. A szakmunkás- 
képző iskolák közötti vetélkedők alkalmával tiszteletre méltó helyezéseket 
értek el és a szocialista országok szakmunkásképző iskoláinak nemzetközi 
vetélkedőin is megállták a helyüket.

Az iskola fennállásának centenáriumára az öreg épületek megszépülték, 
modernizálódtak, sőt uj - muzeumi könyvtár - épülettel gyarapodott* Ehhég 
a fedezetet 16 erdőgazdaság által adományozott 1,5 millió forintos# továbbá 
Csongrád Megyei Tanács 3 millió forintos adománya biztösitott. Ag iskola 
ilyen fejlődése nem utolsó sorban annak agilis igazgatójának Frőhliéh And
rásnak is köszönhető.
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A LENTI ÉS A CSÖMÖDÉRI FŰRÉSZÜZEM ÁLLAMOSÍTÁSA 
Szakács László

A Lenti Fafeldolgozó Özem ma az ország egyik legkorszerűbb és legna
gyobb fűrészüzeme. 1946. julius 13.-án történt az állami tulajdonba vétele.
A fűrészüzemek államosítása - eddigi ismereteink alapján - jóval a Zala me
gyei üzemek előtt történt m e g , ^  és ez már megyei jelentőségű, sőt, 1946- 
1949. között országos üggyé vált. Az államositás idejének tisztázását és az 
azért való küzdelmet szeretnénk méltatni e tanulmányban.

A köztulajdonba vétel tulajdonjogi problémák miatt vált igen bonyolult
tá, ezért a fűrészüzemek régi tulajdonosát kellett megkeresni és bizonyíta
ni az államositás jogosságát.

A Kerkavölgyi Részvénytársaság /továbbiakban RT./ Lenti és Csömödér
Fűrészüzemét 1922-ben alapították.Az alapszabályzat szerint a "Kerkavölgyi
RT. esterházai bejegyzett cég az Esterházy hitbizománytói megvásárolandó
telkeken Lentiben és Csömödéren fűrészüzem,felállítását tűzte ki célul a
zalavármegyei erdőségek műfaanyagának minél intenzivebb feldolgozása érde- 

2 /kében." Esterházy Pál herceg, az ország legnagyobb hitbizományána.k tu
lajdonosa - a hitbizomány kötöttsége miatt - fűrészüzemet és ingatlant csak 
úgy szerezhetett, ha önálló jogképességgel rendelkező kereskedelmi céget 
alapit. Igy született meg a Kerkavölgyi RT., nagyrészt Esterházy Pál ma- 
gánvagyonából, illetőleg a hitbizománynak az őt személyében illető jövedelme- 
bői. Csak elenyésző részvény volt egyes alkalmazottak kezében.3  ̂ A cél 
az volt, hogy az előállított kész fúreszáru eladása révén a hitbizomány er— 
dői minél nagyobb hasznot biztosítsanak a tulajdonosnak.

Esterházy Palnak Dunantulon kereken loo.ooo kát. hold erdeje volt.^^
A 35.000 kát. hold kiterjedésű délnyugat zalai erdőgazdasága événte átlag 
25-3o.ooo m3 fenyő és lomb rönköt termelt, amit az RT. alapítása előtt 
kiszállítottak a megyéből, mert itt nem volt nagy fafeldolgozó üzem. Erre 
a faanyagra alapozták a fűrészüzemeket. A Kerkavölgyi RT. és a hitbizomány 
közt 1923-tól 1942 október 31-ig bérfűrészelési szerződés volt. A szerző
dést ezután évente hosszabbították meg, a legutolsó 1944/1945-ben termelt 
faanyagra vonatkozott. Az erdőgondnokságok által leszállított fát az RT. 
felfureszelte, de az értékesítésből befolyt többlet jövedelmet a hitbizo- 
many az erdőgondnokságai javára könyvelte.5/ Tehát igen szoros kapcsolat-
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nak kellett lenni az RT. és a hitbizomány közt, hiszen a haszonélvező mind
két esetben ugyanaz: Esterházy Pál.

Az RT. vezetésében kizárólag a hitbizomány alkalmazottai működtek. A 
fűrészüzemek felépitésében, az RT. vezetésében és felügyeletében kimagasló 
érdemeket szerzett a későbbi egyetemi tanár, Lámfalussy Sándor.^ Az ipar 
nélküli Lenti és Csömödér 'olcsó munkaerőt szolgáltatott az üzemeknek. Be
lőlük került ki később a szervezett munkásmozgalom magja.

1922-től 1945-ig a levelezésben legtöbbször "herceg Esterházy fűrész
telep Lenti és Csömödér"-t emlitenek, ami utalás a köztudatban lévő tulaj
donosra.^ Holott a fűrészüzemek hivatalosan részvénytársaság, bejegyzett 

g /
cég! Az állami szervek is sokszor ilyen néven szólítják leveleikben s
erre meglepő módon nem az RT. válaszol, hanem a hitbizomány valamelyik

9Vfelügyeleti szerve, vagy egysége. Tehát úgy viselkedik a két fűrészüzem, 
mint később látni fogjuk - az államosítás végrehajtásakor.Ezért fejtettük 
ki részletesebben.

A 6oo/1945. M.E. Földreform törvény egy csapásra megszüntette a nagy
birtok rendszert, kielégítette a parasztság évszázados földéhségét, de az 
erdészek régi követelése is teljesült. A loo kát.holdnál nagyobb erdők 
állami tulajdonba kerültek. Az erdőhöz tartozó üzemeket, fűrészeket, vasu
takat a végrehajtási rendelet értelmében erdőnek kellett tekinteni, és 
köztulajdonba venni, még akkor is, ha az erdőn kivül feküdtek.

Az egységesen kezelt állami erdők szakmailag és a népgazdaság igényeinek 
is jobban megfeleltek. Politikailag is jelentős tett volt, hiszen Zala me
gyében a felszabadulás után az első államosítok az erdészek, az első államo- 
sitott üzemek,, vállalatok az erdőgazdaságok voltak!11  ̂ A bányákat 1946. 
junius 26—an, a bankokat es az ipari üzemeket még később államosították. 
Megjegyzendő, hogy az erdőgazdaságok mint nyersanyag termelő /nevelő/, 
nyersanyagkitermelő /fakitermelés/, szállitó és nyersanyag feldolgozó /fű
részek/ egységként üzemelnek.

A zalai erdészek és a legfelső erdőgazdasági vezetők tudták, hogy az 
államosított erdőkből kikerülő faanyagot nem célszerű magánkézen lévő fű
részekkel feldolgoztatni, hiszen az ebből származó jövedelem kikerül az 
állam kezéből, pedig ez nagyon kellett az ország helyreállításához. Ezért 
mindent elkövettek, hogy bebizonyítsák, hogy a Kerkavölgy RT. az Esterhá
zy hitbizomány tartozéka, és igy államosítható.

Az 1945 ev végéig a legnagyobb erdőbirtokok államosítása befejeződött.
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Furcsa helyzet állt elő! Az Esterházy hitbizomány erdőit 1945 őszén álla
mosították, de a fafeldolgozó üzemét még nem lehetett.

E kettősség megszüntetése miatt már 1945. szeptember 22.-én a Zala
egerszegi Állami Erdőigazgatóság elvi állásfoglalást kér a minisztérium
tól, és kéri, hogy - ha már nem lehetett államosítani - az állam vásárol
ja meg az RT.-t.^^ A tárgyalások elkezdődtek és 1946. április 11.-re már 
elvi megállapodás jött létre, majd tervezetet készítettek az RT. bérbevé
teléről. A zalaegerszegi erdőigazgatóság is ilyen értelmű utasítást kapott 
a Földművelésügyi Minisztériumtól. Április 12.-re már kitűzték ugyan 
az állami tulajdonba vétel időpontját és elküldték az érdekelteknek a meg
hívókat is, de a fenti okok miatt ez elmaradt.
Az erdőigazgatóság azonban ebbe nem nyugodott bele és ujabb határidőt tű
zött ki.

A Magyar Állami Erdőigazgatóság - állami átvevő közeg - 1946. julius
13.-án - mint erdőgazdasági üzemet - állami tulajdonba vette a Kerkavölgyi

16/RT. Lenti fűrészüzemét, és még ugyanazon napon az RT. Csömödérben lévő
^  . 17/ üzemet is.
Az átadó RT. képviselője dr. Keglovics Béla igazgatósági tag. Az át

vevő a Magyar Állami Erdőigazgatóság képviseletében Kiss Lajos erdőigazga
tó, André Béla és Egri Károly erdőfelügyelők.

Jelen volt az Üzemi Bizottság képviseletében Mátyás István elnök, Tér 
István, Garai István és Fehér Jenő tagok. A Lenti Községi Földigénylő Bi
zottságtól Pála József és Tantalics József, a Csömödéritől Tamása József. 
Az RT. képviselője tiltakozott az állami tulajdonba vétel miatt, kétségbe 
vonta a kisajátítás jogosságát és hivatkozott arra, hogy az RT. tárgyalás
ban áll a magyar állammal a fűrészüzemek bérbevételéről. Ez már jelezte, 
hogy hosszú, kemény harc vár még az államosítás végrehajtóira. Megemlít
hető, hogy dr. Keglovics Béla még az államosítás előtti napon közölte Má
tyás Istvánnal, hogy "tiltakozni fog az állami tulajdonba vétel ellen, de

18 /ő ezzel ne törődjön, mert ez úgy is csak formális."
Az Üzemi Bizottság és a Községi Földigénylő Bizottságok az államosí

tással egyetértettek, viszont az illetményföldek ügyében vitába szálltak 
19/egymassal. A Lenti Fűrészüzem első, megbízott állami vezetője Sári 

Ferenc, a Csömödéri Fűrészüzemé Sommer István, akik a kinevezett állami 
vezető működésének megkezdéséig vezették az ü z e m e k e t . M é g  az átvétel
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napján, este, örömmel jelentette a Zalaegerszegi Erdőigazgatóság az álla-
. . 21 /mositast.
Az állami tulajdonba vétel napjától a Zalaegerszegi Állami Erdőigaz

gatóság hatáskörébe kerültek a fűrészüzemek. Szerepelnek a kimutatásokban,
költségvetésekben. A fűrészüzemeket és a vasútüzemeket egyesitették, az

. . 22/uj cimek: Lenti Fűrész- és Vasútüzem, Csömödéri Fűrész- és Vasútüzem.
A Lenti Fűrészüzem 1946. julius 3-tól julius 2o-ig - az átvétel időpont
jában is - javitás miatt állt.Ekkor volt a legnagyobb az infláció, a pénz 
vásárlóértéke minimálisra csökkent, ezért a dolgozók nem vették fel a fi
zetésüket 1946. junius 24-től. Visszamenőleg - az RT. helyett - az Erdő
igazgatóság fizette ki, uj forintban a dolgozók illetményét. Mivel az ál
lamnak sem nagyon volt pénze, ezért a Bánokszentgyörgyi Állami Erdőgond
nokság eladott 5oo m3 tűzifát a MAORT-nak, s ebből fedezték a fűrészüzemek
dolgozóinak fizetését és az üzemek beindulásához szükséges azonnali kiadá-

23/sokat. Lenti 3o.ooo.- Ft-t, Csömödér 35.ooo.- Ft-t kapott.
Az átvételkor pontos leltárt készitettek, melyből következtetni tudunk 

az üzemek akkori állapotára. Néhány adat a Lenti Fűrészüzemről:
- Területe az illetményföldekkel és lakásokkal 4o kh 921 négyszögöl.
- Az összlétszám lo6 fő, ebből nyugdijas 6 fő, szakmunkás 4 fő, óra

béres 87 fő, háborúban elesett vagy még nem tért vissza 9 fő.
- Nagyobb gépek: Rock István féle befalazott kazán 2 db.

Rock István féle 234 HP gőzgép.
Fridrich-Schmaltz automata köszörűgép.
Komnick féle 4ó HP gőzgép.
Gubits féle vízszintes keretfűrész.
Pini- Kaj féle lassú járatú keretfűrész*
Esterer 18" gyorsjáratú keretfűrész.
Esterer 24" gyorsjáratú keretfűrész.
Esterer gyorsszélező 2 db.
Esterer ingafűrész 2 db.
Gyalugépek, szalagfűrészek, körfűrészek, stb.

- Napi teljesítménye: 1926-ban 5o m3, 194o-45. között llo-12o m3,
1945. május 28—an 4o m3, az ev vegere elérték a 8o m3 gömbfa fű— 
részelését.

A Csömödéri Fűrészüzem kisebb teljesítményű, napi 16-18 m3 gömbfát fű
részeltek fel. A fenyőt Lentiben, a bükköt Csömödéren dolgozták fel.^^



Ahogy várható volt,az RT. megfellebbezte az állami tulajdonba vételt. 
Formailag jogosan hivatkoztak arra, hogy az RT. önálló üzem, és igy nem vo
natkozik rá a földreform törvény.A cégkönyvek megsemmisülése miatt letagad
hatták a részvények tulajdonosát és igy bizony a Zalavármegyei. Földbirtok-

✓ 26 /rendező Tanács 1946. julius 26-án nem hagyta jóvá az allamositast.
Az Erdőigazgatóság természetesen megpróbálta az államosítást jóváha

gyatni és ezért az Országos Földhivatalhoz fellebbezett. 1946. szeptember
5-én Kiss Lajos erdőigazgató Budapesten a fellebbezés visszavonására kapott 
utasítást. Még haza sem ért, már várta a távirat Barlai Ervintől, hogy a
"szóbeli utasitással ellentétben a Lenti Fűrészüzem ügyében benyújtott fel-

27/lebbezését nem szabad visszavonni." Most már Budapesten az országos
szervek is kezdtek foglalkozni ,a fűrészüzemek államosításával és az üzemel
tetésével .

Az üzemek azonban továbbra is állami vállalatok maradtak, sőt 1946. 
november 6-án és november 1.9-én, illetve december 13-án leltározást tartot
tak, és Lonkai János lett az uj első kinevezett állami vezető. Lonkai János 
nemcsak a Lenti és Csömödéri Fűrész- és Vasútüzem vezetését, hanem a Porszonr 
bati és Szécsiszigeti Fűrészüzem felügyeletét is ellátta. Az átadás - átvé
telre Budapestről, a Földművelésügyi Minisztériumtól és a MÁLLERD központból

28 fhárman is lejöttek, ami jelzi a fűrészüzemek jelentőségét.
Közben elég sokáig tartott az Országos Földhivatal állásfoglalásának

kialakítása a fellebbezés ügyében, mert csak 1947. március lo-én utasította
29 /el az államosítást az RT. ügyében.

Az Erdőigazgatóság azonban nem nyugodott bele az államosítás elutasí
tásába. Ujabb felvonás kezdődött. Zalaegerszegről indult el az ujabb fel
lebbezés és ezután már az országos szervek közt folyt a vita az RT. ügyében. 
1947. április 23-án a Zalaegerszegi Állami Erdőigazgatóság most már a Föld-o /
muvelésügyi Minisztériumhoz fellebbezett az államosítás ügyében. ° Igen ér
dekes ez a fellebbezés, mert részletesen feltárja a Kerkevölgyi RT. és az 
Esterházy hitbizomány szoros kapcsolatát. Külön ki kell emelnünk e felleb
bezésben és az előtte lévőkben is azt a határozott hangot, követelést, hogy 
az erdők államosítása utárl a feldolgozó fűrészüzemeket is minél előbb köz
tulajdonba vegyék.Ez 1945-47-ben igen haladó felfogás volt, hiszen még a 
baloldali fordulat előtt volt és csak 1948. márciusban történt meg a loo 
főnél nagyobb üzemek, vállalatok államosítása.31^

A fellebbezés először a MÁLLERD-hez került Budapestre, ahol Barlai
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Ervin ügyvezető igazgató 1947. április 25-én külön kéri a Földművelésügyi
Minisztert, hogy változtassa meg az Országos Földhivatal határozatát, meg-

32/jegyezve, hogy máskor is felülbiralt hatarozatokat.
A Kincstári Jogügyi Igazgatóség - aki képviselte a MÁLLERD-et - 1947. 

máius 2-án küldte át a Földművelésügyi Miniszterhez az összes iratot, ahol
33/1949. január‘19-ig vártak a határozattal.

Az üzemek továbbra is a Zalaegerszegi Állami Erdoigazgatosághoz tartoz
tak üzemileg és pénzügyileg egyaránt. 1947-ben kulturházat kezdtek el épí
teni Lentiben, amihez az Országos Tervhivatal nem járult hozzá, ezért a

34/MÁLLERD központ biztosította hozzá a szükséges anyagot.
Horváth Péter nA lenti fűrészüzem története’1 című munkájában igen szé

pen megirja a munkásság helyzetét és harcát az üzem alapításától napjain
kig. Ebben közli, hogy 1948. januárjában az államosítással kapcsolatos kérdő
íveket ő töltötte ki, amit a fémmunkás szakszervezeti központtól küldtek.

35 /Ezután pedig igy ir "1948. március 21-én már állami üzem lettünk."
Erről az időpontról eddig nem került elő dokumentum. Valószínű, hogy 

kérdőíveket küldtek, de államosítani nem kellett, hiszen ez már megtörtént
1946. julius 13-án, ha ez jogilag nem is volt rendezve.

A zalai erdészek nem érhették meg a fűrészüzemek államosításának jogi 
befejezését, mert 1948. december 2-án a Gazdasági Főtanács határozata alap
ján a Fűrész és Lemezipari Központnak kellett átadni a Lenti Fűrészüzemet.
A vasútüzem és a faraktár továbbra is a Zalaegerszegi Állami Erdőigazgató
sághoz tartozott. A jegyzőkönyvből kitűnik, hogy az üzem jogi helyzete még
nincs tisztázva a fellebbezések miatt, holott már egy másik állami válla- 

36 /lathoz került. A fenti időben, tehát egy átadás-átvétel zajlott le és 
37/  •nem államosítás. A fűrészüzem csak 197o. január 1-vel került vissza a

Zalai Erdőgazdasághoz.
1949. január 19-én végre befejeződött az államosítás jogi kálváriája.

A Földművelésügyi Miniszter véghatározatában helyt adott a fellebbezésnek.
”A felülvizsgálati kérelemnek helyt adok, az Országos Földhivatal véghatá
rozatát feloldom és a véghatározatokkal érintett lenti és csömödéri fűrész
üzemet az azzal kapcsolatos iparvasut és hozzátartozó felépítmények és üze
mi berendezéseknek az államkincstár tulajdonában való meghagyását rendelem."
A miniszter helybenhagyta a fűrészüzemek állami tulajdonba vételét.

Érdemes még néhány sort idézni, mert ez indokolja, megvilágítja a zalai 
erdészek küzdelmének helyességét az államosítás ügyében. "Az RT. olyan er-
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dőgazdasági ingatlannak minősül, amelyet meg kell váltani abban az esetben 
is, ha az erdő területén kivül van elhelyezve. Az üzemek a belőlük kiágazó 
iparvasuttal nemcsak üzemgazdaságilag, de területileg összefüggnek az álla
mi tulajdonba került loo kh-t meghaladó hitbizományi erdőgazdasággal, követ
kezésképpen... az államkincstár tulajdonába szállnak, még pedig a rendelet

38 /értelmében 1945 március 18-án." Itt válik világossá és egyértelművé az ál
lamosítás több éves bonyodalma!

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a Kerkavölgyi RT. Lenti és Csömö
déri Fűrészüzeme 1946. julius 13-án lett állami tulajdonba véve. Ezek Zala 
megye első államosított üzemei a felszabadulás után. Minden elismerést megér
demelnek az államosítás végrehajtói és azok akik végigharcolták - megalku
vást nem ismerve - a győzelemig.Az előkerült és ismertetett dokumentumok 
alapján próbáltuk bemutatni, hogy nem is volt olyan egyszerű az államosítás 
1946-1948-ban.

JEGYZETEK

1/ A zalai ipar államosításáról: D r . Bencze Géza: A szocialista termelési 
viszonyok kialakulása Zala megye iparában. Évkönyv 1979 MSZMP Zala megyei 
Bizottsága, Oktatási Igazgatóság. lol-116 o. Dr. Bencze Géza: Zala megye 
iparának története a felszabadulás után. Műszaki-Közgazdasági cikkek, ta
nulmányok 80. 32-33o. o.

2/ Zala megyei Leveltár /továbbiakban Z.m.L*/ Erdőrendezőség iratai 1945.
3/162 F.M. véghatározata. 3/68 Felülvizsgálati kérelem.

3/ Z.m.L. Erdőrendezőség 1945. 3/162. A részvénvek Keglovics Béla szerint 
Lámfalussy Sándor, Nagy Aladár örökösei, Baranovics Sándor, stb. tulaj
donában vannak, de lehet Esterházy tulajdonban is.

4/ Uj Magyar Központi Levéltár Budapest /U.M.K.L./ XIX. K. lgg. 1945. V.2 
8o797. Lámfalussy Sándor levele.

5/ Ugyanott 89788, 898o7, Z.m.L. Erdőrendezőség 1945. 3/68, 3/162.
6/ Gazdasági Pénzügyi és Tőzsdei Kompasz 1942-1943 évre Bpest. 1942.Szer

kesztette: Kallós János 714.o.Z.m.L. Erdőrend. 1945. 3/162.
7/ Példaként: Z.m.L. Andrassy Sándor üzemterve. 193o.
8/ Gazdasági Pénzügyi és Tőzsdei Kompasz 1942-1943 évre... szintén ugyanott.
9/ Z.m.L. Erdőfelügyelőség iratai 1945. 27+435. Levelek, válaszok.
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ÁTTEKTNTÉS AZ 195o UTÁNI CÉPESITÉSRŐL 

Dr. Hajdú István

E sorok szerzője 195o-ben, mint fiatal erdőmérnök, sok más társával 
együtt, a gyalufogas fűrészt, mint termelékenységet fokozó ujitást vette 
kézbe.

Az erdészeti gépesités terén a kibontakozás az ötvenes évek elejétől 
következik be.A fakitermelésben ekkor alkalmazzák először a csehszlovák 
két személyes MP-5o-es és MRP-53 motoros láncfűrészeket. Mivel ezek nagy 
súlyúk, illetve gyakori meghibásodásuk miatt nem váltak be, rövidesen álta
lános lesz az egyszemélyes Druzsba motoros láncfűrész. /A motoros fűrészek 
megszerettetése végett, a gépkezelőknek és a motoros fűrészes brigád tagjai
nak az első évben ugyanazt a munkabért fizették ki, mint a kézi fűrészesek
nek./

Ugyanebben az időszakban vezettük be a közelitésbe és a szállitásba a 
magyar DT 413-as, a szovjet Sz-loo-as lánctalapas traktort és a G 35-ös von
tatót, valamint a rakodás megkönnyitésére a Radó-Lelesz féle transzportőrt.

A traktorok mellett szükség volt még a lovas közelitési munkákra is,amit 
az "ERTI-féle” fogatos közelitő-kerékpárral végeztek.

Az erdőművelésben is erősödött a gépesités alkalmazása: az nERTI-félen 
egy és két soros csemeteültető gép, a Marton-féle sorközi művelő tárcsa, cse
metekerti vetőgép, 8-féle gödörfúró gép, 6-féle csemetekiemelő, illetve ápo
ló gép.

Az erdomuveles es a fakitermelés technikai bázisa állandóan erősödött, 
s megkezdődött az erdei feltárás, illetve feltáró utak épitése is, ami a gé
pesités sikerének nélkülözhetetlen alapfeltétele volt.
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A gépesités szinte "divattá vált", és általános lett a gépek üzemszerű 
alkalmazása. Megteremtődtek a továbbfejlesztéshez alapvetően szükséges szer
vezeti, szervezési, javitási és kiserleti bázisok.

A gépesités ekkor még műveletgépesités volt, aminek célja az erdei mun
kásoknak a nehéz testi munka alóli mentesítése tekintetében nem volt komp
lex, Még nem hatott vissza az üzemeltetési körülményekre, és a munkák szer
vezésének során ez számos ellentmondás hordozójává vált.

Ellentmondások voltak jellemzőek a bérezés, az ösztönzés rendszerében, 
és számos előfeltétel megteremtésében nem sikerült még az előrelépés. Ide 

sorolhatjuk a munkaruhával, a gépesített munkához való szerszámokkal, a meg
felelő kézieszközökkel való ellátás hiányosságait.

Azok a fizikai dolgozók, akik ezekkel az akkori viszonylatban nagy tel
jesítményű gépekkel dolgoztak, már csak úgy tudtak megfelelő er€».dményt el
érni, ha valóban erdészeti szakmunkásokká váltak. Érteniök kellett az erdé
szeti célok megvalósításához, de ugyanakkor az általuk kezelt gépekhez is.

Ekkor már ez lett a jelszó:
"Legyenek a favágók erdészeti szakmunkások!"
Az alapképzést az erdészeti szakmunkásképző iskolák, a továbbképzést pe

dig az érré a célra szervezett továbbképzések, tanfolyamok biztosították.
Ekkor már egyre inkább fokozottabb anyagi-erkölcsi megbecsülésben ré

szesítették a képzett, jól dolgozó erdészeti szakmunkásokat, elősegítették 
továbbképzésüket, letelepedésüket, lakásépítésüket, egyéb szociális prob
lémáik megoldását.
Munkaegészségügy terén biztosítják az erdészeti dolgozók egészségvédelmét, 
a munka- és védőruhák, védőételek, védőeszközök kötelező szolgáltatását, a 
védőberendezések felszerelését.

Ebben az előrelépésben nagy szerepe volt a szakszervezeteknek is.
Sztálin halála után, az eddigi merev, dogmatikus gondolkodást, a mind 

jobban erősödő közgazdasági szemlélet váltotta fel, és ez is elősegítette 
a fenti törekvéseket. Kezdett szabaddá válni a gondolkodás.

Az 196o-tól 197o-ig terjedő időszakra a gépesités további fellendülése 
a jellemző.

A Druzsba fűrészt felváltja a nyugatnémet Stihl-Contra.
Ennek bevezetése azonban nem volt probléma-mentes: a munkábavétel után 

már néhány évre a gépkezelők egy jelentős részénél vibrációs ártalom lépett 
fel. A német gyár hamarosan intézkedett, és gépeit vibráció-csökkentő fogan-
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tyuval látta el, illetve csökkentette a motoros fűrészek rezgésszintjét.
Az évtized vége felé kialakították az u.n. MAV" /vibráció ellen védett 
fűrészeket, az AV fogantyus Stihl Contrákat/, a Stihl o5o-eseket és más tí
pusokat .

A gépesítéssel több probléma is felmerült. A legszomorubb volt az,hogy 
a gépesités meghozta a maga áldozatait és mártírjait, igy pl. a kötélda
rus közelítésben, de a gépesített szállítások, a motorfűrészes fadöntések 
során is.

Mindez bizonyította, hogy a gépesités hatékony alkalmazása mellett 
egyre jelentősebb a nagyobb teljesítmény elérése, ugyanakkor dóhtő fontos
ságú az egészséges és biztonságos körülményeket nyújtó feltételek megterem
tése, valamint a dolgozókkal és azok egészségével való fokozottabb törődés, 
továbbá az igényeknek megfelelő tervezés és üzemelés.

Ebben az időszakban az átlagos éves fakitermelés - az előző időszak 
átlagához viszonyítva - jelentősen megnőtt.

A nagyobb teljesítmény elérése a gépesités viszonylag nagyfokú fej
lesztését kívánta meg. Ezt az erdei munkások állandó, fokozódó létszám- 
csökkenése is megkövetelte.

így ujabb erőgépek is jelennek meg, talán egy kicsit több fajta is, 
mint az egy ilyen kis országban gazdaságos lenne /PF-6, T-4K-lo, NDK RS-o9, 
Zetor 25 K, a magyar UE-28, Zetor 3oll, a magyar UE 5o, DT 413, Zetor 5o 
Super, Sz 8o-as, Sz loo-as traktor/, ami a javításnál /pótalkatrész/ jelen
tett problémát. Később ez még bővült az Unimog 4o5—ös vontatókkal és a ma
gyar DUTRA traktorok erősebb változataival.

A közelítésben nagyobb szerepet kaptak a TNP csőrlővel ellátott mező- 
gazdasági traktorok, majd az időszak vége felé DHP forwarderek dolgoztak né
hány TDT szovjet speciális közelitő traktor mellett.

A rakodasban A-o21-es csörlok, TB gépkocsi csörlők, hidraulikus daruk 
/Gólya 1, Gólya 2, HIAB, stb.,/, s az NDK Panter /ADK/ gépkocsiparuk vol- 
tak a jellemzőek.

A nyárosok felújítása megkívánta a teljes talajelőkészitési rendszert, 
ehhez szovjet K-1A tuskókiemelőt, TK tuskózót, PPU-5o, PPU-5o-PG, később 
PPU-5o-A mélyszántó ekéket alkalmaznak. Ugyanakkor a tuskós területek be- 
erdősitéséhez az ÉRTI kifejleszti a szükséges géprendszert, megtervezi és 
gyartja a csemeteültető gépeket, a sorközi és sorültető kultivátorokat, a 
talajmarót, a gyökérfésűt, és a függesztett gödörfúrót. Ezzel a kemény-^fás
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erdők felújításának gépesítése is nagy lépést tesz előre.
A csemetekerti munkák gépesítésében az NDK gyártmányú RS-o9 gépsor,va

lamint az ezt kiegészítő ÉRTI csemete- és suhángkiemelő, és az erdészeti 
magvető-gép volt a jellemző.

Ekkorra tehát a gépesités az erdőgazdálkodásunk szerves részévé vált 
már, és polgárjogot nyert az erdőgazdasági munkák egész területén.

A hetvenes évek gazdasági szempontból a fellendülés, s egyben az útke
resés évei társadalmunkban is, az erdőgazdálkodásban is.

Tovább fokozódik az erdei munkásaiétszám-csökkenés és az erdőgazdasági 
vállalatok önállósága.

A fakitermelésben a nyugatnémet Stihl fűrészek mellett megjelennek a 
svéd Husquarna és más cégek /pl. Jonsereds/ gyártmányai is.

A közelitésben a csörlős mezőgazdasági traktorok alkalmazása mellett 
legnagyobbrészt a speciális LKT-75-ös, illetve LKT-8o-as traktorok dolgoz
nak, sőt a talaj- és ujulatot kimélő,. hordozható kötélpályák is.

Behatóbban foglalkozni kellene a nagyméretű, nagysulyu közelitőgépek- 
nek az erdő talajának az állapotában okozott kártételével, mely a mechani
kai vizsgálatok szerint 2o-4o év alatt jelentkezik, és a talaj termőképes
ségét 1 termőhelyi osztállyal csökkenti. Az erdőben a helytelenül alkal
mazott technika következményeként keletkezett kárositás sokkal nagyobb, mint 
azt a legkifinomultabb ötdőművelési eljárással ellensúlyozni lehetne.

A rakodás HIAB és hazai KCR darukkal történik. A kérgezést a svéd CAMBIO, 
a finn VK, valamint a hazai "Egri" kérgezőgépek végzik, a tüzifahasogatásban 
legnagyobbrészt a szovjet KC mechanikus hasogatok dolgoznak, de terjedőben 
vannak a hazai megoldások alkalmazásai is.

Lépések történtek a nagyteljesitményű technika bevezetésére is 
/VALMET és ÖSA forwarderek, Clark Bobcat /f azonban részben a hazai / ke
ményfás, viszonylag kis területű véghasználati / állományviszonyok, részben 
valutáris, gazdaságossági problémák ezek jelentősebb alkalmazását nem te
szik lehetővé.

A nagyüzemi csemetetermelésben nagy szolgálatot tesz az osztrák RATH 
és a dán EGEDAL csemetekerti munkagépsor alkalmazása. A burkolt gyökerű 
csemetetermelést több "PAPERPOT" gépsor, továbbá a finn "NISULA" elven 
működő "Kanizsa" és néhány más kisérleti megoldás biztositj.a.

Az erdőfelújításban tovább fejlődik a tuskós területek erdősítésének 
nagyüzemi megvalósítása, az olasz és hazai gyártmányú tuskókiemelő gépek,
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a vágástakarító, a szárnyas talajlazitó tárcsa, a csemeteültető, a 
permetező, a granulátumszóró gépek alkalmazásával.

Az erdőgazdasági munkák gépesitésének gyors kialakulása, illetve álta
lánossá tétele-túlzás nélkül állítható^ széditő iramú. Két jellemző adat 
Káldy professzor uî  közlése alapján: 1954-hez képest az erdészeti gépállo
mány 2.787 lóerőről 1978-ra 35o.ooo lóerőre emelkedett!

Ezzel arányban csökken az 1 m3 faanyagra vonatkoztatott élőmunka—ra— 
forditás, mely:

196o--ban 764 perc
197o-ben 41o perc 
198o-ban 285 perc 

/Tájékoztatásul: ugyanez az érték Svéde tágban 8o perc körül mozog. Igaz, 
hogy sűrű évgyűrűjű, szabályos fenyvesekben./

Napjainkban a magyar erdőgazdálkodás arra törekszik, hogy a következő 
időszakban jelentősen megnövelje a legnagyobb fizikai igénybevétellel járó 
munkaműveletek termelékenységét a gyors és teljes gépesítéssel, és emellett 
javitsa a munkák minőségi színvonalát.

A művelet gépesítéséről át kell térni a folyamat gépesítésére, - s 
ehhez jelentős erdőgazdasági beruházásra van szükség. Biztosítani kell to
vábbá a szervezettséget, valamint a kezdeményezések szabad kibontakozása 
mellett, a szakképzés színvonalának az emelését.
Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság tanulmánya szerint a tanulás a 
leghatékonyabb beruházás, és a műszaki fejlesztés legfontosabb tényezője 
az ember!

A fentieken kivül még alapvető fontosságú az erdei úthálózat erőtel
jes fejlésztése. /A jelenlegi 8 ,o fm/ha feltártsági szintet célszerű lenne 
távlatilag 15,o fm/ha-ra felemelni./ A feltárásra vonatkozó állami támogatás 
mértékét hasznos lenne 6o-7o %-ra növelni.

Az erdei hulladékból termelhető apriték felhasználás kiszélesítése - 
elsősorban energia-^termelési célra - a VII. ötéves terv fontos erdészeti 
feladata. Ennek alapja a technikai és a technológiai kérdések sürgős megol
dása, a megfelelő gépek beszerzése.

Eredményeink szociálpolitika terén:
- A változó, szabadtéri munkahelyeken dolgozóinkat 8o %-ban kiszállít

juk a munkahelyre. Ez a szociális ráfordítás legnagyobb tehertétele, mely



-81-

az összes ráfordításnak k b . 38 %-át teszi ki.
- A változó munkahelyeken dolgozók 36 %-a üzemi étkezésben részesül.

Az üzemi étkeztetés a dolgozók egyik legfontosabb joga és szociális vívmá
nya, ezért arra kell törekedni, hogy az igénybe vevők száma növekedjék, il
letve az étkeztetés színvonala növekedjék, a változatosság, a higiéniai kö
vetelmények és a jó ivóvíz biztosításával.

- A változó munkahelyen dolgozók /kb. lo.ooo fő/ 68 %-át munkahelyi me
legedővel látjuk el. Azonban a munkahelyi melegedők nem mindig felelnek meg 
egészen a szociálpolitikai előírásoknak, és még mintegy 2 .ooo ujabb, az 
alapvető szociálpolitikai előírásoknak megfelelő melegedőre lenne szükség. 
/Átöltözés, tisztálkodás lehetőségének biztosítása./

- Az egy főre eső éves szociális juttatások színvonala az erdészeti 
dolgozóink átlagos havi jövedelmének a fele. /Ugyanez a skandináv államokban 
2-2,5 havi jövedelemnek felel meg..../

Feladatunk: a szociálpolitikai juttatások további emelése, a külföldi 
eredmények megközelítése.

Mire kell még törekednünk?
Az erdőgazdálkodás jövője szempontjából nagyon fontos az üzemterv sze

rinti gazdálkodás által előirt és biztosított stabilitás megteremtése.Ez az 
erdőgazdálkodás alapja, amely nélkül a távlati gazdálkodás nem valósítható 
meg.

A jelen es a jövő erdészeinek a teendője, a technika és a biológia köz
ti egyensúly megteremtése és fenntartása. Ez a feladat mindkettő alapos meg
ismerését igényii.

Ezzel elősegítjük a reánk bízott nagy nemzeti értékünk, a magyar erdő 
egészségi állapotának biztosítását, megőrzését, s egyúttal a termelékenység 
biztonságos növelését is.
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ERDÉSZPÁLYÁM*

Nagy Imre

Negyvenhat évvel ezelőtt , 194o-ben, egy szép őszi napon szűkebbkörű 
társasággal fácánra vadásztunk Érsekújvár közelében a Primási Uradalom akko
riban visszakerült erdőbirtokán. A vadászó társaság valamennyi tagja erdész 
volt és köztük én a harmincöt évemmel a legfiatalabb voltam. A kellemes és 
jól sikerült vadászat utáni társalgás során az egyik 6o-as éveiben járó tár
sunk az öregség sajátságos szépségeiről szólva idézett egy pár soros kedves 
versikét, melynek utolsó soraiban az állt, hogy az öregember a múltra gyak
ran visszanéz. Most életem késő őszén magam is tapasztalom ennek a kis köl
teménynek az igazságát. Magam is gyakran visszanézek. Ezek a visszanézések 
felidézik életem sok-sok emlékét és a szép emlékek mellett az öregember szi- 
vesen elidőzik, mig a nehéz sorsokat idéző emlékek mellett lassan odébb bal
lag, mint ősszel a nehéz felhők.

Életpályámra visszatekintve elmondhatom, hogy nagyon korán, még gyermek
koromban elköteleztem magam az erdészetnek. Falusi gyerek voltam és Édesapám 
szinte észrevétlenül tett az erdők rajongójává. Már elemiiskolás koromban meg
szerettem az erdőt a maga csodálatos élővilágával, amelyet akkor még nem értet
tem, de megéreztem benne a Természet nagyszerűségét. Nagy tekintélye volt 
előttem mindazoknak, akik az erdészetnek hivatott képviselői voltak, kezdve 
az erdősöktől az erdészig, főerdészig vagy épenséggel az erdőmesterig. Erdő
söknek nevezték nálunk Somogyban az erdőőröket. Amikor az Édesapám észrevet
te, hogy az erdeszet szeretete mélyen belémgyökerezik, elmondta, hogy én is 
lehetek majd erdesz, ha jól tanulok és szorgalmasan elvégzem a tanulmányaimat. 
Elmondta, hogy Selmesbanyan van az Erdészeti Akadémia, ahol erdőmérnöki ok
levelet kap, aki azt sikerrel elvégezte. De addig nagyon sokat kall tanulni! 
Ettől fogva rögeszmem lett, hogy erdomernök leszek. Emlékszem, hogy már akkor 
kiböngesztük Édesapammal a Selmecre vivő vonatokat a menetrendből! Sajnos ez 
a korai igyekezetünk hiábavalónak bizonyult, mert nem vitt el a vonat sohasem 
Selmecre!

x Elhangzott az 1986. április lo —i szakosztályülésen
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A gyerekkori elhatározásnak megfelelően valóban jó tanuló voltam.Az 
elemi iskola négy osztálya után Budapestre kerültem, ahol 14 éves koromig 
a Szent István Gimnáziumba jártam, majd 1919-ben Sopronban a Bencés Gimná
ziumban folytattam tanulmányaimat, ahol 1923-ban jelesen érettségiztem.

Sopronba családi körülményeim miatt mentem 1919-ben úgy, hogy szeptem
berben már a Bencés Gimnázium V. osztályú tanulója voltam. Sopront nagyon 
hamar megszerettem, nagyon nagy hatással volt rám mindenekelőtt a gimnázi
umban uralkodó nemes szigorúsággal ötvözött szeretetteljes kapcsolat a ta
nárok és tanitványok között. Nagy hatással volt rám a város kulturája, kör
nyéke, a soproni erdők rendezettsége, jól ápoltsága. Elengedhetetlen napi 
program volt egy ugyancsak Budapestről Sopronba került osztálytársammal az
erdőben tett kiadós séta. Különösen kedveltük a f,Deák-kutatM , melyen talán

\
még most is olvasható a következő epigramma: "Itt lengett a Deákkuti várme
gye zászlaja egykor. Szelleme mostan is él: Ifjú, szeresd a Hazát!" Talán 
nem sokan tudják, hogy ez a Deákkuti Vármegye a soproni evangélikus gimná
zium, a Liceum ifjúságának az ifjúsági köre volt, amelynek szervezete a régi 
vármegyék szervezeti mintájára volt felépitve, élén az alispánnal. Nagyon 
kedveltük a Muck-kilátót, amely az erdész körökben jól ismert Madas erdőmér- 
nök-testvérek nagyapjáról kapta a nevét. E kilátóról nagyon jól látható volt 
az ausztriai Schneeberg hófödte csúcsa is.

Érettsegi után is kitartottam elhatározásom mellett, hogy erdőmérnök le
szek. Édesapám azonban az első világháborúban négy évi frontszolgálat keser
ves tapasztalatai következtében kissé megingott és azt tanácsolta, hogy: "Fi
am^ jól gondold meg, nem volna-e helyesebb, ha vasutasnak mennél, a vasutaso
kat nem viszik el a háborúba."

Az első világháború hazánkra nézve tragikus vége, mint közismert, azzal 
járt többek között, hogy az Akadémia Selmesbányáról Sopronba települt, mint
ha csak egymás elébe mentünk volna. Mi sem volt tehát természetesebb, mint 
hogy most már beiratkozzak a M.Kir Bánya- és Erdőmérnöki Főiskola erdőmérnö
ki tagozatára, hogy gyermekorom óta dédelgetett vágyaim valóra váljanak.

Aki az első világháborút befejező békekötések utáni években, 1919-1921- 
ben Sopronban diákoskodott, nem hagyhatja ki visszaemlékezéseiből a Sopron 
hovatartozandósága miatt eluralkodott kétséget, letargiát, majd pedig az eb
ből fakadó látványos, tettekre kész hazafiasságot, amelynek fáklya hordozói 
éppen Alma Materünk Sopronban uj otthonra talált polgárai, professzorai és
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hallgatói voltak. Alma Materünk akkori ifjúságának hazafias buzgalma és vérál
dozata pozitiv tényező volt abban a nemzetközi határozatban, mely szerint 
végül is Sopron magyar maradt. Főiskolánk pár év alatt konszolidált viszonyok 
között folytathatta bánya-, kohó- és erdőmérnökök legfelsőbb szintű képzését 
és ápolhatta a Selmesbányán évszázadok alatt kikristályosodott nemes diákha
gyományait. Sopron város erősen zárkózott, befeléfordult társadalma eleinte 
tartózkodóan fogadta ezeket a diákhagyományokat.Azonban nem sok idő kellett 
ahhoz, hogy meggyőződjenek a jókedélyű főiskolai ifjúság mélyen érző nemes er
kölcsi tartásáról és a tartózkodás felengedett, Sopron társadalma sajátjának 
ismerte el ezt az ifjúságot és szivébe zárta őket.

Jeles érettségivel kértem a felvételemet a főiskolára.Ez meg is történt.
1923-ban iratkoztam be és 1927-ben fejeztem be a tanterv szerinti tárgyak 
lehallgatását. Időközben az esedékes vizsgákat letettem, kivéve a második 
szigorlatot, 1927 őszén jelentkeztem a katonaságnál, hogy az önkéntesi éve
met leszolgáljam. Tűzérönkéntesi évemet leszolgálván 1929 februárban letet
tem a második szigorlatot is és igy erdőmérnöki oklevelet szereztem. így be
teljesedett a gyermekkori elképzelésem: erdőmérnök lettem!

Oklevelem megszerzése után hamarosan felmerültek az elhelyezkedési gon
dok. Abban az időben szintén súlyos gazdasági nehézségek voltak és különösen 
káros következményei voltak annak, hogy a trianoni békeszerződés erdeink négy
ötöd részét az utódállamoknak juttatta. Súlyosbította a helyzetet, hogy a leg
értékesebb négyötöd erdő került más országokhoz. így a megmaradt erdőgazda
ság nem tudta súlyos gond nélkül biztosítani a diplomás erdőmérnökök elhelyez
kedését. De igy volt ez a gazdasági élet egyéb más területein is. Ezért léte
sült egy szervezet, éspedig az "Állástalan Diplomások Országos Bizottsága11 
/ÁDOB/, melynek az volt a célja, hogy az állástalan értelmiségieknek, a dip
lomásoknak valami létminimumot biztosítson. Erdészeti vonatkozásban u.n.Mal- 
földfásitási programot" kezdeményeztek. Ennek keretében számos okleveles er
dőmérnök talált legalább is átmenetileg foglalkozási lehetőséget - emlékeze
tem szerint - havi 7o pengő fizetésért. Az erdészet akkori vezetőinek, sőt 
még a főiskola professzorainak is állandó gondot okozott a kikerülő okleve
les erdőmérnökök sorsa. Jellemzésül hadd említsem meg a következő kis tör
ténetet: dr. Fehér Dániel, a növénytan professzora 1923 év végén az első 
szemeszten előadásait befejezendő, sorsunkért való aggodalmának a követke
zőképpen adott kifejezést - megpróbálom idézni szavait: nUraim! Ezzel első 
félévi eloadasaimat befejeztem. Kérem az urakat, jól készüljenek el a vizs
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gákra, mert Csonkamagyarország még csonkább erdőgazdaságának évenként nyolc 
erdőmérnökre van szüksége. Ezt a vizsgáknál szem előtt tartom és ezzel ál
lok, vagy bukók a katedrámon!" Ezzel a szokott modon meghajtotta magat es 
elhagyta a tantermet. Pár pillanatig tartó döbbent csend követte e vésztjós
ló szavakat.Fehér professzor ur a vizsgákon valóban csak t>yolc vizsgázót en
gedett át.

Főhatóságunknál a minisztérium erdészeti főosztályán is sorsdöntő ko
moly munkába kezdtek a megmaradt erdőgazdaság uj szervezeti felépítése érde
kében. Szükségessé vált az 1879. évi erdőtörvény lényeges módosítása is. E 
törvény csak a jogi személyek tulajdonában lévő erdők üzemterv szerinti keze
lését irta elő. Az uj erdőtörvény-tervezet az üzemterv szerinti kezelést jó
formán minden erdőre vonatkozóan kötelezővé teszi tekintet nélkül a tulajdon- 
jogi viszonyokra. Az üzemtervek készítését pedig csak erdőmérnök végezheti.A 
később törvényerőre emelkedett tervezet azt is előírta, hogy a 3ooo kh vagy 
ennél nagyobb erdővel rendelkező erdőtulajdonos köteles erdőmérnököt tar
tani és a szakszerű erdőgazdálkodást erdőmérnök alkalmazásával biztosítani. Ez 
uj erdőtörvény alapján több erdőmérnök talált alkalmazásra, vagy kapott meg
bízást üzemtervek készítésére.

A fentieket el kellett mondanom, mert magam is annak köszönhettem, hogy 
oklevelem megszerzése után haladéktalanul munkába állhattam, éspedig szűkebb 
pátriámban: Somogyban. Abban az időben a Hunyady grófi uradalom erdőmestere 
Monspart István volt, okleveles erdőmérnök és tartalékos huszárőrnagy, ő még 
hallgató koromban eltervezte, hogy a kezelésében lévő, több község határában 
fekvő erdőkről velem készítteti el a szükséges üzemterveket. Az volt az el
képzelése, hogy ezt a feladatot az ifjú erdőmérnökök tudják legjobban elvé
gezni, mert tanulmányaik még nagyon közeliek, még élénken élnek bennük a fő
iskolán tanultak, melyek gyakorlati alkalmazására kiváló lehetőség az üzem- 
tervkeszités. Ebben teljesen igaza is. volt, mert valóban a geodéziától az 
erdőbecslésig minden szakmai ismeretet alkalmazni kellett.

Nagy ambicióval készültem erre a munkára, mert elsősorban is arról az 
erdőről volt szó, amit gyermekkoromtól jól ismertem és szerettem. Mégis bizo
nyos szorongással tekintettem a munka megkezdése elé: hol is kell kezdenem?
A principálisom ugyan a helyszinre utazásunk előtt azt Ígérte és azzal bizta
tott, hogy majd a kezdet nehézségein átsegit.Azonban erre a fogadásunkra 
elejbenk jött főerdész szives ebédmeghivásának, vendéglátásának elhúzódása 
miatt nem került sor. így meg kellett elégednem a szóbeli tanácsokkal és az
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elismerő bizalommal, mely szerint "Te úgyis jobban tudod, hiszen most tanul
tad!"

Magamra maradva mindenek előtt alaposan átgondoltam a feladatomat és az 
elvégzendő munkálatok logikus sorrendjét megállapitottam és a szükséges mun
kaerőt is megterveztem. Vagyis,a mai szóhasználat szerint: "Intézkedési ter
vet készitettem!" Elöljáróim a;községi elöljárósággal megegyezve a község 
szép, tágas tanácstermét jelelték ki munkahelyül, ahol nagyon jó munkafelté
teleim voltak. Itt helyben rendelkezésemre álltak az eredeti kataszteri tér
képeken kivül a huszas évek elején a Térképészeti Intézet által elkészittetett 
huszonötezres katonai térképek is.Ezek a térképek felbecsülhetetlen nagy se
gítséget jelentettek számodra mindjárt a munkám kezdeténél.E térképek segít
ségével játszi könnyedséggel lehetett megtalálni a birtokhatárokat jelző be
rendezéseket: határdombokat, határoszlopokat.
Az erdő nagyon szépen volt feltárva utakkal és nyiladékokkal, melyeket az er
dőgondnokság példásan rendben is tartott. A nyiladékokat rendszeresen kaszál
ták és az erdőben lakó erdővédő személyzet jószágaival legeltetett. A jó kar
ban tartott utak és a tervszerűen készitett nyiladék-hálózat kitűnő tájéko
zódási lehetőséget Biztosított. így az erdőt alkotó különböző faállományok
kal borított erdőrészletek határait csak ritkábban kellett külön felmérni, 
mivel azok az utakkal, vagy a nyiladékokkal legtöbbször megegyeztek.

A kedvező körülmények lehetővé tették, hogy az üzemtervi térképek elég 
rövid idő alatt elkészüljenek. Nagy hasznát vettem a községházán tárolt ka
taszteri és a már említett huszonötezres térképeknek az egyes műtárgyak azo
nosítása során.

Elkezdődhetett az erdőrészletek faállományának részletes felvétele fa
faj és kor szerint. Ehhez az erdőbecslési művelethez - taxációhoz - termé
szetesen igénybe vettem a helybeli erdőőri személyzetet, akik bent laktak, 
bent éltek az erdőben és jóformán minden fát ismertek, ők kitűnően ismerték 
az egyes erdőrészletek kevert faállományának százalékos arányát is. Még most 
is szívesen bevallom Monspart erdőmester-principálisom intelmeinek nagy igaz
ságát. Ugyanis azt mondta: "Habár most még teljesen frissek a főiskolán tu
dós professzoroktól tanult tudományaid, mégis egyenlőre még nagyon sokat ta
nulhatsz a beosztott erdőőreidtől is!" Ez valóban igy is volt és ezért még 
most is hálás szeretettel gondolok azokra az erdősökre, erdészekre, akik el
ső gyakorlati munkáimban készségesen segítségemre voltak.

Itt kell elmondanom, hogy ezek a kisebb, 4-5oo kat.holdnyi uradalmi er-
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dőgazdaságok elsősorban az uradalom évi. faszükségletét biztosították, vala
mim vadgazdá1 kodási célokat: szolgáltak. Az uradalom évi faszükséglete fő
képen az uradalmi alkalmazottak tűzi i.a-járandósagában jelentkezett, hz pedig 
az erdőápolási műveletek: a tisztítás, gyérítés folyamán kitermelt faanyag 
gal kielégítést nyert úgy, hogy rendszeres évi főhasználatra nem minden évben 
került sor igy az idősebb állománycsoportban jelentős niegtakarítás volt.

Ipari faanyagszükséglete általában csak az uradalmi bognároknak, eseten
ként az ácsoknak volt, Kzek a faipari szakemberek, különösen a bognárok maguk 
szerették kiválogatni az élőfákból a nekik megfelelő egyedeket.Ezek a bognárok 
nem bíztak meg senki szakértelmében, ők szinte áhítattal és levett kalappal 
léptek az erdőbe csak abból a fából lehet majd igazi jó kocsialkatrészt: 
kerékagyat, keréktalpat, küllőt, kisafát, vagy egyebet gyártani, amit ők ma
guk előbb szemrevételeztek, kitermeltek, majd szakszerűen tárolva természetes 
utón hagyták száradni.

Az első erdészeti munkám sikeresen befejeződött és örülhettem annak, 
hogy megbízóm teljes elismerését nyilvánította. Örültem annak is, hogy az el
ső önálló munkámat nagyon kellemes, kedvező körülmények között végezhettem. 
Jóleső öröm volt, hogy nagyon sok gyakorlati tapasztalatot szerezhettem a ge
odéziai, erdőbecslési és erdőművelési területen egyaránt.

Magabiztosságomban megerősödve készülhettem uj munkahelyemre éspedig 
Borsodba. Bélapátfalván az egri papnevelde erdőgazdaságának üzemtervi munká
iba kellett bekapcsolódnom. Ez a mintegy 25oo kat.hodlnyi erdőgazdaság a Bükk 
hegység nyugati oldalán Szilvásvárad és Felnémet között terült el. Ennek az 
erdőnek a felmérését egy végzős kollégánk kezdte el, de csak a mérési adatok 
felvételével készült el. Az adatok kiszámítását és felhordását nekem adta át.

Itt, Bélapátfalván már nem voltak olyan kellemes és kedvező munkakörül
mények, mint első munkahelyemen. Egészen mások voltak a terep- és. termőhelyi 
viszonyok, a faállomány körülmények. Itt az erdő feltárása a völgyek és hegy
gerincek által természetes utón adódott. Az utak a mindenkori szükségletnek 
megfelelően ideiglenes jelleggel épültek, csak néhány állandóan használt ut 
volt ugy-ahogy kissé gondozottabb. Itt hiába kerestem a dunántuli erdőkben 
megismert rendet, voltak azonban nagyon szép és értékes bükkösök, tölgyesek. 
Sajnos azonban elég nagy területen látható volt régebbi időtől tartó folya
matos vadkár, különösen a magasabb részeken, ahol a letarolt erdőrészletek- 
ben az ujulat nem tudott a szarvas szája alól kinőni. Pedig az erdőgondnokság 
a természetes ujulatot csemeteültetéssel is gyakran pótolta. Sok volt a szar
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vas, a vaddisznó és az alacsonyabb részeken a lakott területekhez közel elég 
sok őz is tanyázott. Ezek károsítása nagyon lehangoló képet mutatott, melyhez 
hasonlót később a Kárpátokban láthattam.

Bélapátfalván nagyon sok időt kellett a geodéziai adatok kiszámitására 
és felhordására forditani. Elkerülhetetlen volt a gyakori helyszini ellen
őrzés, összehasonlitás. Az erdőrészletek kialakítása sem volt egyszerű, mert 
a faállomány fafaj és kor szerint is nagyon vegyes volt. így aztán közel két 
év telktt el, amig az üzemterv elkészült és beadásra került a miskolci erdő
igazgatósághoz, ahol abban az időben Alberti János volt az erdőfelügyelő, 
Maróthi Miklós pedig az erdőrendezőség vezetője.

A bélapátfalvi munka a sok változatosság és az éppen ebből eredő számos 
nehézség ellenére is igen hasznosnak bizonyult. Nagyon sok tapasztalatot 
szereztem az erdőbecslés területén, amelynek kiváló hasznát vettem később.

Az üzemtervi munkálatok befejezése után az Egri Káptalan erdőgazdasága
inak központjába kerültem. Itt a nem rég elhunyt kedves Vlaszaty Ödön főmér
nök beosztottjaként a bogácsi erdőgondnokság szakmai munkálatait láttam el. 
Feladatom volt az erdőgondnokság tavaszi és őszi erdősitési tervének elkészí
tése, az erdősitések gyakorlati kivitelezése, az erdőápolási és fahasznála
ti vágások tervezése és kivitelezése. Munkakörömhöz tartozott a Káptalan 
tiszaparti kisebb-nagyobb nyár és füzes erdeinek a kezelése, valamint a Mo- 
noron fekvő mintegy 3oo kat.holdnyi nagyon szép akácerdő felügyelete is. Eb
be a monori erdőbe gyakran látogatott el a főiskoláról dr. Magyar Pál kuta
tómérnök kollégánk is. Sajnos ezt a szép erdőt nem sok évvel később kipar
cellázták és a helyén Monorierdő nevű vasútállomással egy uj település épült.

A borsodi tevékenységem lassan lejárt és semmi kilátás nem volt arra, 
hogy ott tartós elhelyezkedést találjak. Vlaszatyval nagyon kellemes volt az 
együttműködés, de őmaga is csak alig négy évvel volt idősebb nálam és a töb
bi véglegesített erdőgondnokok is valamennyien fiatalok voltak.Ezért feljöt
tem Budapestre és az Egyesületben Biró Zoltánnál és Mihályi Zoltánnál tájé
kozódtam. Budapesten jöttem össze volt professzorommal, dr. Kövessivel, aki 
korábban a növénykórtant adta elő a főiskolán. Ő azt tanácsolta, hogy irat
kozzak be a műegyetem mérnök-közgazdász fakultására. Be is iratkoztam. Ez a 
fakultás mérnöki diplomával rendelkezők részére két félévnyi hallgatást és 
két szemeszter szemináriumot, mint doktori előkészítést irt elő. Tanulmánya
im ilyen kiegészítése után kerültem a Magyar Nemzeti Bankba, ahol ebben az 
időben a devizagazdálkodási rendelkezések szükségessé tették egy export-de-
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vizacsoport létesítését. Ennek két része volt; kalkulációs osztálya és a re
vizori osztály. Én a kalkulációba kerültem. Itt a műegyetemen hallgatott 
tantárgyak ismeretének: nevezetesen a kereskedelem technikájának, a számvi
telnek, a Heller Farkas által előadótt^közgazdaságtannak, Laky Dezső Sta
tisztikájának, Búd János Pénzügytanának igen nagy hasznát vettem. A kalkulá
ciós munkakörömhöz tartozott többek között a különböző fagyártmányokat, bú
torokat exportáló vállalatok export-kérelmének elbirálása, az export-konstruk 
cióra való javaslattétel. Nyugodtan elmondhatom, hogy a Nemzeti Bankban el
töltött idő a kereskedelem magas iskolájának bizonyult és ez adott bátorsá
got, hogy önálló erdőmérnöki vállalkxásra gondoljak. Nem akartam én bank- 
tisztviselő lenni, hanem hűséges akartam maradni az erdészethez.

Abban az időben nagyon kevés erdőmérnök dolgozott szabad pályán. Talán 
nem is volt nagyon népszerű a szabadpályán való munkálkodás. Még a. főisko
lán megismert kollégával, May Ottóval történt találkozás alapján döntöttem: 
vállaltam a szabad pályát, annak minden rizikójával együtt.

Biró Zoltán tanácsára és ajánlatára néhány jól bevezetett fakereskedel
mi vállalat megkeresett és megbizott erdőbecslésekkel, erdőértékszámítások— 
kai, adás-vételi ügyletek részére kalkulációk készitésével. May Ottóval 
Összetartottunk és egymást ajánlottuk, ha valamelyikünknek több volt a meg- 
bizasa. Később közös bejegyzett céget hoztunk létre és nagyon rövid idő alatt 
erdőmérnöki irodánk ismertté vált. Néhány sikeres üzlet létrejötte után fa
kereskedelmi szakmai körökben mint alapos munkát végző, megbizható vállalko
zókra mertek reánk épiteni és értékes, nagyszabású megbízásokat kaptunk. 
Vállalkozásunkhoz tókere nem volt szükségünk, legalább is nagyobb összegre. 
Munkánkat elég jól megfizették és folyamatosan beszereztük a legszükségesebb 
irodai felszereléseket. Önálló tevékenységünk elég rövid idő alatt nem várt 
eredménnyel járt és a legjobb reményekre jogositott. Különösen, amikor Kár
pátalját és Erdélyt, illetve annak egy részét visszakaptuk, jelentős pers
pektíva nyilt előttünk.

Kárpátalján volt egy nagy vállalat, a Latorca, melynek igen kiterjedt 
erdőgazdasága volt. Ennek a vállalatnak a vezérigazgatója Simonkay Gyula 
erdomérnök volt, akit még parasznyai erdőgondnok korából is jól ismertünk.
Az o pártfogasaval már nemcsak megbízásokat fogadtunk el, hanem saját magunk 
is megszerveztünk fakitermeléseket. Igaz, hogy a rendelkezésünkre bocsátott 
vagásteruletek, majdnem kivétel nélkül bükkösök, nagyrészt csak tüzifaminő- 
ségű anyagot tartalmaztak. A szerfát, a jó minőségű vastag gömbfát, a talp-
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finak alkalmas anyagot korábban kitermelték.De igy is nagyon rentábilis volt 
a vállalkozás, mórt a tűzifát is jól lehetett értékesíteni: sok tűzifa ke
rült innen a Duna—Tisza közre, majd később a visszakerült Bácskába is*

Itt Kárpátalján megismerhettünk olyan erdőket is, amelyeket még az el
ső világháború alatt taroltak le és azóta sem tudott természetes utón fel- 
ujulni. Mintha teljesen megfeledkeztek volna róluk, a szakszerű erdőműve
lésnek a nyomát sem lehetett látni jelentős területeken. Nagyon szomorú lát
ványt nyújtottak ezek a rontott erdők,

Kárpátalján a bustyaházai erdőigazgatóság körzetében, Rahó fölött Dom- 
bó-Pasicsnán bérbevettünk egy kisebb fűrésztelepet, a Vihorlát Rt. fűrész
üzemet. Itt: pár éven át az állami erdőgazdaságtól kapott lo-lo ezer ni3 luc- 
és jegenyeienyőrönköt vágtunk fel. Nagyon jó minőségű és méretű anyag volt, 
melynek nagy része fűrészáru formájában szintén az Alföldre került, de ju
tott belőle a Balaton partjára is.

Szerettem Kárpátalján dolgozni. A ruszin munkások nagyon szorgalmasak 
és megbizhatók voltak és kiváló szakemberek is. Részükre csak megfelelő 
élelmet, főképpen sózott szalonnát kellett biztositani és akkor nem volt 
hiány munkaerőben.Szállítottam is részükre bőségesen!
Ezek a ruszinok nemcsak a fa feldolgozásához értettek, nemcsak kiváló talp
fafaragók voltak, akik a leggazdaságosabban válogatták ki a különböző mére
tű talpfákhoz megfelelő méretű gömbfákat, hanem értettek a különböző erdei 
szállitó berendezések szakszerű épitéséhez is. így például nagyszerű száraz 
csuzdákat, vizes-csuzdákat és ha kellett a kettő kombinációját is létrehoz
ták. Volt egy vágásterületünk, ahonnan a kitermelt tűzifát keskenynyomközű 
vasúttal terveztük Azonban nem volt elegendő sinanyagunk.Ezt bükkből készült 
zárléccel egészítettük ki az egyenes pályaszakaszokon.Ez a már oda-vissza- 
vonuló katonaságnak is nagyon megtetszett és igénybe is vették. Persze ez 
csak rövid élettartamú alkotmány volt, de a céljainknak megfelelt.

Meg kell emlékeznem azokról a lóval rendelkező ruszin-zsidókról is, 
akik a csontváznak'kinéző lovaikkal tervszerű pontossággal közelitették a 
csuzdákhoz a vágásterületen sarangolt tűzifát, sőt még a talpfát is.Az ő 
megbizható munkájuk eredménye volt, hogy a csuzdákat menetrendszerűen lehe
tett üzemeltetni.

Ezekkel az emberekkel öröm volt dolgozni, mert a megfelelő bánásmódot 
nagyon meghálálták. Nem voltak követelődzők, ami megillette őket, azt meg 
kellett adni, de! aztán nem volt velük soha semmi gond.
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Volt egy ugyancsak Kárpátaljához kapcsolódó vállalkozásom: a Bányafa- 
ellátó Vállalat Máramarosban megvásárolt pár ezer köbméter bányafa méretű 
fenyőfát, melyet tutajba kötve tervezték leszállítani a Tiszán. Rám bízták, 
hogy a Tisza mentén találjak olyan partot, ahol kiemelhető és feldolgozható 
ez a hosztolatlan anyag a megadott bányafaméretekre-

A legalkalmasabbnak találtam erre Szolnokot, ahol a Nostra Tárházak a 
Tiszaparton épültek éspedig úgy, hogy a Tiszától magas töltés választotta 
el. Ennek a töltésnek a Tisza felőli oldala rézsüvei volt kiképezve, a tár
ház felőli oldala pedig függőlegesen volt felfalazva.E függőleges fal és e 
tárház között két pár rendes nyomtávú iparvágány volt. A tárházba volt be
építve egy nagy teherbírású,daru, amelynek gémje az iparvágányok és a töltés 
fölött mélyen benyúlt a Tisza fölé, ez ideálisnak látszott a fa kiemelésére.
A töltés Tisza felőli oldalára, a rézsűre építettünk egy 15o négyzetméteres 
munkapadot, amelyet felszereltünk egy görgős tolópaddal és egy ingázó-körfű
résszel. Ezzel a létesítménnyel egy műszakban 5-6 vagonnyi kész bányafát ál
lítottunk elő vagonberakva. A kész bányafát a fűrészelés után már raktuk is 
vagonba. Ez nagyon jó munka volt. Nagyon jól lehetett az egyes munkafolyama
tokat tervszerűen bonyolítani: a tutajok a szolnoki Tiszahid fölött kötöttek 
ki és naponta csak annyit eresztettünk a daru alá, amennyit el is tudtunk 
végezni.Ezt azért mondtam el, mert ez volt a Kárpátaljához fűződő utolsó vál
lalkozásom. A berendezést részben már csak akkor tudtam elmenekiteni, amikor 
a háborús események Szolnok alá értek.

Erdélyben nem sikerült termelői munkát végezni. Ott csak a Regna nevű 
vállalat nagy kiterjedésű széltöréses fenyőerdejének a becsléséig jutottam 
el. Itt mintegy 4o-5o ezer köbméter luc-, illetve jegenyefenyőt terített le 
a szél.

A háborús helyzet 1944-ben kezdett nagyon aggodalmassá válni. Ezért a 
fő gondom az volt, hogy minél előbb befejezzem a fakitermélési munkálatokat 
és a kitermelt tűzifát mielőbb megközelíthető rakodóra juttassam. Sajnos 
későn vettem tudomásul a közeledő háború felgyorsulását. Túlságosan sok volt 
a kitermelt tűzifa a vagásterületen, amely végül is az év vége felé már harc
térré vált és a kitermelt anyagot a szállító berendezésekkel együtt ott kel
lett hagyni.

Mivel a 4o-es években működési területem majdnem teljesen Kárpátalja 
volt, oda telepítettem a fatermeléshez szükséges felszereléseket, szállítási 
eszközöket. így aztán amikor a háborús események odaértek, minden odaveszett 
és 4-5 év nem csekély munkája rövid hetek alatt semmivé vált. Csak Budapesten
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a Dunaparti-teherpályaudvar területén lévő tüzelőanyagtelep maradt meg,hogy 
aztán Budapest ostrománál az is megsemmisüljön.

1945 év kezdetén általában minden embernek az volt a legfontosabb gond
ja, hogy mentse a saját és családja még megmaradt életét. Hosszú súlyos két
ségekkel teli hetekben boldogok voltunk, ha a mindennapi kenyerünk megada
tott. Ebben az életveszélyekkel telt kaotikus időben szó se lehetett arról, 
hogy valami reális tervet kiokoskodjunk. Azonban ahogy fokozatosan kimerész
kedtünk az óvóhelyekről, kezdtük keresni egymást, elsősorban a családtagok, 
majd ismerősök, barátok. Engem is nagyon hamar megkerestek a budapesti és vi
déki, köztük a Kárpátaljáról előkerült munkatársaim is. Ezek tőlem vártak 
biztatást a jövőre. így felkerestek a Dunaparti teherpályaudvar alkalmazottai 
azzal a javaslat tál, hogy hozzuk rendbe a telepem körül felszaggatott úttes
teket, hogy bejárhassanak a rendezőben megrekedt tüzifarakományok. így aztán 
valóban nagyon rövid idő alatt használhatóvá tettük a telepet. Én pedig 
boldog voltam, hogy ezzel jó néhány családnak a kétségbeesését egy kis re
ménnyel válthattam fel.

Ebben a kilátástalan helyzetben 1945 késő tavaszán üzenetet kaptam a 
városházáról, mely szerint keressem fel az egyik városházi tisztviselőt, 
akit jól ismertem, ő közölte, logy Vas Zoltán felhívására hivatott be és még 
bizonyára más fatermelőket is, akiket el tudott érni.Bevitt Vas Zoltánhoz, 
aki akkor közellátási kormánybiztos volt. Vas Zoltán az ő közismert határo
zott stílusában néhány tájékozódó kérdés után: hogy ki vagyok, mi vagyok, 
rögtön rátért a tárgyra: a.bányákat sürgősen meg kell indítani és ehhez bá
nyafára van szükség. Ennek mielőbbi kitermeltetését tette feladatommá. Kö
zöltem a kormánybiztossal, hogy természetesen vállalom a feladatot és kér
tem, hogy tájékoztasson, kivel kell a bányáknál tárgyalnom, hogy megtudhas
sam melyik bányának, milyen anyagra van szüksége. Közöltem azt is, hogy 
pénzre is szükség van, mert a munkásokat fizetni kell, továbbá jeleztem,hogy 
fakitermelési engedélyre is szükség lesz. Az utóbbira azt válaszolta, hogy 
fatermelési engedéllyel ne törődjek, fontos az, hogy lehetőleg a bányákhoz 
közeli erdőket vegyem figyelembe, hogy mielőbb a bányákhoz jusson a bányafa.
A pénzre vonatkozólag pedig azt ajánlotta, hogy menjek át a Községi Takarék
hoz, beszéljek egy megnevezett igazgatóval és ő majd nyit nekem folyószám
lát a munkabérek kifizetésére. Véletlenül nagyon jól ismertem az igazgatót, 
mégis kértem Vas Zoltánt, hogy előbb ő beszéljen vele. A bankban már moso
lyogva fogadott az igazgató és közölte, hogy jó helyre szegődtem Vas Zoltán-
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hoz.Biztosította a munkához szükséges kifizetéseket.
Ezek után hozzáfogtam a feladat megoldásához, ami kisebb-nagyobb nem 

várt akadályok leküzdése után sikerült is. A legnagyobb nehézséget a munka
erő biztositása jelentette. Az emberek nem akartak a szinte óráról-órár^ 
inflálódó papírpénzért dolgozni. Élelmezésről és ruházatról is gondoskodni 
kellett.

A munka folyamán néhányszor fel kellett keresnem Vas Zoltánt.Egy alka
lommal elmondtam, hogy szeretném a Dunaparti teherpályaudvaron lévő tüzifa- 
apritó és tüzelőanyag-tároló telepemet ujjáépiteni. Megkérdeztem, hogy sza
bad-e munkát és költséget befektetni, meddig számíthatunk arra, hogy tovább 
dolgozhatunk.Erre ő azt felelte, hogy úgy kalkuláljak, hogy a befektetés
4-5 év alatt megtérüljön. Sajnos ez a jóslata nem igazolódott, mert 1948-1949- 
ben már államosítottak és az újra felépített telepet a Tüker Vállalat vette 
kezelésbe minden térítés nélkül.

Még 1945-ben történt az is, hogy a külügyi kormányzat egy bizottsága 
előtt be kellett számolni a Kárpátalján maradt vagyontárgyakról, árukész
letről, járművekről, szállító eszközökről mennyiség és hely szerint. Kérdé
sünkre azt a felvilágosítást kaptuk, hogy ezek a magyar vállalatok tulaj
donát képező vagyontárgyak arra szolgálnak, hogy a Csehszlovákia részére 
megállapított loo millió dollárnyi hadisarc elszámolásánál beszámítást nyer
jenek. Persze arról szó se volt, hogy ezekért a vagyontárgyakért a volt tu
lajdonosok bármi térítést is kapjanak.

A kárpátaljai háborús kár, valamint az ezt megközelítő államosítás 
eredménye meggyőzött arról, hogy az önállóságot végképpen fel kell adnom és 
alkalmaztatást kell keresnem az adott körülmények között. Arra egy percig 
sem gondoltam, hogy elhagyjam hazámat.

Korábban megemlítettem, hogy az Édesapám az első világháborúból sok 
keserves tapasztalattal, de egészségesen és épen hazakerülvén azt a taná
csot adta a főiskolára való jelentkezésem előtt, hogy gondoljam meg még- 
egyszer, nem volna-e helyesebb a vasúthoz pályázni, mivelhogy a vasutasokat 
nem viszik a haboruba. Elérkezettnek találtam az időt, hogy Édesapám taná
csát megfogadjam.

Az államosítási eljárás befejezése után 1949 nyár utolján kérelmet 
adtam be a Magyar Államvasutakhoz alkalmaztatásom céljából. Nem várt módon 
napok múlva kaptam értesítést, mely szerint előzetes megbeszélésre invi
táltak.Ez a beszélgetés azt eredményezte, hogy ujabb két nap elteltével fel 
is vettek és a MÁV Anyagvizsgáló Intézetbe kerültem, ahol rajtam kivül 5-6
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erdőmérnök volt már. Ezek nagyon kollegiálisán fogadtak és nagyon megkönnyí
tették az uj helyzetbe való beilleszkedésemet. Voltak kollégák, akiket már 
ismertem korábban, akik mint átvevők járták hozzam, mint atadóhoz.

Az Anyagvizsgáló Intézetben munkakörömhöz tartozott a MÁV faanyagszük
ségletének: épitési, vagongyártási fűrészárujának, valamint a pályaépitési 
anyagának minőségi és szilardságtani vizsgálata. Az Intezet vizsgalta a tar 
tósitott, u.n. telített faanyagokat: talpfát, váltófát, hídgerendát, légve
zeték-tartó oszlopokat úgy telítetlen, mint telített állapotban.

Rövid három hónap elteltével, a munkakörömhöz vonatkozó szabványelőirá- 
sok megismerése után kiküldtek Romániába talpfa átvételre. Itt főképpen Er
délyben és Bukovinában volt lehetőségem az ottani fagazdasági viszonyok fe
lőli tájékozódásra.

Romániából hazatérve ujabb két hónap múlva Finnországba kellett kiutaz.- 
nom, ahol fenyőtalpfa vételére került a sor. Természetesen csakis erdeifenyő
ről lehetett szó. A háború alatt a magyar államvasutak vágányhálózata nagyon 
elhasználódott nemcsak a fokozott igénybevétel, hanem a harci események mi
att is.Ezért évekig nagyon sok talpfacserét kellett végezni.E talpfacseréhez 
szükséges nagy mennyiségű talpfát elsősorban a környező államokból szereztük 
be, de kényszerültünk Finnországba is elmenni talpfáért, jóllehet a MÁV ko
rábban nem szivesen használt erre a célra fenyőanyagot. A finnországi erdei
fenyőnek jó hire volt: sűrű évgyűrűs, nagyobb tartószilárdságu volt a nálunk 
tenyésző erdeifenyőnél. Finnországban rövid a tenyészidő és ezért jobb minő
ségű a faanyag. Finnországban közel három hónapig dolgoztam, márciustól má
jus végéig. Nagy élmény volt látni és tapasztalni, hogy a különleges éghaj
lati viszonyok mellett a nagy természet milyen hatékonyan végzi el munkáját! 
Megismertem az Ezertó-ország nagyon szép erdeinek jelentős részét, mivel a 
legdélibb országrésztől a sarkkörön jóval északabbra fekvő Ivalóig sok he
lyen megfordultam.

Finnország után Lengyelország, majd pedig Ausztria volt munkásságom 
színhelye. Mindenütt igyekeztem a helyi erdészeti és fagazdasági körülmé
nyekbe betekinteni, hogy a tapasztalatokat hasznosíthassam.

Az ötvenes évek elején divat volt az iparágak szakosítása. így jött 
létre a MÁV főhatósága alatt a Fatelitő Vállalat.Ennek három üzemében:
Dombóvaron, Püspökladanyban es Tokodon történt a fatelités, főként a MÁV 
ilyen irányú szükségletének a kielégítésére.
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A Fatelitő Vállalat kérésére helyeztek át az Anyagvizsgáló Intézettől a 
Fatelitő Vállalathoz, ahol áruforgalmi vezetővé neveztek ki.Ebben a beosztá
somban hozzám tartozott a faanyagátvételi csoport is.Ezzel kapcsolatban vet
tem fel az érintkezést a volt Alma Materünk akkor még aktiv tanáraival, .kü
lönösen Lámfalussy Sándorral és dr. Győrffy Jánossal. Ugyanis a faanyagátve
vők részére tanfolyamot szerveztem, melynek tárgya a növénykórtan volt, a 
gombák és rovarkárositók. A MÁV faanyagszükségletére való faanyagokra nagyon 
szigorú szabványok voltak és ezért vált szükségessé az átvevők szakszerű ki
képzése. Az átvevő csoportot elvittem Sopronba is, hogy a botanikus kertben 
ismerjék meg az "Arbort" is, amiből a "Lignum" lesz.Nagyon élénk volt a kap
csolat a Fatelitő Vállalat és a főiskolai professzorok között is, akiket egy- 
egy vitás ügyben meghívtunk Dombóvárra, vagy Püspökladányba a telitő üzemek
be. így mindig úgy éreztem, hogy a^MÁV kötelékében is erdész maradtam.

A MÁV kötelékében eltöltött 16 évi szolgálat után 1965-ben nyugdíjaz
tak. Közel negyven évi munkásságom a nyugdíjazással nem ért véget. Nyugdí
jazás után azonnal az ÉRDÉRT Vállalat vett pártfogásába és azóta megszakítás 
nélkül több mint húsz éve ott dolgozom, mint nyugdíjas.

Zárszóként legyen szabad csak egy mondatba összegezni életpályámat:

H o s s z ú  v o l t  és m e r e d e k  az ut!
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ERDEI VASUTASAINK KORELNÖKE EMLÉKEZIK 

Közli: Dr. Kovács János

Kis vasutaink, köztük az erdei vasutak történetére vonatkozóan nagyon 
kevés történeti forrás keletkezett, és az idők folyamán ezek jelentős része 
is elkallódott, elpusztult. Ezért becses számunkra minden e tárgyról szóló 
kútfő, igy a gyűjtő közreműködésével készülő visszaemlékezések is. Különös 
figyelmet forditottunk arra, hogy a szemevilágát vesztett Fülö{P erdőmérnök,
erdei vasutas korelnök emlékeit hangszalagon rögzítsük, mert tőle már Írá
sos feljegyzésre nem számíthatunk. Szerkesztés közben kaptuk a szomorú hírt, 
hogy FülöppZoltán 1986. julius 2-án meghalt. E hangfelvétel kéziratos lejegy- 
zését közöljük az alábbiakban:

Előadásom alátámasztására és hozzáértésem igazolása céljából szükséges
nek tartom, hogy az erdei vasutakkal való kapcsolatom eredetére is rámutas
sak. így kezdem a saját életemnek a történetével, amely 1898. február 2o-án, 
születésem napján Rácmiiiticsen, a Bácskában történt, ahol édesapám a falusi 
jegyzői munkakörben nyert alkalmazást úgy, mint fölmenő elődei egészen ük
apámig. Mindegyikük falusi jegyzői mivoltukban végezték kötelességüket.

Iskoláztatásom, már mint az elemi iskoláztatásom, a szülői ház köze
lében történt, de már a felsőbb iskoláknak a végzésére nagyanyám segítségé
re volt szükség, aki Baján lakott és aki elvállalta a lo gyermekes család 
megkönnyitését. Őnála laktam. Ő látott el engem és ő küldött a bajai ciszter 
gimnázium tanulói közé. Ezek az iskolai idők arra voltak jók, hogy a tanitás 
menetében magamba szivjam azokat a magyar érzelmeket, amiket Baja városa és 
környéke nekem nyújtott. Ott az iskolában már ötödikes, hatodikos koromban 
elhatároztam, hogy erdőmérnöki pályára készülök.

Édesanyámmal nyaranta, a gyermekeivel együtt az édesapjához látogatott. 
Nagyapám Máramarosban, Dolha községben volt jegyző. Ott töltöttük a szünidőt, 
ott láttam meg az erdőt, ott láttam meg a kisvasutat és ott szerettem meg a 
hegyes vidéket, jövendőbeli hivatásomat. De közbejött a háború, a 14-es I. 
világháború, és engem a háború besorozott a katonái közé. 1918-ban kerültem 
a Piave partjáról haza, és csak akkor folytathattam tanulmányaimat.A selmeci 
főiskolára iratkoztam be, és ott a hurcolkodást, már a Selmecről való' merre—
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külést, végig csinálva Sopronban nyertem el a főiskolai végzettségemet és 
utána az oklevél megszerzését. 1923-ban zsebemben az oklevéllel, amelyet 
április 21-én kaptam meg, jelentkeztem Szilvásváradon, a MÁV fakitermelő 
kirendeltségénél. Előre kell bocsátanom, hogy az elcsatolt területek miatt, 
ahol az erdőségek java része feküdt, Magyarországot megfosztották faszük
ségletének nagy mennyiségétől. így a MÁV is a talpfaszükségletét úgy tudta 
fedezni, ha maga is hozzálá^otc a talpfa kitermeléséhez.Ez történt Szilvás
váradon is, ahol a a Pallavicini birtokból a Bükk platón, fönt. a Vadaskert
ben, annyi fatömeget kaphatott bérért, amennyit feldolgozni tudott. így szük
sége volt a MÁV-nak erdőmérnökre, és igy kerültem én Szilvásváradon az erdei 
kitermelés bűvkörébe, fönt a Bükk plató legfelső szintjén az un. Feketesáron. 
Ott a termeléstől és vasútvonal épitésétől kezdve mindazzal szembe kellett 
kerülnöm, ami egy erdőmérnöknek munkakörébe vág. A bekövetkezett tisztvi
selői menekülés a megszállt területekről annyira felduzzasztotta a létszámot, 
hogy, mi fiatalok, nem juthattunk végleges állásokhoz, csak megtűrtek voltunk, 
így a MÁV is közölte velem, hogy kinevezésre nem számíthatok.

Erre én az erdészeti főosztályon Kaán Károly helyettes államtitkárnál 
jelentkeztem és kértem az állami erdőgazdaságoknál való elhelyezésemet.Kaán 
Károly nagyon szívélyesen fogadott, csak azt mondta, hogy két héttel elkés
tem. Ugyanis akkor az üres helyeket betöltötték, és igy én állás nélkül ma
radtam.

Csüggesztett a dolog és egy kis gondolkodás után Kaán Károlynak is 
eszébe jutott, hogy Lillafüreden, illetve a Miskolci Erdőgazdaság területén 
még mindig folynak a vasútépítési munkálatok. Ugyanis 1919-ben, a Tanácsköz
társaság idején, Írásbeli rendekezést kapott a Miskolci Erdőgazdaság, illet
ve az épitesi kirendeltség a Szinva-völgyi erdei vasútnak a megépítésére. A 
hitel biztosítva volt, és a munkálatok megkezdése sürgetett. Ez a munkálat 
mar oly annyira előrehaladott volt 1923—bán, hogy a fővonal egészen Garad— 
náig a Szinva völgyében megépült. Modrovich Ferenc főmérnök -a későbbi sop
roni egyetemi professzor — vezetese alatt és a hozzá beosztott többi erdőmér— 
nők segitségevel még szárnyvonal is létesült, éspediglen a parasznyai vonal, 
amelyik a Baross akna felé a fővonalból kiágazólag 11 km távolságnyira épült 
ki. Egy másik vonal is létesült, amelyik a MÁV-val való kapcsolatot biztosí
totta a 45-ös szelvényben megépült Ládiba vezető szárnyvonallal. Ez 3 km-nyi 
hosszú volt és ez biztosította a faanyagnak a MÁV kocsikhoz való eljutását.
Ott átrakás utján került aztán a MÁV kocsikra és mérlegelés után a vasgyári
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vágányhálózaton keresztül a MÁV bevonta a maga- vonalkörébe a megrakott ko- 
csikat•

A vasút mellett másik két iparág is, illetve iparüzem igénybe vette 
és kérte a Szinva-völgyi vasúton való szállitást, éspediglen a Márta bánya 
néven ismert bánya és a Diósgyőri Papirgyár. Tudniillik e bányából látta el 
szénnel maga a vasút is az üzemét, a papirgyár pedig az üzemvitelét szén 
nélkül nem is tudta volna folytatni.Ezek a létesitmények és a hozzá szük
séges gördülő anyag már a vasút telepén, Máj látón volt, és ennek az üzemnek 
a fejlesztése, a forgalma további bővitéseket kivánt. Úgy, hogy a megérke
zésem után, amely 1925. augusztusában történt, az utolsó szárnyvonal építé
sénél kaptam munkakört. Ez a vonal Ládiból indult ki, a Tatárárokban 4 km 
hosszban épült meg és tovább, egészen Ujhutáig volt tervezve, a Bika rétnél 
lett volna vége. Ezzel a Bükk keleti oldalán lévő fatömeg leszállítása lett 
volna megoldva.
Azonban, amikor Vásárhelyre ez a 4 km-es szakasz elkészült, Óhuta szlovák 
kisközség lakossága azzal a javaslattal jött az erdészethez, hogy ő 1 pen
gő ráfizetéssel leviszi a fát Ládiba, ha már elhozta Vásárhelyig. Hát ez 
előnyös ajánlat volt, és ez egyúttal meg is akasztotta a vasút épitését. 
Utána jött egy baleset az erős emelkedés miatt /5o ezrelékes emelkedésű 
volt/ és a téli fagyos időben megcsúszott a rönkös szerelvény, kiborult a 
Tatanárok medrébe, és két halottat is kivánt magának.Ez aztán betetőzte a 
vasút sorsát és az a szárnyvonal nem épült meg, sőt a meglévőt is felszed
ték.

Ezek a munkálatok jutottak nekem, majd amikor ezek befejezést nyer
tek, kaptam 1926-ban a közép-garadnai rakodó megépitését. És amikor azt el
ismeréssel elfogadták, a lillafüredi építkezésekhez nyertem beosztást. 
Pfeiffer Gyula miniszteri tanácsos és Lux Kálmán műépitész vezetése mellett 
megtervezték a Palota Szállót és hozzá is láttak a munkához. Ehhez azonban 
elsősorban szállitóeszköz kellett, mert egy csomó földanyag, tufa anyag el-
hordásáról volt szó, amelynek a helyén a Palota Szálló elhelyezést nyert

i

és ugyancsak épitési anyag felhozására is, melyet Alsóládiból, vagy pedig
len közvetlen Miskolcról szállítottunk föl Lillafüredre.
1928-ban már, mint a vasútüzem mérnöke működtem és vezettem a szinvavölgyi 
erdei vasút egész üzemét, majd amikor a Palota Szálló megnyilt és a két 
benzinmotor és három pótkocsija megérkezett, és a futópróbákat kiállta,üze
mem átkereszteltetett Lillafüredi Állami Erdei Vasuttá. Ez történt 1928-ban,



-99-

A Palota Szálló 1929-ben nyilt meg a nagyközönség részére és az idegen lá
togatóknak a tömegét szállitotta az erdei vasút. Úgyhogy volt olyan nap, 
amikor 6 ezer utasunk is volt a lillafüredi kisvasuton. Ez a nagyüzem,mert 
annak kell mondanom, 4 mozdonnyal, 2 motoros kocsival, 3 motoros pótkocsi
val és 8 személykocsival rendelkezett, amelyeket gőzmozdonyok láttak el. A 
motoros pótkocsikat természetesen a motor vontatta, mert azok nagyon nagy 
igényt kielégitő szerelvények voltak és a füst és korom ártott volna a szép 
festésnek, amivel a kocsik el voltak látva.Az üzem rentábilisnak mondható 
volt, mert enélkül sem az anyagot, sem pediglen személyforgalmat nem tudta 
volna ellátni. Ez az üzem biztosította a szállítást a fenti munkákon kivül 
Lillafüredre, jobban mondva a Hámorba vezető műut kiképzéséhez is segédke
zet nyújtott. Amerikai vállalat végezte az uj betonút elkészítését. Az eh
hez szükséges anyagot Ládiban kaptuk, ott át kellett rakni a mi kocsiaink- 
ra és azzal hoztuk a munkahelyre. így készült el Diósgyőrből egészen föl 
Lillafüredig az elsőosztályu autóut.
A továbbiak folyamán szűknek bizonyult a személyforgalomnak a kerete és igy 
megosztásra igyekeztünk. Nevezetesen a parasznyai szárnyvonal, mint említet
tem, a fővonalnak a'9. kilométerénél ágazott el Csanyikba, illetve föl az 
Ortástetőre, majd onnan Mahócára. Ez a vonal Mahócáig ki volt építve, de 
személyszállításra még átalakítást kivánt. Majd meghosszabbításra is sor 
került, éspediglen az u.n. Taksalápáig, melynek a tervezését, kivitelezését 
én végeztem. A további, Taksalápától ezután épített vonalrész tervezését 
és kivitelezését már Sáli Emil, jelenlegi főosztályvezető hajtotta végre 
Barta Lajos utasításai szerint. Ennek a hossza 5 km volt és igy a LÁEV ösz- 
szes személyszállítási vonalhossza 41 km—re emelkedett.

A pályamunkák különösen nagy megpróbáltatást jelentettek részünkre, 
mert a pálya emelkedése helyenként 3o %o volt. A lillafüredi fővonal ez na
gyon éreztette hatását,úgyhogy nagyobb szerelvényeket csak 3 vonóerő segít
ségével tudtunk fölvontatni. Kettő húzta, egy tolta. Ilyen megerőltető mun
ka természetesen npm került olcsó pénzbe és ezért ajánlani tudom mindazok
nak, akik vasuttervezéssel foglalkoznak, hogy ilyen emelkedéssel pályát ne 
tervezzenek, kerüljék ki, h^ csak lehet, mert nekünk nagyon-nagyon sok kel
lemetlen és nehéz percet szerzett.

Az én meglátásom szerint a 2o %o-nál ne építsünk meredekebb vonalat. 
Számítsunk arra, hogy a vasútnak ellenirányban is terhet kell sz állítania.
A régi rendszer szerint a fölfelé való menésnél csak üres kocsikat kellett
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a vonóerőnek vonnia, mert a faanyag fölülről lefelé jött. A megváltozott 
idők folyamán pedig azt tapasztaltuk,hogy a vasútnak fölfelé is terhet kell 
vinnie.

A 2o %o-es emelkedés még megengedhető akkor, hogyha megfelelő jó elő
futama lehet a vonóerőnek. Akkor a terhelt vonatot szépen fel tudjuk szál- 
litani.

Ezek a tapasztalataim arra ösztökélnek, hogy mindazokat lebeszéljem, 
akik takarékosságra intenek, hogy a rövidebb pálya olcsóbba kerül. Az igaz, 
de ugyanakkor ha az erdészetet vesszük alapul, a hosszabb pálya nagyobb te
rületet tár fel. Vagyis kevesebbet kell közelíteni, ott próbáljuk megnyerni, 
amit elvesztünk a hosszon.

A másik mellette szóló ok, a turisták, a közönség, akikre most már fel
figyelnek és üdültetési célból szükségesnek tartják, hogy azokat is vihes- 
sük. Tehát igenis menjünk hosszabban föl, a vasutépitési költséget ne tart
suk annyira kötelezőnek. Könnyebben kevesebb személyzettel gyorsabb mene
tet tudunk elérni, ha a 2o %e-et nem lépjük túl. Ezt a tapasztalatot 17 évi 
erdei vasúti szolgálatom igazolta és igy, ahol lehet, ezt az elvet próbál
tam átültetni a gyakorlatba.

Jött az 1938-as esztendő, amikor a visszacsatolt területekből egy 
csomó erdei vasút is visszakerült. Ezeknek az ellátását rám bizták éspedig 
úgy, hogy 194o-ben fö.lrendeltek a minisztériumba és ott ezután ezeknek a 
vasutaknak a dolgait kezembe vettem és irányítottam. A rahói körzetben,csak 
a Fehér-Tisza völgyében 2o km vasútvonalat építettünk és szereltünk fel. 
Fejlesztettük a Tarac-völgyi vasutat /amely a Kárpátok egyik fő vasútja 
volt/.A Vasér völgyében is nagyon szép teljesítményeket produkáltünk.A 
Vasér völgyit a románok idejében építették Pap László vezetésével, a Tarac 
völgyi pedig a cseh megszállás idejében készült, amelyet azután szárnyvo
nalakkal még mi megtoldtunk. De a többi helyen, Erdélyben is volt ilyen 
munkálkodás, mert egész Kovásznáig is lejártunk vasutak szervezése és mű
ködtetése céljából .| De amikor azután az idő kereke mást hozott, 1945-ben
az állami erdei vasutak létszáma mégis nagy lett, mert az összes magán er-

2 /dei vasutat is magába olvasztotta. Ez a MÁLLERD idejében történt és er
ről a Közleksdesi Minisztériumban szolgálatot teljesítő két mérnökember,
Gruber Andor és Metz István egy szép munkálatot állított össze, amely bir- 

3 /tokomban van.
A lillafüredi erdei vasút ekkor, 1945 után töltötte be hivatásának lég-
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fontosabb részét.Ugyanis olyan üzemet szerveztünk meg Diósgyőrben, illetve 
a Miskolci Erdőgazdaság területén, hogy az példaképül szolgálhatott a most 
egyesitett erdei vasutak részére. Ugyanis a pályafenntartási munkálatoknál 
gyakorlott, illetve kiképzett és utasításokkal bőven ellátott szakembere
ket neveltünk és a mozdonyszinben a mozdonyoknak és vonóerőknek a javítási 
munkálataihoz megfelelő szakemberképzést is el tudtuk érni, tekintettel 
arra a kedvező helyzetre, hogy ott volt a szomszédban a Diósgyőri Vasgyár, 
Miskolcon a MÁV Javító Főműhely. Alkalmam és ambícióm diktálta, hogy ott 
lehetőleg azokat a munkálatokat átvehessem a lillafüredi vasút műhelyeibe, 
mégpedig elsősorban a mozdonyszínnél, azután a motorszinnél, a javító üzem
nél, ahol tulajdonképpen a vontatott járműveket javították, valamint az 
igényesebb kocsiknak a védett helyen való tartására megépített nagy kocsi
színben olyan gyakorlatot és olyan képzést tudtunk adni az ott foglalkoz
tatott egyszerű munkás embereknek, hogy az odakerült és a helyszínen is gya
korlatot látott emberekkel fölvehették a versenyt és elérték a többi vasút
üzem szállítási eredményeit. Irányt szabtak és célt tűztek ki azok elé, 
akik a vasúti munkálatokban látták életcéljukat.

A lillafüredi erdei vasút mintaképül szolgálhatott a többi vasutaknak 
szervezetével és általában az egész működésével.

A Miskolci Erdőgazdaság központjában a vasutakat az építésvezető, Kö- 
vesi János főerdőtanácsos vezette, majd az ő utóda Mezőközi András főmér
nök, aki nekem közvetlen főnököm lett. Az üzemnél kint a forgalmi rész el
választódott a műhelyektől szervezetileg. A forgalmat Várnai Aladár irányí
totta az ő általa képzett forgalmisták segítségével, a pályafenntartást 
Iványi János pályamester 3 előmunkás csapattal, a mozdonyszínben a legidő
sebb, az építés kezdete óta ott szolgálatot teljesítő Tóth Géza főmozdony
vezető és annak aztán a segítőtársai, a motorszinben Solymosi Lipót volt 
az irányitó. A javítóműhelyben Virág Árpád intézte az ügyeket a kocsik épí
tésétől kezdve a javításáig, mert a meglévő futó szerkezetekre az ő se
gítségével sikerült olyan járműveket építeni, amik teljes egészében a lilla
füredi vasút szükségleteihez idomultak.

^ villamos részt, telefontol kezdve — tudniillik az Erdőgazdaságnak az 
egész területén szerteágazó telefonvonallal volt összeköttetése - ezt Fodor 
Péter nevű villamos vizsgákat letett májd később főszakfelügyelőként műkö
dő ember látta el. Az asztalos műhelyben, mert ez is volt ottan, a kocsi— 
szekrények javitását, épitését Ballabás Károly végezte segitőtársaival.4/
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j e g y z e t e k

1/ Adatközlőnk Budapest, XI., Fraknó u. 3. szám alatti lakásán 1979. ok
tóber 29-én, november 22-én és 198o. május 9-én ült mikrofon elé. Ezt 
a három részben rögzitett hangfelvételt néhány kisebb, a lényeget nem 
érintő változtatással közöltük a fentiekben.

2/ A MÁLLERD az 1945 utáni államosításokat követő időszak első országos 
szervezete volt, és betűnévként a Magyar Állami Erdőgazdasági Üzemek 
jelölésére szolgált.

3/ Az értékes kéziratot Fülöfp Zoltán visszaadta Gruber Andornak és Metz 
István özvegyének, akik azt megfelelő tiszteletdij ellenében átengedték 
a Közlekedési Muzeumnak. A páratlan forrás a muzeumi archivum kézirat
tárában a 999. számon található.

4/ A hosszú visszaemlékezés végén előfordul néhány ismétlés, és az kissé 
nehézkessé is válik. Ezen a jelen közleményben úgy segitettünk, hogy az 
utolsó bekezdések lényeges adatait e jegyzetben az alábbiakban foglal
tuk össze:

Volt idő, amikor az asztalosok munkáját Kulcsár Pál irányitotta. Az 
összes műhelyek vezetője Mészáros Mihály volt, aki felsőipariskolai 
végzettséggel rendelkezett.

FülöppZoltán visszaemlékezése végén többször is hangsúlyozta, fárado
zásainak egyik eredménye, hogy az erdei vasutasok is megkapták az uta
zási kedvezményt, sőt tiz,a vasutak ügyeivel foglalkozó minisztériumi 
tisztviselőnek is jár a szabadjegy.
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MA BÁNYÁSZATI ÉS ERDÉSZETI FELSŐOKTATÁS KIALAKULÁSA" CIMp 
KIÁLLÍTÁS A KÖZPONTI BÁNYÁSZATI MUZEUMBAN*

Dr. Hegyi Imre

Fiatal ember számára a régi idők irdatlan es belathatatlan messzeseg— 
be vesznek, - az idősebb ember számára közel jön a múlt. Megteheti tehát, 
hogy kutató szeme olyan dolgokat fürkésszen, amelyeknek körvonalai az o 
számára talán inkább fölsejlenek.

Engedjék meg, hogy a magyar erdészeti kultura születésének valószínű
síthető idejében és forrásvidékén körültekintsünk.

A honfoglaló magyarság mint a gazdasági élet iriinden ágazatát ismerő, 
de elsősorban mégis állattenyésztéssel és fejlődő tendenciájú földművelés
sel foglalkozó nép, először az ország belső sik- és dombvidékein: az Alföl
dön, Kisalföldön, Dunántúlon telepedett meg, tehát azokon a tájakon, ahol 
nyilt mezőségek árterekkel és ritkább, ligetes erdőkkel találkozott. A domb
vidékek tölgyesei még megfeleltek életformájának, csak a bükkösök és feny
vesek sötét rengetegeivel kezdődik számára az idegen arculatu táj.

Az ilyen erdős-hegyes vidékek alkotják majd a gyepün túli sávot, a 
gyepűelvét, azt a természetes védelmi övezetet, amelynek az a rendeltetése, 
hogy minden külső támadás ellen akadályul szolgáljon.Ezt a szerepét mint ne
hezen járható rengeteg - jól be is tölti.

A magyarságnak erre a gyepűelve-sávra történő beköltözése meglehető
sen korán, az állami berendezkedés cezúra nélküli folyamataként végbement, 
nemcsak a németséggel határos Alsó- és Felső-őrségben, hanem az erdélyi 
Székelyföldön s a XI. század folyamán már a Szepesség területén is, a tiz- 
lándzsások szervezetének kiépítésével.

A gyepűelve, mint minden, a nemzetségektől kezdetben birtokba nem vett 
terület, a magyar királyság korában az uralkodó birtokává válik.Ezeken a 
hatalmas erdős területeken - mint a Zólyomi erdő, a Beregi erdő, a Bihari 
erdő vagy Király erdeje, a Gömöri erdő, a Bakony erdeje stb. - speciális

x dr. Hegyi Imre megnyitó beszéde, elhangzott az Erdészeti és Faipari Egye
tem alapítása 175. évfordulójára a Központi Bányászati Muzeum által Sop
ronban rendezett kiállítás megnyitásakor, 1983. augusztus 25.-én.
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erdei közigazgatási szervezet alakul: az erdőóvók custodes silvarum vagy 
darócok /emlékanyagban ardó formaban fordul elő/ felig katonai rendje. Az 
ilyen önálló erdőóvó szervezet összefogó kerete volt az erdőispánság.

Az óvók, darócok rendje nem egyszerűen az erdők területét védte a bir- 
tokháboritóktól, hanem ügyelt a halas, pisztrángos vizek tisztaságára, a 
vadállományra, a tilalmassá tett erdőrészek mindennemű háboritatlanságára 
is. Kézenfekvő a feltevés, hogy nagyfokú, tapasztalati utón felhalmozott 
és tradicionálisan áthagyományozott természettudományos ismerettel is ren
delkeztek. Különösen ha figyelembe vesszük, hogy ezek a falvak évszázado
kon keresztül fennállottak, féltékenyen ügyelve különállásukra és kivált
ságaikra .

ügy gondolom, ha a magyar erdészeti kultura bölcsőjét keressük, azt 
val/ihol az Árpád-kor századaiban lelhetjük fel nagy valószinűséggel. Ez a 
műveltség ugyanolyan módon szállhatott apáról fiúra, egyre gazdagodva nem
zedékről nemzedékre - gazdagitva a tapasztalat által, akárcsak az erdő fá
ja nélkül létezni nem tudó bányászat és kohászat ismeretanyaga.

Könnyű felismerni, hogy a XIII. századtól kezdve szinte párhuzamosan 
miért fordulnak elő' okleveles emlékeinkben az erdővel, illetve a bányászat
tal kapcsolatos adatok és a XVI. század derekán csak néhány év választja el 
a Miksa-féle erdőrendtartást - 1565 - az ugyancsak általa kiadott bányarend
tartástól - 1573. E Miksa-féle rendtartások nem csupán tilalmakat és korlá
tozásokat tartalmaznak, hanem előirásokat, utasitásokat, sőt útmutatásokat 
a helyes tevékenységre. Érvényességük több mint másfél évszázadig fennáll 
s előírásaik sok magánbirtokos, főur vagy törvényhatóság hasonló utasitá- 
sában felismerhetők. Mondhatjuk tehát, hogy ebben a korban - a XVI-XVII. 
században, de sok helyütt még a XVIII-ban is - nem az iskoláztatás, hanem a 
közigazgatás erein át kerül a közgazdaság vérkeringésébe az erdészeti kul
tura tényanyaga.

Sok ervet lehetne felsorakoztatni annak igazolására, hogy a bányászati 
és kohaszati ismeretek iskolai oktatása mellé kezdettől hozzávették az er
dészeti ismeretek átadását is. Ma már ugyanis tudjuk, hogy - legalábbis a 
koszén alkalmazasa előtt — bányászati és kohászati termelést célszerűen, nem 
lehetett űzni bizonyos fokú okszerű erdőgazdálkodás nélkül.

Oktatásának magasszintű rendszere - s vele párhuzamosan a bányászati
kohászati műveltségnek a rendszerezése is - akkor indul meg, amikor III. 
Károly 1735-ben megalapítja a selmeci bányatisztképző iskolát s vezetőjéül
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- igen élesszemű felismerésre vallóan - Mikoviny Sámuelt választják és neve
zik ki. A 35 éves mérnök, aki hazai és külföldi tanulmányai alapján polihisz
tornak mondható, bár elsősorban kora legkitűnőbb geodétája, - bizonyos, hogy 
a bányatiszti pályára készülő hallgatóit felkésziti az erdőgazdálkodás szük
séges és hasznos tudnivalóival is. Amikor pedig a jól bevált selmeci iskolát 
Mária Terézia akadémiai rangra emeli, a hozzá felterjesztett tervezetre sa- 
játkezűleg irt rezoluciója éppen az erdészeti oktatást szorgalmazza, mondván: 
"Ezt a javasolt tervet jóvá hagyom és a bizottság elnökének munkájáért kife
jezem különös megelégedésemet. Azonban az erdészeti kultura oktatására is 
gondos figyelemmel kell lenni, mivel ez a kultura a bányászat számára elen
gedhetetlenül szükséges.11 - 177o. április 2.

Az akkor már 38 év óta működő bányászati felsőoktatási intézménynek az 
erdőgazdálkodási ismeretátadási munkáját is minősiti Delius Kristóf Traugott 
selmeci professzornak "Bevezetés a bányatan elméletébe és gyakorlatába" 
/Anleitung zu dér Bergbaukunst...u.s.w./ cimű, 1773-ban Bécsben megjelent 
tankönyve. Célra függesztett tekintete előtt a bányászat és kohászat érde
keinek alárendelt erdőgazdálkodás körvonalai rajzolódnak ki.Azt mondja; "A 
bányászattal kapcsolatos egyik legjelentősebb kérdés az erdőgazdaság, erre 
a legnagyobb figyelmet kell forditani; ezért mindenképpen szükséges, hogy 
minden bányahivatal beosztottjai között az erdészethez értő szakemberek is 
legyenek. Nagy bányáknál külön erdőhivatal megszervezése célszerű. Ezt a rend
szert például az alsómagyarországi, a felsőmagyarországi bányáknál és a csá
szári örökös tartományok számos más bányájánál be is vezették. A bányák fa
fogyasztása általában igen nagy, ezért annál fontosabb, hogy a bányákhoz tar
tozó erdőségekkel jól gazdálkodjanak, mert fahiány következtében még a leg
jövedelmezőbb bánya is megszűnhet. Gondoskodni kell tehát arról, hogy az er
dőgazdaság szabályai szerint az erdőket kellő számú vágásra kerülő részre 
osszák. E vágásokat sorban évről-évre szabályszerűen és rendesen letarolják, 
szükséges, hogy a letarolt területen uj magot ültessenek, a facsemetéket kel
lőképpen megvédjék, a bányák erdeiből minden kecskét száműzzenek, az erdőká
rokat lehetőleg megakadályozzák és az ez ellen vétőket súlyosan megbüntes
sék. - Látjuk, hogy a racionális erdőgazdálkodásnak olyan fogalmai, mint 
üzemterv, tarvágás, mesterséges felujitás, az ujulat védelme, stb. ismert, tu
dott és gyakorolt dolgokként illeszkednek szervesen a tananyagba. "A bányák
ban a fa zömét fogyasztó ácsolási munka gondosságával, a kohókban a gazdasá
gos olvasztási eljárások bevezetesevel és a fölösleges faszénfogyasztás ki—
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küszöbölésével, végül a faszénégetés előnyösebb és kiadósabb végzésével arra 
kell törekedni,hogy ezzel az értékes üzemanyaggal a leggondosabban bánjanak 
és az erdők kimélésével a faellátást lehetőleg örök időkre biztosítsák.M 
/Talán még nem ismerte fel vagy nem bizott benne, hogy a föld méhéből háma- 
rosan előkerülő fekete kőzet hosszú időre tápot ad a bányászati-kohászati 
iskoláztatásnak és energiaforrást az iparnak.../

Az értékes érckincs fokozatos elvékonyodása következtében a kohászat 
méretei is szerényebb mutatók közé szorultak s a koszen is reszt kért a fem- 
termelésből, mentesítve a régi hőenergiaforrást, a fát. Ugyanakkor a mező
gazdasági termelés, főleg az ekés szemtermelés kezdődő konjunktúrája - pá
rosulva a népesség szaporodásával — uj nyomassal nehezedett az erdőterület
re. A hadviselés tűzfegyverei is egyre több puskaport fogyasztottak s az 
újonnan tért hóditó gyapjuszövő ipar tisztitó eljárásai oly méretekben paza
rolták a hamuzsirt, a fa égési végtermékét, hogy evek alatt falúhatarnyi te
rületek váltak kopasz hegyoldalakká.

I. Ferenc volt az, aki legfelülről láthatta ezeket a folyamatokat, s 
felismerve a változtatás szükségességét, megszületett benne az elhatározás, 
hogy az öntörvényű erdészeti oktatásnak felsőfokú intézményt alapítson a 
Selmecbányái Bányászati és Kohászati Akadémián, 18o8-ban.

Ezzel a magyar bányászati kultura közel 25o éves, szervezett oktatásá
nak gyakorlatán belül az erdészeti műveltség tanítása is helyet kapott, de 
öntörvényű, autonóm intézményi formáját 175 évvel ezelőtt nyerte el. Ez el
ső formája, az Erdészeti Tanintézet ugyancsak az akkori Bányászati és Kohá
szati Akadémia szerkezetébe tartozott, azonban már önálló intézetként, de 
még mindig német oktatási nyelvvel. Kiállításunk az erdészeti oktatás és in
tézet kialakulását és fejlődését addig a fordulópontig kiséri nyomon és pró
bálja bemutatni, amikor az egész Akadémia magyar nyelvű intézménnyé válik - 
1867-ig.

Jelen kiállítás nem egyszerűen, egy közművelődési intézmény, a Központi 
Bányászati Muzeum soros feladatainak egyik megvalósítása. Olyan felsőokta
tási intézmény létrejöttének és 175 éves társadalmi méretű szerepének a meg
létére hivja fel a figyelmet, amely a magyar iskoláztatás legszebb megvaló
sulásai közé tartozik.
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(ÍUT, VAGY GUTII?

Wittner Ferenc

MlIárom évtized Guton" cimmel riportot közölt a HB Napló 1984, junius 
lió 2o.-i számában, amelyben Póczos /és nem Polczos!/ László nevű guthi er
désszel folytatott beszélgetést ismertette az ujságirónő, Balogh Júlia.

Majdnem százhúsz évvel korábban, 1868. decemberi számában az Országos 
Erdészeti Egyesület Közlönye /Erdészeti Lapok/ kivonatosan ismertette az 
Egyesület 1868. szeptember 23-án Debrecenben tartott’ ülésének naplóját. E 
naplórészletből tudjuk többek között azt is, hogy ,fA debreceni erdők keze
léséről" folyó vitában felszólalt Keresztszegi A. városi főmérnök és a Deb
recen város határában lévő erdőségek - igy többek között Haláp és Guth - 
végpusztulástól való megmentését célzó javaslatot tett.

1981-ben Debrecenben jelent meg a FEFAG kiadásában dr. Módy György: MA 
Debreceni erdőspuszták története 1945-ig" cimű tanulmánya. Ebben a szerző 
külön fejezetet szentelt a guti erdőnek. Szerinte 1289̂ -ben emlitik irotl 
források először Gutot. Birtokmegosztás következtében alakultak ki a Kis 
Gut és Nagy Gut nevű települések. Módy György szerint a XV. század utolsó 
harmadában a két falu nagyobb része a Nagyguthi és Kisguthi családé volt.

Az Országos Erdészeti Egyesület által 1977-ben rendezett fagazdasági 
műszaki napok alkalmából készült kiadvány szerint a fahasználati gépesité- 
si bemutató a Guthi Erdészet területén kerül megrendezésre.

Papp Antal 1965-ben megjelent "Debrecen" c. könyvében többek között 
azt irja, hogy turistaház is működik a Guthi-erdőn. Gombár József 1962-ben 
megjelent "Debrecen agrárviszonyai és agrártársadalma a XIX. század első 
feleben" cimu tanulmányában többek között Külső és Belső Gut nevű erdőkről 
tesz emlitést. Ugyanebben a könyvében közli "A belső Guthi erdő vágásterü
letének kimutatása évenként" cimű táblázatot.

A Nyiradony, Nyiracsád és Nyirmártonfalva községek határában fekvő, 
alföldi viszonylatban paratlan értékű, többé—kevésbé összefüggő erdő — 
mely jelenleg a Felsőtiszai Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság kezelésében van - 
sokan ismerik. A Guthi kisvasút felszámolásáig és a turistaház lebontásáig 
Debrecenből is sokan felkeresték.
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A kérdés jelenleg az, hogy az erdészek, vadászok, turisták által egy
aránt kedvelt erdő neve Gúth vagy Gut, esetleg Guth vagy Gut.Sajnos, ahány 
szerző, annyi név: Azt hiszem el kellene végre dönteni, hogy e hatalmas al
földi erdő neve maradjon meg Guth-nak, hisz e név nekünk erdészeknek, va
dászoknak, turistáknak egyaránt kedves.

Az erdő nevének kiejtése során ma valóban Gút-ot mondunk, de évtize
dek óta a szakirodalom csak Guth-i erdőt ismer. Melyik a helyes?

Azt hiszem mind a kettő! A magyar helyesirás szabályai /X. kiadás,29. 
oldal, 116. pont/ szerint egyes szavakban mai helyesírásunk eltérhet a nap
jainkban szokásos köznyelvi kiejtéstől, s azt az irodalmi hagyományt követ
heti, amely még a múltbeli kiejtést tükrözi.

Valószinű, hogy a mai erdő helyén hajdan állt két falut valóban Gut-nak 
hivták, de tény, hogy a két falut s igy az erdőt is igen sokáig a Guthiak 
birtokolták. A kérdés az, hogy a mai erdő az egykori falvak vagy a hajdani 
tulajdonosok után kapta a nevét. Erre ma senki nem tud megnyugtató választ 
adni. Tény viszont, hogy szakirók eddig az utóbbi érv mellett állottak ki.
Az erdőgazdálkodást szabályozó ,,Üzemtervekl,-ben az erdőt mindig Guth-i er
dőnek hivták és hivják ma is.E név elfogadtatott, mint ahogy elfogadott "tM 
helyett th-t irni számos magyar családnévben is /pl. Kossuth!/.
Javaslom, hogy a Nyiradony, Nyiracsád és Nyirmártonfalva határában elterülő 
erdő nevét ezután egységesen irjuk úgy, ahogy a#elődeink zöme tette.

Kérem minden e témával foglalkozó szerzőtől, hogy őrizze meg a jelen 
és jövő nemzedéknek a fogalommá vált Guth-i erdő nevet.
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T Ö R E D É K E K  

Dr. Csötönyi József

Fontos építőkövek
Az Erdőgazdaság 1955. évi 9. számában megjelent írásomban - éppen 3o esz
tendővel ezelőtt - az erdőtörténet fontosságára hívtam fel a figyelmet az
zal a szándékkal, hogy f,a múlt ismerete árán eredményesebben dolgozhatunk a 
jelen és a jövő érdekében11. Azóta valósággá váltak a gondolatok. Ékesen bi
zonyítja mindezeket, hogy megalakult az OEE Erdészettörténeti Szakosztálya, 
mint szakmánk múltját kutató, feltáró, elemző, lelkes tudós társaság. Köz
lemények láttak napvilágot erdeink, az erdőgazdálkodás múltjából. A múltra 
tekintés és az ezzel kapcsolatos írások | információk fontos építőkövei szak
mai kultúránknak! Erdészettörténet nélkül szakkulturánk hézagos, féloldalas. 
Minden valamirevaló szakma kiemelt figyelmet fordít és ad a múltjára. E kér
déssel szemben az erdészet sem lehet közömbös.

Erdészeti munkásmozgalom
Az utóbbi időben szakavatott és jeles erdészettörténészünk, dr. Hiller Ist
ván erdőmérnök cikkeiben uj hang, uj színfolt, uj téma jelent meg, neveze
tesen az erdészeti munkásmozgalom. Méltán állapította meg, hogy "az erdésze
ti munkásmozgalom csaknem teljesen ismeretlen." Érdeme, hogy ráirányította 
a figyelmet erre a fontos kérdésre. A figyelemfelkeltésen túlmenően nemcsak 
hézagpótlók, hanem egy tiszteletreméltó vállalkozás nyitányának, elődeinek 
emléke előtti főhajtásnak is minősithetők az "Elődeink harca" /Erdőgazdaság 
és Faipar, 1985. 5. szám, 5-6. oldal/, továbbá "Tisztelgés a famunkások 
előtt" /Faipar, 1985. 5. szám, 15o-154. oldal/ cimű Írásai.

"Emlékező délután"
Az OEE budapesti csoportjának éves munkaprogramjában rendszeresen szerepel 
az emlékezd délután". Ennek lényege az, hogy egy—egy szenior kollega er
dészpályafutására tekint vissza. Mindig élénk érdeklődés kisérte ezeket a 
visszatekinteseket. Feltétlen emlitest érdemelnek Abonyi István, Boross 
György, dr. Kassai Jenő, dr. Speer Norbert erdőmérnökök visszaemlékezései.
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Ézen túlmenően.erdésznagyjaink bemutatása, munkásságuk ismertetése is szere- 
pel ezeken a délutánokon /pl. Dámosi Zoltán: Barlai Ervin, Oroszi Sándor: 
Kaán Károly/. Meggyőződésem, hogy sok-sok "emlékező délután" kell még, hogy
érdés.zmultunk kimagasló személyiségeivel kapcsolatos,itt-ott fellelhető fe-

f í

hér foltok eltűnjenek.És e fehér foltok felszámolásával a helyi csoportok
nak többet kellene törődniMissziós munkájuk nemcsak ajánlatos, hanem szük
séges is. Éppen ezért tartom fontosnak az Erdészettörténeti Szakosztály és^a 
helyi csoportok baráti kézfogását, együttműködését.

Erdészeti panteon
Az ERDŐ 1983. 11. számának 496. oldalán javasoltam, hogy "létesítsünk erdé
szeti panteont a gyakorlat, a tudomány, az oktatás nagyjainak emlékére és 
tiszteletére!" Sajnos, a gondolati szintYiél alig-alig jutott tovább a javas
lat.Dr. Hiller István erdőmérnök, az Erdészeti és Faipari Egyetem Központi 
Könyvtára főigazgatójának, az OEE Erdészettörténeti Szakosztály elnökének 
fentebb idézett cikkei nyomán máris bővitem az erdészeti panteonra vonatkozó 
javaslatomat. A panteonban helyt kell adni a magyar erdészeti munkásmozgalom 
kiemelkedő személyiségeinek is!
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DEMÉNDI ERDŐIRTÁSI SZERZŐDÉSEK 

Oroszi Sándor

A XIX. század első felének, közepének erdőirtásai, ezen belül is a föld 
művelésnek az erdők rovására történő térhóditása számszerűen még nem kisér
hető olyan jól nyomon, mint a kiegyezés utáni időké, de maga a jelenség köz
ismert. A kortársak, Széchenyi Istvántól Táncsics Mihályig felhivták a fi
gyelmet erre az országos, felgyorsuló folyamatra, azonban az erdőterületek 
szántóföldi műveléssel való felváltása - az arra alkalmas sik- és dombvidé
keken - szükségszerű volt.

A földesúri használatban lévő szántóföldek /és rétek, legelők/ növelé
sére vonatkozóan is értékes dokumentumok az erdőirtási szerződések. Ezek a 
megállapodások az irtás munkáját ténylegesen végzők számára a XVIII. század 
közepétől kezdődően egyre kedvezőtlenebb feltételeket tartalmaztak. A re
formkorban, a polgári átalakulás előestéjén különösen érdekesek lehetnek az 
erdőirtást vállalók kötelezettségei, illetve a földesur elvárásai. Az aláb
bi két kontraktus, amelyeket 1846-ban és 1848-ban a deméndi /Hont vármegye/ 
Baros Károly ur kötött kissárói /Bars vármegye/ lakosokkal, a Drucker-család 
levéltárából került a Magyar Mezőgazdasági Muzeum adattárába /Nyilvántartá
si számuk: III.75o4/l-2./.

1. "Deméndi kontraktus

Mi alul irt Kis Sárói helység lakosai, hogy Tekéntetes Nemes Hont Várme
gyében Deménd helység határában Tekéntetes Baros Károly urnák a’borház alat
ti erdejének ki irtását fel válaltuk olly fel tétel alatt; hogy mi a* ma
gunkra válalt,és a gazda számra ölszerént fel osztott darabot az 1847-^ és 

ik1848- esztendőkben a’bent található fáért tökélletessen ki irtjuk,éő az ál
talunk ki irtott földet mivelhetővé tésszük,— az 1848—^  esztendőben pedig 
a’fent tisztelt Uraságnak birtokába által adjuk,- addig pedig szerződésünk 
ertelme szerent minden benne termeszthető vetemény vagy ültetvényből első 
esztendőben minden déz/s/ma nélkül,- a* másodikban pedig minden ki az 5-^ 
dézsmát köteles lészen közülünk ki adni.- Hogy ha pedig minket a 9 fent tzim- 
zet Uraság ezen évek el forgása alatt foglalatosságainkba gátolna 5o az az 
ötven pengő forint bánat bért rajta meg vehetünk; úgy szintén mi is ha a9
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inunkát ezen két évek el forgása alatt tökélletessen meg nem tennénk viszont 
annyi összegnek meg vitelére vagy fizetésére magunkat kötelezzük. -Annak na
gyobb hitelére s állandóságára nézve adtnk ezen levelünket neveink alá Írá
sával s helységünk .szokott pecsétjének reá adásával meg erősítve

Költ Kis Sáróba November 3-kán ik1846- évben

Biró Duba János 
Bíró Kajtár István 
idősb Kis András

Lőrintz András 
if Kis János 

Csapó István 
Bárány János 

ifj Kajtár János 
ifj Kajtár Mihály 

Kajtár István 
idős Kajtár János 

Kajtár Mihály 
Szecső János 

ifj Kajtár István 
öz Halas Jánosné 

Szűcs József 
Szűcs András 
Kis István 

ifj Kis András 
/?/ K Kis János

Kis József 
Kis István 
Csoszi/?/ István 
Baja István 

ör Szűcs István 
Kaj tár András 
Szűcs János 
Váradi István 

ör Váradi János 
Zubák János 
Váradi Mihály 
Váradi András 
Szecső András 

ifj Váradi János 
Mikus István 
Mikus Péter"

Tóth István notr
Helybeli hites jegyző által**

2. Alól Írottak következendő egyességre léptünk, 
ugyan:

Én Baros Károly által adom, az alul Írott Kis-Saroi lakosoknak Galagonyás
nevű erdőmet irtani, oly móddal, hogy azt három osztályba irthassák, és 
ugyanígy hogy az 1- osztály kezdődjön 1848ik eszt/endő/be és végződjön
185o-e,a’ másik kezdődjön 849^e és végződjön 851^e a’ harmadik kezdődjön
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185o- és végződjön 1852-e, minden osztályt első eszt/endő/be minden dézsma 
adás nélkül használhassák - másodikba 5-d harmadikba 4-d dézsmát adjanak,és 
a* három eszt/end/ök ell folyása után én szabadon használhassam, mint ugy-is 
tulajdonomat.
Mi pedig Kis-Sároiak a 9 fent ki tett dézsma adás mellet még arra is kötelez
zük magunkat;

1-r hogy valahányan csak osztozunk az irtandó erdőbe, ugyan annyi 4 lovas 
szekeret adunk fa hordás, vagy bár mi más munkába esztendőnként, a 9 há
rom esztendő ell telése alat,

2-r A* kivágatandó fának egy harmada a* tulajdonos űré leszen 9s azt nékie 
a 9 határba hova kivánni fogja be hordani tartozunk.

3-r Az árkok be csinálására, mindenikünk egy gyalog nap számost adni köte- 
leztetik.

er4- A* csősz ezen erdőre is, és a 9vágót fára meg a 9 gabonára ugyan oly vigyá
zattal tartozik lenni,mint más erdeimre^s ezért lesz neki minden egyes 
lakostól esztendőnként még valakinek fája ott leszen vagy gabonája 15 
krja.

5-r A* galagonya tövist tavaszra ki ásni, *s azt a’tulajdonos Urnák által 
adni tartozunk.

6- Az ell végzet fuvar után, lesz esztendőnként fél akó bor adandó, 
er7- Ha ki ezen itt fent ki tett feli teteleket nem tartaná bánat pénzül a* 

tulajdonosnak fűzetni tartozik 5o, az az öttven pengő ftkat, bár mely 
szolga biró Ur elöl szóbeli per utlyán, meg veendőket, úgy a* tulaj
donos is ha akarattyat meg másitaná, ugyan ezen bánat pénz füzetesére 
köteleztetik.

Deménd lo-^ Feb: 848.
Baros Károly

eddig a* nálam lévő Contractusba 
en22- vannak alá irva

Kis Péter 
Szüts János 
Mikus János 

ör Mikus János 
ifj Kis András 
Kö/?/Kis János 
őz Varadi Andrásné

Kajtár András 
őr Varadi István 
ör Varadi János 

Zubák János 
Varadi Mihály 

ör Kis János
Szüts Istvány

ifj Szüts János 
Lörintz András 

ör Kajtár János 
Tóth József 

ör Kis András** 
őrsi Istvány 
Mikus Péter
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LÁMFALUSSY SÁNDOR LEVELE 1945-ből AZ ERDŐK ÁLLAMOSÍTÁSA ÜGYÉBEN

Szakács László

Több szempontból érdekes Lámfalussy Sándor - a későbbi egyetemi tanár- 
1945. junius 18-án keltezett levele. Az Esterházy hercegi hitbizomány er
dőigazgatóságának vezetőjeként irta a Földművelésügyi Minisztériumhoz.

Először is statisztikai szempontból pontos adattal szolgál: a hitbi- 
zománynak kereken loo.ooo /egyszázezer/ kát.hold erdeje van a Dunántúlon.

Érdemes megnéznünk a dátumot: 1945. junius 18. Eddig még nem vették 
állami tulajdonba az erdőket, csak előkészületek folytak, hogy milyen mód
szer, sorrend, milyen szempontok szerint kezdődjék az államositás. Lámfalussy 
Sándor tényként rögziti, hogy a hitbizomány erdői 1945-ben állami tulajdonba 
kerülnek és javasolja az átvétel gyakorlati végrehajtásának megbeszélését és 
még módszert is ajánl.

Azért fontos ez a tény, mert azt mutatja, hogy Lámfalussy Sándor egyet
értett a földreformtörvénnyel és valószinű örömmel vette tudomásul az erdők 
állami tulajdonba kerülését. A levélből ezt érezzük. Megemlitendő, hogy a 
hitbizomány kapuvári erdői és a központ 1945. augusztus 3-4-én lettek ál
lami tulajdonba véve.A nagykiterjedésű zalai erdők szeptember végén.

Hasonló véleményű számtalan levél közül választottuk ki Lámfalussy Sán
dorét, bizonyitékként, hogy az erdészek támogatták az erdők államosítását!
Nem ilyen véleményen van Beli József /Zalai Gyűjtemény 4.sz. 1977. 137-139 
o./. Pedig a száznál több zalai erdőbirtok állami tulajdonba*vételekor egy
szer sem fordult elő, hogy az átvételi jegyzőkönyvben a volt birtokos erdé
szei ne támogatták volna az államosítást, pedig zömmel ők képviselték a 
volt tulajdonost. Szakmai szempontból nagyon világos volt mindenki előtt az 
egységes állami erdők kezelésének előnye. A földekkel és rétekkel kapcsola
tos viták természetesen árnyaltabb megitélést igényelnek.

Lámfalussy Sándor igen nagy munkát végzett a Lenti Fűrészüzem tervezé
sében és a kivitelezés irányításában. 1923-tól 1937-ig az üzem felügyelője 
volt.

Forrás: SZAKÁCS László: A zalai erdők államositása 1945-46-ban. Kézirat.
Uj Magyar Központi Levéltár Budapest, XIX, K.1.gg.1945-47. 8o797.
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M á s o 1 a t_

Magyar Földmivelésügyi Minisztérium 
Erdészeti Főosztályának,

B u d a p e s t

Az 56oo/1945• számú F.M. rendelet intézkedik a nagybirtokrendszer megszün
tetéséről és ennek keretén belül a magán erdőbirtokok átvételéről.

A Herceg Esterházy Hitbizománynak Dunántúlon kereken loó.ooo azaz Egyszáz
ezer kát. hold erdőbirtoka van, illetőleg volt. A fenti rendelet értelmé
ben ennek az erdőbirtoknak az átvétele illetőleg átadása folyamatba teen
dő.Ez az erdőbirtok hat vármegye, két állami erdőigazgatóság és több község 
területén fekszik. A rendelet értelmében az átvételt az állami erdőigazga
tóság, illetve Földmivelésügyi Minisztérium kiküldött szakközege az ille
tékes Községi Földigénylő Bizottság, valamint az illetékes Megyei Földbir
tokrendezési Tanács közreműködésével eszközli.

Úgy az állam, mint a közérdek szempontjából kívánatosnak látszik, hogy en
nek a nagykiterjedésű és több vármegye, valamint több erdőigazgatóság körze
tébe tartozó erdőbirtoknak az átadás, illetőleg átvétele, valamint érték- 
megállapitása, illetve az erdészeti és az erdőbirtokhoz tartozó egyéb al
kalmazottak átvétele stb. egyöntetű elvek alapján egymással összhangba tör
ténjék.

Errevaló tekintettel azt vagyok bátor javaslatba hozni, méltcíztassék az il
letékes két állami erdőigazgatóság, nvezetesen a szombathelyi és a kapos
vári, illetőleg a pécsi erdőigazgatóságok meghallgatásával, valamint a 
Herceg Esterházy Hitbizomány központi igazgatóságának és erdőigazgatóságá
nak bevonásával egy miniszteri értekezletet tartani és az átadás-átvételek 
tekintetében végérvényesen dönteni. Feltétlenül kívánatosnak látszik, hogy 
ne csak a vidéki szervek vegyenek részt az átadásnál, illetőleg átvételnél, 
hanem a Hitbizomány központi szervei is, mert az átadások alkalmával fel
tétlen szükség van az összes telekkönyvi és üzemtervi adatokra, amely ada
tok uradalmunknál csak központosán állnak rendelkezésre.

Hazafias tisztelettel:

Az Esterházy hercegi hitbizományi javak 
Erdőigazgatósága

hercegi erdőtanácsos az erdőigazga
tóság vezetője
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ADATOK BARLAI ERVIN 1945-ben VÉGZETT MUNKÁSSÁGÁHOZ 

Szakács László

1945-ben az erdők államosítása, üzemesitése és a Magyar Állami Erdő- 
gazdasági Üzemek /MÁLLERD/ megszervezése igen nagy feladat volt, A tervezés
ben, szervezésben és a végrehajtásban kimagasló erdemeket szerzett a hazai 
faipar egyik megteremtője Barlai Ervin, aki ekkor a Földművelésügyi Minisz
térium erdészeti ügyosztályának egyik vezetője, majd 1946. V. lo -tői a 
MÁLLERD megalakulásától, annak ügyvezető igazgatója volt. Már 1945-ben el
kezdte a MÁLLERD szervezését. 1/

1945 szeptember lo-ll-én, Budapesten, az FM-ben az erdőigazgatóknak tar
tott beszámolója különösen érdekes, mert ismerteti a magyar erdészet legfon
tosabb feladatait és a távolabbi célokat is. Az 1946-ban kiadott "Erdőgazda
ságpolitikai irányelvek" cimű könyvének több alapgondolata már itt megfogal
mazódott. Számunkra ez azért is jelentős, mert 1945-ben - a felszabadulás
után - az első állami vállalatok, üzemek az erdőgazdaságok voltak, az első

2 /államositók pedig az erdészek.
Az 1945-ös év hangulatát és a kormány álláspontját az erdőkkel kapcso

latban jól tükrözi Vásáry József, államtitkár rövid beszéde: "Hallatlan fele-"

lősség van az erdőigazgató urakon.A kérdést nem lehet azzal elintézni, hogy 
nem lehet termelni, a lehetetlent is meg kell próbálni. Minden akció

képességünket a termelés szolgálatába kell állitani... Rendkívüli forradalmi 
időket élünk... Eleget kell tenni kötelességünknek. A következők lesznek az 
•általános szempontok: mennyi az a terület, amit emberileg ki lehet termelni, 
mennyi az a faanyag, amit ki lehet termelni, és hogy lehet megközelíteni és
milyen fakészletünk van. Ahol nincs jelentkező a termelésre, ott magunknak

, 3 /kell átvenni a termelést." Az ország faanyag ellátása volt a legfontosabb 
érdek, ennek kellett alárendelni az erdők állami tulajdonba vételét és az 
üzemesitési is. E kis kitérővel érzékeltetni akartuk, hogy milyen körülmé
nyek közt kellett Barlainak megvalósítani céljait, feladatait.

Ekkor már elkezdődött és teljes erővel folyt az erdők és a hozzájuk tar
tozó üzemek állami tulajdonba vétele.

A következő idézetek Barlai Ervintől valók: "A birtokátvételt sürgősen
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be kell fejezni.Az az óhajom, hogy ezt az atvetelt ne halasszuk okt. 31—ig,
• 4 /amig a volt tulajdonosok jogai lejárnak, minden birtokot át kell venni.

1945. október 31-ig zömmel be is fejeződött az államosítás, de kisebb bir
tokok átvétele elhúzódott az év végéig.

Az üzemi, az állami termelés megszervezése volt a legnehezebb feladat. 
Barlai Ervin itt találta a legtöbb akadályt, nehézséget. 1945-ig ugyanis az 
állami erdőigazgatóságok nagyrészt igazgatási funkciót láttak el. "Bejelen
tem, hogy a tervek szerint az erdőigazgatóságok az igazgatási teendők alól 
nagyrészt mentesitve lesznek és üzemi szervvé alakulnak át. Az államerdé
szeti igazgatással az erdőfelügyelőségek fognak foglalkozni. Ne foglalkozza
nak az erdőigazgatók adminisztrációval, hanem foglalkozzanak üzemszerű keze
léssel... egyik fő küzdelmünk és tervünk: az erdők üzemesitése. Az üzemesi- 
téssel azt akarjuk elérni, hogy bizonyos önállóságot kapjon az erdészet még
pedig azért, hogy kellő rugalmassággal intézhesse a maga dolgait... Kétmil
liós erdőbirtok születik meg szemünk láttára, fontos hogy az ebből ránk há
ramló feladatnak meg tudjunk felelni.Feltétlenül szükségesnek tartom, hogy 
üzemesitve legyenek az erdők.

Az üzemesités lényegéről, a MÁLLERD tervezett megalakulásáról igy szól:
MAz államerdészet külön egyéni céggé alakul, Magyar Állami Erdőgazdasági
Üzemek cimmel és mint egyéni cég be lesz jegyezve a budapesti cégbiróságnál.
Ez biztositja önállóságát Budapesten lesz az üzem központi igazgatása.
11 erdőigazgatóság lesz vidéken és minden erdőigazgatósághoz 3o-4o erdő-

6 /gondnokság fog tartozni." Részletesen kifejti a központi igazgatóság 11 
főosztályának, a 11 erdőigazgatóságnak és az erdőgondnokságoknak feladatait. 
Erről később megjelentek a hivatalos rendeletek.

Nem volt egyszerű elfogadtatni, mert mig az erdők állami tulajdonba vé
telével egyetértett mindenki, az üzemesités sikeres végrehajtásával kapcso
latban kételyek merültek fel. Érdemes idéznünk egy erdőigazgató aggodalmait. 
"Nagy felelősség nyugszik rajtunk. Úgy érzem, hogy a jelenlegi viszonyok kö
zött sem a személy, sem a vagyonbiztonság nincs meg, nem rendelkezünk megfe
lelő személyzettel, nagy felelősség volna a dologhoz hozzányúlni. Ha ez a 
kérdés nem sikerül, elbukunk. Alkalmasabb és jobb időkre kell halasztani ."^ 
Barlai Ervin biztos az üzemesités sikerében, meggyőzi a kétkedőket. "Egy 
kissé fáj nekem, hogy erdőmérnöktől hallom ezt. Talán nem érzékeltettem e- 
léggé a problémát. Képzeljük el a helyzetet. Adva van egy 9o ezer holdas 
erdőgazdaság, amely állami volt. Most a szemünk láttára születik meg egy 2
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milliós erdőgazdaság, amikor az államnak ehhez semmi féle szervezete nin-

Igen határozott a hangja a fakitermelések állami kézben tartása mel-=- 
lett. 1945-ben' még nem államosították a fakitermelő és értékesítő vállala
tokat. Érdemes erről hosszabban idézni tőle. "Magyarország erdőgazdaságá
nak jövője nincs biztosítva addig, amig ott idegenek termelnek, ahol nekünk 
kellene termelnünk. A lényeg az, hogy irányelvként leszögezzük, hogy a jö
vőben a 2 millió holdas erdőgazdaság saját maga óhajt termelni. Október 
31-én a volt tulajdonosok termelése megszűnt. Óriási felelősség terhel min
ket a tekintetben, hogy ezeket a termeléseket képesek leszünk-e folytatni, 
vagy nem. Nem látok nagy nehézséget, de szégyen lenne, ha még sem sikerül
ne a termeléseket folytatnunk, mert ez tényleg az államerdészet csődjét je
lentené. A volt tulajdonosok és vállalkozók helyett nekünk kell termelni. 
Lehetetlen állapot az, hogy 2 millió holdból ne legyen haszna az államnak,
csak néhány vállalkozónak. Ha egy magáncég tud házilag termelni, akkor az 

9/állam is tud.11
Jól látta Barlai Ervin, hogy az erdőgazdaságok jövedelmezőségének eme

lése elképzelhetetlen fűrészüzemek nélkül. így meg lehet érteni kifakadását. 
"Jellemző a mostani állapotokra, hogy nem tudjuk megállapítani azt, hogy 
hány fűrészünk van, el vannak-e látva és termelnek-e egyáltalán. Halvány fo
galmunk sincs arról, hogy milyen ipari üzemeket vettünk át. Ezeket nem elég 
átvenni, hanem üzembe kell helyezni, mert elvehetik tőlünk és joggal."'*'0^

Talán ma is érvényesek a vállalati szervezők munkájáról szóló megjegy
zései. "A szervezéssel kapcsolatban megjegyzem, hogy itt tulajdonképpen egy 
óriási szervezési munkáról van szó. Minden erdőigazgatóságnál lesz egy szak
képzett organizátor. Az organizátor három irányba szervez. Foglalkozik a 
munkabérek organizálásával, midőn a munkabéreket a teljesítmény szerint reá
lisan állapítja meg, végez kereskedelmi organizálást a kalkulációhoz szüksé
ges adatokat megbízható módon értékeli ki, hiszen jól tudjuk, hogy az eddigi 
kalkulációknál használt adatok 5o %-ban pontatlanok. Foglalkozik továbbá 
üzemi szervezéssel, ahol a gazdaságosság elvét valósítja meg."^^

Erdőrendezés 1945-ben nem volt, mert a meglévő rendezők is az államosí
tás végrehajtásával foglalkoztak. A legsürgősebb feladat volt tehát létre
hozni az erdőrendezőségeket. "Az erdőrendezőségre óriási feladat háramlik, 
mert a kiindulásunk az kell hogy legyen, hogy két millió holdról állomány- 
felvetelt kell kesziteni. Jelenleg nem tudjuk, hogy Magyarországnak mennyi
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a fatömege. Ezért kell állománybecslés, mert anélkül nem lehet okszerű gaz
dálkodást folytatni. Az állománybecslés egyébként összefügg az erdőgazdasá
gok könyvvitelével is. Lehetetlen és helytelen könyvelési rendszer az,hogy 
a faállományoknak az értékével senki sem számol, az nem szerepel a mérleg- 
be„."12/

Még nem értük el, de már közeledünk hazánk 2o %-os erdősültségéhez,amit
Barlai Ervin jónak látott. "Magyarország erdősültsége 12 %. Általános birtok-
politikánk rá fog jönni arra, hogy nemzetgazdasági szempontból kivánatos az,
hogy azokat a mezőgazdasági területeket, amelyeken nem kielégítő a termelés
eredménye, az erdőhöz kell csatolni, mert ahhoz hogy fában önellátók lehes-

13/sünk, legalább 2o % erdősültség szükséges."
Az erdőfelujitás álaposan elmaradt a háborús túltermelések miatt. Jelen

tős a gyorsan növő fafajokról alkotott véleménye. "Felújítás tekintetében 
azt hiszem Európának legmélyebben álló országává süllyedtünk. Első feladat 
az lesz, hogy megállapítsuk a felújítandó területeket, mert erről pontos ada
taink nincsenek, csak gyanítjuk, hogy cca. 7oo.ooo k.hold s zorul felújítás
ra és állományátalakitásra. Második feladat az, hogy növedék-politikára tér
jünk át. Nekünk a hiányzó fatömeget valamilyen módon pótolnunk kell, mert az 
nem képzelhető el, hogy 3o évig leállítsuk a termelést. Fontos, hogy fenn 
tudjuk magunkat tartani, mert az állam meg fogja unni,hogy örökké pénzeljen
bennünket. Rá fogunk térni a gyorsan növő fafajokra ott, ahol lehet. Ilyenek14 /pl. a Populus robusta, akác, nyár, nedves helyeken az éger."

Az igazi nagy munka ezután kezdődött, hiszen Barlai Ervin 1949-ig a 
MÁLLERD ügyvezető igazgatója volt és nagyban hozzájárult szocialista erdő- 
gazdálkodásunk alapjainak lerakásához. Munkásságának csak egy rövid szakaszát 
ragadtuk ki, de úgy véljük igen jellemző rá és korára is.

JEGYZET

1/ A Nemzeti Kormány 12.12o/1945.M.E.sz.rendelete,a földművelésügyi miniszter 
3.166/1946. F.M.sz. és 3.165/1946.F.M.sz.rendelete, lo6.7o3/1946.F.M.sz. 
körrendelete. Uj Magyar Központi Levéltár Budapest XIX.K.1.gg.1945/82. 
815,89.727.

2/ V.ö. BARLAI Ervin: Erdőgazdaságpolitikai irányelvek. é.n./1946/.1.o.
BARLAI Ervin: MÁLLERD dolgozóihoz! Erdőgazdaság 1947.12.sz.3.o. 
KERESZTESI Béla: Magyar Erdők Bp. 1971 . 118.o.
SZAKÁCS László: Az erdők állami tulajdonba vétele. Zalaerdő 1984-1985.
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3/ Zala megyei Levéltár, Erdőigazgatóság iratai 1945/899.

4-14/ U.o. Az 1945. IX. lo-ll-én tartott értekezlet jegyzőkönyve, benne 
Barlai Ervin idézett beszéde. Budapesten az FM helyiségében tartották.
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AZ ERDEI ÁLLATOK SZEREPE AZ ELMÚLT SZÁZADOK GYÓGYÁSZATÁBAN

Dr. Hajdú István

Ha az ember régi könyveket nézeget, - mint például az "Onomatologia 
forestalis piscatorio venator ia!,-t, melyet 1772-ben Frankfurtban adtak ki, 
vagy a lipcsei kiadású "Jagers practicaff-t 1746—ból, megdöbbenve tapasztal- 
ja, hogy alig két évszázaddal ezelőtt milyen magabiztosan kezeltek az orvo
sok a különböző emberi betegségeket, "nyavalyákat11, az erdei állatok külön
féle szerveivel, i11. azok főzetével.

Lássunk egy-két receptet:

A fogoly agyveleje borban élvezve a sárgaságot gyógyitja. Epéje, méz
zel elegyitve, a gyenge szemet élesiti, s az emlékezőtehetséget javit- 
ja. A meggyujtott fogolytollak füstje a vajúdás fájdalmát enyhiti, a 
tojások pedig azon erővel birnak, hogy a meddő nők ettől termékennyé 
válnak, a szoptatok pedig sok tejet nyernek.

A kakukk egészben hamuvá égetve a kőbaj / epekő,vesekő / a nedvesség 
/ ödéma / és a gyomorbaj ellen használ, - de a nehéz nyavalya és egyéb 
láz ellen is jó.
A megfőtt kakukk-hulladékot különös szeretettel isszák azok, akiket 
veszett kutya mart meg.

A mátyásmadár hamuvá égetve és a hamuját szembe fújva a látást élesi
ti.
Sülve azoknak jó, kik varázslás által férfiasságukat elveszítették.

Az emlősök nem kisebb gyógyerőt képviselnek:

A borz zsirja igen hatásos kenőcsöt szolgáltat tört tagok számára. Kül
sőleg, jó melegen kenegetve, vagy allövetként használva a kőbajtól szár
mazó vesebaj ellen jó.

Gyöngéknek, benaknak, köszvenyeseknek főleg róka — és macskazsirral
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vegyesen használva igen hasznos.
Használ továbbá idegláz ellen, és arra is szolgál, hogy a szakái ne 
őszüljön.
Az elhamvasztott borz vérhányás ellen jó, sebvére száritva rüh ellen, 
/lepárolva/ mérges marás és döghalál ellen.
A borz agyveleje — olajban főve — mindenfele fajdalom enyhitesere való.

A sündisznó nem kevésbé hasznos.
Az elégetésekor keletkező hamu használ azoknak, akik a vizeletet nem 

tudják visszatartani, de jó azoknak is, akiknek gyönge a gyomruk, nem 
tudnak székelni.
Hamuja medvezsirral és mézzel keverve a hajat nagyon növeszti, főként 
akkor, ha előzőleg rövidre nyirván, mustárral a fejbőrt vörösre dörzsöl
jük.
A sündisznómáj mézzel és ecettel a fehér-, és vizkórt, valamint a rüht 
és a köszvényt is gyógyitja.
Epéje a kőbajt szétoszlatja, zsírja a sérv, gyomorhártyája a kólika el
len jó, hulladéka a kopaszodás ellen használ.

A vadmacska irháját az elhízott, vizkóros, felpüffedt embernek ajánlja, 
úgy, hogy azt a szőrös oldalával a meztelen bőrön hordja, mely ekép a 
puffadtságot fölemészti, a gyenge gyomrot erősiti.
De vigyázni kell: a soványaknak igen ártalmas!...
Zsírja, dióhéjban tartva, köldökre kötve: próbált ellenszere a nehéz 
nyavalyáknak.

A medve zsírja melegít, szétoszlat, lágyit. Fülfájás, hajhullás, kösz- 
vény, füldaganatok és szárcsont-fekély ellen használ.
Epeje nehez nyavalyat, sargasagot, külsőleg rákfenét gyógyit.
Finnhonban az emberek a medveepét panaceának /varázsszernek/ használ
ják: beveszik, izzadnak és szerencsésen meggyógyulnak tőle. A medve 
jobb szemét kivájva, megszáritva a gyermek nyakába akasztják ijedezés, 
álomból való felrezzenés ellen,

A szarvasnak igen sok részét használta a gyógyászat.

A farka, vagy magja /spermája/ segit'az impotencia kiküszöbölésében,de



-123-

a boszorkányság ellen is jó.

A terméketlen asszonyoknak - közösülés után - szárított szarvas far
kot, vagy szarvasmagzat-burkot kell fogyasztaniok.

A vulva /a szarvastehén külső nemi szervének/ egy darabkájának fogyasz
tása megakadályozza az abortuszt.

A rigyetési időben elhullatott szarvasnyál és sperma használ a pestis 
ellen.

"Decoctum et priapo cervi curat dysenteriaM, - azaz: a buja szarvasból 
készitett gyógyszer gyógyítja a vérhast.

"Genitale cervi*' /a szarvas nemiszerve/ segit a tűdőbajjal szemben, 
epéje is jó a tűdőbajra, de a szülést is könnyíti.
Mája a vízkor ellen, tüdeje a köhögés ellen jó.

A szarvas-velőből készitett kenőccsel keléseket, vérfolyást lehet gyó
gyítani.

Az elmeszesedett, megkeményedett, rostos aorta-gyűrűt szarvaskeresztnek 
hívják, és sok mindennel szemben segit: erősiti a szivet, véd a női 
terméketlenséggel szemben, jó a szülésnél, használ az orrvérzésnél és 
az epilepsziánál.

Az agancsszesz és olaj, valamint az illó agancs-só minden súlyos nyava
lya ellen jó, ha a beteg orra alá tartjuk.

A nerazőrészek aszalva és borban élvezve: szerelmes gondolatokat ébresz
tenek.

A leírtak nem éppen emelik a korabeli orvostudomány,illetve az emberi szel
lem dicsőségét.
Sokat kibírhattak elődeink. Azt hiszem, nem a véletlen szüleménye a mondás: 
**Dum vitant stulti vitia, in contraria cursunt, azaz kissé szabad fordítás
ban: **ha a bolond a bajból meg akar szabadulni,egy nagyobb bajba kerül.**
S az ilyen kezelésre mondta az egykori erdész:'*Medice! Cura te ipsum!** azaz: 
Doktor! Gyógy£tg(j meg csak magadat!**...
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ÁLMOSKÖNYV FEJTÉS - ERDÉSZ MÓDRA 

Dr. Hajdú István

- vidám oldal

Kezembe került az Álmoskönyv 1966. évi, 8. /!/ kiadása.
Hiánykönyv.

Gondoltam: mégis csak kell ebben lenni valaminek, ha korunkban - a már fel- 
világosodottnak tartott 2o. század második felében - ilyen keletje van en
nek a könyvnek. Talán mond valamit az erdészetknek is...

Olvasom a cimszavakat és értelmezem:

Ág. Száraz ág: szükség, gond, rossz esztendő.
Ágon ülni: vigyázz a jövedelmedre, mert rossz útra tévedsz.
Valóban, ha nem becsüljük meg az ágfa fűtőértékét, s a drága fűtőolaj
jal, gázzal, vagy az annál jobb sorsra érdemes fával fűtünk: nem lesz 
gondtalan jövőnk.

Agancs. Megcsalnak, kinevetnek, hátad mögött kigunyolnak. Ez csak azóta ér
vényes, mióta Nagy Sándor macedón király szeretői férjeinek birtokot ado
mányozott.
A birtok tulajdonosa az agancsnak a ház oromzatára való kitűzésével je
lezte, hogy ő a birtok ura.
Az eredmény: még álmában is kisérte sorsa.
A ma álomfej tője talán igy irna: agancsot találni öröm, haszon, gyönyö
rűség.

Állat. Állatot Oculi napján látni: gazdagság.
Szalonkát Oculi napján lőni: öröm.

Bokor* Bokrot látni jegyez hátráltatást. Utonjárónál: rossz találkozás.
Inkább csak a befejezett erdősitések átvételénél.

Borókafa. Borókapálinka: harag jele.
Erdészeknél: soha! Ez biztos!...



-125-

Bot. Botot ültetni nagy szégyen.
Ez igaz! Az életerős, friss csemete ültetésére mindig ügyeljünk.!

Csalit. Titok.
Erdősitésben: vadsűrű.

Csemete. Felesleges fáradtságot mutat.
Ha nem megfelelő termőhelyre ültetjük. Ha az ápolás elmarad.

Égerfa. Állhatatosság.
Termőhelyére állhatatos előszeretettel ültessük, mert igen meghálálja. 
Somogyban különösen.

Erdész. Reménytel^-rjes jövő.
Hinni kell ebben!

Erdő. Az 1756-os álmoskönyv szerint:ha zöld és a nagy fák ágaitól sűrű:mél- 
tóságot jegyez. Egyet kell érteni.

Erdőégés. Fájdalom. Mindig az.

Fa. Fákat égetni látni: szomorúság.
Milyen igaz!
Kerner Jusztinusz szerint: zöld fa: reménység. Öreg fa: tisztelet. 
Virágzó fa: mérhetetlen szerencse. Égetni való fa: veszteség. Száraz, 
kopasz fa: rossz következtetés. Földönfekvő, élő fa: reményeink szé
gyenkezésbe esnek.
Ma is mind igazi

Fácán. Szerencse.
Egyre jobban igazolódik ez a feltételezés.

Farok. "Farkad, ha vagyon, bátorság!" /I756./ ♦
Azt hiszem, jó megfigyelés.
Kerner Jusztinusz szerint: görbe farok: asszonynak gonosz.
Ezt most realista irányzatnak határoznák meg.
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Fogoly - madarat látni: veszély.
Szerintem a fordítottja, az igaz,

Fürj. Egészség. !
Ma is igaz: ahol a fürj jól érzi magát, a táj dicséri gazdáját!

Gyom. Gyomban járni: nehézség.
Erdősités átvételénél különösen.

Hárs. Vidámság.
Érett hársfa a zselicségi erdőben: különösen nagy értéket jelent.

Gimszarvas. Nagy szerencse.
Vadásznak ma is az.

Jávorfa. Kidőlt jávorfa: talajvizet mutat.
Ejnye, ejnye: a termőhely megválasztására jobban kell vigyázni!

Kátyú. Valamely szerencsétlenség, amely útközben fenyeget. Jobb megelőzni! 
Az erdei utak karbantartásával többet törődjünk.!

Ligetben járni.Szép szerencse.
Nagy igazság! Létesitéünk több különleges célú erdőt!

Nyirfa. A szegénység fája.
Ez csak régen volt!

Nyúl. Rendszerint félelem.
Csak ha fogytán van.

Nyulat lőni. Szerencse.
Egyre nagyobb!

Nyúl a zsakban. Szerelmeseknek igen jó, másoknak jelez törvényszéket.
Ma is, ha a nyúl szabálytalanul kerül a zsákba!
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Ölyv. Szerencse a veszedelemben.
Milyen meglátás! Már akkor is ismerték a természetvédelem alapjait!

Pézsma. Jegyez szerencsét.
Ma is, ha a lövés sikerült.

Rekettyésben járni. Töprengés egy titok felett.
Lehet-e erdősiteni, vagy a termőhely küszöb alatti?

Rom. Bánat. Romban lakni: elhagyatottság.
A romos erdészház: mindég bántó.

Szarvast etetni. Kitüntető barátság.
Ma üzlet is, kötelesség is.

Tokaji bor. Jó jegy.
Ezzel minden erdész egyetért.

Tölgy. Ha nagy és zöld: hosszú élet.
Ezt biztositanunk: öröm és kötelesség.

Tölgyfát venni. Nyeremény.
Egyre nagyobb!

Tüzet látni.Szerencsétlen helyzet.
Erdőben, őrzés nélkül: igen veszélyes! Vigyázzunk!

Ültetni fát. Boldogság.
Mily igaz!

Amint látjuk, az álom fejtése: értelmezés kérdése. Ma is tanulságos tehát 
Bagó Márton /1833/ verse, ide is illik:

"Álom és essős idő, magukban elmúlnak,
Gyáva szipák a’kik ezeken busulnak,

Hogy olykor betelik némely látott álom,
Barátom, ámbár mely oldalról vizsgálom,

Csak olyan, mint mikor patkót talál az vak,
De azért ugyebár,hogy bizony nagy kobak 

Tesz patkószedőkké világtalanokat,
Te látó tanuknak sen. hivod' azokat."
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