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GAZDÁLKODÁS A KISÚJSZÁLLÁSI REDEMPTUS KÖZBIRTOKOSSÁG 
TISZA MENTI ERDŐIBEN

Dr.Oroszi Sándor

Tiszacsege határában, a belterülettől északnyugatra, a mai 6-lo erdőta
gokkal kapcsolatos üzemtervi bejegyzések a legutóbbi időkig emlékeztettek a 
Kisújszállási Redemptus Közbirtokosságra. A közbirtokosságnak azonban ennél 
kiterjedtebb erdői voltak a Tisza mentén, sőt Tiszacsege határának jelentős 
része is egészen a legutóbbi időkig a nagykun városokhoz tartozott. A Tisza 
hullámtéri és mentett oldalán elterülő erdők történeti áttekintése nemcsak a 
vidék, hanem tágabban, a Tisza középső folyása körül kialakuló erdőgazdálko
dásra is példa. Ugyanakkor mutatja, hogy milyen nehézségek merültek fel az 
erdőkkel kapcsolatban egy kimondottan mezőgazdasági, ezen belül is állatte
nyésztő alföldi birtokon.

A kisújszállási redemptus közösség ^  1816-tól bérelte, majd 1862- 
ben megvásárolta a tiszacsegei határban Kecskés pusztát. A pusztát elsősorban 
legelőterületeik növelésére szerezték meg, de így némi erdőbirtokohoz is ju
tottak. Az erdőket részben eladták, /1863-ban az ohati erdőrészt és a Zátony 
nyárfáit/ ^  részben pedig saját maguk igyekeztek hasznosítani. Ezt a haszno
sítást azután az 1879. évi XXXI. te. részletesen szabjályozta. A.*: erdőtörvény 
17 §-a alapján az erdőre - mint jogi személy tulajdonában lévőre - üzemter
vet kellett készíttetni. 1889-ben mintegy 166 kh-ra ideiglenes, majd 1897-ben 
állandó, de már 273 kh-ra vonatkozó üzemtervet állítottak össze. "Az észlelhe
tő területszaporodás és a területben beállott változás - miként azt 19o7-ben 
megállapították - a Tisza folyó holt részének beerdősülésében s a szabályozá
si munkálatokban leli magyarázatát." ^

Az üzemterv szerinti gazdálkodást segítette az 1898. évi XIX. te. alap
ján megvalósuló állami kezelés is. A birtokos azonban az újraerdősítési köte
lezettségének nehezen tudott/akart megfelelni. 19o5-ben, az első üzemátvizs
gálás alkalmával 268,9 kh erdőterületet találtak, amelyből azonban 88,5 kh-on 
nem volt fa. Az elmaradt erdősítésekért ugyan a közbirtokosság korábban fize
tett mar büntetést, de jelentős változást nem tudtak felmutatni. Sőt 19o6- 
ban azt kérték a kisújszállásiak, hogy az új tiszai védgát elkészültével be
állt helyzetre való tekintettel, erdőterületüket csökkenthessék. A csökken
test / amely alapján az erdőt 18o magyar holdra akarták redukálni/ az új gát 
okozta beosztáson kivül azzal is indokolták, hogy ők a Tisza menti birtokot
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legelőnek vették, tehát legelőként kívánják használni.
A vármegyei közigazgatási bizottság nem javasolta a földművelésügyi mi

niszternek, hogy a területcsökkentést engedélyezze, a "terület ugyanis nagyon 
faszegény, s Tiszacsege község lakosságának határozottan érdeke ellen volna
az erdő terület apasztása, a közbirtokosság pedig erdejéből okszerű gazdálko-

4/dás mellett szép hasznot húzhat. A kért területcseréket viszont engedé
lyezték. A feltételekben azonban kikötötték, hogy amíg az új erdőknek felaján
lott területeken valóban nem áll erdő, addig a birtokos fahasználatot sehol 
nem végezhet. A szigorú feltétel ellen a közbirtokosság képviseletében 19o8- 
ban az elnök újabb fellebbezést adott be a minisztériumba. A miniszter kö
zölte a megyei szervekkel, hogy ismertesse az érdekeltekkel, miszerint "elha
tározásomnak megváltoztatására okot nem találtam."

A loo7 főt számláló közbirtokosságnak ^  így nem maradt más hátra, mint 
a miniszteri határozat végrehajtása. Ennek alapján készült el 1912-ben az 
egész erdőbirtok fásítási terve.
A dokumentum alapján az

A-üzemosztályban /hullámtéren/ 1913-192o között 68,8 kh
a B-üzemosztályban /mellett oldalon/ 1911-192o között lo8,2 kh

összesen: 177,o kh 
ültetést írtak elő. A hullámtéren a tölgy főfafaj mellett nyár, fűz és akác, 
a mentett oldalon pedig kőris csemetékkel tervezték a végrehajtást. Az er
dészházhoz közel eső részen 1914-15-ben diót ültettek, bár akkor még nem 
gondoltak arra, hogy azt is bevonják az erdőterületbe. Az erdőtelepítések v^- 
rehajtásának időszakában azonban kitört az I. világháború. Nemcsak az erdősí
tések, hanem a megtiltott fahasznáíatok ügyében is változások történtek.1917- 
ben a háborús viszonyokra, 192o-ban a román megszállás okozta nehézségekre 
való tekintettel rendkívüli fahasználatokra kértek és kaptak engedélyt. így 
aztán érthető, hogy 1921-ig hiába ültettek 86,9 kg-on új erdőt, a felújítás
ban több mint 9o kh elmaradásuk volt. Sőt 1921-ben további, mintegy 13,7 kh- 
nyi területet érintő fahasználatra kértek egedélyt. 8,/

"A megcsonkított Magyarország mai faínséges helyzetében - szólt az el
ső miniszteri határozat - különös tekintet esik arra, hogy az erdőkben a 
túlhasználatok megakadályoztassanak, az előírt erdősítések pedig pontosan 
teljesítessenek. Ezért a kisújszállási közbirtokosság szóban levő erdejében 
mindennemű fahasználatot megtiltok mindaddig, amíg a közbirtokosság az üzem- 
tervben előírt erdősítéseket be nem fejezi. Az idős nyáras kitermelést kü
lönböző biztosítékok mellett /például az árverés útján értékesített faanyag
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értékét csak erdősítésekre igényelhették vissza stb./ végülis engedélyezték. 
Minket azonban jobban érdekel, hogy az erdősítési hátralékok leküzdésére mi
lyen intézkedések születtek, illetve milyen nehézségek merültek fel. A kisúj
szállásiak legelőször a szaporítóanyag hiányára panaszkodtak. Az illetékes er
dőgondnokságtól /Hajdúböszörmény/ tölgymakkot, az egyeki káptalani erdőktől 
pedig amerikai kőris csemetéket hozattak. Ugyanakkor saját csemetekertet is 
igyekeztek kialakítani, erre kiváló minőségű földet hasítottak ki. Amikor az 
országban alföldi erdészeti kísérleti telepek alapítására kértek szabad terü
leteket, a kisúujszállásiak is felajánlották a csegei birtoknak egy részét.'*'0  ̂
Ha az nem is valósult meg, az állami csemetekert - előbb 4 kh-on,majd 8 kh-on 
viszont igen. Az állami csemetekert létesítésével megoldódott az erdőőri gond
juk is, a továbbiakban ugyanis a csemetekert vezetője látta el az egész birtok 
őrzését. Az erdősítést nehezítette az 192o-22-es évek száraz periódusa. így 
például az 192o-ban végzett erdősítések csak fele részben voltak sikeresek. A 
hullámtéri részben ősszel és tavasszal az árvizek okoztak gondot. A munkák 
nagyságára jellemző, hogy például 1922 őszén 12o ezer amerikai kőris és loo 
ezer tölgy csemete ültetést kellett volna elvégezni.

1925-ben kezdődtek az új üzemtervezési munkák. Ennek során 534,45 kh 
erdőterületet találtak, amelyből 316,15 kh ténylegesen is erdő volt, 218,3 kh 
pedig tisztás és 42,75 kh egyéb. A fafajok közül a tölgy 49,5 %-ot, az ameri
kai kőris 42,1 Vöt, a magas kőris 1,9 %-ot, a dió 2,7 %-ot, a fűz 1,6 %-ot, 
az akác 1,2 %-ot és a nyár l,o %-ot foglalt el. Az előzetes jegyzőkönyvben rög
zítették, hogy a továbbiakban az erdőt /mivel túlnyomórészt tölgyes/ loo éves 
vágásfordulóban és "csoportos felújító vágás alkalmazásával" kell kezelni.Meg
jegyezték még, hogy a 2oo kh-nál is nagyobb tisztást - mezőgazdasági köztes
használat mellett - az elkövetkező lo évben be fogják ültetni.Ezen alapel
vek figyelembetvételével készült el az új üzemterv, amelyet 1929-ben hagytak 
jóvá.

A közbirtokosság 1926-ban nemesfűzvessző-telep létesítésére határozta 
el magát. A Puszlika nevezetű helyen loo kh nemesfűzet ültettek, amelynek te
lepítési költsége 169o5,6o pengőt tett ki. A költségelőirányzatokból pedig ki
tűnik, hogy a fűztelepből, illetve a folyó mentén nőtt "tiszai vesszőkből" é- 
vente lo ezer P körini bevételre számoltak. 13// /A fűztelep 1933-ig ii/cikuriött;, 
ekkor kiszántották, a helyét mezőgazdasági művelésbe fogták.
A "tiszai vadfüzes" termését viszont továbbra is értékesítették.

A közbirtokosság a huszas évek második felére anyagilag jelentősen meg
erősödött, így az erdőkre is nagyobb gondot tudtak fordítani. Az üzeintervben

9 /
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előirt erdősítési kötelezettségüknek is igyekeztek eleget tenni. Bizonyság 
erre, hogy az erdősítések talajelőkészítésére 1927-ben például traktort vet- 
tek.18/ Munkájukat segítette az is, hogy 1928-tól az állami csemeteker lekben 
nevelt csemetékért nem kellett, illetve mérsékeltebb árat kellett fizetniük. 
Ugyanakkor erdővédelmi gondjaik is akadtak. Az elegyetlen amerikai kőris 
állományban a pajzstetű olyan nagy károkat okozott, hogy a fákat ki kellett 
termelni. /A 3 vagonnyi szőlőkarót a tiszacsegeiek vették meg./

1931-ben a kisújszállásiak újabb területcserékre kértek engedélyt. 
Mintegy 15o kh erdőbirtok cseréjét kérték, amelyen új erdőket /a Puszlika 
alatti részen a régi Tisza-gát és a holt-Tisza között, a Nagytökös tónál, a 
Puszlika vasúton túl eső részén és az Orpolyán/ úgy igyekeztek elhelyezni, 
hogy a legeltetést, szántóföldi művelést kevésbé zavarják. Ennél sokkal fon
tosabb volt azonban, hogy az így felszabaduló területek minél értékesebb 
szántóföldet adjanak. A tervezett nagyarányú változás miatt - nem várva meg 
az 1934-ben esedékes üzemátvizsgálási munkálatokat - új üzemterv készítését 
rendelték el. Közben azonban újabb, a közbirtokosság erdőgazdálkodásával ösz- 
szefüggő események történtek.

A közbirtokosság vezetése 1932-ben közvetlenül a földművelésügyi minisz
terhez fordult az erdőtelepítések /elmaradt felújítások, illetve a birtokcse
rék révén új, még be nem erdősített területek/ elengedése ügyében. ^
A gazdasági válságra hivatkozva kifejtették, hogy adósságuk mintegy 7oo ezer 
P. Ennek a kamatjait is csak úgy tudják fizetni, ha a Tiszaközön lévő erdők 
melletti szántóikat bérbeadják. Igaz, mintegy 2oo kh erdőt kellene ott ültet
niük, de ezt a kötelezettséget lo évvel kérték meghosszabbítani. Indoklásuk
ban még azt is megemlítették - a tiszacsegeiket érintő szociális szempontokon 
túl -, hogy a közbirtokosság területének 5,7 %-án áll erdő, amely szám alföl
di viszonylatban jelentős. Ugyanebben az évben még rendkivüli fahasználatra

1 R /  ----------------------- — ~is kértek engedélyt. A Kéményháti erdő 35 éves tölgy-kőris állományát /6o
kh/ akarták levágni. Kérelmüket ugyancsak a nagyon nehéz anyagi helyzetükkel 
indokolták.

A miniszter a közvetlenül hozzá intézett kérvényekkel nem foglalkozott, 
visszajuttatta azokat a vármegyei hatóságokhoz. Az erdőfelügyelő alaposan 
megbizsgálta az ügyet.^ Megállapította, hogy a közbirtokosság végső kétség- 
be-eséséhen kért rendkivüli fahasználatra engedélyt. Ráadásul azokat az erdő
ket szerelné kivágni, amelyek a legértékesebbek:"ezek - olvashatjuk az erdő- 
felügyelői szakvéleményben - oly jó fejLődésuek, hogy az alföldi tölgyesek 
mértékével nem is mérhetők."
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Nem tartja tehát a kérést teljesíthetőnek, de javasolja, hogy a miniszter a 
vagyonváltsági terhek könnyítésével, elengedésével próbálja segíteni a "te
kintélyes közös vagyon"-t. Az erdőfelügyelői véleményből azt is megtudhatjuk, 
hogy az erdőtelepítésekhez szükséges csemetét a csemetekert bérleti dijaként, 
az ápolást pedig a mezőgazdasági köztesműveléssel együtt viszonylag könnyen 
meg lehet oldani. így a közbirtokosság erdőtelepítési kötelezettségének na
gyobb áldozatok nélkül tehet eleget.

Mindezeket figyelembe vették, amikor az új üzemtervben lo évre elosztva 
évente mintegy 25-3o kh erdő telepítését írták elő. 2o/ /Az üzemtervben e- 
gyébként - tekintettel a birtokosság súlyos anyagi helyzetére - a vágásfordu
lót tölgy esetében 60 évre szállították le./ Az üzemterv alapján 3 gazdasági
osztályba sorolt erdőbirtok 1938 végén a következő külterületekkel rendelke-

.. 21/ zett:
- erdősített terület 356,9o kh
- erdősítendő terület 238,9o kh 
összesen: 595,80 kh

Itt jegyezzük meg, hogy az időközben "Kisújszállási Redemptus Közbirtokosság 
Legeltetési Társulata" név alatt szereplő közbirtokosságot, mint az 1935.IV. 
te. alapján működő erdőbirtokossági társulatot, az alföldfásítási törvény ki
jelölései során kötelezték ekkora erdő létrehozására. A megvalósítás termé
szetesen továbbra is a birtokosság anyagi helyzetének függvényében folyt. Hi
teleket, illetve egyéb kedvezményeket erdőtelepítésre a birtokosság nem vett 
fel, hiszen továbbra is a legfontosabbnak a kecskési legelő megfelelő gondo
zását, karbantartását tekintette. Az ültetett erdők azonban jó fejlődésiek,a
vidék átlaga felettiek voltak. Mutatták, hogy az ártéren milyen jó gazdasági

22/eredményeket lehet elérni erdőkkel is.
A felszabadulás utáni első híradások /amelyeknek címzettje a Magyar

Állami Alföldfásítási Erdőhivatal - Balmazújváros" /arról számoltak be, hogy
a háborús körülmények és az azt követő nehézségek bizony a csegei erdőket 

23/sem kímélték. Ebben az időben 17 kh erdőt vágtak ki. /Megjegyzendő vi
szont, hogy az 1935-ben készített, 1945-ben lejárt üzemtervet minden nehéz
ség nélkül ebben az évben megújították. /A községben nem volt elegendő ki
osztható föld, úgyhogy a háború alatt és után kiirtott erdők helyét, sőt ma
gát az erdőt is osztották az igényjogosultaknak. A bonyolult, szinte havon
ként változó helyzetben az erdészeti hatóságok igyekeztek a mindenkinek meg
felelő megoldást megkeresni. Itt újra utalnunk kell arra a tényre is, hogy 
a közbirtokosság tulajdonában maradt birtokon is jelentős erdőfelujítási hát
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ralékok voltak. 24/> Ezek felszámolására már 1947 tavaszán 5 kh-t tölggyel,
1948 tavaszán pedig 17 kh-t /az Ördögfoknál/ kőrissel ültettek be. A uir-
tokossáq erdősítéseit külső nehézségek is hátráltatták. Itt csak egy 1948.

25/évi levélre utalunk /címzettje a "Mállerd erdogondnokság - Balmazújváros"/.
A levélben kifejtettek szerint a Tisza holtága körüli erdősítéseket ner le
het megkezdeni, amíg a vizet onnan ki nem emelik. A szivattyúkat viszont 
még a háború óta nem állították helyre.

/A birtokosság által bérbeadott csemetekertben igyekeztek az új, a há
roméves terv adta feladatoknak megfelelni/, közben a közbirtokossági /erdő- 
birtokossáij erdőket jelentős, jogi változások is érték. Itt kiemelnénk az
1952-ben hozott rendeletet, amely szerint az állami kezelésben lévő erdőket

26/a hozzájuk legközelebb eső állami erdőbirtokhoz csatolták. /Tiszacsegén 
ez a volt káptalani birtok erdőit jelentette. / Kisújszálláson is alapvető 
változások következtek be, hiszen a település 1951-ben termelőszövetkezeti 
várossá vált. A közbirtokosság azonban - mint legeltetési társulat - tovább 
élt, gazdálkodott Tiszacsege határában is. A szántóföldi művelés alá vont te
rületek jelentős része a birtokosok tsz-ekbe való belépésével termelőszövet
kezeti tulajdonba került. így alakult ki az, hogy egy-egy kisújszállási té- 
esznek nemcsak a város határában, hanem Tiszacsege mellett is volt területe.

Az erdő birtoklásában - terjedelmi okoknál fogva csak utaltunk erre - 
az 1961. évi VII. törvény annyiban hozott változást, hogy a legeltetési tár
sulat mint erdőbirtokossági társulat megszűnt. A tiszacsegei erdőbirtok 
részben állami, /ördögfok és Tiszaalja/ részben tsz. tulajdonba /Keményhát/ 
került. Az összesen 97,89 ha-nyi erdőterületen előbb négy, majd két kisúj
szállási termelőszövetkezet gazdálkodott, 1967-től a "Kisújszállási MGTSZ-ek 
közös használatában, Tiszacsege" elnevezésű "üzemtervi kivonat"-ban meghatá
rozott feltételek alapján. 1974-ben készítettek új üzemtervet a két tsz. er
dőire. Ekkor mutattak rá, hogy "a Tisza II. TSZ. erdőgazdálkodása - különös; 
tekintettel a tartamosságra - nem felel meg a követelményeknek. Ebben közre
játszik objektív tényező is, mint például a tiszacsegei erdőterület és a 
termelőszövetkezeti székhely közötti nagy távolság." 27//

Az 198o-as évek elején azután a Kisújszállási Redemptus Közbirtokosság 
utódai, a termelőszövetkezetek feladták a tiszacsegei határban lévő összes 
birtokukat, így az erdőket is. Az erdők a Felsőtiszai Erdő- és Fafeldolgozó 
Gazdaság Tiszacsegei Erdészetéhez kerültek. A legújabb, 1987-től 2ooo-ig ér
vényes erdőállomány-gazdálkodási tervben már nyoma, sincsen, miként igyekezett 
itt több mint száz éven át egy távoli, nagykun város erdőgazdálkodást folytatni.
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5./ U.o. 66832/19o8/A-l.

6./ U.o. 32271/1912/A-4. A közbirtokosság szervezeti szabályzata.
7./ U.o. 44218/1912/A-l.

8./ U.o. 56oo/1921/B-4.
9./ U.o. 1271/1922/B-4. és 115635/1922/B-4.

10./U.o. 2392. 41/1922/A-3. A debreceni erdőfelügyelő 375/1922. számú jelen
tése.

11./Lásd: 9./

12./U.o. 5152/1925/B-2. Felzeten.

13./Szolnok Megyei Levéltár, Szolnok, /továbbiakban: SZML./
Kisújszállási Redemptus Közbirtokosság Legeltetési Társulata. 4. 
Levelezések, térképek 19o9-1949. 1926. évi és 1927. évi jegyzőkönyvek.

14./ U.o. "Iratok" Részlet az évi beszámolóból.

15./ U.o. 1928. évi jegyzőkönyv.

16./ Lásd: 3./ 3o716/1931/2.

17./ U.o. 15o73/1932/2.

18./ U.o. 14ool/1932/2.

19./ U.o. 46624/1933/2.

20./ U.o. 46378/1933/2.



21./ Lásd: 13./ 1938. december 31-i leltár.

22./ WITTNER Ferenc: Tiszacsege és Egyek községek erdeinek története a hely

nevek tükrében. In: Az Országos Erdészeti Egyesület Erdészet történe ti 

Szakosztálya Közleményei XI-XII. /Budapest, 1978./ 119-12o.

23./ Lásd: 13./ 1946. évi iratok.

24./ U.o. 1948. A debreceni erdőfelügyelő 54o/1948. sz. levele.

25./ U.o. A közbirtokosság válasza az alábbi levélre.

26./ Lásd bővebben: KOLLWENTZ Ödön: Az erdőbirtokosságokkal kapcsolatos jog

alkotások története. Az Erdő 1986.361.

27./ Debreceni Erdőfelügyelőség Szolnoki Osztálya. Kisújszállási Nagykun 

MGTSZ erdőgazdasági üzemterve. 1978-84. Általános jellemzés.
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