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AZ 1879.XXXI.to. BEVEZETÉSE, VÉGREHAJTÁSA A NAGYKUNSÁGBAN*
Dr. Orosz! Sándor
A Nagykunság közismerten az Alföld egyik legfátlanabb te
rülete. A 18-19. századi lecsapolásokat követően a természetes
fás vegetáció szinte teljesen eltűnt. A lakosok mesterségesen
próbáltak erdőket létrehozni, de ez az erdőtelepítési kedv a
19. század második felére erősen csökkent. Különböző, jórészt
társadalmi-gazdasági okok miatt az erdőterület a múlt század
végére - századunk elejére a mélypontra süllyedt. Csak a Kaán
Károly-féle alföldfásitási törvény adott az első világháború
után ismét lendületet az itteni erdőtelepítéseknek. Az l879«é—
vi XXXI.to. az országos akaratot közvetítette a gazdálkodásuk
ba, határhasználatukba beleszólást nehezen tűrő nagykunok felé.
A törvény fogadtatásának a felvázolása mind a helyi viszonyok
ról, mind pedig az erdőtörvénynek egy jellegzetesen alföldi tereleten való érvényesüléséről tudósít.
A Nagykunság 1876-ban vesztette el területi önállóságát,
amikor a Jász-Nagylcun—Szolnok vármegyét megszervezték. A gazda
ságban azonban továbbra is a sajátos Jászkun viszonyok játszot
tak döntő szerepet. Az erdőtörvény bevezetésével kapcsolatosan
öt nagykunsági település; Karcag, Kisújszállás, Túrlceve, Kun
hegyes és Kunmadaras erdőit vizsgáljuk meg.
Az 1879«XXXI.te. életbeléptetése és végrehajtása 1880—bán
X

Részlet a "Nagykunsági erdőtelepítések és fásítások a 18.
századtól napjainkig" cimü doktori értekezésből. /Sopron,
1986,/ Itt mondok köszönetét a Nagykunsági Erdő— és Fafel
dolgozó Gazdaságnak, ahol lehetővé tették dolgozatom elké
szítését, és segítenek annak szélesebb körben való megis
mertetésében is.
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kezdődött el, Jász-Nagykun-Sz olnok vármegyében la megalakult a
Közigazgatási Erdészeti Bizottság, amely az erdőtörvény végre
hajtásáért volt felelős. Legelőször jelentést kértek a városi
polgármesterektől, ill, járási szolgabiróktól a területükön fek
vő erdőket illetően,
Karcag 50 katasztrális holdat jelentett, Kisújszállás
36,620 k h - t , ^ Túrkevéről a város polgármestere 1880, október

6-án kelt levelében igy ir: "Túrkeve város területén 75
öles holdnyi, nagy részben!már kipusztult, erdőterület lévén:
a területből, melyen fűzfák és nyárfák gyéren találhatók, 14
holdnyi terület a városi közönség tulajdonát képezi, a többi
2/
rész pedig, igen sok, apró részletben, magán egyének tulajdona,”
Kunhegyesről 45 kh közbirtokosság! erdőt jelentettek, mig Kun
madarasról ezt a választ küldték: "Madaras község határában a
birtokosságnak van két darab erdeje, mindkettő birtokarányban
osztva ki, egyilc-egyik erdőnek, melyek akáczfáklcal vannak beül
tetve, területe 112 hold 1331 E ölet teszen, vagyis a két da
rab erdőnek területe 225 hold és 1060 □ ölet teszen,"^ A Nagy
kunság területén található erdőkről pontos képet kaphatunk, ha
áttekintjük az 1883-ban felfektetett erdők törzskönyvét,^
letve a következő évben készitett kimutatást,^

il

Az 1883—84—ben

rajzolt kataszteri térképekről pedig az erdők térbeli elhelyez
kedését pontosithatjuk,
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Az erdőkre vonatkozó területadatokat táblázatba foglaltuk:

Település

Összes
erdő
kh

Feltétlen erdőtalajon álló
kh

Üzemtervezési kötele
zettség alá tartozó
kh

$-ban
100

Karoag

3**,5^5

-

3**, 5^5

Kisújszállás

39,113

18,00

38,647

98,8

Túrkeve

59,1008

40,011

14,665

24,8

Kunhegyes

48,831

-

45,1412

92,5

Kunmadaras

116,00

-

-

ÖSSZESEN:

297,5898

58,011

132,9982

^9,7

Karcagon a Zádor—erdő szerepel a táblázatban, amely köz—
birtokossági tulajdonú. Meg kell azonban jegyezni, hogy az I883bán felfektetett erdők törzskönyvében még 58,475 kh. erdő volt
feltüntetve. A kataszteri térképeken — különböző határrészekre
kimutatva - pedig 37,73 kh. Ez a területi ingadozás /főleg fo
gyás/ a felvételek, összeírások idején jellemző a vidékre.
Kisújszálláson az Öregerdő szerepel a kimutatásban. Az
egykorú kataszteri térképekről kiderül, hogy a Bánóinkért és a
vasút között már csak foltokban áll erdő. /A kivágott fák he
lyén közös használatú rét található./
Turkeve összes erdeje a várostél délre, a Berettyó part
ján "Kiserdő" néven van feltüntetve. Részben a városé /l4,665
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kh/, részben magántulajdonban van /45,3^*6 kh/. Az egész erdő
?arjerodetü; 70 #-a nyár és fűz, 20 #-a tölgy, 10 #-a pedig altáo. Csalc a város tulajdonában lévő erdőrész tartozik a 17. §.
rendelkezése alá, arra vonatkozik az üzemtervezési kötelezett
ség.
Kunhegyesen a Fáskert akác sárjerdőlcént került leirásra.
Vidékünkön 45,1412 kh-nyi területével ez a legnagyobb üzemter
vezési kötelezettség alá eső erdő.
Kunmadarason ekkor már csak magánerdőket találunk. Eddig
re nemcsak a "Közönség Erdőjét", hanem a "Város Erdőjét" is ki
osztottak. Az erdők nyilvántartásának törzskönyvébe 1883-ban
még 225,106 kh területet irtak be, de egy évvel később már csak
116 leh akác sarjerdőt vesznek fel. Az erdőbirtok másik részét,
a"régi ordőt" kivették az erdő művelési ágból, mivel onnan ek
korra elfogyott a fa. Lényegében a 19. század elején telepitett
"új erdő" maradt meg. Kunmadaras erdői továbbra sem kaptak szi
gorúbb ellenőrzést, mivel nem tartoztak a 17.§. rendelkezései
alá.
Az áttekintésből kitűnik, hogy az ötből négy helységben
voltak üzemtervezési kötelezettség alá tartozó erdők. Az üzemtervezést azonban az érintett települések megpróbálták elkerül
ni. Ennek pontos okairól nem tudunk, de feltételezhető, hogy
non vették szivesen az állami beavatkazást a gazdálkodásba.
Félhettek a költségektől, adóterhektől. Ezt különösen az erdőérték mcgállapitása körüli huza-vona támasztja alá. Érdemes
részletesebben idézni azokat a dokumentumokat, amelyekben a
nagykun helységek próbálnak kibújni az üzemtervezési kötelezett-
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ség alól,
Karcag közbirtokossági elnöke a következő ^Erdőkezelési
Szabályt" terjesztette be: "###/az erdő/ az 1879.évi XXXI.t.oz.
17 §-a alatt elősorolt azon birtokok közé tartozik, melyek rend
szeres gazdasági üzemterv szerint kezelendők. Az alább felsorol
tak tanúsága szerint azonban ezen erdő a rendszeres gazdálkodás
ra nem lévén alkalmas, jelen erdőkezelési szabály lesz hivatva
a rendszeres gazdasági üzemtervet pótolni ,,, /az erdő/ talaja
szikes anyag, melyen az 1868 évben telepitett akáozos igen si
lány növekedést mutat, s már 4-5 éves korában mohosodik, rozsdásodik. Az erdő zárlata átlagban 0,6-ra tehető ,,, Tekintettel
azon körülményre, hogy az egész erdő tisztán csak szépészeti és
közegészségügyi szempontból lett telepitve, s növekedése oly
silány, hogy daczára 18-20 éves korának alig található itt— ott
egy rudfa rendszeres kihasználás eddig egyáltalán nem eszközöl
tetett a jövőre nézve a kihasználás csakis a kiszáradt és el—
nyomott egyedek kiszedéséből fog állani,"
Kisújszállás arról ir,

8/
'

7/

hogy a vaksziken tengődő erdejé

ből a"osucsaszott" egyedeket a hivatali helyiségek fűtésére
használják. Az erdő feletti felügyeletet pedig a városi tanács
megbízottja gyakorolja,
Túrkeve is eléggé gyér erdőgazdálkodásról tudósit: "Az ed
digi, a jövőre is fenntartandó, és a viszonyokhoz mért gazdálko
dás abból állott, illetve fog állani, hogy minden második esz
tendőben füszfa vessző és rőzse nyerése céljából az ágak lenye—
setnek, A kivesző és elkorhadt vén tuskólc fűzfa dugványozás ál
tal azonnal pótoltatnak,"^
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Kunhegyes pedig egyszerűen "azt hitte", hogy nem tartozik
erdeje a 17. §• alá, úgyhogy az erdőfelügyelő kénytelen volt át
írni a közig, erdészeti bizottsághoz. "Kunhegyes város birtokossága 45,1^122 □

erdejére nézve mindeddig üzemterveket nem

terjesztettek be, sem pedig az erdőtörvény l8,§-ában körülirt
joggal nem élve, ideiglenes gazdasági tervvel /kezelési szabálylyal/ felszerelt határidő meghosszabbítást kérő folyamodványo
kat nem terjesztettek be."^"^
A nagykunságiak "erdőkezelési szabályára" Bedő Albert, /or
szágos főerdőmester/ úgy válaszol,

hogy azok nem pótolhatják

a rendszeres gazdasági terveket. /A későbbiekben kiadott, rend
szeresített "Erdőkezelési Szabály"-ok megfelelően kitöltve ugyan lehettek ideiglenes üzemtervek, de rendszeres gazdasági
tervek nem,/ Bedő elrendeli, hogy 1887 április végéig üzemtervi
nyilvántartásra terjesszék be az erdőiket a nagykun települések
is /Kunhegyest illetően is előirta az üzemtervezést/.
Küldik a nagykunsági városok rendszeresen az erdőőri eskü
tételek jegyzőkönyvét, de az üzemtervezéssel kapcsolatosan to
vább tart a húza—vona. Most az erdőérték megállapitása okoz gon
dot. A kiadott segédlet alapján Túrkeve a következőképpen irja
le erdejének értékét.12//
srzör
"l
A város közelében fekvő úgynevezett Kiserdő területe
— 60 kataszteri hold, — melynek fele része már teljesen ki
irtva, részben lóherével bevetett, részben lcasszálónalc hasz
nált terület.
„S Z O T

2

Ebbe van a községnek lh lcat hold, melynek fele szintén

ki van irtva, jelenleg kasszáiénak, részben szántás alá liasz-
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náltatik, a másik fele részben, ritkán, fűz, és nyár fék
vannak, melyekből 2800 köb.méter puha tűzifa nyerhető, köb.
méterenként 50 kr-jával számítva értéke 1400 frt,
^szór A többi 46 kát. hold egyesek birtokában van, melynek
/
fele része 23 kát. hold, szintén a fentebb nevezett minősé
gű erdőt képez, melyből nyerhető 9200 □ méter puha tűzi fa
- köb,méterjét per 50 kr számitva 4600 frt."
Túrkeve a következő évben elkészítette a 13»50 kh erdőről
az ideiglenes üzemtervet. Áztán mégis törölni kellett, mivel
"... a helyszíni szemle alkalmával akképen találtatott, hogy az
egész területen 5 csoport nyárfa fordul elő, mely inkább delelőnelc tekinthető, és a többi része a területnek — mely egészé
ben véve nem feltétlen erdőtalaj - mint szántóföld találtatilc.
Ezen terület erdőnek a kataszter által tévedésből vétetett fel,
n/
mert erdőjelleggel éppenséggel nem bir#"
Ezelc után inár csak három helységben maradt olyan erdőterü
let, amelyet üzemtervezni ill# amire üzemtervet érvényesíteni
kellett# Azonban Kunhegyes. 1886-ban, az erdőérték megállapítá—
sánál még tett egy kísérletet az erdőtörvénnyel kapcsolatos
rendelkezések alóli kibújásra:

ff###/az erdő/ majdnem kizárólag

szépészeti és közegészségi szempontból lett telepítve, s a kö
zönség üdülő és mulató helyéül szolgál kihasználása száraz és
hulladék fa kiszedéséből s különböző czélokra szolgáló karók
és czövekek leszeléséből áll s néha egyesek müfa szükségletére
mint p#o# kutagosnak, fejfának adatnak el egyes darabot egész
ben, annál fogva az érték és árszabályzat megállapítására ala
pul szolgáló kimutatást, hacsak azon kimutatáson kötött árakat

-

12

-

nem tesznek fel nem térjesztheték.w1^

Jegyezzük azért meg,

hogy ezek az erdők valóban nem képviseltek erdészeti szempont
ból jelentős értéket, tehát az erdőérték megállapítása nehéz
volt és nem egyértelmű. Végre 1887. deoemberében jóváhagyták az
/ideiglenes/ üzemterveket. Karcagon, Kisújszálláson és Kunhe
gyesen megkezdődött az üzemterv szerinti gazdálkodás a közbir
tokosság! /városi/ erdőkben.
Az 1879.XXXI.te. l65.§-ban megfogalmazták a kopárok össze
írását és beerdősitését. A közigazgatás erdészeti bizottsága
3/888,sz. határozatával elrendelte a megyében ennek végrehajtá
sát. Érdemes idéznünk a választ, melyet Karcagról irtak erre a
határozatra. "Karozag város bel és külterületén oly kopár terü
letű földele nincsenek, melyeknek beerdősitése hatóságilag el
rendelendő volna, mivel az egész határ homok nélküli, sok szik—
vogyületü földekből áll, amelyek ha időközönként vízzel nem is
lelnének borítva, az erdő telepítésre egyáltalán nem alkalma—
sok."

15 /

r
Igaz, a fásítással kapcsolatos paragrafus főleg a hegy

vidéki és homolevidéki kopárokra vonatkozott. Azonban figyelem
reméltó az indoklás, mivel 3—^ évtized múltán a "szikvegyületü
földek" fásításában Karcagon is sikereket érnek el.
Újra erdőértéket kellett számolni 1890-ben, majd pedig ál
lami kezelesbe vették — a munkák szakszerű felügyelete miatt
- Karoag /35 kh/, Kisújszállás /37 kh/, és Kunhegyes A 6 kh/ er
dőit.
Az erdőtörvény nagykunsági végrehajtását illetően összefog
lalásként a következőket állapíthatjuk meg: A törvénnyel kapcso
latos adatszolgáltatások, felmérések nem mentek simán. Az üzem—
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tervezés néhány évében nagyon gyorsan ősökként az erdőállomány,
évről-évre kevesebb lett az a terület, amelyre érvényes tervet
tudtak készíteni, A nagyfokú fahiányon kivül ennek az is oka
volt, hogy igazából nem tudták a közösségek elöljárói, mit je
lent az erdőkben az üzemtérv szerinti gazdálkodás. A közös ré
tek, legelők felosztása pedig /például Karcagon/ azt is eredmé
nyezte, hogy a közbirtokosság az erdőből is szerette volna lát
ni a neki járó részt. £zt a folyamatot az erdőtörvény nem aka
dályozta meg. /A felosztást megtiltó 4937/1903-as kúriai döntés
meglehetősen későn jött./ Részben ennek lett az eredménye a vi
dék nagyfokú fátlansága, amelyet azután századunk elején az er
dészeti szakemberek elrettentő példaként emlegettek.

J e g y z e t e k

1. Szolnok megyei Levéltár /Sz.M.L,/ Jásznagykun—Szolnok vár
megye Közigazgatási Bizottság iratai. /Gazdasági Bizottság/
Erdészeti Albizottság 1880—1885. Kimutatás az erdőrőlí Kar
cag, Kisújszállás.
2, TJ.o. 1649/880.K.B. sz. Túrkeve város polgármesterének
jelentése.
3* U.o, l48l/880,K,B. sz. Tiszai—felső járási szolgabiró

880

,.
az#

jelentése.
4. U,o, M,kir, Erdőfelügyelőség Budapesti Kerület, Jász—Nagy—
kun-Szolnok vármegye területéhez tartozó erdők összeírása:
Karoag, Kisújszállás, Túrkeve, Kunhegyes, Kunmadaras adatai.

-

14

-

5# Lásd 1. jegyzet
6, Sz.M.L. Kataszteri térképek, K-l6: Karcag; K-1 9 : Kisújszál
lás; K-59: Túrkeve; K-21 és K-23: Kunmadaras,
7, Sz.M.L. Jásznagykun-Szolnok vm. Közig,Bizottság iratai. Er
dészeti Albizottság 1886-1891, 5/887,K,B,sz, Karcag Erdőke
zelési Szabályzata.
8, U.o. Kisújszállás Erdőkezelési Szabályzata,
9, TJ,o. Túrkeve Erdőkezelési Szabályzata.
10. U.o. Erdészeti Albizottság 1880-1885. 12/885.K.E.B. irat;
7/1885-ös sz. erd.őfelíigyelői átirat a Közig.Érd.Albiz.-h.oz.
11. U.o. Erd.Alb. 1886-1891. 5/887.K.B.sz.
12. U.o. 17/886.K.B.sz. "Erdőérték megállapítás" Túrkevéről.
13. U.o. 47/887.K.B.sz.
14. U.o. 17/886.K.B.sz. Kunhegyes város polgármesterének 1886.
jan.19-én kelt levele.
15. U.o. 19/888.K,B.sz. Karcag város polgármesterének levele.
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KISÚJSZÁLLÁS SZABÁLYRENDELETE AZ ALFÖLD FÁSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN
Közli: Dr. Oroszi Sándor

Az 1923.évi alföldi*ásitási törvény hirére, de annak már
előkészítési szakaszában is több alföldi település ajánlott
fel területeket erdőtelepitésre, fásitási kísérletek végzésére.
Néhány település pedig — mint például Kisújszállás — a bel— és
külterületek fásításáról saját hatáskörében intézkedett. A kö
vetkező szabályrendelettel a város példamutatóan kivánt az Al
föld fásitási munkálataihoz hozzájárulni - mégha a benne megfo
galmazott célok, eszközök ma már hibásnak hatnak is.
/A szabályrendelet lelőhelye: Magyar Országos Levéltár. K-184.
10.121/1930. 6/64.112/930./ 21.225/ 1929/2./

"Kisújszállás város utcáinak, udvarainak, köztereinek g a
külliatáron lévő tanya-udvaroknalc kötelező befágitágáról.
1,§, Kisújszállás város belterületén levő utcák, közterek, ud
varok, úgyszintén a külhatáron levő tanyaudvarok, hol je
lenleg fák nincsenek, e szabályrendelet jogerőre emelkedé
sétől számitott 3 év alatt befásitarldólc.
2.§, Fásításra a talajnak megfelelő fajtájú fa alkalmazandó. A
város területén lehetőleg akácz, szil, hárs, juhar, vad
gesztenye, szofora, eperfa.; a külhatáron akácz, kőris,
tölgy, cser, szil, esetleg nyár- vagy fűzfa.
Jogában áll azonban a földtulajdonosnak a talajviszo
nyoknak megfelelő más fát is ültetni.
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3,§. Fásítás kötelezettsége a föld- vagy háztulajdonost vagy
haszonélvezőjét terheli, ép úgy az elültetett fálc kötele
ző gondozása is.
Bérbe vagy haszonbérbe adott ingatlanoknál jogában áll
föld- vagy háztulajdonosnak ezen kötelezettségét - szerző
désileg bérlőjére vagy haszonbérlőjére átruházni,
A város belterületén levő utak az útmenti telektulajdo
nosok által ült esendők be fával és gondozandók, és pedig a
telek teljes hosszában.
Két utcára nyiló telek mindkét útvonala a telektulajdo
nos által fásitandók be. Közterek befásitása /a/ város kö
telessége,
4«§, Az utcákon elhelyezett fák egymástól 4—5 méternyi távolság
ban a gyalogjárda mentén, egyenes sorban ültetendőlc. Az ud
varokon általánosságban csupán az útvonal mentén levő te
lekrész - beépitve nem levő - helyére kötelező és pedig
olylcép, hogy a fák az útvonal menti lceritésen belől 1 mé
ternyi távolságban, egymástól pedig 4-5 méternyire ülteten—
dőlc,
5,§, A külhatáron levő tanyaudvarokon a tanyai épületek hátulja
s a beépitve nem levő udvarrészek, szántott vagy másképp
müveit részei mellett levő helyekre egyenes vonalban egy
mástól 4—5 méternyire ültendő a csemete, Tanyaudvarolt ak
ként fásitandók, hogy a fasorok a tanyaudvaron—körül lehe
tőleg négyszöget alkossanak,
6,§, Városon az útvonal mentén belől üres tereken, külhatáron,
tanyaudvarokon kizárólag csak magas törzsü fa nevelendő,

a város utcáin pedig csupán ott lehető ezen általános sza
bály alól kivétel, hol a magas törzsü fa nevelését a vil
lanyvezetékek akadályozzák. Ily helyeken meg van engedve
az alaosony törzsü fák nevelése, mig mindenütt másutt a
magas törzsü kötelező.
Fákat őszszel vagy tavaszszal kell ültetni és pedig a törzs
már kiültetéskor oly magasan hagyandó, hogy a kialakulandó
korona gyenge gályáit és lombjait a földről letörni ne le
hessen, A törzs kiültetéskor szurós gallyal vagy más alkal
mas anyaggal kötözendők körül, a törzs körül pedig a locso
lás céljára földtölcsér formálandó.
Utcákon és általában ott, ahol a csemete állatok, vagy
gyerekek kártevésének jobban lei van téve, több éves, erős
fák liltetendők ki,
Ccemoték kiültetess gonddal eszközlendő, E célból a gyökér
területének snegf ölelő tágar gödör ásandó, fonókén negporha
nyit ott poros földdel

riolybo a csemete egyenes állásban

helyezendő el, lehetőleg ugyanazon mélységben, ;,.int volt
eredeti helyén. Gyökerek iciültetés előtt kxss<j visszámét—
szendok s körülte a föld úgy tömendő le, hogy a gyökerek
szétterpedt természetes állásban maradjanak, a gyökérszá
lak között pedig üres tér ne maradjon, A földdel való bo
takarás után pár veder viz öntendő minden fa törzsére,
A kiültetett fák az ültetés első két évében rendszeresen
locsolandók és pedig a nyári melegek beálltával, első év
ben minden

\éten, második évben minden hónapban egyszer

2-3 veder vizzel egy-egy fa.
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Esős időben a loosol&s szükség szerint osztandó be.
10.§,f Az elhelyezett fákat a gondozásra kötelezett köteles fej
lődésükben irányítani. E óéiból azok szükség szerint ta
vaszként fakadás előtt mérsékelten galyazandók, ügy azon
ban, hogy koronájuk az által tönkre ne tétessék s a fák
fejlődésükben ne szenvedjenek,
11.§• A közutakon s köztereken ültetett fák úgy a már elültetve
levők, mint a jövőben elültetendők is - köztulajdont ké
peznek, a város azonban úgy az utoára ültetett fálcát,
mint az azokról évenként lekerülő galyakat, amennyiben a
telektulajdonos a telke mentén elhelyezett fákat mindenek
ben ezen szabályrendelet rendelkezésének megfelelően ke
zelte, gondozta — annak átengedi, tulajdonába bocsájtja,
12.§. A magántulajdont képező földekben levő, valamint jövőben
ültetendő fák az illető földtulajdonosok tulajdonát képe
zik s szabad rendelkezésük alatt állanak, a gondozás kö
telezettsége azonban azokra is érintetlenül fent áll,
13.§. Az utcákról városi tanács előzetes engedélye nélkül ezen
szabályrendelet jogerőre emelkedése után fát kivágni nem
szabad.
Kivágás csak túlérett fákra vonatkozólag engedhető meg,
A városi tanács e kérdések elbírálására és az engedélyek
elintézésére egy tisztviselőt kijelölhet.
Amennyiben városi tanács megbízottja a kivágásra az
arra jogosultnak engedélyt adott, úgy az csak ősszel a
lombok elhullása, vagy_ télen és tavasszal a rügyek fakadasa előtt eszközölhető, A kivágott, valamint az időköz—
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ben kiszáradt, vagy ültetéskor meg nem ragadt fa helyett
köteles az arra kötelezett - úgy az utcákon, mint az ud
varokon, köztereken s tanyaudvarokon Is — kivágás után
nyomban, legkésőbb pedig a kivágást követő tavasszal más,
megfelelő fát ültetni, ugyanannyi számban mint volt.
14.§, Azon telektulajdonos részére, ki fáját rosszul gondozta,
vagy a kötelező gondozás elmulasztása miatt büntetve volt,
- kivágási engedély nem adható, hanem az ott levő fák vá
ros által vágatnak ki. A netán engedély nélkül közterület
ről kivágott fa — tekintet nélkül arra, hogy az illető ho
gyan gondozta, - város tulajdonát képezi, ellenben a kivá
gott fa helyett köteles /a/ telektulajdonos fentiele szerint
újat ültetni.
Ép igy köteles új fát ültetni fenti módozatok szerint
azon telektulajdonos is, kinek fenti okok miatt kivágási
engedély nem adatott,
15.§♦ Kiültetésre alkalmas csemetékről való gondoskodás — addig
is, mig a város e célra megfelelő telepet létesíteni ké
pes leend, - az ültetésre kötelezetteket terheli. Egyes
főbb utcák és közterek befásításához szükséges facsemeté
ket azonban — az érdekelt telektulajdonosok költségére —
a városi hatóság is beszerezhet.
16.§, Abban a kérdésben, hogy az utoák és közterek első befásitását város fenntartja e magának, illetve hogy a jelenleg
hiányzó fák pótlását ezen területeken és helyeken az egy
öntetűség kedvéért ezen szabályrendelet intencziójának
megfelelően város maga eszlcözli-e vagy az arra kötelezet-
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teltre hárítja át, - a város képviselőtestülete jogosult
határozni, mely esetben ezen kiadás költségvetésileg biz—
tositandó. ügy szintén fenntartja magának a város azt a
jogot, hogy a város egyes főbb utcája, - itt az egyönte
tűség kedvéért és szépészeti követelményeknek megfelelő
en - maga fásithassa be az érdekeltek költségére.
17*§• A lakosság fásítás iránti hajlama és érdeklődése, jutal
mak kitűzése és népies előadások tartásával serkentendő,
mely kérdések megoldása iránt a város képviselőtestülete
határoz.
18.§. A fákat védeni, rongálástól óvni mindenki tartozik, az az
ellen vétőket pedig a hatóságnak feljelenteni köteles.
19.§. Aki fát a kitűzött határidő alatt nem ültetett, a hatóság
jogosult megbüntetésén felül, költségére eszközöltetni a
f ásitdst,
20. §. Kihágást leövet el és kOO koronáig terjedhető pénzbüntetés
sel büntetendő az, a lei:

1./ a- hatóság erre vonatkozó hirdetményében megszabott
határidőben fát nem ültet, vagy azt nem a hirdet
ményben előirt módon ülteti,
2./ az elültetett fát a jelen szabályrendeletben meg
szabott módon nem gondozza, nem védi, vagy nem lo
csolja,
3./ hatósági engedély nélkül közterületen ültetett fát
kivág.
4./ a ki közterületen ültetett fát megrongál, megsért,
kihúz vagy meghámoz, vagy az őrizete alatt álló
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állatoknak megrongálni engedi.
A kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint
rendőri büntető birőságnak hatáskörébe tartozik. Első fokon a
tanáos által megbízott tisztviselő, másodfokon az Alispán, har
madfokon a Belügyminiszter határoz.
Ezen szabályrendelet a kihirdetés napján lép életbe.
Kelt Kisújszálláson, a város képviselőtestületének 1923. évi má
jus 29 napján tartott közgyűlésében. Dr. Gaál János s.k. polgármester, Pápay István s.k. főjegyző.
253l/ki 1923. szám. Jóváhagyatott Kisújszállás város képviselő
testületének 1923 május hó 29." napján tartott rendes közgyűlé
sében. Dr. Gaál János s.k. polgármester, Pápay István s.k. fő
jegyző.
I846l/kgy.1923# szám. Jóváhagyott Szolnokon, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye törvényhatósági bizottságának 1923. évi okt. hó
20. napján tartott közgyűlésében.
Soheftsioh s.k. vármegyei aljegyző,"
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AZ ERDŐFELTÁRÁS AZ ERDŐGAZDÁLKODÁS ALAPJA
Pánkotai Gábor

Az erdőfeltárás gondolata a belterjes erdőművelés elkép
zeléseinek hatására ébredt,
A mai értelembe vett erdőművelés hajnalát G,H, Hartig,
majd H, Cotta munkásságának Időszakára vehetjük, ami a XVIII,
és XIX, század fordulójára esik, /ftartig G, 1791. és Cotta H,
1817./
A gondolat megszületésétől, annak tudatos és szélesebbkörü megvalósításáig még hosszú évek teltek el. így a két jeles
szakember munkásságát követően csak 1827—ben jelent meg Jétger—
sohmidt erdőmester könyve, melyet az erdészeti építésről és
szállításról irt, Cime: "Célszerű és állandó utak erdőben való
épitése",
Az erdőfeltárást - még a szakkörökben is — sokan egyszerű
en az "erdőben való útépítésnek” tartják, /Ez éppen olyan, mint
ha a vadászatot csupán élő célra való lövöldözésnek fognánk fel!/
Valójában az is, de csak "is". Ennél sokkal több, illetőleg bár az általános útépítés technikájára alapul — ettől lényege
sen eltér.
Az erdei út ma az erdő legfontosabb infrastrukturális léte
sítménye,

mely az összes erdőben folyó tevékenységgel kölcsön

hatásban áll és az ökológia szempontjainak figyelembe vételével
kell, hogy készüljön.
Az európai erdőgazdálkodás tanulmányozása után Kaán Károly
1899-bon a következőket irja: "Olyan utakról, melyek egyedül a
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fának szállítására volnának hivatva, erdőközi völgyeket szelné
nek s egyedül e célból építették volna - Közép-Európa bármely
államát illetőleg a XIX, század negyedik évtizedéig alig, sőt
mondhatnák, nem is szólhatunk", /Kaán 1899./,
Kaán azt is felismerte, hogy az "éterdőlések" és "felújító
vágások" végrehajtása akkor válik lehetővé, midőn a belőlük
származó anyagot legalább a kitermelési és szállítási költségek
határain belül a fogyasztókhoz lehet juttatni!
B-qnd Károly hasonlóan nyilatkozik:

minden erdőgazdaság

fejlődésének és jövedelmezőségének legfontosabb rugója az állandó
jellegű szállítóeszközök létesítésében rejlik".
Később: "Nagyobbrészt a megfelelő szállító eszközök hiányá
nak tudható be, hogy hazánkban a természetes felújítás oly kevés
sé tud tért hódítani," /Bund, 1899;/
Az bizonyossá vált az erdőt művelni, tehát annak mennyiségi
és főleg minőségi hozamát fokozni akarók előtt, hogy állomány ne
velő és fokozatos felújító vágásokat megfelelő úthálózat nélkül
nem lehet kivitelezni. Mivel e tevékenységnek aránylag rövid idő
közökben az erdő egész területére ki kell terjednie, ez az egész
erdőt több-kevesebb sűrűséggel behálózó utak rendszerét kivánja
meg. Itt a nagy különbség a csupán esetenként a véghasználat fahozamát gazdaságosan kihozó erdei szállító pályák és a korszerű
erdőgazdálkodás alapját képező úthálózat között,
Roth Gyula "Erdőmüveléstan"-ának előszavában a következő
megállapítást olvashatjuk: "A természetes fejlődésből fakadó ezt
a tényt fokozza még nálunk az a körülmény, hogy 1870-ig még nem
is volt igazán magyar erdőművelés és éppen Illés könyvét tekint
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het jük a magyar erdőművelés alapkövénekIw
Ha nem volt erdőművelés, akkor nem la lehetett igény fel
táró hálózat iránt. Az erdőművelés fejlődését követően indult
el az erdőfeltárás szellemi előkészítése.
Bedő Albert az E.L. 1882. évfolyamában negyven oldalon meg
jelent alapvető közleményében ismerteti elképzeléseit a szerve
zett magyar erdőgazdálkodásról.
A 3^9. oldalon az alábbiakat irja: "Minden üzemtestben, s
ezzel kapcsolatosan az egymással összefüggő erdőgondnokságokban
s illetve mindenik hivatalkerületben az üzemtervek megállapítá
sával kapcsolatosan oélszerü úthálózati tervek állapitandók meg,
hogy az útépítésekre évenlcint kiadott összegek segélyével ne csu
pán az időleges használatra szolgáló utak állíttassanak elő, ha
nem az építés a használatnak megfelelő sorrenddel és legcélsze
rűbb irányzattal olyanképpen történjék, hogy a létesített új utak az állandó rendelkezéssel bíró utaknak lehetőleg kiegészítő
részét képezhessék, hogy ekként az útépítésre fordított munkák
a jövő kornak Is hasznára váljanak* Ahol pedig utak építése egye
lőre nem lenne kivihető, ott lehetőleg lóval is járható jó ösvé
nyek készíttessenek”#
Bedő elképzelésére alapozva Muios István fejleszti tovább
a feltárás gondolatát /Muics, l882/# Figyelemre méltó dolgozatát,
mely alapelveit tekintve ma is helytálló, nem felesleges részle
tesebben felidézni0 flAmilyen helytelen, ha pillanatnyi szükség
szerint utat építünk mielőtt egy átgondolt, összes óéinak megfe
lelő úthálózattal összehasonlítást tettünk volna, ópp oly oksze
rűtlen az erdőt beosztani, mielőtt a meglévő és jövőben építendő
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utak erdőbeosztásra való használhatóságát megvizsgáltuk volna."
Majd: "A feladat tehát az, hogy olyan úthálóvüciict dolgozzunk
ki, mely amellett, hogy a kiadásokat iwjjebb •^állítja, a bevé
teleket pedig emeli, egyidejűleg az erdőbeosztást is lehetőleg
közvetítse!"
Későbbi elemzésében figyelembe veszi a közép közelitési tá
volságot, az utak által elfoglalt területet és annak

át.

Rámutat arra, hogy a csökkenő közelitési távolsággal emel
kedik az útköltség. E megállapítása ma is egyik alaptétele a
gazdaságos feltáróút sűrűség meghatározásának.
Nem sokkal később kerül ki a nyomdából — éppen az OEE kez
deményezésére - más egyéb erdészeti tárgyú szaklcönywel együtt
Sobó Jenő: "Erdészeti épitéstan" cirnü háromkötetes könyve /Sobó 1899/. E munka 3. kötetének 225-258. oldalig terjedő fejeze
tében - melynek címe: "Az erdei utak erdészeti szempontjai" ol
vasható az alábbi megállapítás:
"Az erdőbirtokos érdekének azonban a telcnikailag helyesen
épitett út csak akkor fog megfelelni, ha az az erdőforgalmi te
kintetek számbavételével épült. Erdei utak építésénél tellát az
általános teknikai szempontokon kivül, melyeket a czél elérése
érdekében figyelmen kivül hagyni nem szabad, tekintetbe veendők
azok a speciális követelmények is, melyeket az erdőgazdaság ü—
zemi és kezelési sajátságai és végre az értékesítési viszonyok,
szóval tisztán erdészeti szempontok állitanak fel."
Hajd: "Az erdei utak szerves, rendszeres egészét erdei út
hálózatnak nevezzük." és később: "Az úthálózat egyes szélei úgy
építendők, hogy építési és fenntartási költségük összliangzásban
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legyen az általuk megoldandó feladattal.”
Ugyanezen fejezetben ő is megfogalmazza a legkedvezőbb útsürüség meghatározásának elvét, az erdőrendezési terv és úthá
lózat kapcsolatát és a tervezés módszertanát /Sobó: 1899/.
A belterjes erdőgazdálkodás és az erdőfeltárás összefüggé
seit - mint már említettük - Kaán Károly is idejében felismerte.
Az E.L.-ban megjelent majdnem mindegyik közleményében rámutat
az erdőfeltárás fontosságára. Az erdőfeltárás klasszikus megha
tározását az alábbiakban fogalmazza meg: ”A birtokos részéről
maradandó értékkel végrehajtott, de nálunk még oly gyéren alkal
mazott erdőgazdasági beruházások köz- és magán gazdasági előnye
it bizonyítva, több értekezésemben és szivesen használtam az"erd őf e11 ár á s11kif e .1ez é st ,
A szóképzés nyelvtani helyességén, a kifejezés magyarossá
gán - úgy hiszem - nem lehet ok fennakadnunk. Értelmét egy bel
terjesség felé törő erdőgazdaság nézőpontjából a következőkben
körvonalaznám:
-

Az erdők okszerű feltárása alatt az állandó jellc-ü fa

kihozó és szállító eszközök azon rendszerét értem, mely lehető
vé teszi, hogy az erdő bármely tájában termelt, akármilyen fa
anyagot egészséges állapotban, számottevő veszteség nélkül, le
hetőleg olcson, tetszes szerinti mennyiségben és bármikor juttas—
sunlc a közforgalom eszközeihez, vagy arra a helyre, ahol fater
mékünket értékesíteni kivánjulc. Értem egyben az anyagkihoz ás és
szállítás olyan eszközeit, melyek a belterjesség felé törő erdogazdállcodás modern elveinek alkalmazását, az erdőfelújítás,
ápolás, használat, valamint az erdőtermék értékesítés szempont-
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jából, tehát jövedelem emelése tekintetében is sikerre vezetni
képesek."
"A hegyvidék feltárt erdőiben tehát nemcsak a völgyekben
kell szállitó eszközöknek haladniok, de kivánatos, hogy a körül
ményekhez képest a hegyoldalakon mért viszonylagos magasságban
egymás fölött, megfelelő lejtésű olyan szállitó eszközök létesittessenek, melyek az erdőgazdaság érdekeit minden tekintetben
kielégíteni képesek" /Kaán K, 1902/. Később: "Az erdei utak el
sősorban, s ha a helyi viszonyok úgy kivánnák, az erdei vasutak
képezik a belterjes erdőgazdaságnak legfontosabb szállitó esz
közeit! "
Kaán e dolgozatának további részében az erdőfeltárástól
várja a "haszonfa gazdaságot" moly "nem az erdők mérhetetlen vá
gásokban történő kihasználásában, kétes sikerű és többnyire sab
lonos felújításában, hanem azok hagz n ál á s.Iban és az emberi kéz
zel istápolt természetes felújításában látja" /Kaán 1902/X./.
Kaán sokoldalúan megvilágítja

az erdőfeltárás előnyeit és

szükségességét. Alábbiakban néhány megállapítását idézem: "Ahol
az erdős hegyvidékek műszaki értelemben állandó szárazföldi u—
takkal nincsenek feltárva, s a fatermékek forgalma a vízi utak
ra, az annyira kétes hóra, a szánutakra, vagy az időjárás sze
szélyétől befolyásolt, egyéb szállitó eszközökre szorul, ott az
erdőgazdaság az évszázados eljárások és jórészt a kiterjedt tar
vágások olyan nyűge alatt szenved, melynek hátrányos következmé
nyei minden ágában elég károsan nyilatkoznak meg!" /Kaán K.
1902/11./. Majd ugyanitt: "a fával való helyes elbánás a fakihozó és szállító berendezések belterjességével áll egyenes arány—
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A faértékesítéssel kapcsolatban Kaán a következőket mondja:
"Hazánk erdőgazdaságát a tövön való értékesítés jellemzi.
A fakihozás a vállalkozóra nehezedett, aki ezt nagy kon
centrált tarvágásokkal tudta biztosítani.
Ezt az erdők feltáratlansága, közúti hálózatunk kiépítetlen
volta segítette elő! "
"A természetes felújítás több évre kitolódik, a tövön való
eladásnál a vevő tarvágást köt k i !" /Kaán 1903/•
"Az erdőt szelő állandó szállitó eszközök módot nyújtanak
alúios, liogy az erdő faállományából minden törzset akkor értéke
sítsünk

amikor az hivatását betöltötte, amikor az erdőgazdaság

legjobb érdeke szerint megérett a fejszére" /Kaán K, 1905 /.
Az alapos szellemű előkészítés után mégis mi lehetett az
akadálya a rendszeres erdőfeltárás kibontakozásának?
Ha erre felelni akarunk, rövid áttekintést kell adnunk az
erdő- és fagazdaság akkori helyzetéről.
A gazdasági liberalizmus korát éljük és hazánkban az erdőtulajdonosok az erdőtől főleg mielőbbi jövedelmet vártak és szó
sem lehetett olyan beruházásokról, melyek csupán távlatban haj
tanait hasznot,
A különböző időben megjelent törvények, igy az 1879.XXXI,
te, is csupán az erdőirtások megakadályozását és a kitermelt er
dők felújítását tartotta szem előtt, a megmaradt erdők művelé
séről kevés szó esik.
Az erdőhatárok az ország közlekedési vonalaitól távol es
nek, kevés értékes gyéritési faanyag kiszállítása fogatos jár—
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müvekkel nem kerülhet szóba, a tehergépkocsival való szállítás
csupán a próbálkozás korát éli* /Pankotai 19®5»/
A magyar erdőgazdálkodást a kíméletlen fakitermelés jellem
zi ezidőtájt.
Vadas szerint a kiegyezés idején /l867/, még egy millió
hold őserdő létezett. A kiegyezés után a megindult építkezések,
vasútépítés, fűrésztelepek, mészégetés, üveggyártás, tűzifa és
tannin—nyerés az erdők kíméletlen használatát eredményezte,
A 70—80-as évek úrbéri elkülönülése fokozta ugyan a földes
urak kezén maradt erdő értékét, az úrbéri erdőkre azonban a szer
telen legeltetés nyomta rá a bélyegét /Vadas 1911/.
Első volt tehát a faigény minden áron való kielégítése. A
gyér közút és vasúthálózat kiegészítésére a technika az erdei
vasutat, a tőkés fakitermelő vállalkozók pedig az építési költ
ségeket kínálták a sokszor évtizedekre lekötött "vágássorok"
kitermelési jogának ellenében.
Egyedül az erdőkincstár volt az, aki a vállalkozói kiterme
lés korlátozására - Kaán javaslatára — kezdetben szerény, később
növekvő beruházási ráfordítással és a házilagos kitermeléssel
igyekezett az erdőpusztitásoknak véget vetni /Kaán 1907, 1911/,
Az állami költségvetésben előirányzott összegek csupán a
vizi utak fokozatos kiváltására, az erdőknek a közforgalomba
való bekapcsolására voltak elégségesek, A magyar erdők több mint
l/3-át 100 évesnél idősebb állományok tették ki, melyek kiterme
lése elsőbbséget élvezett.
A feltételek egy belterjesebb erdőgazdálkodás bevezetésé
re tehát még nem értek meg, így a korszerű erdőfeltárás gondo—
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lata - legalábbis egyelőre - befagyott,
A háborús előkészületek, majd az I, világháború és az azt
követő idők faigénye, a birtokosok és az erdőkincstár tőlce-hiánya a koncentrált tarvágásoknak kedvezett, melyeket kevés kivé
tellel tőkés vállalatok pénzeltek. Ez és a technikai színvonal
is az egyedüli korszerűnek mondható szállitó eszköznek, az er
dei vasútnak kedvezett, így azután az ország mai területére is
vonatkoztatva az erdei vasutak több mint fele 1915 és 1925 kö
zött létesült. Az ebben az időben épült több száz lan, erdői va
sút jelentős része azután lebontásra került és eltűnik a fele
dés homályába.
Érdekes epizódként kell megemlékeznünk Roth Gyula profesz—
szórnak 1916-ban az OEE-ben tartott előadására, melyet ő a ter
mészetes felújítás ügyének szentelt. Az előadáshoz többon hoz
zászóltak, így Vadas Jenő és Kaán Károly is. Mindketten kiemel
ten megjegyzik, hogy a természetes felújítás első feltétele a
megfelelő feltárás! /Kaán—Vadas 1916 /,
A két világháború között már sok szakembert foglalkoztatott
az erdei utak kérdése. Ez időben az állami erdőgazdaságokban né
hány út is épült /Miskolc, Gödöllő/, természetesen a 100 év a—
latt kialakult módszerekkel, kézi munkával, rakott alappal, kéz
zel tört zúzott kővel. Egyetlen gép a gőzhenger volt. Ez idők
legismertebb úttervező és. épitő erdőmérnöko Mackó István volt,
A teljesség érdekében meg kell emlékezni azokról a törek
véseidről, melyek ezidőtájt az erdei utak pályaszerkezeteinek tö
kéletesítésére irányultak. Európaszerte a vasúti alapépítmény
ben keletkezett károk terelték a figyelmet a talaj műszaki tu—
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lajdónságainak vizsgálatára. Az igy keletkezett új tudományágat,
a talajmechanikát a huszas évek elején Terzaghi professzor és
♦

munkatársa Cesagrande alapozták meg. Hazánkban Jáki professzor
alapította az első talajmechanikai laboratóriumot és 1933—ba-n
a tárgyban megjelent könyve a tudományág alapvető ismeretének
forrása.
A talajmechanika útépítési célokra való alkalmazásáról út
törő irodalmat találunk még az USA, Lengyelország és a Szovjet
unió műszaki közleményei között. Ez magától érthetődő, hiszen
ezeknek az államoknak területein sokszáz kilométer távolságra
sem lelhető lcőnemü anyag, igy az útépítés elsősorban a talajra
van ráutalva. A motorizáció útigénye azután rákényszeritette az
útépítést, liogy a helyszíni talajok javításában keressen megol
dást .
A magyar erdőgazdaságban elsőnek dr.Król—Királyi Oswald
hivta fel a figyelmet az útépítés ilyen 'irányú lehetocégeire
/Dr.Iíról—Királyi: 193Ó, 19^3/.
Az erdészet felsőoktatási intézményének megfelelő tanszéke
a negyvenes évek elején kezdett behatóan a talajmechanika erdei
alkalmazásával foglalkozni. Modrovich professzor megvetette a—
lapját egy talajmechanikai laboratóriumnak, valamint 1942-ben
megjelent egyetemi jegyzetében 11 oldalnyi terjedelemben fog
lalkozik a talajmechanika alapjaival és néhány oldalon a talajutak pályaszerkezeteivel.
A háborús eseményeit következtében talajútépitési próbálko
zás o.*.. nem történték, úgy tudom nemcsak az erdészetben, de az
e g y é b

gazdasági területeken som.
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A talajútjavítás problémáját a felszabadulás után Herpay
Xpire karolta fel az ötvenes évek elején. Lelkes kollégák segít
ségével sok kísérleti szakasz épült, nem csupán az erdőgazdasá
gok, hanem az egyes mezőgazdasági üzemek kezelésében lévő terü
leteken is. Az "Erdészeti Szállítóberendezések" tananyagának
átdolgozásával méltó terjedelmet biztosított a talajmechanika
kiterjedt művelésére. Manapság az erdészeti építményeknél a ta
lajmechanika alkalmazása magától érthetődő dolog, amely végső
fokon nagyban hozzájárul a beruházási kiadások mérsékléséhez,
de más oldalról a fenntartási költségek csökkentéséhez is.

Az erdőfeltárás a felszabadulás után

Az 19^5-46- o s évek fordulatot jelentettek az erdőfeltárás
ügyében. Az erdei vasút többé nem volt versenytársa a tehergép
kocsi szállításnak. E korszak kezdeti erőfeszítéseinek leírását
az "Az Erdő" megfelelő számaiban megtalálhatjuk. /Panlcotai,
1983, 1985/
A feltáró utak építésénél nagy segítséget jelentettek az
útépítő gépek és ezek között elsősorban a tolólemezzel ellátott
SZ-80-as illetve SZ-100—as. Ezeknek alkalmazására a szakemberek
már 19^9—ben az "Erdészeti Lapok" 3» számában tettek javaslatot.
Az első munkák eredményeiről Zakariás András erdőmérnölc
számol be /Zakariás, 1950/,
Az 1952. évben a kormány akkori politikájának megfelelően
"Erdészeti Epitő Vállalat" alakult, budapesti székhellyel és
kihelyezett építésvezetőségekkel. A vállalat műszaki vezetője
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Zdffoni István erdőmérnök volt, aki a lehetőségekhez képest ki
válóan szervezte meg a munkát. Kitűnő szakgárdát gyűjtött össze,
akiknek nagyrésze később törzsét képezte az erdőfeltárási mun
ka vezetőinek, A Vállalatot 1957-ben át kellett adni az Állami
Építőiparnak azzal, hogy az erdészeti építéseket ezúttal majd
az végzi. Az átadást követően az épitési költségek megnöveked
tek, az épités vagy sehogy, vagy vontatottan folyt. Az állami
építőipar egyéb feladata mellett ezen, a számára alárendeltnek
tűnő munkával nem^igen foglalkozott.
Az Erdészeti Épitő Vállalat a mindenáron való Icözpontositás és túlzott szakosítás korszakában keletkezett. Létesítése
szükségszerűen ennek szelleméből fakadt.
Fő hibája, hogy az építésvezetőségek az erdőgazdaságokban
több helyen idegen testként működtek és a helyi kezdeményez6s ,
lehetőségek, gépek, emberek felhasználása elmaradt. Működését
az építőipar akkori bürokratizmusa jellemezte.
Mindezek ellenére a Vállalat működése az akkori viszonyo
kat tekintve pozitívnak értékelendő!
Ebben az időben vettem át az Erdészeti Főigazgatóságon az
ir
építési csoport vezetését * Munkatársaimmal /Ha.1ák Gyula y Lón—
lcey László» Balog Ferenc/ nekiláttunk az erdogazdaságolcnál a
házilagos feltáróút épités megszervezéséhez, az építőipar által
elvitt épitogéppark kiépítéséhez* Radó Gábor által korábban be
szerzett és az erdőgazdaságok géptelepein kihasználatlanul he
verő tolólemezeket felkerestük, az SZ—100—o>cra felszerelve, né
hány gréderrel kiegészítve ütőképes útépítő gépparkot hoztunk
létre. A leegyszerűsített tervezés segítségével megindult a
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Hafnor pr-xf. által kidolgozott módszer szerint a korszerű erdei
útépítés. Ebben a munkában elsősorban Végvári Jenő pilisi erdőigazgató és munkatársai Horváth Sándor, Perédy István, Madas
László, Csesználc Elemér nyújtották az első segítséget.
Megrendeztűk az első gépbemutatót, melynek magva az első
teljesen gépesített feltáróút épités volt a pilismaróti erdészet
területén /Átemelőházi út/.
A sikertől felbuzdulva a kollégák rövidesen kialakították
több helyen a házilagos épitő egységeket. A munkában elől jár
tak: Ecsedy Sándor, Jáhn Ferenc, Szilágyi József erdőmérnökök
és jelentős szellemi támogatást kaptunk az OEE Feltárási Szak
osztályától.
A munka gyümölcseként 1982. októberében a Magasbakonyi
EFAG területén Királyi Ernő, a MÉM Erdészeti Hivatalának veze
tője ünnepélyesen felavatta a 2000-ik lem, szilárd burkolattal
ellátott feltáró utat /Bogár István, 19&3/#
Időközben Bedő Albert elképzelése is megvalósításra érett.
Az útépítések rendszerbe lettek foglalva és a tájegységekre
bontva egymásután készültek el az ú.n. "Feltárási alaptervek . 11
E munka alapelveit Cornides György erdőmérnök és munkatár
sai, köztük Bogár István dolgozták ki és valósították megl
1958 . szeptember 15 -én más beosztásba kerültem és helyemet

Bogár István foglalta el, aki hasonló lelkesedéssel vitte to
vább főhatósági szinten a feltárás ügyét.
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Néhány gondolat a jövőhöz.

Az erdőfeltárásunk ügy© korántsem befejezett. Alig értük
el az előttünk álló feladat egyharmadát! A hátra levő munkában
az alábbiakra kellene figyelnünk:
a/ Pályaszerkezet kialakításának folytonos tökéletesítése,
technikai színvonal emelése, az építési költségek csökkentése,
b/ Tervezést az ökológia és erdőművelési szempontok figye
lembe vételével tökéletesíteni kell, A pályatest jelentős be
avatkozás a termő területbe. Befolyásolhatja a környezet víz
gazdálkodását, és az egész biotopot. Az erdőművelési és fakiter
melési munkák kiszolgálásán túl ezt a követelményt kell előtér
be helyenni! Ehhez elmélyült erdészeti ismeretek és erdész szív
kell!
c/ Az úthálózat m/ha mutatószáma nem elégséges, sőt néliol
megtévesztő a feltártság mértékűnek megítéléséhez. Szükséges,
hogy a tervezett hálósat értékelését a feltártsági százalék a—
lapján végezzük el! /Pankotai 197’.'/ A meglévő tervek revíziójá
nál is ajánlatos ehhez az eljáráshoz fordulni.
Az erdő feltárásának igénye, mint látjuk — nem új. Előde—
ink ennek szükségességét felismerték és bebizonyították, vala
mint módszereit már 100 évvel ezelőtt felvázolták. A jövő fél
évszázad erdészgenerációjának feladata, hogy a müvet becsület
tel befejezze, ezáltal megteremtve egy korszerű, belterjes er
dőgazdaság és az élőfakészlet gazdálkodás egyik lényeges alap—
föltételét.
1980. október 6 .
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I r o d a 1 o m

Bedő Albert: Az erdészeti íigyek közigazgatási kezelése hazánk
ban* Erdészeti Lapok 1882, 337* és 401.oldal. /Két
részben/
Bund Károly: Változatok a külföldi erdőgazdaságok köréből.
Erdészeti Lapok. 1899 • 1360. old.
Boreár István: A 2000 km. feltáró út átadása Bakonyoszlopon.
Az Erdő 1983.éyf.75.old.
Kaán Károly; Erdőgyérités, /Erdészeti és gazdaságpolitikai ta
nulmány/. Erdészeti Lapok. 1905.évf.523*old.
Kaán Károly: Átalakulások az erdei termékek szállítóeszközeiben.
Erdészeti Lapok, 1899. 1278.old.
Kaán Karoly: Ut—e vagy vasút? Erdészeti Lapok. 1902.
Kaán Károly: A bülck tűzifa tartósságának és kelendőségének kér
dése. Erdészeti Lapok. 1902.évf. 1015, 1169 és
1285. old. 3 részben.
Kaán Károly: Házilagos Erdőgazdálkodás. Erdészeti Lapok. 1907,
óvf. l.old.
Kaán Károly: Erdőgazdasági eredmények és azok gazdaságpolitikai
következményei. Erdészeti Lapok. 1911,óvf,36.old.
Kaán Károly és Vadas Jenő; Hozzászólás Roth. Gyula előadásához.
Erdészeti Lapok. 19l6.évf. 472. old.
Dr.Król /Királyi/ Oszvald: A talajút-javitás problémája.
Erdészeti Lapok. 1936.évf. V—VI, füzet.
D r .Királyi Oszwald: Útépítéssel kapcsolatos talajvizsgálatok.
Erdészeti Lapok. 1943.évf. VII. füzet
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Muioa István: Erdőbeosztás és úthálózat.
Erdészeti Lapolc, 1882,évf, 427, old,
Panlcotai Gábor: Erdészeti Szállitástan, 1974, Egyetemi jegyzet,
Panlcotal Gábor: Visszapillantás, Az Erdő, 1983#évf, '202, old,
Panlcotai Gábor: Tehergépkocsi az erdészeti szállításban.
Az Erdő. 1985. évf, 4-5. old,
Sob6 Jenő:

Erdészeti épitéstan, 3. kötet 1899. Tankönyv,

Vadas Jenő:

A magyar erdőművelés múltja és feladatai a jövő
ben, Erdészeti Lapok, 1911,évf, 132, old,

Zakariás András: Uj munkaeszközök, új munkamódszerek.
Erdészeti Lapok, 1950.évf, 203, old.
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ERDÉSZETI EGYESÜLETEK MAGYARORSZÁGON
Dr. Kollwentz Ödön

Ma már csak nagyon kevesen emlékezhetnek arra, hogy Magyarországon az OEE-en kivüi több táji erdészeti egyesület is műkö
dött,
A szakemberek látták és tudták, hogy az erdőgazdálkodás
problémái tájankint eltérőek. Amidőn az ország erdőgazdálkodási
viszonyai rendeződtek, a volt úrbéresek erdő- és legelő-terüle
ti vitái megszűntek és az 1897,évi,XXXI,te, jótékony hatásai az
erdőgazdálkodásban érvényre jutottak, az OEE megalakulása után
csaknem hO évre, 1905-ben alakul meg Miskolcon az első táji er
dészeti egyesület, amely azután indítékot adott a többi regio
nális egyesület megalakítására. Ezek az egyesületek a területü
kön előforduló szakmai problémák mellett, az erdőgazdálkodást
érintő országos kérdésekben is állást foglaltak, araik sok eset
ben az OEE álláspontját megerősítették. Ezek megalakulását az
OEE nem üdvözölte nagy örömmel, mert attól tartott, hogy ezek
az erdészet egységére káros hatással és a széthúzás okozói le
hetnék, Az idő azonban ennek az ellenkezőjét bizonyította. Az
egyesületek nem csak egymással, hanem az OEE-vei is kapcsolatot
tartottak, ezzel együtt működtek, sőt jó részük az OEE jogi tag
ja is lett, A vidéki egyesületek közgyűlésein az OEE kiküldötte
sok esetben részt vett.
Ezek az egyesületek jóváhagyott alapszabállyal és ennek alapján megválasztott vezetőséggel rendelkeztek: elnök, alelnök,
titkár, pénztarnok, számvizsgáló, választmány.
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Az egyesületek általában évenként egy közgyűlést és ezzel
kaposolatos tanulmányutat és szükség szerinti választmányi ülé
seket tartottak. A tanulmányutak egy-egy erdőbirtokos erdőgaz
daságában kerültek megrendezésre, ahol szakmai véleményeket
cseréltek és szakmai barátságok szövődtek. Az egyesületek tag
sága általában 120-160 fős volt. Néhány egyesület saját szakla
pot is megjelentetett, igy Miskoloon a "Magyar Erdész"—t, ké
sőbb a "Magyar Erdőgazdá"—t , Győrött a rövid életű "Erdőgazda
sági Szemlé"-t.
Az egyesületek működése az első világháború kitöréséig
/1914/ töretlen volt, a trianoni békével /1920.VI.4./ az utód
államokhoz csatolt területeken ezek az egyesületek megszűntek
működni.

X. Regionális erdészeti egyesületek
1 a. Borsod—Gömör-Heves megyék Erdészeti Egyesülete
/1905-1925/
1905. április 3-án alakult meg Miskolcon 14 alapitó
és 131 rendes taggal. Ez volt az első vidéki erdészeti

e*gye—

sülét. Ennek tagja lehetett: "a magyar honosságú erdőbirtokoso
kon és törvényesen képesített erdőtiszteken kivül mindazon ma
gyar testület és jogi személy, aki az erdőgazdaság iránt érdek
lődik, az egyesületet közreműködésével támogatni kivánja, akit
az igazgató-választmány tagjaként befogad." A tagságot az alá—
pitó /egyszer s mindenkorra 150 K befizetés/ és a rendes tago
kon /legalább 3 éven át évi 6 K fizetés vállalása/ kivül a tisz
teletbeli tagok is alkották. Ez utóbbiak "bár ezen szakogyesü—
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lotbe nem tartoztak* de a hazai erdészetünk gyámolitásán,előbbrevitelén fáradoznak és ezen törekvéseket szóval és másként tá
mogat ják". Ez utóbbiak szavazati joggal nem rendelkeztek. Az
Egyesület elnöke 1910 -ig Vodhradszky András erdőigazgató, ez
után Gesztes Lajos érseki erdőtanácsos volt. A választmányi ta
gok között találjuk Vadas Jenő selmeoi akadémiai tanárt és gr.
Károlyi Mihály erdőbirtokost. A Miskolcon 1901—ben megindított
"Magyar Erdész" c. szaklap az Egyesület hivatalos közlönyo lett.
Ki kell emolni az Egyesület "Erdészek háza" o. internátuei ala
pot, amelynek kezdeményezője Miske Gusztáv egyesületi titkár
volt, aki titkári tiszteletdiját /évi 200 K/ erre az alapra ajánlotta fel. Az alap célja volt az erdőőrök gyermekei tovább
tanulásának a biztosítása.
Az egyesületben nivós szakmai viták folytak. így foglalkoz
tak:
- az erdei legeltetés káros voltával /1906 Eger/;
- az erdei legeltetés hatósági rendezésének a szükségességével
/1907 Miskolc/. Ezen a közgyűlésen Hermán

Ottó is részt vett;

— az orwadászat megakadályozásának lehetőségeivel és módjával
/1908 Krasznahorka/;

rámutattak:
— az erdei ingatlanok feldarabolásának káros voltára és java
soltak ezek törvényben való szabályozását /1909 Gyöngyös/;
f oglalkoztak:
- a maganerdőbirtokosolc nehéz anyagi helyzetével és javításának
lehetőségeivel /1910 Dobsina/;
— az OEE—vei és a társ—egyesületekkel való kapcsolat felvételé—
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vei / l 9 H Rimaszombat/;
- a vadászati törvény revíziójával /1912 Miskolc/•
Az első világháború folyamán az egyetlen közgyűlést Bánré
vén / 1 9 1 6/ tartották, ahol a háborús gazdálkodással kaposolatos
0
I
fakitermelések kérdését tárgyalták. Ugyanekkor felemlítették a
"Magyar Erdész" szaklapjuk megjelentetésének a nehézségét.
Mint érdekességet jegyzem meg, hogy az 1 9 2 1 .január 18-ára
összehívott választmányi gyűlés gr.Károlyi Mihályt tagjai közül
törölte. Az 1922. évi miskolci közgyűlésen Földvári Miksát vá
lasztják meg elnöknek, aki azonban hamarosan lemond, mert az
új erdőtörvény megszövegezésére kapott megbízatást. Ezen a köz
gyűlésen számos, a háborút követő időben felmerült gondokkal
foglalkoztak. így:
- tárgyalták az erdei lopások elszaporodását és panaszkodtak a
főszolgabirákra, akik az erdei ügyeket elfektetik;
- az inflációval kapcsolatosan tárgyaltak az Országos Erdei A —
lap sorsáról;
- javasolták a Faértélcesitő Hivatal állandó fenntartását;
- javasolták a "Magyar Erdész" 0 . szaklapjuknak a háborús szü
net utáni újbóli megindítását;
- szót kérnek az erdőtörvény tárgyalásánál.
Az ország területének megcsoalculása ennél az egyesületnél
területi veszteségeket okozott, igy az egyesület neve már nem
fedte a tényleges helyzetet, ezért az egyesület 1925—ben Miskoloon tartott közgyűlésén a
1

b. Tisza.jobbparti Vármegyék Erdészeti Egyesülete /TVEE/

nevet vette fel. Elnöke Waldbott Kelemen báró /az OEE későbbi
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elnöke/ lett, egyben a néhány évig szünetelő szaklapjukat új
ból megindítják "Magyar Erdőgazda" oimen.
Ezután csaknem minden évben tartottak közgyűlést. Ezeken:
_ megismerkednek a római erdészeti világkongresszus határozata
ival /1926 Erdőbénye/;
- vitaülést tartanak a természetes felújitásokról /1927 Eger/;
- rendkívüli közgyűlésen /1928.III.30. Miskolc/ tárgyalnak a
faanyag szállításával kapcsolatos MÁV tarifapótlékról;
- delegációt jelölnek ki az OEE-hez az erdőtörvény előkészítő
tárgyalására és kívánatosnak tartják, hogy az OEE a Felsőház
ban képvisel€>tet kapjon /1928 Párád/;
- megtárgyalják

az erdőtörvény-tervezetet és megteszik a kifo

gásokat /1929 Miskolc/;
— kérik az OEE közbenjárását a tűzifa vasúti szállítási kedvez
mény biztosítására /1930 Miskolo/;
_ kifogásolják a MÁV utólagos talpfa reklamációit és ezek meg
szüntetését kérik, ugyanakkor
— sürgették az Alföld fásításának újbóli beindítását /1931
Nyíregyháza/;
— a közgyűlés keretében leleplezik Vadas Jenő emléktábláját
/1933 Lillafüred/;
A közgyűléseket általában tanulmányutak követik. így bejái'ták:
— gróf Károlyi István füzérradványi és Waldbott Kelemen báró
erdőhorváti erdőbirtokait /1925/ ;
— tanulmányozták: az Egri Érseki Uradalom erdeiben a B és a KTT
természetes felújítási eljárásokat /1927 Eger/;
- Gyöngyös város mátrai erdőgazdaságát;

- a nyírségi homoki erdősítéseket /gróf Forgách Balázs, 1931
Nyíregyháza/;
- a kincstári erdőkben folyó erdőgazdálkodást /1933 Lillafüred/.
A második világháború befejeztekor az Egyesület működését
megszüntette.

2 a. Baranya-Somogy-Tolna megyei Erdészeti és Vadászati Egyesü
let

/1906-1925/

Nem sokkal a miskolci egyesület megalakulása után 1905 . áp
rilis 26-án a három vármegye erdőtisztjei Pécsett elhatározták
a helyi egyesület megalakítását. Ez az 1906. április 22-iki ka
posvári alakuló közgyűlésen történt meg.
Az egyesület tagjai"olyan feddhetetlen és kellő műveltségű
magyar állampolgárok lehetnek, akik az erdészeti tudományokkal,
az ex'dőgazdasággal, vagy az erdészeti iparban, továbbá a vadá
szattal és vadtenyésztéssel foglalkoznak, vagy ezeket pártolás
ra méltatván, a kitűzött cél éx'deké'ben támogatni kívánják az
egyesületet. Tagok lehetnek továbbá varosok, községek és közü—
letek, intézetek és birtokosok, amelyek a hazai erdőgazdálkodás
és vadászat ügyét az egyesületbe való belépése által pártolni
kívánják." Megalakulásakor 21 alapító és 1 5 & rendes tagja volt.
Az alapító tagok egyszer s mindenkorra 100 K-t, a rendes tagok
évi 5 K tagsági dijat fizettek. Elnökké gróf Széchenyi rJertalan
erdőbirtokost választották meg, aki 1919 -ig vezette az egyesü
letet. 1908-ban az egyesület belép az OEE, az Arad-Temesvár-Déva-I/i.uos vidéki, továbbá a Borsod-Göniör—Heves megyék erdészeti
^Gyosületeibe.
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A Baranya-Somogy-Tolna megyei Erdészeti és Vadászati Egye
sület egyike volt a legtevékenyebb erdészeti egyesületeknek.
191*1— ig csaknem minden évben megrendezték a 2 napos vándorgyű
léseiket. Ezeken
— az orwadászat elleni küzdelemmel /l9®7 Péos, 1909 Barcs/}
— a vadértékesitő szövetkezet megalakításának a szükségességével
/1908 Baranya-Sellye/;
— hazai nyárasok tölgyesekké való átalakításával /1910 Bátaszék/j
— a vadkárelhárító kerítéseken belüli erdősítésekkel /1912
Gyöngyöspuszta/;
— a nyár— és a tölgygazdálkodással /1913 Baranya-Sellye/ foglal
koztak;
— erdőbeoslési bemutatót is rendeztek /l91^ Fonyód/.
Tanulmányutakon ismerkedtek meg
— a Pécs városi erdőkben folyt gazdálkodással /1907 Péos/;
— gróf Draslcovich Iván hitbizományi uradalmával /1908 BaranyaSellye/ ;
— a Királyi Közalapítványi Erdőkben folyó erdőgazdálkodással és
erdőművelési kérdéseivel /1910 Bátaszék/;
— gróf Festetich Kálmán gyöngyöspusztai erdőbirtokával /1912/;
— Frigyes főherceg bellyei uradalmával /1913/;
— gróf Zichy Ödön zákányi uradalmának erdőgazdálkodásával /l91^/.
Az első világháború folyamán kögyüléseket nem tartottak.
1918-ban az egyesületnek 29 alapitó és 131 rendes tagja volt.
Az egyesület készpénz-vagyonából a "szolgálatban érdemeket szer
zett erdő- illetve vadőrök" számára évente jutalmakat adtak,
1919-hen a baranyai háromszög Péccsel együtt szerb megszál-
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lás alá került, amelynek osalc egy része jutott 1921. augusztus
27-én vissza az anyaországhoz.
Az egyesületi élet az infláció leküzdése után a nemzetgaz
daság újraéledésével 1925-ben kezdődött, amikor is a Kaposvárra
összehívott közgyűlés az egyesület felosztását kimondotta és
egyben megalakította a
2 b. Déldunántuli Erdészeti és Vadászati Egyesületet /1925—19^5/
1925.niájus 2-án Kaposvárott tartott alakuló közgyűlésen
már a Zala megyei erdőbirtpkosolc és erdészeti szakemberek is
megjelentek. Az elnöki tisztet egyelőre nem töltötték be, alelnöklté Pácéi Ottó m.kir. főerdőtanácsost választották. 1926-ban
az egyesület székhelyét Pécsre helyezték. Elnököt csak 1930-ban
választottak, amikor gróf Benyovszky Móric, 1937-től gróf Fes—
tetich Kristóf, 1939-től az egyesület megszűnéséig gróf Majláth
György kerültek az elnöki székbe.
A közgyűléseken jelentős kérdéseket vitattak meg. így:
- a Tisza Jobbparti Vármegyék Erdészeti Egyesületével és a Felsődunántuli Erdészeti Egyesülettel Balatonfüreden tartott kö
zös közgyűlésen az erdőtörvénytervezetről rendeztek vitát, a—
minek az eredményét az OEE—hez is felterjesztették /1930/;
- a hazai erdőbirtokosok érdekében a romári tűzifa behozatalának
a leállítását kérték azzal az indoklással, hogy a tűzifa szük
ségletet hazai termelésből lehet és kellene fedezni /1935 Pécs/;
- Biró Zoltán az OEE főtitkára az 1935.évilV.tc.-ről tart ismer
tetést /1935 Pécs/;
- javasolják a vadkártérítésnek törvényhozás utján történő sza
bályozását /1935 Pécs/;
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— leérték a főhatóság segítségét a fagy által okozott károk mi
atti adóelengedésre /1935 Péos/.
A közgyűlésekkel kapcsolatos tanulmányutakon különböző szak
mai feladatok sikeres megoldásait mutatták be, igy
— Pécs sz.kir.város erdeiben a tölgy sarjerdők szálerdőkké való
átalakítását és
— a sziklakopárok erdősítését gomolyos FF csemetékkel /Misina—
tető/. Ezen a bemutatón az FM Erdészeti Főosztályának, az OEEnelc és a Tisza Jobbparti Vármegyék Erdészeti Egyesületének a
küldöttei is részt vettek /1931 Péos/;
— megtekintették a dombóvári MÁV talpfatelitó üzemet és gróf
Majláth György bakóoai erdőbirtokán folyó KTT természetes fel
újítást. Ezen a négy vármegye erdőbirtokosai és erdőtisztjei
vettek részt /1937 Balcóoa/;
— a Icir. Közalapítvány pécsváradi erdőbirtokán a KTT és a B ter
mészetes felújítást és a JF alátelepitést tanulmányozták /1939/•
A második világháború kitörése az egyesületi életet megbéní
totta, majd az erdők 19^5—ben bekövetkezett államosítása megszün
tette a magánerdőbirtokokat, igy az egyesületi élet is megszűnt.

3. északnyugatmagyarországi. Erdészeti Egyesület /1906-?/
Pozsony, Nyitra és Trencsén vármegyék erdészeteit és erdő
birtokosait kapcsolta össze. Az egyesület 1906. október l4-én
alakult meg Pozsonyban h§ taggal. Működéséről szinte semmit sem
tudunk. Annyi bizonyos, hogy 1918-ban már nem tartják nyilván.
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k, Arad-. Temes-. Déva-. Lugosvidéki Erdészeti Egyesület
/1906-1919/
Erdély egyetlen erdészeti egyesülete 1906 , december 1 5 —én
Aradon alakult meg. Választmányának tagja volt többek között
Török Sándor a Vadászerdei Erdőőri Szakiskola igazgatója, tag
jai között pedig a Baranya-Somogy-Tolna megyei Erdészeti és Va
dászati Egyesületet találjuk. Elnöke mindvégig báró Solymossy
Lajos erdőbirtokos, alelnöke Székely Mózes m,kir.főerdőtanácsos
voltak. Mai szemmel nézve is haladó gondolkodásukat mi sem jel
lemzi jobban, hogy az 1909 .évi május 9-iki temesvári közgyűlé
sükön megállapították, hogy az erdő fennmaradását a legjobban
az államkincstári kezelés biztosítja,
- jogosnak tartották az állami beavatkozást és irányítást a ma
gán erdőbirtokoknál / 1 9 O9 Temesvár/;
- több közgyűlésükön sürgették az alföldi erdők létesítését és
a kopárfásitás elősegítését /1909 Líppa, 1910 Arad/;
- több ízben rámutattak a hegyvidéki erdők csökkenésére és arra,
hogy ez az árvízveszélyt növeli /1910 Arad, 1913 Arad/,
Az 1914—es világháború kitörése ennek az egyesületnek is
megbénította a munkáját, 1919 —hen pedig Keletmagyarország és
Erdély román megszállás alá kerülvén, további működésére nem
volt lehetőség-

5. Sz epe svármegye i Erdészeti Egyesület / 19 IO-I 919 /
Ez az egyesület 1910, január l4-én alakult meg Lőcsén 92
taggal. Tagja lehetett "a Szepes vármegyei magyar honosságú
felesketett erdőtiszteken, az erdőbirtokosokon és erdészeti
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iparral foglalkozókon kivül mindazon magyar testület, jogi-,
vagy magánszemély, aki erdészeti ügyek iránt érdeklődik, az
egyesületet közreműködésével támogatni kívánja és akit az E—
gyesület tagjai közé befogad.1* Az alapitó tagjai egyszer s min
denkorra 100 K-t, a rendes tagok legalább 3 éven át évi 3 K
tagdijat fizettek és végül a tiszteletbeli tagok, Makik a me
gyei erdészetünk gyámolitásán fáradoznak és törekvéseinket bár
miként támogatják."
Alakuló közgyűlésükön célul tűzték ki a vármegye erdeinek
minőségi javitását, Parádi közgyűlésükön /1912/
— az erdei legeltetésnek az erdőre ható karait és azok következ
ményeit taglalták, továbbá
- a vadászat és a vadkárok kérdésével foglalkoztak.
Az első világháború kitörése után további közgyűléseket
nem tartottak. Szepes vármegye cseh megszállásával az egyesület
1919 -hen megszűnt.

Elnöke mindvégig Nádas Béla főerdőtanácsos volt.
Az egyesületnek 1918-ban még 16 alapitó— , és 87 rendes tagja
volt.

ó.Felsődunántuli Erdészeti és Vadászati Egyesület /1926-19^5/
Az egyesület 1925. december l 6-án alakult meg 22 alapitó
és 192 rendes taggal Győrött. Feladatul tűzték ki a körzetükhöz
tartozó 5 vármegye /Sopron, Győr, Vas, Komárom, Veszprém/ spe
ciális erdészeti és vadászati viszonyaira vonatkozó tapasztala
tok kicserélését. Elnökké Véssey Mihály győri m.kir.erdőigazga
tót választották meg, akit 19^-0—ben Rimler Pál hercegi erdőtaná—
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csoa vált fel. Az egyesület tagjai között több soproni Erdésze
ti Főiskolai tanár is volt. /Roth Gyula, Modrovioh Ferenc, Fe
kete Zoltán/. Hivatalos lapja a rövid életű "Erdőgazdasági Szem
le" /1930-1931/ volt.
N í v ó s előadások és viták hangzottak el az erdővel kapcsola
tosan azok helyi és országos kérdéseivel összefüggésben. így
- Fekete Zoltán ismertette fatermési tábláit és azok alkalmazá
sát /1928 Tatabánya/;
- a Veszprémi Székeskáptalan kopárfásításainak ismertetése
/1929 Veszprém/;
- megrendezi a balatonfüredi közös közgyűlést, amelyet a Tisza
Jobbparti Vármegyék Erdészeti Egyesülettel, a Déldunántuli
Erdészeti és Vadászati Egyesületteé közösen rendez meg. Ezen
az erdőtörvénytervezetet közösen vitatják meg / 1929 /;
- az erdőtörvénnyel kapcsolatos vitát még két közgyűlésen to
vább folytatják és az OEE-hez 3 tr.got delegálnak az ottani
törvénytervezet-tárgyaláshoz / 1930 .I. és II. hónapokban Győ
rött/ ;
- kívánatosnak tartják az OEE-vel való szoros együttműködést
/1931 Győr/;
- Véssoy Ferenc a Magyar Erdőbirtokosok Faértékesitő RT. vezérigazgatója ismerteti a magyar erdőgazdálkodás több irányú sé
relmeit, ezzel kapcsolatban intézkedést kérnek a román tűzifaimport leállítására /1932 Győr/.
A közgyűlésekkel kapcsolatban oz az egyesület is több ta
nulmányutat szervezett, és pedig:
- a Veszprémi Székeskáptalan kopárfás:’ isainak megtekintése /1929/;
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- gróf Esterházy Miklós tatai erdőgazdaságának tanulmányozása,
a fatermési táblákkal kapcsolatos helyszíni bemutató Fekete
Zoltán vezetésével /1928/;
- herceg Esterházy Pál burgenlandi erdőgazdaságának tanulmányo
zása, továbbá a vadgazdálkodás Lockenhausenben /193°/.
19 ^5-ben ez az egyesület is megszűnt.

1945 a magyar erdők életében is jelentős fordulópont. Az
erdők államosításával a régi tulajdonosi viszonyok megszűntek
és az új tulajdonos a Magyar Állam lett. Az egyes erdőbirtoko
sok helyi érdekei helyébe ekkor az országos érdekek léptek, A
helyi erdészeti egyesületek létjogosultsága is megszűnt, 19^5
az OEE életében is jelentős fordulatot hozott. A volt erdőbir
tokosok megszűntek az egyesület tagjai lenni, de megmaradtak az
erdőtisztek és az új szellemi fordulat hatására magához kapcsol
ta az erdei munkákat közvetlenül vezető munkatársakat: az erdé
szeket.
Ha az OEE főként országos erdészeti problémákkal foglalko
zik, a helyi problémák megtárgyalására általában erdőgazdaságon
ként , de ezek mellett még más erdészeti munkaköröknél is egyes
erdőfelügyelőségeknél, intézeteknél az OEE helyi csoportjai ala
kultak meg, amelyek nagyjából a volt regionális egyesületek fela
datait töltik be.

B. Egyéb egyesületek

A történelmi Magyarország társországában Horvát-Szlavonor
szágban a Horvátországi Erdészeti Egyesület képviselte az érdé—
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szét érdekelt. Székhelye Zágráb /Zagreb/ volt. 1894-ban a tag
létszáma 52 alapitó és 1135 pártoló tag. Az OEE-vel való kap
csolata megfelelő volt. Vándorgyűléseket általában évenkiut tar
tottak. Hivatalos lapja a "Sumarski List" volt, ami Zágrábban
jelent meg 900-as példányszámban.
Az erdészeti altiszteknek /erdőőrök, vadőrök/ sokáig nem
volt szakmai érdekképviseleti szerve. Az OEE szükségét látta,
hogy az erdészeti segédszolgálatot végzők munkájttkhoz szakmai
segítséget kapjanak. Ezért 1907-ben megindította "Az Erdő" cimü
napilap /újság/ nagyságú szaklapját, mint "az erdészeti és vadá
szati szaklap kisebb erdők kezelői, erdészeti altisztek és ordőőrök és vadőrök részére." Ennek szerkesztősége a Törnesvár—
Vadászórdoi Bx’dőőri Szakiskolában volt.
1927—ben végre megalakult a "Magyar Erdészeti és Vadászati
Segédtisztek és Altisztek Országos Szövetsége” /MEASZ/, aviely
1928-ban "Magyar Erdészeti, Vadászati és Műszaki Sogédssoinélyzoc
Országos Egyesülete" /KEVKE/ navet rótta fel. Hivatalos lapja
"Az Erdő" volt, amelyet először Miskolcon, majd Tatán, végül Új
pesten szerkesztettek. Igen nivós szakmai dolgozatok és az egye
sületi élettel kapcsolatos tudósítások mellett ez az újság sokat
harcolt az erdészeti középiskolát végzettek erkölcsi és anyagi
elismeréséért. Taglétszáma 1942-ben 1200 fő, elnöke vitéz Szeke
res karoly uradalmi erdész volt. Az erdészek /mérnökök, techni
kusok, erdészek/ az együvé tartozás ápolásával a szebb és jobb
erdők létesítésével és azok gazdaságos kitermelésével mindig a
jövőt szolgálták.
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A TATA-GESZTESI URADALOM ERDŐGAZDÁLKODÁSA A XIX. SZÁZAD ELEJÉN*"
Dr. Csőre Pál

Az Eszterházy család grófi ágának birtokai a Vértes keleti
és a Gerecse nyugati részein tex dltelc el /eltekintve most a Pá—
pa-ugodi birtokoktól/. Az uradalom gazdálkodására vonatkozó ada
tok az Országos Levéltárban a XVIII. század közepétől vannak. A
terület jó földrajzi fekvése - a Dunához és az ország középpont
jához, 111. a fővároshoz viszonylagos közelsége — és a jelentős
erdőállomány lehetővé tette, hogy a kor színvonalán álló erdőgaz
dálkodást alakíthassanak itt ki. A Vértes és környéke a magyar
történelem évszázadai folyamán mindig mint hires vadászterület
és mint hatalmas, nevezetes erdőség volt ismeretes. Oláh Milclós
igy omliti: "Sylva vastissima et in tota Hungaria nominatissima
Verthea."
A múlt század eleje a magyar erdőgazdálkodás történetében egyéb
ként is nevezetes időszak. Ebben az időben kezdik megszívlelni
az erdészek figyelmeztető szavait, akik látván az erdők siral
mas állapotát az erdőkkel való törődésre és a szakszerű erdőgaz
dálkodásra hívják fel a figyelmet. így például a Tudományos Gyűj
temény 1827. évfolyamában jelent meg Hrabovszky D. "Néhány leve
lek a Balatonról és a Balaton mellyékről" cimü ismertetése, a—
melyben nagyon szomorú képet fest e vidékek erdeiről és az er
dők pusztításáról.
Gaty István, aki 1830-1849 a tatai uradalomban szolgált, igy ir
az említett folyóiratban 1831-ben megjelent "Erdőmivelési érte
kezés" cimü cikkében:
X

Elhangzott az 1987.március 19-1 szakosztályülésen.
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"A minthogy a belső háborúságok, Rákóozi Ferenc estével megszűn
vén a szegény nemzet

magát nyomorúságából kipihenvén .., a

nemzeti iparlcodás, a törvények fogyatkozása miatt, sok száz e—
zer legjobb erdőket elpusztított, feldolgozott, elégetett és
prédáit, szántóföldnek és rétnek kiirtott, mellyel az unokáknak,
kivált a mezőföldön kipótolhatatlan fa szükséget, sok helyen re
pülő homok forrásokat, hegyesebb vidékeken pedig föld mosásokat,
föld szaggatásokat, hirtelen áradásokat, viz pusztításokat, sző
lőhegyek szaporodását; s ezzel a torkosság, s részegeskedés ne
velkedését, s ezzel temérdek erköltstelenségeket és boldogtalan
ságokat s nyomorúságokat hagyott hátra, melly eset a Nomzetnek
characterét is nem kevéssé allyasitotta."
Később a Magyar Gazda hasábjain Verner Sebestyén, a nagy
váradi püspökség uradalmi erdőmestere "Korszerű figyelmeztetés
el'
z

erdők veszedelmére s közelgő romlására" cinunel irt sorai i—

gyekeznek felrázni a közvéleményt, elsősorban a földbirtokoso
kat a pazarló, nemtörődöm gazdálkodás következményeire. Hasonló
célú iras Kiing Jánosé, amely a "Kifejtése a honi cser erdők
okszerű kezelésalapjánal" cimet viseli, Liebich erdőtanácsos
/Pr aga/ külföldi példákra támaszkodva igyekszik jó tanácsokat
adni "Mit kell Magyai’honnak erdőségeire nézve tenni?"
/Magyar Gazda 1844,26.sz./
Ebben az időben nagyon sokfelé a sárjex-dő gazdálkodás, divott, tekintet nélkül arra, hogy az erdők sarjadzó képessege
már nagyon sokfelé teljesen leromlott. "Törpeerdő nevelés ál
talános atváltoztatasarol középerdőire" cimmel jelenik incg az
említett folyóiratban Herfurth erdőmestex* javaslata 1847-ben.
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A legérdekesebb azonban a jelen tanulmány szempontjából Gáty
Istvánnak "Hazai erdészetünk múltja, jelene és jövője" cimü esz
mefuttatása, amely szintén a Magyar Gazda hasábjain látott nap
világot 1842-ben, Gáty István mint a tatai uradalom "erdei in
zsellére 11 tudását és szorgalmát ebben a gazdaságban igyekezett
kamat oztatni.
Arra nézve, hogy milyenek voltak a tatai és csákvári erdők
ebben az időben, tehát a múlt század első felében, képet kapha
tunk az egykori erdőleirásokból /Forstbeschreibung/, amelyek tu
lajdonképpen az akkori viszonyokhoz szükséges üzemtervek voltak.
Ezek szerint a tatai uradalom 33*771 holdat kitevő tiszta erdő
területét legnagyobb részt tölgy és cser erdők borították. Az
erdőterületnek mintegy 20 %-a. volt szálerdő és 1 $-a bokorerdő,
amit Gáty "csöpétének" nevezett. A többi részen sárjerdőgazdál—
kodás folyt. A gesztesi /később a díszes uradalmi központtá ki
fejlesztett Csákvárról csákvárinak nevezett/ részeken valamivel
több, de hasonló összetételű erdőállomány volt. Bár a terület
adatok elég bizonytalanok, és az idők folyamán változtak is, a
XIX, század elején legnagyobb valószínűsége a következő adatsor
nak van:
Tata / 1813 /

44.724 hold összes, 33.771 hold tiszta erdőterület

Gesztes / 1817 / 47.888

"

39.541

"

Együtt:

"

73.312

"

92.618

'i

Az Eszterházy uradalmakban ebben az időben általában 1200
□ öles holdakkal számoltak, de az erdőkre inkább az 1000 □ öles
mértéket alkalmazták. Átszámítva tehát kataszteri holdakra 57.300,
illetve 45.800 leli- 1 kapunk. Egy 1812-ből számiasó adat szerint a
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két uradalom egész területe összesen 191*^12 hold /vagyis
120.000 Ida/, amiből az következik, hogy az erdő az összes terü
letnek mintegy felét tette ki. Az uradalom Komárom és Fejér me
gyékben terült el, de voltak részei Győr megyében is. A nyugati
és délnyugati részen a birtok nagy összefüggő tömbjétől külön
álló területek is tartoztak hozzá /pl. Ászár, Tápszentmiklós,
Magyar-Almás/. A birtokok 3 mezővárosra, 33 községre és 28 pusz
tára terjedtek ki. Szomszéd volt délen a vadászati viszonyiról
ismert és híres Lamberg birtok, északkeleten pedig a gróf Sán
dor család uradalma.
Kállay István /"A magyarországi nagybirtok kormányzata 17111848"/ szerint 160.000 hold /1200 Döles/ volt a saját kezelésű

terület /ami megfelel szintén 120.000 lth-nak/ és mintegy 80.000
hold volt az úrbéres terület.
Mindkét uradalom erdészkerületekre, az akkori elnevezés sze
rint Revier—ekre volt felosztva. Ezek száma az idők folyamán vál
tozott, de a tárgyalt időszakban Gesztesen eleinte 1 0 , Tatán pe
dig 12 Reviert mutatnak ki. Ezekben az erdő— és vadgazdálkodást
a Revier Jager végezték. Mindkét uradalom erdőgazdálkodását az
erdőmester, az akkor használt vegyes összetételű szóval: Forstmestor irányította. Az irányításban fontos szerepet játszottak
az Oberjáger—ok, akikből mindkét területen egy-egy működött /a
környei a tatai uradalomban, az oroszlányi pedig a gesztesiben/.
Segítségükre voltak még a bánhidai és a bokodi erdőlovaglók
bejáró erdészek /akiket néha "erdőlovag"—nak is neveztek/, akik
nek a száma néha három, négy volt. Az erdőmester részt vett az
uradalom gazdasági ügyeit tárgyaló, hetenként tartott tiszti
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széki üléseken, amelyekét felváltva Tatán illetve Gesztesen tar
tottak a régens vagy a prefektus /jószágigazgató/ vezetése alatt.
Rondszerint jelen volt az illetékes Oberjáger is.
A vadászok nemcsak a vadászati, hanem az erdészeti teendő
ket is elvégezték. A két fővadásznak tulajdonképpen sokkal több
erdészeti teendője volt, mint vadászati. A gazdálkodás szervezé
sében fontos szerepet játszó számvevő /exactor/ is résztvett er
dészeti /pl. favágatási/ ügyek intézésében,
A személyzeti beosztás és elnevezések 1849 után megváltoz
tak. 1855 -ben 92 erdészeti alkalmazottat soroltak fel és a követ
kező beosztásokat említik: Forstmester, Unterförster, ¥aldjung,
Fasanjager, ¥aldbereiter, Revierförster, ¥aldhüter, végül külön
még Ijelxc^ing. Az Unterf örster létszáma 24, a Revierf Örs toré 21
és a TJaldhüteré 27 volt, Szabad György /A tatai és gesztesi
Sszterházy uradalom áttérése a robotrendszerről a tőkés gazdál
kodásra, Bp.1957./ szerint az "Erdészeti tisztség" 1856 -ban 85
főt számlált, a.z uradalom összes alkalmazottainak létszáma ugyan
akkor 409 fő volt.
Az átlagos növedéket is figyelembevevő favágás tervezést
már a század első éveiből származó kimutatásokban találunk.
Ezek az erdőt "schlagbare Holz" és"Schonungen" szerint felmérve
mutatják ki, hogy mekkora a fatömeg, milyen vágásfordulóval le
llet számolni és mennyi lehet ezek szerint az évente kitermelhe
tő fatömeg. Az 1806—ból származó "Ausweiss 11 a tatai uradalomban
12 Reviert sorol fel, amelyben 17,240 hold a "schlagbare IIolz"

és 7809 hold a "Schonung". Előbbiek élőfakészlete 291,692 öl ha
sáb és 92.872 öl dorong, a"Schonung"-okban pedig 153.675 öl ha

-

57

-

sáb és 41.598 öl dorong található, illetve nyerhető. Az évi át
lagos növedélcet 2,8 százalékosnak kalkulálják és átlagosan 80
éves vágási1ordulót állapítanak meg. Az I 813 .évből származó
"Forstbeschreibung" a tatai uradalomban már sokkal pontosabb,
részletesebb és "modernebb". Ezeket már a mai fogalmak szerint
is űzernterveknek tekinthetjük. Nem csak az erdő területét, fatömegét irják le, hanem megállapítva fafajonként, illetve erdőrészenként a vágásfordulót, az évente kitermelhető fatömeget, a
vadállományt, a mellékhasználatokat, az erdészeti és vadászati
berendezéseket stb. Itt az erdőket a következőképpen osztályoz
zák: tölgy szálerdő; bükk szálerdő; tölgy /és cser/ sarjerdő;
tölgy rezervátum; bükk rezorvátuia; bokor /csöpéte/ erdő, nyir
erdő. A terület 3/4 rét-sót sarjerdők foglalják el. A tölgy szál
erdőnél 200, a baleknél 130 és 12 0 , a sarjerdőknél 50 , néha 80 ,
a bolor erdőknél 12 és 16 év volt a vágáeforduló. A lábon álló
fatömeget 465 ezer hasáb és 14-7 cser öl dorong fára becsülték.
Ezen kivül 10.642 öl mennyiségű épületfát és 22.000 öl tuskót
vettek számításba. /Az épülotfa mennyiségét is öl számra beccülté;:, ncr t a Klaíter volt az általános i^értél-zegycég, amelyben a
í aanyagot tervezték és elszámolták,/

A gallyfát viszont ebben

az időben teljesen figyelmen kivül hagyták pedig évente százez
res nagyságrendű volt annak a kötegnek /"kötés"-nok/ a mennyisé
ge, amelyet a jobbágyok tüzelőszükségletére, kerités készítésre
es ogyéo célokra használtak. A vágásra érett sarjerdő területe
meghaladta a 17 ezer holdat. Egyébként az évi vágható famennyi
séget az átlagnövedék figyelembe vételével 11.2 8 2 öl hasáb és
3677 öl dorong fában állapították meg. A gesztesi x'észon, 18 15 -
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bői való kimutatás szerint több mint 33 ezer hold, főleg cser
fából álló sarjerdő összes lábon álló fatömege 377 ezer öl /ha
sáb és dorong fa/, valamint 80,500 darab épület- és szerszámfá—
na!: alkalmas fatörzs található. Az évi fahasználatot 11,285 öl
faanyagban állapítják meg. Itt 2,75 ^-os növedélckel számolnak.
Mindezek csak a sárjerdőkre vonatkoznak. Ezek adták az uradalom
egyik fő jövedelem forrásának, a tüzifaértékesitésnek az alapját,
A számítások alapját próbafák döntése és feldolgozása adta
meg. Ezek után joggal kérdezhetjük, hogy a valóságban mennyi fa
anyagot termeltek az uradalomban? Az előző évtizedeket, tehát a
XVIII, század második felét még a ténylegesen felmerülő szükség
letekre való termelés jellemezte, A favágatási tervek - ilyenek
már sokkal korábban, a XVIII. század közepén is voltak — össze
állításakor számbavettélc az urasági szükségletet /kastélyok fű
tésére tűzifa, javításokra épületfa, angollcex't gondozására szer
számnyelek, stb./, a szolgálmányok kielégítését és a helyi szük
ségleteket /tűzifa, épületfa, stb./. Ezt osztották ki az egyes.
Revier—ekre illetve az egyes erdőrészekre mint kitermelendő meny—
nyiséget. Kikor a szőnyi és a dunaalmési rakodókat kiépítették
és megkezdődött a tűzifa Budára való szállítása és értékesítése,
akkor ez lett a legnagyobb tétel. Már korábban is volt azonban
valamelyes távolsági értékesítés, amely szintén felfejlődött.
Akkor a szállitás Komáromba történt, ahol ugyancsak jó keletje
volt a faanyagnak. Az 1 8 13 . évi Forstbeschreibung-ban a "Servituten" rovatban 2151 öl tűzifa szerepel, amely zömmel a falusi
plébánosok, iskolamesterek és jegyzők fáját jelentette. Ezek az
adatok azonban mindig csak a vastag anyagra vonatkoztak.
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A rőzse-, vagy vessző- máskor tüske termelés lsen nagymérvű volt,
bár est idővel igyekeztek a dorong javára csökkenteni. A száma
dásokból az derül ki, hogy 100 lcéve rőzse tett ki egy öl fát.
Tatán a tényleges fatermelés az 1807—l8ll,évek átlagában évi
1 2 . 1 1 1 öl volt, szemben az 1813 -ban megállapított évi 14.959 öl

üzomtervi mennyiséggel. Gesztesen viszont az 1812/13-1826/27.
években /lh év alatt/ 6600 öl hasábbal és 28.300 öl doronggal
többet termeltek az előírtnál, ami évi 2 és fél ezer öles több
letnek felel meg. Az 1807-1830. évek /Zk év/ viszonylatában egy másik kimutatás szerint - 1973 öl hasáb és 7221 öl dorong
fával kevesebbet termeltek ki, mint amennyit szabály szerint le
hetett volna. /Meg kell itt azonban jegyeznünk, hogy az össze
hasonlítások nem mindig ugyanazon az alapon történtek. Néha be
kalkulálták a távolabbi területek, mint pl. a területileg Külön
álló Tő.pszentmiklós adatait, néha nem. Egyik összehasonlításban
szerepel az épületfa is esetleg, a másikban talán nem, stb./
1852-ben I.IO8.533 öl élőfatömeggel számolva 25.9^9 ölben álla

pítják meg az évente termelhető hasáb és dorong fa mennyiségét
és ezen kívül még 8235 öl rozsé termelésével is számolnak. Az
uradalom mindig nagy súlyt helyezett arra, hogy a vágásokból a
fakitemelési idény végén minden kitermelt faanyagot elszállít
sanak.

1813.
"ITemcly tatai gazdak ennek előtte 2 ., 3 esztendőkkel Köi’tvélyes—
ben megvett és annak idején az erdőbül ki nem takarított tuskó
xt-ina.^ haza hozataláért künyörögvén... Oberjáger és Valdbcroitor
urak /t.i. gazdálkodjanak úgy/ ezen vétkes mulasztásért az bűn—
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tetőseket vagy robotban vagy töblöszözéssel elvehessék és úgy
aztán megrendeltethessen, hogy az található fakbul lei és meny
nyit viliessen el, minekutána mások az instánsok és a jágerság
által is mások neveztetnek tulajdonosoknak."
Mindezek az adatok azt mutatják, hogy voltak ugyan lcisebbnagyobb eltérések az egyes években a kitermelt famennyiség vo
natkozásában az üzemtervi előírásoktól, lényegében azonban az
élőfakészletnek megfelelő gazdálkodás folyt a múlt század első
felében a kettős uradalomban.
Nagy megterhelést jelentett az erdőgazdálkodásra az erdei
legeltetés. 1813 -ban a tatai részben 5348 szarvasmarha, 2888 ló,
7462 birka és 3386 db sertés összesen több mint 19 ezer számos
állat legelt, makkolt az erdőkben. Noha a legeltetésből valame
lyes pénzbevétele is volt az uradalomnak, korszerű módon kény
telen volt azt az erdőfelujulás érdekében a fakitermelésre szánt
erdőrészeknek a kitermelés megkezdése előtt és a vágás után meg
határozott ideig tilalom alá vetésével korlátozni. Ezek az előés utótilosok csak úgy voltak a gyakorlatban is kérésztülvihe
tők, hogy a területet előzőleg megfelelő árkokkal /ették körül,
hogy a szomszédban legelő állatok oda be ne tévedjenek, illető
leg hogy titokban oda marhát vagy más állatot be ne hajtsanak.
1821 -ben például előirják, hogy legalább 5 láb széles és 4 láb

mély árokkal kell körülvenni az alsó—gallai irtást. Ennek az ir
tásnak teljes területe 1 5 1 .1 9 3 O öl, árkok, dűlők levonása után,
144.000 öl.
1823-ban Csákváron az azévi vágások oltalmára 1060 öl,
Magyar Almáson 955 öl hosszúságú árkokat szükséges ásatni. Az
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előtilosok 1828-ban az egész uradalomban több mint 2000 holdat
tettek ki. Magyar Almáson a tilos erdőt, amelyet az előző év
bon a "nagy szükség" miatt felszabadítottak, 1802 -ben ismét ti
lalom alá veszik.
Ebben az időben még hamuzsirfőz é s is folyt néhol az erdők
ben. Mindkét taradalomban volt két hamuzsirfőző ház, amelyek zsi
dóiméi: volta’" bérbeadva. Úgy vélekednek erről a szánról, hogy
ezek megélnek egymás mellett. A Singer nevű bérlő 17°0—ben 150
öl fát vesz meg e célra a tarjáni erdőből, 1802 —ben 160 ölet.
Néha szó esik szénégetésről is. 1808-ban elrendelik a hi
degkúti bükkerdő kivágását és a kitermelt fánttlc szenesitésre for
dítását. Előbb azonban a bognárok válogathatják ki a szántukra
szükséges anyagot itt. Gyakran olvashatunk az tirádáion iratai
ban rr.é ?zét;etésrCl. ügy látszik ezzel több baj volt, mint a szénégetéssel. 1797-ben -negállapit ják, hogy Száron egy nészkemence
13 C mérő meszet ad, amelyért 19 forintot fizetnek. Ugyanitt a

következő évben 30 d—t állapítanak meg 1 mérő mécsért. 1306—bán
viszont már 140 forintot kér az uradalom egy mészégető kemencére
való fáért. Szigorúan meghagyják az Oberjáger-nak, hogy vigyáz
zon, nehogy a mészégetők marhái az erdőkben kárt okozzanak.
l8ll-ben már - a faárak emelkedése miatt — 300 forintot kell
fizetniök egy kemencéért Körtvélyesen. Valószínűleg saját keze
lésben is lizemeltettett az uradalom mészkemencéket, mert egy
-.fa

-J g p

■»

-**

1815 -ben kelt elhatározás szerint a mészégetőknek fizettet bért
75-ről 120 forintra emelik, a természetben adott buzamennyisé—

gon kivül # Az oroszlányi mészégetőnek \igyanakkor 15 forinton
adják a fa ölét ás o 1 forintért köteles a mész n:érőjét eladni
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as xtraságnak. A mészégető kérésére viszont még ugyanebben az év
bon az árat leszállítják akként, liogy a cser

1 4, a tölgyfa ára

pedig 12 forint lasz ölenként. 1820-ban ismét osökkennek az árak, ekkor 9 forint a fa, 40-45 a mész. 1845-ben a gesztesi mész
égetők 350 öl, a felsőgallaiak 250 öl fát kapnak mészégetésre.
1 8 11 -ben említenek kőszénnel való mészégetést,

A gubacs gyűjtésre az uradalom adott engedélyt és vette át
niérő számra a gubacsot a szedőktől. 1821 -ben 3^04 kg gubacs gyűlt
bo, amelynek 1/3 része szerződés szerint a gyűjtést végeztető
vállalkozóé volt. Az 1825.évi szerződés szerint az uraságot 3/5
rész illeti meg, 2/5 rész a vállalkozóé, aki köteles saját költ
ségén gyüjtetni, behordatni és forgattatni. Később a vállalkozó
kat kikapcsolták, 1835 -ben 1 köböl gubacs felszedéséért a főva
dász 4 váltó forintot igért. Sok baj volt amiatt, hogy a guba
csot lopták. A szedők igyekeztek az uradalmat megkerülve a guba
csot idegeneknek értékesíteni. I8l4-ben például 3 bokodi ember
35 zsákkal adott igy el külsőknek.

A makkot részben a vadaskerti vad részére, részben erdősí
tés coljára szedették, de sertések erdőben maklcoltatásával is
hasznosították. 1820—bán 1 mérő makk árát 1 ,5 0 forintban álla
pítják meg. Ugyanakkor a makkoltatást meghatározott dij és hoz
zá íuakkszedési kötelezettség ellenében engedik meg; a tatai ura
dalomban 89O Ft és 77 mérő makk szedése, a gesztesiben 680 Ft
cs 90 mérő raüde felszedése az előírás. 1821 -ben az egyik tiszti
széki ülésen elhangzik, hogy a tatai uradalomban 64, a gesztesi—
ben 100 mérő makkra van szükség az erdősítés céljára. Ezt a meny—
nyiséget előbb be kell gyűjteni s csak aztán lehet a makkszedést

-

63

-

"kiárendálni". Ez alkalommal mérőjéért 12-20 garast szabnak meg
aszerint, melyik községgel hogyan lehet megalkudni.
Cserzőkéreg termelésről ritkán esik szó. Az egyik adat sze
rint 1773 -ban végeztetett az uradalom ilyen munkát vállalkozóval
kötött szerződés alapján.
Irtásra például 1769 -ben jelölt ki a földesur a községek
közelében réteket. Az irtást csak kivételes esetekben engedték
meg, bár ilyen kérelemmel nem egyszer fordxiltak a községek a ve
zetéshez. 1803-ban Császár község lakói irtottak ki engedéllyel
kh hold erdőt, amelyet két év alatt kellett körülárkolnlok. A

területet művelésre kiosztották az uradalom rendelése szerint.
Kapott belőle a korcsmárosné és a biifkás is /12 illetőleg 30
mérő alá való földet/. 6 évi adómentességet kaptak, de xitána
mérőnként 1 forintot kellett fizetni öle.
A már említett alsógallai irtást oly feltét ,'llel engedélye
zik, hogy abból a jobbágyokon kivül a plébános, a nótárius és
az is! olamester, sőt a mészáros és egy Jungjáger is kap egy—egy
földrészletet. Az erdőt 3 év alatt kell kiirtani, a kitermelt
fát az uraság kapja és a jobbágyok tartoznak a faanyagot feldol
gozva Tatára vagy Almásra beszállítani. A tuskót és az ágakat
megkapjak. Kötelesek az irtásterületet körülárko.lni. Meghatároz
zak, hogy 1822-től 1833-it? évente hova mit kell vetniük

Ezekben

az esetekben tulajdonképpen a köztoshasználat egy fajtájáról van
szó, ar.tit gyalcran alkalmaztak, 1812 —ben a mészégetőket kötelezik
arra, hogy meghatározott területet irtsanak.
A kitermelt faanyag értékesítése árak és mennyiségek szerint
vultozo volt. Általában fedezte az uradalom szükségletét, néha
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maradt is a fakitermelési idény végén. Az év második és harraadik negyedében a helyi értékesítés szerény keretek között moz
gott. Hagyon kedvező piacot jelentett az uradalomnak az a kö
rülmény, hogy a század elején, dunaparti faraktárak kiépítésé
vel megkezdte a tűzifa budai értékesítését. A lignorum distractor-ok és a fővadászok, néha a ¥aldbereiterek jelentéseiből ér
tesültek a fa iránti keresletről és ennek alapján szabta meg az
uradalom a fa árát.
Az "erdei jövedelmek" cim alatt nyilvántartott összegek a
tárgyalt időszakban 20—40.000 ft között mozogtak. Ebben benne
volt a helyi faértékesités, a mellékhasználatokért — ide értve
a vadászatot — befolyt összegek is. Ezen kivül voltak a farak—
tári eladások Uj Szőnyben és Almáson valamint — s ez volt a leg
nagyobb tétel - Budán. Utóbbi helyen 1815 -ben 44.485 ft, l 8 l8ban már 68.170 ft folyt be faeladásból. Az értékesített mennyi
ség évenként meglehetősen változatos képet mutat. I 8 l 7-ben 2238
öl, lo21-ben 3356 öl, 1826 -ban pedig 4l48 öl. Később a számada
tok bizonyos mérvű csökkenésre mutatnak. így 1842-ben már csak
2395, 1846—bán 1669 öl szerepel a számadásokban. Ez azonban nem
jelentette azt, hogy az uradalom erdőgazdasági bevételei csök
kentek volna, mert a budai értékesítés csökkenését ellensúlyoz
ták a tatai, almási stb, faeladásokból befolyó összegek.
Az épületfát általában helyileg értékesítették, de volt
néha nagyobb tétel távolsági is. 1819 . A komáromi erdősítésekre
szállítottak 2610 db fatörzset, amelynek értéke 5232 Ft, a fu
varköltség pedig 5369 Ft.
Az uradalomnak Bánhidán volt fűrészfeome. Ez a század ele—
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jén épülhetett, mert 1810 -ben mint az újonnan létesített desz
kametszőt emlegetik. 1815 -ben említik a tóvárosi dogztcametszőt,
ahol néhány fa "megromlott”. Ezért egy részét fel kell vágatni,
más részét a "Baufervalter" mint haszontalan darabokat illendő
áron "licitáltassa el". A gazdálkodásban nem játszott számotte
vő szerepet, arra sincs tehát adat, hogy mennyi faanyagot dol
goztak fel itt ebben az időben.
A vadászat mindig szoros összefüggésben volt az erdészet
tel. Jelentősége sem volt csekély az uradalomban. Ezt azonban
nem a gazdálkodásban elfoglalt helyzete, súlya idézte elő, ha
nem az Eszterházy grófoknak is, mint a korabeli földesurak leg
többjének szórakozást, élvezetet jelentett a vadászat, a vadas
kert. Az erdészettel nemcsak a kezelő személyzet volt közös,
hanem a vadászatra fordított kiadásokat és az abból származó
bevételeket is az erdészet keretében tárgyalták. A"Revierproventen" magába foglalta a helyi faeladást, de a vadbőr és vad
hús értékesítést is. Utóbbi összegek 1820—1840 években 5000 és
10.000 forint között mozogtak, A vadászatra fordított kiadáso
kat nem lehet az erdészetiektől elválasztani. A személyzet kö
zös volt, igy a vadászatra eső részt nem lehet különválasztani.
Egyedül a lődij, mit minden évben pontosan kimutattak, terheli
kizárólag a vadászatot. Ez a"lövő pénz" /Schussgeld/ í’tr'.i szeiu—
mól nézve jelentéktelen volt. Gesztesen például 1800-ban még
mindössze 187,95 forintot tett ki összesen egy év alatt. lo 23 ban már 1139 ft-ot kaptak a vadászok, de ez kimagasló év, mert
az I 825 -I 85 O évok átlaga 3-900 forint között van. A tatai xiradalonibcxn is ilyen nagyságrendű volt a vad lelövéséért és nyil-
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ván zsigereléséért, talán szállításáért is fizetett összeg.
/A Tata-gesztesi taradalom vadgazdálkodásának történetéről ta
nulmányom jelent meg a NIMRÓD folyóirat 1986 márciusi számának
mellékletében./
A fizetések és munkabérek jelentős része természetbenielcből állt. A készpénz fizetésekben — mai szemmel nézve — óriási
különbségek voltak, 1830-ban Barcza Ádám uradalmi igazgató /diroctor/ 10.400 ft évi fizetést kapott. A rangban utána követke
ző praefeotus /Gliyczy Ignác/ már csak 4.000—t. Az ügyészi és
számvevői hivatal vezetője 1.500 ft évi fizetést élvezett. Volt
kot földmérő. Az egyik a rendes földmérő /ebben az évben L>itznor János/ 715 forintot kapott, a másik aki a r, "erdői tisztség”
sorába tartozott, Gáty István viszont csak 600 ft-ot. Természe
tesen ezek még mind kiugróan magas fizetések voltak a többi va
dász és erdész személyzethez képest. A vadászok, akikből ebben
az évben 19 szolgált, általában 53 ft 77 ”x" fizetést kaptak de
egyik-másik öregebb, tapasztaltabb 8 2 , 100 sőt IjO forintot is.
Az erdei lovaglók /3 fő/ 115-192, a két fővadász pedi.

szemé

lyenként 225 ft-ot, A 18 vadászlegénynek többségében 3 6 , néme
lyiknek csak 12 forint járt és a 27 erdőkerülő is hasonló készponzf izetcsben részesült. A négy pagony őrző egységesen 40 forin
tos évi fizetést kapott.
Ami a termeszotbeni juttatásokat illeti, azoicra nézve jel
lemző, hogy 1823-ban Dunzelt Jánosnak, mikor alvadásszá léptet
ték elő, a következő természetbenieket állapították meg: 2 akó
bor, 4 akó sör, 4 öl hasáb, 4 öl dorong tűzifa, 4 mérő búza,
24 m.rozs, 2 m.kukorica, 1 m.burgonya /"kolompér"/, l/2 ra.kerti
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föld, 2 telién tartás, l/2 öl széna*
A csákvári tiszttartó l8l3-ban a következő fizetést kapta: kész
pénz: **00 ft, 2k akó bor, 12 akó söx*, 2 db két esztendős és 2
db egy esztendős sertéstartás, 30 öl |tüzifa, 6 mér5 konyha élés,
20 m #buza, 60 m # kétszeres, 15 ra*árpá, 100 m.zab, 3 öl széna,
kOO fej káposzta*

Egy tarjáni csősznek l 8 ll-ben igy állapitják meg járandóságait:
16 ft kp* , 3 öl progli fa /dorong tűzifa/, 1 m # eleség, 6 mérő

tiszta búza, 12 m #rozs, k m*árpa és l/2 öl szalma,
A vadászok viszonylag jól kerestek* Fix készpénz fizetésü
kön és természetbeni járandóságukon kivül kaptak lődijat, vala
mint az orwadászok, fatolvajok elfogásáért külön díjazást* így
például 1817 -ben négy bogoméri ember elfogásáért a jágerság 52
forint jutalmat kapott* Ez a munka természetesen elég veszélyes
lehetett, mert egy alkalommal az egyik fovadászról azt irják,
hogy a fatolvajok olyan "keményen” megverték, hogy elvesztette
szemevilágát *
Az erdei tisztásokon termett szénát is elosztották a vadá
szok között* 1810 -ben fejenként 1-3 boglya széna jutott ogy-egy
vadásznak* Kaptak még évente bizonyos mennyiségű sört jutalom
ként, különösen ha nem volt rájuk panasz* /Ilyen indoklással
kapják meg például l8 l 6-ban a szokásos sördeputátumukat is*/
Az uradalmi jágerság erdei kárpénz és zálogpénzbol élvezett ju
talma az I 83 O-33 években átlagosan 5 2 3 6 , l8^2-H'-ben 5706 ft
volt* Az u*n* hajtópénz sem lehetett jelentéktelen*

"A Bay— x Jáger három izben is az agostyáni vágásból h— h tardo—
si marhat hajtott be* Az első kettőért, mivel kár nem keletkezett,
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a hajtópénzt a jágernek Ítélik, a harmadikban, mivel 12 fa haj
tást lerágtak, a kár megtérítését és a hajtópénz fejében befolyt
14 Ft-ból 7 Ft-ot az uraságnak tartanak vissza.
1819.: A nánai jáger behajtott egy koosit, amit a móri Gőmel Já
nos nyug.pincemester fiától vett el, aki "egy puskaosinálo le
génnyel egy szarvas bor jut lőtt és többször :iá

"mint tolvaj

puskás" tapasztaltatott,.." Ezért 30 Ft jutalmat kap és 5 Ft lótax-tási pénzt.
A fizikai munkáért viszonylag alacsony béreltet fizettek. A
fakitermelési munkabér a XVIII, században általánosan 30

volt

ölenként. 1810-ben Bánhidán a favágásnak bérét 1,5° Ft-ba álla
pítják meg. A következő években az árak és a bérek egyaránt emelkednok. így 1815 -ben a kőhányás 1 erdőben "1 öl fának vágásátul 2 ,3 0 , ezen fának a bokodi kertben való száll:.tásátul 3,40,
a nánai erdőben vágattandó 1 öltül 2 ,10 " stb. jár a favágóknak,
I 8 l 6-ban már az egész uradalomra egységesen állapítják meg, hogy
a revierbeli fa vágásáért, hasáb fa után 2,50, pr5.gli fáért pe
dig 1,20 Ft—ot fizetnek, külső revierekben viszont 3 .—Ft ill,
1,40 a bér, A különbözetet nyilván az okozta, hogy a "külső
revier"-be a favágóiénak messzebb kellett gyalogolniok lakhelyűié
től, Tájékoztatásul érdemes megemlíteni, hogy a nyári napszám
bért az uradalom 1802 -ben 15 d—vei felemelte, vagyis a napi 12
órát jelentő munkáért ettől kezdve 95 d-t fizetett, 1803 -ban
1000 szőlőkaró készítéséért Csáleváron 8,50 Ft-ot fizettek.
A fuvarbérelc nagyon változatosak voltak, amit nemcsak a
konjunktúra, hanem a szállítási távolság is nagyban befolyásolt,
Ag öifá hordás béré ííagyi^niándyéí- U.j szőnyig cserfánál
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4 Ft. ftölgy és bükkfánál 3,60 Ft. Ezt leérik.
Koz maiaknak és gesztesieknelc az ölfaliordá.s bérét igy állapit jak
meg: "vágásbul egy öli fa vitelért Csákvárra /cser/
"

2,50 Ft

prigli fa

1,20

vágásbul a Kőhányási szénégetőre 1 öli bükk

0,60

Gessztesieknelt a Bükből Szákra 1 öli után

2,40

a kőhányási szénégetőre

1 ,00"

1813.: Dömösi Tabi István hajós gazdával úgy állapodik meg az
uradalom, hogy Almásról Budára tűzifát ölenkint 2 forintért
szállitja.
I8l6. : "Iiogy a Distriotusokban a Nagyobb Erdei Fáknak hordása
eránt a Cubic mérték annál bizonyosabban kiszámíttathasson — a
tarjányi Districtusba 4, a Tataiba 3, a Eotsiba 2 Críbic számlá
lásnál: könyvek adattat tak által Ispány Uraknak, hogy az Nótáriu
soknak kiocztassanak... amennyiben pedig szükségénél: ne;:: volná
nak, hozzák vissza."
Természetesen nem minden erdőga.zűasági munkát végeztettek pénz—

borért. A század elején a fa nagyobb részét m é g a községek job
bágyainak robot munkájával termelték ki és fuvar ostcu- el. Később
a robot raunka hányada állandóan csökken és ezeket a feladatokat
az uradalom kénytelen pénzbérért végeztetni. Jellemző, hogy mig
1813 -han favágatásra 7 692 forintot fizettek, addig 1844— ben

4

5

-:ár

Ft— ot fordítottak erre a célra. Még többet mond talán az,

hogy az lCl 3 .évi favágatási költség az összes kiadás oknak 0,8
át, az lC44.évi viszont 3,8

át tette ki,

I 0I3 , ‘troda llémet Mihálynénak az ura a tavai! f a vágásban i.iegszakadvan meghalálozott.. . két neveletlen gy ormokéi vannak
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/őzért/ a liázok után tartozó terheiktöUL felszabadittatní ese
deznek, ,,"
1816 a Makk-i erdőben a birkák a makkot nagyrészt felették, A birkás a kár pótlására önként felajánlott 50 Ft—ot,
181^ "Tapasztalván, hogy az ölfavágás repartitiokban több tehe
tetlen és nyomorult Emberek is az Elöljáróknál: kénye szerint hu
zattatnak belé,,*"
A bérele és a fizetések nagyságát az árak nagyságával lehet
és kell összehasonlítani. Itt

egyrészt érdekesek a faárak, más

részt az alapvető létfenntartási cikkek árai. Az árak természe
tesen nagyon magasak voltak azokhoz a bérekhez és •‘'"izetésekhez
képest, amelyeket készpénzben kaptak a tisztviselők, méginkább
a munkások. Amellett az árak is állandóan emelkedtek /csak a
tüzifaárakban volt időnként ingadozás a kelendőségnek megfele
lően/ , Kár 1803 —bán is áremelésekről olvasunk. A tarjáni ispán
ná:- meghagyják, hogy a fát ölenként 6 Ft-nál olcsóbban no adja.
Kivételt cíoipán a helybeliekkel lehet tenni, ak„

“ Ft-ért kap

hatják, Ugyanakkor a dubaalmási raktárban >,50; Budán 10,50 Ft
a ^a ára ölenként. Ebben az időben egy szál épületfa,
vágva”

!-:aga

tehát tövön 2,—Ft. Az arakat természetesen a kereslet

es a rendelkezésre álló famennyiség alapján állapították meg.
Tél elején emelték, tél végén leszállították azokat. 1820-ban
november 15 -től felemelték a faárakat Budán: a cser tűzifa öle
o!:kor 13,50 Ft lett. 1832 . december 15-től ugyanez már 1 6 .— Ft—
ba kerül. Az arakat a budai famester javaslatára határozták meg,
így l8Jj5-ben már 22,—Ft Budán, 17,—Ft Ujszőnyben a csorhasáb
tűzifa ára ölenként.
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Az egyéb javak áraival való összehasonlítás érdekében nézzünk
most néhány adatot 1836 -ból,
1813 .december U . : Az uj bor árát iooénként 10 krajcárban álla

pit jále meg. Ekkor 2 ökör ára 33^» ©SY "öreg” sertésé 32.25 Ft.,
egy h akós boros hordóé 3 »60 , ©gy "öreg" fejsze ára pedig 4,25
Ft volt. Tyúkot 1 forintért, kacsát 3»50 ért adtak, illetve
ennyire értékelték.
Az erdők felújításáról és pótlásáról az tirádáiom messzeme
nően gondoskodott. Elsősorban a természetes felujulást igyekez
tek előmozdítani és ezért az erdőket kitermelés előtt és után
legeltetés! tilalom alá vették. Ennek megfelelően beszéltek előés utótilosokról. A községek gyakran fordultak kérelemmel az
uradalomhoz, hogy egyik vagy másik erdőrészt szabadítsa fel a
tilalom alól és engedje meg, hogy ott állatait legeltethessék.
Magyar-Almás község például l 8l 6-ban azt kéri, hogy az u.n.
"Égett Pagony" nevű "Vorschonung"—bán tegyen kivételt és szaba
dítsa fel azt a területet a tilalom alól. Ha nem volt elég a
természetes u julat, akkor azt legtöbbször makkve-t é s utján pó
tolták

A tatai terület 1813 —bán készült

üzemtervébcn mintegy

300 hold erdősítése szerepel a "Tfaldverbesserung" cim alatt.

Ehhez 357 mérő makk és 900 db csemete szükséges. As 1821. évben
az egyik tisztiszéki ülésen elhangzik, hogy a tatai uradalomban
6 h , a gesztesiben 100 mérő maidéra van szükség erdőművelésre és

ezt a mennyiséget kell előbb begyüjtetni, csak azután szabad a
makkot "kiarendálni". Mérőjéért 12— 20 garast szabnak meg, asze
rint, melyik községgel hogyan lehet megalkudni. 1828 -ban viszont
azt jelenti az oroszlányi fővadász, hogy "a vágások általában jó
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állapotban vannak, kivéve azokat, melyek ennek előtte 3-4 esz
tendőkkel tétettek, ezek hasonlóképpen egész tisztára kivágva,
a fák pedig már igen régiek lévén, azok tőbül nem hajtanak, s
igy azokban nevendék plánták nem teremnek, mellynek következé
sében az üres helyeket főleg makkal bé ültetni szükséges..,
moly végre 80 mérő makk kivántatni fog. Egyéb éránt az árendálló Zsidók contractussoknak értelme szerént mint egy 30 mérő mak
kot esztendőnként szedni és elvetni tartoznak,.. " 1840-ben Geszteson 457 mérő makkot gyűjtenek be, amelyből 200 mérőre valót
a csákvári vadaskertbe a vad etetésére szánnak- 32 mérőnyit a
kőhányási "hintés-"ekre, 225 -t pedig erdősítésre.
1815 -ben ©gy tisztiszéki ülésen az ©rdőmester beterjeszti

az "erdőkben teendő cultivationak pldnumát mind a két uradal
makra nézve, melly is az illető Ober Jágeroknak kiadatott..."
1833 -ban jelenti a lcörnyei fővadász, hogy a remizek kiigazítá

sához 10.000 szál ültetvény szükséges. Elrendelik, hogy ezelcet
a b&nhidai és felsőgallai erdőkből kell kiadni. Ugyanebben az
évben Bakony-Szontlászlóról akarnak "ültetni való fiatal vörös
fenyó /a "vörös fenyő" itt valószínűleg nem a Larix decidua—t
jelentette hanem az erdei fenyőt. A fafaj elnevezések helyenként
erősen változtak./ fákat darabonként két váltó krajcárért" be
szerezni a "kis vadászatra kijegyzett Remiseknek kiültetésekre."
l°37-ben erdősítésre /"tíald Culturen und Verbesserungen"/ 105
merő tölgy és 30 móró csermakk, 28 lovas és 438 gyalog napszámot
irányoznak elő a tatai uradalomban. 1839 -ben az oroszlányi fővadasz szerint 562 m. makk szükséges erdősítésre, ezenkívül a
csalvvari vadaskert szükséglete 450 mérő. A gesztesi uradalom
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erdősítéseire 98 igás és 1334 gyalog napszámot irányoznak elő
az 1839/40. erdősítésekre, A közölt adatokból jól kivehető az
emelkedő tendencia, vagyis az uradalom mindig több és több anya
got és munkát fordit az erdőfelújítására, A csemete nevelésre
már 1807-ben létesítenek "fa oskolát", az egyiket Tóvároson, a
másikat Bánhidán, Az erre a célra kijelölt erdőket árokkal ke—
ritik körül. Valószínű azonban, hogy az itt nevelt fák jó ré
szét a osákvári angolkertbe /"Hortus Anglious"/ szállították.
Már l801-ben 30 féle exota fafajról szóló kimutatás található
az iratok között, amelyek mind ezt a valószínűleg csodálatosan
szép kertet díszítették a hazai fafajokon kivül. Legalább is er
re következtethetünk nemosak a sokféle dísznövényből, hanem ab
ból is hogy a következő évben 8000 Ft értékű kézi és fuvarmunlcát használnak fel a kert építésére, szépítésére. Ebben az idő
ben létesült egy helybeli faiskola amelyet a konyhakert mel-lett
építettek ki 5 hold terjedelemben.
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ADATOK A TIHANYI APÁTSÁG ERDŐGAZDÁLKODÁSÁHOZX
Dr. Fíilöp Éva Mária

1982-ben a Szántódpusztai Tudományos Bizottság felkérésé
re levéltári kutatásokat kezdtem Szántódpuszta kapitalizmus ko
ri agrártörténetének feltárására, A Balaton déli partján, Ti—
liannyal át ellenben fekvő puszta a Tihanyi Bencés Apátság somogyi
bii’tokkerületének volt tartozéka, s épségben fennmaradt lakó- és
gazdasági épületei hazánk kiemelkedő jelentőségű agrárműemléké
vé teszik.
Az apátságra vonatkozó anyagokat az országos gyűjtőkörű
/Magyar Országos Levéltár/, a helyi /Somogy, Veszprém és Zala
megyei/ levéltárakban és a bencés rend Bencés Főapátság! Levél
tárában /Pannonhalma/ találhatjuk. Bár feladatom jellegéből kö
vetkezően a Szántódpusztára vonatkozó anyagok álltak vizsgáló
dásaim középpontjában, de természetesen az apátság egész uradal
máról és a bencés rend központi gazdasági szervein keresztül
Pannonhalmáról felügyelt egész gazdálkodásáról képet kellett al
kotnom.
Mivel elhatároztam a Tihanyi Apátság uradalma gazdálkodásá
nak ugyancsak a jelzett, 1848-tól 19 ^5-ig terjedő korszakban foly
tatott gyakorlatának feltárását, ez további kutatásokat tesz majd
szükségessé, E tervezett munka során lehetséges lesz az apátság
erdőgazdálkodása történetének részletes megrajzolása is, jelen
dolgozatomban viszont csak az eddig foltárt- és a forrásjegyzék
ben feltüntetett - anyagokra támaszkodva szólok az uradalom müX

Elhangzott az 1987 ,március 19—i szakosztályül5sen,
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velési ágai közt jelentős szerepet játszó erdészetről.
A török hódítás korszakát lezáró felszabadító harcok után
a Tihanyi Apátság birtokaiért a benoés rend altenburgi apátsá
ga fizette meg a fegyverváltságot. Tekintve azonban a birtok
tőlük lévő távolságát és a nyelvi nehézségeket, 1716—bán Muoh
$laozid altenburgi apát a győri káptalan előtt Tihanyt és bir
tokait húszezer aranyforintért átengedte a pannonhalmi apátság
nak,
A Tihanyi Apátság birtokai a Balaton északi partján Veszp
rém és Zala megyékben, s a déli parton, Somogyban terültek el.
Előbbiekhez Tihany, Aszófő, Pülöpi, Kisszőlős, Örvényes, Tósolc,
valamint Balatonfüred, a somogyi részben Szántód, ICapoly, Tó
köz és Jaba pusztáit, Zamárdi, Endréd és Teleki tartoztak.
Az uradalom XVIII, század eleji újjászervezésekor a Bala
ton déli partján felevő apátsági birtokok gazdasági és igazga
tási központja Endréd lett, mivel a régi török vár felhasználá
sával itt volt lehetőség urasági lakóépület és gazdasági épüle
tek kialakítására. Az 1760-ban létrehozott somogyi jószágkor
mányzóság élére állított Bán Oszvald adminisztrátor /jószágkor—
mányzó/ endrédi plébános volt, s az uradalom további története
során is gyakorta töltötték be ezt a posztot az endrédi plébá
nosok,
1768 után a jószágkormányzóság Endrédről az uradalom köz
pont jálioz, Tihanyihoz a réven át csatlakozó Szántódra költözött
át. Ezzel kezdetét vette az a folyamat, amelynek során Endréd
fokozatosan megszűnt a somogyi oldal központja lenni, s ezt a
szerepet — a Lécs Ágoston /l740—1760/ apát által megkezdett
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építkezések folytatásával, a major kiépítésével - Szántódpuszta
vette át,
1848 után - a nagybirtokok feudális kori hármas funkcióján
belül - a közigazgatás és jogszolgáltatás szerepének fokozatos
csökkenésével párhuzamosan előtérbe került a gazdálkodás jelen
tősége, A jobbágyaitól járó termény- és pénzszolgáltatást, s in
gyen munkaerőt elvesztő nagybirtokok csak területük egy részén
alakítottak ki saját kezelésükben lévő tőkés jellegű termelő
üzemeket, özek mellett pedig a birtokok jelentős hányadán tőkés
bérleteket hoztak létre és a hagyományos gazdasági ágak mellett
megnőtt az erdőgazdálkodás szerepe.
Tihanyi Apátság gazdálkodását vizsgálva, a bérletek közt
as ugynövezett kisebb királyi haszonvételekhez kapcsolódóak vol
ta?: jo?-ontősck, vagyis a kocsmák, pálinkaházak, malmok, mészárzőkck bérlete. E regálébérletek foként az 1860-as években ir
tás-földek árenclálásával kapcsolódtak össze, azonban a saját ke-*
Kelésben tartott földek mellett a bérbeadott területek nagysár^
igen kis ladnyadot tett ki. Nagy szerepe volt viszont a gazd^-j,.^
gi ágak közt az erdőgazdaságnak, s ez egyrészt a nagybii-tbkok
már említett

runkaerő-problémáival függött össze, másrészt az

apátsági birtokoknak nagyobb része az erdőségeiről hir^s Soinogyban feküdt, A megye éghajlata és talaja egyaránt kedvezett az
erdőknek,
A Tihanyi Apátság uradalmának állapotát igen részletesen
rögzítette az az iSő^-ben kéöSÜlt jegyzőkönyv, amely© t a jószág
kormányzó, ICopeozky Vidor memoranduma hatágá^a a í'omonostöri
konvent által kiküldött bizottság készíteti;, Áíá endrédi plébánt
io s
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Kopeczky Vidort 1863-ban állították az apátság javai kezelésé
nek élére, s nemcsak az 1848-at követő uj gazdasági körülmények
kel kellett megküzdenie, hanem személyi mulasztásokkal is,
A Tihanyi Apátság gazdasága fejlesztésében meghatározó sze
repe volt a bencés rend központi gazdasági szerveinek. Az 1802—
ben — a szerzetesrendek 1786,évi szekularizációja után, amikor
is a bencés birtokok a Vallásalap kezelésébe kerültek — a ren
det jogaiba ismét visszaállító oklevél a pannonhalmi főapátokra
ruházta a főapátság és a fiókapátságok — Bakonybél, Celldömöllc,
Tihany és Zalaapáti - birtokai kezelésének felelősségét, A gaz
daságok fejlesztése összhangban állott azzal, hogy a rendre ne
hezedő terhekből a fiókapátságok vállalni tudják a rájuk eső
részt, A Központi Gazdasági Tanács mellett a múlt században,
1880-ig a tisztiszéki ülések, majd a tiszti értekezletek jelen
tették a Tihanyi Apátság helyi gazdasági irányításának legfon
tosabb szervét.
Az említett memorandum hatására a pannonhalmi jószágkor Hiány
zó vezetésével létrehozott biaottság az egyéb gazdasági ágak mel
lett külön foglalkozott az apátsági erdők állapotával is, melyek
területe a következő arányban részesedett az egyes gazdaságok
művelési ágaiban:
Somogyi .jószágkerület
összes terület
Szántód-Tólcöz

35O8

Jaba
Kapoly

hold

százalékos
arány

erdő
l4ll

hold

40,22 £

31218 l 2/l 200 «

l6406°°/l200 "

52,55 £

27122*25/1200 n

H 65

42,95 Í*

,,
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Zalai jószágkerület
összes terület

400

Aszófő

400

Szőlős
1893

1542 "

hold

81.45

700

Tó sok

42

Fülüpi
Füröd

százalékos
arány

erdő , hold

567 9 °°/l200 "

312

ff

54.95 %

Az örvényes! 80 hold erdő per alatt állott.
A jegyzőkönyvben rögzítették az erdők állapotát. Sornogyban a
szántódi és az endrédi erdők közül az előbbi teljes területén,
az utóbbi nagy részén igen ritka és elöregedett volt, vágatni
és ültetni kellett őket. Az endrédi Czinege-erdő az irtással
megszűnt. Folytatni kellett a jabai erdő ültetését. A kapolyi
erdők jó állapotban voltait, hasonlóan a zalai part fülöpi erde
jéhez. Megfelelő volt az aszófői, örvényes! és füredi erdők ke
zelése, viszont a tósoki pusztult, mert a község legelőnek hasz
nálta , s ezért itt siettetni kellett a tagosítást, A kisszőlős!
haraszterdő tieztitást, további nevelést igényelt, Tihanyban az
erdő a legelő elkülönítésekor megszűnt.
A Tihanyi Apátság XVII—XIX. századi történetét vizsgálva
Magyar•Eszter — ugyancsak a Szántódpusztai. Tudományos Bizottság
felkérésére irt munkájában — kimutatta, liogy az apátsági erdő
gazdálkodásban döntő változás a Vallásalap birtoklása idején kö
vetkezett be. Ezekben az években az apátsági erdőkben erdőmester
os izerülok alkottak az erdészeti személyzetet. A gondosan fel
mért és leirt erdőkben meghatározták a vágásokat, gondoskodtak
a mesterséges utánpótlásról, pontos szánadásokat vezettek a fa
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mennyiségről. A XIX. század elején, a birtoknak a bencés rend
tulajdonába történt visszaadása után, a gubaosszedés, maklcolta—
tás és erdei legeltetés területén ismét megjelent a bérlet, a
már többször emlitett - és a jobbágyi*elszabaditás után természe
tesen más okból jelentkező - munkaerő-szűkösség miatt.
Ugyancsak Magyar Eszter közli emlitett könyvében a Tihanyi
Apátság uradalmának 1813. évi, első instrukcióját, amely rész
letesen foglalkozott az erdőőrök feladataival és az erdőgazdaság
vezetésével, s a szerző megfogalmazását idézve ez a "tervszerű
vágások szerinti rendszeres fakitermelés... uj jelenség az ura—
7
.

dalom életében". Bár az emlitett instrukció szerint minden je
lentős erdőterülettel rendelkező faluban és pusztán kellett er
dőőröknek lenniük, ezt nem sikerülhetett teljes mértékben meg
valósítani. Amikor ugyanis 1843-ban Csapody Pál táblabiró vette
bérbe az endrédi vadászatot, a szerződés pontjai között szere
pelt az is, hogy az endrédi erdőx-e saját embereivel vigyáz tat.
Előrelépést jelent viszont az erdőgazdálkodásban, hogy 1846—bán
a fővadásznak minden uradalmi erdőben faiskolát kellett felállí
tania, s 1S43 végén meghatározták az évenkénti rendes vágás te
rületét: Szántód 25, Endréd 34, Jaba 2 0 , Kapoly 30 hold. 1849
decemberében Krisztián Pius jószégkormányzó Jelinek Pált nevez
te j.:í uradalmi fővadásszá, s lakását ettől kezdve Endréden je
lölték ki. Ez egyúttal a somogyi birtoktest erdészeti központ
jának kialakulását jelentette.
Jelinek fővadász negyedévi illetménye 45 forint, 25 font
só, 4 mérő búza, 6 mérő rozs, 40 mérő csutás kukorica, 6.2 mérő
zab volt. Szabó Péter, Valdniger Márton és Farkas Márton erdészek
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egyenként 6 font húst, 9.30 forintot, 6 font sót, 1.4 mérő bú
zát, 6 mérő rozst és r.ogyed mérő köleskását kaptak.
Az uj fővadászt kinevezésekor azzal bizták meg, hogy ké
szítse el az erdők rendezési tervét. Jelinek még kinevezését
megelőzően terjesztette elő azt a javaslatai, melynek értelmé
ben az erdők könnyebb nevelése végett azokon az erdőrészeken, ahol a kivénhedt fák tuskóról hajtásra alkalmatlanok voltak, a
rendes vágás alá kerülő darabokat 2 évvel a vagas olott tilalom
alá vették, ősszel pedig a "természetes tenyésztés" tekintetéből
aláturatták a sertésekkel.
Az erdészeti számadásokban szerepelnie kellett, hogy mely
határban hány hold erdő van, mennyit vágattak belőlük, mennyi
az ölfa mennyisége, mekkora rész pagonyoztatott? Az erdők kimé—
lése céljából felfüggesztették azt a határozatot, moly szex'int
1859-től a cselédség Somogyban is ölfát kapott: az erdészek,
hajdúk és szekeres béresek 2, a családos béresek 1,5, a nőtlen
béresek 1, a birlcásolc 8 ölet.
Az ölfát pénzért vagy harmadrészben vágatták, 1857—bon 1
öl kivágásáért 48 krajcárt fizettek. Az erdei haszonvételekhez
tartozott még az árendába adott gubaosszedés: ez az IS 52— 1857
közti 6 évre 1700 forint jövedelmet hozott az \iradal ómnak, A
tűzi- és épületfa mellett az erdőkből került ki a szőlől^arókhoz
és részben a gazdasági eszközölthöz szükséges szerszámfa is.
A Tihanyi Apátság javainak 1865,évi felmérése során föl
tárt hiányosságok pótlása Simon Zsigmond tihanyi apátra /I 865 —
1891 / várt. Mellette a gazdasági ügyek irányításában 1866 -cól,

Kopoczky Vidor jószágkormányzónak az endrédi lelkészségre tör—
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tént visszavonulása óta Vaszary Egyed volt kapolyi lelkész ál
lott,
A vizsgálatot követően kétségkívül történtek erőfeszítések
az uradalom ügyeinek rendezésére, először is az irányítást a
tisztikar kötelességeinek szabályozása és az ügyvitel terén,
1868, január elsejével Czirklpach Károly szántód! ispánt inté
ző szánitartóvá nevezték ki, a többi somogyi tiszt felett való
rendelkezés jogával, Czirklpach ezáltal rangban a Tihanyban
székelő kormányzó után következett, s Szántód igy egyértelműen
a somogyi birtokkerület központja lett.
Az erdészet élére 1868 novemberében Tanos Pál főerdész ke
rült, A faállomány pótlásával kapcsolatban az iratokban már
1346-ban eralitik az erdőmester felügyelete alá helyezett fais

kolát, bár az apátság erdeiben a befásitás még nem állott arány
ban a kitermeléssel. Az apát ezért a tisztások befásitását aján

lotta, s különösen az igénytelen és értéktelenebb, de gyorsan
növő akácot tartotta alkalmasnak e célra.
Az ölfát a fiatal erdőkből termelték ki, főként a sűrűbb
részek ritkításával, s a legeltetést itt tilalmazták. Állatok
csak az öreg erdőt járhatták — hiszen ennek faállományában már
nem tehettek kárt — és vágni itt csak a kiöregedett,

s a szer—

számfának való fálcát lehetett. Az ölfavágás dija módosult: kez
detben a pénzbeli fizetség mellé fát is kaptak a vágók, később
ezt a famennyiséget — az esett ágakat — csak kaszás napszámok
fejében kaphatták meg, l368~ban, amikor az erdőmester azzal a
kéréssel fordult a tisztiszékhez, hogy a vágás alá kijelölt 2 0
hold erdőn miként egyezkedhet az ölfavágás dija iránt, a válasz
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szerint: "A lehet 6 legolcsóbban, azonban öliért nyolcvan kraj
cáron fölül ne Ígérjen, ezen fölül egy kevés fát Ígérhet,n
Ez évben az erdő tisztításából kikerült fát is kaszás napszámok
vállalása fejében adták el. Az ölfának a szántódi révbe szállí
tása kizárólag majorsági erővel nem volt megoldható. Növelte a
gondokat, hogy az utak miatt a szállítás Vaszary jószágkormány—
zó javaslatára Szent Györgytől Szent Mihályig folyt, s igy egy
beesett a mezőgazdasági munkák zömével, Ölfajárandóságukat a
cselédek és révészele nem adhatták el, a felesleget be kellett
jelenteniök, s ezt az uradalom visszavásárolta, Tanos főerdész
javaslatára l 88 l-ben az aratók már nem ölfát, hanem gömbfát
kaptak, minden 2 pár negyed ölet,
A bérlet ele közül az erdei irtások a holdanként járó kész—
pénzfizetés mellett esetenként azzal is hasznot hajtottak az
apátságnak, hogy a szerződésben a terület befásitása is szere
pelt, 1871—ben Ney Feronc és Veisz Antal a bérbevett 205 hold
erdei irtás után a bérlet 3 éve alatt holdanként 7 forintot fi
zetett és az utolsó évben az apátságtól kapott makkal tartoztak
beültetni a területet,
A réteken és a szántóföldön termett takarmányok mellett az
erdei legeltetés sem tűnt el teljesen. Az állattenyésztés és
az erdészet gyakori ellentéte is erre vezethető vissza: a le
geltetést kívánó állattartás és az erdő faállományát védő erdé
szet általanosnak mondható súrlódásából eredt. Az 1885 —ben ki
nevezett uj jószágkoi'inányzó, Bors Mihály azt panaszolta, hogy
az erdőtörvényig a szabad erdei legeltetés nem volt korlátozva,
legelő volt bőven és "előtilos, utótilos, ujültetés" fogalmak
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ismeretlenek voltak,
A múlt század végén az erdészetet Borsos István vezette,
akit főerdészből erdőmesterré léptettek elő I89I—ben /ez fize
tésének az ispáni szintről kasznárira való emelését is jelen
tette/, Konvenciója mellett a faeladások után évi 5 százalék
jutalmat is kapott. Borsosnak az apátságba kerülése óta ponto
san betartották az 1879#évi erdőtörvény előírásait és az erdei
üzemtervet. Gondot forditott az utánpótlást nevelő faiskola ápo
lására: kapáltak, a csemetéket többször öntözték. Az ültetett
fák közt folytatódott az alcáo térhódítása: 1911-ben a felszán
tott faiskolát akácmaggal ültették be.
Bors Mihály jószágkormányzó felmérette az erdőkben azokat
a területeket, melyeken az üzemtervi előirás szerint legeltetni
lehetett. Ez 275 hold volt, s ebből a sürü záródás miatt 130
holdon flinövés nem volt. /A maradók 145 holdnyi területből a
legjobb minőségű 18 holdat a következő évben erdősítésre szán—
ták,/ Ezzel szemben az erdészeti személyzet jószága mintegy 33
tehénszámot tett lei / 1896 -ban az endrédi erdőőri lakban 13 fő
lakott, állatállományuk 13 db tehén és 79 db sertés volt — h
sertést véve egy tehén szántába, ez összesen 33 db tehénszámnak
felelt Rog/. Egy tehén erdei legeltetésére 10 holdat számítva,
a meglévő 1^5 hold helyett 330-ra. lett volna szükség. Az endredi ordeszefci személyzet allatai mellett az endrédi plébános
és I-ánfcortanito 15 db tehene is az erdei legelőre járt ki, A
iőr.oat Borsos István jelentése nyomán úgy határozott, hogy ez
utooijia!: állataikat a község legelőjére hajtsák, s utánuk a
T-

;özségnek legolőbért fizessenek
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1896 áprilisában Bors Mihály jószágkormányzó ismét össze

foglalta az erdei legeltetés helyzetét a főapát számára. Esze
rint Endréden a hátralékos erdősítések befejezésével legeltet
hető terület lesz 300 hold. ebből 270 hold 0 .8—0.9 zárlatu, te
hát fünövés alig van rajta, 30 hold 0.3 zárlatu, legeltetésre
alkalmas. Volt még 19 hold tisztás, amely az erdőőrök állatai
nak szolgált állandó legelőül. A jabai erdőn is szorult viszo
nyok voltak legelő dolgában, kényszerűségből a 3 4 holdas berki
rétet - melynél pedig 256.86 forint kataszteri tiszta jövedel
met vettek alapul az adózáshoz - kijelölték állandó legelőül a
szarvasmarháit számára, A szántódi erdőt a szántódi gazdaság bé
relte az erdészettől.
1914-ben Pallós Kajetán somogyi jószágkormányzót az addig
a központi, szentmártoni gazdasághoz tartozó Ö3.bőn és Balatonfüreden tavékenykedő Gallik Oszvald követte hivatalában. A für—
dőintézet irányítása mellett a bencés rend Központi Gazdasági
Tanácsának is tagja volt, igy a rendi gazdasági ügyekről nagy
áttekintéssel rendelkezett. Nehéz feladat várt rá: az első vi
lágháború evőiben kellett biztosítania a gazdaságok üzemelését.
A háború súlyos munkaerő-problémákhoz vezetett az apátság
gazdaságaiban: a tiszti személyzet, a cselédség és az időszaki
mun.'aso^c tekintetűben egyaránt. Somogyban az erdészet irányítá
sa átmenetileg a szántódi gazdaság hatáskörébe került. Gallik
0 savaid Boroso vJeno, a szantodi intéző felmentése ügyében irt

kérelmében elmondja, hogy az intéző katonai behívása esetén
"Non csak a szántódi gazdaság marad... tiszt nélkül, hanem az
erdoszot dolgai is vezetés nélkül maradnak", hiszen Trauni János
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endrédi erdőmérnöknak már be kellett vonulnia.
A behivott csolédek és alkalmazottak családjának a boncős
uradalmakban továbbra is kiadták a járandóságot, majd 1915* ja
nuár elsejétől, amikor a családok állami segélyezése megkezdő
dött, a járandóságot felfüggesztették, de az uradalmi lakásból
nem tették ki őket. Az endrédi erdészlakban 1911—ben 13 fő la
kott, de az erdészeti személyzet létszámának a liáborus évek a—
latti alakulásáról nincsenek pontos adataink.
Az apátság éveken át a budapesti Heinrich Ferenccel kötött
vadászbérleti szerződést a somogyi javakra, s a bérletet 1914—
ben is meghosszabitották. A bérlő a Tihanyi Apátság szántódi,
endrédi és jabai erdőterületén, valamint a szántódi mezőgazdasági területen és a Szántódpusztához tartozó Balatonon vadász
hatott, Az égylittes erdőterület 3200 kh, a mezőgazdasági rész
1^73 1 a Balaton szóban forgó része 6305 kh volt, az éves haszon
bér ó
’aczoQo ötezer korona, A bérlő csak lőfegyverről vadásrhatott és a bérleti idő leteltével az apró vad-állománynak a térü
lőitől arányban állónak kellett lennie. A lelőtt szarvasokból
osak as agancs illette a bérlőt, az' állat az apátsági erdőgaz
daságé maradt.
A Tihanyi Apátság birtokairól a két világháború közti idő
szakra vonatkozó forrásaink a legteljesebbek. Sajnos, az erdő
gazdaságnál nem állnak rendelkezésünkre a mezőgazdaságnál ál
landósult rovatu havijelentések, itt főként a Főapát! Iratok
Tára irategyüttese és a benoés rend egészének gazdasági tevé
kenységét összefoglaló főszámvevői jelentések szolgálhatnak ala
pul

v íz

sgálódásainlchoz .
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Az 1922. évi kormányzói számadás szerint a Tihanyi Apát
ság összesen 16.961 kh 866 négyszögölet kitevő földbirtokán be
lül a Somogylcerületi Jószágkormányzósághoz Szántód, Tóköz, Jaba és Kapoly, valamint a szántódi pincegazdaság és erdőgazdaság
tartoztak. Ezen belül az erdőgazdaság a következő részekből ál
lott az 1920 -as években:
Erdőréaz

Erdő

neve

kh

Szántó

Ház,kert

Évi vágás

kh

kh

kh

kh

2390.6

9

30.4

4.8

24.6

Endréd

421.1

-

10

9

14

Kapoly

695.3

0.6

-

0.6

14

Pócai

174.6

-

-

-

2

Jabahát—
barkóéi

313.9

—

—

—

7.8

Összesen

3995.4

J aba—
Szántód

Terméketlen

9.6

44.4

14.4

62.4

Kapolyon volt még emellett 1.18 kh tisztás.
Ugyancsak a huszas évekből maradtak fenn a Tihanyi Apát*

ság erdeiről az egyes üzemosztályokat feltüntető térképek. Ezek
szerint 5 üzemosztályben történt az erdők kezelése, ezekről öszszesitett és az I . , XI. és V. számú üzemosztályokról külön—kü
lön is részletezett 4 darab térképvázlat található a Pannonhalmi
Boncés Főapátsági Levéltár Gazdasági Levéltárában:
I. Jaba-Szántódi Üzemosztály
A/ Szántódi erdő
,6.434 ..dl— 1331.8 kh az endrédi, 1103 leli a zamárdi község ha
tárában,
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faállomány- tölgy, akác, erdei fenyő, kőrissel vegyes szál.
erdő,
vágásforduló- 80 év.
Alkalmazottak— egy főerdőőr és négy erdőőr az őrzési és rak
tározási teendők végzésére, a főerdőőr és egy
erdőőr az erdő Tótokiláp nevű telepén, egy másik
erdőőr a jabai erdőőri lakban és ketten Balatonendréden laknak,
B/

Jabai erdő

II, Endrédi Legelőerdő
440,1 kh- Endréd község határában,
faállomány- cserrel, hárssal, kőrissel, dióval vegyes tölgy
erdő,
vágásforduló- 80 éves
Alkalmazottak- két erdőőr, egyikük a Tótokilápon, másikuk
Endréden lakik,
A legelőerdő—üzemmódot 3 éve szüntették be, a jaba-szántódi
üzemosztályhoz fogják csatolni,
III, Jabahát—Barkó
313.9 kh
faállomány- szálerdő
vágásforduló— 40 éves
legelő üzemmódban
IV, Kaooly
686,o kh— Kapoly község határában /az összesített erdőtérkép
szerint 697,72 kh/
faállomány- cser, gyertyán, kisebb mértékben akác, tölgy,
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hárs, helyenként erdei és fekete fenyő
vágásf orduló— 50 éves
Allcalmazottak- az őrzést és a raktározási munkálatokra tör
ténő felügyelést egy, az erdővel határos mezőgazdaság területén fekvő tégláslakban lakó er
dőőr végzi, aki egyben az ezzel az erdővel öszszefüggő pócai

erdőt is őrzi.

Sárjerdő üzemmódban
V. Pócai Üzentosztály
174.7 kh— Kapoly község határában,
faállomány- cserrel vegyes tölgyszálerdő, gyertyán és hárs,
vágásforduló— 80 év.
A térképeken feltüntetett erdőterületek /összesen 4050.3
kh/ 54.9 kh—dal több erdőterületet mutatnak ki, mint az előbbi
ekben ismertetett, ugyancsak az 1920 -as évekből ve.ló kimutatás
/a térképeket a Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei követ
kező, megjelenés alatt álló kötetében tervezem közölni/.
somogyi erdészeti alkalmazottak /ha állt rendelkezésünk
re adat, alkalmaz ás i évüket pontosan feltüntetve/ a következők
voltai; századunk elején:
Trava János erdőmérnök

1912. január, Balatonendréd

Dr,Molnár Elek orvos

1908

Hegyi János segédtiszt

1919

Szatmári Ignác főerdőőr

l 88 l

erdősnérnök, 6 fő
segéderdőőr

1917

kanász

1912 . április 24.
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tiszti kocsis
•
/
igas

it
"

érd orrúnká sok
összesen:

20 fő

Az erdészeti segédszemélyzet és az erdőgazdálkodásnál al
kalmazott egyéb munkások közül az apátság tulajdonában lévő la
kásban lakott Hegyi József erdészeti irnok, Szatmári Ignác fő—
erdőőr, Bona Imre, Sötét András és Bácsi Ferenc erdőőrök, vala
mint Vidovics Károly tiszti kocsis, Bodri Károly, Györe József,
Györe István és Szatmári Gyula /utóbbi a főerdőőr fia volt/ er
dei munkások* Kettő kivételével e lakások szoba—konyhából áll
tak: azonban a balatonendrédi irnoki lakás és a barkói erdőőri
ház két szobával rendelkezett#
193 ^— hen, Kelemen Krizosztom főapát idején uj rendelkezés

született a bencés rend gazda- és erdőtisztjeinek járandóságá
ról. Eszerint a főiskolát végzett, okleveles erdőtiszteket 1
*
év pi'óbaszolgálat leteltével, saját Írásbeli kérelmük kedvező
elbírálása után véglegesítették. A kezdő segédtiszti besorolást
ez esetben a helyettes erdőmérnöki fokozatba való lépés követte.
Az erdőtisztek besorolását 5 osztály 13 fokozata szerint hatá
roztál: meg:
Osztály
v.

Fokozat

ldőta.rtam/év

3

2

2

2

i

3

Beosztás
segédex-dőor

h.erdőmérnök

H

•<í

-

III.

H
H
•

i.
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Fokozat

Időtartam/év

Beosztás

3

3

erdőmérnök

2

3

it

1

3

3

3

2

3

1

3

2

3

1

3

2

3

ff

főerdőmérnök
tt
ff

érd őf e1 ügy el ő

ff

40 éves szolgálátig

1

ff

E bosorolásoknak megfelelően a fizetések igy alakultak:
Osztály/fokozat

Évi törzsfizetés

V/3

1520 P

V/2

1760 P

V/l

2000 P

IV/3

2620 P

T.V/2

2820 P

-

IV/1

3020 P

-

111/3

3200 P

111/2

3500 P

-

III/1

3700 P

-

11/2

3 S8 O P

II/1

4080 P

—

1/2

4280 P

—

1/1

ff

Irodailleték
40 p
ff

480 P

600 P

720 P

Havi élelmezés
70 P kp + 60
90 P

ff

110 P

ff

-

-

—

-
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Mindehhez különféle pótlékok /lakás, fűtés, világítás,
családi pótlék, 2 gyermek után tanittatásukra ösztöndijak, va
lami it kert, tejjárandóság, baromfitartás/ járultak.
Az erdőknél a gazdaságok szükséglete és a konvenció kia
dása mellett a kegyúri terhek közt is jelentkezett a faszükság
iét: a hozzá tartozó endrédi, zamárdi, Icapolyi, tihanyi és tele
ki tanitók és az endrédi, zamárdi, kapolyi és aszófői plébániák
is kaptak fát az apátságtól.
A szántódi erdőgazdaság 1941— 42—ben a balatonzainárdi, bá
lát onendrédi, kapolyi, tihanyi, aszófői, balatonszöllősi és fü
redi erdőket foglalta egybe, tehát az apátság zalai és somogyi
birtokterületei egészére kiterjedő hatáskörrel rendelkezett. Az
erdőgazdaság területe a következőképp oszlott meg művelési ágak
szerint:
Szántó
Kert

59 kh

260 öl

3

4l6

11

824

255

691

4892

245

_

2j5 7

Földadó alá nem eső terület_____________ 36

11 1293

Rét
Szőlő
Legelő
Erdő
Nádas

Összesen

5258

"

986

A faallomany értékét 175 pengős szorzószánmai állapítot
ták meg kataszteri holdanként:
állanl felügyelet alatt álló erdő
- szántódi erdőgazdaság, értéke: 856126.60 P
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állami felügyelet alatt nem álló erdő
- szántódi, értéke:

5371.10 P

- tóközi,

"

3480.05 P

- jabai,

11

1612.97 P

- kapolyi,

"

____ 769.82 P
11233.94 P

A Szántód-Tólcöz-Tihany egyesített gazdaság és a Szántódi
Erdőgazdaság alkalmazottainak számát vizsgálva a következő ké
pet kapjuk ugyanebben az időszakban:
Gazdaság:

86 fő

Erdészet:

32 fő

282 családtag

52 családtag

368 fő

84 fő

A gazdaság és az erdészet dolgozóinak járandósága a kész
pénz— és terményjáradék arányát figyelembe véve utóbbi javára
erős eltolódást mutat; lényegében azonos százalékos megoszlás
ban mindkét ágazat alkalmazottainál:

Gazdaság

Erdészet

Készpénz

Termény

24712 P 10 f

102009 P 51 f

19.50 ?o

80.49 1*

10750 P

33725 P 27 f

2^.17 1o

75 #82 £

A termény- és pénz járandó ságoknak az 1910-es évekhez vi
szonyított Iiasonló arányú megoszlása a gazdálkodási viszonyok
bizonyos konzerválódására utal a gazdaságban* Figyelembe véve
a. Tiuianyi Apátság uradalmának egyéb gazdasági ágait is, arra a
következtetősre juthatunk, hogy a két világháború között, min
den alkalmazási kísérlet ellenére is, lelassvilt a gazdaság fej —
J-oao se.
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150 ÉVES JAVASLAT AZ ERDŐK ÁLLAMOSÍTÁSÁRA
Dr. Hiller István

A második erdészprofesszor Selmecbányán
Keveset tudunk már /vagy még/ Rudolf Feistmantelről, H.D.
Tíilckens első erdészprofesszorunk utódjáról a selmeci katedrán.
Rudolf von Feistmantel lovag 1805. július 22 -én született Ottakringben. Apja, Franz Feistmantel ügyvéd volt, akire kis földbir
tok is maradt. Rudolf humán iskolákat járt, majd egyetemi filo
zófiai tanulmányokat folytatott. 1827-ben elvégezte a Mariabrunni
Erdészeti Tanintézetet is, kitüntetéssel. Öt évig alerdész Iíadersdorfban és Allandban. Jó hire gyorsan eljutott az "erdészet ve
zérkarához" és a főerdőinester erdőhivatali mérnökként Bécsbe liÍv
ta. Wilckens és Iiöss professzorok halálával csaknem egyidejűleg
ürült meg a professzori szék Selmecbányán és a Mariabrunni Erdé
szet- Természettani Tanszékén. A pályázók közül a válogató vizs
gát kitüntetéssel tette le. 1835 -ben királyi határozattal kine
vezték a selmeci tanszékre. Megkapta a szokásos királyi bánya
tanácsosi cimet, majd hamarosan a Főkamaragrófi Hivatal /a leg
felsőbb ottani hatósag banya— , kohó— és erdő—ügyekben/ is tagjá
vá választotta. A hivatalos elnevezések is jól mutatják, liogy az
erdészet akkoriban a bányászat teljes alárendeltségében A'It
/bányatanácsos, a Bányaigazgatósági Tanács erdészeti előadója,
stb./. Feistmantel Selmecen szerzett igazán tekintélyt magának
és

erdészetnek. Személyének és tanszékének hire hamarosan

túlszárnyalta Magyarország határait. Ilirét, nevét, hallgatói is
elvitték Európa minden részébe - ahonnan jöttek - és lelkesedtek
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érte. Amikor 1841 telén súlyosan megbetegedett, hallgatói éjjel-nappal őrséget tartottak betegágyánál. 5 érte el. hogy a
Solmeoi Bányászati Akadémiát Bányászati és Erdészeti Akadémiá
vá szervezték át./l846/ Számunkra ez volt, a legnagyobb tette.
Legnagyobb terve és elképzelése azonban nem sikerült.
"Kelt Selmecbányán 1837 decemberében."
Ekkor irta merész tervét, emlékiratát, és azt "merészelte
átadni Őfelségének" Ferdinánd császárnak. Cime ez volt: "Ein
Vorschlag zűr zweckmássigen Einricht^ing des Österreichischen
Forstwesens aus dem Jahre 1837", azaz "Javaslat az osztrák erdé
szet célszerű szervezetére 1837—ben. Irta Rudolf Feistmantel
cs.k. Bányászati és Erdészeti Akadémián." /Sic!/ Úgy gondolom,
hogy ©z a javaslat megérdemli, hogy legfontosabb részeit ismer
tessük, Magyarul ugyanis még meg sem jelent soha, németül is
csak egyszer, éppen 50 évvel ezelőtt. Erre azonban majd vissza
térünk. /Szerintem hasznos volna az egész memorandumot is vala
hol közölni, de erre aligha látok lehetőséget,/
Az erdészet — irja a memorandum — fontos állami feladat.
"Ha. hiány van fában, akkor az drága, mert a kereslet nagyobb,
mint a kinálat; a lakosság egy része, éspedig a szegényebb ré
sze kénytelen azt nélkülözni és a fahiány hátrányait viselni.
Ez pedig rossz, kis, egészségtelen lakásokat, rossz táplálékot,
a goromba évszakban c sókk ént munkalehetőséget és ezáltal az e—
gészség, az erő, a kitartás, a kellő kereset hiányát,

sőt a szel

lemi képzés hiányát is jelenti - tehát szellemi és fizikai eler
nyedést! Szemmel láthatóan negsinyli az ilyen viszonyokat a
föid:::üvolés, mert hiányzik a fa a mezőgazdasági eszközükhöz, a
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kertészethez és a szőlőműveléshez, istállók, pajták, csűrök és
©Gyökök készítéséhez. A trágyát részben tüzelőanyagként kell
felhasználni, nem lehet mezőgazdasági mellékipart folytatni, a
gyáripar eredendően lehetetlenné válik és az emberi fejlődés a
legalsó fokon áll. Ugyancsak hiányzik a fa a bányászat és a ko
hászat számára, a tüzérség és a haditengerészet számára. Az
ilyen bajtól azonban a forró égöv országai is szenvednek, mert
sátrak vagy földkunyhók

hideg lakás és hideg étel nem az egyet

len hátránya a fahiánynak.
Nézzük csak meg a magyarországi pusztákat, tekintsünk vé
gig az orosz sztyeppvidéken, hasonlítsuk össze a déli égtáj faszegény részeivel. A mezőgazdaság állattenyésztésből áll, a váx-osok és az állandó lakhelyek ritkábbá válnak vagy teljesen hi
ányoznak, az ipar megbénul és a lánc utolsó szemeként áll a no
mád, aki szegény igényekben, de szegény szellemben és szívben
is!"
Feistmantel ezután végigtekinti az erdőgazdaságok helyze
tét az egyes európai országokban az akkori erdőgazdálkodás szem
pontjából és azt mondja, hogy igyekezni kell "a lehető legnagyobb
és leghasználhatóbb fatömeget a lehető legkisebb területen elér
ni. !f Mivel a fa ITrendkivül nehézkes termék”, ezért az erdőket
a nagy szállítási költségek elkerülése érdekében megfelelően
kellene elosztani, hacsak nem állnak rendelkezésre előnyös viutak

Az erdészeti tudomány az evidenciáig bebizonyította,

hogy éppen azol: az erdők birtokolják a legnagyobb tőkeértéket
ea naszonertokét, amelyek a legkisebb területen a legnagyobb
iaaozamot adják és ezáltal a nemzeti vagyont a legjobban fej-
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lesstik."
"Non mindegy, hogy az erdőgazdaság számára milyen talajt
bocsátanak rendelkezésre. Erdők sokkal gyöngébb talajon képesek
fejlődni, mint a mezőgazdaság más ágainál lehetséges és az erdé
szet annál inkább kifizetődik, minél inkább a mezőgazdaság szá
mára nem megfelelő talajt adnak neki. Igen! Minden országnak
van olyan talaja, amely minősége következtében egyedül az erdő
talajnak alkalmas és ezért feltétlen erdőtalajnak lehet nevezni.
Ezekre kell az erdőket visszaszorítani; ugyanakkor ezt egész
terjedelmében a fatermesztésre kellene használni még akkor is,
ha több fát szolgáltatna, mint amennyire egyelőre szükség van és
tokintet nélkül arra a körülményre, hogy az ilyen erdők tőke—
és. hass ónért éke csupán alacsony, A nemzetgazdaság ugyanis az ál
lami földek lehető legjobb hasznosítását követeli meg, és jobb
annak egyrészét alacsonyabb haszonnal használni, mint egyáltalán
nem. Az esetleges fafölösleget azután a fában gazdag vidékek kö
zelében létesítendő fát felemésztő iparral lehet kiküszöbölni és
ezáltal közvetve az ipart és az állam gazdagságát lehet fejlesz
teni, "
"Az erdők sokféle mellékhasznositást is biztosi tanaiéi ame
lyek részben nélkülözhetetlenek, részben pedig előnyösen hatnak
a társas életre és a közlekedésre. Ezenfelül az erdők adják a
kátrányt, a szurkot, a terpentinolajat és balzsamot, a cserző
és ssinező anyagokat, a makkot, bizonyos gyümölcsösöket külön
féle .lassnalatra, a vadat, a hamut és még sok egyebet; — olyan
dolgokat, amelyek egyenkénti részben csekély mivoltuk ellenére
egészükben lényeges hatást mutatnak és milliókat forgatnak meg.
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Az erdők hatnak az országok egészségére, termékenységére
és biztonságára is és ezáltal ismét hatással vannak az iparra
és a nemzetgazdaságra.
As erdők megváltoztatják a kiimát, a klímával pedig az érabor ©gosssége szorosan összeftigg*11
"Végezetül minden kormány a nép legmelegebb háláját fogad
hatja, ha gondoskodik az általánosan élvezhető megszépítésről.
Nyilvános parkok, emlékművek, nagyszerű épületek, művészeti ga
lériák minden nemzetet büszkeséggel és örömmel töltenek el, min
den szép és monumentális felemel, müvei és nemesit! Céltalan
lenne hát erdőket, egyes fákat és facsoportokat a szépség és kellelemesség miatt megtartani?
Tehát az erdők sokféle védelmet nyújtanak, szolgálják az
országok termékenységét, egészségét és kellemességét és ezért
állami utón kell azokat megfelelő eszközökkel és célszerűen el
osztani, felnevelni és a körülményeknek megfelelően kezelni.
Mindezeket a körülményeket azonban éppúgy, mint a fahiányt vagy
fafölösleget nem képes az egyén és annak speciális érdeke elren
dezni, megszüntetni vagy létrehozni, hanem ezek a közösség ha
talmát igénylik és mindenkinek az előnyét veszik tekintetbe."
"Egész világrészek emelkednek fel és süllyednek le, amikor
a természet jótékony hatását az erdők hiánya következtében elve
ssiti. Afrika sivataggá változott, Ázsia sztyeppé és Európa is
erre a sorsra juthat. — Ahol a fa és a viz teljesen hiányzik,
ott nem létesülnek települések és ahol a fa túl drága lesz, on
nan a lakosság kivándorol. Még a bajor és porosz Rajnavidék is
bizonyltja ezt manapság. — Végezetül valószínűtlen—e , hogy Amo-
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rika egysser már nagy és hatalmas lett volna? — Városok nyomai
val találkozni az őserdő közepén és az indián nem

vadságot,

ha

nem elveszített műveltséget nrutat, — Az elnéptelenedett vidék
a természetté lett, az ismét erdőket hozott létre, és ennek ré
vén jön létre az uj világ! - Ha tehát kultúránkat, jólétünket,
iparunkat és civilizációnkat meg akarjuk őrizni, akkor erdőin
ket is kíméletesen kell kezelnünk; és mivel ez az előbbiek alap
ján az egyén által nem érhető: el, ezért az állam feladata, hogy
amennyire csak lehetséges, a tulajdonában levő, a sürgős faigények kielégítését és a nemzeti ipar megélénlcitését, valamint
as egészséget, kellemességet és biztonságot szolgáló és ehhez
szükséges erdőket fenntartsa, ahol az szükséges, uj erdőket lé
tesítsen, ezeknek célszerű elhelyezkedéséről és elosztásáról
gondoskodni igyekezzen, az összes természetes erdőterületet a
lehetőségek szerint birtokba vegye, az erdőket a közjónak a légrnegfelelőbben kezelje, vagy legalábbis a magánerdészetet ennek
megfelelően korlátozza, — Az elmondottakból tehát kellőképpen
kiviláglik, hogy állami erdők eladása milyen ritkán helytálló,
Amugyis egyetlen birtok és egyetlen ipar sem alkalmasabb az ál
lam szamára, mint az erdőgazdaság. Gondoljuk csak meg az üzem
egyszerűségét, a spekuláció hiányát, a nagy tőke- és alacsony
mxinlárnyereséget és azt a körülményt, hogy az erdészetnek kevés
a kamata és ezáltal az állami erdőgazdaság révén kevesebbet vé
szit, Iia mégis kivételesen állami erdők eladásához is lehet fo
lyamodni, úgy mégis nagyon célszerű ezek cseréje, hogy az erdők
jo elosztását és a feltétlen erdőterület birtoklását érjük el,
Nemkevésbé lehetne állami javak eladásából, amelyből az erdők
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lei lennének zárva, alapot létesíteni, amelyet uj erdők telepí
tésére lehetne fordítani. - Ugyanúgy lehetne az erdőket az ál
lami erdőhatóság felügyelete mellett testületeknek és községek
nek alárendelni.w
"Mindezekből kétséget kizáróan adódik az állami erdőgazdál
kodás rendkivül szükséges létezése és a kormány szükséges befo
lyása az összes többi erdőre.
A legtöbb, Íróként is tisztelt néuet erdész ősz ja azt a
gondolatot és elegendő Hunde&hagent, Cottát, Hartigot emliteni,
valamint különösen Hundeshagent, Seuttert, Heerfeldet, Lintzet,
Wedelcindot, Fuldát, Papiust, Müllert, Morén de Jonnest, von den
Brinkent és L:ég másokat, akik erről e. tárgyról kimeritően irtalc.
A pénzügyi szakértőknek, közgazdászoknak és nemzetgazdászoknak
is úgy:.néz a vélemén/e. "
Iiosszu fejtegetések után Feistmantel az alábbi, következte
tésekre jut: "A külön erdőtörvény és rendelkezések kiadása épp
oly sürgős és fontos, mint az állami erdőgazdálkoJás fennállása
és a kormány befolyása az összes többi erdőre. Az előbbiek azon
ban semmi esetre sem jöhetnek létre megfelelő erdÓLZettechnikai
ismeretek nélkül és állami erdőgazdaság létezése nélkül. A magán
erdőgazdaságok vezetése sem fog megfelelni céljának, ha abban
a legmagasabb hatóságban, amelynek hatáskörébe tartozik az erdé
szet felügyelete,

nem ülnek a tanácsosok köpött erdészek. Ezt

eléggé általánosan felismerték és éppen ezért a legtöbb európai
államban külön erdészeti központi hivatalokat állítottak fel.1*
"Ausztriának azonban egyáltalán nincs központi erdőhivata—
la, mivel annak erdészete részben az általános udvari kamara,
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részben a pénzverés! és bányaügyi udvari kamara, részben az ud
vari haditanács alá központosított anélkül, hogy ezek a hatósá
gok tanácsaikba erdészeket hajlandók lennének felvenni. Ez, ha
szabad nyiltan megmondanom az oka annak, hogy Ausztria erdésze
te egészében véve miért annyira elmaradott. Hiányzik az a szerv,
amelyik kitűnő technikai ismeretek mellett rendelkezne azzal a
tekintéllyel és hatalommal, amely munkája révén az erdészet nagy
fontosságát bizonyítani t^idná, amely az erdők igazgatását, a meg
felelő fejlődés, legmagasabb pontjára tudná vinni, amely képes
lenne létrehozni egy minden tekintetben célszerű erdészlcépzést,
a szakma számára meg tudna nyerni tehetséges embereket, elő tud.nak készíteni egy bölcs erdészeti törvényt és mindenegyes szálat
jól elrendezett harmonikus egésszé tudna összekötni. — Szomorú
an vagyok kénytelen bevallani, hogy kevés kivételtől eltekintve
erdőgazdaságunkban a dolgok rosszul mennek és ennek oka az isme
retek hiánya, alapos egyénei"

a, a megfelelő erdőtörvények

hiánya, és a rendlcivül szétaprózott, a legkülönbözőbb, sokszor
egymásnak ellentmondó elvek által vezetett igazgatóság. Hány
kitűnő erdésszel rendelkezünk? — Miért elég Ausztria számára két
nyilvános erdészeti tanintézet 12.000 négyzetmérföld területre
és évente maximum 30 összesen kiképzett fiatal emberrel, amikor
Németországban Ausztria nélkül 8.000 négyzetmérföldre több mint
10 nagyon látogatott erdészeti tanintézet jut,"

"Ennek nincs más oka, mint hogy Ausztriában még mindig ke
véssé ismerték fel az erdészet fontosságát, mert a legfelső irányitó hatóságok nem rendelkeznek elegendő kiképzett technikai
előadóval és tanácsosaik a pénzverési és bányászati udvari Ica—
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maránál alkalmazottakat kivéve, akik az erdőgazdaságot a selmeci Akadémián mellékstudiumként képesek voltak elsajátítani, az
egyetemeken még enciklopédikus ismereteket sem voltak képesek
az erdészetről szerezni; - mert éppen emiatt túl kevés jelentő
séget fektetnek az erdőkre és az erdőhivatalnokokra, sőt állami
erdőket adnak el nyilvánvalóan hátrányosan, az erdőhivatalnokok
fizetése túl alacsony és a müveit és tehetséges fiatalság tekin
télyesebb hivatalokat részesit előnyben. — Még a betöltésre ke
rülő erdészeti professzori állások pályázatainál is hiányoznak
egyideje az egyéniségek és noha azzal hizelgelc magamnak, hogy
állásomat tisztességgel töltöm be, mégis nyiltan bevallom, hogy
Németország erdőhivatalnokai között százával vannak, akik éppenannyit vagy többet tudnak és teljesítenének, mint én, — Egy er
désznek Ausztriában csak 200-400 forint a fizetése, Bécs köze
lében 600 forint; - mig egy erdész Németországban 6-700 tallért
vagyis 900—1000 ft egyenértékű pénzt keres az ezen felüli niás
mellékjövedelem nélkül. Ámde a német erdők a művelés magas fo
kán is állnak és jelentős jövedelmet adnak,"
r

nEn minden igyekezetemmel azon vagyok, hogy a bányászakadomikuso^. közül azokat, akik képességeik alapján kiválót Ígér
nék, megnyerjem az erdeszeti szak számára* Nem lehet tagadni,
hogy egyen kiváló fiatalok talalliatók az erdószgyakornokok kö—
zött is# Ámde a jóakaratot nagyon gyakran megbénítják a feltor—
nyosuló akadályok és amit ezen az utón el lehet érni, az a kívá
natoshoz képest csak csekély és későn ható* — Ha viszont a jó
lentről jön, akkor az nó és fejlődik és nemes gyümölcsöt terem!
Magyarország erdófelügyelője a királyi magyar udvari kama—
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rától függ és egyetlen erdőhatóság sem dönt a munkájáról. Er
dély főerdőmestero a kincstár alá tartozik, amely szintén nem
rendelkezik erdészetileg képzett taggal."
"Miként lehet ilyen körülmények között jór várni? — Amit
az egyik felépít, azt a másik megint lerombolja; a legmagasabb
hatóság tanácsosai — ezt tisztességüket és tudásukat nem kiseb
bítve mondom — kénytelenek az alárendelt hivatalok megítélése
és folyamodványai a.lapján Ítélni és cselekedni. Egy jószágigas—
gatóság erdészeti előadóját a többi tanácsos nagyon gyakran le
szavazza és egy bányászati főhivatal erdészeti előadóját a bá
nyatanácsosok kötik meg. Bíróság és politikai hatóságok nem áll
nak kölcsönhatásban magasabb erdőtechnikai hivatalokkal és en
nek következménye, hpgy egyáltalán nincs megfelelő erdőgazdál
kodás a közületeknél sem, a magánosoknál sem, vagyis olyan erdő
gazdálkodás, amely a közjónak megfelelne, valamint pótolna egy
lehetőleg tökéletes erdőtörvénykezést."
"Nagyon gyakran az a vélemény, hogy Ausztriának nincs elég
állami erdeje ahhoz, hogy egy technikai igazgatósági hatóság
szükséges lenne. Ámde azok közül, akik ezt mondják, senki se^i
nézett utána, hogy emklcorák is ezek az erdők. Vettem magamnak a
fáradságot, hogy kimutatást készítsek az osztrák államok összes
erdeiről és ezt a kimutatást kinyomattam erdészeti tuc’ouiányos
tankönyvemben, amelyet ehhez a tanulmányhoz is fellmszriáltam.
Eszerint egyedül az állami erdők 995 négyzetmérföld területet
foglalnak el. Ez egy akkora felület, amely egy egész királysá
got alkothatna es sokmilliós értéket képvisel. Tehát as állami
erdők önmagukban mar* szükségessé tennének egy erdészeti központot,"
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"Ebből világosan és megcáfolhatatlanul következik annak
szükségessége, hogy az osztrák államokban egy erdészeti közpon
ti hivatalt fel kell állítani!"
"Bár csak hazámnak valóban hasznára lehetnék. ..n
Feistmantel ezután javasolja, hogy a mindenkori főudvari
és tartományi fővadászmestert jelöljék ki az erdészeti udvari
'araara elnökének, ámde Magyarországnak és Erdélynek különleges
státust adjanak,
"Valamennyi állami erdőt az erdészeti udvari kamara alá kel
lene rendelni,"
"Az egyes erdőhivatalok megszervezése, a megfelelő erdőtör
vényok előkészítése, a kommunális és magánerdőkre kifejtett hatás
- egyszóval mindaz, amit egy jó állami erdőigazgatás megkövetel,
a szóbanforgó kamara feladata lenne.
Ha a Szerző számára ismeretlen okokból, amelyet ő alantas
allásaban nem képes átlátni, nem lehetne úgy dönteni, hogy az
éremvorési és bányászati udvari kamara főhatósága alól a bánya
erdőket nem lehet kivenni, akkor talán az lenne a legjobb, ha
ugy járnának el, mint Baden nagyhercegségben, és az összes álla
mi erdő valamint a bányaerdők igazgatását ugyanannak a hatóság—
na-*, rendelnék alá, tehat az oremverési és bányászati udvari ka—
maróból egyúttal erdészeti udvari kamarát is csinálnának és rá
biznák az összes állami erdőt.
leivel az előbbi hatóságnál úgyis alkalmazva vannak jogi elő
adók, és saját főkönyvvezetés áll fenn, ezért elegendő lenne csu
pán a szükséges és fent megjelölt 5 erdészeti előadót alkalmazni«
"íme nem mérvadó nézeteim! - Nem szólítottak fel, hogy el
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mondjam ezeket, ámde hivatali esküm kényszerit arra, hogy meg
győződésemnek legmagasabb helyen hangot adjak. Amit mondottam,
azzal nem sértettem meg senkit, hiszen mindenki osupán legjobb
tudása és lelkiismerete szerint cselekedhet és éppen ezért ta
lán az én nézeteim sem helyesek. Azonban állandó szemrehányást
tennék magamnak, ha az erdészet proí'essz óraként közéleti állá
somat nem használtam volna fel, hogy a legmagasabb helynek a
figyelmét az elmondottakra fel ne hivjam. Ha hibáztam volna,
úgy cselekedetemet mentse a jóakarat! Bár csak hazámnak valóban
hasznára lehetnék, - a belém helyezett bizalomra érdemesnek bizonyulnék és nemcsak hivatali kötelességeimnek, hanem azon ma
gasabb elkötelezettségeknek, amelyek megkövetelik, hogy minden
erőnket a közjó érdekében feláldozzuk, eleget tudjak tenni!
Selmecbánya, 1837 december

Feistmantel m.p."

"Úgy találom, hog-y- ezt a mindenesetre jóindulatú javaslatot nem
használom fel."
Feistmantel nagy horderejű javaslata három évvel később,
1840-ben a fenti mondattal kei'ült vissza a császártól szerzőjé
hez "a legmagasabb elintézéssel". A válasz lesújtó volt. Maga
körül bizalmatlanságot érezhetett és mint jó közgazdász is,
megérezte a közeledő politikai viharokat. Betegnek érezte magát
nyalci bántalinalcról is panaszkodott. "Csőstől jött minden."
1847-ben felmentését és a német tartományokba való visszahelye
zését kérte. Az udvar fin’om fintoraként "rendkívüli szolgálat—
tetőire" rendelték Bécsbo az ottani "Pénz— és Bányaügyi Kaiuax'á—
ba". Nem kapott tehat önálló erdészeti beosztást, ÍOgész eddigi
életét az önálló állami ex-dészeti szervezetnek szentelte, most
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egy fennálló bányászati hivatal beosztottja lett.
Életének további szakasza - amely szerves része a magyar
erdéssettörténetnek - ugyancsak megérdemelne egy tanulmányt,
mint ahogy -unokájának Oskar Feistmantel irása is, amelyből a
fentieket meritettem. Ennek oime és megjelenési helye:
"Ein Vorschlag zűr zwechmassigen Einrichtung des österreichischen
Forstwesens aus dem Jahre 1837." Von einem Pionier des öster
reichischen Forstwesens, dem Ministerialrat Rudolf R.v. Feist—
mantel, /Mit zwei Bildern./
Bearbeitet als Beitrag zűr österreichischen Forstgeschichte und
zűr Erkenntnis des ¥ertes unserer ¥álder für die Volksgemeinschaft
von Ing. Oskar Feistmantal."
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TUDOMÁNYOS ISKOLÁK A MAGYAR ERDÉSZETBEN
Összeállította dr. Márkus László segítségével
Gólya János

Tudományos iskolának nevezhető egy irányzat, szokás vagy
módszer, amely többnyire gazdasági, politikai, illetve társa
dalmi változások nyomán alakul ki.
Más megfogalmazásban olyan módszer, vagy pedig a szükséges el
méleti és gyakorlati ismerjetek módszeres közlése, amely lehetőI
vé teszi valamilyen tudás illetve készség megszerzését.
A tudományos iskola meglétének feltétele egy zseniális, kiváló
mester, aki magas fokon műveli tudományágát, ugyanakkor irányít
ja, támogatja tanítványai ugyancsak magasszintü munkáját. Fon
tos. hogy úgy alakítsa a munkákat, hogy ne epigonokat neveljen.
Sajnos nem minden zseniális embernek van iskolateremtő hatása
illetve képessége. Ugyanakkor előfordulnak negatív, visszafej
lődő iskolák is.
Az erdészet területén két igen határozott iskola alakult ki, a
Fehér Dániel féle talajbiológiai és a Magyar Pál és Kiss Ferenc
nevével fémjelezhető, kétágú alföldfásitási iskola.
Kitapintható iskolateremtő hatás Fekete Lajos munkásságában er—
dőrendezési—faterméstani, erdővédelmi, termőhelyismerettani és
növényföldrajzi vonalon. Az erdőművelés, az erdőhasználat és az
erdészeti politika területén mutatható lei még tudományos iskola
jellegű vonulat.
A magyar erdészet legkülönösebb, egyúttal nemzetközileg
leginkább elismert iskolája a Fehér Dániel /I 89 O-I 955 / vezetésé-
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vei működött és máig hatással biró talajbiológiai iskola. Fehér
Dániel munkatársa volt Varga Lajos /I 89 O-I 963 /, tanítványa töb
bek között Manninger Ernő /1924-

/. A szinte egyedülálló is

kola hatása messze túlterjed az erdészet területén,
A magyar erdészet egyik legnagyobb /egyúttal nagy hatású/
egyénisége Fekete Lajos /l837—1917/ volt,
Wagner Károly hivása nyomán került a selmeoi Akadémiára, kiváló
képességei mellett elsősorban azért, mert lelkes hive volt az
erdészeti oktatás és szakiirodalom magyarrá tételének.
Munkássága kiterjedt az erdészet majd minden szakágára. Téglás
Károly irja róla nyugdíjazásakor: "Nincsen szakunknak egyetlen
olyan speciális tudományága sem, amelyben tevékenysége ne ha
gyott volna maradandó nyomokat,,,".
Elsősorban német forrásokra támaszkodva kidolgozta az erdészeti
növénytan, erdővédelemtan, erdészeti talajtan, erdőrendezéstan,
erdőértékszámitástan alapjait, és hatalmas munkát végzett szá
mos más területen is: növényföldrajz, tölgytermesztés, csemete
termesztés, erdőfelujitás, erdészeti rovartan, erdészeti statisz
tika, erdészeti nyereségszámitástan, stb. Iskolateremtő hatása
fentiek miatt több szakágban is érvényesült.
Az erdőrendezés-faterméstan vonalán Belházy Emil /1840—1898 /,
Muzsnay Géza / 1865 -I 935 /, Fekete Zoltán /1877-1962/, Rónai György
/1880-1932?/, Kovács Ernő /

-

/ é s Magyar János /l911-

/

folytatta, illetve fejlesztette tovább az általa megalapozott
iskolát.
Az erdővédelem terén Kelle Artúr /1882-1945/, később pedig Győrfi János. / 1905 — 1966 / indult az általa megkezdett utón, A mai
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termőhelyfeltárás alapjait íjjárt Ervin foktette le.
A talajtan, majd termőhelyismerettan továbbfejlesztői Bencze
Gergely /l854-1925/ és Botvay Károly /1897-1958/ voltak. Botvay
talajtani munkásságára épült a II. világháború utáni magyar er
dészeti termőhelyfeltárás és kutatás, melynek ma is kiváló kép
viselői vannak.
A növényföldrajzi kutatásokban, tanítványa volt Blattny Tibor
/I 883 -I 969 /, ez a vonal azonban később megszakadt, de hasznosult
az Alföldfásitásban.
Az erdőmüveléstan területén ugyancsak kitapintható egy meg
lehetősen határozott vonal.
A szakág gyakorlati, üzemi alapjait Illés Nándor / 1836 -I 907 /
fektette le, mely alapokra épitve Vadas Jenő /1857-1922/ egy,
a magyar viszonyokat jobban figyelembe vevő erdőmüveléstant dol
gozott ki, egyben megteremtette a hasai erdészeti kutatást is,
amely tovább erősítette a gyakorlati munkát. Roth Gyula /I 873 1961/ üzemi felújítási és állományneveiéseket kezdett. Nemzet
közileg elismert szintre fejlesztette az állományneveiés és a
természetes felújítás /felujitóvágások/ területén a magyar er
dőművelést. Hatása sajnos nem elég erős, de ma is érződik.
Jellegzetesen magyar az alföldfásitási iskola, melynek két
aga v a n ,

a honi olt— és a

s z ilc f á s it á s *

A homolcfásitás egyik első szorgalmazó ja Hubeny József / 18 OO-I 863 /
volt, aki 1c335—ben már foglalkozott a futóhomok rőzsetakarással
és sűrű ültetésü fokozatos erdősítéssel történő megkötésével.
Ü untatott ra az (5F és FF jelentősógéro is.
Illés Nándor /IC 36 -I 9 O7/ a futóhomok megkötéséről, bof ds.it ás árú 1
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és használatáról irt könyvében felveti a talajjelző növények alapján történő fafajmegválasztás gondolatát. Vele egyidőben ju
tott Ligyanerre a következtetésre Kiss Ferenc /1860-1952/ is,
aki ki is dolgozta a módszert. Ezzel megteremtette azt a homokfásitási iskolát, amelynek alapján ez a munka máig is folyik.
A homokfásitás kiemelkedő egyéniségei voltak: Ajtay Jenő /a hi—
rés delibláti fásitás irányitója/, Kallivoda Andor / 1866 —1936/
Babos Inire és Bakkay László.
Az Alföldfásitás gondolata a történelem alakulása következtében
az X. világháború után erősödött meg igazán, szószólója és tevé
keny élharcosa pedig Kaán Károly /1867—19^0/ volt. Megfelelő po
zícióban lévén, elgondolásait érvényesíteni is tudta, és Magyar
Pál /1895-196.5/ személyében olyan munka.társra talált, aki tudó—
Hiányosan is megalapozta mind a szik- mind pedig az elődök által
már megkezdett homokfásítást. A szikfásitási vonal kiemelkedő
képviselői Tikos Béla, Tury Elemér, majd Tóth Béla. Specifikus
ságánál fogva ez az iskola tekinthető legegységesebbnek az erdé
szet területén. Hagyományai, bár csökkent mértékben, de ma is
élnek.
A magyar erdőhasználati tudomány megalapozója Szécsi Zsig—
mond /l84l— 1895 / volt, aki a múlt század végén európai szintű
korszerű hazai iskolát teremtett. Az ő munkásságának nyomdokain
indult nagy utódja Krippel Móric /l867—19^5/j aki azonban igen
jelentősen továbblépett és bizonyos szempontból meg is előzto
korát azzal, hogy elsőként vitt ökonómiai szemléletet az erdőh&sznalatoa. Pallay Nándor /1903— 1983 / végezte az első munkatu—
dományi vizsgálatokat Török Bélával /1894-193V közösen, mig
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Lámfalussy Sándor / 189 O-I 975 / a gépesitési szemlélettel Gazda
gította ezt a szakágat.
Érdekes vonulatot képeznek az erdészeti politika területén
működött kiemelkedő szakemberek. Bizonyos mértékig kapcsolódnak
ugyan egymáshoz, mégis mindegyikük önálló, más-más időben és kö
rülmények között tevékenykedő, nagy egyéniség, A Diwald Adolf
által mutatott utón Bedő Albert / 1839,—1918/ volt az első és e—
gyik legkiválóbb erdészeti politikusunk. Elsősorban az un, magas
hegységi és a tölgyerdőgazdálkodás problémáival foglalkozott és
nagy szerepe volt az erdészet első aranykorának kialakításában,
Bedő nyomdokain indult — bár birálta egyes elveit — Kaán Károly
/1867-1940/ a lecsökkent erdősültségü országra, domb— és síkvi
déki viszonyokra alakította a magyar erdészeti politikát, amit
jó érzékkel és reme’ képességekkel oldott meg,
Barlai Ervin /I 898 -I 967 / a teljes mértékben állami tulajdonu er
dőkkel történő gazdálkodásra végezte el az uj erdészeti politi
ka kialakítását. Az egységes erdőgazdasági irányítási rendszer
kiformálása * tekinthető érdemének,
Erdőgazdálkodásunk történetében szerencsére akadt még jónehany nagy egyéniség, akik azonban sajnos magányos óriások ma
radtak, A ma élő és tevékenykedő szakemberek körében is fellel
hető több, kiváló képességű erdész, az időtávlat közelsége miatt
azonban a vizsgálódást csak az erdők II. világháború utáni álla
mosításáig végeztük el.

A MAGYAR VADÁSZAT TÖR T É NETÉOK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA*
Kotlár Károly

Vad&gzati emlékek a Kárpát-medenoében a honfoglalás előtt
A Kárpát-medenoe változatos természeti adottságai közt már a
történelem előtti időkben rendkívül gazdag, volt a vadállomány.
A hegyvidék őserdeiben bölény, barlangi medve, óriás gímszar
vas, barlangi oroszlán, a sikságon rénszarvas, jávorszarvas,
mammut is élt a ma létező vadfajokon kivül. Már a neandervöl
gyi ember is hagyott a vadászatról emlékeket, A osontokát és kő
eszközöket az Érd melletti völgyteknőben tárták fel.
Kimondottan vadászközösség Volt a mintegy 40.000 évvel ezelőtti
Szeleta és az istállóskői barlangok /Bükk hegység/ cromagnoni
tipusu népe, mely igen fejlett eszköztechnikát használt, a kő
eszközök mellett ismerte a finoman megmunkált csontlándzsahe
gyet, nyílhegyet is. A nagyobb állatokra valószinüleg hajtó-terelő vadászatokat rendeztek. A nyil alkalmazásával előtérbe ke
rülhetett a cserkelő- és lesvadászat.
A történelmi idők hajnalán számos nép váltotta egymást a Kárpátmedencében, a vadászat mesterségét úgyszólván mindegyik űzte;
a Korös-kultúra népe éppúgy, mint a kelták, a rómaiak, vagy a
gótolc, longobárdok, különös előszeretettel a keletről jött szkiták, hunok és az avar törzsek.

X

onZ?SaZdasd?i Muzeum /Budapest, Va jdahunyadvór/

-) 7. X. 30-án megnyílt vadászattörténeti kiállításának

vezérfonala.
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Az ősmagyarok vadászata
A magyarság őshazájában, a többi nomád néphoz hasonlóan törzsi
kötelékben űzte az élelmet, ruhát, csereeszközt jelentő vadá
szatot. Számos ősi finnugor eredetű szavunk tanúskodik erről:
ij, nyil, tegez, bőr, nyúz, eb, nyest, nyúl, fájd, lúd, toll,
stb.
Legelterjedtebb fegyverük az ij volt. Többrétegű, a hajlás irá
nyával ellenkező oldalon túlfeszített, un. "reflex" ij igen ha
tásos eszköz volt a osont- vagy vashegyü, változó formájú nyil
célbajuttatására. A lándzsát nagyobb testű vad elejtésénél hasz
nálták /medve, jávorszarvas/.
Igen elterjedt volt a csapdáit használata. /Vermek, hurkok, fa—
rönkcsapdák./ A vadat gyalogosan, hajtókutyákkal üztélc a csap
dák fölé. Jelentős változást hozott a sztyeppi területeken meg
ismert ló használata. A lovas hajtások lehetővé tették a kopó,
as agár mellett a sólyommal történő vadüzést is. Ez a vadásza
ti mód mély gyökeret vert a magyarságban, az Árpád nemzetség
totem-cimerállata, a turul is vadászmadár: az altáji kerecsen
sólyom,
A lóhátról történő vadüzés kitűnő iskolája volt as ij— és a
dárdakezelós harcszerű begyakorlásának, a gyors fordulatok, a
fortélyos cselek elsajátításának.
Vadászat a feudalismus korában
As államalapítás idején a vadászat minden fegyverforgató számá
ra biztosított volt. A vad ősi ssokásjog alapján szabad prédá
nál: ssáraitott.
A fotidális rend kialakulásával a vadászat is mindinkább priviló-
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gium lett. A királyi birtokok adományozásával gyakran együtt
járt a vadászati jog átadása is. Ennek alapján törekedtek a fő
urak, majd a nemesség a vadászati jog megszerzésére. A vadászat
annyira kedveltté vált, hogy sokan elhanyagolták egyéb kötele
zettségeiket. Ebben próbált rendet teremteni X. László törvénye,
mely a ló és a kutya elkobzásával büntette, a vasárnapi, illetve
ünnepnapi vadászatot.
A királyi vadászatok előkészítését, irányítását, megrendezését
seregnyi udvari tisztviselő szolgálta: a vadászispán, királyi
vadászok, ebfallcárok, peoérelc, bölényvadászok, hodászok, solymássok, hálóvivők, állitók.
Az udvari vadászatok, különösen egy—egy külföldi uralkodó
látogatásakor, fényes körülmények között zajlottak le. A Bakony,
Pilis, Zólyom környéke, a Vértes illetve Csepel— sziget voltak a
kedvelt vadászterületek,
A felvidéki hegyekben a vadritlculás jelei is mutatkoztak,
As első korlátozó intézkedést 1262-ben V. István hozta, amely
ben felfüggesztette a bölényvadászatot, Gyalcran megesett, hogy
birtokadományozásnál a király fenntartotta magának a vadászati
jogot /ius regale/,
A vadászati mód elsősorban lóról kutyával, sólyommal tör
ténő vadüzés volt, fegyverként ijat, láödzsát, fokost használ
tak, A vagyoni tagozódás során mindinkább jobbágysorba süllyedt
köznép, bár irott törvény nem tiltotta, orozva hurokkal, csap
dával vadászott.
125Ó-OÓ1 IV, Béla király idejéből származik a vadaslcertek első
említése.
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Az Árpád-házi királyokat követő uralkodók alatt a vadászat
jelleg© nem sokat változott. Nagy Lajos a külhoni rokonság ré
vén számos, főként francia vadászati szokást honosított meg: a
nagy pompát a királyi család kötelező részvételét, a királyi
vadásskiséret lovagrendjét: a Szent György lovag rendet. Az al
kalmazott vadászati módokra némi fényt derítenek a Zsigmond ko
rából fennmaradt címerek vadászjelenetei: hálós szarvasvadászat,
dárdával átszűrt vadkan, solymászat, A vadászat pompája, kultú
rájának virágzása Hunyadi Mátyás idejében teljesedett ki. Vadá
szatai a szórakozást, a látványosságot szolgáló hatalmas rendezvónyok voltak, A veszélyes vadat /bölény, medve/ kevés kísérő
vel felvidéki birtokain űzte, nyéki vadaskertjének romjai Buda
határában ma is láthatók. Számtalan elnevezés, vadászati témájú
rege őrsi emlékét, Vizivadra - itt a Városligetben — az egykori
Agaras-tó partján vadászott. Halála után a vadászat visszahanyatlott, IX, Ulászló 150 ^—ben kiadott delcrétuma jelentős vál
tozást hozott, megszüntetie a szabad vadászatot és a vadászat
jogából kizárta a nem nemeseket: a jobbágyokat és a polgárokat
’f r
*

A három részre szakadt Magyarországon a Habsburg későn ma
radt tex'ületen és Erdélyben váltosatlanul folytak a főúri vadá
szatok, A vadász személyzetnek egyre több gondot okozott a vad—
őrsás, A török tisztek a hódoltsági területen alkalmanként vadassgattak, de a lakosság vadászatával nem törődtök, igy zavar
talanul X olynatott a nádasokban, a mocsarak környékén a vadfo
gáé, a cs&pdázás, madárászás. A távol fekvő Erdélybon maradtak
nc:
; leginkább a középkori Magyarország vadászati szokásai. Kii-
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lönbeéget jelentett a nagyszámú hajtósereg, amely hálóba, ve
rőmbe terelte a vadat. I.Rákóczi György /l629~l643/ gyergyói
vadászatain többezer ember vett részt, a országnyi agár, kopó
sogitett a hajtásban. A fejedelmi vad a bölény volt, mely itt
maradt fenn legtovább, 1762-ben lőtték az utolsót a Keleti-Kár
pátokban,
A török uralom megszűnte után a kurucvilág vitézei is szen
vedélyesen vadásztak. Maga XX.Rákóczi Ferenc fejedelem is —
francia mintára - fényűző vadászatokat rendezett zempléni és bor
sodi birtokain,
A III.Károly által kiadott 1729,évi dekrétum jelentős fór—
' dulatot hozott a vadászatban, A nemesek kizárólagos vadászati
jogának megerősítése mellett elsőizben vezetett be kiméleti időt a szaporodás idején, intézkedett a vadászat során keletke
zett károk megtérítéséről. Később II,József 3.786-os rendelete
egyértelmüen kimondta a nemesi földbirtok és a vadászati jog
egységét, A vadászati mód a nagy területről egy kisebb hálóval
vagy ponyvával körülkerített "vadkamrába" történő hajtás volt,
majd azon kaput nyitva, a kitörő vadak utjába álltak a vadászok.
Az ijat, különösen annak fejlettebb formáját, a számszer
íjat még a XVIII. század elején is használták, de a tökéletese
dő tűzfegyverek elsősorban kováspuska lassan kiszorították azt
a rendicivül lassú — 2,— h percet igénylő — élőiről történő töltö—
getest töbo, sorozatban hasznait fegyver, vagy a kétcsüvü puska
al^almazdsaval ellensúlyoztak, A XIX. század elején az űtődósre
roobano gyűjtószerkezetek és a már korábban is használt húzagolt
csöve.: tökéletesítették a vadászfegyvert.
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A kor leghíresebb főúri vadászatai herceg Esterházy Miklós
ozorai és báró Wesselényi Miklós zsibói birtokán folytak. Szóohenyi István a lótenyésztés felvirágoztatásával párhuzamosan az
angol mintára létrehozott falkasporttal a vadászat sajátos mód
ját teremtette meg. Fénykorát élte a hagyományos, jellegzetes
magyar vadászati módfaz agarászat.
1829-ben megjelent az első magyar nyelvű, vadászati szakkönyv: Pákh Dienes Vadászattudománya. A vizrendezési, lecsapolási munkák nyomán eltűnt mooeárvilág számos vadfaj megfogyatko
zását vonta maga után. Ellensúlyozásként az uradalmakban sok he
lyen, gondos vadtenyésztő munka bontakozott ki, jól kezelt vadaskertek, fácánosok jöttek létre.
Ezt a fejlődést állította meg az 1848—as forradalmat köve
tő abszolutizmus, mely oly sok más mellett a vadászatra is ká
rosan hatott.
A vadászat a polgári korban
A szabadságharc alatt a vadállományt mérhetetlen károsodás érte.
Ar

^57-ben megjelenő első vadászujság már vadászati törvényt

sürgetett, do a fejlődés csak 1867 után indult meg, különösen a
mintaszerűen kezelt gödöllői királyi vadászterület példája nyo
mán. A vadaskertek reneszánszukat élték. Legeredményesebb Forgách
Károly muflon telepítése volt a Nyitra megyei Ghymesen,
A vadállomány gyarapodásával a népi vadfogás is erősödött.
Szükségessé vált a Vadászati Törvény megalkotása. Igen sokat
tett javaslataival o téren az l88l-ben megalakult Országos Ma
gyar Vadászati Védegylet, amely saját lehetőségei között igye
kezett a közérdeket képviselnij bár az arisztokrácia irányítása
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alatt állt, hiszen az alapította.
Az 1872.évi VI, törvénycikk szüntette meg a vadászati jog
nemesi privilégium jellegét, és azt az ingatlan tulajdonjog el
választhatatlan tartozékának nyilvánította. Ezt a törvényt egé
szítette ki és alkotta újjá az l883.évi SX. törvénycikk, mely
részletes, vadfajonkénti tilalmi időket tartalmazott, s kárta
lanítás fizetését irta elő azon birtokosok és haszonbérlők kö
telességéül, akinek területén szarvast vagy dámvadat tenyész
tettek.
As ekkor még kedvező természeti viszonyok közt élő vadál
lomány a lcimélet, valamint a végrehajtott telepítések következ
tében gyarapodott, a századforduló után lendületesen növekedett,
A tériték-adatokból következtethetünk a fajok állományának
alakulására. Egyes uradalmakban a mesterséges tenyésztés a fá
cán esetében sikerrel járt a fogolynál eredménytelenül végző
dött, Exotikus fajok telepítésére is sor került /wapiti, ssikaszax-vas,

szibériai őz, sörényes juh, vadkecske, vadpulyka stb,//

nem sok sikerről. Megalakultak az első helyi vadászati egyletek,
A kellő nagyságú /200 kh,/ földbirtokkal nem rendelkezők vadász
területek bérbevételére társultak.
A XIX, szásad utolsó harmadában a hátultöltő fegyver elter
jedése jelentette a legnagyobb változást a vadászok felszereié—
sébon. Nagymértékben megnőtt a tüzgyorsaság, különösen as ismét
lőfegyver feltalálásával,
A vadássati módszerek közül hanyatlóban volt a falkavadá—
ssat, a kopóval történő hajtás, s előtérbe kerültek a mai fornia^u hajtó— es körvadászatok az apróvadra, cserkész és vagy les—
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vadászat a nagyvadra, hajtóvadászat vaddisznóra,
A védegylet ösztönzésére fejlődésnek indult a szakirodalmi
tevékenység. Bársony István úttörő munkái nyomán a vadászati té
májú szépirodalmi alkotások is megjelentek. Polgárjogot nyert a
magyar képzőművészetben is a hosszú ideig mellőzött vadászati
téma, elsősorban Szinyei Merse Pál, Zichy Mihály, Melka Vince,
Hoyer Arthur, Neogrády Antal, Vastagh Géza munkáinak köszönhe
tően.
A vadászati kiállítások is egyre sűrűbben és látványosabb
keretek között kerültek megrendezésre. Az 1881-től rendszeressé
váló agancslciállitások egyszersmind a trófeabírálat kezdetét is
jelentették,egyenlőre egyéni értékítélet alapján,
A nagy nemzetközi kiállítások látványos seregszemlék voltak, se
gítették a magyar vadászat hírnevének öregbítését. Ám a gondok
jeloi is mutatkoztak: a vadászok egyoldalú társadalmi összetéte
le, a meglévő hatalmas vadállománnyal való meggondolatlan gaz
dálkodás, a terület vadeltartó képességének figyelmen kivül ha
gyása, a növekvő vadkár a polgári és az arisztokrata vadászok
közt növekvő feszültség, a vadorzás fokozódása — megannyi gon
dot okozott -

a magyar vadászatnak az I. világháború előtt.

S ehhez jött a háborús évek és a forradalmak okozta vadpusztulás,
A két világháború között
Korszerű, átfogó vadászati jogszabályt alkotott a Tanácsköztár
saság, kimondva a vad állami tulajdonát, a vadászati jog állami
illetékességét - bérbeadás utján való továbbadását. Végrehajtá
sára nem kerülhetett sor,
A trianoni békeszerződés értelmében az erdőterület 8k ^-ka.l
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ősökként, A hegyvidéki erdőterületek elvesztésével nem csalc az
erdőlakó nagyvadállomány lett kevesebb, lianem egyes vadfajok
/pl, zerge, medve/ ettől kezdve hiányoztak a magyar faunából.
Az uj határok között maradt vadállomány jelentősen megfogyatko
zott, megújítása a kitűnő vadászati szakemberek munkáját dicséri,
A nagyvadállomány hamarosan elérte a háború előtti szintet.
Az apróvad-állomány soha nem látott bőségben volt az országban,
különösen a nyúl-, majd a huszas évek második.felétől a fácán
állomány ért el csúcsértékeket, A foglyok számát nagymértékben
apasztották a rendlcivül kemény telek, de a vadliba-vadkacsafé~
lék - a jelentős élőhely-szükülés ellenére — kiemelkedő teríték—
adatokkal szerepelnek ezekben az években,
A vadászat a két háború között még kevésbé találta meg tár
sadalmi helyét, mint a századfordulón. A vadászati jog kérdését
szándékosan nem rendezték, a megosztottságra jellemző, hogy há
rom szálánál egyesület működött mindössze 8—9 ezer taggal, s a
vadásziét szám lcb. 30.000 fő volt. Előrelépést jelentett a felü
gyeleti rendszer kiépítése, a vadászati fegyelem megszilárdítá
sa, de elmaradt a vadászati törvény korszerűsítése, és tovább
folyt az üzletszerű vadorzás.
A vadászati kultura Kittenberger Kálmán jóvoltából különösen
az irodalom terén gyarapodott. Mellette Nadler Herbert, Zsindely
Endre, majd Fekete István fémjelzi a Nimród vadászlap fénykorát.
Itt közölt először részleteket müveiből a később kiemelkedő magyar vadász-iró, Széchenyi Zaigmond is. Nadler Herbert vezetésé
nek- 1925—tol 19 V+-ig évente bírálattal egybekötött agancskiálli—
tást rendezett a Nemzeti Vadászati Védegylet, aki egyidejűleg
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megalkotta az objektív bírálat világhírű alapjait is.
Szép sikert ért el a magyar vadászat az 1937-es Berlini
Nemzetközi Vadászati Kiállításon a fődíjas szarvasaganccsal és
a jól sikerült diorámálckal.
A magyar vadászat a felszabadulás után
A háborús években a vadállomány — különösen a nagyvad — nagy
károkat szenvedett, sok helyen csaknem teljesen eltűnt a szar
vas, az őz és a dára. A felszabadulás után hamar létrejöttek a
demokratikus vadászat jogi, szervezeti feltételei. Megszűntek
a vadászati kiváltságok, az első jogszabályok egyike rögziti,
hogy a vadászati jog az államot illeti meg, egyidejűleg függet
lenített közigazgatási felügyeleti rendszer létesült. Az állam
tól a vadászati jogot csak miniszteriális jóváhagyással működő
polgári vadásztársaság válthatta meg. Az uj vadásztársaságok
nagyüzemi munkásokból, földhöz juttatott parasztokból, értelmi
ségiekből szerveződtek. A széles társadalmi bázis megalapozásá
val egyidejűleg megteremtődtek a tervgazdálkodás feltételei.
19^7-ben megalakult a szakmai érdekképviseleti szerv, a Magyar
Vadászok Országos Szövetsége, vállalva as állam felé a kapcso
lattartást és a vadászok szakmai—politikai nevelését.
1950 —tői olyan erőltetett fejlesztés kezdődött, mely hama

rosan megalapozatlannak bizonyult. Egy-egy járásra kiterjedő
életképtelen mammut vadásztársaságok szerveződtek - állami vál
lalatok vagy termelőszövetkezetek fedőneve alatt. Kötelezővé
vált a biológiai tényezőktől függetlenitett termeléscentrikus
szemlélet, mely elsősorban a nyúlállományt sújtotta,
A nagyvadállomány kezelése, szakmai irányítása 1955-től az
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erdészet hatáskörébe került, területileg is elkülönült, s szi
gorú, szakszerű vezetés mellett az évtized végére elérte, sőt
helyenkint túlhaladta a háború előtti szintet, s a minősége is
fokozatosan javult.
Fordulópontot jelent a vadászat történetében az 1957 .évi
első szocialista törvényerejű rendelet megalkotása. Kimondta a
hosszú lejáratú és az éves tervek készítésének kötelezettségét
a vadgazdálkodásban, A nagyvadas területek felügyeletét az Or
szágos Erdészeti Főigazgatóság, az apróvadasokét a. megyei mező
gazdasági osztály látta el. Országos Trófeabíráló Bizottság alakult 1958-ban. A nagyvad trófeák kötelező bemutatását 1962-től
rendelték el. 1962. január 1-ével a vadászati jog beolvadt az

Erdőtörvénybe.
A vadállomány jelentősen gyarapodott, különösen a szarvas,
az őz, a vaddisznó, melyek élőhelyét kedvezően befolyásolta a
mezőgazdaság szocialista, nagyüzemi átszervezése, a traktorok,
gépok megjelenése. A hatvanas években már a nagyvadállomány meg
haladta a lehetséges mértéket, fejlődött a minősége is. Egymás
után jelente’: meg világelső trófeáink, őzből 1965-ben, gímszar
vasból- 1968—bán, dárából 1967—ben, melyeket a hetvenes években
ujabb magyar világrekorder trófeák követtek

A növekvő vadállo

mány üövojívo vadkarral is járt és tervek születtek a nagyvadál
lomány csökkentésére.

A nagyüzemi termelés as apróvad élőhelyét károsan befolyáSOj-“a /veo 7 ^"ereses, gepesites/, igy a fejlesztés esen a téren
nem 3.ehetett tartós. Különösen a fogoly-, majd

a nyiü .d ■o: i'.ny

csö’-’-.enése állandó stílt. A mesterséges f ácántonyésstés dinau/kus

-

123

-

fejlődése és a vadfaj jobb alkalmazkodó képessége a fácánállo—
mdny szintenmaradását illetve növekedését eredményezte,
A sportvadászat fejlődésére a vadásztársaságok kialakulá
sa, valamint a taglétszám lassú emelkedése a jellemző. Az álla
mi szervek, szövetkezetek "patronálást" vállaltak egy-egy tár
saság felett. Megnőtt a MAVOSZ feladatköre a vadgazdálkodási
feladatok megvalósításában, a vadászati kultura fejlesztésében.
1957 óta ismét megnyilt a lehetőség a külföldiek bérvadászata

előtt is,
A vadásztársaságok egyre több tsz-dolgozót vettek fel tag
jaik sorába, felismerve, hogy az együttműködésnek nagy jelentő
sége van a vadgazdálkodásban.
Az 1971-ben Budapesten megrendezett Vadászati Világkiállí
tás a magyar vadászat nemzetközi elismerését és sikerét jelen
tette. Célja az volt, hogy bemutassa az ember és a természet
kapcsolatát, a vadászat hatását a modern kor emberére, felhiv—
Ja a figyelmet a természeti kincsek védelmére, kiemelje a vadá
szat természetvédelmi és turisztikai jelentőségét.
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