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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.
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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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