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KÍSÉRLET A VADÁSZATI JOG SZABÁLYOZÁSÁRA A MÚLT SZÁZAD
KÖZEPÉN

Dr. Csőre Pál

A magyarság mindig híres volt szabadság szeretetéről, ami abban is kifeje
zésre jutott, hogy olyan ősi hagyományokra alapuló sportban, mint a vadászat 
nem volt hajlandó megszorításokat elismerni. Ez azonban néha még akkor is a 
jogi korlátok elvetésében állott, mikor a haladás a szabályozást már ezen te 
rületen is feltétlenül indokolttá tette. A vadászat ügyével mindig késve fog
lalkozott a törvényhozás egészen a múlt század végéig. Érezték ezt a felvilá
gosult elmék a reformkorban, de a korszerű szabályozás mindig elmaradt, a fi
gyelem és az erőfeszítés fontosabb kérdések rendezésére összpontosult.

Talán van némi túlzás abban ha azt állítom, hogy a szabad vadászat kora még a 
XIX.század közepén is tartott nálunk, de nem járok nagyon messze a való hely
zettől. Igaz, hogy akadt az elmúlt századok folyamán néhány törvény, amely 
tartalmazott vadászatot érintő rendelkezést, a XVIII. században pedig már ki
fejezetten vadászati törvényt is hoztak, de ezek a gyakorlatban nagyon töké
letlenül érvényesültek. Már vagy 900 évvel ezelőtt kimondták, hogy ünnepnapo
kon nem szabad vadászni. Azután a XVI. század elején megtiltották a parasz
toknak a vadászatot. Csak 1872-ben született olyan törvény, amely ezt már nem 
tartalmazta. A parasztok vadászati tilalmát azonban a nemesség úgy értelmezte 
hogy csak a maguk részére nem vadászhatnak, de a földesur részére éppenséggel 
kötelező a vadászat, a vadbeszolgáltatás. Az urbáriumok rendre előírták, mikor 
/rendszerint karácsonykor/ mennyi és milyen vadat kell az uraság részére a 
várba behozni. Az idők, a szokások csak nagyon lassan változtak. A Vadász- és 
Versenylap hasábjain olvashatjuk 1859-ben: "Az uraságok a helyett, hogy a va
dat egyszerűen tilalmaznák, mire a magyar törvény őket még feljogosítja, ön
maguk neveltek és tanítottak vadorokat... a parasztokat magukkal viszik ki va- 
dászgatni, sőt nekik egyedül is megengedik a vad pusztítását, csak időnként 
az urasági konyhára,nyársra valót szállítsanak." Tehát még a múlt század kö
zepén is így látták a törvény hatályosságának kérdését.

Az akkori magyar erdészeti egyesület /Ungarischer Forstverein/ is többször 
foglalkozott a múlt század ötvenes éveiben folyóiratában /Mittheilungen Des 
Ungarischen Forstvereins/ a magyar vadászat ügyével. Felismerik a vadászat 
népgazdasági jelentőségét és szomorúan állapítják meg, hogy a magyar földbir
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tokosok ezzel egyáltalán nem törődnek. Vannak ugyan kivételek, de ezeknek a 
száma elenyésző. A bajok okát elsősorban a korszerű vadászati törvény hiányá
ban látják. Akinek nálunk puskája van - írják - jogosítva érzi magát a vadá
szatra. A hatóságok minden szabálytalansággal szemben elnéző magatartást tanú
sítanak. De a törvények elavult rendelkezései már régen nem felelnek meg a 
megváltozott joyi és társadalmi viszonyoknak. 1802-ig a törvény a vadászati 
jogot mint nemesi kiváltságot kezelte és bár az idegen földbirtokos területén 
vadászó nemes számára némely korlátot állított is fel - egyes vadfajokra ki- 
méleti időt, hajtó ebekkel való vadászat tilalmát stb. a nemesi vadászat 
e néhány megszorítástól eltekintve teljesen korlátlan volt. A francia forra
dalom hatására készült nálunk is tervezet a XVIII. század utolsó évtizedében 
a vadászati jog korszerű szabályozására, amelynek lényege a vadászati jognak 
az ingatlan tulajdonjoghoz kapcsolása volt, de ebből nem lett törvény. He
lyette ismét a nemesi előjogot kodifikálta a törvényhozás 1802-ben, bár az
zal a korlátozással, hogy a földbirtokos birtokának akár a fele részét is ki
vonhatta a "szabad vadászat"alól. Ezen a letiltott részen viszont a tulajdo
nos minden megszorítás nélkül, szabadon vadászhatott, itt nem vonatkoztak rá 
a tilalmi idők, vagy egyéb korlátozások. Még jobbágyainak se nagyon tiltotta 
ezt a foglalkozást, mint azt a fenti idézetből tudjuk. A jobbágyság eltörlé
se után pedig a nemesi előjog is értelmét vesztette. Ilyen körülmények között 
a vadászat Magyarországon a műit század közepén a teljes rendezetlenség álla
potába került. Ez az itt járó idegeneknek feltűnt, és - akik a vadászat ér
dekelt - nem is késtek a nálunk levő állapotokról elitélően nyilatkozni.

"Die Jagd.... wurde selten oder ne nach waldmannischen Regein betrieben, de 
dér grosse Besitzer es nicht dér Mühe werth hielt, ein wehrhaftes Jagd - und 
Schutz-Personal zu haltén und daher wenig Gebrauch von seinen Rechten machte. 
Die k.k. Forst-Beamten dieses Kronlandes habén wenig Vorliebe für das edle Wa- 
idwerk." - olvashatjuk a Mittheilungen 1856. évi II. füzetében.

Ilyen körülmények között dolgozott ki a Belügyminisztérium 1859-ben egy ren
delettervezetet a vadászati jog ideiglenes szabályozására, majd az Ungarischer 
Forstverein lépett fel egy másik - habár a belügyminisztérjuftWioz sok tekintet
ben hasonló-tervezettel. Ezeket német nyelven az Egyesület közlönyében, magya
rul pedig a Vadász- és Versenylapban hozták nyilvánosságra.

Mindkét tervezetnek sarkalatos pontja volt az eddigi "szabad vadászat" meg
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szüntetése és a vadászati jognak a földtulajdonnal való szorosabb kapcsolatba 
hozása.

Ezért a tervezetek 1. §-a kimondta, hogy a földesuraknak a hatályos törvény 
által lehetővé tett, saját kizárólagos vadászatát szolgáló területek tovább
ra is fennmaradnak. Ehhez az Egyesület javaslata hozzátette, hogy akik ezzel 
a jogukkal eddig nem éltek, illetőleg nem tiltották le az idegen vadászat e- 
lől birtokuk fele részét, azt a rendelet hatályba lépése után fél éven belül 
megtehessék. Ezekre a területekre a vadászati jog csak addig marad fenn, amig 
az 1853 március 2-i nyiltparancs alapján a birtokviszonyok meg nem változnak.

A szabad vadászat viszont megszűnik, vagyis az 1. §-ban említett területeken 
kivül az addigi vadászatot tovább gyakorolni nem szabad. Ezzel szemben az i- 
lyen területeken azok a birtokosok, akiknek egy tagban legalább 400 kh birto
kuk van, továbbá az 1. §-ban említett birtokosok a korábban szabad vadászat 
alá eső területeiken lesznek vadászatra jogosultak.

Az egyéb területeken lehetőleg legalább 2000 kh-as vadászterületeket kell ki
alakítani. Ezeket a megyei hatóságok 5-10 évre a legtöbbet Ígérőnek a vadá
szati jog kizárólagos gyakorlása céljából haszonbérbe adják. A szabad királyi 
városok vadászati joga megmarad, a községek azonban csak akkor és csak ha
szonbérlet utján gyakorolhatják a vadászatot, ha a minimális vadászterület- 
nagyságot /400 kh/ területük egy tagban eléri. Az olyan területeken, amelyek 
egyik - fent említett - kategóriába sem tartoznak és amelyeken a vadászati jo
got nem tudták haszonbérbe adni, a megyei hatóság fegyvertartási engedéllyel 
rendelkezőknek egy évre 10 ft ellenében vadászjegyet ad.

Minden vadászatra jogosult köteles "a vadászati oltalomról" gondoskodni és 
jogosult vadászati személyzetét felesketni. A vadászjegy ellenében hasznosí
tott területeken "felügyelő és vadóvó személyzetet" a megyei hatóság alkal
maz. Ezeknek fizetését a haszonbérleti díjakból fedezi, ami az utóbbiakból e- 
zen felül megmarad, abból - az egyesület javaslata szerint - a Magyarországon 
felállítandó erdészeti szakiskolák fenntartásához kell hozzájárulni.

A tervezet a vadászatra jogosultak költelességévé teszi "a nagy duvad kiirtá
sát és a kisebb ragadozók számának csökkentését". A "nagy duvad", tehát a 
farkas esetleg a medve vadászatára a hatóságok az erdész- és vadőr személy -



zettel hajtó vadászatokat rendeznek, amelyhez a községek kötelesek hajtókat 
biztosítani.

Az egyesület tervezete a tilalmi idők részletes szabályozását is tartalmaz
za. Kimondja, hogy tilalmi idő alatt vadat sem eladni sem venni nem szabad.
A politikai hatóságok feladata arra ügyelni, hogy a vadállomány "a földipar 
viszonyainak megfelelő számot meg ne haladja." A vadászatra jogosultak köte
lesek megtéríteni a vad okozta károkat.

"Angol zaklató kutyákkal vagy agarakkal vadászni az illetőnek csak saját bir
tokán - másén pedig csak az illető tulajdonos beleegyezésével szabad." A ve
tésekben, szőlőkben, réteken a művelés idején tilos a vadászat. A gazdátlan 
kutyákat és a kóborló macskákat vadász-személyzet lelőheti. A nyájőrző kutyá
kat meg kell kimélni, ha kolonccal vannak ellátva. A vadat a vadászterület 
határán túl űzni nem szabad, a határon átment vad az ottani "vadásztulajdono
sé". Idegen vadászterületen - a közutak kivételével .- lőfegyverrel, vadász- 
kulyákkal, hálókkal, tőrökkel, stb. közlekedni tilos, de tilos kelepcéknek, 
hálóknak, tőröknek a kirakása is. Végül jól tükrözi az akkori felfocpst annak 
kimondása, hogy vasár- és ünnepnapokon a reggeli istentisztelet előtt tilos 
a vadászat.

A magyar erdészegylet javaslatának indoklása abból indul ki, hogy már az 1802 
évi vadásztörvény azáltal, hogy a földbirtokosnak megadta a jogot, hogy bir
tokának felét a szabad vadászat alól kivonhassa, és hogy ez a jobbágyföldek
re is kiterjedt, amelynek ő volt a tulajdonosa /jobbágy csak használója/, a 
vadászati jognak a földtulajdonjoggal való összefüggését nyilvánította ki.
"Jó alappal bir tehát Magyarországon a földbirtokkal összekötözött vadászjog 
s ennélfogva az erdészegylet, a m.Belügyminisztérium rendelettervezetével 
egybehangzólag, e jó alapú /wohlerworbene/ jogokat tisztelendőnek tartá." U- 
gyanakkor "a kizárólag egyéni kiváltságként mutatkozó s a nemeseket és ezek
kel egyenranguakat illető vadászati jogot azon okból szünteti meg, mert az 
illy személyi előjogok a mai jognézettel s a vadas terekre vonatkozó nemzet- 
gazdászati elvekkel /mellyeknek a vadásztörvény minden tervezeténél iránya
dónak kell lenniük/ össze nem fér."

A földtulajdonnal való kapcsolatbahozást azzal is indokolják, hogy így van 
ez más országok törvényeiben is.
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Kiderül továbbá a tervezet és a hozzáfűzött indoklás szövegéből, hogy a ren- 
deletet csak átmeneti szabályozásnak szánták, mert számítani lehetett arra, 
hogy - az akkor a hivatkozás szerint még az 1853. évi császári nyiltparancs 
értelmében - megvalósítandó birtokosztályok a földbirtokok tulajdon viszo
nyaiban jelentős változásokat hoznak majd. A tervezet készítői mégis úgy lát
ták, hogy a vadászat jogi szabályozására ennek ellenére az adott időpontban 
már sürgős szükség van, a földtulajdonnal való kapcsolat kimondását nem lehet 
tovább halogatni, mert a hatályos jogszabály a társadalmi rend megváltozásá
nak nem felel meg, és mert a vadgazdálkodás tovább fejlesztésének akadályo
zója.

Az a minimális területnagyság, amelyen a földbirtokos a vadászatot kizárólag 
gyakorolhatja az erdészegylet tervezete szerint 400 kh. Tudjuk, hogy az 1872. 
évi VI . te.-ben ez 100 kh lett, míg végül is az 1883-as vadászati törvény 
közbenső megoldást választva ezt 200 kh-ban állapította meg. Ugyancsak az er
dészeti javaslat tartalmazott csak legkisebb mérték megállapítást az újonnan 
kialakítandó vadászterületek tekintetében, figyelemre méltó, hogy ezt 2000 
kh-ban állapította meg, ami 1150 ha-nak felel meg, szemben a mai 4000 ha leg
kisebb vadászterület terjedelemmel!

Az erdészegylet terveztének indoklásából értesülünk egyéb, a belügyminiszté
riumi tervezettől való eltérés okáról is. így például az erdészeti tervezet 
nem mondja ki kötelezően a vadőrtartást, abból a meggondolásból kiindulva, 
hogy egyrészt a kisebb birtokosokat ez túlzottan megterhelné, másrészt a va- 
dásatra jogosultnak saját érdeke vadászterületének őrzése és a vadgondozás 
előmozdítása. Az erdészeti javaslat szerint a katonatisztek és az állami 
tisztviselők nem kapnának illetékmentes vadászjegyet, mint ahogyan a belügy
minisztériumi tervezet írja, mert "illy kedvezmény a jogélet tisztázott fo
galmaival s az állampolgároknak törvény előtti egyenjogúságával merő ellen
tétben áll; továbbá mert ama körülménynél fogva, hogy a nemesség eddigi e- 
gyénjogának meg kell szófnnie, az illyszeru előnyzet épp oly igazolatlanná 
mint gyűlöletessé válnék;...'1

Azt az elgondolást, hogy a haszonbérleti díjakból és a vadászjegyekből befo
lyó összegeknek a vadászszemélyzetre és egyéb költségekre fordított része u- 
tán fennmaradó hányadát erdésziskolák alapítására kell fordítani azzal indo
kolja az erdészegylet, hogy ''erdésziskolák alapítása Magyarországon mellőz
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hetetlen szükségessé vált s minthogy erre pénzalap nincs, azt e célra te
remteni kell; továbbá mert az illető pénznek e külön országos intézetre for
dítása az egész törvénynek népszerűséget adand;..."

E rövid ismertetésben természetesen csak a tervezetek lényegesebb rendelke
zéseire és azok indoklására lehetett kitérni, de ezekből is látható, hogy 
mind a kormányszervek, mind az Ungarischer Forstverein javaslata felismerte, 
milyen értelemben kell a hatályos jogot, amelyet az élet már régen meghala
dott, módfláítani. Érdekes azonban, hogy sem a magyar vadászoknál, sem a nagy
birtokosok körében nem találkoztak ezek a tervezetek helyesléssel.

A közzétett javaslatokhoz több észrevétel érkezett, amelyeket a Vadász- és 
Versenylapban közzétettek. Elsőnek gróf Festetics Leó hosszas fejtegetéseit 
olvashatjuk, amelyeknek lényege abban foglalható össze, hogy a törvény által 
lehetővé tett és megszerzett jogokat nem szabad bántani, mert az veszedelmes 
következményekkel járhat. "Történelmi alapban gyökerezett jogokat - írja - 
ilynemu törvényjavaslat által megtámadni nem szabad... a viszonyok minden e- 
rőszakos megoldása helytelen... még a mai napig nem akadt példája annak, hogy 
a magyarországi birtokosok bármelyike is, hajdani földesúri vagy tulajdonosi 
jogairól csak a legkisebb tekintetben is lemondott volna..." Ez a fejtegetés 
azonban nem nagyon találó, mert a javaslat éppen nem akart a földesuraktól 
semmiféle jogot elvenni, ellenkezőleg, tulajdonjoguk teljesebbé tételét je
lentette. Mégis oly törekvést lát a javaslatban megnyilvánulni, amelyet "min
den fennálló jognak erejéből kiforgatására czélzó demokraticus szándék indo
kol"... Márpedig "... semmi sem dönthet egy államot olly hamar a végreomlás- 
ba; mint a fennálló jogok erőszakos megsértésének elve..." Más oldalról kö
zelíti meg és bírálja a javaslatot "Az öreg Langvius óhajtásai vadászügyben" 
című hozzászólás Nadányi Imrétől. Ö is helyesnek tartotta az 1802. évi vadá
szati törvénynek azt a rendelkezését, ami szerint a földbirtok fele á nemesi 
vadászat számára nyitva állt, "... hogy a kisebb nemesség az igen kedvelt 
vadászat élvezéséből ki ne szomoríttassék.. ,  mert "Vérében van a vadászat 
és agarászat a magyar nemességnek annyira, hogy némely ősi szentesített joga
iról önkényt lemondott, de a vadászati jogairól sohasem." Nadányi itt - amint 
az a további fejtegetéséből kiderül - az agarászat gyakorlásának lehetőségét 
félti, amely a tervezet jogszabállyá válása esetén valóban szukebb térre szo
rulna. Végeredményben azt javasolja, hogy a nagybirtokosok tetszésük szerint 
tilthassák le egész birtokukon az idegen vadászatot, vagy ha úgy tetszik,
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hagyják szabadon azt a kisbirtokosoknak, és ebben se rendelet se törvény 
ne gátolja őket.

Ugyancsak a kisbirtokosok vadászati érdekeinek védelmében emel szót Balogy 
Elek, aki szerint a "határoknak csak a fele részét lehessen törvényesen til- 
lalmazni, másik felerészök az idény alkalmával legyen nyilt tér olly egyé
nek számára, kiket a sors nem áldott meg holdak ezerével."

Ismét más észrevételek szerint az 1802. évi vadászati törvény jó volt, leg
feljebb nem tartották meg rendelkezéseit. A legtöbb nagybirtokos nem élt az
zal a jogával, hogy birtokának felét más vadászok elől letiltsa, "mert a ma
gyar nem irigy, vagy ha az nem magyar az, czudar az" Bár úgy látszik mégis 
voltak ilyen "cudarok", mert "némellyek - bizony igen kevesen - az djabb i- 
dőben a törvény ellenére egész birtokaikat elfcilalmazhatták...". A vadászati 
jog rendezésére nem emiatt van szükség, mivel a régi törvény rossz volna, ha
nem azért mert annak rendelkezésit nem tartották meg, "... az újabb időben 
nehéz lévén felfedezni a régi törvényekből mellyik áll még, mellyik nem?" Nem 
uj vagy ideiglenes, a létező állapotot megforgató törvényes intézkedésekre 
van tehát szükség, hanem a létezőnek fenn és megtartására..., hogy jogi szem
pontból a vadászat, mint a vadhoz a birtok gtáni jog biztosíttassák és a gya
korlatban előforduló esetek megitélhetésére jogelvek és vélelmek állíttassa
nak fel, hogy a kihágásnak is eleje vétessék, de a vadászat is lehetetlenné 
ne váljék."

Nyilvánvaló, hogy a vadászati körökben hangadó tényezők még ebben az időben 
is féltették a vadászat szabadságát és ezért még olyan szabályok bevezetésé
től is ódzkodtak, amelyek pedig éppen az egyébként nagyon tisztelt, a föld
birtokra vonatkozó jogokat tették volna teljesebbé. Ezek az ellenvetések 
játszhattak közre abban, hogy a vadászati jog nagyon is hiányzó újabb szabá
lyozására ebben az időben még mindig nem kerülhetett sor annak ellenére, hogy 
a vadászati jognak a földtulajdonnal való összefüggését, mint a magyar tör
ténelemben mindig megnyilatkozó jogelvnek létezését végeredményben senki sem 
vonta kétségbe. Az 1872-ben és 1883-ban alkotott törvények hatályba lépése 
után a tapasztalat azt mutatta, hogy emiatt Magyarországon nem csökkentek a 
vadászati lehetőségek és a földbirtokosok jogainak vadászati tekintetben tel
jessé tétele a vadgazdálkodásnak csak hasznára vált.
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VADÁSZKOCSIK A TÖRTÉNELEMBEN 
Kőcziánné dr. Szentpéteri Erzsébet

A kocsi története legalább négy-négy és félezer évre tekint vissza, s fel
fedezése azok közé az "elani találmányok" közé tartozik mint amilyen példá
ul a tüze volt. Kár az első emlékektől kezdve a sokféleség a jellemző, a- 
mely alapvetően arra vezethető vissza, hogy a folytonos alakítgatással a 
használati célnak megfelelő, mind tökéletesebb jármüveket próbáltak konst
ruálni elődeink. Ebben a folyamatban a vadászkocsik epizódnyi időkre tűn
nek csak fel, bár már igen korán és nem is akárhol.

A kocsi feltételezett "őshazájában", Mezopotámiában alakulnak ki a harci ko
csik, s hozzájuk kapcsolhatók a vadászkocsik: a köztük lévő különbség lénye
gében csak az eltérő alkalmakra korlátozódik, vagyis' vadászatra vagy háború
ra, mint azt a fennmaradt hadi és vadászjelenetek igazolják. A legszebb ko
rai vadászjeleneteket Asszíria hagyta ránk, számos művészi reliefen láthatók 
az uralkodók pl. oroszlánvadászat közben. Különösen gazdaságok ilyen emlé
kekben az Asszurbanipál ninivei palotájában talált domborművek. A harciko
csik eljutottak Egyiptomba is, s a világhírű Tutanhamon leletek között szin
tén vannak olyan darabok, amelyeken vadászjelenetek és vadászkocsik láthatók. 
Ilyen például az a láda, amelyben a fáraó ünnepi ruháit őrziték,ennek az ol
dalaira fetett képeken oroszlánra, gazellákra, struccra vadászik az uralko
dó, de hasonló hírességu az az arany légycsapó is, amelyen vadászkocsiján u- 
gyancsak struccokat üldöz a fáraó. Az ebből a korszakból fennmaradt eredeti 
harci- és vadászkocsik a világ nagy múzeumainak féltett műtárgyai, amelyek 
a kincsleletekhez hasonló őrzésben és bánásmódban részesülnek.

Az időbeli ugrás, amelyet szándékozunk tenni igen nagy, évezredekben mérhe
tő, viszont olyan konkrét példák bemutatásával jár, amelyeknél az eredeti
ben megmaradt jármüvek térben és korban is közelebb állnak hozzánk, és alapo
sabb tanulmányozásukra reálisabb lehetőségek kinálkoznak.

A schönbrunni kastély un. "Wagenburg" részében őrzik az osztrák császári ud
var járműveit, a koronázási díszhintóktól a temetéseken használt kocsikig.
A világhírű gyűjteményben csak néhány vadászkocsi található, ezek azonban i- 
gen figyelemreméltó példányok. Fő jellemzőjük, hogy a császár vagy közvetlen
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környezete részére készültek. A szakírók szerint az udvar illetve az oszt
rák császári ház tagjai "notórius" vadászok voltak. Ferenc József például 
szabad idejének jelentős részét töltötte vadászattal, viszont közismert pu
ritán személyisége következtében vadászkocsijait a célszerűség és az egysze
rűség jellemezte elsősorban, így vadászkocsi különlegességek nem fűződnek a 
nevéhez. Kronológiailag és küllem szempontjából is az első hely I. Ferenc 
vadászkocsiját illeti meg. Az 1800-as évek elején épített kocsi technikai 
és művészi kivitele azonos az un. gálahintókéval. A nyitott, bőr féltetővel 
ellátott kocsi kényelmes mély üléseivel, C-rugós alvázával, aranyozott paszo
mányozásával és vereteivel inkább díszhintó, mint vadászkocsi, erre főként 
mély és széles fellépői utalnak csak. Még lámpákkal is ellátták, s ezek a 
Wagenburg gyűjteményében a legrégebbi darabok.

1820 körül készült az a már valóban speciálisan vadászkocsinak minősíthető 
jármű, amelynek tulajdonosa I. Ferenc egyik veje, Leopold von Salerno herceg 
volt. A teljesen nyitott kocsi rendkivül egyszerű szerkezetű, riígónélküli, 
igen hosszú és alacsony kocsi, amelyen a középen végigfutó, bőrrel bevont 
padkán lovagló ülésben helyezkedhetett el négy vadász. A jármű további sajá
tossága az a forgó ülés, amely közvetlenül a kocsisbak mögött kivételesen ké
nyelmes és kedvező lehetőségeket biztosított a bennülőnek a vadászat során.

A kocsik mellett a vadász szánok is említést érdemelnek. Ezek között a leg
érdekesebb Rudolf trónörökös 1880 körül épített szánja, amelynek ülését szar
vasagancsok tartják. Az egylovas könnyű szánt lovaglóülésben maga a trónörö
kös hajtotta.

A szakirodalom még több vadászkocsit és vadászathoz használt szánt is ismer 
leirások és különféle ábrázolások alapján, így például megemlítik, hogy a ki
rályi birtokokon az udvar tagjai részére állandóan, az egész év folyamán tar
tottak készenlétben vadászkocsikat. Ilyen hely volt Gödöllő is, ahol azonban 
nem maradt semmi a világháború után. /Az ausztriai Piberben még őriznek Ru
dolf -féle vadászkocsit./ A leírások között szerepel egy vadász szán, amelyet 
Windischgrátz herceg csináltatott a múlt század utolsó harmadában. Számunkra 
ez azért érdekes adat, mert egyelőre szóhagyomány alapján terjesztve, de'ál
lítólag Magyarországon is található Windischgrátz-féle szán.

Mielőtt a hazai emlékeket sorravennénk, még egy kis kitérőt teszünk, számol-



14

va azzal, hogy a leírtak személyesen is megismerhetők lehetnek az érdeklődök 
számára. Lengyelország déli részén található-Láncút kastélya, amelyben egé
szen a második világháborúig éltek lengyel főnemesek /előbb a Lubomirskiak, 
majd a Potocki család/, köztük többen vadászok és egyben kocsigyujtők voltak. 
Az általuk gyűjtött járművek között Európa legjobb kocsigyártó cégeinek 
gyártmányai vannak; ilyenek azok a vadászkocsik is, amelyeket társas vadá
szatokon használtak, külön az urak és külön a hölgyek részére. Azokat jelleg
zetességeket, amelyeket az osztrák császári udvar kocsijain megállapítottunk, 
ezeknél szintén felsorolhatjuk: a szokatlanul hosszú kocsitest, alacsony ke
rekek, egyszerű alváz stb. A főként francia eredetű vadászkocsikon azonban az 
ülések nem lovagló pozicióhoz készültek, hanem hosszanti elrendezésűek, a me
netiránnyal párhuzamosak, és olyan fellépőkkel vannak egybeépítve, melyekről 
könnyen és gyorsan lehet a kocsit elhagyni. A luxus minőség elsősorban a ko
csik elegáns kivitelezésében jelentkezik, a finom bőrbevonatokban, nemes na
túr faanyagokban, s olyan kisebb "kényelmi" részletekben, mint például a höl
gyek kocsijainak vászonteteje. A iancuti gyűjteményben azonban a francia-oszt- 
rák stilusu kocsiktól teljesen eltérő vadászkocsi is található, amelynek jel
zője "magyar", bár készítője ugyancsak egy híres bécsi kocsigyáros volt, aki
nek nevét és gyártmányait a hozzáértők Magyarországon is becsülték. A "ma-

fgyár" vadászkocsi szögletes oldalú, magas kerekeken járó hajtókocsi, amelyen 
a kutyák és a fegyverek számára klf. tartókat helyeztek el. A legfőbb "ma- 
gyar"-nak minősített jellegzetessége vésett-táblás oldala, mely jelenlegi tu
dásunk alapján valóban hazai sajátosságnak tűnik.

Mielőtt végleg a honi tájakra kerülnénk,meg kell említetni az NDK-beli, Wei- 
marban található kocsigyűjteményt is, amely szintén bemutat vadászkocsit ab
ból a fajtából, amelynek jellemzője az úttal párhuzamosan elhelyezett ala
csony ülés és a rendkívül egyszerű", de erős alváz, viszont itt az egész kivi
telezés masszivság^. dominál.

Rátérve a magyar vadászkocsikra, elsősorban két forrásra támaszkodunk. A ma
gyar kocsizás alapművét Pettkó-Szandtner Tibor írta meg, Könyve a mai napig 
hiánypótló alkotás, és szerencsénkre már fotókat is használt illusztrációként. 
Az általa bemutatott magyar hajtó kocsik között említi meg két tipusról, hogy 
"vadászkocsikul nagy előszeretettel használták apáink ezeket a kocsitípuso
kat". Az egyiket a legnevesebb magyar kocsigyár, a "Kölber Testvérekké ké
szítette, míg a másik egy löcsős homokfutó, amelynek hátulja a vásárhelyi



és a debreceni bőrös kocsikra emlékeztette a szerzőt. Mindkét kocsi szög
letes oldalú, vésett-táblás. és az utóbbi "hátulja" vagy saroglyája alkal
mas volt kutyák és meglőtt vad szállítására is. Ezekről a kocsikról valóban 
elfogadhatjuk, hogy a magyar tájtipusokból fejlődtek ki, ás egyéb használa
tuk mellett vadászkocsik is voltak,azonban nem hagyhatjuk figyelmen kivül a 
nemzetközi hatásokat sem, amelyeknek eredményeként jelent meg Magyarorszá
gon például az un. "dog-cart". Ez a kocsi - mint a neve is mutatja - angol 
eredetű, és jellegzetes vadászkocsi, amely azonban addig, amig hozzánk el
jutott, jelentős változáson ment át. A legtöbb eredeti "dog-cart" kocsi- 
szekrényén az ülések alatt elhelyezett "zsaluk" jelzik, hogy kutyák részére 
képezték ki a belsejüket, míg hazai "dog-cart" kocsijainkról Jordán Károly
- aki a magyar kocsigyártóipar utolsó nagy őrzője volt - a következőket ír
ja: "közkedvelt formájú könnyű" hajtókocsi.... oldal és hátfal burkolata több 
tábla mezőnyből készített, ezeket a mezőny darabokat lécek fogják össze az 
alsó nagy táblával együtt. A fa eredeti színében fényezett."

A szakirodalmi leírások mellett a múzeumi gyűjteményeket tekintjük második 
számú forrásunknak, természetesen ezzel nem a fontossági sorrendet kívánjuk 
jelölni. A parádi Kocsimúzeumban két vadászkocsi látható, s a Közlekedési Mú
zeum tulajdonában nincs is több ilyen jármű7, illetőleg raktárban jí/agy egy o- 
lyan. angol hajtókocsi, amelyről az alaposabb kutatás kiderítheti^ hogy egyben 
vadászkoosi volt, de nem "dog-cart", amely hazai formájában is hiányzik még 
közgyűjteményeinkből. /

A Párádon látható kocsik közül az egyik egy nagyobb méretű" társas vadászkocsi, 
amelynek kiképzése igen jellegzetes: magas és erős vasabroncsos kerekeken jár, 
kocsiszekrénye alsó része síma, benne szembenéző párnázott ülések vannak, me
lyek bordázott háttámlákkal végződnek. Hátul van a fellépője, amely fölött 
kis teleajtó zárja le a kocsi hátsó oldalát. A kerekeket kivéve szine fekete, 
a kerekek viszont élénk vörösszínuek - keskeny fekete csíkozással díszítve.

A másik vadászkocsi egészen különleges darab, legalább is honi tájainkon. A 
múzeumi adatok szerint a Mátra környéki falvak egyikéből került elő az ún. 
"tarantász", mely Jordán Károly megállapítása szerint "orosz eredetű szerkesz
tés alapján került hazánkba." Különlegessége főleg az aljazatán mutatkozik, 
acélrugók helyett a kocsi hosszában falécekből összeállított "rugany" enyhíti 
a rázkódást. Az egész kocsit a nehéz, erdős, hegyes-völgyes terepen való köz
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lekedésre alakították ki, ezért rendkivüli alacsonysága is. A vadászat cél
jait szolgálja az ülések alá helyezett nagyméretű láda. A "tarantász" in
kább közelíti a vadászkocsik jellegzetességeit, mint az előtte leírt társas 
vadászkocsi, és valószínűleg jobban el volt terjedve hazánkban is, mint azt 
korábban feltételeztük. A fogatolt jármüvek általános eltdnése nagyon megne
hezítette a kutatást ezen a téren, és még egy ilyen rövid áttekintés is 
számos kérdést vet fel. Azt azonban csaknem bizonyosra vehetjük, hogy tör
ténelmi nevezetességé vadászkocsi előkerülésére már nem nagyon számíthatunk. 
Tudomásunk ugyan van néhány társaskocsiról, amelyeket vadászkocsiként is 
használhattak , ezek megtalálhatók nagyobb állami gazdaságainkban /pl. Mező
hegyesen és Bábolnán/, de jelentőségüket elsősorban koruk és gyártójuk neve 
adja.
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A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUM VADÁSZFEGYVER- ÉS - ESZKÖZTÖRTÉNETI
GYŰJTEMÉNYE

Kotlár Károly

Múzeumunk vadászfegyver gyűjteménye 302 darabból áll. 150 darab ebből kifogás
talan állapotú, illetve éppen restaurálás alatt lévő /15 db/ fegyver, egy ré
szük /65 db/ állandó kiállításainkon szerepel, Budapesten a Vajdahunyadvár- 
ban, a szécsényi /Nógrád megye/ Forgách-kastélyban, illetve a gemenci kirán
dulóközpont /Tolna megye/ bemutatóházában.

133 darab vadászfegyver külön csoportot képez, ezek a XIX. század végén és 
századunk elején kerültek a múzeumba az akkori törvénynek megfelelően a fő
szolgabírói hivataloktól. Többnyire vadorzóktól elkobzott házilagos készítmé
nyek, illetve a hivatal által selejtezett csappantyús puskác. A gyujteménycso- 
port érdekessége, hogy 6 db botfegyvert is tartalmaz, melyek igen divatosak 
voltak a századfordulón Magyarországon. Ez a gyűjteménycsoport állapota miatt 
/alkatrészhiányos, több különböző darabból összeállított, pótolt, korrodált 
stb./ nőm bemutatható.

Fegyvertörténeti sorrendben tekintjük át a gyűjtemény 150 darabos bemutatható 
törzsanyagát.

A középkori lószerszámokat 2 db számszeríj képviseli, mindkettő csont il
letve gyöngyházberakásos, késői renaissance ízlésű, feltehetőleg a XVII. szá
zadból származik, jól dokumentálva, hogy a vadászember a tűzfegyver elterje
dése után is előszeretettel Használta a hangtalan, jól hordó, könnyű nyilpus- 
kát.

Kanócos puska nincs a gyűjteményünkben, a hiányt kölcsöndarabból pótoltuk a 
bemutatóinkon, vadászati jelentősége feltehetően igen csekély lehetett a maga 
idejében /XIV-XV.sz./.

A már használatosabb vadászfegyvert, a keréklakatos puskát 2 darab képviseli 
gyűjteményünkben. Az egyik /XVI. sz./ u.n. hegedunyak-agykiképzésu, külső el
helyezésű lakatszerkezettel, a másik szekrénybezárt szerkezetű /XVII, sz./. 
Mindkettő igen díszes, berakásos,*ízléses darab.
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Az első általánosan elterjedt vadászfegyverből, a kováspuskából 19 darab van 
a birtokunkban. Neves mesterek jegyeit találhatjuk rajtuk: Moretta, Franz 
Bastarz, Inibausen, Le Fér Velencéből, vagy a francia fegyvergyártás felleg
várából, St. Etienne-ből több mesterdarab. Kiemelkedő érdekesség egy XVIII. 
sz-i hátultöltő, tízlövetű ismétlő kováspuska. 12 puska eredeti, több-keve
sebb restaurálási pótlással, 7 puska u.n. "balkáni", ami alatt mi a múlt szá
zad második felében készült, gazdagon díszített másolatot értünk. Egyrészük 
spanyol lakatszerkezetu, többségük francia lakattal készült. A kovás fegyve
rekkel egyidejű szélpuskákból /XVIII-XIX.sz. eleje/ 4 db vadászváltozatot ta
lálunk a gyűjteményben, kettő acélpalack-légtartályos tipusú, kettős tusába 
rejtett szélládás megoldás. Készítői a bécsi Georg Seifnner és Senger, a pan- 
csovai Blaschaty és a kassai Lechner.

A legfejlettebb elöltöltő fegyvert, a csappantyús puskákat 27 darabból álló 
csoport képviseli. A regensburgi Kuchenreiter, a prágai Lebeda, a londoni Jo- 
seph Manton - akiknek egy-egy puskája található ebben a csoportban - Európa- 
hírű fegyvermesterek voltak, de nevezetes a bécsi Sickander, a bécsújhelyi 
Hoffmann, a prágai Wlaschek, vagy a kitűnő pesti magyar Kirner cég, akik a 
gyűjteményünkben található többi csappantyús vadászfegyvert készítették.

A hátultöltésre való áttérés számos átmeneti tipusa és átalakítása közül fi
gyelemre méltó gyűjteményünkben két fegyver. Egy török Ízlésű, gyöngyházbera
kással borított, 1696-ban készült, feltehetően kovás lakatszerkezetű puska, 
mely valószínűleg több átalakítást kapott, az utolsót 1864-ben, amikor a cső- 
far levágásával, és egy Sntder csapózár felszerelésével hátultöltővé alakí
tották át, s így közel kétszáz évig lehetett használatban. A másik, amely Bo- 
govits Antal pécsi mester kisérletező tudását bizonyítja a múlt század köze
pén; egy "különkamrás" sörétes duplapuska, melynek csöve előre mozog, lehető
vé téve egy 30 m/m hosszú betétcső, - a "kamra" - felbillentését, töltését, 
csappantyús gyújtás mellett.

A hátultöltő fegyvereké megjelenése - mely ugrásszerű" fejlődést jelent a vadá
szatban is - a XIX. sz. közepétől két csoportra osztja a gyűjtemény időben 
következő puskáit. Különválik a golyós és a sörétes fegyverkategóric. Az előb
biből 54 db, az utóbbiból 32 db van a gyűjteményben. A golyós fegyvercsoport
ból 20 db egylövetű, közülük 10 db egycsövu, többnyire tömbzáras vadászfegy
ver . Itt találjuk a Monarchia sokszor emlegetett Werndl gerendelyzáras puská
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ját, és az egyéb mórion - oldalt, felfelé, lefelé - csapódó blokkzármegoldá- 
sokat /Wanzl, Krruka, Snider stb./. A tehetősebb monarchiabeli vadászok ked
velt, igényes golyós fegyverét, a süllyedő tömbzáras Henry-Martini puskát egy 
1880-ban készült karabély képviseli, az előbbre mutató, "zárdugattyús" egylö- 
vetueket a Vetterli-puska a 70-es évekből. A múlt század legjobb golyós va
dászfegyverei a kétcsövu, billenőcsöves "express" puskák voltak. Gyűjtemé
nyünkben két darab található: egy 10,5 m/m-es kaliberű "Leue Berlin jelzésű, 
és egy "Nowotny Prag" jelzésű 8,0 m/m-es. Az' egylövetű golyós fegyvereknél 
találjuk a testvérsport, a céllövészet 8 db remek darabját olyan nevezetes 
mesterjegyekkel, mint a bécsi Gasser, a zágrábi Dolezsál, vagy a pesti Zoller 
Mátyás. A múlt század második felében volt a fénykora nálunk a Polgári Céllö
vő Egyleteknek, melyeknek igen sok vadászember is tagja volt, nyilván innen 
a szépszámú gyúíjtés.

A golyós fegyvercsoport ismétlő kategóriájából 34 darabunk van. A legtöbb - 28 
darab - középágytáras. Néhány tipus bemutatóul: Mannlicher 1892, Mannlicher- 
Schönauer 1906, Savage 1899, Winchester 308 1903-bol, Walther-Zella MShlis 
1922) természetesen sok különböző Mauser-változat, néhány közülük kézműves 
kismester munkája is.

Az előágytáras ismétlőket 5 puska dokumentálja gyűjteményünkben. Például az 
előágyszános - a múlt századvég kedvelt "rángatós" puskája - Colt-Winchester 
1805-ből 408-as és 22-es kaliberrel, vagy a kengyelkufcs forgatásával ismétlő 
Mariin 1894-es modellje.

Tusatáras puskánk nincs, nyilván nem terjedt el Magyarországon, de érdekes da
rabunk egy dobtárás, peremszeges gyujtású revolverpuska. Feltehetően Ameriká
ban készült, belga belövési jellel látták el.

A gyűjtemény - már emlitett, 32 darabból álló - utolsó csoportja a sörétes 
vadászfegyvereké. Időrendben 2 db gyúrtűs /Dreyse/ fegyver áll az élen, mind
kettő az innsbrucki Peterlongo készítménye, damaszk duplacsövű, a XIX. sz. kö
zepe tájáról, fjremeszeges gyújtású - népi elenvezéssel "szögespuskának" neve
zett, vagy feltalálója után Lefaucheux-nek tisztelt - sörétes puskánk 5 db 
van: 3 St. Etienne-ben készült darab mellett egy rendkívül kecses, szép kivi
telű 16-os kaliberű puska "Unschuld Ede Pesten" jelzéssel, és Huzella Mátyás 
1890-ben már gyári csövekkel készült puskája.
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A sörétes duplapuskák sorában korábban használatos külsőkakasos rendszerből 
9 fegyverünk van. Időben 1860 körül Londonban, John Mantonnál készült fordó- 
csapos kengyelzárastól a századforduló Ferlachi manufakturális darabjain ke
resztül a "Lámpagyár Budapest" 1926-os süllyesztett kakasos puskájáig terjedt 
ez a csoport.

A kakasnélküli kategóriában 10 db fegyver található a gyűjteményben. A ma is 
ismert német, belga márkák /Sauer, Bayard/ mellett magyar fr^wcrt és néhány 
kismester munkáját őrizzük. További három sörétes duplapuskc vízszintesen hát
racsúszó blokkzár szerkezetű, merevcsövu fegyver /Darne, 1890/ tartozikK fenti 
kategóriához.

A sörétes ismétlő, illetve öntöltő kategóriát 6 db, a század elején készült 
fegyver dokumentálja: a mozgócsövíí rendszert 2 Browning és egy Winchester, s 
végül a súlyzáras sörétes fegyvert egy Koppenhágában 1911-ben készült Sjögren 
félautomata.

Gyűjteményünk kiemelkedő darabja egy váltócsövü /sörétes-gólyos/ puskakészlet, 
mindkét töltés készítéséhez az összes szükséges eszközzel, rendkívül finom 
kivitelben, eredeti tokban. Készítője a bécsi Maschek 1090 körül. A vegyescsö- 
vueket további 5 Drilling képviseli, Halleben és Suhlban készültek a század- 
fordulón.

A fegyvergyűjteményhez tartozik 19 pisztoly, illetve revolver, ha nem is szo
rosan vett vadászati eszközként, de mint sok vadászember előszeretettel hor
dott felszerelési tágyaként. A kis gyujteménycsoportban találunk kovás, csap
pantyús és forgópisztolyokat, kiemelkedő darab egy 1850 körül a londoni Adams 
cégnél készült elöltöltő, csappantyús forgópisztoly, tartozékokkal, eredeti 
tokban.

A puskákon kívül része a fegyvergyűjteménynek 36 db szurófegyver. Vadászkar
dok, vadászkések, - késkészletek. A legkorábbi darabok: egy 1795-ös jelzett 
barokk szarvasgyilok és egy ugyancsak 18.századi pandurkés. Zömmel a 19. szá
zad végén készültek, s egy-egy monarchiabeli uradalom vadászainak díszfegyve
reként , vagy használati tárgyaként szerepeltek.

A szúrófegyverek külön csoportja 5 db vadászlándzsa,.melyet a nagyvad, nálunk
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különösen a medve, a disznó elejtésénél használták a középkortól a 18. szá
zadig. Az elöltöltő fegyverek szoros tartozéka volt a lőportartó, mely ké
szülhetett szarvasagancsból, szaruból, bőrből, fából, fémből, különösen réz
ből, dísztelenül és tűlornamentizálva. Gyűjteményünk 40 darabja ahány, annyi
féle a 17 - 18 -19. századból.

Végül a tölténykészítő eszközök 104 darabból álló csoportja egészíti ki a 
fegyvergyűjteményt: a sörétkészítés, a golyóöntés, a tölténytöltés házilagos 
eszközei, melyek a 19. század elejétől szinte napjainkig voltak használatban.

Felszerelési tárgyak és a vadászati kultúra tárgyai: /vadásztáskák, távcsövek, 
tültényövek, vadászkürtök, csapdák, csalsípok, vadász-székek, kisebb pipagyííj- 
temények, dísztárgyak stb./ tartoznak a vadászati eszközgyujtemény anyagához, 
mely így összesen 615 darabot tart nyilván. Külön gyűjtemények részei a va- 
dásztémáju képzőművészeti alkotások, az érmek, a régészeti anyag.

Az itt tárgyalt gyűjteményen kivül még két, nem eredeti tárgyként nyilvántar
tott vadászati kollekció tartozik a múzeum vadászati főosztályának kezelésébe: 
egy többezer darabból álló trófea-, valamint az állatpreparátum gyűjtemény.
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NÉMETH JÓZSEF, A BATTHYÁNY-URADALOM "VADMESTERÉNEK" NAPLÓJA 
Lejegyezte: Dr.Domonkos János

A napló írója NÉMETH József /1895.X.12. - 1937. XII.14./, aki 1921. jan.]- 
től haláláig a körmendi dr.Batthyány-Strattmann László /majd fia/ hercegi u- 
radalmában szolgált. Előbb erdőőr, majd főerdőőr s végül "vadmesterként" te
vékenykedett. Az eredeti, kézzel írott naplóból dr.DOMONKOS János jegyezte 
le /rövidítésekkel/ a következőket:

I.fejezet /1895-19o3/
Atyám az újlaki István Majorban /Vas megye/ míködött, mint eidőőr a Bezerédy 
uraságnál. Léte nem volt valami irigylésre méltó, de azért nem éltek rosszul. 
Amikor én születtem 1895. okt. hó 12-én, négy főre szaporodott a család, mert 
édesanyám anyja élt és az Emerencz nővérem már 3 éves volt. öt éves koromig 
csak édes jó anyám karjai közt nevelődtem szerény, de kielégítő viszonyok 
közt. 1900 nyarán, mint 5 éves fiucska már őrizgettem az egy db-ból álló te
henünket. Ahogy emlékszem igen jő, szófogadó gyermek voltam, mert soha ki nem 
kaptam, sőt nagyon sok ajándékban részesültem. /.../

II.fejezet /1904-1907/
Amikor nyolc éves lettem, 1903. X. hó 1-én Felső-oszkóba /Vas megye/ kerültem 
Papp Istvánékhoz, s onnét iskolába járogattam. A tanítókisasszony nagyon sze
retett, mivel nagyon jó felfogásom volt és pár hónap múlva felküzdöttem magam 
oda, ahol a velem egyidősek tartottak, noha már ők a harmadik telet járták.
A következő év március havában kerültem haza, még pedig súlyos betegen és e- 
gészen a nyár elejéig betegeskedtem. /.../
Ez év őszén édesatyám átkéredzkedett a "Baksa"-nevu lakásba és ez által abba 
a szerencsés helyzetbe jutottam, hogy magunktól járhattam iskolába: Kám község
ben /Vas megye/. Kitűnő tanuló voltam, azért a tanítóm mindig nagyon szere
tett. Nyár folyamán pedig a kis marháinkat - már akkor három db volt - őriz
tem az erdőn. Reggel elhajtottam hazulról és csak este későn hajtottam haza.
Az ebédemet mindig magammal vittem, amit legtöbbször már az utón elfogyasz
tottam és estig a nélkül voltam. Az erdőn pedig vagy olvasgattam a kis marhák 
mellett vagy pedig szénát takarítottam. Ez így ment 1907 őszéig, amikor is a 
Jelihálás-i /Vas megye/ erdőőri lakba kerültünk. Innét már nem kellett isko
lába járnom, mert betöltöttem a 12. életévemet.



III. fejezet /1908-1913/

Amikor 1907 őszén űelihálásra kerültünk, édesatyámnak egy segéd-erdőőrt is 
kellett tartania: minden év első és utolsó három havában. Az első negyedév
ben aki volt, nem felelt meg, ezért aztán én vettem át ezen ügykört, ami an
nál is inkább imponált, mivel egy csinos 24-es Lankaster vadászfegyvert is 
viselhettem.
A legnagyobb odaadással teljesítettem kötelességemet, mert igazán mondva ra
jongtam az erdészetért. Május 1-től szeptember 30-ig, amikor nem volt szükség 
segédre otthon dolgoztam. Kaszáltam, kapáltam, aratni is elvoltam: két ízben 
a bakófai és egy ízben a jeli uradalomban arattam.
Mindezek mellett a könyveimet sem hagytam olvasatlanul. Szóval a könyvért e- 
pedtem. Oly energiával küzdöttem a tudományok megismeréséért, hogy amikor ő- 
rizgettem, szüntelenül csak olvasgattam és fényesen haladtam előre. Többek e- 
lőtt feltűnést keltettem azzal, hogy a földrajzot és a történelmet sokkal 
jobban ismertem mint sok iskolázott ember sem úgy, ezért arra kezdtem töre
kedni, hogy valami iskolára kerülhessek.
Fantáziám több féle pálya gyönyörűségein, de legjobban mégis az erdészetért 
rajongtam; miért is amikor elértem a 17. életévemet, örökké azon kértem édes 
szüléimét, hogy engedjenek pályázni a vadászerdői erdőőri szakiskolába való 
felvételért, amit meg is engedtek és az okmányok beszerzéséhez fogtam és a- 
mikor meglettek, elküldtem őket.

IV. fejezet /1914-1915/

1913. szept. hó 8-án megkaptam az értesítést, hogy a Görgényszentimre-i szak
iskola kétéves tanfolyamára föl vagyok véve.
Szept. hó 12-én útbaindultam. Könnyes szemekkel és síró ajakkal váltam el az 
édes otthontól, de annál nagyobb örömmel és akarattal mentem, mert erős meg
győződésem volt az, hogy ember lesz belőlem, már csak azért is, mert ezen ü- 
gyem a saját akaratomból; nagyobbrészt édesatyám akarata ellen történt. Ami
kor megérkeztem és feladták a felvételi vizsga kérdéseit - megfejtés céljá
ból -, hogy alkalmas vagyok-e ezen pálya megtanulására. Bizony igen nehezem
re esett megfelelően felelni, de mégis sikerült. És azután hozzá kellett lát
nom a legszorgalmasabb tanuláshoz, mert ott Erdélyben az 52 tanulótársam kö
zött én voltam a legképzetlenebb, mert a többi mind középiskolás völt, csak 
én nem járhattam ki rendesen még a hát elemit sem. De oly kitartóan és erős

2 3
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energiával tanultam, hogy amikor a végvizsgák voltak Vadászerdőn 1915. már
cius havában, tiszta jeles osztályzatot nyertem. Felülmúltam sok jeles gim
nazistát is.
1915. február hó 26-án Temesváron, az összes tanulótársaimmal együtt besoroz
tak katonának és e miatt a tanfolyamunk is megrövidült; t.i. szept. hó he- 
helyett már márciusban megtarották a végvizsgálatokat. A végvizsgáim jelesen 
sikerültek. A szakivzsgákat azzal halasztották el, hogy majd háború után egy 
havi előkészítéssel bocsátanak bennünket szakvizsgára. Mindezek után a leg
nagyobb örömmel keltem útra, hogy ismét viszontláthassam édes hozzámtartozói- 
mat, ami meg is történt 1915. április hó 4-én.
Idehaza a tavaszi munkálatokban segédkezve vártam a bevonulási parancsot.

V. fejezet /1915-1918/

1915. IV. hó végén megkaptam azon értesítést, hogy május hó 15-én Kőszegen 
kell jelentkeznem a 18. honvéd gyalogezred kiegészítő parancsnokságnál, mely 
napon reggel hűségesen útra is. keltem. Édes jó anyám siránkozása közben vál
tam el ismét szeretett otthonomtól, hogy ki vegyem részemet én is a nagy vi
lágháborúból. A Tóth malomig gyalog mentem és onnét a Gyulával együtt kocsin 
mentünk Rumba, hol víg mulatozás közben vártuk a 9 órás vonatot, melyen Szom
bathelyre, onnét a 11 óraival Kőszegre mentem, hol bejegyeztek bennünket és 
már, mint katona mentem Sopronba, hol az I.század II. szakaszába kerültem. 
Itten - elárulva azon katonai tudásomat, amelyet a szakiskolán tanultam - oly 
kezelésben részesültem, mint akik békebeli katonák voltak. Ezért már június 
hó 21-én be is osztottak a XII. menetzászlóalj I. századához és elindultam 
vele a harctérre, ahol a tábori ezred I. zlj. II. százada I. szakaszába ke
rültem és végig harcoltam egész Lengyelországot Niskától Kamaner Litovszkig. 
/.../

Sok megpróbáltatások között jutottunk el - a Búg folyón át - Kamaner Litovsz
kig augusztus hó 23-án. Innét visszajöttünk Kelet-Galiciába azért, hogy a 
jobbágyszárnyunkat is előbbre segítsük; de én a nagy, dicsőséges harcok kö
zepette 1915. okt. hó 9-én délelőtt 9 óra tájban, Rovnó előtt, egy ronda, mo
csaras erdő alján, rohamozás közben, a bal vállamra megsebesültem. Oly óri
ási erővel szuttyant át rajtam a golyó, hogy tán hármat is perdültem, amire 
elestem. Körülbelül 150 lépésről, gyalogsági puskából lőttek meg.
Fekvőhelyzetemben tapasztaltam, hogy a sérülésem ugyan súlyos, de nem veszélyes.



Karánsebesen a lábadozó osztagnál voltam december hó 23-ig. Innét nagyon tö
rekedtem, hogy szabadságra mehessek, de a sors inostohasága miatt akárhogy is 
okoskodtam sehogysem mehettem szabadságra. /.../

Mi, 10-asok két heti előkészület után, a lengyel nyeregben lévő sziléziai 
házban, t.i. az üreg jntra 2000 méteres nyergére kerültünk, ahol oly rettene
tes szigorúsággal kezeltek bennünket, hogy az előtt, ha valaki ezt mondta 
volna, azt feleltük volna rá, hogy bolond, hisz azt még egy állat sem birná 
ki. De bizony még nekünk, mint gyenge 20 éves fiacskáknak is ki kellett bir- 
ni. A rettenetes szenvedéseket leszámítva; elég jól éreztem volna magamat, 
mert a gyönyörűséges Tátra vidéken olyan elbűvölő életet éltünk, hogy mint 
fiatal katonák, nem is kívánhattunk jobbat. Fájdalom, de nem érezhettem jól 
magamat, mert édes jó szüleimtől mindig a legrémesebb hírek érkeztek, mivel 
akkoriban édesapám nagy betegségben szenvedett. De a legnagyobb igyekezetem 
dacára sem jöhettem haza szabadságra. /.../

/.../ A sielést kitűnően megtanulva, 1916. február hó 2-án, Poprádfelkan be- 
vagoníroztunk és a jött útvonalon érkeztünk vissza Karánsebesre. 7-én ott - a 
legnagyobb fájdalmamra - ismét nem a szabadságra, hanem a harctérre nyertem 
útlevelet. /.../ Egy napi pihenés után a kelet-galiciai Sumlány r̂ evíí faluban 
állapodtunk meg./.../

/../ Június hó 15-én délután 3 óra tájban egy váratlan kozák t^fnadás sikere 
miatt körülkerítettek bennünket és csak a magyar hősiességünknek köszönhet
jük, hogy nem kerültünk fogságba. Gáspár főhadnagy és Vukics zászlós vezetése 
alatt áttörtük magunkat az oroszokon és vakmerő elszántsággal rohantunk elő
re, amíg elértük a 10-es honvédek által elhagyott állásainkat és innét védtük 
magunkat elölről és hátulról is. Igen nagy veszélyben forogtunk, mivel telje
sen két tűz között voltunk és ráadásul még a Kuhalovka felől támadó német 
tuzből is kaptunk eleget. Itt nyertem Bronz Vitézségi Érmet azért, hogy én is 
egyike voltam azoknak, kik nem törődve a körül levő ellenség sokaságával, 
bátran osztogatva a szurony-döféseket s rohantunk előre,.hogy mielőbb elfog
lalhassuk a volt állásainkat. Ezen frontrészen harcoltunk augusztus elejéig, 
rettenetes sok megpróbáltatás közt, amig a szétvert 16. honv. gy. ezredhez 
nem nyertünk beosztást./../

/../ Augusztus hó utolján Halicson bevagonéroztunk és Sianki - Starisombor -
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Uzsok - Nagyberezna - Nyíregyháza - Debrecen és Nagyváradon át Kolozsvárig 
utaztunk, hol kiszálltunk és innét gyalog Apahida - Magyarrégen és Szászré- 
genen át a Görgényi hegyek dél-keleti lejtőire, Soropházához kerültünk, ahol 
én, mint a hely jó ismerője nagy és fontos feladatokat oldottam meg, miért is 
a tizedesi rangot kaptam.
Hogy miért voltam ismerős azon a tájon, az onnét ered, mert az erdészeti 
szakiskolát Görgényszentimrén végeztem és Soropházán nagyon sokat jártam, úgy 
szintén arra az összes erdőkben ismerős voltam. /.../

/.../ Okt. 8-án megkezdtük dicsőséges előrenyomulásunkat a fenséges szépségti 
Gzékely-földön t.i. Szászrégen, Etéd, Székelyudvarhely, Csíkszereda,Zfögöd, 
Csíkszentkirály, Csíkszentmárton, Aklos csárda, Virágoskerti fűrésztelep és a 
Magyaroson keresztül a legjobb életmódok mellett^ miután mindenütt nagyon sok 
háziállat, kenyér, bor és szép nők szolgáltak részünkre prédául, folyt le 
mindaddig, amig Magyaroson túl az 1029.sz. magaslaton a románok ismét fölvet
ték velünk a harcot. Itt több napon át a legj.gászibb közelharcokat vívtuk.
Mig 1916. november hó 1-én azt a parancsot kaptuk, hogy zászlóaljunk szállja 
meg az 1001.sz. magaslatot. Fura helyzetbe kerültünk, mert teljesen összeköt
tetés nélkül kellett a legnagyobb bizonytalanságban kitartanunk; az ellenség 
gyakori támadásai közben. De mi, bátor Carap századunk itt is megállta a he
lyét, mindaddig amig be nem következett az a szomorú december 30-a, amikor 
oly pontosan belőtt bennünk a muszka, hogy minden lövésre repültek az emberek 
a levegőbe és mint húscafatok lógtak le az ősi időkből visszamaradt óriási 
bükkfákról.
Amikor ezen iszonyú ágyutííz alábbhagyobfc hevességéből, jónak láttam számba- 
venni szakaszomat. Arra a siralmas valóságra találtam, hogy a 40 főből álló 
szakaszomból csak nyolcadmagammal maradtam meg. Ezért kénytelen voltam kitér
ni a támadás elől, vagyis visszahúzódni és állást foglalni a söverjesi tető 
keleti lejtőjén, ahová több segítő csapatot is küldtek.
Itt szenvedtem* - 1917. január hó 1-ig - a tél teljes hidegében: köpeny, sá
torlap és pokróc nélkül, mert ezeket az előző harcoknál elvesztettem. Aludni 
csak a tűz mellett lehetett egy kicsit. Ott is a legnagyobb kínszenvedésben, 
mert amig egyik oldalam meg akart sülni, addig a másik majdnem megfagyott.
A szemeimet meg a füst ölte annyira, hogy amikor el kellett távozni a tűz 
mellől, teljesen vak voltam néhány percig, amihez még a nagy fájdalom is hoz
zájárult. Igazán ezek 'á napok oly iszonyatosak voltak rém nézve, melyek után 
nem tudom elhinni, hogy ezen szenvedéseknél még kínosabbak is létezhessenek
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ezen a földön.Itten kaptam az Ezüst Vitézségi Érmet és a szakaszvezetői ran
got azért, hogy e borzalmas viszonyok dacára is többször kimentem járőrbe és 
hoztam be ezen frontrészen az első szibériai orosz foglyokat; és, hogy én ta- 
áltam meg az összeköttetést a csobányos völgyében lévő II. zászlóaljunkkal. 
/.../
(1917) Április hó közepe táján 21 napi szabadságot kaptam, ami igen nagy örö
mömre szolgált, már csak azért is, mert eddig 22 hónap telt el anélkül, hogy 
édes hozzátartozóimat láthattam volna. /.../

/.../ Augusztus hóban nagy harcaink voltak az oláhokkal és én is részt vettem 
10-án egy borzalmas roham-támadásban, ahol újólag Ezüst Vitézségi Érmet és az 
őrmesteri rangot nyertem./.../

1917. október havában váratlanul áthelyeztek az akloscsárdai táborparancsnok- 
sághoz és megbíztak a 39. honv. gyaloghadosztály körletére az erdészeti és 
vadászati ügyek vezetésével. Teendőm abból állt, hogy a hadosztály részére 
szükséges építkezési tüzelési angyagokat beszerezni - és ahol mód volt rá - 
a közelben lévő erdőkből kitermeltetni. És néha az általam észlelt szarvasokra 
odavezetni a méltóságos Hadfy Imre altábornagy urat, és ha sikerült egy-egy 
viaskodó bikát terítékre hozni, azonnal megajándékozott egy skatulya Memphis- 
sel és egy üveg konyakkal. Dolgom egészen kedvemre való volt. Olyan urat csi
náltak belőlem, hogy sok magasrangu tisztnek nem volt nagyobb tevékeny hatás
köre. /.../

/.../ 1918. ápr. 22-én Berecskén bevagonéroztunk és Sepsiszentgyörgy, Kovász-
na, Brassó, Medgyes, Fogaras, Piski, Arad, Szeged, Baja, Bátaszék, Kaposvár,
Csáktornya, Prágerhoff, Marburg, Frusensfonte, Briksen, Bozen, Trient és Per-
ginen át Vattaróra, t.i. az olasz front egyik fő gyűjtőpontjára kerültünk, a-
hol egészen junius hó 10-ig voltunk kiképzés végett: az olaszok elleni nagy
akcióra. 10-én délután 2 órakor elindultunk és Gorbenáre, Rover, Vezzena,
Pusterle, Asszavölgy és Ghertellén keresztül Assiágó délnyugati bejáratához /rendeltettünk. Útközben Monte-Rovernél, általános meglepetésünkre, 11-én vir
radóra, oly hóförgetegben és bokán felül érő hóban meneteltünk, hogy mi, ma
gyar fiuk nem birtuk elképzelni, hogy junius hó 11-én hogyan lehet hó, pláne 
Olaszországban? Megmagyarázták, hogy oly magasságban vagyunk, ahol már a ha
vasi növények tenyésznek /2500 m magasan/.
Amig Vattarón voltunk, én mint a zlj. postása működtem és minden nap Gherte-
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lére, a tőlünk 60 km-nyire lévő 90.sz. tábori postahivatalba jártam postát 
föladni és fölvenni. Ezen utat mindig drótkötélpályán tettem meg, ami nagyon 
idegölő volt, hogy sokszor elkeseredésem egészen egyenlő volt az életuntság- 
gal. Néha 4-500 méter magasságban állt meg velem és a havaseső meg esett: majd 
úgy fagytam meg benne. Assiágónál rajvonalba kerültünk, ahol megértük azt, a- 
mit az orosz és román frontokon nem is képzeltünk. Lehetetlenség kellően leír
ni azt, hogy mit szenvedtünk ott azon a fennsíkon, ahol oly óriási mennyiségi 
ágyú és mindenfajta szörnyű öldöklő gépezet állt egymással szemben. És lega
lábbis minden kilóméterszéles harcvonalra jutott 100.000 ember. /.../

/.../ Telvéről szeptember hó derekán kaptam 21 napi szabadságot amit itthon, a 
legeslegjobb élvezetek közt töltöttem el. Október 10-én ismét visszakerültem, 
de már nem várt rám semmi különös eset, mert a zászlóaljunk legénysége október 
31-én megtagadott egy ellentámadást és a tisztek színbeli ellenére /amúgy a 
legnagyobb örömükre/ elindult hazafelé, de nagyon okosan történt, mert épp ak
kor már teljesen le voltunk verve és csak azt nyertük volna, hogy fogságba 
hurcolnak bennünk, vagy pedig hősi halottak lettünk volna.
Vagyis akkor kezdődött meg az a világhírű hátrálásunk, ami édes hazánk teljes 
romlását hozta maga után. /.../

VI. fejezet. Civil korom a világháború után

Idehaza elég finomul ment sorsom, de mégsem éreztem magamat jól, mert a sors 
oly mostoha volt hozzám, hogy nem érvényesíthettem hosszú ideig a szaktudomá
nyomat, hanem kénytelen voltam meghúzni magam itthon csak azért, hogy meg le
gyen a mindennapi kenyerem és ruházatom. Érzésem igen rossz volt, mert a szép, 
a reményeim nem teljesültek. Szóval állásba nem birtam jutni és csak édes szü
léimre voltam utalva, hogy csak valahogy tengődhessek ebben a búval bélelt vi
lágban. Tél folyamán az erdei teendőkben segédkeztem atyámnak, a többi időszak
ban pedig a kisgazdaságunkban foglalatoskodtam. Szóval ilyen viszonyok közt 
értem meg 1919. október hó 11-ét, amikor is betöltöttem a 24-ik életévemet és 
túlhaladtam kiskorúságomat.

VII. fejezet

1919. október 12-től 1920. április 20-ig méltóságos Gróf Ambrózzy Migazzi Ist
ván kami erdejét kezeltem s ezen idő közben, január hóban Szombathelyen letet
tem a szakvizsgát, jó sikerrel. /.../
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November hó 1-én ismét bevonultam, de már csak 9 nap kellett ott lennem, 
mert akkor véglegesen leszereltem. Leszerelésem után, folyó év végéig a Beze- 
rédi kitermeléseit vezettem és a vármegye részére szállíttatott 40 vagon a- 
kác-hasábfát fuvaroztattam és a vagonokat intéztem. /Sok okoskodásba került, 
mivel mind a fuvarerők és mind a vasúti kocsik beszerzése nehézségekbe ütkö
zött. Továbbá a kifizetések fehérpénzzel történtek és azt senki sem akarta 
elfogadni./

VIII. fejezet
1921. év január elsejével főméltóságu dr.Batthyány Strattmann László herceg 
körmendi uradalmába léptem állásba, hol olyan helyzetbe kerültem, hogy komo
lyan kellett foglalkoznom a nősülési gondolattal, ami elég sok fejtörést oko
zott, miután nem volt tiszta ismeretségem olyan nővel, kit hajlandó lettem 
volna élettársul választani, de ez sikerült 1921. húsvét hétfőjén; akit - 
Csizmazia Margitot - f.év julius hó 6-án oltárhoz vezettem és azóta tűrhető 
viszonyok közt élünk.
Szolgálatba léptemkor az Erdőhivatalba nyertem beosztást', ahol 1921. október 
7-ig voltam. Azután a Nádasdi Nagyerdő Malomó-i védkerületét nyertem el, ahol 
jelenleg is ambícióval működöm, csak a rém drágaság miatt vannak nagy aggo
dalmaim.
1922. április 5-én hajnalban feleségem egy kis leánygyermeket szült, ki a 
szentkeresztségben Aranka nevet nyerte. így a már 3 tagból álló család és egy 
szolgagyerék fenntartásáról kellett gondoskodnom.
Ami a szolgálati helyzetemet illeti, elég nagy hatáskörrel és óriási felelőség
gel vagyok felruházva, s feljebbvalóim teljes bizalmát bírom. Eddig - némi 
kis sikertelenségektől eltekintve - elég sikeres tevékenységeket produkáltam.

Sok hivatási és anyagi küzdelmek mellett mégis tűrhetően megy a sorsunk, hogy 
nem valami boldog és nyugodt az életünk folyása, inkább a rossz politikának, 
vagyis hazánk nyomorúságos helyzetének lehet betudni. Az óriási drágaság és 
rossz gazdasági viszonyok mellett is örömmel tapasztalom, hogy mindig könnyebb 
és könnyebb a megélhetés. Igaz, hogy még nagyon sok minden hiányzik ahhoz, 
hogy teljesen megelégedettek lehessünk, már annál is inkább, mivel még mindig 
nem ruházkodhattunk és nem élhetünk úgy, amint társadalmi állásunk megkívánná. 
De ismerve az életből annyit, hogy ezen a földön teljes megelégedettség huza
mosabb ideig nem létezik senkinek sem.
1924. III. 1-én már 4 db szarvasmarhánk és 7 db kis-disznónk van, a kenyerünk
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is elegendő és a zsiradék is futja. A ruházatunk is tűrhető, csak az egészség 
nem valami jó. Továbbá a rossz szomszédi viszony, a rossz és szófogadatlan 
szolga, továbbá a sok kellemetlen időjárás miatt nem érezzük magunkat jól. A 
kis Ancikánk 2 éves és szépen fejlődik. /Eddig: 1924. VI. 20./ /.../

Az 1925. év nagyon keservesen ért bennünk, miután több mint 5 millió Korona 
az adósságunk, melyből február hóban 2 milliót letörlesztettünk, a többi ma
radt. A rossz terméskilátások és a sok baromfivész ez évben is állandó ré
szünkre, miért is a legcsekélyebb kilátásunk sincs arra, hogy az évben már 
némileg könnyebben élhessünk, sőt egész keserű az életünk ez után a sok anya
gi gond annyira megterhelt bennünk, hogy semmi örömünket sem lelhetjük ezen a 
földön.
Ami a szolgálati helyzetünket illeti: nagyon meg vannak elégedve velem a föl- 
jebbvalóim és teljesen kiérdemeltem a legnagyobb bizalmukat, miért is sokkal 
nagyobb hatáskörrel vagyok felruházva mint a többi erdőőrök. Most már a java
dalmazásom is megfelelő volna, ha a marha- és baromfi-gazdaságomhoz tiírhető 
szerencsém volna.
De fájdalom abszolút semmihez nincs szerecsém; sem állathoz, sem terméshez. 
Feleségem sajnos nem bizonyult valami jó gazdaasszonynak; nem tud sem barom
fiból, sem tejhaszonból, sem kerti termelésből hasznot hajtani, miért is ál
landó köztünk a viszály, amiatt, hogy nem látom el kellően pénzzel és nem 
bir mindjárt magán segíteni, ha valamiben megszorul. A kis Ancikánk elmúlt 3 
éves, szép, egészséges, okos lány, csak az bánt, hogy az anyja nem birja ked
vemre öltöztetni és oktatni. Jelenleg 3 db felnőtt szarvasmarhánk, 5 db disz^ 
nőnk és 40 db baromfink van, de az adósság több mint 5 millió Korona és hozzá 
még a terméskilátás is rossz. Az élet jelenleg keserves és bánatos, sok a 
hiány mindenben. /Eddig 1925. VI.13./ /.../

Forrón szeretett és soha el nem felejthető édes jó Anyám, ki egész életében 
oly sokat szenvedett gyermekeiért: 1925. nov. hó 5-én meghalt. A tíil sok ki
fizetések annyira fölemésztették az összes bevételeinket, hogy a télre csak 
nagyon gyengén birtünk fölruházkodni. Ruházatra 3 és fél milliót, adósságtör
lesztésre 2 milliót, hizlalási anyagért másfél milliót és egyebekért 2 milli
ót, összesen 7 milliót fizettünk ki és mégis tartozunk még másfél millióval. 
Szóval az 1925. esztendő sem zárult részünkre kedvezően, mert még mindig sok 
hiányunk van háztartási és ruházati cikkekben sőt még másfél millió készpénz 
tartozásunk is maradt. /.../
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Amint látszik a folyó év nagyon szerencsétlen részünkre. Már eddig is sok a 
balszerencse: pld. egy borjú, egy szép disznó, több majorság elpusztult, az
tán 28 db réce /kácsa/ tojáson is hiába ült a kotló, mert egy sem kelt; pedig 
2500 Koronás tojások voltak. Továbbá a fegyverem agya is eltörött, mely he
lyett 300.000 Koronáért készítettek újat. Jelenleg a terméskilátások is rosz- 
szak. Aztán a hazai események is oly rettenetesek, hogy teljesen elkesentoen 
hatnak ránk. Különösen az én családommal történtek katasztrofálisak... Az a- 
nyagi gondjaink is kétségbe ejtők, már annál inkább is, hogy bevételeink a 
mindennapi szükségleteinket sem birják fedezni. Hát az adósságainkat miből 
törlesztjük? És miből pótoljuk hiányos ruházatunk?! Több mint 3 millió az a- 
dósságunk és legalább 10 millió kellene a nélkülözhetetlenek beszerzésére! 
Szóval jelenleg homály fedi a macsból való kivergődésünk mikéntjét. Az egész
ségi és szolgálati viszonyaink jelenleg turhetőek.
Ismét családi szaporulat ellőtt állunk, igy elég sok az ok a kétségbeesésre, 
de bizva Mennyei Atyánk kegyelmébe, majd csak jóra fordítja szánalmas sorsunk. 
/Eddig 1926. V. hó 3-án./ /.../

Legnevezetesebb esemény életünkben jelenleg az, hogy ma megszületett a máso
dik magzatunk, t.i. kisfiú, kinek neve Zoltán lesz. Anci ma 4 és fél éves 
múlt. Sorsommal nem vagyok teljesen megelégedve. /Eddig 1926. X. 6-án./
Ma is csak keseregve folytathatom élettörténetemet, mert oly rám sok szeren
csétlenség ér, hogy egyáltalán nincs parányi örömben sem részünk. A kis mar
háink betegek, a baromfiakat a karvalyok részelik, az apróság is t(jl rossz. A 
kis gazdaságunk sem kecsegteti a rossz időjárás. Adósságunk közel 200 Pengő, 
ruhátlanok vagyunk. Szóval semmihez szerencsénk nincs, így egész őrülésig va
gyok a keserűséggel. Jelenleg aztán igazán nem birom elképzelni, hogy miként 
fogunk ebből a rettenetes nyomorból tiszteségesen kivergődni. Még ily szomorú 
állapotban soha sem értek a szent húsvéti ünnepek. /Eddig 1927. IV. 13./
Már hatodik borgyúm pusztult el. A rossz időjárás miatt termésre kilátás 
nincs. A tyúkok egyáltalán nem kotolnak. Bevétel semmiből. Teljesen ruhátla
nok vagyunk. A nyomorunk napról napra nő. Szóval igen, igen keserves viszo
nyok közt tengődünk. Remény sincs. /Eddig 1927. V. 3./
Kölcsönökből tengődünk. Rossz gazdasági viszonyok és az állandó balszerencse, 
továbbá a túl strapa és hűséges szolgálat dacára semmi elismerés. Mindezek e- 
rősen befolyásolják elkedvetlenedésemet, miért is jelenleg nagyon vigasztalan 
a helyzetem. /Eddig 1927. VI.9-én./ /.../
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Több mint 6 és fél évi hűségei.? és odaadó szolyálatom dacára, meg mindig nem 
méltányolják a szakiskolai végzettségemet és háromszor akkora védkerültem 
van mint a többi erdőőröknek, mégsem kapok több fizetést, mint ők. Továbbá 
nincs szerencsém egyáltalán semmihez. A családi boldogságom is hiányos. Anya
giakkal is küzdők. Hiányzik legalább 1000 Pengő ahhoz, hogy megfelelően föl
szerelhetném magamat a továbl küzdelemhez. Ezek mind olyan lesújtóan hatnak 
rám, hogy abszolút semmi örömöm sincs az élethez. Csak a kisgyermekeimhez va
ló ragaszkodásom és az Istenben való bizdolmam tartják bennem a lelket. /Ed
dig 1927. X. 1-én./ /.../

Újság annyi, hogy f. év január 1-től főerdőőrré vagyok kinevezve, de a fize
tés-javítás csak 10 Pengő havonként. Egészségünk tűrhető, szerencsénk nincs. 
/1920. 1.17./ /.../

/ /Sorsunk mostohasága még mindig tart. Termésünk túl gyenge. Úgy a termésben, 
mind a baromfiakban sok kárt okoztak a vadak. Egy szép és jól idomult vadász
kutyámat elgázolt az autó. Semmi kiadósabb szerencsém nem volt. Adósságunk ma 
is 400 Pengő. Örömben és boldogságban részünk nincs. Egészségtelenek vagyunk. 
Apánk is nálunk surlódik. A kis Ancikánk Kámban van apósoméknál iskolán.
Ami a szolgálatomat illeti nem panaszkodhatok. Teljesen meg vannak velem az 
uraim elégedve s én is ővelük. /Eddig 1928. XII. 15-ig./ /.../

Az 1929. év is túl aggodalommal telve zajlott le. Több mint 250 Pengő az a- 
dósságunk; hozzá még: úgy a ruházatunk, bútorzatunk és a gazdasági felszere
lésünk is erősen hiányos, pedig ebben az évben a kis anyai judomat is kézhez 
kaptam /600 Pengő/, de a sok vadkár és az állatokhoz szerencse nem levése mi
att vagyunk oly nagy adósságban.
Ebben az évben csináltattam egy méhest, 3 db hármaskaptárt; vettem egy ke
rékpárt, a többi kiadások mijid a ruházkodásra és konyhára emésztődtek föl.
/... /

Az 1930. év sem hozott semmi jót részünkre, sőt a túl silány termelés, disz
nó- és marha vész miatt legkevesebb 400 Pengő kár ért bennünket. /.../

Az 1931. év túl siralmas viszonyok közt ért bennünk. Feleségem súlyos beteg. 
Magam és a gyermekek is gyengélkedünk. Egy db tehenünk elpusztult. Termésünket 
a vadak megsemmisítették. Úgy a disznóknak, mind a marháknak ára nincs. Bévé-
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■tel nincs. Kiadás volna, de nincs miből, azért túl lerongyolódtak és elkese
redettek vagyunk. /1931. VIII. 9./ /.../

Állatállományunk 3 tehén, 2 borjú, 1 disznó, 4 süldő, 10 malac, 20 tyúk. A 
szolgálati helyzetemre nincs okom panaszkodni, csak az egyéni szerencsétlen
ségem túl nagy, mi miatt nagyon el vagyok keseredve. Az ország is jelenleg túl 
katasztrofális helyzetben van, mi miatt túl sokat vagyunk siralmas helyzetben. 
/Eddig: 1932. III. 3./
Az 1932. esztendő is túl aggodalmas volt részünkre, mert én személyileg nagyon 
veszélyeztetve voltam egy elvetemült vadorzó banda miatt, de 1932. okt. hó 9- 
én este negyed 7 órakor véres harcból szerencsésen megmenekültem. A banda feje 
Kugler Dezső budafai lakós pedig halálos sebet kapott. A helyettese pedig - 
mivel ránk lövöldözött - s ő a Földes erdőőrt meg is sebesítette. 4 évi foghá
zat kapott. A többiek meg már nem oly elvetemült gazemberek.
Anyagilag is túl rosszul állunk. A kismarhákat is el kellett pazarolni, mert 
én mint vadmester Körmendre kerültem, hol marha-tartás nincs. Jelenleg sok az 
adósság és mégis ruhátlanok és sok minden hiányzik is; hogy mit hoz a jövő, 
jelenleg nem tudhatjuk. Annyi bizonyos, hogy ilyen viszonyok közt és ilyen fi
zetései borzasztó nyomornak nézünk elébe. /Eddig 1933. II. 5-én./

Ma is csak panaszkodhatom, mert sem boldogságom sem pedig jólétem nincs. Tiíl 
nagyok úgy anyagilag, mint lelkileg a gondjaim. Az egész életem örökös csaló
dások láncolatából áll. Apám 1934. VI. 3-án tragikus véget ért: Köveskúton a 
Lajos öcsémnél az erdőn bele széldült a kútba. Hiányos a fölszerelésem, ruhá
zatom, egészségem és még készpénz adósságom is több mint 300 P. Sorsom mosto- 
hasága miatt nagy az elkeseredettségem. /Eddig 1934. jun. hó 10-én/.
1935. febr. 1-től a havi kp. fizetésemet 43 p.-ről 60 p.-re emelték föl. Szol
gálati beosztásommal és a följebb-valóim jó indulatával teljesen meg vagyok e- 
légedve, csak a sorsom mostohasága túl nagy, mivel egyáltalán nincs anyagi 
szerencsém. Óriási sok a hiányom úgy a ruházatban, fegyverzetben, edényzetben, 
gazdasági eszközökben, mint az egészségben és szerencsémben. Teljes megelége
dettségem csak abban az esetben volna, ha valami csodá révén cca. 2000 p. so- 
ronkivüli fedezethez jutnék, hogy az igen hiányzó eszközöket és a családi ké
nyelmet megszerezhetném. /.../

Ha mindezek megvolnának és jó egészség uralkodna nálunk, továbbá a feleségem 
és a gyermekeim óhajtásom szerint tudnának viselkedni, boldognak érezném maga
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mát, de igy szomorú és életunt vagyok. /Eddig 1935. IV. 1-én./
1935. IV. 1-től 1936. III. 22-ig az életsorsom abszolút semmit sem javult, 
sőt romlott, mivel gyermekeim nevelését és ruházkodását nem tudom úgy telje
síteni, amint óhajtom és az anyagi helyzetem folyton csökken a helyett, hogy 
némi javulást érezhetnék. A jelenlegi legnagyobb aggodalmaimat az alábbiak o- 
kozzák. Adósságom kp. 300 P., ruhátlanok vagyunk. Hiányos a fegyverzetem és 
minden felszerelésem. Hiába a fáradságom, hiába a jellemességem, én csak kol
dus vagyok. /1936. III. 22-én./
1936. III. 23-tól 1937. II. 17-ig az életsorom csak úgy mint ez előtt. Öröm 
és jólét teljesen távol van tőlünk. Sok a gond, az adósság és a csalódás min
denben. /1937. II. 17-én./
1937. II. 18. - 1937. VII. 24-ig. Sokat betegeskedtem. Sérvvel operáltak. A 
gyerekek, különösen Anci nagyon rosszul viselkedett, üröm és jólét hiányzik s 
így keserű az életem. Még ma is csak lábadozó vagyok. /Eddig 1937. VII. 24- 
én./

+ + +
Németh József 1937. dec. 14-én, betegség következtében Körmenden meghalt. Ott 
is temették el.
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A WINDISCHGRáTZ-TRüFEAGYUJÍEMÉNY 
Kotlnr Karoly

Franz Joseph Windischgratz herceg 1904-ben született Prágában. Apja Ottó Win- 
dischgrátz, csehországi földbirtokos - oldalagi rokona csak a magyarországi 
hírhedt Windischgrátz-eknek anyja Rudolf trónörökös lánya, Elisabeth. Csehn 
országban nevelkedett, első vadászlépéseit itt, és Lengyelországban tette meg. 
A 30-as években többször járt Magyarországon vadászni, a békési Wenckheim-bir- 
tokon, a Tisza mentén, a dunántúli Doboson. Ezek a vadászatok mély nyomokat 
hagytak benne, s később kedves emléket jelentettek.

1934-ben megnősült, egy belga grófnőt vett el feleségül. 1945-ben - miután 
Csehszlovákiában és Németországban is államosították a birtokait - Belgiumba 
ment, és belga állampolgárságot vett fel. Rövid idő múlva - családi okok miatt
- Afrikába utazott. Kenyában telepedett le, ahol szűkös anyagiak késztették 
arra, hogy hivatásos vadász munkát vállaljon, "white h'unter" volt, és így 
kszdte megalapozni Afrika-gyujteményét.

Később tehetősebb ember lett. Anyja után, aki 1963 Ausztriában halt meg, örö
költ is - és megvásárolta a Nairobi melletti Langatában a híres Joy Adamson- 
féle házat, kertet. Itt élt haláláig és itt helyezte el egyre szaporodó tró- 
feagyiTjteményét. Vadászvendégei meghívására járt Indiában, majd a 60-as évek 
második felétől vendégvadász volt Magyarországon is. Vadászemlékei olyan meg- 
kapóak mind az új élmények terén, hogy 1969 májusában úgy döntött, hogy gyűj
teményét a magyar nemzetnek ajándékozza. Időközben bekövetkezett halála miatt 
a gyűjtemény csak a hagyatéki- és vámeljárások, szállítási nehézségek leküz
dése után 1985. március 5-én érkezett meg Magyarországra.

A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium döntése alapján az anyag a Ma
gyar Mezőgazdasági Múzeum tulajdonába került, s annak vadászati gyűjteményé
ben vettük nyilvántartásba. Első kiállítási helye, a helyi tanács és társadal
mi szervek kérése alapján a keszthelyi Helikon Kastélymúzeum lett. Helyhiány 
miatt csak az anyag egy jól megválasztott válogatása került 1986-ban a nagykö
zönség elé, reprezentativ helyen, a Festetics kastélyban. A teljes gyűjtemény
- a múzeumi szakemberek irányításával - konzerválásra került és a megfelelő 
feltételek biztosításával a kastélymúzeum letéti raktárában nyert elhelyezést.
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Windischgratz trófeagyujteménye 267 darabból áll, a fajok száma összesen 32.
A legjelentősebb a 24 fajjal és 149 egyedszámmal képviselt afrikai trófeák 
csoportja. 5 pár elefántagyar és 5 orrszarvúxtülök áll a gyűjtemény élén. A 
nagyragadozókat 13 oroszlán- és 7 leopárdbőr képviseli, többségükben kitö
mött fejjel. Külön érdekesség 1 db gepárdbőr, ugyancsak kitömött fejjel, és 
1 db karakal - "sivatagi hiúz" - teljes preparátum formájában.

15 faj képviseli az afrikai antilopok és a gazellák családját. Nevezetesen:
3 nagykudu, 11 kiskudu, 3 jávorantilop /Eland/, lóantilop /Roan/, 1 fekete 
lóantilop /Sabel/, 2 Lichtenstein tehénantilop, 1 Hunter tehénantilop, 3 ná
di antilop, 5 bozótantilop, 7 impala, 6 kardszarvú gazella /Oryx/, 10 zsi
ráfnyakú gazella /Gerenuk/, 10 Grant gazella, 5 Grant-Roberts gazella és 14 
Thomson gazella található a gyűjteményben. Ebből 8 antilop-, illetve gazel
la trófea kitömött fejként preparálva.

Az Afrika-anyag önálló csoportja a 29 darabból álló bivalytrófea-gyűjtemény.
A 28 kafferbivaly^szarv mellett a gyűjteményben az afrikai vadmarhákat egy 
ritkaságszámba menő szudáni-, vagy magyar elnevezéssel - rövidszarvú bivaly- 
trófea képviseli.

Két varacskosdisznó-agyarpár és egy Tanzániában, a Niagara-tónál lőtt és ki
tömött vidra tartozik még az Afrika-anyaghoz.

Az indiai anyag szám szerint /19 db/ és fajokban /5 faj/ nem gazdag, de igen 
látványos. Az állatvilág legfélelmetesebb ragadozójából, a tigrisből 8 pél
dány van a gyűjteményben. 3 teljes tigrisbőr kitömött fejjel és 5 fej külön.
A fejekhez tartozó bőrökből egy ágytakaró is készült. Két örvösmedvebőr és 
az indiai- vagy másnéven kecskeszarvú antilop trófeájának két példánya - az 
egyik preparált fejen - tartozik még ehhez a csoporthoz. A szarvasféléket 
két indiai faj a szambár-, és az axisszarvas 6 db agancsa képviseli.

Jelentős a trófeagyűjtemény európai része is. Három vadfajból és 99 egyedből 
áll. Nevezetes a két - a Hargitán /Románia/ lőtt - barnamedvebőr, melyek kö
zül az egyik világrekord volt 1939-ben. Az őzagancsok száma 90. Ebből 66 da
rabot 1928-1939 között zsákmányolt; 7 darabot Magyarországon, 9 darabot Cseh
szlovákia és Németország területén, továbbá 50 darabot Lengyelországban. A 
60-as és 70-es évekből 24 őztrófea származik, túlnyomó többségükban Magyaror-
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szagról, ebből 6 arany- és 2 bronzérmes. A gyűjteményt a gímszarvas csoport 
egészíti ki. Egy közülük 1937-es elejtésíj és a Lengyel Kárpátokból szárma
zik, /202 Nadler pont/ további 5 szarvasagancs 1970 és 1977 között Magyaror
szágon lőtt bika trófeája. /Egy arany- és egy ezüstérmes./

Számos trófea mellékleteként megtalálható a gyűjteményben a világranglista 
a "Rowland WarcT s" azonosítási jegye, előkelő -, vagy éppen rekordhelyezé
sekről tanúskodva /szudáni bivaly, lóantilop, oryx, gerenuk, orrszarvú stb./

A gyűjtemény alkalmas arra, hogy megfelelő adaptációval /térképek, fotódoku
mentációk, élettér-információk stb./ tudományos és egyben ismeretterjesztő, 
látványos, nagy közönségsikerre számító kiállítást rendezzünk belőle. Remél
jük, az illetékesek megtalálják a végleges kiállítási elhelyezés lehetőségét, 
hogy vadászati kultúránk új színfolttal gazdagodjon.
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VADÁSZATI FELÜGYELŐI JELENTÉSEK 1946-BÖL 
Dr. Nagy Domokos Imre

Az alábbiakban közzéteendő dokumentumokat 1 9 ^ -ben találtam, amikor a Nimród 
és MAVOSZ történelmi munkabizottságának tagjaként az utolsó negyven év vadá
szattörténetét kutattam. Azonban hamarosan rájöttem, hogy az anyag legérdeke
sebb részének felhasználására nem kerülhet sor, és így végülis a több boríték- 
nyi cédul*a és a vastag dossziényi xerox-másolat felhasználatlanul maradt ak
kor.

Az 1945-49 között működött vadászati felügyelői hálózat szervezetéről, a 
felügyelők működéséről vajmi keveset tudunk. A magyar földművelésügyi igazga
tás történetéről szóló munka igen röviden intézi el a kérdést:
"A vadásztársaságok ellenőrzésére, a vadtenyésztés és a vadászat előmozdításá
ra a földművelésügyi minisztérium megyei, illetőleg járási vadászati felügye
lői állásokat szervezett. A felügyelők a törvényhatóság első tisztviselője e- 
lőtt fogadalmat tettek."^
A korábbi időszakot tekintve igen alapos díszmu - szerintem nem véletlenül - 
szintén igen röviden intézi el a kérdést:
"A demokratikus közigazgatás megszervezésével egy időben sor került a vadásza
ti szakirányítás létrehozására is. Minden megyében, és szükség szerint na
gyobb járási székhelyeken is, függetlenített vadászati felügyelőket neveztek
ki. Ök feleltek elsősorban a vadászatra vonatkozó uj jogszabályok és rendelke-

2 /zések végrehajtásáért."

A Nimród hasábjain 1984/85-ben megjelent cikkekben sincs sok értékelhető adat 
a vadászati felügyeletről. SZEDERJEI Ákos 150-160-ra teszi a felügyelők számát 
és hangsúlyozza, hogy "kiváló szakemberek v o l t a k . E g y  másik cikk pedig azt 
emeli ki, hogy "feladatuk véleményezés, javaslattétel volt, döntési joguk úgy
szólván semmi. "4//

A vadászati felügyelet megszervezéséről 1945. őszén rendelkezett a Földműve
lésügyi Minisztérium a 142.697/1945. FM.sz. rendeletével,5^ melyet kiegészí
tett a vármegyei gazdasági felügyelőkhöz intézett 142.714/1945. FM. sz. kör
rendelet. Az itt olvashatók szerint "a magyar államra átszállt vadászati jog 
minél előnyösebb hasznosítására, a vadászat okszerű" gyakorlására és az okszerű 
vadgazdálkodásra a fennforgó igen fontos közgazdasági és közellátási érdekekre
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c ltekintettel nagy súlyt helyeznek." A vármegyei 'székhelyeken vadászd ̂ ojeLü- 
gyelői, s járásoknál vadászati felügyelői állásokat szerveztek. A városok 
rendszerint valamelyik járáshoz tartoztak felügyeleti szempontból.

Háromnegyed év után máris átszervezték a vadászati felügyeletet. "A vadászati 
felügyelői szolgálat hatékonyabbá tétele, és az egyes vadászati felügyelőségek 
ellenőrzésére" az országot h^t ellenőrzési körzetre osztották fel a 162.197/ 
1946. FM. sz. rendelettel. Eg^-egy körzet 3-5 vármegyét foglalt magába. A kör
zeti vadászati felügyelők a vármegyei főfelügyelők közül kerültek ki, egyben 
azonban megtartották saját vármegyéjüket is. A Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Nógrád- 
Hont és Bács-Bodrog vármegyéket magába foglaló "Központi ellenőrzési körzet" 
vezetője Maczkó András pestmegyei főfelügyelő lett.7// Ettől kezdve iratai kö
zött számos értékes adat van a másik két vármegyére is, általában külön soro
zatba iktatva.

Egy hónappal később csökkentették a járási felügyelők számát. Pest-Pilis-Solt- 
Kiskun vármegyében például "a B-listától függetlenül" hat járási felügyelőt 
bocsátottak el. így egy-egy szolgálatban maradt felügyelőre több járás ellenőr
zése jutott.®^

Megkezdődtek az áthelyezések is. így pl. Szentiványi Károly monori járási fel
ügyelőt Makóra helyezték át, és megbízták a Csanád vármegyei főfelügyelő ál
landó helyettesítésével.9^

A vadászati felügyelők nyakába sózták a Nimród előfizet/tet/ésével kapcsolatos 
ügyeket is.10/ Vélhetőleg azért, hogy hatósági "sugalmazással" is növeljék az 
előfizetők számát.

Ugyancsak fontos szerpet kaptak az 1946/47-es vadászévtől bevezetett köte
lező szavatossági biztosítás intézésében, melyet egyébként a MAVAD-dal közösen 
bonyolítottak le. Ez nem mehetett valami simán, mert a társaságoknak egy 
nem kis része "vonakodott" a biztosítás megkötésétől.12/
Ugyancsak 1946-ban történt, hogy - a hazai vadászat történetében nem utoljára
- az államerdészet is szerepet kapott a vadászat állami ellenőrzésében.15^Ez
azonban eléggé nehézkesen ment, mert még decemberre sem dőlt el minden rés*- 
létkérdés.
1947 nyarán tették kötelezővé a vadászati felügyelők szakvizsgáját, azonban
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jelenleg erről a puszta ténynél többet nem tudunk.

A /véleményem szerint lehetőségeihez képest jól működő/ vadászati felügyeleti 
szervezet tevékenységének a Mezőgazdasági Igazgatóságok felállítását elrende
lő 2610/1949/III.23./ Korm. és 10.427/1949/IV.3./ FM rendeletek vetettek vé
get. Ezen intézkedéssel egybe vonták össze valamennyi mezőgazdasági felügyele
ti szervet. Erről az intézkedésről már 1970-ben ezt írta GONDA Béla: "A köz
ponti hatalom irányító szerepének megerősítését szolgálta, mindenek
előtt... az alapvető agrárpolitikai fordulat megvalósításának érdekében."
Ez a megállapítás ma is helytálló, csakhogy korántsem dicsérő a kijelentés 
hangsúlya...

Egyébként a vadászati felügyelőségek igen mostoha körülmények között működtek. 
1946. május 20-án pl. a vármegyei főfelügyelő "irodai kisegítő alkalmazásának 
engedélyezését" kéri a minisztériumtól, mert minden munkát egyedül végez, a 
kalocsai járási felügyelő pedig azt kéri, hogy postája'az államerdészetével 
közös lehessen, mert eddig minden irodai és postai kiadást a saját zsebéből 
kellett fizetnie.^

Az iratanyagot líjra átnézve ma jobban érzem a vadászati felügyelők nehéz hely
zetét. Ök - az esetenként naív - szaktudást és szakmai lelkesedést képviselték 
a helyi önkényeskedésekkel és az általuk át nem láthatott, de legtöbbször fel 
sem tételezett felsőszintű politikai harcokkal szemben. Mivel pedig általában 
komolyabb vadászmulttal rendelkeztek, s végzettségük legtöbbször erdész vagy 
mezőgazdász volt, könnyen rájuk lehetett sütni a "reakciós" jelzőt.

A vadászati felügyelői iratanyagnak véleményem szerint a legértékesebb részét 
a jelentések képezik. Ezekből megbízható, a később szokásos szépítés nélküli 
képet kapunk a rájuk bízott terület helyzetéről. Igyekeztem az anyagot úgy vá
logatni, hogy lehetőleg minél általánosíthatóbb képet kapjunk belőle.

A személyek közül egyedül THIRINGER János tartozik a viszonylag nevesebb va
dászok közé. Már az 1920-as évek elején jelentkezett a szaklapokban a nyugati 
határszélről küldött szakmailag igen alapos, de legtöbbször igen indulatos 
hangú, sőt esetenként szélsőséges politikai nézetektől sem mentes írásaival1.

Azviratanyag a Pest megyei Levéltár őrizetében van. 1969/70 folyamán én rendez-
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tem. A fondjegyzék készítésénél azonban elfeledkeztek róla, mert fondszáma 
még 1984-ben sem volt.

1.
1946. junius 5.

Az aszódi járás vadászati felügyelőjének felterjesztése a fegyvertartási 
engedélyek ügye rendezése érdekében

Az aszódi járás vadászati felügyelőjétől
38/1946.jvf. Szám. Tárgy: Fegyvertartási engedélyek

és vadászjegyek kiadásá
val kapcsolatos eljárás 
szabályozása

/
Vármegyei Vadászati Főfelügyelő Urnák!

Budapest

Köztudomású, hogy a fenálló rendelkezések értelmében ezidőszerint vadászjegyet 
csak az kaphat, aki valamelyik vadásztársaság rendes tagja. - Viszont vadász
jegyet ezenfelül még az nyerhet el, aki vadászfegyverre fegyvertartási enge
délyt kapott.

Amint azonban már eddig is a gyakorlat bebizonyította, a vadásztársaságok tag
jai általában - helyesen - a különböző politikai pártokból tevődtek össze. Már 
most,amikor a vadásztársaságok megalakultak, - elsősorban fegyvertartási enge
délyért kellett folyamodni. Hogy a vadásztársaságok tagjai fegyvertartási enge
délyhez jussanak, szükséges volt, hogy előéletükre nézve a magyar államrendőr
ség őket lepriorálja. A rendőrség azonban, mint később kiderült, úgyszólván 
csak politikai szempontból priorált, figyelmen kivül hagyta a 4640/1946. ME. 
számú rendelet 6. §-ában említett 5.007/1924. PM.sz. rendelet a/-d/ pontjaiban 
foglaltakat, - habár én, amikor a járásomban székelő vadásztársaságok tagjairól 
szerkesztett névjegyzéket priorálás végett hivatalosan átküldöttem a helybeli 
államrendőrség kapitányságának, világosan rámutattam a hivatkozott PM.sz. ren
deletre, és kértem, hogy az abban foglaltak szemelőtt tartásával foganatosít
sa a vadásztársaság tagjainak a priorálását. Amint azonban később maga a poli
tikai és bűnügyi osztály vezetője nekem szóbelileg beismerte, a szóbanforgó 
PM rendeletet figyelmen kívül hagyták, - mert állításuk szerint ezt a rendele



tét sehol sem találták.Tehát ezek szerint előfordult az az eset, - hogy 
olyanok részére is javasolták a fegyvertartási engedély kiadását, akik a kö
zelmúltban vadászati és jövedéki kihágásért el lettek Ítélve, vagy ilyen ki
hágásokat elkövettek.

Azonban, hogy olyanok is nyertek fegyvertartási engedélyt, akik, mint előbb 
említettem, vadászati és jövedéki kihágásért büntetve voltak, vagy ilyen kihá
gást elkövettek, - még meg lehetett volna akadályozni, hogy vadászjegyet ne 
nyerjenek, ha mielőtt az illetők a vadászjegyhez hozzájutottak volna, a vadá
szati felügyelő is meg lett volna hallgatva, vagy javaslatát kikérték volna.
Ez azonban nem történt meg, mert mint a múltban, most is a vadászjegy beje
lentő lapot a járási főjegyző írja alá, illetve javasolja a vadászjegy kiadá
sát. Természetesen itt nem lehet teljesen a járási főjegyzőt hibáztatni, aki 
vadászati vagy jövedéki kihágásért büntetve volt, vagy ezen kihágásokat elkö
vették, - mert köztudomású, hogy a járási főjegyzek nagyrésze, sőt az egész, 
uj emberek, akik a helyi és személy ismeretekkel nem rendelkeznek, de még a 
járási főjegyzői hivatalba beosztott tisztviselők is újak, így nem ismerhetik 
a vadásztársaság tagjait. De ezektől eltekintve a járási főjegyző nyugodt lel
kiismerettel adta ki, illetve javasolta a vadászjegy leadását, mert már az il
letők fegyvertartási engedéllyel rendelkeztek.

Tekintettel arra, hogy a vadászati jog a magyar állam tulajdonát képezi, és 
felette a magyar Földmívelésügyi Minisztérium, mint illetékes minisztérium 
diszponál, és hogy vadgazdasági, valamint nemzetgazdasági szempontokból is 
szükséges, hogy a vadászást a fennálló törvényes rendelkezések értelmében olyan 
egyének gyakorolhassák, akik minden tekintetben megfelelnek a követelményeknek,
- kivánatos lenne, ha magyar földmívelésügyi Miniszter Ur a Magyar Miniszter 
Elnök Úrhoz előterjesztést tenne, ahol is kieszközölné, hogy:
a./ Vadászjegyet csak az kaphat, akinek részére az illetékes járási vadászati 
felügyelő javasolja, illetve a kérdéses vadászjegy bejelentőlapot láttamozza.
b./ Esetleg magát a vadászjegyet az illetékes járási vadászati felügyelő adná 
ki.

Ez annál inkább is kivánatos, - sőt indokolt is lenne, - mert a vadásztársasá
gi alapszabály 8. §-ának második bekezdése ú j  pontja alapján a vadásztársa
ságból csak akkor lehet valamely tagot kizárni, ha vadászati kihágásért már 
jogerősen elitélték. Azonban az olyan tag, aki a múltban már orvvadász volt,
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igen fog magára vigyázni, hogy tetten ne érjék kihágáson, - de mint vadász- 
társasági tagot nehéz is lesz vadászati kihágáson tetten érni.

Végül szabad legyen még rámutatnom arra is, hogy a vadásztársaság tagjainak 
egy része még ma sem rendelkezik vadászfegyverrel, hanem kölcsönkért puskával 
vadászik, ami szabálytalan. Ennek részben az az oka, hogy egyesek nem tudnak 
fegyverhez jutni, mert anyagiakkal nem bírják, - de előfordul egyeseknél az 
is, hogy bár az anyagi körülményei megengedik, de mégsem akar fegyvert vásá
rolni, hanem arra számít, hogy majd vadászik kölcsön fegyverrel. Kivánatos 
volna olyan rendelkezés kiadása, hogy akiknek fegyvere nincs, azok nem vadász
hatnak, illetve azokat a vadásztársaságból ki kell zárni.

Tisztelettel kérem Főfelügyelő Urat, hogy előterjesztésemet magáévá tenni szi- 
veskedjen, és azt saját tapasztalataival és elgondolásaival kiegészítve Mi- ✓niszter Úrhoz előterjeszteni, - hogy amikor az 1946/47 évi vadászati idény 
megkezdődik, a szóbanforgó ügyek rendeződhessenek, mert ha a vitás ügyek ren
deződnek, akkor kilátás lehet arra, hogy a vadászat megközelítőleg szakszerűen 
és jogszerűen lesz gyakorolva.

Aszód, 1946. évi junius hó 5-én.

Kemecsey Lajos 
járási vadászati felügyelő 

Körbélyegző /koronás kiscímerrel/: JÁRÁSI VADÁSZATI FELÜGYELŐ

Eredeti gépírás. A meglehetősen sok helyesírási hibát és elütést kijavítottam, 
a fogalmazási nehézségeket /pl. egyes- és többesszám keverése/ nem.

Kezelési feljegyzések:
Érk. 1946. JUN 15. /dátumbélyegző/
Tudomásul 
Bp.1946. VI.19.
M /a megyei vadászati főfelügyelő kéziegyfi/
a ' i
Jelzete: 210/1946.vvf.
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2 .

1946. július 31.
A vármegyei vadászati főfelügyelő jelentése a vadállomány alakulásáról

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. Vadászati Felügyelősége, Budapest^ 
212/1946.vvf.

Magyar Földmívelésügyi Minisztérium 
Vadászati Ügyosztálya

B U D A P E S T  .

F. hó 15-én kelt 162.154/1946.V.3.sz. rendeletére tisztelettel jelentem az a- 
lábbiakat:

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. területén az apróvad szépen szaporodott, úgy hogy 
az 1946/1947. vadászati évadban a múlt vadászati idényben elejtett apróvadnál 
lényegesen nagyobb mennyiség kerülhet majd terítékre, ha erre a töltényellátás 
módot nyújt majd.

Az apróvadnál különösen örvendetes a megyében a fogoly állomány ugrásszeruen 
gyors elszaporodása. Ez különösen a megye kiskunsági területein észlelhető a 
legszertetuhőbben, mert ezen területek nagyrészén a fogolyállomány elérte az 
1938-as létszámot. Ezen gyors szaporodás visszavezethető a két egymásután be
következett enyhe télre, valamint a száraz tavaszokra. Ugyancsak nagy a fácán 
és nyúl szaporulat is.

Az apróvad szaporulat még kedvezőbb volna, ha a dolmányos varjú, szarka, kóbor 
kutya és mcska méreggel való irtását lelkiismeretesen keresztül lehetett volna 
vinni. Ezt sajnos sok vadásztársaság a felügyelőség felhívása dacára sem tel
jesítette, s így a felsorolt kártevők sokhelyütt elég érzékeny károkat okoz
tak. A vadásztársaságok legtöbb esetben nem hibáztathatok a mérgezés elmaradá
sa miatt, mert sem stryhnint, sem foszforszörpöt beszerezni nem tudtak. így 
elmaradt a téli mérgezés, és a tavaszi tojással való foszfor mérgezés is. így 
maradt volna a fészkek szétrombolása, és az orvmadarak kilövése, mint egyedüli 
védekezés ezek elszaporodása ellen. Ezt azonban a vadásztársaságok igen nagy 
része elmulasztotta a töltény megfizethetetlenül magas ára miatt. Több helyen 
napszámra fogadtak fel gyermekeket, s ezekkel kiszedették a varjú és szarka



fészkeket, t 'z a módszer egyes helyeken megri tkitotta ugyan a kártevőket, de 
helyeselni nem tudom ezt, mert ismerve a falusi gyerekeket, ezek egész bizto
san nem álltak meg csupán a varjú és szarka feszkek kiszedésénél, hanem fel
buzdulva a törvényes fészekrablason, bizonyara kimentek ellenőrzés nélkül is, 
de akkor már nem másztak fára, hanem a könnyebben megközelíthető fogoly, fá
cán, vadkacsa stb. fészkeket rabolták ki.

Nagyon sajnálatos, hogy a vadásztársaságok nem tudtak eleget tenni a káros va
dak pusztításának a töltény és méreg hiánya miatt. Ha ez a jövőben is így ma
radna, úgy oly nagy mértékben el fog szaporodni a dolmányos varjú és szarka, 
hogy pusztításaik katasztrofálissá válhatnak. Ugyanez vonatkozik a kóbor ebek
re és macskákra is. A jövőre való tekintettel javasolnám, hogy mindaddig, míg 
elegendő méreg nem áll rendelkezésre a vadásztársaságoknak, a vadászjegy kia
dását legalább 20 pár dolmányos varjú" vagy szarka láb beszolgáltatásához köt
nék.

Rendkivül szomorú jelenség a megyében a vadorzók és hurkolok igen nagy mérvd 
elszaporodása. Ezen lelkiismeretlen gazemberek mindden meggondolás nélkül 
pusztítják az állami vagyont képező vadálományt. Megfekezésük a vadőri sze
mélyzet legéberebb ellenőrzése dacára sem sikerülhet, mert a vadőrök legtöbbje 
sörétes fegyverrel rendelkezik, amit azonban a legutóbbi B.M. rendelkezés 
folytán csak a lakásában tarthat, de szolgálati útjára nem viheti ki, de még
ha ki is vinné, mit érne vele, mikor a vadorzók golyós fegyverrel, sőt gép
pisztollyal rendelkeznek. Ennek eredménye volt az, hogy a megye /területén há
rom esetben vesztette életét vadőr a vadorzókkal való harcban, /z, hogy a bér
lőkre, erdészeti személyzetre, vadőrökre rálövöldöznek, napirenden van. Sajnos 
a gyilkos vadorzók, bár statárium van, még a mai napig sem nyerték el méltó 
büntetésüket.

Nagy baj az, hogy sok helyen azok követik el a vadorzásokat, akiknek ezt meg 
kellene gátolni. Sajnos az ilyen magáról megfeledkezett rendőrök büntetése nem 
áll arányban az elkövetett tettel. Nagyon helyén való volna, ha a vadorzás 
végre nem kihágás, hanem vétség, illetőleg bűntetté lenne minősítve. Ez egy 
csapásra véget vetne a féktelen vadirtásnak.

A nagyvadas területek az egész megye területén tönkre vannak téve. A puszta- 
vacsi hires dámállomány a múlté, ugyancsak a nagykőrösi dámvad és őz állomány
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is úgyszólván az utolsó darabig ki lett pusztítva a vadorzók, továbbá a meg
szálló csapatok közreműködésével. Nagyrészt ez a helyzet a többi nagyvadas te
rületen is.

A vízivad, mely a legkülönbözőbb fajtáival nagyszámban népesítette be a Kis
kunság rónaságain végighúzódó belvizeket, sajnos egy-két szerencsés helyet ki
véve, úgyszólván teljesen eltűnt. Ennek oka az 1920-as évek második felében 
létesített , s a Kiskunságot jelenleg is kiszárító és tönkretevő Átok csa
torna. Ez a szerencsétlen csatorna a belvizeket elvezette, s helyükben maradt 
ma is parlagon heverő hasznavehetetlen szik és száraz zsombék. Az ottani la
kosság nevezte el ezt a szörnyszüleményt Átok csatornának, mert mióta ez meg
van, az előbb virágzó községek nagyrésze elszegényedett. Ugyanis az állatte
nyésztés lehetetlenné vált. Ugyancsak megszűnt a nád termés is, pedig ez volt 
a lakosság főkeresete.

És ezzel a lecsapolással elpusztult a kiskunsági mocsarak világhírt vízivad 
állománya is. Ott, ahol alig húsz évvel ezelőtt nádrengetegtől övezett tó^á- 
gok csillogtak a déli verőfényben, hol vizimadarak ezrei élték ősi életüket, 
hol a gémek legkülönbözőbb féleségei húztak esténként pihenőre a mocsári erdők 
faóriásaira, s ahol akkor még embertől háborítatlanul költött a hófehér tün
dérmadár, a kócsag, ott ma az emberi kapzsiság és butaság cégére gyanánt kié
gett puszta sivatag ég a kiméletlen kiskunsági napsütésben.

Igen ajánlatos volna, ha ezen csatornát valamilyen módon meg lehetne semmisít- 
tetni az illetékesek által, mert tervbevett céljának nem felel meg, hasznot 
nem hajt, csupán kárt okoz. A csatorna úgyis kezd eliszaposodni, mert már é- 
vek óta nem tisztítják, s előbb utóbb úgyis semmivé lesz. Erős a gyanúm, hogy 
az ottani lakosság nagy örömmel betemetné ezt az Alföld szégyenét közmunkában 
is.

Ha pedig ez megtörténne, akkor pár év múlva újra éledne a kiskunsági mocsár- 
világ.

Budapest, 1946. julius 31.
Ma /kéz jetgy/

vm.vadászati főfelügyelő 
Gépelt másolati példány. A helyesírási- és géphibákat kijavítottam, a fogalma-



zási jellegűeket nem.

Kezelési feljegyzés: 
a/a
Jelzete: 212/1946. vvf.

3.
1946. augusztus 27.

A kiskunfélegyházi vadászati felügyelő jelentése a vadászati szaktudás 
növelése és a vadászati fegyelem megszilárdítása érdekében 

tett intézkedéseiről

Kiskunfélegyháza m.város és járás vadászati 
felügyelőségétől

713/1946. jvf. sz. Tárgy: Helyzetjelentés 1946.
augusztus 23-tól 28-ig 

Hiv.sz.: 237/1946. vvf.
/Vármegyei Vadászati Főfelügyelő Urnák

B u d a p e s t .

A járási vadászati felügyelőség tárggyal kapcsolatban tisztelettel az alábbi
akat jelenti: v

160.700/1946. számú átiratot tudomásul vettem, s a nagymultú "Nimród" vadásza
ti szaklap megindítására a már előző 161.127/1946. számú körlevélre a leg
messzebbmenő propagálást fejtettem ki, illetve hajtottam végre, aminek az e- 
redménye az volt, hogy kivétel nélkül minden vadásztársasági tag meg fogja 
rendelni. A lap megindulását nagyon vártuk, de mikor megtudták a havi előfize
tési árát, egyenlőre /sic!/ elzárkóztak a megrendeléstől, hivatkozva a magas 
árra s a pénzügyi helyzetre. A felügyelőség részéről nagy súlyt kivánok he
lyezni a lap terjesztésére, már azért is, mert minden politikától mentes va
dászirodalmat keltünk életre. Különösképen fiatal vadásznemzedék nevelését, 
előképzését segíteni elő. Tekintettel arra, hogy kötelezővé tette, mint hiva
talos lapot a vadásztársaságoknak megrendelni, igy egyenlőre /sic!/ minden' 
társaság kettő példányt meg fog rendelni. Időre a feltüntetett 6 forint példá- 
nyonkinti összeget képtelen vagyok beszedni, mivel járásom egyes részén pósta- 
fordulat 10-12 napot vesz igénybe.
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Járásomban a fiatal vadász generáció vizsgáztatását e hónap végével bevé
gezzük. A fiatalok tudása meglepően jó eredményt fog mutatni. Ez annak tud
ható be, hogy a legnagyobb komolysággal és gondossággal készültek a tanulás
hoz. De köszönhetem a szép eredményt az öregebb oktató vadászoknak, akik ki
tértek a vadászás minden időszeríf pontjára és törvényére.

707/1946. szármí átiratommal már tisztelettel jelentettem, hogy járásom terü
letén több vadásztársaságtól beadvány futott be hozzám azzal a kérelemmel,
hogy a magas összegben megszabott vadászjegy illetéket, mely összeget megfi-

/zetni kénytelenek lesznek, mérsékelje a Magyar Pénzügyminiszter Ur.

A vadászati felügyelőség a beadványokat méltányosnak tartja annál is inkább, 
mert úgy alkalmazásból való elbocsátás és nyugdíj megvonások miatt erre több 
vadásztársasági tag képtelen.

A vadásztársasági tagok között a magyar társadalom minden rétege képviselve 
van.

A vadászati rendtartás és annak elkészítésére utasítást adtam minden vadász- 
társaság elnökségének. Többek között kitértem a magános vadászatokon való 
részvételre. Egyedül megtiltottam a kijárást, mert a múltban előfordult, hogy 
egyes vadászok zsák számra hozták a piacra a nyulat. Ezért körlevelet bocsá
tottam ki, s körlevelem 7-ik pontjában az alábbiakat közöltem:

Egyedül vadásztársasági tag nem mehet ki, csak másod vagy harmadmagával, de 
akkor is csak bokrászva vadászhatnak.

így némileg az ellenőrzést gyakorolni tudom, mert sohasem tudják, hogy egyik 
a másikat mikor jelenti fel szabálytalanság miatt.

Tisztelettel kérem Főfelügyuiő urat 8-ik /?-NDI/ bekezdésemet megerősíteni és 
jóváhagyni szíveskedjék.

Kiskunfélegyháza, 1946. augusztus 27-én.

Némendi Varga István 
járási vadászati felügyelő
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Eredeti gépelt példány. A nyilvánvaló helyesírási és géphibákat kijavítot
tam, a nyelvhelyességit két nem. Néhányra zárójelben felhívtam a figyelmet. 
Az aláírás csak más okmányokkal egyeztetve volt egyértelműen elolvasható. 
Kezelési feljegyzés nincs.
Jelezte: ad 237/1946. vvf.

4.
1946. szeptember 7.

Thiringer János körmendi járási vadászati felügyelő félhivatalos levele 
a Vas megyei vadászati nehézségekről

Járási Vadászati Felügyelő Tárgy: "Nimród-Vadászlap"
190/1946.sz. előfizetése

Maczkó András vadászati főfelügyelő 
urnák

BUDAPEST.

Az 150.700/1946. V.3. F.M.sz. rendeletre való hivatkozással beterjesztem já
rásaim vadásztársaságainak címét, hogy részükre a "Nimród-Vadászlap"-ot kisér- 
letképen megindítani szíveskedjék.

Körmendi Vadásztársaság, Körmend,
Körmendi "Magor" Vadásztársaság, Körmend,
Rábamenti Vadásztársaság, Körmend.
Rábakölkedi sz. szakasz. Vt., Egyházasrádóc.
Szarvaskend és vidéke Vt., Szarvaskend.
Sárfimizdói "Fogoly" Vadásztársaság, Sárfimizdó.
Szőce és Vidéke Vt., Szőce.
Hegyháti Vadásztársaság, Ivánc.
Őrség-Hegyháti Vt., Pankasz.
Csákányi Vadásztársaság, Csákánydoroszló.
Rábavölgyi Vt., Szentgotthárd.
Felsőszölnöki Vt., Felsőszölnök.
Szalafői Vadásztársaság, Szalafő.
Öriszentpéteri Vt., Öriszentpéter.
Kercaszomori Vadásztársaság, Kercaszomor.

Szomorúan kell jelentenem, hogy amilyen lelkesedéssel karolták fel a Társasá-
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gok annak idején a vadászlap megindulásának kérdését, annyira elutasító á llá s 
pontot foglalnak el ma. És kénytelen vagyok a Társaságoknak részben igazat is 
adni.

Másfél év óta elméletileg belefáradtak már a vadászatba: most már minden Tár
saság gyakorlatilag is szeretne vadászni! Erre pedig eddig alkalma még nem 
volt járásaimban senkinek, aki legálisan vadászhatna. A területek kiadása óta
- 1946. január 29-e ótn eddig csak költséget ke lle tt viselniük: a bért, a 
különböző illetékeket, stb. - de saját területeiken egyetlen puskalövést még 
semmire nem tehettek. Ezzel szemben vadászik boldog-boldogtalan, fegyverrel, 
bottal, kutyákkal, mindaz a szemét népség, aki mindent kockáztathat, mert 
vesztenivalója sem anyagilag, sem erkölcsileg nincs! Fegyvertartási engedélyt 
társaságaim tagjai eddig nem mertek kérni a súlyos orosz megszállás miatt, a- 
mikor - példákon okulva - nem tudhatták, melyik pillanatban veszik el a beje
lentett és nyilvántartott vadászfegyvert tőlük. Most, az új BŰM rendelet alap
ján végre fellélegzettek, fegyvereiket nagyobbrészt bejelentették, és várják
- ille tve  eddig várták - türelemmel, hogy végre fegyverengedélyhez, és így va
dászati lehetőséghez juthassanak. A legújabban megjelent rendelet, amely a ré
gebbi engedélyek érvényét f.é . okt. 31-éig meghosszabbítja, gyakorlati érték
kel járásom vadászaira nézve nem b ir, mert i t t  senkinek régebbi engedélye 
nincs; viszont szomorú k ilátást nyújt arra nézve, hogy meddig ke ll még várni 
arra, hogy végre ők is engedélyt kaphassanak! Nekem sincs engedélyem mint j .  
felügyelőnek, mert én sem mertem eddig bejelenteni fegyveremet, csak most, a 
legutolsó BM rendelet alapján. Járásaim vadászati gazdasága, amely a felsza
badulás előtt magas fokon á llo tt, ma a te ljes züllés útján van. Sem a vador
zók, sem a ragadzók ellen a vadállományt védeni senki se tudja, pedig mindkét 
károsító végzetesen elszaporodott. Németek, magyarok, nyilasok, oroszok egy
másután irtották a vadat, egymással vetélkedve, a kegyelemdöfést megadja a 
vadállománynak a most szabadonja^Lzdálkodó rengeteg vadorzó és ragadozó: kó
bor eb, házi macska, három éve szabadon szaporodó róka, és mindennemű szár
nyas ragadozó. Járásaim állapota annyira kétségbeejtő, hogy belefáradván a k i
látástalan küzdelembe, szinte megvdiLásnak érzem, hogy dec. 1-vel átadhatom 
ezt a súlyos felelősséget az Államerdészeti Üzemeknek.

Kérem Felügyelő Urat, tegye szóvá illetékes helyen ezt a tarthatatlan helyze-. 
tét. A megoldás egyszerű: hatalmazzák fe l a terü letileg ille tékes rendőrható
ságot, hogy mindazoknak, akik a rendőrhatóság utján járásaim területéről va-
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d á s z f egyvertartási és viselési engedély iránt folyamodtak, adják ki az ide
iglenes fegyvertartási és viselési engedélyt, amennyiben ellenük p o litika i 
téren kifogás nincsen. Ha ez megtörténik, akkor egy csapásra megszűnik az 
anarchia a járásaim területein , mert a fegyveres vadőrrel vagy fegyveres 
legális vadásszal szemben a vadorzó fellépni nem mer; a ragadozók irtása 
megkezdődhetik, és főként elpusztíthatok lesznek a határokban szerte szágul
dozó házi ebek és macskák, amelyek katasztrófával fenyegetik a nyulállományt! 
A közellátásra nézve úgyis elveszett már a vízivad, e l fog veszni a fogoly 
is , pedig ez utóbbinál még a jövő évi szaporulat szempaTtjából is fontos volna 
a csapatok megritkítása, a fölös kakasok kilövése e hónap folyamán, amíg a 
fedezékek a mezőn: kukorica, krumpli, répa, gazos tarló , stb. állnak. Nálunk 
szeptember hó folyamán letakarul a mező, kopárrá vá lik , októberben már nem 
lehet nálunk foglyászni! Most még abból a szempmtból is  előnyös volna já rá 
saim a vadászat gyakorlása, hogy a megszálló orosz csapategységek nyári gya
korlaton vannak, s így kevesebb veszedelem fenyegeti a magányosan vadászó va
dászt. Ha visszajönnek, akkor már'csak nagyobb csoportokban való vadászat le 
het biztonságos...

/
Valamit tenni ke ll, Főfelügyelő Ur, mert én már nem tudom a fokozódó elégü- 
letlenséget fékentartani. A vége az lesz, hogy a Társaságok tagjainak egy ré
sze féli^e fog dobni minden fegyelmet, és minden rend-tiszteletet, és beáll az 
" ille g á lis "  vadászók sorába. Ez pedig kezdete lesz a destrukicónak vadászati 
téren. Ha így is lehet - akkor nem lesz érdemes vadászjegyet se vá ltan i, va
dászunk feketén tovább: ez a mentalitás fog hódítani. Miután pedig végrehajtó 
hatalom alig-alig van, akkor falubeli koma vagy sógor, aki szemet huny: nehéz 
lesz megakadályozni ennek a ragálynak terjedését!

Ha most, a legújabb rendelet alapján meghosszabitott engedélyekkel való vadá
szat köztudomásúvá válik, az elégületlenség tetőpontra fog hágni. Úgyis azt 
vágják a fejemhez, mikor csitítom és türelemre intem őket, hogy: másutt az 
országban mindenütt vadásznak, csak mi vagyunk mostohagyerekek! Másutt már 
töltény van, nálunk az sincsen; - szerencse, hogy közel az osztrák határ, a- 
honnét szivárog be vadásztöltény, és nem vehetem zokon, ha feketén szerzik be 
szükségletüket, mert hiszen - ha a fegyvertartási engedélyek kiadása hónapo
kat vesz igénybe, mi lesz a lőszervásárlási engedélyekkel?! Az idén megint 
nem vadászunk - : ez a közmeggyőződés, és én nem tudok ellenérvet felhozni, 
mert, sajnos, magam is azt hiszem!



Ha e lő fize téseke t akarok g yű jten i, akkor mindenki ezzel fogad. Szivesen á l 
dozzák a d íjr a  egy-két darab vad á rá t, de előbb meg akarják lő n i azt a vadat
- ez az á lta lános fe lfo g ás.

Mindezeket szóban is , írásban is  közöltem már vármegyém főfelügyelőjével. Ne
künk a meghosszabító rendelet nem megoldás, csak az ország többi részének. 
Nekünk sürgősen szükségünk van vadásztársasági tagjaink és vadőreink részére 
fegyvertartási és v ise lés i engedélyre, egyébként vadállományunkat ille té k te 
lenek teszik tönkre.

Körmend, 1946. szept. 7-én.
Ko lleg iá lis  t is z te le tte l

* Thiringer János 
o k i. erdőmérnök 
j.vad . felügyelő
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A MAGYAR VADÁSZAT ÉS TERMÉSZETVÉDELEM KAPCSOLATÁNAK 
TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE I I .  /1945-1985/*

Dr.Oroszi Sándor

A felszabadulás, a hadi cselekmények befejezése után kezdődhetett el a ma
gyar vadászat újjászervezése. A legelső és legfontosabb intézkedés a va
dászati jog elválasztása a földtulajdontól /4640/1945. ME. l.§ . / I ./ /. A 
nagyvadállomány csak töredéke volt a háború előttinek. A vadászati szerve
zet, felügyelet kialakításakor és a tila lm i idők megállapításakor a nagy
vad mennyiségi és minőségi mutatóinak "békebeliM színvonalra hozását tűzték 
ki célul. /Ezt szolgálta például az 1948. évi tila lm i rendelet is , amely
ben a szarvas-, dámborjúk és -tehenek védelmén kivül kimondták, hogy az őz
bakot is csak miniszteri engedéllyel lehet e le jten i. 176700/1948. FM. l . f4. 
§. a-c./

Az apróvadban kisebb volt a háborús kár, de azt is  sújtotta az orvvadászat, 
sőt a hozzánemértés, a kapzsiság is . így keletkezhettek olyan "sarjhajtások" 
is , mint például a mezeinyúl "dúvadnak" m in ő s í t é s e .A  vadászat szempontjá
ból alapvető volt annak társadalmi megitélése, az új demokratikus viszonyok 
közötti helyzete. A nemzetgazdasági szerepe mellett"^ felvetődött a vadállo
mány, ezen belül a vadászat, ille tve  a ritka madarak természeti értéke is : 
" . . .  ha vadászatunk alapja az apróvad, akkor annak legértékesebb tartóoszlo
pa, vadászatunknak különleges színt, színes életet adó letéteményese, a ma
gyar madárvilág, a magyar föld legsajátosabb természeti kincse, amit nagyon 
meg kell becsülnünk, mert éppen természeti kincsünk alig  maradt a maradék 
Mngyarországon!"*^

A madárvilág védelmét vadászati tila lm i rendeletekben igyekeztek rögzíteni. 
Ilyen volt például az 1947. évi rendelet, amelyben a túzoktyúk te ljes  védel
mét mondták k i, mig a kakas lelövését miniszteri engedélyhez kötötték 
/125.900/1947 FM. l.§ . és 4.§.h./. Az élőhelyek védelmében a legjelentősebb 
lépés az volt, hogy a felszabadulást követően vadászterületek kategóriákba 
sorolásakor rezervátumokat is létrehoztak. Ennek alapján létesült a Kis-Ba- 
latonon, a Velencei-tavon és szegedi Fehértón vadmadárvédelmi te rü le t .^  A 
védett területek jelentőségét annál is  inkább ki ke ll emelnünk, mert ebben 
az időszakban /1945-46-ban/ a hazai természetvédelmet még nem szervezték u j
ja.

* A dolgozat első részét lásd az 1989í évi újvidéki tanácskozás anyagában.
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így a vadrezervátumokon kivül más ténylegesen védett terület nem volt az 
országban. Ugyanakkor az összes vadon élő á lla t védelmének letéteményesei 
is  a vadászok voltak.

Az Országos Természetvédelmi Tanács - mely 1939 óta összefogta a m a g y a r  te r 
mészetvédelem ügyét - csak 1947-48-ban alakult ú jjá és kezdte e l munkáját.
A korábban vadrezervátumként nyilvántartott Kis-Balaton 1951-ben természet- 
védelmi területté vá lt. További védett területek létesítésével, sőt tá jvé
delmi körzet alakításával /Tihany - 1952/ folytatódott a természetvédelmi 
munka. A védelem alá vont területeken általában tilto ttá k  a vadászatot. Sőt 
"a védett területen - írták a Kis-Balatonról - mindenféle gazdasági kihasz
nálás, a vadászat, halászat és az engedély nélküli belépés is , szigorúan t i 
lo s ."^  Kezdetben tehát úgy gondolták, hogy a védett területeken mindenféle 
emberi beavatkozást, így a vadászatot is , meg ke ll t i l t a n i.

Az ötvenes években a nagyvadállomány minőségi és mennyiségi gyarapodása a 
Magyarország természeti értékeinek becsesebbé válását; is  je lentette . Az ap
róvad közül a mezeinyúl adott jelentős vadászati lehetőséget, sőt a beszol- 
gáltatási kötelezettségek "megtermelése" is  ezt a vadfajt érintette legin
kább. 7// Ekkor már a vadászott á llatfajokra gyakran mennyiségi korlátozásokat 
is előírtak, sőt az apróvad esetében területenként /rendszerint megyénként/

n j
eltérő tila lm i időket is megállapítottak. A kor természetvédelmi szempont
ból legjelentősebb rendelete az 59/1954. MT. számú, mely "a mező- és erőgaz
daság á lla t i kártevőinek természetes úton való gyérítése, továbbá a hasznos, 
valamint a természetvédelmi és tudományos szempontból jelentős madarak vé
delme és mesterséges megtelepítése” érdekében született. A rendelet alapján 
érdemes felsorolni a természetvédelmi megfontolásból védett madarakat: bat- 
la , császármadár, darázsölyv, fekete gólya, fekete harkály, gólyatöcs, gu
lipán, halászsas, holló, jégmadár, kanalasgém, kékcsőru réce, kékvércse, ke
recsensólyom, vándorsólyom, kigyászölyv, kis békászósas, nagykócsag, nyári- 
lúd, parlagi sas, rétisas, reznektúzok, székicsér, szék ilile , sz irtisas, ta- 
vicankó, törpecsér, törpesas, uhu, üstökösgém / l.§ . /2.//. "A szürke vagy 
dolmányos varjú - olvashatjuk a rendelet 3.§. a. pontjában -, a szarka, a 
háziveréb, a szajkó, a karvaly, a héja, a barna kánya, a barna rétihéja és 
kékes rétihéja mindenkor irtha tó .” A ragadozó madarak - az előbbiek kivéte
lével - tehát védelmet kaptak, ami azt is  je lentette, hogy a solymászat, a
vadmadarak szervezett keretek között történő befoc^-ása 1955-58-ban Magyar- 

9/országon megszűnt.
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A madárvédelmi intézkedésekkel együtt érdemes áttekinteni a vadászott mada
rak vadászati ic'.ényének alakulását is . A fürj az em lített madárvédelmi ren
deletben még nem védett madár, ugyanakkor utoljára 1953-ban állapítottak meg 
rá vadászati idényt. A fürj fogyatkozását az ötvenes évek közepén a fogolyé 
követte, úgyhogy 1956-1959 között általános vadászati tilalom a la tt á l l t .
A fajdfélék - a császármadarat is beleértve - te ljes  védelmet kaptak, a tú
zokkakas lelövését továbbra is külön engedélyhez kötötték. A vízivaddal kap
csolatban meg ke ll említenünk, hogy a kékcsőrű réce vadászatát már 1950-ben 
tilto tták  /16.074/1950. FM. 2.§. /2./ f ./,  de az állomány rohamos fogyását 
ezzel sem sikerült megállitani. Az utolsó pár 1958-ban kö ltö tt hazánk
ban. ̂  A rizstelepeken viszont minden időben engedélyezték a vadkacsák va
dászatát /lásd például a 176.700/1948. FM. rendelet 4. §.1. pontját/, sok 
kárt téve ezzel a tavaszi fészkelőkben is .

Az ötvenes évek második felében a hazai vadászat, vadgazdálkodás eredményeit 
mutatta, hogy a nagyvadállomány létszáma és minősége elérte a háború e lő t
t i t .  Az 1957. évi vadászati rendelet /43/1957. t v . r . /  ezt a munkát tovább se
g ítette. Az apróvadállomány fejlesztését például /állami/ mesterségesen fácán- 
tenyésztő telepek létesítésével is  igyekeztek elősegíteni. Az ötvenes évek 
végén, a hatvanas évek elején jelentős volt a fogoly- és nyúl törzsállomány 
is, bár a szaporodás cseppet sem volt ellentmondásoktól mentes. A mezőgazda
ság szocialista átszervezésével a munkák gépesítése, a vegyszerek alkalmazá
sa és a nagytáblás gazdálkodás jelentősen módosította a vad élőhelyét, é le t
viszonyait. A korábban erdőlakó őz, vaddisznó, sőt szarvas is  a mezőgazdasá
gi területeken nemcsak táplálékot, hanem a nagy táblákban állandó élőhelyet 
is  ta lá lt .  Az apróvadat sújtó, az élőhelyet, táplálkozási bázist érintő, a 
mezőgazdasági technológiákban bekövetkező változások negatív hatásait mes
terséges tenyésztéssel még nem győzték ellensúlyozni. Pedig az 1961. évi V II. 
törvényben /amely "az erdőkről és a vadgazdálkodásról" intézkedett/ is  így 
rendelkeztek: "A vadászatra jogosított köteles a hasznos vadállomány fe jlő 
dését - a terveknek megfelelően - rendszeres vadtenyésztési és vadvédelmi te 
vékenységgel előmozdítani" /34. §. / I ./ /.

Ugyancsak 1961-ben intézkedtek a természetvédelemről is , mégpedig törvénye
rejű rendelettel. Benne nemcsak az Országos Természetvédelmi Hivatal lé tre 
hozását mondták k i, hanem megerősítették az 1935-ös törvény "természetvédel
mi tárgyak"-ra vonatkozó meghatározását is . Tehát a természetvédelem tárgyai 
továbbra is  "azok a vadon tenyésző á llatfa jok , amelyek hasznosságuk vagy kü-



lönlfjgességük miatt oltalomra érdemesek, vagy amelyeket a kipusztulás veszé
lye fenyeget" /18/1961. tv. r .  2.b./. /A törvényerejű rendelet végrehajtá
sáról a 23/1962. Korm. sz. rendelettel intézkedtek, az egyes védendő fajokat 
pedig a 8/1964. FM. sz. rendeletben határozták meg./ A természetvédelemhez 
azonban a rendeletek csak az alapot adták, a gyakorlati életben való megva
lósításuk a vadon élő állatok esetében jórészt a vadászat útján, a vadászok 
közreműködésével történt.

Újra utalnunk ke ll az élőhelyek változásának kérdésére. Az 1950-es 1960-as 
években nemcsak Magyarországon, hanem Európa, sőt a Föld egész területén o- 
lyan változások /erdőirtások, sztyeppfeltörések, atomrobbantások, légköri 
szennyeződések stb./ mentek végbe, amelyek az élővilágot minden korábbinál 
jobban befolyásolták, károsították. Ezek a változások különösen hátrányosan 
érintették a vízimadarakat. Magyarország az európai vízimadarak vonulásának 
fontos központja maradt, ezért különösen jelentős, hogy nálunk is  szorgalmaz
ták a gyülekező- és pihenőhelyek védetté nyilvánítását. Közülük Kardoskút 
1966-ban kapott védelmet, ahol azonban már az előkészítő szakaszban - tehát
a tényleges védelem kimondása e lő tt - a vadásztársaság nem vadászott a terü- 

12/leten. Ugyanilyen, vadásztársaság á lta l kiméit terület volt a szaporcai 
gémtelep i s . ^  A vonuló és fészkelő madarak, de még inkább "az Európából 
már kivesző ősi pásztorkultúrák" megmentése érdekében a hatvanas évek köze
pén kezdték szorgalmazni a Hortobágyon nemzeti park lé t e s ít é s é t .^  Erre a 
lehetőség csak 1971-ben teremtődött meg, amikor a 12/1971. Korm. sz. rende
letben a nemzeti parkok létesítésének módjáról is  intézkedett. Tárgyunk szem
pontjából fontos még, hogy az említett rendeletben kimondták: "A vadon élő 
madarak - hasznosságuk, valamint természeti és tudományos értékük miatt - 
külön védetté nyilvánító határozat nélkül e rendelet, alapján természetvéde
lem a la tt állnak" /9.§. / I ./ /. Csak egy jegyzéket adtak a szárnyasvadról 
/19 faj/, a nem védett fajokról /5/ és az időszakonként és helyenként gyé- 
ríthetőkről /7 fa j/ .15/ A 3/1975 OTvH.sz. rendelettel további gerinces fa 
jokat helyeztek védelem alá.

A hetvenes évekre megsokasodtak a vadászat és a természetvédelem kapcsola
tát taglaló tanulmányok, cikkek.16  ̂ Ezek közül csak néhány gondolatot emel
nénk k i. "A természetvédelem - a megfelelő jogszabályok, szervezet és anya
gi lehetőségek mellett - elsősorban attó l téög, hogy milyert társadalmi bá- 
zisra támaszkodik. ' - \



A természetbarátok, horgászok, erdészek és barlangászok mellett a természet
védelem mind jobban támaszkodni kíván a vadászok széles táborára” . - írták
1975-ben.Az  utóbbival kapcsolatban még az is felvetődött, hogy védett te-

x ÍR/rületeket esetleg vadásztársasági kezelésbe adnak. Erre ugyan nem került
sor, de vadászati megfontolásokból, nevezetesen a zalai szarvas élőhelyének
természetvédelmi rendelkezésekkel való biztosítására 1980-ban is hangzott el 

19/javaslat. A környezetvédelmi törvényt /1976. I I . t . /  követően, ille tve  az 
egyre szembeötlőbben jelentkező környezetvédelmi problémák megoldásában a va
dászok és a területen gazdálkodó mező- és erdőgazdasági üzemek fokozott e- 
gyüttmuködésére volt szükség.2*  ̂ A környezetvédelem /és benne a természetvé
delem/ vadászati összefüggéseivel egyébként már az 1973-ban tarto tt MÉM mi
niszteri értekezleten is foglalkoztak, amikor meghatározták a tárca ezirányu 
feladatait. "Gondoskodni ke ll a vadászat - szólt a határozat - szabályozott 
rendjének, a vadászati idények betartásáról, továbbá a vadászati kérdéseknek 
a természetvédelmi érdekekkel egyeztetett rendezéséről, ezen belül kiemelten 
gondoskodni kell a vonuló, a vízi- és ragadozó fajok v é d e l m é r ő l . T e k i n t 
sük most át természetvédelmi szempontból a legfontosabb vadfajok helyzetét az 
1970-es években, ille tve  az 1980-as évek elején.

A különböző nemzetközi egyezmények és szervezetek22  ̂ egyik legfontosabb erő
feszítése a vonuló madarak megfelelő védelmére irányult ebben az időszakban 
is . A magyar vadászok különösen a vízivad vadászati lehetőségeinek b iztosítá
sában érdekeltek, ugyanakkor az erre vonatkozó hazai ornitológiai kutatások

23/is jelentős eredményeket hoztak. Tehát a vadászatot a természetvédelem 
szempontjainak figyelembe vételével lehetett időről-időre módosítani.

A vadludak létszámának, állományának rendszeres megfigyelése nyomán a k is ü 
lik  fogyását a magyar hatóságok a vadászat megtiltásával, védettségének kimon
dásával /1/1982. OKTH. sz.r./ igyekeztek befolyásolni. Ugyanakkor örvendete
sen szaporodott a nyárilúdfészkek száma, sőt a korábban rendkivül ritka rövid- 
csőrű réce is  többször előfordult Magyarországon.24// A vadlúddal kapcsolatban 
a vadászati lehetőségek növelésére a mesterséges tenyésztés is  felvetődött.2-*/

A vadrécék vadászati lehetőségét szintén mesterséges tenyésztéssel igyekeztek 
ja v ítan i. Ismételten jelentkezett a védelem a la tt á lló  területek vadásztatásá
nak kérdésé is . Hazánkban például a Ramsári Egyezmény alapján védett terüle
teken megtiltották a vadászatot.
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A lőkésréce azonban helyenként annyira elszaporodott, Hogy nemcsak a halásza
ti érdekeket sértette, hanem a többi, ritkább kacsafaj ro v tá ra  is  terjeszke
dett. így lehetőséget k e lle tt adni - időhöz és helyhez kötve - a védett terü
leteken való vadászatokra i s . 26/" A vadrécékhez, nevezetesen a kékcsőrú ré-27 /
céhez kötődik az első jelentős hazai visszatelep ítés! k isé rle t is .

A vízivad mellett az erdei szalonka vadászatának is  jelentős nemzetközi és 
természetvédelmi összefüggései vannak. SZABOLCS István már 1971-ben javasolta, 
hogy megyénként, az első /tavaszi/ megjelenését követő 30. napon záruljon le  
a vadászati id é n y e .H a  így nem is  szabályozták a szalonka vadászatát, az 
1983-ban életbe lépő vadászati idények az e le jtését március 1-től á p r ilis  20- 
ig engedélyezték, természetesen csak húzáson és vadászonként két darabot. A 
szalonka fogyása azonban gyakran még az em lített mennyiségi korlátozásnál is  
kevesebb madár ele jtését teszi lehetővé.

A túzok hazai állományának fogyását 1970--ben a vadászat te lje s  megtiltásával 
igyekeztek csökkenteni. Ugyanis a túzok életmódjára, élőhelyére vonatkozó ku
tatások2^ ,  továbbá az 1969 tavaszán végzett országos túzokszámlálás adatai 
azt mutatták, hogy hazánk túzokállományának megőrzéséről kiemelten gondoskod
ni k e ll. A védelmet a nemzetközi szervezetek is  sürgették"**"^, hiszen Magyar- 
országon él az európai túzokállomány jelentős része. A Dévaványai Tájvédelmi 
Körzet 1975. évi kialakításával a túzok megmentésére szervezeti kereteket te 
remtettek, ahol az eredményes /félvad/ tenyésztés módszereinek kidolgozása 
fo lyik . A túzokkal kapcsolatban érdemes még utalnunk arra, hogy a Nagy A lfö l
dön kívül a K isalföld túzokállománya is  figyelemre méltó, amihez azonban az 
érdekelt államok /Ausztria, Csehszlovákia, Magyarország/ összehangolt tevé
kenysége szükséges.

A nemzetközi összefogásra a ragadozómadarak fenntartása, esetleges szaporítá
sa kapcsán is szükség van. Az idézett vadászati, természetvédelmi rendeletek 
Magyarországon egyértelműen kimondták ezek védelmét. A megfelelő szakismeret
re, a korábbi ragadozóellenes szemlélet megváltoztatására is  szükség van.^2/̂  
Figyelembe véve azonban a mesterséges fácántenyésztés érdekeit, a természet- 
védelmi hatóságok 1983-tól a fácántelepeken újra engedélyezték a galambász- 
héja lelövését, i l le tv e  befogását. Meg k e ll még jegyeznünk, hogy a megfigye
lések szerint a ritka bagadozók helyét a táplálékláncban fokozatosan elfog
la lják  a héják és az egerészölyvek.



Ez utóbbiak így valódi, az apróvadat is  károsító ragadozókká is  ''álhatnak.
A vadászok és a természetvédelmi szakemberek kozott a ragadozók meg itélesében 
ben a nyolcvanas években is  voltak v it á k ,m in d e z e k  ellenére például a 
sólymászat újra megtalálta helyét a vadászati lehetőségek között. 1968-ban 
a MAVOSZ keretein belül, 1974-től az OK01 felügyelete m ellett, a Magyar Ma
dártani Egyesület szakosztályaként bontakozott k i. A héjával való vadászat 
mellett a fogságba került madarak ápolásával, sőt a természetben megritkult 
fajok meg-, i l le tv e  visszatelepítésével is  foglalkoznak.

A kis szőrmés ragadozók m e g í t é l é s e , helyük, szerepük vadgazdálkodási szem
pontok szerinti megitélése a nyolcvanas években is  foglalkoztatta a szakem
bereket. Az 1933-ban közzétett vadászati idénvek szerint közönséges görény
re egész évben, menyétre a szárnyasvadtenyésztő telepeken, nyestre pedig a 
lakóépületekben lehetett vadászni, i l le tv e  azokat csapdával elfogni. Többen 
felvetették az egyes vadászterületeken tartható szőrmés ragadozók létszámá
nak megállapítását, a létszám esetleges tervezését i s . " ^  A ragadozók szá
ma új jövevényekkel, időnként felbukkanó kóborlókkal is  gyarapodott.

Az újabban felbukkanó á lla tfa jok  között vannak természetesen nemcsak raga- 
37/dozók is . így a zerge és a jávorszarvas időnkénti előfordulása mellett 

új vadfajok honosításával is ismételten foglalkoznak. A vadpulyka újra szó
ba került, bár a te le lte tés , a törzsállomány vadon tartása továbbra is  e l 
érhetetlen célnak tűnik. A vadászati lehetőségek további növelését célozta

39 /a balkáni gerle - elsősorban külföldiekkel történő - vadászása. Az apró
vadgazdálkodás legjelentősebb vadjai azonban a nyolcvanas években is  a nyúl, 
a fácán és részben a fogoly maradtak.

 ̂ nyúlállomány fogyatkozása azonban úgy tűnik, hogy m egállíthatatlan. Nem
csak a vadászati lehetőségek szűkülnek évről évre, hanem gyakran az élőnyúl- 
befogás tervei is  meghiúsulnak. A természetvédelmi megfontolások is  sürgetik 
a hazai nyúlállomány megtartását, i l le tv e  az esetleges eredményes mestersé
ges tenyésztési e ljárás kidolgozását. Hiszen a nyúl fogyatkozása a magyar 
tá j, a hazai élővilág szegényedését is  je le n ti.

A fácán esetében a mesterséges tenyésztés eredményei joggal tö ltö ttek  e l ‘ 
mindenkit bizakodással a hetvenes években, a nyolcvanas évek elején. Igaz, 
a nagyüzemi tenyésztés alapvető gondjainak egy részét nem sikerü lt megoldani.
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így például a csibék biztonságos kihelyezését, visszavadítását, de így is  
az 1986. évben rekordmennyiséget, mintegy 1,3 m illió  fácánt bocsájtottak 
ki a vadásztársaságok.407 A hatvanas évek második fe lé tő l a nyúl helyét fo
kozatosan, és úgy látsz ik végérvényesen, a fácán vette át, ez le t t  az apró- 
vadgazdálkodás igazi alapvadja.

A fogoly vészes fogyása a hetvenes évek közepétől figyelhető meg. Az 1980-as 
évek elején különleges helyzetben van: nem védett, de nem is  szerepel az á l 
talánosan vadászható vadfajok között. A természetvédelmi megfontolások i t t  
anyagi meggondolásokkal érvényesülnek. Ha a fogoly védett madár lenne, senki 
nem foglalkozna a mesterséges tenyésztésével;és a 100 ezer alá esett törzsál
lomány tovább csökkenne. így viszont o tt, ahol mesterséges tenyésztés van, 
ott engedélyezik /a kibocsájtott mennyiség feléig/ a vadászatát. Sokan a fo
goly pénzben k ife jezett vadászati értékétől remélik a fogolyállomány fenntar
tását.417 Szóba került az is , hogy a megfelelő helyeken mesterséges úton,
központi erőforrásokból kellenne törzsállományt létrehozni, ami á populáció

42/ugrásszerű^ fejlődéséhez vezethetne.

Az apróvadgazdálkodással kapcsolatban természetesen szólnunk k e ll arró l is ,  
hogy a mezőgazdasági területek fasorokkal, erdősávokkal, sőt nádasokkal, e- 
rekkek való tarkítása fontos érdeke a vadászoknak i s . 4^7 Az em lített fás és 
vizes életközösségek k ialak ítása, fenntartása jó alapja lehet a vadászok, e r
dészek és a mezőgazdák együttműködésének.

A nagyvadgazdálkodásban szintén az élőhely, a vad é le tfe lté te le in ek , tá p lá l
kozásbázisának a biztosítása le t t  a nyolcvanas évek egyik fő kérdése. A vad
gazdálkodási üzemtervek készítésének kötelezettsége, az abban foglaltak nem
csak a vadászat, hanrm a természetvédelem érdekeit is  figyelembe veszik. Hi
szen a hazai természetvédelem és vadgazdálkodás közös feladata a v ilá g v i
szonylatban is  egyedülálló szarvas- és dámállomány megőrzése, továbbfejlesz
tése. I t t  is  érvényesül az 1974-ben elhangzott á llásfog la lás: "A vadászat és 
a természetvédelem komplex kategóriák. Nincs vadvédelem természetvédelem nél
kül, - de ha a természetet védjük, a vadat is  védjük."447

A magyar természet- és környezetvédelem igazi társadalmi bázis nélkül - mi
ként a múltban, úgy a jelenben sem - nem tud hatékony munkát k ife jte n i. Ami
kor az OKTH Budapesti Felügyelősége megkezdte a Társadalmi Természetvédelmi
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Szolgálat szervezését, a "Nimród" 1984. évi számaiban elsők között sürgették
a vadászok csatlakozását.4”*7 Az együttműködésnek tehát a szervezeti a lap ja i
is  lé tre jö ttek .

A vadászat és a természetvédelem felszabadulás utáni kapcsolatának összefog
lalásaként a következő megállapításokat tehetjük:
- A harcok e lü ltéve l a vadászat jogi szabályozasa azonnal elkezdődött, amiben 

szerencsés módon kaptak helyet a természetvédelmi célkitűzések is .
- A természetvédelem újjászervezésekor a vadon élő állatokat ille tően  legelső 

feladatnak a vadászat tilalmazásának k iterjesztését tarto tták, azaz a pasz- 
szív védelem alapján igyekeztek a magyar fauna értékeit megmenteni.

- Az apró- és nagyvadállomány mennyiségi és minőségi növekedése a természetvé
delem tárgyainak, értékeinek növekedését is  je len te tte .

- A nagyarányú természetátalakító munkák következményeire a vadon élő állatok 
különbözőképpen reagáltak. Általában elmondható, hogy a főként mezőgazdasági 
területeken végbement változások a nagyvadnak növelték, az apróvadnak tú l
nyomórészt csökkentették az é le t fe lté te le it .

- A vonuló v íz i-  és ritka  ragadozó madarak védelmével kapcsolatos nemzetközi 
elvárásoknak hazánk időben és megfelelő módon válaszolt. A fészkelő- és p i
henőhelyek passzív védelme után a nyolcvanas években már felmerült a vadász
tatás, a megfelelő állományszabályozás kérdése is .

- a túíok védelmében - szintén az egyetemes európai állomány fenntartásáért ér
zett felelősséggel - előbb vadászati, majd kimondottan természetvédelmi jo 
gi és szervezeti intézkedések történtek. így le t t  a túzok a hazai vadgazdál
kodás és természetvédelem együttműködésének legszebb példája.

- Az értékes nagyvadállomány minőségének, i l le tv e  az ingazdozó, de a nyúl és a 
fogoly esetében egyértelműen csökkenő mennyiségének megőrzésében, i l le tv e  az 
utóbbi esetében a folyamat visszafordításában a vadgazdálkodás és a termé
szetvédelem egyaránt érdekelt.

- Ugyanúgy közös érdek a természeti környezet romlásának a mérséklése is . A 
vadászok és környezet-, természetvédők lehetséges együttmí&ödésére a nyolc
vanas években szerkezeti keretek is  kialakultak.

- A többé-kevésbé mesterséges körülmények között élő, mesterségesen szabályo
zott vadállományhoz mindennemíT beavatkozás nagyfokú b io lógiai és ökológiai 
já ri isságot kíván. A tudományosan megalapozott emberi beavatkozással k e ll te 
hát a természet önszabályozását befolyásolni. Ehhez egyik eszköz a vadászat, 
amely valóban az alkalmazott természetvédelem fontos megnyilvánulási formája 
napjainkban is .
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AZ ERDŐ- ÉS VADÁSZTISZTI EGYENRUHA, MINT VASÚTI MENETKEDVEZMÉNYI
"IGAZOLVÁNY"

Dr. Kovács János

A 19. század második felében v ise lt  magyar erdő- és vadásztiszti egyenruhá
ró l nagyon kevés korabeli adattal, ismerettel rendelkezünk. Ezért okozott
örömet, amikor baráti segítségnyújtás17 nyomán arró l értesültünk, hogy van

2/egy 1888-ból való nyomtatott forrás, mely államvasúti szemszögből, ábra 
nélkül is , meglepően szemléletes képet ad a rró l, hogy milyen vo lt száz évvel 
ezelőtt az erdő- és vadásztisztek szolgálati egyen-, féldísz- és díszruhája. 
Ha a MÁV korai iratanyaga nem szenvedett volna pótolhatatlan károkat, több 
adatot is  találhattunk volna közleményünk tartalmának gazdagítására mert 
az idézett le írás  fe le tt  nemcsak az 52564/C 11 b MÁV iktatószámot t a lá l 
tuk meg, hanem ennek nyomán azt is  tudjuk, hogy a Kereskedelmi Szakosztály 
keretében működő Díjszabás Osztály intézte az erdő- és vadásztiszti menet
kedvezményi ügyeket. Mindezt azért mondjuk e l,  mert reméljük, hogy egy ké
sőbb nyomunkban járó, több idővel, nagyobb türelemmel rendelkező kutatónak 
az indulásnál majd segítségére lehetünk.

Mindezek után olvassuk figyelmesen a jó megjelenítő erővel rendelkező, betűhű 
le írá s t a háromféle ruháról, főként arra gondolva, hogy a száz évvel ezelőt
t i  vasúti jegypénztárak igazolvány nélkül is  kiadták a kedvezményes jegyet 
a ruhák viselőinek:

"A s z o lg á la t i  ruha á l l : 37 sötétzöld kalapból, amely hasonló alakú, mint 
a vadásztisztek díszkalapja, továbbá sötétbarna, a honvédtisztek köpenyé
hez47 hasonló köpenyegből, sötétzöld zubbonyból, sötétszürke kelméből v i lá 
goszöld szegéllyel d ísz íte tt nadrágból, a honvédtisztekéhez hasonló nyakken
dőből s egy jelző- vagy vadászkésből.

—— 1d ís z ruha á l 1; sötétzöld posztóból készült, egyenes napellenzővel 
e llá to tt s a magyar koronával e llá to tt  sipkából, vagy a fen tje lze tt szolgá
la t i  ruhánál v ise lt  kalapból, sötétbarna köpenyegből, sötétzöld, a törzska
r i  tisztek kabátja színéhez hasonló a t illá b ó l, ugyanolyan nadrágból és nyak
kendőből mint aminő a szolgálati ruhához van elő írva s egy egyenes kardból. 
Végül:



A d íszruha á l l :  egy fe lá lló  karimával e llá to tt  s egy hosszú sas to lla l 
ék ített kalpagból, ugyanolyan köpönyegből, a t il lá b ó l, nyakkendőből és o l
dalfegyverből, mint a minők a féldíszruhánál elő vannak írva  és egy sötét
zöld magyar nadrágból.

A fent hosszan idézett sajtóközlemény bevezetőjében hangsúlyozta,hogy az 
egyenruha le írás  hivatalos közzétételére a visszaélések és félreértések e l 
kerülése miatt vo lt szükség, az utasítással felérő értes ítés záróbekezdése 
pedig arra hívta fe l az ille tékes vasútállomási alkalmazottak figyelmét, hogy 
a . . .  "kedvezményre csakis azon állami szolgálatban á lló  erdőtisztek ta rthat
nak igényt, akik a háromféle egyenruha v a la m e ly ik é t  t e l je s e n  v is e lik , míg 
a csak zubbonyt, kalapot vagy egyéb ruházati darabot vise lő  erdészek e ked
vezményben nem részesíthetők.Term észetesen  ugyanez vonatkozott a vadász- 
tisztekre is .

JEGYZETEK

1./ Kálmánczhey Csaba debreceni igazgatósági MÁV műszaki tanácsos figyelem
felkeltő  segítségét ezúton is  hálásan köszönjük.

2./ A Magyar K irá ly i Államvasutak Hivatalos Lapja 1888. augusztus 11-i, / I I .  
évf. 33.szám/ Kereskedelmi Mellékletének 130-131. o ldalain ta lá lható  köz
lemény címe így hangzik: " A k incstári erdőtisztek és az erdők állami 
felügyeletével megbízott k irá ly i erdőfelügyelőségi személyzet á lta l v is e lt  
egyenruhák le írá sa ."

3./ Az idézett szöveg általunk aláhúzott szavait forrásunkban dőlt betűvel 
szedték.

4./ A honvédtisztek köpenyegéhez, majd nyakkendőjéhez való hasonlítás azért 
szerencsés, mert ezek akkor is  széles körben ismertek voltak.

5./ Az idézett forrás vége.

6 /
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AZ ÓBUDA-VISEGRÁDI KORONAURADALOM 18. SZÁZAD VÉGI ERDÖRENOTARTÁSA

Dr. Magyar Eszter

Az óbuda-visegrádi koronauradalom első erdőrendtartása az erdőmesternek szó
ló instrukciókkal együtt 1783-ban készült e l Pozsonyban a magyar k irá ly i ka
marában.17 A rendtartás alapján f e lá l l í t o t t  erdőhivatal azonban csak két é- 
ves szervezőmunka után, 1785-ben kezdte e l működését Visegrádon, ekkor fog
la lta  e l h ivatalát az uradalom első kinevezett erdőmestere is . A rendtar
tás egyes rendelkezéseinek az ismertetése e lő tt néhány szót k e ll szólni az 
instrukció keletkezésének a körülményeiről és magáról az uradalomról, ahová 
a rendtartást szánták.

A visegrádi koronauradalmat 1755-ben vá lto tta vissza a kamara gróf Starhem- 
bergtől, míg az óbudai uradalom egészen 1765-ig a Zichy család birtokában 
vo lt. A főváros környéki uradalmak kincstári kézbe összpontosítása megfelelt 
a kamara á lta l már régóta hangoztatott koncepciónak, t i .  a Rákóczi-szabadság- 
harc eseményein okulva főváros és az ott székelő kormányhivatalok és a kato
naság ellátásának a könnyítése érdekében a főváros közvetlen körzetében kincs
tá ri uradalmak gyűrűjét igyekeztek k ia lak ítan i. A földművelés fo lytatására a l 
kalmas óbudai uradalom valóban e llá thatta  a fővárost mezőgazdasági termékekkel, 
a visegrádi uradalom pedig természetföldrajzi adottságai miatt a hasonló je 
lentőséget képviselő fae llá tást szolgálhatta. A kamarai tisz tv ise lők  már ko
rábban felismerték a főváros közeli visegrádi erdők jelentőségét. 1688-ban 
közvetlenül az ország visszafoglalása után egy bizottság sz á llt  k i az ország 
megmaradt javainak a hasznosítási lehetőségeit felmérendő Visegrádra is ,  és 
megállapította, hogy bár a terü let mezőgazdasági termelésre alkalmatlan, a 
tölgy iekben bővelkedő, Dunához közel fekvő erdők fá ja  könnyen, a kor egyet
len gazdaságos s z á llítá s i eszközén, víziuton Budára szá llítható . A visegrádi 
koronauradalom erdőgazdasági jelentőségét fokozta, hogy abban az időben a Bör
zsöny nagy része is  hozzá tartozott, vagyis Nagy- és Kismaros, Zebegény és 
Kóspallag falvak. Ez az uradalmi beosztás még középkori eredetű és tú lé lte  a 
török hódoltságot is . A Duna jobbpartján csak az erdészeti szempontból je len 
téktelen Kisoroszi tartozott az uradalomhoz Visegrádon k ivü l.

Az óbudai uradalom fa lva i a következők voltak: Budaörs, Budakeszi, Perbál,- 
Zsámbék, Tök, Pilisszántó, Dunabogdány, az erdészeti értéket nem képviselő

* Elhangzott az 1988. november 17-i szakosztály—ülésen.
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Tótfalu  /Tahi pusztával együ tt/, Szigetmonostor, Békásmegyer. Óbuda és Szent 
endre mezővárosok határukkal, így e rde ikke l is  maguk rendelkeztek.

Az óbuda-visegrádi koronauradalomban már 1785 e lő tt nagy jelentősége vo lt az 
erdőgazdaságnak, különösen a visegrádi részben, ahol ebből é lt  a jobbágyság 
nagy része és az uradalmi jövedelmek zömét is  az erdőgazdaságból befolyt ösz- 
szegek tették k i. P l. Magából a visegrádi erdőkből évente 1000 öl bükkfát, 
tűzifát szá llíto ttak  a Dunán Budára és adták ott e l. A visegrádi uradalomban 
külön kamarai tisz tv ise lő  foglalkozott a fakereskedelem lebonyolításával és 
valószínűleg a favágatást is  irány íto tta . Az 1783-as instrukció tanúsága sze
rin t - amely fe lsoro lja  az eddigi erdészeti alkalmazottakat is  - erdészt ko
rábban nem alkalmaztak, Visegrádon és Nagymaroson két-két, Kóspallagon és Ze- 
begényben egy-egy erdőőr védte az erdőket. A koronauradalom óbudai felén már 
dolgozott két vadász, Budaörsön és Pilisszántón és mint ismert, a 18. századi 
uradalmakban a vadász elsősorban erdészeti teendőket lá to tt  e l. Két-két erdő- 
őrt tartottak Zsámbékon, Perbálon, Dunabogdányban és Tótfalun, egy-egyet Bu
daörsön, Pilisszántón, Budakeszin, Szigetmonostoron és Tökölön.

Kamarai faraktár lé tesü lt az uradalomban több helyen a Dunaparton, így Duna
bogdányban is  és Visegrádon a Lepence pataknál, ahol a fá t behajózták.

A 18. század második felében az egész Habsburg birodalomban előtérbe került 
az erdők megóvásának, az erdőgazdálkodásnak az ügye. 1767-ben elrendelték, 
hogy a k incstári erdőket mérjék fe l ,  készítsenek róluk térképet és vezessék 
be bennük a szabályozott vágásfordulós erdőhasználatot. Mária Terézia 1769- 
ben adta ki erdőrendtartását, amely gyakorlati útmutatást tartalmazott szin 
tén a szabályozott erdőhasználat kérdéseiben, szorgalmazta a vágásfordulós 
erdőhasználat bevezetését. A rendeletet 1770-ben megküldték a törvényhatósá
goknak és a megyéknek is , az erdőrendtartás bevezetése azonban még a kincstá
r i  birtokokon is  évtizedekig elhúzódott.

Az óbuda-visegrádi koronauradalom tisz tiszék i ülésén csak 1773-ban mondták k i 
azt, hogy mivel a visegrádi uradalom legfőbb gazdasági ereje az erdőkben, va
gyis a fakereskedelemben van, az erdők használatát rendezni k e l l .37 Mintának 
a hradek-likavai kamarauradalom erdőkezelését szándékozták tekinteni - amely 
számára már 1769-ben kidolgoztak egy részletes erdőkezelési u tas ítást, annyi
ra, hogy alkalmas személyt, erdészt is  innen kivánt a kamara Visegrádra ho-
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zatni, aki majd az erdőket vágásokra osztja, a fakészleteket felméri, az er 
dőgazdálkodást megtervezi.47 Az erdőrendezésre szükség is vo lt a visegrádi 
uradalomban, mivel az akkor folyó urbérrendezési, felmérési munkák során k i 
derült, hogy a községek közelében fekvő erdőket túlhasználták, míg a távo- 
labbiakat nem hasznosítják kellően. Ugyanez történt a hegyekben is , az a la 
csonyabban, a hegyek lábánál fekvő erdőkben szinte csak leromlott bozótost 
ta lá ltak  erdők helyett, mig a hegycsúcsok erdei érintetlenül maradtak. A fa 
kitermelés e lő ir t  időpontját sem tartották be, nem végeztek a favágással a 
té l i  hónapokban még a fanedvek megindulása e lő tt. Emiatt az uradalom vezető
jé t , a visegrádi t isz tta rtó t meg is  rótták. Az erdőrendezés elkezdéséig az 
erdőket ideiglenesen 40 fordulóra oszották, vagyis rövid tenyészidejíí, sarj- 
crdő üzemmódot alkalmaztak a tüzifatermelés érdekében.

A megnyugtató megoldásra még 10 évet k e lle tt  várni. I I .  József trónralépése 
után felgyorsultak az események, az uralkodó a közigazgatás megreformálása 
mellett a k incstári birtokok kezelését is  új alapokra kivánta helyezni. Terv
be vette a kincstári birtokok egy részének bérbeadását, a bérbeadandó uradal
mak közé tartozott volna az óbuda-visegrádi és a diósgyőri koronauradalom is .
I I .  József az 1782-1706-ban szekularizált egyházi szerzetesrendi birtokoknál 
is  úgy Íté lte  meg, hogy a közvetlen kamarai kezelés helyett jövedelmezőbb lesz 
a bérle ti forma. Az óbuda-visegrádi koronauradalom 17^-as erdőrendtartása 
még a tervezett bérle ti körülményeket vette figyelembe, egy bérbeadott b ir 
tok szómára készült. Az erdők jövedelmét és az erdők használatát ugyanakkor 
a haszonbérlő nem kapta meg, a bérlet nem terjedt k i az erdőkre. Ugyanezt az 
elvet alkalmazták a valóban bérbe adott k incstári birtokoknál is ,  mutatva azt, 
hogy az uralkodó tisztában van az erdők jelentőségével. Más kérdés az, hogy 
az óbuda-visegrádi koronauradalmat valójában soha nem adták bérbe. Az erdő- 
rendtartás kibocsátásához és a visegrádi erdőhivatal fe lá llításához az adta 
meg a végső lökést, hogy a közigazgatási reform következtébbn a magyar közpon
t i  kormányszékeket /Helytartótanács, a hozzá csato lt Magyar K irá ly i Kamarával/ 
Pozsonyból Budára helyezték át,és többek között a h iva ta li helységek firtásét 
a visegrádi koronauradalomból s z á llíto t t  fa szo lgáltatta. Innen akarták fe 
dezni a budai vár adminisztrációjának e llá tásá t is , ugyanakkor az uradalom
mal, mint közeli épületfa beszerzési forrással is  számoltak a főváros ép ít
kezéseinél. Ekkor lé tes íte tték  Budán a klarissza apácák allodiumán /telkén/ 
a Duna partján az első kamarai falerakatot, és úgy tervezték, hogy a fe le s 
leges tűz ifá t, amely a kormányhivatalok, a sóhivatal, az invalidusház, a
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klarissza apácák és egyéb kamarai kötelezettség kieleg^itése után fennmarad, 
értékesítik.

Az instrukció ugyan címében kimondja, hogy közösen készült mind az óbuda- 
visegrádi, mind a diósgyőri bérbeadandó k incstári uradalmak számára, de a to
vábbiakban csak annyi a közös bennük, hogy az erdészet mindkét uradalomban 
független az uradalom esetleges bérlőjének gazdasági irány ításá tó l. Nem ta r 
tozik tehát a helyi tiszttartóság alá, hanem az erdészeti érdekek szabadabb 
érvényesülése céljából az erdészetet irányító  erdőhivatal kamarai fennható
ság a la tt marad, a k ije lö lt  kerü leti kamarai adminisztárcióknak tartozik 
szakmai és anyagi elszámolással, és az erdőhivatal személyzete is  közvetle
nül a kamarától kapja a fizetését.

I I .  József közigazgatási reformja a korábbi vármegyerendszer helyett az or
szágot 10 kerületre osztotta, ezek közül a diósgyőri k incstári uradalom er
dőhivatala a kassai, az óbuda-visegrádi pedig a zombori /vagy temesvári/ ke
rü le ti adminisztrációhoz került. Az még további kutatásokat igényel, hogy a 
visegrádi erdészetet miért éppen a zombori kerülethez csatolták, hiszen sem 
fö ldrajzilag nincs köztük összefüggés, sem az erdők je lleg é t tekintve, hiszen 
az itten i bácsi erdők síkvidékiek voltak. A továbbiakban az instrukcióban már 
semmi utalás nincs a diósgyőri uradalomra az egyes rendelkezések a visegrá
di uradalom konkrét körülményeihez igazodnak.

A visegrádi instrukció közvetlen forrásai többek között a hradek-likavai és 
a bácsi kamarai erdők számára készített erdőrendtartások és természetesen Má
ria  Terézia 1769-ben országos igénnyel kiadott rendtartása lehettek. A bácsi 
erdőrendtartást még nem ismerem, de azt is  valószinűleg I I .  József idejében a 
hivatalnokcsászár gondolkodásmódjának megfelelően, a gondos adminisztráció 
szellemében készítették. A visegrádi erdőrendtartáshoz követendő mintául csa
tolták ugyanis a bácsi erdőhivatal erdőkezelési, erdőművelési jegyzőkönyveit, 
amely szerint minden vágásról néhány évig feljegyzéseket k e lle t t  készíteni, a 
kitermelt fa mennyiségén és nemén kivül fe l k e lle tt  tüntetni a mesterséges 
fe lú jítás  menetét is , vagyis azt, hogy melyik évben, milyen maggal vetették 
be az adott vágást, az úju lat hogyan ke lt k i és milyen pótlásokat, vagy egyéb 
munkákat k e lle tt  még a vágásban végezni. A visegrádi erdőmester fizetésének a 
megállapításakor pedig /amely a korabeli szokásoknak megfelelően még ilyen  
szinten is  egyaránt á l l t  készpénzből és természetbeni juttatásból/ - a bácsi
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erdőmester illetményét vették figyelembe.

Mária Terézia erdőrendtartásának a rendelkezései közismertek és elfogadot
tak voltak már a kamarai főhivatalnokok körében, a közvéleményt igyekeztek 
elsősorban meggyőzni a vágásfordulós erdőgazdálkodás hasznosságáról. A v i 
segrádi erdőrendtartás az erdők vágásokra való osztásának mibenlétével már 
nem is  foglalkozik, ismételgetni szükségtelennek ta rt ja  ezeket, az 1769-es 
királynői rendeletre csak akkor hivatkozik, mikor nyomatékosan fe lh ív ja  a 
figyelmet arra, hogy a kecskéket a kamarai erdőkből végképp k i k e ll t i l t a n i .
A hradeki rendtartás már konkrétabb, egy adott uradalom számára készült, mé
gis annak hangsúlyozása kapcsán, hogy a vágásfordulós erdőgazdálkodásnak 
csak a magról történő mesterséges fe lú jítá ssa l együtt van értelme, részlete
sen és általánosságban is  ismerteti azt, hogy hogyan történjen a helyes mag
vetés, mely famagvakat, mikor és hogyan k e ll gyűjteni és hogyan k e ll tá ro ln i. 
A visegrádi erdőrendtartás már ezeket az ismereteket is  adottnak veszi, annál 
is  inkább, mivel a leendő erdőmester éveken keresztül Hradeken vo lt gyakorló 
erdész. A visegrádi erdők fe lú jításáná l mindössze annyit jegyez meg a rend
tartás, hogy mivel a visegrádi uradalomban bőven van bükk és gyertyán, vala
mint éger, de kevés a tölgy és a fenyőféle, az erdőmester a szükséges vető
magot Hradekről kérje meg. A rendatartás szerint egy vágás akkor van befejez
ve, amikor az épület és tűz ifát kihordták belőle, a k it is z t íto t t  terü letet 
bevetették famaggal és körülárkolták, azért, hogy a lege lte tés i tila lm at be 
lehessen tartan i. Az ö lfá t a vágások szélén rakták fe l ölekbe, így az ölek 
még az erdőn kiszáradnak, térfogatuk csökken, a csökkenés mértékét is  nagyjá
ból egyenlően á lla p ít ja  mega hradeki és a visegrádi rendtartás.

Az eladásra vágott tűzifa ölekbe rakásának módja az, hogy milyen vastag fák
ból milyen szélességűre és hosszúságúra k e ll felrakni az öleket, valósziníf- 
leg ebben az időben alakult k i, i l le tv e  egységesedett a kamarai gyakorlatban, 
mert ezeket a kérdéseket mind a hradeki, mind az óbuda-visegrádi erdőrendtar
tás részletesen tárgyalja . Valamennyi rendtartás /visegrádi, hradeki, Mária 
Teréziáé/ foglalkozik a fakitermelés megfelelő idejéve l. Erre a munkára a 
legkevesebb időt az óbuda-visegrádi rendtartás engedélyezi, mely szerint a 
favágásnak október vége és december vége között le  k e ll za jlan ia . Hradeken, 
ahol más az éghajlat, hosszabb a té l,  a fandevek korábban lehúzódnak a gyö
kérzetbe, már szeptember végén megkezdődhet a favágatás és még januárban is  
folyhatnak a munkák. Mária Terézia rendtartása általánosságban csak annyit
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mond k i, hogy még tavasz e lő tt a fanedvek keringésének a beindulása e lő tt be 
kell fejezni a munkát. Ez a felfogás terjedt e l széles körben az országi an 
Nagyváthy munkáján keresztül.'’7

A magyar birtokos osztály robotmunkaerőn alapuló gazdálkodási módját ismerve 
csak a kamarai erdőgazdálkodásban terjedt el az a gyakorlat, hogy a munka mi
nőségének érdekében nem robotos jobbágyokkal, hanem pénzes munkásokkal vágat
ták ki a fá t. A visegrádi koronauradalom tisztiszékén erre már 1773-ban hatá
rozat született és az erdő kimélése érdekében mind a fák kivágását, mind a 
vágásokból történő kihordásukat napszámosok végezték. Hradeken is  csak nap
számosmunkával számolták az erdőgazdasági munkáknál, a visegrádi koronaurada
lom rendtartása pedig csak arra tarto tta  alkalmasnak a kamarai jobbágyok 
robotját, hogy a fát az erdőről a Ouna-parti faraktárakba szá llítsák , vala
mint az erdészek felügyelete mellett a vágások helyét famagvakkal bevessék. A 
kamarai erdőhivatalok megengedhették maguknak a "pénzes" munkások félfogadá
sát, hiszen kiadásaikra a kamarai adminisztráció költségvetésében fedezettel 
rendelkeztek. Mindkét uradalom rendtartása k ité r ugyanakkor arra, hogy az er
dészeti munkákat, a favágáson kívül az árkolást stb. ősszel csináltassák, a- 
mikor vége van a mezőgazdasági munkák szezonjának és olcsóbb a napszám.

Mindhárom rendtartás szorgalmazza, hogy a fatörzseket közvetlenül a ta la j fe 
le tt  vágják el - bár ez az igény nem csak a 18. század végén merül fe l ,  hanem 
már a 16. században a bányavárosi erdőkezelésben is . Hasonlóan lépnek fe l a 
kamarai rendtartások annak az érdekében is ,  hogy a fákat ne fejszével vágják 
k i, hanem fűrészeljék el /valószínűleg íg y  lehetett azt megoldani, hogy a 
fákat a tövüknél vágják k i/ . Sőt az óbuda-visegrádi rendtartás már arra is  ü- 
gyel, hogy az ö lfá t ne fejszével darabolják fe l,  hanem fűrészeljék. A magyar 
nemesi birtokokon ebben az időben kevés k ivé te ltő l e ltekintve a fakitermelés 
még robotosokkal történik, akikkel szemben ilyen minőségi követelésekkel nem 
lehetett fe llépn i, többek között ilyen tényezők mutatták a kamarai erdőgaz
dálkodás fölényét a korabeli nemesivel szemben.

A Tagányi á lta l is  ismertetett 1769-ben kiadott erdőrendtartás a mintagaz- 
dasagnak számító hradek-likavai kamarauradalom számára nem lehetett az egyet
len, ezt még több részutasítás követhette. A visegrádi rendtartás ugyanis k i 
mondja, hogy fát engedély nélkül az erdőből k ivinn i nem lehet, és hogy a 
rendeletnek érvényt szerezzenek, valamennyi engedéllyel k iv i t t  fá t az erdő
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hivatal bélyegével jelöljenek meg, a je lö le tlen  fá t kobozzák e l,  mivel az 
csak illegá lisan  kerülhetett ki az erdőből. A fák megjelölésével kapcsolat 
bán pedig a hradeki uradalomban alkalmazott módszer szerint járjanak e l. Ezt 
az ujabb hradeki u tasítást még nem találtam meg, de ilyen famegjelolesrol, 
bélyegzésről maradt fenn adat a tihanyi aptáság uradalmából a 19. század e le 
jén. A tihanyi bencés apátság ja va it  I I .  József utasítására szinten elkoboz
ták 1786-ban, a javak a vallásalap tulajdonába és kamarai kezelésbe kerültek. 
Végbement bennük az erdőgazdálkodás modernizálása, az erdőket más kamarai 
birtokhoz hasonlóan felmérték^és k ia lak íto tták  a vágásfordulós erdőművelési 
rendszert. Az erdőből kikerülődák je lö lésére, bélyegzésére is  a valószínűleg 
a kamaránál másutt is  általánosan e lte rjed t módszert használták. A fa tövé
nél a héjat tenyérnyi helyen levágták és a bélyegző baltával az uradalom / je 
len esetben a bérlő/ cé lja ira  vágott, valamint a jobbágyoknak engedélyezett 
fára egyszer ütötték rá a je le t ,  az eladásra szánt fára kétszer, míg az er
dei kártevők á lta l kivágott fákra háromszor.

Az óbuda-visegrádi uradalom erdőrendtartása a hasonlóságok ellenére azonban 
alapvetően különbözött e lődeitő l. A hradeki uradalmi rendtartás, de különösen 
Mária Terézia rendtartása részletesen tartalmaztak, és e lterjeszten i igyekez
tek erdészeti ismereteket, a visegrádi rendtartásból ezek részletezése már 
hiányzik. A visegrádi erdőrendtartás viszont nagy gondot fo rd ít a fe lá l l í t a n 
dó erdőhivatal felépítésére, működésére és ügyvite li szabályzatára. A rend
tartás 40 pontja közül 13 a fentiekkel, valamint az adminisztráció problémá
iva l foglalkozik, és mivel ebben az esetben a közgondolkodásban még nem olyan 
e lterjed t uj szemléletről van szó, az olvasónak úgy tűnik néha, hogy nagyobb 
körültekintéssel, mint magukkal a gyakorlati erdészeti feladatokkal. Nem mel
lékes körülmény, hogy a rendtartás 1783-ban szü letett, abban az időszakban, 
amikor I I .  József közigazgatási reformját kidolgozta és bevezetni igyekezett. 
A h ivatal ügyintézésében a korábbi 18. századi magyar birtokigazgatási gya
korlathoz viszonyítva nagyobb szerepet kap az adminisztráció. Az erdőmester 
utasításait közvetlenül az ille tékes te rü le ti adminisztrációtól kapja, termé
szetesen írásban, majd mint a h ivata l egyszemélyi vezetője az utasításoknak 
megfelelően a feladatokat írásban osztja k i alárendeltjeinek. /A magyar nagy
birtokokon még a 19. század végén is  beérték a szóbeli e lig az ítássa l./  Koráb
ban csak az erdőgazdaság egészének bevételeit és kiadásait vezették, az óbu
da-visegrádi erdőrendtartás már e lő ír ja , hogy az erdőben minden kivágott épü
le tfá ró l, e lkész ített öl tűz ifá ró l, rőzsekötegről gondos feljegyzést k e ll ké-
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sz íten i, ezeket bevételezni k e l l , és a kiadás rovatban fe l k e ll tüntetni az 
erdőből való kikerüléseik körülményeit. /Az erdészeti számadásoknak ez a 
formája maradt érvényben a 19. században is ./  A falerakat ugyanakkor másik 
számadást vezet. A számadásokat minden pagonyerdész írásban vezeti erdőkerü
letérő l és az összesítést havonta írásban leadja az erdőmesternek az erdei 
károkról és b itesetekről, zálogolásokról készített külön jegyzőkönyvvel e- 
gyütt. Az erdőmester ezek alapján kész íti e l az egész erőhivatal összesített 
számadásait és mindezekről írásban je lentést tesz a kerü leti adminisztráció
nak, ahol egyébként negyedévenként személyesen is  köteles megjelenni és mun
kájáról beszámolni.

I I .  József saját maga megszállottként dolgozott egész életében és a h iv a ta li 
munkájában nem ismert szünnapot, ezért hasonlóan sokat követelt az állami 
alkalmazásban lévő közhivatalnokoktól is . Az óbuda-visegrádi koronauradalom 
erdőgazdaságának bőséges adminisztrációval is  megterhelt munkáját végül is  
az uj szervezeti fe lá llá s  21 helyett 19 fővel kivánta elvégeztetni. A két u- 
radalom összevont erdőhivatalát egy erdőmester vezette, aki sa ját fizetésé
ből tarthatott írnokot, az irnok azonban magánalkalmazottja, cselédje vo lt. 
Egy erdész működött Nagymaroson, ismét egy Kóspallagon és Zebegényben együtt, 
egy Zsámbékon, Tökön és Perbálban, végül egy vezette a dunabogdányi és szán
tó i erdőkerületet. A visegrádi erdőkerületben az erdőmesteren k ivü l erdész 
nem vo lt, csak két erdőőr. A fentiek szerint az óbuda-visegrádi koronaura
dalmat hat pagonyra osztották. A hat pagonyban az erdészeken k ivü l még 13 
erdőőr is  dolgozott.

Az erdőmesternek évente négyszer meg k e lle tt  tekintenie a feldolgozás a la tt  
lévő vágásokat a munka valamennyi stádiumában, valamint legalább évente egy
szer ellenőrizni az erdőhatárokat. Az ő dolga vo lt a vágások k ije lö lésén és 
a munkafolyamatok térképre való felvezetésén kivü l az egyes vágásokból nyer
hető famennyiség megbecsülése és valamennyi felmerülő kihágási és egyéb ügy
ben egyszemélyben döntött. Munkáját azonban a kamara nemcsak az óbudá-viseg- 
rádi uradalomban vette igénybe, hanem mint ez a Helytartótanács iratanyagá
ból kiderül, a szomszédos maróti uradalomban is .  A p ilism aróti uradalom a 
névadó községből, Pilisszentlé lekből, Pilisszentkeresztből és P ilisszentlász- 
lóból á l l t ,  és a pesti pálos rend birtoka vo lt 1786-ig, amikor is  a birtqko- 
kat szekularizálták, az uradalom a va llás , majd tanulmányi alap birtokába és 
szintén kamarai kezelésbe került. Kis uradalomban külön erdőmestert nem vo lt
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érdemes tartan i, az erdőkkel kapcsolatos szakmai ügyekben a maróti t is z t 
tartót a kamara a visegrádi erdőmesterhez irány íto tta .

Ráadásul I I .  József megszüntette az állami közhivatalt viselők szabadságát, 
a rendtartás szerint fe le ttese i tudta nélkül a visegrádi erdőmester sem 
hagyhatta el h ivata lát egyetlen napra sem, hogy magánügyeit intézze, enge
déllye l is  csak rövid időre. Ezzel szemben az alkalmazottak magas fize tést 
kaptak, p l. az uradalomban az erdőőrök illetménye is  a kétszeresére emelke
dett. A rendtartás meg is  indokolja ezt az intézkedést, e l akarják kerülni, 
hogy az erdészeti alkalmazottak megfelelő életkörülmények hiányában vissza
éléseket legyenek kénytelenek elkövetni. Az erdészeti alkalmazottaktól pél
dás életmódot és fegyelmet kívántak meg, nem járhattak a jobbágyokkal közös 
szórakozásokra, különösen nem kocsmákba, nehogy italozás közben könnyelmű 
Ígéreteket tegyenek és megzsarolva visszaélésekre kényszerüljenek. Az erdő- 
mester fe le lős vo lt az erdészeti h ivata l személyzetének magaviseletéért és 
a rendtartás a legkisebb szabálytalanság esetén is  elbocsátással fenyege
te tt . Az uradalom erdőrendtartását az erdőmester minden félévben köteles 
volt hangosan felo lvasni az egész személyzet e lő tt.

Végül néhány szót szeretnék szólni arró l a személyről aki ezt a megtiszte
lő , de igen felelőséggteljes megbízatást kapta, az első visegrádi erdőmes
te rrő l. Malarcsik Józsefnek hívták, a visegrádi anyakönyvek^7 tanúsága sze
r in t már 32 éves özvegyember vo lt, amikor Visegrádra kerü lt. Egy 32 éves em
ber abban az időben már nem számított fiata lnak. Első felesége Mattyasovszky 
lány vo lt, Visegrádon ismét megnősült 1791-ben, felesége Stermanszky Anna, 
a maróti tiszttartónak, Mészáros Istvánnak a sógornője. Ez is  azt mutatja, 
hogy Malarcsik József a magánéletében is  bele tudott illeszkedni új környe
zetébe. Arra még nem találtam adatokat, hogy isko lá it hol és mikor végezte, 
a kinevezése körüli iratváltozásból kiderül, hogy korábban nyolc évet tö l
tö tt a hradek-likavai uradalomban, ahol utolsó beosztása erdőtiszt vo lt. Va
lószínűleg isko lá i után azonnal ide kerü lt, és az erdészeti gyakorlatot is  
i t t  szerezte meg. Főnöke.Girsik János a hradek-likavai k incstári erdőurada
lom prefektusa dicsérő szavakkal ajánlotta személyét az udvari kamara t is z t 
viselőinek figyelmébe az á llás  elnyerése érdekében. Kinevezésében azonban 
nem annyira a hradeki ajánlólevél döntött, hanem az, hogy Malarcsik kamaratii’yt.— 
dalomban volt alkalmazásban és így nemcsak az erdészeti szakértelmet vár

hatták el tőle leendő fe le ttese i, hanem a kamarai h iva ta li szolgálatban va-*
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ló jártasságot is . Fontos volt a Hradeken tö ltö tt  nyolc év annyiban is ,  
hogy a feltételezések szerint szakértelme, tudása garantáltan nem csak e l 
méleti, hanem gyakorlati ismereteken, tapasztalatokon nyugodott. A tisztség 
elnyerésére nem 6 volt az egyetlen pályázó, egyik r iv á l is á t  Gerabek Jánost, 
aki szintén rendelkezett erdész szakvizsgával, azért utasították e l,  mert
szakmai gyakorlatát magánuradalomban szerezte és beosztása szerint csak va- 

8/dász vo lt. Különös módon nem tudtak arró l a kamarai hivatalnokok, vagy nem. 
vették figyelembe, hogy a magánbirtokokon még a nagy uradalmakban is  az e r
dőgazdálkodást vezető t isz t elnevezése nem erdőmester, hanem fővadász vo lt 
a 18. század második felében.

IRODALOMJEGYZÉK

1./ Magyar Országos Levéltár (OL) A magyar kamara levéltára E 58 1783. 1881. 
sz.

2./ tfo. 1785., 1565., 1587. sz.
3./ E 58 20. kötet. Tisztiszéki jegyzőkönyvek 1774.
4./ TAGÁNYI K.: Magyar Erdészeti Oklevéltár (Bp., 1096.) 11.100.
5./ NAGYVÁTHY J . :  Magyar practicus termesztő Pest, 1821.
6./ OL. Helytartótanácsi levé ltá r C 79. Egyházi javak ügyosztálya 1787. 7., 

1788. 1034.
7./ Visegrád rk. anyakönyvei OL Filmtár A 407-409.
8./ 0L. E 58. 1784. 1799. sz.



70

SZEMELVÉNYEK A MAGYAR ERDÉSZETI OKTATÁS KEZDETEIHEZ

Mészáros Gyula

"Se-lmec Istened, Anyád 
Szeretőd,
Aki bántja, ellenséged."

A te l je s  magyar erdészeti ok ta tás, és ezen b e lü l a magyar e rdészeti fe lső o k 
tatás történetének még sok ré sz le te  nem k e rü lt  fe ldo lgozásra , i l l e t v e  köz lés

re .

Ezért ke ll örülni annak, hogy Dr. Majer Antal ny. tanszéki csoportvezető e- 
gyetemi tanár munkájaként rövidesen megjelenik az 1804-1816 közötti Kismarto
n i, herceg Eszterházy Miklós-féle erdészintézetnek történetéről készült ta 
nulmány is . Ebben a magyar erdészeti oktatás történetének egy újabb részéről 
lebbenti fe l a feledés fá ty lá t.

Szerencsésebb történetif országokban, ahol a háborúk viharai után több résza
dat maradt fenn, ezt könnyebben elvégezhették, i l le tv e  elvégezték.
Nekünk , magyar erdészeknek, akiknek apró darabkákból k e ll összeállítan i a 
a magyar erdészeti oktatás valódi szobrát, a legkisebb megtalált "szobortöre
déknek" is  örülnünk k e ll, hogy az összeállítandó mű teljesebb legyen, más
részt az idáig rossz helyre i lle s z te tt  darabot más helyre téve igazabb képet 
kapjunk erdészeti történetünk egy részéről, amelynek még rengeteg fe ltá ra tlan  
és ismeretlen részadata vár közlésre.

Lehetőséget kellene ta lá ln i, hogy a magyar erdészeti és isko la i történetírás 
egy bővebb összefoglalást is  közreadjon e témában, esetleg az oktatási nyelv
nek, valamint a szakképesítések, beosztási elnevezések múlt században meglé
vő zavarában is  jobban eligazítson.

Ehhez szeretnék én is  hozzájárulni néhány e lfe le jte t t  részadattal, hogy az 
erdészeti oktatás XIX. század e le j i  képe teljesebb legyen, bár tudom, hogy so
kak számára ezen adatok jó l ismertek.

Talán a magyar nyelvű - nyelvében él a nemzet - Selmeci Akadémiáról készült 
tudósítások közül az első Szentpéteri Imre 1816-ban Selmecen végzett "erdőbi- 
ró" írása , amelynek minden szava mához szól.
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"A Selymetzi K irá ly i Bánya Académiáról egy-két szó

Minden embernek kötelessége, a maga e re j it  annyira tö ké le tís ten i, a mennyi
re azt a környűállások és a Természet engedik, de minden Magyarnak, k iv á lt  
amái világban Törvényül szolgálhatna az (ha külömben Nemzetiségünket fe l a- 
karjuk ta rtan i) hogy a maga tehetségit, bár melly tsekélyek légyenek is  a- 
zok a Haza, és Honnijai hasznára ford ítsa, - Nem vagyok O lly igen magammal 
el hitetve, hogy ezen tárgyban, a mellybe fogni akarok, és a mellynek kez
detét e kevés sorokkal tészem, legjobb munkát készíteni reményleném" í r ja  
Szentpéteri, majd tovább fo ly ta tja :

"Minthogy azonban a Bányát fa nélkül mívelni lehetetlen, és mivel Elődeink u- 
nokájikra o lly  kevés figyelemmel valának, hogy már Magyar Hazánk több részei 
is  a fa szükség rettenetes következtetéseivel küszködnek, szeretett Fejedel
münk, Felséges I-ső Ferentz Királyunk, a Bányász Tudományokat az Erdeikkel 
összeve kaptsolta, ezen fényes és Hazánkban nem esmért Kathetrára 1809-ben 
meghíván Göttingai Professort, a Ceonsillárius Wilkéns Dávid Urat.

A Selymetzi Academiánál 6 Consiliarius Urak á lta l e következendő Tudományok 
taníttatnak, úgymint: physicai Cursusban az Algebra, Geometria, Trigonomet
r ia , Conica sectiók, Logica, púra Physica, Mechanica, H idrostatica, Hydrauli- 
ca, és Aerostatica.

Nem menti fe l éttő l a Bányász nevendéket más Academiáknak tanú bizonysága, 
minthogy mind ezen elő adott Tudományok, különösen a Montanisticumra a lk a l
maztatva a Selymetzi Academia számára vannak kidolgozva, és e m ellett egy kü
lönösen mestertől rajzolni tanulnak, nem különben hetenként szoktatóul a Bá
nyákba rendeltetnek. Ezen esztendő végével a két rendbeli Nevendék tzéljok 
szerint e l válnak, az Erdeiek Conciliarius Wilkens Úr a la tt  2 esztendeig ta r 
tó Cursusokat kezdik e l, a Bányász hivatalokat kivánók pedig a Chemia tanu
láshoz kezdenek. - Az Erdei Practicánsok ezen fő tudományokban oktattatnak, 
úgymint a Botanicában, földmérésben, az erdő betsültetésében (Taxation) a fa 
természetes és mesterséges neveltetésében, és használtatásában, az Erdei 
rendtartásokban, számadásokban, szén és mészégetésben, és egyéb ezen tárgynak 
tökélletes esméretéhez szükséges tudományokban és foglalatosságokban, a melly 
utóbbiakban különösen is  az Institutum 2 Erdő Districtusaiban gyakoroltat-



80

Szerttpéteri más írásában magáról a következőket ír ja :
"Minthogy a Selmetzi K irá ly i Erdőintézetben végezvén, a németországi erdőmű
velési tanulmányok tanulását ott és azóta is  mint erdőbíró és utóbb bánya
tisz t, mindég fával lévén dolgom."37

Megelőzőleg már Gáthy István 1820-ban47 számol be az ország népének a Magyar- 
országon lévő erdészeti tanintézetekről. Gáthyt én elsősorban erdésznek ta r
tom, mivel gróf Eszterházy uradalom főerdőmesteri hivatalának vezetője vo lt, 
s ő maga is  így ír ja  alá 1846-ban az írását "ta ta i urad. főmérnök és főer
dész". Személyében a magyar erdészet egyik e lfe le jte t t ,  de jelentős tagját 
tisztelhetjük, egy baja vo lt, hogy "reformer magyar ember vo lt" .

1803-ban a Pesti egyetemen mérnöki Inntitutum Geometricum és jogi tanfolyamot 
bevégezvén k ir . táblai jegyzőnek esküdött fe l.
1808-ban a gróf Eszterházy pápai uradalmában mérnök le t t .  I t t  már mint erdész 
is dolgozott. Terveket készített a Rába, Rábca, Marqal folyók szabályozásáról 
is . Fáy Andrással együtt dolgozott a pesti hazai takarékpénztár tervezetén és 
fe lá llításán , Fényes Elekkel pedig é le tb iz tos ítás i intézet előtervezetén. 
1035-ben az addig használatos, szinte kizárólagos mérőasztal helyett behozza 
a "szegtükröket" a magyar geodéziába.
írásai főleg erdészeti tárgyúak, de a malomépítéstől, Budapest árvíz e llen i 
megóvásától az elmúlt év karácsonyon reprint kiadásban megjelentett a "A Kó- 
tából való klavirozás mestersége" címíj munkájáig széles skálára terjednek 
k i. Minket erdészeket mégib erdészeti írása i miatt k e ll,  hogy a munkásság!.ér
dekeljen*. Ö í r t  egy önálló magyar nyelvű^erdészeti munkát is , sajnos csak ké
ziratban, "Erdészet a haza szükségeihez alkalmazva" címmel 1841-ben, 3 kötet
ben.

A Magyar Gazdasági Egyesület Erdészeti Szakosztályának alap ító ja  és elnöke 
vo lt, ebben a beosztásban terjesztette az ország közönsége elé 1846zban az 
első magyar erdőpolitikai alapelveket. Ö volt az első erdész, aki a Magyar 
Tudományos Akadémiának tagja lehetett.

Gáthy tanulmányában a következőket í r ja :
"Ezenn felséges Intézettől (I.Ferenc rendelete - M.Gy.) nyerte ősz tán Lététét 
a Schelmetzi k irá ly i bányász akadémiába, és későbben Máramarosba Szigeten 
fe lá l l í to t t  erdei tudós Cathédra is , hol az esztendei taeg vizsgáltatás Mts.
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Consiliarius és Adminisztrátor Gerzon Úr protectioja a la tt , a jelenlévők tel- 
lyes meg elégedésekkel éppen mostanába ta rta to tt. És midőn édes Hazánk Thes- 
saurariussa, és a F.K. Magyar Camarának Praessesse Székhelyi Gróf Majláth Jó 
zsef Ő Excellentziája, mint közönségesen a Tudományoknak és szelid mestersé
geknek, úgy ezenn ujjabb erdei Intézeteknek is  hív barátja, Maecenássa, buzgó 
oltalma a la tt megyen ezen em lített Status erdeinek mívelése, és jövendőre va
ló gyarapítása, méltán hálát adhat édes nemzetünk a magyarok Istenének, k i 
támasztott kebelébe idején álhatatos jó Szivü. Királyához és Hazájához egy
formán hiv, gyökeres és hatalmas Hazafiat, és adott mellé oly segédet, k i az 
Isoptul - fogva a Tzédrusig minden plántát esmér, és Édes Hazánk hasznára k í 
ván nevelni, gyarapítani, - bátorságba léven ez eránt, hogy valaha a Status 
erdei ezeknek fe l vigyázások, és bölts ut mutatások a la tt  e l ne pusztulhas
son" .. .

Majd írását így fo ly ta tja : " . . .  mint, azt a Karánsebesi erdői Institutum a 
Bánátba, Herczeg Eszterházié - hol több Professorok tanitanák - Sz.Mártonba 
(Kismarton - M.Gy.) Gróf Festetitsé Keszthelyen nyilván bizonyítják.
Ki nem tudja a mi vidékünkön, hogy Mts. Gróf Károlyi Ház Tutora Gróf Waldste- 
in, a múlt esztendőkbe minden Uradalmit ezen Grófi Házak, tapasztalt idege
nekkel tö ltö tte  meg, kik á lta l tulajdon tapasztalásom szerént, a leghelyesebb 
erdő vágásokat és Intézeteket té tette . H lyen nyomos, és már rég folyamatba 
lévő, erdő Intézetekről esmeretesek tú l a Dunán a Gróf Eszterházy, innen a 
Tiszán lévő kerületben pedig a Gróf Schönborn Dominiumai is . Ezekből úgy lá t 
szik, hogy Édes Hazánk az erdők mivelésébe is  nem marad hátra, és egyedül 
tsak a közös és községek erdei maradnak árván, s úgy szólván minden pártfogás 
nélkül."

Tehát Gáthy szerint Dr.Majer Antal prof. á lta l ismertetett iskolákon k ivül 
Máramarosszigeten, Karánsebesen, Gróf Károlyi uradalmainak intézeteiben és a 
Gróf Schönborn uradalmakban (Kárpátalja) is  vo lt erdészeti oktatás valamilyen 
fokon. Ezen iskolákon kivül még megemlítendő az 1017-ben a Nagyszebeni erdé
szeti iskola fe lá llítá s á ró l szóló rendelet, amely Erdély e részében is  bizto
sította az erdészeti oktatást.’’7

1846-ban Gáthy "Észrevételek a magyar Gazdasági Egyesület Erdőszeti Szakosz
tályának nezetei s java lla tára  a magyarországi erdők fenntartása irán t" című 
munkájában már kritikusabban í r  a selmeci akadémiáról, német szelleméről,
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akár csak Sz e n tp é te r i.67 "A Németföldi adatokkal c é l t  é rn i nem fogunk s így 
a selmeci tanodával sem, m elly semmi más, mint a német erdészetnek a viz- 
hangja. Nekünk hazai, vagy magyar erdőszetet k e l l  teremtenünk."

Ja v a s la to t  tesz újabb e rdészeti isko lák  f e lá l l í t á s á r a  i s :  "Midőn az erdőket 
kezelő, bár erdészeti oskolákban egy két év a la t t  k iképzett vadászok így bű
vészkednek, azon csudálkozni nem le h e t, mert a természettan és matematika, 
melly né lkü l erdészeti tudomány nem lé te z h e t, egy két évek a l a t t  meg nem ta 

nulható" .
Javasolja erdőszeti oskolák fe lá l lítá s á t  különösen o lly  helyeken, hol " a 
nagyobb erdőbirtokos m ellett, s nem a jóslatok után keze li". A tervezett Kas
sa i, Lugosi, Huszti, Pozsgai erdészeti iskolák mellé, "Tatát is  sorolni ja-

R/vasija " az ország belsejében uralkodó cser tölgy erdők érdekében.

A XIX. század elejének másik nagy erdésze, Janik Ferenc szintén hasonló gon- ■ 
dolatokat v a ll,  mint Gáthy: "talán lég is  legelőször: szükséges lenne Hazánk
ban legalább egy Erdészeti nevelő Intézetnek fe lá llítá s a : mellyben az Erdész- 
tudomány a maga egész kiterjedésében, Anyai nyelvünkön taníttatnék. Ezen in 
tézetnek, Hazánk azon részén helyheztetve lenni kellenék: ahol nem tsak ha- 
rasztos, de szálkás levelű, s különféle fekvésű Erdők is  ta lá ltatnak: mint p.
o. Selymetz Bányán, hol a k irá ly i Erdészeti nevelő intézethez egész Pagonyok 
tartoznak, mellyekben a tanulók a különféle Erdőkkel való bánást, haszonvéte
lek nemeit, s neveléseket in praxi láthatják.*^

Addig is  a következő javaslatot teszi Jánik: "Két hárorn esztendő nem nagy i- 
dő, melly a la tt  nemzeti Erdészeti nevelő intézetünk nem létében is  - ha ja 
vaslatom Hazánk Atyái e lő tt a sikereltetésre méltónak, vagy szükségesnek ta 
láltatnék: akár minden Vármegyéből egy arra termett, s alkalmatos If jú  ki még 
is  a német nyelvben mennyire annyira járatos, s a Philosophieus Cursust jó 
végezte - Selymetz Bányára, az ott lévő igen derék k irá ly i Erdész - intézet
be küldettetvén: onnan a meg-kivántató Erdész-tudományokba elegendőképpen be
avatkozva térne visszá megyéjébe."97

Szentpéterin, Gáthyn kivül még a Magyar Erdészeti Egylet 1866-os Közgyűlésén 
Barta B'-la felszólalásában közli, hogy a "germanizált selmeczi erdészakadémi- 
ának 1852. év körül az összes erdészeti tudományokra egyetlen egy tanára 
vo lt ."  Az akadémia hallgatói azonban jó magyarok voltak, a német tanulmá-
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nyi nyelv ellenére, errő l az 1848-49-es szabadságharcban fo ly ta to tt tettük é- 
kesen beszél

A magyar nyelvű erdészeti irodalom hiányát Gáthy már 1820-ban is  fe lve te tte  
írásában, amikor igy í r :  "T.Pethe és Nagy Váthi Urak után édes hazánk erdei 
Musái is  magyarul szóllanának már a Magyarhoz. így bizonyára a' magános b ir 
tokos is  a' Jobbággyal, bé vennék és megtanulnák az ő maguk és maradékok 
javára szolgáló erdői princípiumokat!*117
Pedig már megelőzőleg 1791-ben Nagyváthy Az erdőkről, Pethe Ferenc 1808-13 
Az erdőművelésről í r t  hosszabb fejezetet.

Gáthy inagá 6-8 terjedelmes szakcikket í r t  magyarul. Megismertette Hartig és 
Cotta módszereit a magyar olvasóval. Hangsúlyozza műveiben az erdőrendezés 
szükségét. Fatümeg táblát is  szerkeszt "v iz i próbái á lta l kikeresvén egy ha
sáb vagy dorong hány cubik láb fatümeg légyen". Szakmai v itá t  fo ly ta t a szin
tén magyarul iró  Jánikkal, akinek a reformkorban 5 pikke je len t meg magyarul.

Végezetül, de nem utolsósorban szóljunk a keszthelyi "h ires intézetekről". 
Szintén idézzük Szentpéteri "erdőbíró úr" írását 1830-ból:
"Magyarországon az erdőkkel többnyire a gazdaságbeli tisztek parancsolnak. 
Távol legyen tőlem ezen k ivá lt  újabb időkben a keszthelyi és óvári (ujabb 
hely - M.Gy.) híres intézetekben tudományos kimivelést nyert/tisz tv ise lő  u- 
raktól minden erdő-tudománybéli ismereteket megtagadni, de bizonyos az, hogy 
a földművelő gazda tsak mindig mostohája az erdőnek." /
Ezek szerint Keszthely mellett Mosonmagyaróváron is  fo lyhatott erdészeti ok
tatás, még a "t isz tv ise lő  uraknak" is .

Hogy nemcsak az uradalom számára képeztek erdészvezetőket Keszthelyen, az b i
zonyítja a Nagy Oomokos Imre kutatása137, aki fe ltá r ta , hogy az 1810-es évek
ben Keszthelyen tanuló és végző Tannenberg György kamarai erdőmester é le ttö r
ténetét, aki vezető beosztásban dolgozott az ország különböző terü lete in . A 
sors kegyetlensége, hogy az ő unokájának, Réz Géza rektornak k e lle tt  a legne
hezebb lépést megtennie a magyar erdészeti oktatás tekintetében 1919-ben, a- 
mikor Selmecből Sopronba k e lle tt  menekíteni a fő isko lát, miután "ez az út se
hová se vezet -et. E néhány példán is  látható, hogy sok fe ltá ra tlan  terü lete 
van még a magyar erdészeti oktatás történetének. Azt csak egy.lépéssel előre 
vinni Szentpéteri szavaival: "Minden ember kötelessége..."
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17-i ülésén. (A tanulmányt lásd ugyanebben a kö te tb e n /
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EGY ELFELEJTETT POLIHISZTOR 
GÁTY ISTVÁN ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA*

Dr. Csőre Pál

Ki volt Gáty István?
Aki erre a kérdésre keresi a fe le le te t, az a mai irodalomból a lig  tud meg egy 
két adatot róla. Ha nevét például az Erdészeti, Vadászati, Faipari Lexikonban 
keressük, akkor csalódni fogunk, mert ez a viszonylag modern szaklexikon meg 
sem e m lít i.17 Pedig a múlt század első felében Gáty sokat te tt  a magyar gaz
dasági haladás és ezen belül is  az erdészet érdekében. Ezért úgy érzem, hogy 
a méltatlanul a feledés homályába hanyatlott érdemes szakember emlékének ta r
tozunk azzal, hogy felidézzük munkásságát, megadva a t isz te le te t égy sokolda
lú, a haladás ügyéért fáradhatatlanul küzdő hazafinak.

Gáty István 1780-ban született Huszton, ahol atyja református lelkész vo lt.
Az idősebb Gáty István27 is  sokoldalú egyéniség lehetett. Papi működésén k i
vül természettudományokkal is  foglalkozott. "A természet h is tó riá ja  . . . "  címíí 
munkája Pozsonyban először 1795-ben je len t meg. Megalapítója vo lt a magyar 
gyorsírási rendszernek. Az errő l szóló munkája Pesten lá to tt  napvilágot 1820- 
ban. Lelkes apostola vo lt a magyar nyelv művelésének, amit e tárgyban i r t  
munkái bizonyítanak.37

A mi Gáty Istvánunk Máramarosszigeten és Debrecenben végezte alsóbb isk o lá it, 
majd három évig retorikát tanult Ú-Szőnyben. Az első irodalmi munkája ebben 
az időben /1802/ je lent meg Budán: "A kótából való klavírozásnak mestersége... 
az abban gyönyörködök kedvéért" címen.47 1802-ben Pestre ment, beiratkozott 
az egyetemre és mérnöki, valamint jogi tanulmányokat kezdett. Ezeket dicsé
re tte l bevégezve, megkapta a mérnöki oklevelét és egyidejűleg feleskették 
táblai jegyzőnek.

Ilyen felkészültséggel helyezkedett e l gróf Eszterházy uradalmában Pápán mér
nöki beosztásba, 1808-ban. Már i t t  kezdett gazdasági kérdésekkel foglalkozni 
és az erdészeti ismeretekben is  képezte magát. A pápai évek során végzett mun
káinak legmaradandóbb müvei azok a folyamszabályozási tervek, amelyeket i t t  
készített, ille tő leg  amelyek készítésében egy mérnöki küldöttség tagjaként.

* Elhangzott az 1988. február 17-i szakosztály-ülésen.
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résztvett. Ennek a küldöttségnek feladata vo lt a Rába, a Rábca és a Marcal 
szabályozása. 1022-ben je lent meg "H idraulikai értekezések" című tanulmánya 
a Tudományos Gyűjteményben.

A Tudományos Gyűjteményben már 1020-ban napvilágot lá to tt  egy erdészeti munká
ja , "Az erdők régi és mostani á llapo tjá ró i" címmel. /X II. hónap, 691.1./ 1030- 
ban áthelyezték a ta ta i és gesztesi Eszterházy uradalomba, ahol először "e r
dei inzsenér" címen szerepelt, majd elnyerte a főerdőmesteri h iva ta lt. I t t  az 
un. "Praetorius asztal" helyett a szegtükröket vezette be a földmérésnél. Az 
e ljá rást 1035-ben publikálta "Földmérési legújabb rend- s műszer felfedezés" 
címen a(1űelenkor című folyóiratban. Ez az írása heves v itá t  vá lto tt ki a 
földmérési szakemberek körében, amely két évig tartó polémiában nyilvánu lt meg. 
A "gyakorlati földmérés tükrökkel" Pápa 1045. című munkája még megjelent, de a 
te ljes  "földmérés tudománya" már csak kéziratban maradt.

A múlt század harmincas éveiben ír ta  Cáty István mőveinek legnagyobb részét. 
Ezek sorában szerepeltek az "Erdőművelési értekezés" /1831./, "Az u rbariá lis  
Legelők kiadása Erdei tekintetből" /1032/, és "Erdei értekezés az U rbariá lis 
Legelők kiadása ügyében" /1033/, amelyek mind a Tudományos Gyűjtemény hasábja
in olvashatók. A vizszabályozási munkái közül a "Fenékzugók, mentőszer a kimo
sás ellen" című értekezés és Ismertetőben, a "Vizszabályozási eszméletek" ön
á lló  könyvként je lent meg /Pest, 1039./. Ebben az időben foglalkozott Gáty 
a dézsmák kérdésével is  - nyilván az 1036. évi törvénycikkek nyomán - amelyet 
az^Ismertető hasábjain megjelent három cikke je lez 1030-ban.
Irodalmi munkásságának elismerése képpen a Magyar Tudományos Akadémia 1836-ban 
levelező tagjává választotta.

Érdeklődése egyre jobban közgazdasági-pénzügyi kérdések fe lé  fordul. Fáy And
rással a pesti hazai első takarékpénztár tervezetén és fe lá llítá sá n  dolgozik. 
Fényes Elekkel pedig egy é le tb iz tos ítás i intézet te rve it kész íti elő hazai 
s ta tisz tika i adatok és külfö ld i példák alapján. Ebbeli munkásságának eredménye 
az "Adósságok tőzsérutoni törlesztésének jogszerű rendszere" című tanulmánya, 
amely az Ismertetőben je lent meg 1040-ben, valamint a "Pénznek természete, 
annak a h ite l á lta l e lőá llítha tó  hatalma és a hitelbank" című irása, amelyet 
az Akadémia ki akart adni, de ezt a cenzúra megakadályozta /1042./.

Az erdészet terén e lé rt tudományos érdemi és irodalmi tevékenysége alapján az



Országos Magyar Gazdasági Egyesület az "Erdőszeti Szakosztály elnökévé vá
lasztotta /1848. június 2/.

Közben a már idős Gáty úgy látsz ik  még mindig v á lla lt  földmérési munkát, mert
1849-ben gr.Eszterházy Miklós elengedi az aszárc határ felmérésére fe lve tt  
700 váltó fo rin t visszafizetését neki, noha ezt a munkát már nem tudta befe- 
fejezni ^

Az élénk-eszü, mindig tevékeny Gátynak az 50-es években már nem jelentek meg 
cikkei. 1859. szeptember 24-én halt meg Tatán.

Ahhoz, hogy Gáty István munkásságát megfelelően méltatni tudjuk, vessünk egy 
futó p illan tást először a magyar erdők és erdőgazdálkodás korabeli állapotára. 
Magyarország és Erdély erdő területe a XIX. század első felében - egykori 
osztrák s ta tisz tik a i adatok alapján- mintegy 12 m illió  kh vo lt. Ebben nincs 
benne Horvátország, amelynek erdőterületét 1,3 m illió  kh-ban adják meg /ami 
azonban túlságosan alacsonynak tűnik/. Horvátország nélkül számított területen
1850-körüli években 20-23 m illió  m3-re becsült famennyiséget termeltek k i é- 
vente.^7 Ha ezt összevetjük a század végén az egész ország mintegy 16 m illió  
kh erdőterületének 27-28 m illió  m3-es fahozamával^7, akkor úgy tűnik, mintha 
normális, a növendéket a lig  meghaladó mennyiséget termeltek volna ki akkoriban. 
Ez azonban koránt sem volt így. Az ország összes erdejéből több mint 1 m illió  
kh-t őserdőnek ta rt F.Fuchs 1861-ben megjelent munkája. Ha azonban azoknak az 
erdőknek a terü letét akarjuk felbecsülni, amelyek nem voltak fe ltá rva  a vasút
építést megelőző időkben, akkor lényegesen nagyobb számot k e ll gondolnunk. így 
tehát még ha el is  fogadnánk ezeket az adatokat, az épületfa és a tűz i
fa kitermelése az ország erdeinek csak bizonyos hányadán történt, a többi te 
rületen - ami bizonyosan meghaladta az őserdők em lített, becsült mértékét - a 
kiöregedett fák a helyszínen pusztultak e l.

A fa külkereskedelmi forgalomban csak igen szerény keretek közt vett részt, 
Zömmel csak Bécsbe szállítottunk nagyrészt csupán tűz ifá t és Ausztriából 
hoztunk be szálfát, valamint fürészárút. 1839-1846 évek átlagában a k iv ite l  
535 ezer forin t vo lt, a behozatal 362 ezerről 496 ezerre emelkedett /átlagosan 
454 ezer Ft vo lt/87. A fa értékesítése a rossz útviszonyok és az erdőfeltárás 
elmaradottsága miatt csak a helyi szükségletek kielégítésére szorítkozott. A- 
hol feleslegben volt fa, nem tudtak vele mit kezdeni. Gyakran a hamuzsír^főzés

8 7
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vo lt  az egyetlen olyan fe lhaszná lás , amelynek terméke tá vo lsá g i é r té k e s íté s 
re k e rü lt . K iv é te lt  je le n te tte k  azok az erdők, amelyek a viz i-utakhoz közel ^  
vo ltak , mert ezeken tö rtén t je lentősebb mennyiségű s z á l l í t á s  évszázadok óta.  
Egyébként az erdők hasznosításában sok fe lé  még mindig nem a faanyag já ts z o tta  
a legfőbb szerepet. Egyes fö ldb irtokosok a vadászati lehetőségek m iatt é r té 
kelték  e rde ike t. Az erde i le g e lte té s  pedig á lta lán o s  v o lt ,  mert az á l l a t t a r 
tás enélkül nagyon nehéz helyzetbe k e rü lt  vo lna.

Az Alföldön fahiány v o lt ,  amelyen az előző évszázad során t e t t  erdősítések  sem 
sokat vá lto z ta tta k . M ivel az országban az utak á lla p o ta , a m egfelelő s z á l l í t ó 
eszközök hiánya m iatt a fában bővelkedő he lyek rő l a fah iánnya l küzködő tá jak ra  
elegendő mennyiséget s z á l l í t a n i  nem le h e te t t ,  csak az erdők te rü letének  és 
termőképességének r velése s e g íth e te tt  a kedvezőtlen helyzeten .

Az erdők területe közben állandóan csökkent. Mivel az erdőt nem sokra becsül
ték, hasznosabbnak tűnt, ha annak k iirtásáva l mezőgazdasági művelésre alkalmas 
területet szereznek. Érdeke volt ez a jobbágynak, földesúrnak egyaránt. Erdő
művelésre csak kevés helyen fordítottak gondot. A legkényelmesebb üzemmód a 
sárjerdő-gazdálkodás vo lt. Arra azonban már nem gondoltak, hogy a többszöri 
sarjaztatás után az erdők fatermő képessége romlik és a rövid vágásfordulók 
később nagyon megbosszulják magukat. Nem is  szólva az un. csöpéte vagy törpe- 
erdőkről, amelyek csak vesszőnek, karónak való anyagot adtak.

A fakitermelések sok helyen teljesen rendszertelenek voltak. A jobbágyok f a i 
zása csupán a mennyiség szempontjából vo lt korlátozva. Az épületfának való 
törzseket ott termelték k i, ahol a legjobban elérhető v o lt .107 Szerencsére 
akadtak kivételek is . Néhány földesuron kívül elsősorban az állami erdőbirto
kokra utalok, amelyeken már ebben az időben is  korszerű gazdálkodást fo ly ta t
tak. 1817-ben három erdőfelügyelőség gondozása a la tt  több mint két m illió  kh. 
/1,220 ezer ha/ erdő á l lo t t .117

Kétségtelen, hogy a rendszeres, üzemterv szerin ti gazdálkodás egyes uradalmak
ban már a század elején megkezdődött. így p l. a ta ta i és gesztesi Eszterházy 
uradalmakban. Diósgyőrben 1815-től voltak erdőgazdasági üzemtervek.127 A pász
tói erdőket - az 1822 évi káptalani ülés rendeletére - negyven vágásra osztot
ták. A Hanságban a rendszeres erdőgazdálkodás a XIX. század középén kezdő
dött. i4/
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A törvényhozás először 1790-ben foglalkozott az erdőpusztítások megakadályo
zásával /1790. évi 57.te ./. Már ez a törvény felhatalmazta a vármegyéket, hogy 
szükség esetén zárlat alkalmazásával is  akadályozzák meg az erdők pusztítását. 
Az 1807. évi 20.te. a futóhomok á lta l okozott károk e lhárításáva l, a 21. te. 
pedig az erdők fenntartásával kapcsolatos teendőket rendelt e l. Az előbbi a 
homokos területek erdősítésének elősegítését célzó intézkedéseket hozott, az 
utóbbi viszont a már korábban lehetővé te tt zárlat elrendelésének és a zárla t 
a la tt á lló  erdőkben a gazdálkodás módjának szabályozásával foglalkozott. Ezek 
a törvények azonban nem voltak elégségesek ahhoz, hogy az erdőkben a rendsze
res, a növendéket figyelembevevő gazdálkodást b iztosítan i lehessen. Sem megfe
lelő felügyelet, sem a törvény megsértésének szankcionálása nem vo lt meg. Az 
erdők sorsáért aggodó, az erdőgazdálkodást ismerő szakemberek szomorúan látták, 
hogy ezen a téren továbbra is  nagy bajok vannak.

A megfelelő erdőgazdálkodás biztosítására az Udvari Kamara 1609-ben négy fő- 
erdőfelügyelőség fe lá llítá sá ra  adott u tasítást. Ezeknek a feladata az állami 
kezelés a la tt á lló  erdők felügyelete l e t t . 1'*7 A többi erdők, vagyis a magán
birtokok és közbirtokosságok felügyeletét a törvényhozás a vármegyékre bízta. 
I t t  azonban a megfelelő szakértelemmel rendelkező személyzet hiánya a hatékony 
ellenőrzést nagyon megnehezítette.167 A korabeli irodalomban az 1820-es évek
ben kezdenek ménjelenni a figyelmeztető hangok az erdők helyzetének tartha
tatlan voltáról és ajavaslatok arró l, hogyan lehetne a gondokon segíten i. E- 
lőször a Tudományos Gyűjtemény, később 1841-től elsősorban a Magyar Gazda ha
sábjain láttak napvilágot ezekkel a kérdésekkel foglalkozó cikkek.177 I t t  már 
Gáty Istvánt az élenjárók között ta lá ljuk . A Tudományos Gyűjtemény 1820. évi
12. kötetében jelenik meg "Az erdők régi és mostani á llap o tjá ró i, pusztulása 
okairól és hogy miképen lehetne különösen a községek és magános személyek kö
zös erdei pusztulásainak e le it  venni?" című írása. Ebben Gáty az erdészettör- 
tenet jó ismerőjének bizonyul, mert az ókortól kezdve sok történeti példát hoz 
fe l az erdők jelentőségére. De kitűnik írásából, hogy a hazai viszonyokat is  
éberen fig y e li. Már i t t  rámutat arra, hogy a bajok okai nem utolsó sorban a 
képzett szakemberek hiányában keresendők. Figyelmeztet az általánosan e lte r 
jedt sarjerdőgazdálkodás veszélyeire. A tölgy, cser és bükk erdők magról nem 
újulnak fe l, mert a makkot feleszik a sertések, a folytonos sarjaztatás ered- 
menyekent a tuskó termőképessége erősen romlik. A sarjhajtásokat pedig az e r
dei legeltntések veszélyeztetik.
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"Miből lesz hát erdő - teszi fe l a kérdést - az erdő helyébe? ha sarjadni 
megszűnt... Tudni ke ll hát az erdei Gazdának, hogy ez vagy amaz erdő vagy an
nak valamely része magról termett-é? vagy sarju erdő? - ha az utolsó, hányszor 
vágódott le már? Tudni k e ll milyen erdőben vagynak a' Törsökök? mint egy meny
nyi ide jűek?..." Végül le ír ja  az erdő fenntartás legfontosabb e lve it  és azzal 
zárja fejtegetéseit, hogy ma már az erdészeti tanok magyar nyelven is  hozzá
férhetők.187 1031-ben jelentkezik ismét Gáty István "Erdőművelési értekezés" 
című eszmefuttatásaival a Tudományos Gyűjtemény hasábjain. "Semmi sints a' 
földbirtokosnak hazánkban kezei között mellyet kevésbé esmérne, mint az erdő
ket; - ír ja  - s így semmi sints, a' mit kevesebb huzamos haszonnal mívelne, 
mint e z t . . . "  K ife j t i ,  hogy az addigi törvények nem adnak elegendő alapot az 
erdők megóvására, még kevésbé az azokban folytatandó szakszerű gazdálkodásra.
A bajok másik okát a szakértelem hiányában lá t ja . A legjobb törvények sem fog
nak érvényesülni addig, "mig az erdei tudomány vagy közönségesen nem tanítita- 
tik , vagy az Inzsenér, vagy Doctor, ezen tudományok kitanulására nem szorít- 
tatnak... ezek adhatnának jó plánumokat a' birtokos Uraknak is  erdeik legna
gyobb huzamos használására, erdőket betsülhetnének, regulázhatnának;.. tudo
mányukkal az egész Országnak, mind különösen a' birtokos Uraknak nagy haszno
kat tehetnének." Ám a földbirtokosok külföldön tanult erdészeket és vadászokat 
alkalmaznak, de "a külfö ld i subjectumoknak csak salakját kapja meg hazánk; a 
mindennapi tapasztalás m utatja... a.legjobb fö ld e t... fenyőfával szemetelik bé 
hol a legdrágább gubats tölgyfa is  a legnagyobb foganattal megteremne. De a ' 
külföldről bészakadt erdő mesterek, vadászok, hazájókban mást nem látván, i t t  
is  csak azt kívánják szaporítani."

Gáty István a 30-es években a legeltetés kérdésével foglalkozott legtöbbet. A 
témát természetesen az erdők fenntartása szemszögéből v izsgálja . Ezért í r ja ,  
hogy "lég terhesebb azonban és legszövevényesebb az u rbariá lis  legelők külön 
kiadása o lly  helyeken' holott gyepmező nints vagy kevés van, és a legeltetés 
fenn á lló  erdőkben történik; Illy e n  helyen a mezei gazdát az Erdésszel mege3yCíz- 
/fc'eqjni igen nehéz dolog. Nehéz ez az elő- és utó tilosok m iatt, mert minden 
évben más erdőrészt kellene k i je lö ln i . Ugyanazt az erdőrészt mindig lege lte tn i 
pedig az erdő tönkretételét je lentené... Nem lehet le ír n i,  mitsoda akadállyára 
légyen a jobbágyi legeltetés az erdő mívelésének; i t t  az alattomos tsatangolók 
a legszebb vágásokat rágatják le , o tt a pásztor gyermekek vetnek tüzet, i t t  a 
marha tsapás száraztja ki ezer számra a legszebb f ia ta lo s t . . . "  Végeredményben 
arra a következtetésre ju t, hogy az úrbéri legeltetést terü let kiadásával meg
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kell váltani. Ezt - mint tudjuk - négy év múlva a törvény valóban el is  ren-
/ 19/delte. /Az úrbéres legelők elkülönítéséről; az 1836. évi VI. te. 3.§-a/.

A dézsma kérdésében 1838-ban megjelent értekezéseiben megnyilvánul Gáty he
lyes gazdasági felismerése arró l, hogy milyen nagy gátlója a haladásnak az ér
dektelenség. A jobbágy nem gazdája annak a földnek amit megművel. "A jobbágy 
hasznának maximumát ott ta lá lja , ha egy mérős vetésről 6, legfeljebb 7 keresz
tet arat, kevesebb munkával és kö ltséggel... Aki kezén levő jószággal szaba-%
dón nem rendelkezik... o lly  kedvetlen és o lly  lomha modorhoz szokik... ezek 
miatt sem képes birtokának hasznait szaporítani.20' 7 Gáty felism erte, milyen 
nagy hajtóerő az egyéni haszonszerzés és hogy ez a gazdasági fejlődés legfőbb 
mozgatója. Erről így í r  az Ismertető hasábjain 1840-ben:"A nyereség o lly  nagy 
ösztön, hogy ez talán az emberi természet lényegéhez tartozik. Nem bűnös haj
lam ez, csak határát tú l ne hágja: sőt szükséges az ipar és szorgalom e lő á l l í 
tására. De ki is  kivánhatna szorgalmat, megerőltető fáradságot, gondot 's né l
külözést haszon nélkül? csak összetett kezekkel, tá to tt sz á jja l, dologtalanul 
ne kivánjunk nyereséghez ju tn i: ésszel és szorgalommal ezekre törekedni mindig 
becsület."217

A Magyar Gazdasági Egyesületben 1042. június 2-án alakult meg az erdészeti 
22/szakosztály. A megalakulásnál ott vo lt Gáty István is , aki az első ülés a l 

kalmával olvasta fe l "Hazai erdészetünk múltja, jelene és jövendője" c ím ű  e lő 
adását, amelyet aztán a Magyar Gazda hasábjain is  közzétettek. Ka*cskovics La
jos titoknok, az erdészeti szakosztály jegyzője á lta l a lá ír t  e lőterjesztés vá
zolja a magyar erdőgazdaság helyzetét és problémáit. Utóbbiakat öt pontban 
foglalva adja elő.

- az erdészet ügyének nem ismerése,
- erdészeti szakirodalom hiánya,
- nincs magyar erdészeti szakiskola,
- idegenből hozott, nem kellően képzett szakemberek alkalmazása,
- az erdőtörvények hiányosságai.

Ezek a bajok gyökerei, amelyeknek következménye az erdők siralmas állapota, az 
erdőművelés hiánya, stb.

Ezek lényegében a Gáty és más szakemberek /Hubény József, Greiner Lajos, Jánik 
Ferenc és még néhány erdész/ á lta l már korábban hangoztatott problémák, ame
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lyekkel kapcsolatos első teendőkre az újonnan megalakult szakosztály rögtön 
javaslatokat is  te tt . Addig is  amíg az uj erdészeti szakiskolák alapítása meg
valósul, ki ke ll adni és terjesztésükről gondoskodni, azt a néhány magyar 
nyelven í r t  munkát, amelyek rendelkezésre állanak. Ilyenek Gáty, Hubényi és 
Wittmann értekezései /utóbbit előbb még magyarra k e ll fo rd ítan i/ , amelyeket 
olcsó áron ke ll az érdekeltek rendelkezésére bocsátani. Javasolják az úrbéri 
legeltetés és faizás elkülönítését, vagy utóbbi helyett meghatározott mennyi
ségű fa kiadását; a fásítások elősegítését fe lv ilágosítás  utján is ;  a faü lte 
tések kárositóinak szigorú megbüntetését; az erdők tú lzott elaprózásának tö r
vényhozási utón megakadályozását; az erdőgazdálkodás ellenőrzésenek megszigo
rításá t.

Ezen az ülésen felh ívták a jelenlevők figyelmét Gáty István találmányára, ame
lyet ott be is  mutattak. Ez a "famérő /Dendrometer/, melly czélszerü szerkeze
te mellett azon tekintetből is  ajánlatos, hogy zsebben minden alkalmatlanság 
nélkül hordozható." Az érdeklődők megrendelhetik magánál Gátynál, ta ta i ci- 
mén.23/

Az ülésen elhangzott előadásából megállapíthatjuk, hogy - az indulatos termé
szetű Gáty nem habozott a kora társadalmi eszméivel is  szembeszállni, ha az 
erdők érdekéről vo lt szó; Ilyen módon érvel: " . . .  legelsőbbenis az értelmet 
ke ll e 1 részben fe lv ilá g o s íta n i... mert míg a hazafiaknak fogalmuk az erdősé
gekről nincs, addig jó törvényeket nem várhatunk; sőt ha ugyan a mai haladók 
túlzó szellem a' jobbágyot még vissza élésében is  pártoln i országos nagy t e t t 
nek h isz i, v a llja , kü rtö li, ügy... az erdőségek még szomorúbb sorsra juthatna^ 
ha meggondoljuk, hogy amaz erőlködő haladók, maximum döngetők, kik a' tónust 
adják, a' jobbágyok erdei kártékonyságát... még jobban törvényesíthetik, i- 
lyesmit mint jó hazafiak soha sem teendők, ha az erdészetről csak némi csekély 
fogalmuk leend." / I t t  a szerkesztőség is  megjegyzi, hogy a hallgatóság tetszé
sével sem találkoztak Gáty indulatos mondatai, és a szerkesztőség is  "keresz
tet vet vala azokra, ha a' harcias jellemü gyakorlati erdész hivatalos buzgó- 
ságának sokszor nem minden oknélküli kitörését a ' méltányosság fátyolán ke
resztül nézni nem tanulta volna"/.247

Az erdőknek az úrbéri terhektől való mentesítésében azonban Gáty felfogása 
kortársainak véleményével találkozott. A jobbágyok kártalan ítását egy pár hold 
föld évi hasznának fizetésével javaso lja , amely a faizás mértékéhez igazodna.
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Megváltás címén fát adni, azonban nem volna célszerű, - s i t t  Gáty megint az 
erdőt f é l t i !  - mert úgy vé li - a földbirtokost ez az erdőművelés tekintetében 
érdekeltelenné tenné és ez ismét csak az erdők pusztulásához vezetne.

A Magyar Gazdasági Egyesület 1845-ben előterjesztést te tt  a Helytartótanács
hoz ez erdészeti ügyek felkarolása és esetleg az erdők ügyének az országgyu-

25/lés elé terjesztésére. A kedvező válaszra az Egyesület nem késlekedett,
mert a Magyar Gazdában már 1846 nyarán megjelent "az erdészeti szakosztály

26/nézetei ’s java lla ta  a' magyarországi erdők fenntartásáró l." Az indoklással 
e llá to tt törvényjavaslat 33 §-ból á l l  és Fényes Elek, mint a szakosztály ak
kori jegyzője alá írásával készült. A tervezethez többen Írásb e li hozzászólást 
nyújtottak be, köztük Gáty is . Az erdőknek az egész ország szempontjából és 
nemcsak a faanyag biztosítása, hanem méginkábbb környezeti hatásai miatt f e l 
becsülhetetlen értéke következtében az állam nemcsak az erdőirtások megakadá
lyozását és a kopárok beerdősítését ír ja  elő, hanem kötelezi az erdőtulajdo
nosokat megfelelően képzett szakember alkalmazása á lta l szakszerű erdőgazdál
kodásra. Ezeken az alapelveken azonban nagy v ita  támadt. A hozzászólók egyik 
része mindezt helyeselte, mert - mint azt Jánik Ferenc észrevételeiben megfo
galmazta - az erdőkezelést "az önkény szabad martalékának átengedni nem le 
het, s így azt a közállomány befolyásának és óvatos intézkedéseinek alá ren- 

27/delni szükséges". Még határozottabban fogalmaz Farkas Ferenc, amikor azt 
ír ja ,  hogy az államnak joga és kötelessége "az erdőirtástó l a tulajdonost e l 
t i l ta n i,  az erdőkezelésbe törvényhozás utján befolyni, annak célszerű^kezelé
se módját meghatározni, s ott ahol erdő nincs, de e tekintetből szükséges vo l
na, erdőhiányt utak, rétek, legelők s szántóföldek körülültetésével póto ltat
n i, vagy erdőültetésre a lakosokat sz o rítan i."2®7

Az ezzel ellenkező álláspontnak gróf AndrásyGyörgy adott hangot. Szerinte az 
állam csak annyiban avatkozhat be az erdőhasználatba, amennyiben nem sé rt i a 
"tulajdoni jogot". így joga van azt b iztosítan i, hogy azok az erdők, amelyek 
mezőgazdaságilag hasznavehetetlen területen állnak, k i ne irtassanak, továb
bá, hogy erdők pótlásáról, ha a tulajdonos elmulasztja, gondoskodjék. De már 
a művelési tervbe beavatkozni, az esetleges túlhasználás e llen  - ha azt a tu
lajdonos kipótolja - fe llépn i , ebbe beleavatkozni az államnak nincs joga.297

Érdekes, hogy Gáty, aki mindig a szakszerű erdőgazdálkodás m ellett tö rt lánd
zsát, a nyilvános erdő b iztosítási hivatalok fe lá l l í t á s á t  h e ly te len ít i. "Az
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.illami beavatkozás bürokratikus nyug, helyesebb a hazafias buzgalomra, a fold 
izeretetére és a magán vállalkozási kedvre támaszkodni". Az állami biztos mű
ködését csak a kötött forgalmú birtokokra nézve /kamarai, k in cstári, papi, 
bányászati, határőrzői, k irá ly i városi, szabad községi, majorátus! erdőségek/ 
ta rtja  hasznosnak. Egyidejűleg javasolja magyar erdészeti fo lyó ira t megindí
tását, hogy legyen tere a magyar szakirodalomnak. Hubény, Greiner, Feistman- 
te l könyvei csak a német erdészeti irodalmon alapulnak, a hazai viszonyokat 
nem veszik tekintetbe.

\

Az erdészeti tudományokat kezdetlegeseknek tek in ti, mégis javaso lja , hogy Kas
sa, Lúgos, és Pozsega mellett "áz ország belsejében uralkodó tölgy- és cser 
erdők érdekében" Tatán is  alapítsanak erdész isko lát. I t t  ugyanis "az erdé
szeti tanár a legtöbb tapasztalások közlésének örvendhetne: Mivel i t t  már az 
erdőségek 39 évek elforgása a la tt , erdőszeti rendszer szerint kezeltetvén, a 
birtokos roppant adatok mennyiségével b i r . " 307

A Magyar Gazdasági Egyesület álláspontja a legvitatottabb kérdésben, vagyis az 
állami beavatkozás ügyében Andrásjyék nézeteit fogadta e l. Kimondta az erdésze
t i  törvényalkotás három alapelvét, amelyek közül rögtön az első így hangzik: 
"1. A törvényhozás vagy a közállomány a magánbirtokosok erdőkezelésébe soha 
nem avatkozik." /gr. Károlyi Gy. - gr. Andráss/Gy• - Török I . :  A M.Gazd. Egyesü
let'véleménye a ’ hazai erdők állapotjának javítására szolgáló eszközökről./

Gáty a ta ta i uradalom erdőgazdálkodásának továbbfejlesztése érdekében sokat 
munkálkodott. Ennek során igyekezett a faanyag elszámolások terén rendet te 
remteni. "Semmi sem adhat a számadások dolgában nagyobb zavarodást - í r ja  1830 
-bán - mint külön-külön féle mértékek, ha azoknak egymáshoz való Érdemei hatá
rozatlanok.... Az Erdei Hivatalnak számadási két fő tekintetből vezettetnek; 
um. Gazdasági és Erdei Tekintetből... azért alázatos ja v a lla t ja  az a ló l i r a t 
nak, hogy az Erdei Systhéma Számadásait az Er̂ dê ,, Gazdasági Számadásoktól egé
szén szükséges lészen e l választani. Melly csak lígy eshetik meg ha a' termé
szeti és taxatiós ölfa mennyiségek egymáshoz való arányai, tökélletesen meg
határozhatnak..." I t t  egy táblázat következik, amelyből megállapítható hány 
"vágásbéli, g rátis , vagy depóbéli ö l" fe le l meg egy "taxatiós" ölnek. Táblá
zataiban az öleket köblábakra is  átszámítja és így megteremti a tömör köbtar
talom egységes ki ámításának lehetőségét. /Korábban ugyanis csak az "ö l"-et 
ismerték, mint a tűzifa mértékegységét, amelyet azonban néha az épületfa meny-



nyiségének hozzávetőleges meghatározására is  használtak/.

Gáty ismeri a német szerzők, így különösen Hartig erdészeti munkáit, azon
ban tanításaikat nem másolja minden k rit ik a  né lkü l. Erdészeti tanaiban nem 
veszi át a német kifejezésket, sőt nem is  azok magyar fo rd ítása it alkalmaz
za, hanem sajátos magyar kifejezésekkel akar uj terminológiát a lap ítan i. "A- 
mint a' Vágások háromfélék - ír ja  - u.m. Avas Erdei vágások, Alant eredei
Vágások és Csöpéte Vágások, úgy a mívelés és gondviselés is  háromféle, mely-

32/lyekkel azokat jó állapotban helyeztetni szükséges."

A magyar erdészeti kifejezések tekintetében nézeteltérései támadtak Jánik 
Ferenccel és ekkor az indulatosságáról ismert Gáty így fakadt k i : " . . .  ilyen  
félszeges bírálásnak bűnébe esett Jánik ur a' Tudományos Gyűjtemény IX . kö
tetében az Értekezőnek ellen közre botsátott irományában. Ha Jánik ur tsak 
az Értekezőnek tsekély személyét piszkolja, egy oldalassággal vádolja; ezt 
ő elnyögé vala: de midőn szerett Hazája e lő tt o lly  színnel kormolja mintha ö 
ostobaságból annak sok károkat készítene, mikor Jánik ur hibás fe lv é te le i
vel, az Erdei U rbariá lis legelők kiadását nehezíti és ez á lta l az édes Haza 
boldogságán tipródik, ezért meg k e ll Jánik urnák lako ln ia ." 337

Gáty Istvánban egy sokoldalúan képzett, szorgamas, de sokszor indulatos em
bert ismerhettünk meg, aki .életének legnagyobb részében hazafias érzelmektől 
áthatva és a magyar erdők szeretetétől hajtva sokat te tt  a reformkori Ma
gyarország gazdasági és muvelődésbeli haladásáért.

IRODALOMJEGYZÉK

1./ Gáty Istvánnal kapcsolatban sok hibás adatot találunk. A Tudományos 
Gyűjtemény 1820. évi 12. kötetében Gáty Károly névvel je len t meg "Az er
dők régi és mostani á llapo tjá ró i" címíí értekezése. Neve ezzel kapcsolat
ban így is  került bele a bibliográfiákba. Szinnyei J . :  Magyar irók é le 
te és munkái I I I .  kötetében "A malmokról" és "A képírás története" című 
cikkek is  neki vanriak tulajdonítva, holott, ezeket Gáty János ír ta ;  stb.

2./ A Gáty név háromféle képen szerepel: Gáti, Gáty és Gáthy.
3./ Például: "A magyar hyelvnek a magyar hazában való szükséges vo ltá t tá r 

gyazó hazafiui elmélkedések". Bécs, 1780.
4./ Reprint kiadásban megjelent Bp. 1987.
5./ Magyar Országos Levéltár COL) P. 212-V. 147.
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6./ ULNDA Gy.: 2371.1.
7./ BEDÖ A.: 279.1.
ü./ ECHART F .: 12.1. Eckhart nem em líti meg, hogy Magyarországról v ittek  ki 

hajóépítésre alkalmas faanyagot Angliába ebben az időben /RU8NER H.:
1964.311.1./, és tölgy dongafát Franciaországba /BROSSELIN A.: 117-118.
1./. Utóbbit már a X V III. század végén is .

9./ így volt ez nemcsak nálunk, p l. a Garam mentén, hanem más országokban is . 
Nagy Péter 1701-ben megtiltotta a Moszkva fe lé  vezető folyók mentén 30 
verszt szélességben az erdők irtá sá t. /BUCHHOLZ E .: 29.1./

10./ A kortársak nem egyszer. írnak a magyar erdők szomorú á llapotáró l. Az erre 
vonatkozó kép megrajzolásánál többek között VERNER S ., HRABOVSZKY 0 ., JÁ
NIK F ., KLING J . ,  GREINER L. és nem utolsó sorban GÁTY István értekezése
iből merítettem.

11./ TAGÁNYI K.: I I I .  291.1. /Ebben Erdély adatai nem szerepelnek/.
12./ SZILAS G .: 144-145.1.
13./ NAGY 0.1.: 187.1.
14./ BALSAY L . : 424.1.
15./ TAGÁNYI K .: I I I . 14.1.
16./ A rendszeres, üzemterv szerinti gazdálkodás a német államokban a X V III. 

század második felében kezdődött. Franciaországban C0LBERT már egészen 
modern eszméket érvényesített az 1669. évi erdőtörvényben.

17./ A magyarországi erdők sanyarú voltára a "Mezei Gazdák Barátja" címíí fo
lyóiratban BULLA is  fe lh ívta  a figyelmet 1824-ben.

18./ Gáty i t t  téved. Másutt ő is  arró l panaszkodik, hogy nincs magyar nyelvű 
szakirodalom.

19./ Gáty azonban tisztában van a legeltetés óriás i fontosságával és ebben a 
kérdésben hajlandó engedményekre is . Ezt ír ja :  " . . .a z  erdei térnek csak 
egy hatod részét tilth attyák  meg / t . i .  a németeknél/ a leg e lte té s tő l... 
Nekünk Magyaroknak pedig azon k e ll iparkodnunk, hogy ha lehet 1/6 se le 
gyen a' legeltetés ellen tilosban, különben az erdőt míveljük, de a me
zőt, szántó földet és a Baromtartást, és ezzel Hazánk boldogságát is  
pusztíthatjuk."

20./ Dézsmás földeken a nagyobb termés lehetetlen. /Ismertető, 1838. 3571.1./
21./ Adósságok tőzsérutoni törlesztésének jogszerű rendszere. /Ismertető 1840.

415.1./
22./ Magyar Gazda 1842. 49.sz. 767.h.
23./ U.o. 772.h.



24./ U.o. 1046. 74.
25./ TAGÁNYI K.: I I I .  512. 1.
26./ Magyar Gazda 1046. 55. 007.
27./ U.a. 1046. 06. 1309.
20./ U.a. 1046. 90. 1454.
29./ U.a. 1046. 09. 1437.
30./ U.a. 1046. 74. Gáty fejtegetéseiben mindig exaktságra törekszik. Ezzel 

á l l  összefüggésben a sok matematikai képlet, számítások, számadatok 
használata. "A föld termékenységének tudománya" című értekezését a kö
vetkezőkkel zárja: "így ezen hónapos iromány több füzeteiben közölt 
földelosztás tudományának igazságában senki, k i azt megérthette, nem ké 
telkedik, kezes arra az előadásnak tisz ta  mathematikai vo lta ."

31./ U.a. 1046. 94-95.
32:/ 01. - P. 211. X I I I .  107.
33./ Tud. Gyűjt. 1033. márc. 42.1.

A SZÖVEGBEN HIVATKOZOTT IRODALOM

ANDRÁSSY Gy.: Észrevételek a Magyar Gazdasági Egyesület erdőszeti törvényja
vaslatára. /Magyar Gazda 1046. 09.sz./
BALSAY L. - HALUPA L. - KOMJÁTHY F .: Adatok a hansági erdők történetéhez. 
/In: Az erdőgazdálkodás története Magyarországon. Bp., 1900./
BEDÖ A.: A magyar állam erdőségeinek gazdasági és kereskedelmi le írása . Bp., 
10B5.
BENDA Gy.: S ta tisz tika i adatok a magyar mezőgazdasági történethez 1767-1067. 
Számok és történelem KSH Dokum.Szóig. l ,k .  Bp., 1973.
BULLA.: Az okosan elrendelt erdei Gazdaság tudományának rövid fog la la tja . 
/Mezei Gazdák Barátja 1024. I.darab Nro. 15./
ECKHART F .: A magyar közgazdaság száz éve 1041-1941. Bp., 1941. Erdészeti va 
dászati, fa ipari lexikon. Bp., 1964.
FARKAS F .: Nézetek az erdőszeti törvényjavaslatról /Magyar Gazda 1046.90.sz. 
FUCHS F .: Ungarns Urwálder. Pest, 1061.
GREINER L .: Biztosítva vannak-e erdeink a mostani törvény á lta l visszaélések 
és pusztítások e llen? /Magyar Gazda 1045. 65.sz./
HRABOVSZKY D.: Néhány levelek Balatonról és Balaton mellyékről. /Tud. Gyűjt. 
1027. 10.sz./
HUBÉNY J . :  A honi erdők mostoha á llapo tjá ró i. /Magyar Gazda 1042. 53.sz./
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JÁNIK F.: Függelék jegyzetek a Magyar Gazdasági Egyesület szakosztályának 
a magyarországi erdők rendtartásáróli nézetére s javallatára. /Magyar Gaz
da 1046. 06.sz./
KÁROLYI Gy. - ANDRÁSSY Gy. - TÖRÖK I.: A Magyar Gazdasági Egyesület vélemé
nye a hazai erdők állapotjának javítására szolgáló eszközükről. /Magyar Gaz
da 1046. 94-95.sz./
KLING 3.: Kifejtése a honi csererdők okszerű kezelés alapjának. /Magyar Gaz
da 1044. 9.sz./
LIEBICH.: Mit kell Magyarhonnak erdőségeire nézve tenni? /Magyar Gazda 1044.
9.sz./
Migyar Gazdasági Egyesület. Az erdészeti szakosztály jelentése. /Magyar Gazda 
1842.49.sz./
A magyar Gazdasági Egyesület erdészeti szakosztályának nézetei s javallatja 
a magyarországi erdők fenntartásáról. /Magyar Gazda 1046. 55.sz./
NAGY D.I.: A zirci apátság erdészetének szervezete és működési alapelvei az 
első világháborúig. /10O4-1914/ /In: Az erdőgazdálkodás története./
SZILAS G. - K0L0SVÁRY Sz.-né.: A diósgyőri kincstári uradalom erdőgazdálkodá
sa.
SZINNYEI J.: Magyar írók élete és munkái III.k. 0p., 1094.
TAGÁNYI K.: Magyar erdészeti oklevéltár III. k. Bp., 1096.
VERI JER S.: Korszerű figyelmeztetés az erdők veszedelmére s közelgő romlására. 
/Magyar Gazda 1043. 41.sz./
WITTMAN A.: Általános nézetek az erdészetről s gyakorlati útmutatás a facse
meték ültetésére. /Magyar Gazda 1042. 57.sz./

GÁTY ISTVÁN JELENTŐSEBB MUNKÁINAK JEGYZÉKE 
Erdészeti munkák
Az erdők régi és mostani állapotjárói /Tud. Gyújt. 1020. 12.69./
Erdőmivelési értekezés /Tud. Gyűjt. 1031. 3.1./
Az úrbariális Legelők kiadása Erdei tekintetből /Tud. Gyújt. 1032.3.23./
Az erdőségek jövendője az úrbéri törvények után /Társalkodó, 1040.30.sz./ 
Hazai erdészetünk múltja, jelene és jövendője /Magyar Gazda, 1042.1265./ 
Észrevételek az 0MGE erdészeti szakosztályának nézetei és javallatára a ma
gyarországi erdők fenntartásáról /Magyar Gazda 1046. 55., ill. 74./
Erdészet a haza jelen szükségeihez alkalmazva, három kötet. /1041. kézirat/
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Hidrológiai munkák
Hidraulikai értekezések /Tud. Gyújt. 1822. V./
Fenékzúgók, mentőszer a kimosás ellen /Ismertető, 1838./
Vizszabályozási eszméletek. Pest, 1839.
Budapestnek árvíz elleni megóvásáról, Pest,- 1845.
A Rába, Rábca és a Marcal szabályozása - kiadatlan.

Földmérési munkák
Földmérési legújabb rend- s műszer felfedezés /Jelenkor, 1835./
Gyakorlati földmérés tükrökkel. Pápa 1845.
Távmércső, vagy a földmérői hosszak láncz nélkül, diptrikai utón pontosabb 
meghatározásainak rendszere. /Ismertető, 1840. II. 217./
Földmérés tudomány /két kötet/ - kiadatlan.

Mezőgazdasággal kapcsolatos munkák
A föld termékenységének tudománya /Mezei Gazda 1832. 11.201./
Birkaúsztató /Mezei Gazda 1832. III.251./
A gazdasági földek elosztásának tudománya /Mezei Gazda 1832. II. több folyt./ 
A téli etetés és almozás tudománya /Mezei Gazda 1832. IV. 14./
Egy 125 holdas tagosított birtok gazdasági rendszerének és hasznainak előle- 
ges felvetése /Gazdasági Lapok, 1850./
A gazdasági gépek szüksége és az úrbéri váltság /Gazdasági Lapok, 1850./ 

Közgazdasági munkák
Adósságok tőzsérutoni törlesztésének jogszerű rendszere /Ismertető 1840,415./ 
Pénznek természete, annak a hitel által előállítható hatalma és a hitelbank. 
1842. - kiadatlan.

Egyéb munkák
A Kabola Polyánai Savanyu Viz /Tud. Gyűjt. 1823. VII.39./
A kótából való klavirozás mestersége ... Buda, 1802.
A régi Magyar Mértékek esmérete /Tud. Gyíljt. 1833. VI. 99./
A dézsmák galyibái a mezei gazdaságban /Ismertető, 1838. 547./
A természetben vett dézsmák megszámolható kárai /Ismertető, 1838. 603./
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NÉHÁNY EGYÉB, JELENTŐSEBB CIKK TÁRGYUNKKAL KAPCSOLATBAN

BEDŐ A.: Az erdőhasználat fejlődése és jelenlegi állapota a magyar államban. 
/EL. 1886. 273./
Az élőfák és erdők történeti és státusgazdászati tekintetben. Sz.n. /Magyar 
Gazda 1846. 48.sz./
FÉNYES E.: Magyarország statisztikája. Pest, 1842-1043.
G ..ÍJA;Az erdészet kérdései a Magyar Gazda hasábjain /E. 1962. 410./ 
HERFURTH J.: Törpeerdő növelése általános átváltoztatásáról középerdőire 
/Magyar Gazda 1047. l.sz./
JÜRASZEK J.: Korirat a magyarországi erdők silány állapotáról. Pest, 1846.
KAÁN K.: Az MTA és az erdőgazdasági tudományok. Bp., 1928.
NÁDOR I.: Tessedik Sámuel szerepe az Alföld fásításában /E.1960. okt. 380./ 
NAGY L.: A magyar erdők száz éve /Eg. 1948. 5-6. 5-10.1./

NÉHÁNY CIKK A KÜLFÖLDI IRODALOMBÓL A KOR ERDŐGAZDÁLKODÁSÁVAL
KAPCSOLATBAN

BR0SSELIN, A.: Geschichte dér französischen Holzeinfuhren aus Mittel- und Os- 
teuropa. Forst und Jagdgeschichte Mitteleuropas, Wien, 1982. 115.
BUCHH0LZ,C.: Az orosz erdő- és fagazdálkodás történetéből. /Fordítás OMgK. 
1962./
EDLIN,H.L.: Forestry in Great Britain. London, 1964. ^
GROSSMANN,H.: Eisenbahn und Schweizer Wald vor 100 Jahren. /Zschr. Agrargesch 
1966.2.198./
HAFNER,F.: Die Waldverhahtnisse in dér Steiermark von 1810. bis zum Erlass 
des österreichischen Reichsforstgesetzes von 1852. /U.o. 191./
MANTEL,K.: Aufgaben und Bedeutung von Wald und Forstwirtschaft in... dér 
forstlichen Entwicklurigsstufen. Freiburg 1961.
PACHER,J.: Ökonomisch-forstpolitischen Ideen in dér deutschen forstlichen Li- 
teratur dér zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts. /Alig.Forst- und Jagdztg, 
1980. 9.157./
RUBNERtH.: Englands Bedeutung für die europaische Forstgéschichte /Forstliche 
Hochschulwoche. Freiburg i.Br. 1964./
RUBNERtH.: Erfolge und Niederlagen dér colbertistischen Forstwirtschaft 
/1661-1789./. /Archiv f. Forstwesen 1966. 10.1041./
RUBNER,H.: Forstgeschichte im Zeitalter dér Industriellen Revolution. /Schrif- 
ten zűr Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Bd. 8.- 1967./
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TANNENBERG GYÖRGY XIX. SZÁZADI KAMARAI ERDÖMESTER PÁLYAKÉPE 
/A CSALÁDI EMLÉKEZET ÉS A VALÓSÁG/*

Dr. Nagy Domokos Imre

Egészen kis koromban is kedvenc esti meséim a család régebbi generációiról 
szóló történetek voltak. De már akkor felfigyeltem arra, hogy ugyanazt a 
történetet az újabb elmesélés során már nem egészen úgy mondják el, mint ko
rábban. Ez az érdeklődés aztán végigkísért a későbbi évtizedeken, és törté- 
nész-mivoltom állandó kihívásának éreztem, hogy a családi emlékezetet össze
vessem a valósággal.

Azonban ez szinte lehetetlennek lászott, mivel "trianoni másodgerenációs" va
gyok, és az összes általam ismert születési helyű ősöm közül mindössze egyet
lenegy született a jelenlegi országterületen, ő is azért, mert a szülei éppen 
Budapesten tartózkodtak.

Végül is az elmúlt néhány évben módomban állott alaposabban utánanézni a dol
goknak, és úgy gondolom, hogy Tannenberg György szépapám esetében azt megpró
bálhatom. Egyrészt, mert róla viszonylag teljesnek látszó családi hagyomány 
maradt fenn, másrészt pedig kamarai tiszt lévén, reménykedhettem abban, hogy 
a központi szervek irataiban találok róla adatokat.

így állt végülis össze ez a pályakép, mely ha nem is tekinthető részletes 
életrajznak, összevethető a családi hagyománnyal.

A kutatás nehézségei
A csalási dokumentumok egy része már nincs meg, mégpedig épp e korszakra vo
natkozóan. Egy részük visszamaradt a család régi lakhelyén, az elhozottak nagy 
része pedig Buda ostromakor semmisült meg. Ugyanakkor mind a kamarai, mind az 
abszolutizmuskori pénzügyigazgatási iratanyagot /még az "ántivilágban"/ isten
telenül megselejtezték, így vannak állagok, amelyekből alig maradt.17

Kutatási mód:.erem az volt, hogy előbb jó bő időhatárok között megnéztem a 
szóbajöhető állagok mutatókönyveit, s az itt megtalált iktatószámot szükség 
esetén visszakerestem az iktatókönyvben is /ugyanis az itteni bejegyzés, ha

* Jállir.nf'5iott az I989«íeb:nu;r l'Z-i ^akoaz-fc.-IlYülór len
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kicsivel is, de részletesebb/. Csak ezek után néztem meg, hogy megmaradt-e az 
irat. Általában nem, ugyanakkor találtam viszont egy-két olyat, melyet a mu
tatókönyv alapján nem vettem volna gyanúba, pedig hasznosítható adatokat tar
talmazott.

Igen hasznosak voltak a különböző tiszti cím- és névtárak, de többször "plusz
mínusz" egy-két év pontatlansággal hozták az adatokat. Sajnos a budapesti ösz- 
szes nagykönyvtárban nincs teljes sorozat belőlük, főleg az 1850-1880 közti é- 
vek sorozata hiányos.

A leszármazás
Tannenberger György 
Tannenberger György 
/1788-1860 után/
Richter György 
/1812-1892 körül/
/Richter/ Réz Géza 
/1864-1938/ 
dr. Kosáry János 
/1881-1942/ 
dr. Nagy Imre
/1911-1944 vége vagy 45 eleje/ 
dr. Nagy Domokos Imre 
/1940-/
ifj. Nagy Domokos 
/1966-/

A családi emlékezet
2/Részletek nagyanyám, Kosáryné Réz Lola kéziratos visszaemlékezéseiből:

"Valamelyik német fejedelemségben /nem tudom, miért gondolom vagy álmodom, 
hogy a Feketeerdő táján lehetett/, élt az udvarnál egy fiatal költő. Tannen
berger György. Mondják, csinos volt, s vonzotta az asszonyokat... Mi is tör
tént tulajdonképpen, nagyon szerettem volna kiböngészni gyermekkorunkban elő
került francianyelvű naplójából, de olyan apró betűkkel volt írva, és úgy el 
volt mosódva az írás az elsárgult papíron, hogy néhány szonett kivételével 
semmit sem tudtunk elolvasni belőle. Annyit tudtunk csak meg, hogy beleszere-

- Teller Mária
- Kasztl Mária 
/1799-1871/

- Tannenberg Mária 
/1829-1895 körül/

- Péch Eleonóra 
/1862-1941/

- Réz Eleonóra /Lola/ 
/1892-1984/

- Kosáry Judit 
/1917-1982/

- Séra Ágnes 
/1944 - elv./
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tett valamelyik harcegnőbe, s állítólag a hercegnő viszonozta az érzelmeit,
- vagy talán valamelyik hercegnő szeretett beléje, és ő megszökött a család 
cinikusabb és mindenütt iróniát kereső férfitagjainak felfogása szerint?

Elég az hozzá, hogy szöknie kellett szülőhazájából, és Magyarországon, Keszt
helyen telepedett meg. Itt az akkor megnyílt Georgiconnak először hallgatója, 
majd később tanára lett. Teller leány volt a felesége. Fia, ugyancsak György, 
Kappel Máriát vette feleségül.

Egy Tannenberger György valami állami tanácsos volt, de talán nem gazdász, 
hanem erdész. Sírját ott láttam a régi selmeci temetőben.

Ifjabb koráb&í-v Maluzsinán teljesített szolgálatot, ez valahol fenn a Szepes- 
ségben vagy Liptóban lehet. 1847 novemberéből kelt a keresztlevél-másolat, 
mely később előkerült, s melyet valószínűleg házasságkötés céljára kértek Ma- 
luzsináról az akkoriban már másutt lakó családtagok. Ennek a másolatnak a ta
núsága szerint D. Georgius Tannenberg, Sylvarum Ebequitator és feleségének, 
Kastel Máriának 1829. augusztus 5-én Mária Franciska Klotild névre keresztelt 
kisleánya született. A keresztszülők D. Joannes Szartory ustrinae praefectus 
Szomolnokon, valamint D. Francisca Hartman. A keresztelő lekész Zavadszky 
franciskánus volt.

Nagymama gyermekkorát valószínűleg Maluzsinán töltötte. Most már nem tudnék 
utánajárni, hogy a Selmecen eltemetett Tannenberger György a második vagy har
madik generációhoz tartozik, apja vagy testvérbátyja volt-e nagymamának, s 
hogy hány testvére volt tulajdonképpen. Én egyet ismertem: Félix bácsit, aki 
szakállas öreg bácsika volt az én kiskoromban, és valahányszor eljöttünk, |<ét— 
szersültet adott, még pedig jó mandulás kétszersültet. Úgy rémlik, akkoriban 
már nagymamánál lakott, agglegény vagy özvegy sorban... A régi családi levelek 
közt nem egy kötelezvényt találtam, közülük az egyik így szólt:
'Kötelezvény 50 azaz ötven váltó krajcárról, melyet Tannenberg Félix urtól 
kölcsön vettem, és a jövő hónap elsején meg fogom fizetni.'

Következett az aláírás, s a kötelezvény hátán valami részletezés volt, mely 
szerint két vagy három részletben ugyar , de megkapta a kölcsönpénzt Félix bá
csi. A kölcsönvevők rendszerint diákok voltak, selmeci diákok, és ő maga, 
mintha valaki mondta volna, kohótiszt volt, míg el nem öregedett. Mikor hagy-
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ták el nevükből a két utolsó betűt, nem tudom....

Később, már asszonykoromban, találkoztam Tannenbergekkel, a család elterjedt, 
s tudtommal fennmaradt az eredeti szinten: tisztviselők, mérnökök, tanárok 
lettek. Józan emberek, akik nem igen írtak szonetteket, és nem éltek át ro
mantikus kalandokat holmi hercegnőkkel, - bár ki tudja? Mindenesére nagy fej- 
csóválással vehették észre Tannenberg György és Kastel Mária, hogy legfiata
labb gyermekük szörnyűséges gondolatokat forgat a fejében.

Énekesnő szeretett volna lenni, színpadra vágyott... Hanemhát szülei megijed
tek, a leánykát gyorsan férjhe^adták."

A valóság
Mint remélhető volt, a legkorábbi adatot a Georgiconnál találtam meg. A hall
gatók Csanády Gusztáv által összeállított névsorában 1305.szám alatt szerepel 
Tannenberger György, aki 1788-ban a morvaországi Zauchtlben született. /Egy 
nem egykorú, de autentikusnak tűnő családi feljegyzés szerint február 19- 
én./3/

Csanády adatgyűjtése óta meghiányosult az iratanyag, így hiányoznak a korai 
évek anyakönyvei is. De azért találtam néhány adatot a megmaradt vizsgalapok 
némelyikén az 1812/13-as tanévből. /Jó tanuló volt./47

Csanády oktatói névsorában nem szerepel a neve, ő azonban utalt arra, hogy az 
erdészeti oktatók zömmel hiányoznak belőle. 7 /így nincs benne az alább emlí
tendő Tannenberger Antal sem./

Szépapám nevét nem találtam meg a Festetics-uradalom igen részletes és preciz 
személyzeti tabelláiban. Szerepel viszont itt Egy Tannenberger Antal "vadász- 
praktikáns" később "vadász tanító" 1815 és 1818 között.67 Ö lehetett a család 
zalai ágának megalapítója. /Velük csak közvetett kapcsolatom volt egy azóta 
elhunyt rokonon keresztül, s annyit tudtak mondani, hogy ősük a XVIII-XIX. 
század fordulóján jött Magyarországra, s először a Festeticsek szolgálatában 
állott./

Egyébként Keszthelyen nem maradhattak soká, mert az anyakönyvekben 1800-1850 
között nem szerepel a név. /Igaz, a házassági tanukat és a keresztszülőket nem
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néztem meg./

A következő megfogható dátum 1018. IV. 22. Ekkor a Budán székelő Főerdőfelü
gyelő /Supremus Forrestalis Inscpector/ javaslatára Ungvárra nevezték ki er
dőmesteri segédnek. /"G.T. in adjunctum sylvanatus offi. Unghvariensis denomi-
natus."/77

A közbülső időszakra mindössze egy németnyelvű erdészeti jegyzet utal, melynek 
eleje hiányzik.07 A már meglévő 5 . oldalon a keszthelyi erdőkkel kapcsolatos 
bejegyzés van, a 6. oldalon az 1016-os évszám olvasható, a 26. oldalon lévő u- 
tolsó bejegyzés pedig az Offner Zeitung 1821. évi 32. számára hivatkozik.

Az biztos azonban, hogy sem a selmeci Akadémia, sem a pesti Instititum Geomet- 
ricum hallgatóinak névsorában nem található.97 Ezt azért is^fontos megemlíte
ni, mert néhányszor geometraként szerepel a bejegyzésekben.

1019. július 21-én iktatták házassági szabadság iránti kérelmét.117 Szépanyám
neve itt nem szerepel. A családi feljegyzésekben több alakban is megtalálható,

12/de az egyetlen eredeti dokumentumban a Kasztl alak olvasható.

Néhány semmitmondó bejegyzés mellett érdekesebb az, hogy 1822 elején önálló 
felmérési munkát végez Alsó-Domonyán.137

1022. március 23-ával nevezik ki Maluzsinára erdőtisztnek /Obequitator sylva-
rum/. Az ügy érdekessége, hogy ungvári állásából történő felmentése Tannen-

1 . Í4 /berger, maluzsinai kinevezése pedig már Tannenberg néven történik. Et
től kezdve jó ötven éven keresztül végigkíséri a családot a két névalak keve
redése, de az egyetlen egykorú dokumentumban, a hivatkozott házasságlevélben 
Tannenberg áll.

Maluzsina apró kis község volt Liptó megyének az Alacsony-Tátra északi lejtő
ire felhúzódó részén. Fényes Elek szerint mindössze 204 lakosa volt. Egy réz- 
hámor és egy erdőgondnokság volt itt.1^7 A mai józan ésszel ellentétben ekkor 
még nem a közeli hradeki vagy lykavai, hanem a jóval messzebb lévő szomolnoki 
uradalomhoz tartozott. Természeti és erdészeti viszonyait Divald Adolf 1070- 
es szemlejelentéséből ismerhetjük meg. Ezek szerint a pagony területe 9450 ka- 
tasztrális hold volt.167 Az Y-alakban összefutó Maluzsina és Hodrusa patakok
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mellett feküdt, s "a legnagyobbára keskeny völgyek 10-35 foknyi lejtőkkel 
kerítettnek.. -  olvasható, majd ez áll benne: - "magas fekvésénél fogva 
igen zord klímával bir ... az évi középhőmérséklet legfeljebb a 7-8 C fokot 
éri el."177 A liptói kincstári uradalmakban "a vágható és tűiért 200-300 é- 
ves állabok aránytalanul nagy tért foglalnak el... biztos jeléül annak, mi
szerint az egész fatermést felhasználni nem voltak képesek." /Ebben az idő-

f ír/ben az egyetlen szállítási lehetőség a Vágón történő fausztatás volt./

Az elkövetkező negyedszázadra szinte alig van adat. Megszületnek és felnőnek 
gyerekei, akik az 1840-es években elkerülnek hazulról. Mint érdekességet jegy
zem meg, hogy beosztását magyarul eleinte erdőkerülő vagy erdőőr néven em
legetik, holott ezen elnevezések altiszti beosztásokat jelöltek. Lánya házas
ságlevelében viszont az egyszerűség kedvéért kamarai tiszt olvasható.197

1040/49-ben a helyén marad. Feltehetően nem csinált semmit. A trónfosztás után
ő is aláírta a kormánynak tett hűségnyilatkozatot, -dehát ezt minden állami
alkalmazott megtette, ha nem akarta állását elveszíteni.207 Ebből azonban baja
nem lehetett, hiszen a nála jóval exponáltabb veje, Richter György is megkapta
1850. február 11-i kelettel "vöm Pressburger Kriegsgerichte" az igazoló vég-

21/zést ártatlanságáról. Véleményem szerint a császári adminisztrációnak szük
sége volt a jó szakemberekre, s ha az illető nem hőzöngött nagyon, vagy nem 
akadt "jóindulatú" feljelentője, az "apróbb szépséghibákat" inkább nem vették 
észre.

A következő néhány év bizonytalan. A csJC. budai, pozsonyi és kassai Pénzügyi- 
gazgatási Osztályok anyagának mutatóiban néha feltűnik a /Tannenberg/er/ név, 
de keresztnév hiányában nem sikerült viselőjét azonosítani.227 1056-ban azon
ban már a szomolnoki Bányaügyi .Főhivatal /Kk. Bergwesen-Inspectorats-Ober-Amt 
in Schmölnitz/ ideiglenes tanácsos^ és erdőmester Szomolnokon./provizorische 
Assessor und Waldmeister/.237

Az utolsó adatok 1860-ból valók. Február 6-án kéri az Ober-Amt nyugdíjazásához 
ungvári szolgálati idejének igazolását.247 Erre a kerületi pénzügyigazgató
ság /Finanzbezirksdirection Unghvár/ február 29-én válaszolt.257 így tisztes 
negyven évi szolgálat után 72 évesen ment nyugdíjba.

Az erdészeti köz- vagy szakmai életben való részvételére adatot nem találtam. 
Nem szerepel a neve Gerlai bibliográfiájában sem.



107

Az utódok
Gyermeki közül jelenleg háromról tudok, mind Maluzsinán születtek.

Imre 1822-24 között született. 1842-ben iratkozott be a selmeci akadémiára, 
azonban csak 1846-ban végzett, mert a 2. évfolyamot meg kellett ismételnie. 
1846. december 2-án kezdte el szolgálatát a lykavai kamarai uradalomban. 1849. 
június 24-én lett erdőtiszt iszadán. Az 1850-es években először Kassán pénz
ügyigazgatósági erdészeti fogalmazó, majd Nagybányára került a kamarai Bánya- 
Erdő- és űószágigazgatósághoz /Berg- Forst- und Güterdiraction/ ellenőrző fő- 
erdésznek. /controllirender Ober-Förster/. 1863-ban újra Kassán van a régi be
osztásában, 1864-67 között nincs adat róla, majd az 1870-es években Zsarnócán 
Kezelő főerdész.267
A családi emlékezetből teljesen kiesett, a fentieket én szedtem össze.

Félix /vagy ahogyan a hivatalos iratokban 1863 után egyre inkább szerepel: 
Bódog/ három-négy évvel lehetett fiatalabb. 0 is Selmecen végzett, de bá
nyászként. A szabadságharc idején engedéllyel otthon tartózkodott. Végzés után 
mindvégig Selmecen és környékén volt állásban. Sokra nem vihette, mert néhány 
évvel a nyugdíjazása előtt is csak "vegyelemzősegéd".277 
Vezetéknevük az 1870-es évektől már csak Tannenberg alakban olvasható.

Mária ükanyám volt a legfiatalabb. 1829. augusztus 5-én született Maluzsinán. 
Ukszüleim 1843/44 körül ismerkedhettek meg, mert Richter György 1843 végén 
került Maluzsinára.287 Az esküvő azonban csak 1847 őszén volt, s egy tizen
nyolc éves hajadon esetében semmiképpen sem lehet leánykáról beszélni. Az el
képzelhető, hogy az eljegyzése történt 15 vagy 16 évesen, márcsak azért is, 
mert elérhető közelségben más vőlegény-jelölt nem volt.

ükapámat 1848-ban már a Pénzügyminisztérium helyezte át Körmöcbányára.307 Mint 
említettem, hamar igazolták, de aztán hamarosan Nagybányára került, s csak 
hét-nyolc év múlva helyezték vissza Selmecre. Itt dolgozott aztán nyugdíjazá
sáig.317'

A családi hagyományban 23 év korkülönbség szerepel a házasfelek között, ez a- 
zonban valószínűleg kevesebb volt.327

Házasságukból tizenegy gyerek született. Közülük kétségtelenül tizedik gyere-
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kük. Réz Géza dédapám a legjelentősebb, aki 1918/19-ben a Főiskola rekto
ra volt. Három fia közül kettő: Ferenc /1900-1964/ és Endre /1902-/ erdész 
lett, de már Sopronban végezve. Nekik azonban csak lányaik születtek, s így 
elveszett az a lehetőség, hogy a család továbbra is az Alma Materhez kötőd
jék.

/Dédanyám, Péch Eleonóra régi bányatiszti családból származott. Édesapja 
Péch Antal, anyai nagyapja Szá.jbély István, sőt egyik dédapja Scherübl 
/eredetileg: Cheruble/ Péter is Selmecen végzett."^7

A kötődést a család filosz tagjai vitték tovább: nagyanyám Kosáryné Réz Lo
la regényeivel, a következő generációk történész tagjai kutatásaikkal. Sőt 
lehet, hogy a szétágazott leszármazottak általam nem ismert tagjai közül vol
tak még selmeci, soproni vagy újabban miskolci diákok.

Dédapám testvérei közül ketten érdemelnek említést még. Richter Ede Selmec
bánya főlevéltárnoka és a városi múzeum alapítója volt^4 , Laura pedig annyit

35/mesélt leánykori élményeiről, hogy a végén nagyanyám regényhőssé emelte.

Záró gondolatok
A családi hagyományra is vonatkozik az, ami igaz minden szájhagyományra: az 
idő lerövidül benne, események összemosódnak, a kevésbé fontosnak tűnő szerep
lők kiesnek az emlékezetből, de tulajdonságaik és élményeik egy részét mások 
öröklik.

Jelenleg egyértelműnek látszik, hogy a család két lépcsőben érkezett Magyaror
szágra. A romantikus szerelmi történet - melyre a család valamennyi idős tag
ja, aki még nézegette a napló lényegében egyformán emlékezett - az idősebb 
György élménye volt, míg a Georgiconba a fiatalabb járt. Ugyancsak összemosó- 
dottnak látszik ükszüleim házasságának időpontja is az eljegyzéssel. Ebben is, 
mint a korkülönbség eltúlzásában, nagyanyám fantáziájának szerepét érzem, aki 
érthetően jobban együttérezhetett az általa még ismert nagymavával, mint a 
családi hagyományban kevéssé rokonszenvesként megmaradt, őáltala már nem is
mert nagypapával.

Érdekes az is, hogy míg Félix bácsi emlékét nagyjából a valóságnak megfeleő- 
en őrizte meg az emlékezet, Imre teljesen elfelejtődött.
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Erdészettörténeti szempontból szépapám pályája azért fontos, mert eddig nem 
tudtunk arról, hogy valaki georgiconi végzettséggel állami /erdő-/tiszt le
hetett volna.

Úgy vélem, szépapám pályaképéhez már csak véletlenül találhatok adatokat, a 
további kutatás inkább a Selmecen végzett leszármazottak pályaképét bővítheti.

Véletlen családtörténeti érdekesség, hogy szépapámról az előadást éppen szü
letése kétszázadik évfordulóján tartottam meg az OEE Erdészettörténeti Szak
osztály ülésén.

JEGYZETEK
1./ FÁBIÁNNÉ többhelyütt, pld. 1.9, II. 435, KÁLLAY 8-9,; SINKOVICS egész 

tanulmánya erről szól.
2./ KRL 29-30.
3./ CSANÁDY G.: 79; családi iratok - KD.
4./ OL FCsL: Georgicon . 12. csomó C.9.b. tétel. Vizsgalapok. 1813. II.0. 

"Oeconomica Ruralis" Classis 1-a; II.9. gyakorlati jegy: 1-a Classis;
VII. 15. "Oeconomica Rustica" Eminens.

5./ CSANÁDY G.: 111.
6./ OL FCsL: Központ. Udvari tabellák 1015-1019.
7./ OL MKL: Oec. 11736/1010 /mutató és iktató/.
8./ Családi iratok - eredtije KD, Xerox-másolata NDI.
9./ FALLER G. - és FODOR F. összeállitásaiban.
10./ OL MKL: Oec 10529/1821 és 40406/1821 /mutató és iktató/
11./ OL MKL: Oec 20805/1819 /mutató és iktató/.
12./ Richter György és Tannenberg Mária házasságlevele. Liptó-Szent-Péter ág. 

h.ev. egyházközség, 18/1047. - Családi iratok KD.
13./ OL MKL: Oec 1471/1022 /mutató és iktató/
14./ Felmentés: OL MKL: Oec 17402/1022 /mutató és iktató/ - Kinevezés 

MKL: Mont 6502/1022 és 12431/1822 /mutató/.
15./ FÉNYES E.: 1843: 11.182; 1847: 11.158; 1851: III.65.
16./ DIVALD A.: 90.
17./ DIVALD A.: 82 + térképmelléklet.
18./ DIVALD A.: 98.
19./ TCN 1845: 222; 1846:231; 1847:243; - id. házasságlevél.
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20./ KD. szóban. A PM-tanulmány anyaggyűjtése közben került kezébe az irat- 
csomó, de a jelzetet akkor érthetően nem írta ki. Egyébként az ilyen 
tömeges hűségnyilatkozatok értéke közismert...

21./ 166/1850. - Családi iratok KD
22./ OL FILDA Pressburg: Ált. 8036/1850, 27987/1851 és 42293/1852 /mutatók/.
23./ HSHB 1856: IV.326; 1858:IV.294; 1859:IV. 215 = SHB 1859:215. A korábbi 

évfolyamokat egyetlen könyvtárban sem találtam meg.
24./ 0L FLDA Kaschau: Ált. 2062/1860 /mutató és iktató/.
25./ 0L ih. 3621/1860 /mutató és iktató/
26./ FALLER G.: 172, VADAS 3.: 332;- Selmeci akv. 1843/44: "Muss den Jahr- 

gang repetiren.", 1844/45: "Bildet sich für ung. Forstdienste. Hat den 
dritten Jahrgang wiederholt." NMEL; gépírt másolat: családi iratok NDK;
- 0L PCV: Közp. 8002/1850 /iktató/ = FLDA Pressburg: Előiratok 8002/1850 
/mutató/, S et F 9204/1850 /irat/ - SHB 1859:254- 0L FLDA Kaschau: Ált. 
25084/1860 /mutató/ - TCN 1863:253; 1873:122; 1875:100; 1879:117. 1884- 
ig sehol sem találtam kötetet, az 1884-esben már nem szerepel. - FALLER 
ih. szerint selmeci főerdész, de az összes adat ellentmond ennek. Az el
képzelhető, hogy praxiként néhány hónapot szolgált Selmecen, ha az "E. 
Tannenberger parkikant" bejegyzés őrá vonatkozik. 0L MKL: Mont. 23592/ 
1846. /mutató/.

27./ FALLER G.: 181. - Selmeci akv. 1847/48: "1848-adik évi 490. sz. a. sza
badságot nyert az 1848/9 tanévben való honn maradhatásra." 1849/50. "Sein 
Absolutorium erhalten B 455'850." MEL, gépírt másolat: családi iratok 
NDI; Zeugnis. Liptószentmiklós, 1849. december 4. EFEL, xerox-másolat: 
családi iratok NDI - HSHB 1858:IV.295; 1859:IV.215; TCN 1863:272; 1864: 
202; 1867:202; 1873:117; 1875:97; 1879:113; 1884:167; 1886:202; 1887:202
- KRL 30. - FALLER ih. szerint bánya-számvevőségi tiszt lett volna, de 
ennek minden adat ellentmond.

28./ 0L MKL: Mont. 43802/1843 /mutató/.
29./ Id. házasságlevelük.
30./ KD:PM 314/ és az ott hivatkozott levéltári jelzeten/,-
31./ SZINNYEI ű.: XI. 966; SHB 1859:121 és 253 /mindkét helyen feltüntetve!/ 

TCN 1863:272. /Dédapám 1864-ben már Selmecen született./ - Nyugdíjazási 
ügyének iratai: családi iratok KD. - Hogy a nagybányai kitérőnek volt-e 
politikai mellékzöngéje, nem tudjuk, a kamarai tiszteket, főleg a bányá
szokat és kohászokat elég sokat helyezgették át.

32./ KRL 33. Ez 1806-os születést jelentene, ami viszont másutt a családi fel
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jegyzésekben nem található. Szerepel viszont a túl korainak tűnő 1803, 
továbbá 1812. Ezt erősíti házasságlevelük /"35 éves"/ és az, hogy 1831- 
ben iratkozott be az Akadémiára. /FALLER 146/.

33./ FALLER G.: 161. /Péch/, 112 /Szájbély/ és 92 /Scherübl/. Ez utóbbi aszi- 
szimilálódását fejezte ki neve helyesírásának változásával.

34./ SZINNVEI J.: XI. 966.
35./ KRL: Laurácska meggyógyul. Bp. 1930.

források és rövidítések
Levéltári források 
Magyar Országos Levéltár /OL/
- Magyar Kamara Levéltára /MKL/: E 86 Montanistica /Mont/; E 87 Oeconomica 
/Oec/.

- Abszolutizmuskori Pénzügyigazgatási levéltár: Kk. Provizorische Cameral 
Verwaltung /PCV/: E 350 Központi segédkönyvek /Közp./; + 358 Salinaria et 
Forrestalia /S et F/;
Kk. Finanz Landes Directions Abtheilung /FLDA/ Pressburg: E 404 Előiratok;
E 676 Általános iratok /Ált./

- A Festetics család levéltára /FCsL/: P 274 Központi birtokigazgatás és gaz
dálkodás /Központ/; P 283 Georgicon.

- Erdészeti és Faipari Egyetem Levéltára, Sopron /EFEL/
- Nehézipari Műszaki Egyetem Levéltára, Miskolc /NMEL/
A Selmecbányái Bányászati és Erdészeti Akadémia iratai /levélbeni közlések/

- Családi iratok és feljegyzések - Kosáry Domokos /KD/, a későbbiek - a Pest 
megyei Levéltárba kerül letétbe és NDI /Nagy Domokos Imre/.

PUBLIKÁCIÓK ÉS KÉZIRATOK 
CSANÁDY G.: Emlékkönyv a Georgicon alapításának 100-ik évfordulója ... alkal
mából. Keszthely, 1897.
DIVALD A.: Jelentése a Máramaros- Ungh és Liptómegye kincstári erdőségeiről. 
Buda, 1870.
FALLER G.: A selmeczi m.k. Bányász- és Erdész-Akadémia ... emlékkönyve. Sel- 
meczbánya, 1871.
FÁBIÁNNÉ KISS E.: A Magyar Kamarai Levéltár. Bp. 1973. soksz. Levéltári lel
tárak 61.
FÉNYES E.: Magyar Országnak... mostani állapotja I-II. 2. kiad. Pest, 1843.
Magyarországi leírása. X—III. Pest, 1847. - Magyarország geographiai szó

tára I-IV. Pest, 1851.
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FODOR F.: Az Institutum Geometricum. Bp. 1955.
GERLAI A.G.: A magyar erdészeti irodalom könyvészete 1. Bp. 1935.
KÁLLAY I.: Az abszolutizmuskori pénzügyigazgatási levéltár. Bp. 1970. soksz. 
Levéltári leltárak 50.
KOSÁRY D.: Kossuth pénzügyminisztériuma 1848-ban. In: A történelem veszedel
mei. Bp. 1987. 279-230. /=KD:PM/
KOSÁRYNÉ RÉZ L.: Honnan jövünk - hová megyünk? /Kéziratos visszaemlékezések/. 
/= KRL/ /Egy példány: NDI/ x 
SÁGI K.: Georgicon 175. Bp. 1972.
SINKOVICS I.: A Magyar Kamara selejtezéseinek történ ;te. Levéltári Közlemények 
1939: 84-129.
SZINNYEI J.: Magyar írók élete és munkái I-XIV. Bp. L891-1913.
VADAS J.: A selmeczbányai m.kir. Erdőakadémia története és ismertetője. Bp. 
1896.

ÉVKÖNYVEK ÉS FOLYÓIRATOK 
Mitheilungen des Ungarische Forstvereins 1854-1864.
Nóvum Calendarium ad Annum ... - Schemetismus inclyti Regni Hungáriáé ... - 
Magyarország... Tiszti Czim - és Névtára az ... évre. /= TCN/
Hof- und Staats-Handbuch des Kaisrethums Österreichs für das Jahr... AHSHB/ 
Staats-Handbuch dér sámmtlichen Verwaltungsgebiete des Köningreichs Ungarn 
für das űahr ... /=SHB/
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ADATOK A ZALAI ERDEI VASUTAK TÖRTÉNETÉHEZ 
/1910-1950./*

Szakács László

A századforduló előtt Zala megyéből - különösen a nyugati részéről-alig volt 
faanyag kiszállítás, az utak rossz állapota s az erdők feltárásának hiánya 
miatt. Számos adat szól arról, hogy a letarolt óriási területekről nem tudták 
kiszállítani a fát, s ezért elégették. A hamuzsírfőzés, faszéntermelés és az 
üveghuták csak részben segítettek. A helyi faszükségletet bőven ki lehetett 
elégíteni a falvak körüli, könnyen megközelíthető erdőkből. Befolyásolta a 
feltárás elkezdését a tőkehiány, néhány nagybirtokos anyagi csődje, és még az 
is, hogy Stájerországból a Murán és a Dráván olcsó fenyő fűrészárut szállí
tottak a megyébe.

Ebben a korban az erdei kisvasút volt a legalkalmasabb az erdők feltárására, 
s z ű k helyigénye, nagy vonóereje és az időjárástól független szállítása miatt. 
A gépkocsiipar és az útépítéstechnika csak később fejlődött olyan színvónal- 
ra, hogy átvehette a vasút szerepét. Az erdei vasutak hátrányai: magas a be
ruházási költség, a 25*s-os emelkedőn felüli és a 30 m-es kanyarulati sugá
ron aluli vonalvezetés igen költséges és technikailag is sok nehézségbe ütkö
zik.

A századfordulóig kizárólag, de még utána is zömmel szekereken szállították 
a fát, sokszor 20-25 km távolságra. /Pl. Szentpéterfölde környékéről Nagyka
nizsára./ Olcsó volt a fuvarerő, de sokszor bizonytalan, - a mezőgazdasági 
főidény alatt -, és a rossz utak miatt csak száraz időben lehetett szállíta
ni. Nagytömegű faanyag szállítása így lehetetlen volt.

Zala megyében a vasútépítés úttörői a nagy vállalkozó cégek voltak, de ők a 
fa kiszállítása után felszedték a síneket, vagy átadták a birtokosnak. Kaán 
Károly sürgetésére - és saját felismert érdekükben is - a birtokosok egy ré
sze áttért az eddigi külterjes gazdálkodásról a belterjes gazdálkodásra. Há
zilagosan termeltek, a fakiszállitást lehetőség szerint saját fogattal és 
kisvasúttal oldották meg, és fűrészüzemeket építettek. Az Esterházy Hitbizo- 
mány erdőgazdálkodása volt a legfejlettebb. A modern - máig is ható - belter

* Elhangzott az 1988. november 17-i szakosztály •'ülésen.
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jes erdőgazdálkodás legjelentősebb szervezői; Rimler Pál, Doleschall A1-adár> 
Lámfalussy Sándor, Barlai Ervin, Nidermann Árpád, Páll Miklós erdőmérnökök 
és Buzsáky János, László Tibor vasúttervező mérnökök voltak.

A következő Zala megyei erdei vasutakról sikerült adatokat gyujtenunk, hoz
zátéve, hogy szinte egyik sem teljes, ezért inkább a történeti fonalat követ
jük.

1./ Nemeshanvi erdei vasút, Devecser-Sárosfő között
A vasút . csak a sárosfői erdőbe nyúló szakasza volt Zala megyében. Gr. 
Esterházy Tamás káptalanfai /nemeshanyi/ erdőgondnoksága területén épült 1925- 
1930. között. Nyomtáv 760 mm, sín 9,3 kg/fm, legkisebb ívsugár 30 m, maximá
lis emelkedő 18,5 &. Vágányhossz Zala megyében /1945/:
1950-ben a szilontai szárnyvonallal bővült:
Zala megyében összesen:
Veszprém megyében a Devecser MÁV rakodóig és a kolontári 
szárnyvonal:
Az erdei vasút összes hossza:

Gőzmozdony húzta a kocsikat még 1945-ben is, később egy MO-II tipusu dízelmoz
dony, amely 4,6 tonna súlyú, 30 LE volt. 1945-ben 6 tüzifaszállító trükk kocsi 
/10 ürm. befogadóképességű/ 1 szerkocsi és 1 pályakocsi volt. A dízelmozdony 
idejében 12 platós és 12 rönkös kocsiból állt a járműpark. Az erdőgondnokság 
3230,4 kh-as /1945/ eredejéből kikerülő évi 6-10.000 m3. faanyag kiszállítását
végezte az erdei vasút, Devecser MÁV állomásra. 1966 október 15-én a vasutü-

1/ // + zem megszűnt.

2./ Zalaerdődi erdei vasút
A Magyar Katolikus Vallásalap tulajdonában Zalaerdődön 1848,1 kh. /1945/ erdő 
volt. Az innen kikerülő faanyag elszállítására építették meg 1929-ben a 760 mm 
nyomtávú, 2,8 km hosszií, lóvontatású vasúit,A sinek 6 kg/fm, a talpfák tölgy- 
és akácból voltak. A vonal enyhe lejtéssel a faraktárba vezetett. A járművek:
4 tüzifaszállító, 1 rönkszállító kocsi /4 tengelyes/ és 2 homokszállító csil
le. Közalapítványi Erdőhivatal Somlóvásárhely kezelte 1945. IX. 17-ig, az ál
lamosításig, utána a Türjei Állami Erdőgondnokság. 1950-ben megszűnt,«sírueket 
felszedték.27

5.500 m 
3.734 m 
9.234 m

10.034 m • 
19.268 m
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3./ Komárváros-Ormándi iparvasut
Gr. Sennyey Ferenc tulajdonát képezte. Komárváros vasútállomásról ágazott 
ki, Ormánd pusztán vezetett át a Somogy megyei Öreglak felé. 760 mm nyomtá
vú, a kövezett út mellett haladt. Zala megyében 4.456 m hosszú, lóvontatásu 
volt. A lakosság terményeit szállította, de ellátta az ormándi fűrészüzemet 
fával s a komárvárosi vasútállomásra is szállított fát. A vasút 1945-ben a 
harcok idején súlyosan megsérült. A Kiskomáromi Állami Erdőgondnokság 1946. 
X.9-én állami tulajdonba vette.^7

4./ Tölösi erdei vasút, Ba'nyavölgy-Nagyvölgy /Komárváros/
A Pesti Központi Papnevelde Kiskomáromi Erdőgondnoksága építtette. A vonal 
tölösi fűrészüzemtől északi irányba Bányavölgyig, déli irányba Nagyvölgyig 
haladt. 760 mm nyomtávú, 13.000 m hosszú, 5 és 7 kg/fm sínekkel, 3 kitérővel. 
Lóvontatásu, 6 rönkszállító és 2 lapos platós kocsival. A vasút 1930 előtt már 
megvolt, ekkor bővitették. 1945-ben sok helyen megsérült, fahidat felrobban
tották. 1945. IX. 11-én állami tulajdonba kerül, kezelője a Tölöspusztai Ál
lami Fűrész és Vasútüzem. A vasút a fiTrészüzembe és a nagyvasúti rakodóra 
szállította a fát.47 1900. XI. 1-től megszűnt, anyagát Csömödérre és Lenti
be szállították.57

5./ Nasici erdei vasút, Ortaháza-Nova
A Nasici Tanningyár és Gőzfurész R.T. Erdőkezelősége 1928-ban 560-600 kh. er
dőt vásárolt Gr. Batthyány Miklóstól Nován. A kitermelt faanyagot Nováró] t 
Kerta patak partján lefektetett vasúton szállították Ortaházára. Hossza Kb. 
12-13*-Mivolt, lovontatásu, de gozmozdony is járt rajta. Nagy rönköt Kocsikon

r (esi Iliben, Jszállították a méteres rönköT<etirTréhány év alatt kivágták s leszállították a 
sok fát, majd a síneket67 utána felszedték.

6./ Ujlaky, Hirschler erdei vasút, Rédics-Kozmadomhia
Az Esterházy Hití'izomány zalai erdőbirtokain.ak 1912/13 és 1919/20 közti vág- 
gásra érett összes mufát /ipari fa/ átengedte az "Ujlaky Hirschler és Fia" 
bejegyzett cégnek. A hitbizomány csak a tűzifát és a hulladékot hasznosította. 
A cég Rédicsen gőzfúrészüzemet üzemletett, s ide szállították a rönköket és a 
bányafát. Az erdei vasút Rédicstől indult, Zalabaksán át Kozmadomtjáig. 1914- 
ben épült, s még ugyanezen évben hivatalosan is üzembe helyezték. Zalabaksáig
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14 km, innen KozmadomÉ)áig kb. 12 km volt. Az országút mellett haladt, 760 mm 
nyomtávú, borovi talpfákkal. 1917-ben a cég engedélyt kapott Zalabaksa község
től egy 13 km hosszú szárnyvonal épitésére Szilvágy- Zsibos irányba, és az 
eddigi lóüzemíT vasútnak gőz-, illetve benzinmozdony-üzemre való átalakítására.
A háború és a kisajtátítási eljárások elhúzódása miatt a cég csak 1919. X. 28- 
án kapta meg a végleges engedélyt. 1920. nyarán az uj szányvonal zömmel elké
szült és a régi vonal nagyobb teherbírásúvá való átalakítása is teljes erővel 
folyt. Az alépítménybe kavicsot, homokat és Rédicsről hozott szénsalakot hasz
náltak. A gőzmodzonyt és a benzinmozdonyt 1918-ban Németországban megrendeltékt 

de a háború miatt csak 1920 június havában érkeztek meg. Valószíníímunkába ál
lították őket, de további sorsukról nem tudunk semmit sem. A vasút összes 
hossza kb. 39 km volt. 1920-ban már nem volt jó viszony a cég és az Esterházy 
Hitbizomány közt. A cég terjedelmes levélben panaszkodott Kaán Károly állam
titkárnak, aki ekkor a faügyek országos kormánybiztosa volt. A hitbizomány 
l^l-ben házi kezelésbe vette az erdőket, 1922-ben megalapította a Kerkavöl- 
gyi Faipari R.T Lenti és Csömödéri Üzemét és 1924-ben megépítette a Lenti-Szil
vágy közti erdei vasutat. A cég Szilvágy-Zsibos vonalszakaszát is felhasznál
ták az új vasút építésekor.77

7./ Vétyemi erdei vasút, felvonóval, siklópályával
Az Esterházy Hitbizomány Lendvaújfalu /később Tornyiszentmiklós/ Erdőgondnok
ságának területén, a Nagy völgyet és Vétyem környékét tárta fel. A vonal Tor
mafölde feletti Centrálétól Vétyem pusztára, majd onnét hatalmas kanyarokkal 
a Döm&földe falu feletti hegyre ment. 760 mm nyomtávú, 7 és 9,3 kg/fm sínek
kel 1926 körül építették, 7.732 m hosszú volt. A pálya a szállítás irányába 
emelkedett, egy völgyből, 180-190 m tengerszintről 290-300 m, több 20-30 m 
nyílású híd épült. A 30 LE 7487.sz. 6,5 tonnás gőzmodzony fütőháza Vétyemben 
volt. A járműpark 18 iker teherkocsiból, 1 kéttengelyes tüzifás kocsiból és 
1 pályakocsiból állt. A nagy emelkedő miatt a felső szakaszon a mozdony csak 
két kocsit tudott, 30 m3. fával felvontatni a tetőre. Lefelé üresen pedig 2 
fékezőt kellett alkalmazni. A vasutat nem lehetett összekötni a Válicka völ
gyében haladó csömödéri erdei vasúttal a nagy szintkülönbség miatt. A hegy ge
rincét még így sem érte el a vasút, hiányzott egy 70 m hosszú szakasz, ahová 
eqy felvonót és siklópályát építettek. Ez 215 Só-os emelkedési, 15,5 m szintkü
lönbséget küzödtt le. Buzsáki János tervezte, a felvonó gépi berendezéseit Vo- 
gel József. A sikltípályán a vasúti kocsikat teherrel együtt vontatták fel. A 
tetőn lerakott fát szekerekkel hordták le a csömödéri erdei vasút mellé, ahu,
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újra kisvasúti kocsikba rakták s vitték le Csömödérre. A többszörös átrakás 
nyilván megdrágította a szállítási költségeket.

A vétyemi vasutat 1945. IX. 18-án vették állami tulajdonba, ezután a Tor-
nyiszentmiklósi Állami Erdőgondnokság kezelte. 1948. III. 20-án megszűnt, gör-

8 /dűlő anyagát Csömödérbe és Lentibe vitték.

8./ Lenti erdei vasút, Lenti-Szilvágy közt
1912-ben az Esterházy Hitbizomány megszüntette a bérleti rendszert, a házi ke
zelésbe vette az erdőket. Ezután még külterjes gazdálkodás folyt, az ipari 
fát nagy cégeknek adták el, de 1920 után fokozatosan a belterjes gazdálkodásra
tértek át. 1923-ra felépült Lentiben és Csömödéren a Kerkavölgyi R.T. két üze-

9/ /me. A biztonságos faanyagellátás érdekében erdei vasutat kellett építeni. A
Hirschler-féle megszűnt vasút szilvágyi és zsibosi szakasza adott volt.

Az első szakasz Lenti és a Szilvágy melletti hompoki nyiladékig épült meg 1924 
IX. 1-től 1925. X. 15-ig, 58 hét alatt, 18.064 m hosszúságban. A vasút terve
zője és a munkálatok irányítója Barlai Ervin volt. Tűzvédelmi okok miatt 20 
m széles erdőt /erdei fenyő/vágtak ki. Legkisebb kanyarulati sugár 60 m, leg
nagyobb emelkedés 20 Jí- o s , de csak 1000 m hosszban. Szintkülönbség a kezdő és 
a végpont közt 29,52 m. A vonal a Lenti és a Zalabaksai Erdőgondnokság erdői
nek közepén haladt, csak az elején kellett idegen területeket igénybe venni.
Az alépítmény koronaszélessége 2,8 m,'47.091 m3. földet mozgattak meg, 32.552 
fm árkot ástak. A felépítmény kavicságyának szélessége 2 m, mélysége 25 cm, 
később 30 cm. Folyóméterenként 0,4 m3 kavicsot számoltak s ezt a kerka partján 
nyitott kavicsbányából szállították a vasútvonalra. A talpfák 1,5 m hosszúak, 
16-20 cm szélesek, a tölgyfából készültek. A sínek 9,2,illetve 12 kg/fm.^
/A csömödéri vasút építményei is hasonlók./

Nagyobb műtárgyak: 79 m hosszú Kerka-hid, 64 m híd a patakok felett, 1 m, 50 
cm és 30 cm átmérőjű átereszek, sorompók jelzők, stb. A vontatást az 1923- 
ban gyártott, Orenstein és Koppel-gyártmányú, "Antal" ne v u , 9,5 tonnás 50 LE- 
ős gőzmozdony végezte. 10-15 km/ó sebességgel haladt. A bruttó vonóereje 60 
tonna, a nettó 40 tonna. Lentiben a fűrésztelepen épült a mozdonyszín. A jár
műpark adatai: 22 pár ikerkocsi mufaszállításhoz, 1 személyszállító kocsi, 1 
munkássszállitó kocsi, 5 kavicsszállító láda és 2 pályakocsi. /1926-1945./117
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9./ Csömödéri erdei vasúthálózat, Csömödér-01tárc közt /fővonal/
Az Esterházy Hitbizomány 8470,5 kh-as bánokszentgyörgyi és a 8448,5 kh-as 
szentpéterföldei erdőgondnokságainak erdőit tárta fel az erdei vasút. /1945/. 
Itt már egy tényleges vasúthálózat alakult ki.

Az első vonalszakaszt nem a hitbizomány, hanem Mayer Miksa zágrábi és Scheffer 
Rezső Csáktornyái cég építette Csömödér és Budnya közt 14.000 m hosszban. 760 
mm nyomtávú, gőzüzemű, 9,3 kg/fm sínekkel. 1916. V. 16-án engedélyezték az é- 
pítést és 1917. I. 3-án már a szentlőrinci Orenstein és Koppéi cégtől megérke
zett a gőzmozdony. Kipróbálták s ideiglenesen engedélyezték, 8-12 km/ó átlagos 
és 20 km/ó maximális sebességgel. 1918. III. 15-én bizottság érkezett Pákára, 
s tagjai bejárták a vonalat, próbamenetet tartottak a mozdonnyal, és megadták 
a végleges engedélyt.

Azért kellett ilyen gyorsan megépíteni a vasutat, mert 1918 végéig le kellett 
szállítani azt a 32.409 drb túlkoros tölgyet melyet 3.006.000 koronáért vásá
rolt a budapesti Laendler Aladár és a müncheni Gebrüder Freundlich fakereske
dő cég a hitbizománytól,187

A hitbizomány gőzüzemű erdei vasutat kivánt építeni az előbbi vasút Törösznek 
állomásától, Bánokszentgyörgy-Oltárc községeken keresztül a Márki erdőbe. 1920 
IX. 19-én tartották az első bejárást, melyen részt vettek Polnisch Árpád her
cegi erdőfelügyelő, Doleschall Aladár hercegi erdőmester és Buzsáky János ter
vező mérnök. A 17.600 m hosszií vasúton 1921. VII. 14-én már ideiglenesen en
gedélyezték az anyagforgalmat. A mutanrendőri bejárást a következő évben, már
cius 14-én tartották és jelen voltak Rimler Pál hercegi erdőtanácsos a hitbi
zomány erdőgazdaságának vezetője. Dr. Csák Gyula uradalmi ügyész, Doleschall 
Aladár hercegi erdőfelügyelő és Henye Lukács üzemvezető, aki 1945-ig vezette 
az egyre bővülő vasútüzemet. A bizottság beutazta és biztonságosnak találta a 
pályát. A Scheffer-féle vasutat átvette a hitbizomány, amely 1920-ban a 2600 m 
hosszú Hosszúrét szárnyvonallal bővült. Itt 7 kg/fm sínével építettek.197

1938-ra az ólajflírások miatt a környék fuvarosai igen drágák lettek. Lekötötte 
őket az olajipari, anyagok szállítása, így bizonytalanná vált a tolmácsi erdő
ből való biztonságos iparifa kiszállítása. Innen 1938-tól évi 5700 m3 faanya
got vártak, 30 éven keresztül. Ezért építették meg a Kerettyes-Tolmács sza
kaszt a Válicka völgyéből 1938-1939 évben 5460 m hosszúságban.
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Érdemes megvizsgálni a költségeket; 15,2 aranykorona volt folyóméterenként, 
amiben benne volt 1 gőzmozdony, 10 pár rönkszállító és 3 tüzifaszállitó ko
csi is. Többet mutat az első szakasz építkezési költségeinek %-os kimutatá
sa:

1./ Tervezés, adminisztrativ költségek 10,99 %
2./ Kisajátítási költségek 1,25 %
3./ Alépítmény " 23,76 %
4./ Felépítmény " 41,13 %
5./ Műtárgyak " 16,54 h

6./ Magasépítés " 2,03 %
7./ Iparvasuti jármüvek _______ 4,30 %

100,0 /  12/

Érdekes, hogy a vasúti és a tengelyen /szekérrel/ való szállítás költségei 
közt lényeges különbség nem volt. Oka a vasút nagy al-ap- és felépítmény költ
ségigénye, az ágyazó agyag - kavics - hiánya és a magas amortizáció. A vasúti 
szállítás előnyei mégis igen hamar kiderültek; időjárástól függetlenül - ez 
Zalában ma is nagy gond - lehetett a fülledékeny bükköt és a kékülés veszé
lyének kitett fenyőt a fűrészüzembe szállítani. Az is előny volt, hogy a hit
bizomány függetleníthette magát az idegen fuvarosoktól. /Sokszor lábon kellett 
hagyni a fát, mert a fuvarerő hiányzott/.

Az erdei vasút évi teljesítménye 25.000-35.000 m3. volt. A szállítás költsége, 
az amortizációval együtt 2,5 P/m3, vagy másképpen; mázsánként és kilométeren
ként 1,5-2,5 fillér volt az üzemköltség. Összehasonlításképpen; 1 m3 tölgyrönk 
35 P, 1 m3 fenyő rönk 20 P, a fadöntési bér 1-1,5 P, közelítési bér 1,5-2,5 P 
volt 1926-1928-ban.13/

A vasút személyzete és a rakodó munkások nem tartoztak szorosan az Erdőgond
nokságok alá, a hitbizomány erdőfelügyelősége a farkatárral együtt irányítot
ta.

1928-ban elkészül a szilvágyi erdőbe veztett vonal és a Sárdipusztai szárnyvo
nal is kiépült 1945-ben igy alakult a vágányhossz:

Fővonal Lenti-Szilvágy 22.000 m
Sárdipusztai szárnyvonal 2.000 m
Fürésztelepi kitérő 77 m
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Doboskerti kitérő 206 m
Szilvágyi kitérő 123 m
Gőzüzemű" összesen: 24.406 m
Kasznárfenyvesi szárny, lóüzemu, 760 mm
nyomtávú, 7 kg/fm sínek. Később gőzüzemű 1.500 m 14/Mindösszesen: 25.906 m

A vasútüzem 1945. IX. 25-én állami tulajdonba került. Az átadó Csatay Gyula 
hercegi erdőfelügyelő, az átvevők: Berzenkovits Antal m. áll. főerdőtanácsos, 
a Földmívelésügyi Minisztérium kiküldötte és Kiss Lajos magyar állami 
főerdőtanácsos, a Zalaegerszegi Állami Erdőigazgatóság igazgatója. Megemlíten
dő, hogy az Esterházy Hitbizomány összes zalai erdőbirtokát és üzemeit az e- 
lőbbi erdőmérnökök vették át. A vasútüzem államosításával együtt került átvé
telre az egész erdőbirtokot behálózó 290 km hosszú, 66 állomással rendelkező 
telefonhálózat, amely az üzemszervezés magas fokát jelzi.

Az állami tulajdonba vétel után. a vasútüzemet továbbra is a faraktárral e- 
gyütt kezeltékjlover Lenti Vasútüzem és Faraktár. 1946. VII. 13-tól Magyar
jC • ~Állami Erdőgazdasági Üzemek /Mállerd/ Lenti Fűrész és Vasutüzem.e .

/
1945 után a Liponyak patak völgyében a Kasznár fenyvesi szárnyvonalból megé
pül Lendvadedesig egy 5930 m-es vonal. A lenti vasútüzem ma is működik, a Za
lai EFAG Lenti Erdészet kezelésében. A vágányhossz 1989-ben az alábbi:

Lenti-Szilvágy fővonal 25.900 m
Kitérők 1.008 m
Sárdipusztai szárnyvonal /600 m felszedve/ 2.680 m
Lendvadedesi vonal /csak 2000 m használva/ 5.930 m
Összesen: 35.518 m 16/

A vontatást ma már 2 drb C 50-es dízelmozdony végzi.
Nagyon valószíníf, hogy e vasút egyes nyomvonalain már 1912 előtt is működött 
valamilyen erdei vasút. A bérleti vágások idején - 1912 előtt - Sárdipusztá- 
ról, Kasznárfenyvesből és a Berekerdőből a fenyő szerfa és a tölgyrönk kiszál
lítása erdei vasúton történt, amelynek sínéit a bérlő a termelés befejeztével 
felszedte. Kb. 17-18 km hosszú lehetett.17^
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A déli lejtő 18 „%-os , az északi vízválasztó 20 ís-os. A sinek 9,3 kg/fm,
20/10 tonnás gőzmozdonyok jártak 15 km/d sebességgel.

1939-ben a 4200 m hosszú KüvjRSes szárnyvonal is kiépül, 7 kg/fm sínekkel. É- 
vente innét 5000 m3 faanyagot szállítanak el. A két szárny mutanrendőri be
járása 1939. IV. 28-án volt, melyen a hitbizomány részéről részt vett Bence 
Pál hercegi erdőfelügyelő, Nidermann Árpád hg. erdőmester, Páll Miklós hg. er
dőmester és Henye Lukács üzemvezető. Ekkor 11 tonnás 45 LE-ős mozdonyt említe- 
nek.21/

1940-ben kezdik a 7700 m hosszú Bucsuta-Bánkürtös szárny építését, 1941. VIII. 
12-én volt a mutanrendőri bejárás Csatay Gyula, 0r. Keglovich Béla, László Ti
bor, Páll Miklós és Henye Lukács részvételével. Megindul a forgalom, éventeOO /innen is 5000 m3 faanyagot szállítanak le.

1944-ben Budnyától a 2600 m hosszt^ Feketeberekszárny épült meg. 1945. IX. 29- 
én vették állami tulajdonba a vasútüzemet. Az átadók: Csatay Gyula hg. erdő
felügyelő és Henye Lukács. Az átvevők a Lenti Vasútüzemnél már említett Ber- 
zenkovits Antal és Kiss Lajos. 1945-ben a vágányhossz összesítve:

Kitérők Vonal
1./ Csömödér-Budnya 14.100 m 

Oömeföldi, töröszneki, budnyai kitérők,
csonka, töröszneki homokbánya 742 m

2./ Feketeberek 2.600 m
3./ Hosszúrét 2.600 m 

Hosszúrét kitérő 100 m
4./ Törösznek-Márki 19.400 m 

Kámaházi, nyírlakosi, bázai, bánokszent-
györgyi, györerdei,márki kitérők 685 m
Márki kavicsbánya 875 m

5./ Kerettye-Tolmács 6.100 m 
Kerettyei és tolmácsi kitérők, csatornák 540 m

6./ Kövecsesi vágány 4.200 m 
Kövecsesi kitérő 100 m

7./ Bucsuta-Kürtös 7.700 m
Bucsutai és kürtösi kitérők 300 m
ÖSSZESEN: 2.467 m 57.575 m
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9,3 kg/fm sínekkel 46.738 m
7,0 kg/fm sínekkel 13.304 m
Az összes sín: 60.042 m

Mozdonyok: 1. "Tátra" nevű, 2198.sz.MÁV gyártmányú, 1909 évbeli, 3 csatlós,
45 LE-ős, 11 tonnás gozmozdony.
2. "Pál" nevű, 10.525.sz., Orenstein és Koppéi gyártmányú, 1923 évbeli, 3 
csatlós gőzmozdony.
3. "Hány Istók" nevű, 10.726.sz. Orenstein és Koppéi gyártmányú, 1923 évbeli,
3 csatlós gőzmozdony. Ma a nagycenki múzeumparkban van.
4. 1925-ig dolgozott, utána a lenti vasúton az "Antal" nevú, 10.526. sz. 0- 
renstein és Koppéi gyártmányú, 1923 évbeli, 3 csatlós, 9,5 tonnás 50 LE gőzmoz-
rt 23/dony.
5. Tóth Zoltán szerint az 1917-ben gyártott a "Muki"nevu és az 1918-ban gyár
tott a "Karcsi" nevű gőzmozdony is dolgozott a vasúton.2*^

Mozdonyvezetők 1945-ben: Bella Ferenc, 
Az anyagszállitó kocsipark adatai:

Illés István, Fürst László.

1./ "Russemann" ikerrönk kocsi pár 9
2./ "Waggongyári" ikerrönk kocsi pár 16
3./ "Lanfer" ikerrönk kocsi pár 1
4./ "Orenstein" ikerrönk kocsi pár 12
5./ "Kupéi" féle ikerrönk kocsi pár 10
6./ "Zirci" féle ikerrönk kocsi pár 5
7./ "Orenstein" ikerfás kocsi pár 12
8./ "Daimler" 2 hengeres motor 1
9./ Billenős vaskocsi 5
10./ Vasvázas salakos kocsi 1
11./ Pályafenntartási platós kocsi 4
12./ Zárt személykocsi 1
13./ Zárt motor pótkocsi 1 25/

20 főből állt a vasútüzem személyzete, amelybe nem tartoztak a pálya- és ra
kodó munkások. Évi teljesítménye 35-40.000 m3. körül mozgott. A faanyag szál
lítások mellett a MAORT-nak csöveket, anyagokat továbbítottak.Az 1921. évi 
egyezség szerint a vasútüzem Bánokszentgyörgy lakosságának terményeit ingyen 
szállította a kisajátított területek kártalanítása fejében. A Földmívelésügyi
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Minisztérium nem ismerte el a községnek ezt a jogát, mert az államosításkor 
nem jegyezték be teherként. Páll Miklós erdőgoridnok igen erély?-en vedelnie be 
vette a község érdekeit, ugyanis a szállítás nem volt olyan mértékű hogy a va
sút forgalmát zavarná. Érdemes idézni leveleiből: "Nem szabad a rendeltek sza
vaihoz ragaszkodni, hanem a szellemét kell vizsgálni. ... rendeletek azt cé
lozzák, hogy a nép jobb helyzetbe kerüljön... minden jog elvonása igen nagy
visszatetszést szül. Már a gondnokságra nézve sem közömbös, hogy az erdőtiszt

„26/személye kedvelt-e, vagy sem a lakosság előtt.”

A lenti és a csömödéri erdei vasúthálózatból un. "repülő vágányok" indultak ki 
a közelben lévő vágásokhoz, amit a kiszállítás után gyorsan át lehetett tele
píteni máshová. E mozgékony szállítási módot kitűnően alkalmaztál; és alkal
ma asálc' meg ma i s .

A csömödéri erdei vasút ma is működik, /1989-ben/ 72 km hosszú, 5 drb. C. 50
dinéi mozdony végzi a vontatást. A sínek 7 kg/fm, 9 kg/fm, 14 kg/fm, 18 kg/fm
3 drb személyszállító és 40 drb platós teherkocsiból áll a gördülő állomány.
Az utóbbi 10 évben, évente 30-38.000 m3. között mozgott a faanyag szállítás.
Csömödér-Kistolmács közt személyszállítás is folyik 18 km hosszon, de ez csak
kiegészitő jellegű. Szervezett forgalomirányítást kellett bevezetni már a kez-

27/detben, mivel több mozdony közlekedett és közlekedik ma is egyidőben.

A zalai erdei vasutak összes hossza kb. 185 km lehetett, melyből 95 km ma is 
működik. A háborús időkben és az újjáépítés időszakában az erdei vasutak von
záskörzetét maximálisan kihasználták. Igen négy tarvágások keletkeztek, jelen
tősen megváltoztatva egy-egy vidék erdőinek korosztályviszonyait.

Az erdei vasutak nagyban hozzájárultak a zalai erdők feltárásához,nélkülük le
hetetlen lett volna a kivágható fatömeg kiszállítása. Létjogosultságukat jelzi 
a ma is működő két erdei vasúthálózat.

JEGYZETEK
1./ PANK0TAI G.: Adatok a bakonyi táj erdei vasutjainak történetéhez. Közleke

déstudományi Szemle XXXIV. évf. 9.sz. 366-367.0., Zala megyei Levéltár /Z. 
m.L./ Erdőigazgatóság iratai /Eig./ 1945/5074, 5450.

2./ Z.m.L. Eig. 1945/5074,: Veszprém megye földrajzi nevei. I. A Tapolcai já
rás. 34.0. : Uj Magyar Központi Levéltár XIX. K.1.gg.//UMKL/ 1945/80167
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3./ Z.m.L. Eig. 1945/168, 5074.
4./ Z.m. L. Eig. 1945/5074, 1947/7657. ; Z.m.L. Közigazgatási Bizottság XIII. 

Erdészeti Albizottság iratai /Közig, alb./ 1934/3417.
5./ Határozat a megszülésről. Varga Gellért szivességéből.
6./ VASKA M,: Paraszti gazdálkodás Nován a két világháború között. Zalai Gyűj

temény 11. 1979. 27-28.0.
7./ Z.m.L. Közig. Alb. 1920/191, 1922/1588,; Z.m.L. Erdőfelügyelőség iratai 

/Ef./ 1920/555,; SZAKÁCS L.: A Lenti és Csömödéri Fűrészüzem államosítá
sa. 0EE. Erdészettörténeti Szakosztálya Közleményei. XIII-XIV. sz. 1987. 
65.0.

8./ Z.m.L. Eig. 1945/5074, 1947/ értekezletek, 1949/50/Körrendeltek,; UMKL.
Bp. 1945/3/89788,; Erdészeti Lalpok 1926. LXV. évf. 6. fűz. 271.0.; Tér
képek és rajzok Csömödéren Horváth Imre szivességéből.

9. Z.m.L. Üzemtervek. Lenti Erdőgondnokság. X.r.; SZAKÁCS L.: 1987. 65.0.

10./ Z.m.L. Erdőrendezőség iratai /Er./ 1945/2/67.; Z.m.L.Eig. 1945/5074.; Er
dészeti Lapok 1926. 271.0. ; STOLPA Gy.: Üzemi és kereskedelmi rajz Lenti
ről. Fás Tudósító 1942. IX. 25. 11-12.0.

11./ Z.m.L.Üzemtervek 1924-1943. 41.o., 54-55.0.; Z.m.L. Közig.Alb. 1930/240.
12./ Z.m.L. Üzemtervek ism.
13./ Z.m.L. Üzemtervek ism.
14./ Z.m.L.Eig. 1945/5074
15./ Z.m.L. Er. 1945/2/67.
16./ Varga Gellért és Kovács Jenő szives közlése, amit ezennel köszönök.
17./ Z.m.L. Üzemtervek ism.
18./ Z.m.L.Eig. Iparvasuti jegyzőkönyvek 1918-1947.; Z.m.L. Üzemtervek Lenti, 

Szentpéteriölde, Bánokszentgyörgy.
19./ Z.m.L.Ef. 1920/564,; Z.m.L.Eig. Jegyzőkönyvek 1918-1947.
20./ Z.m.L. Közig. Alb. 1939/6047.; Soproni Állami Levéltár /SÁL/. 19.C. Zalai 

erdei vasutak rajzai 1938-39.
21./ SÁL. 1938-39. ism.; Z.m.L.Eig jegyzőkönyvek.
22./ Z.m.L.Eig. jegyzőkönyvek ism.
23./ Z.m.L.Eig. 1945/5074,; Eig. 1946/1337.; Er. 1945/2/68.
24./ Tóth Zoltán: Kisvasúti történet. Vasút 1981/2.7.0.
25./ Z.m.L.Eig. 1945/5074.;
26./ Szakács ' .: Az erdők állami tulajdonba vétele Zala megyében. Zalai Gyűjte

mény. 1986. 25.sz. 273-294.0., Z.m.L.Eig. 1946/1337.
27./ Horváth Imre szives közlése, amit ezúton is köszönök.
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A MAGYA{ KORMÁNY HAVASGAZDÁLKODÁSI TERVÉNEK ERDŐGAZDASÁGI 
VONATKOZÁSAI /1819-1918/*

Dr. Oroszi Sándor

"A havas a mezőgazdaság költészete" - vélekedett a századforduló magyar 
földművelésügyi minisztere. A 19. század végén közölt kimutatások szerint Ma
gyarországon mintegy 1,5-1,6 millió katasztrális hold /kb. 0,85-0,90 millió 
ha/ havasi legelő volt.1/ Ennek kb. 6,5 %-a állami tulajdonban, ezen belül pe
dig államerdészeti kezelésben volt. A havasi legelők jelentőségét még az is 
mutatja, hogy Magyarország összes legelőinek 25 %-a havasi régiókban feküdt. 
Azon túl, hogy a havasi legelők elhelyezkedésüknél fogva is /a felső erdőha
tár feletti területeken/ kapcsolódtak az erdőkhöz, az erdészeti egységekkel 
igazgatási szempontból is összefüggtek.

A havasi legelők hasznosítását társadalmi, gazdasági és ökológiai szempontok 
sürgették. A hegyvidéki lakosság tömeges kivándorlása, szegénysége, iskolázat
lansága, egészségügyi ellátatlansága a vidék általános gazdasági elmaradottsá
gából következett. A megélhetést az erdőgazdaság és a mezőgazdaság, ezen belül 
is az állattenyésztés jelentette, tehát azokat kellett fejleszteni. Az ökoló
giai szempontokat illetően pedig utalnunk kell az 1879. évi magyar erdőtör
vényre /XXXI. te./. A törvény alapján a felső erdőhatár közelében álló erdőta
gok az ún. véderdők kategóriájába kerültek. Ez azt jelentette, hogy azok nem a 
fatermesztést, hanem a talaj és a mélyebben fekvő erdőállományok /esetleg me
zőgazdasági területek/ védelmét szolgálták. Amíg azonban a felettük lévő régi
ókban, a havasi réteken, legelőkön rendezetlen viszonyok /elvizenyősödött, 
gyommal benőtt, ttíllegeltetett területek/ uralkodtak, az erdők ezt a hivatásu
kat nem tölthették be.

A magyar kormány a hegyvidéki nép gazdasági viszonyainak javítására 1898-ban 
kezdett egy akciót, amelynek jelentős eleme volt a havasi gazdálkodás 
fejlesztése is. Előbb az északkeleti hegyvidéken, majd fokozatosan az ország 
minden magashegységi övezetében igyekezett a modern havasgazdálkodást megho
nosítani. Ehhez anyagi eszközöket, szakembereket, sőt megfelelő kereskedelmi, 
értékesítési lehetőségeket biztosított. A munka előbb mintatelepek , mintaha
vasok, minta-tejszövetkezetek létesítésével kezdődött, amelynek alapján a már

* Elhangzott az 1989. február 15-i Szakosztály.-ülésen.
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bevált módszereket fokozatosan - az ország anyagi erejének függvényében - i- 
gyekeztek elterjeszteni. Az állami területeken mindenhol, a többi területen 
pedig jelentős részben a munkákat az erdészeti szakemberek irányították. A 
felmerülő feladatok ugyanis nagyon összetettek voltak. Például a fúrnagter- 
mesztéstől a forrásfoglaláson keresztül az útépítésig mindent el kellett vé
gezni. Ezzel pedig csak a megfelelő biológiai és műszaki ismeretekkel rendel
kező erdészeket lehetett megbízni. Ráadásul minden ilyen munka közvetlenül is 
érintette az erdőket.

Érdemes áttekintenünk, hogy az 1910-es évek elején készülő, az ország vala
mennyi kincstári havasára részletes havasgazdálkodási programot adó tervek mi
ként érintették az erdőket, az erdészeti érdekeket.

Az addigi, kezdeti eredmények ismeretében meghirdetett /országos/ havasgaz
dálkodási program szerint az első és legfontosabb teendő a havasra vezető 
utak megfelelő kiépítése volt. "A havasokra vezető utak mindig úgy tervezen- 
dők - hívta fel a figyelmet Kaán Károly, az ismert erdészpolitikus 1914-ban -, 
hogy kellő szélességgel, kitérőkkel és megfelelő kanyarulati - ívsugárral meg-9 /építve, egyúttal az erdőgazdaság céljait is szolgálhassák." Az utak jelen
tették mind az erdőgazdaság, mind a havasgazdaság egyik legnagyobb költségigé- 
nyíf beruházását, így érthető, hogy különösen törekedtek a kettős hasznosítá
sára. Néhol , így Oél-Erdélyben a korábbi fakitermelések alkalmával épített 
erdőgazdasági utakat, "örökölte" a havasgazdaság.

Az útépítés után második feladat az istállók, karámok, pásztorkunyhók 
építése volt. Ezek jórészt fából készültek, amihez a faanyagot természetesen 
a közeli erdőkből nyerték. Az istállókat általában típustervek alapján építet
ték, amelyek országosan-az elhelyezendő állatlétszámnak megfelelően - egysége
sek voltak.^ A pásztorokkal kapcsolatban érdemes megjegyeznünk, hogy tüzelő
szükségletüket természetesen az erdőkből, mégpedig a határos véderdőkből elé
gítették ki. Mivel ez ellenkezett a véderdőkre vonatkozó szabályokkal, de a 
tágabban értelemezett ökológiai érdekekkel is, például Máramaros megyében a 
következő megoldást találták ki. A legeltetési idény elején az erdész kijelöl
te a tüzelés céljából kivágható fákat. A pásztorok fakitermelését ennek alap
ján folyamatosan tudták ellenőrizni.^ Ugyancsak itt kell megemlítenünk, hogy 
a delelő állatok gyakran húzódtak be az erdőbe, sőt gyakran legelték is az 
urdőt. /Az ország egyes vidékein mutatkozó nagy legelőhiányon úgynevezett "le-
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gelő-erdők" létesítésével igyekeztek segíteni./ Sürgető feladat volt tehát 
a legelők és az erdők természetes és joni határainak egyértelmű kijelölése, 
hiszen az erdőgazdasági üzemtervek érd# rovatában a természetben gyakran le
gelő szerepelt.

így jutottunk el a havasgazdálkodási program harmadik nagy feladatához, a 
havastakarításhoz. A kövek összehordása nem, de a bozót- és cserjeirtások 
már közvetlenül erdészeti érdekeket is érintettek. A henyefenyő, a boróka és 
a havasi éger néhol olyan tömegesen lepte el a legelőnek használható területe
ket, hogy azok irtása komoly feladatot és költséget jelentett. Ráadásul két 
másik kérdés b felmerült. Nem okozza-e mindez az erdőhatár fokozatos lejjebb 
kerülését? A másik pedig az, hogy nem lehetett minden cserjést kiirtani, őrt 
a kőgörgetegek és a lavinák keletkezésének azok is útját állták. Ezért csak 
pásztásan, az esésirányára merőleges sávokban végezhették a cserjeirtást.5  ̂
Ezzel az erdőhatár alábbszállását is igyekeztek megakadályozni. /Itt azonban 
meg kell jegyezni, hogy nem kincstári területeken, főleg pedig különböző tu
lajdonosok esetén két ellentétes érdek is ütközött. Az erdő után kevesebbet 
kellett adózni, tehát a birtokosnak érdeke volt a területet erdőként nyilván
tartani. A legelő viszont - főleg a cserjés, bozótos területnél - jóval töb
bet jövedelmezett/.

Az 1914-ben 19280/I-B/l.szám alatt kiadott földművelésügyi miniszteri körren
deletben a negyedik feladatként a vizenyős területek lecsapolását ha
tározták meg. Itt az erdészeti érdekek csak kis mértékben játszottak szerepet. 
Inkább csak azt emelhetnénk ki, hogy ezek a vizenyős helyek gyakran másodlago
san, itatok, delelők, istállók környékén alakultak ki. Levezetésük kapcsolód
hatott az erdészeti műszaki munkákhoz, de inkább csak arra kellett ügyelni, 
hogy ezek a vizek nehogy a már megintett erdei, havasi utak irányába találja
nak lefolyást. Köztudott, hogy ezen utak legnagyobb ellensége éppen a felszí
nen lezúduló víz volt.

A kormány havasgazdálkodási programja szerint mindezen munkák elvégzése után 
kezdődhetett a tulajdonképpeni legelő javítás. A legelőjavításba bele
tartozott a gyomirtás, a trágyázás és a fűmagvetés. Közvetve pedig mindehhez 
a legeltetési pászták kialakítása, a havason legeltethető állatok számának 
megállapítása stb. A legeltetés és a fakitermelés, erdőfelújítás rendezésé
ben itt egy újabb párhuzamosságra kell rámutatnunk.
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Ahogy a 19. század végéig az állami erdőterületek a fakitermelést vállalko
zókkal végeztették, úgy a legelőket is /általában 6 évre/ bérbe adták. Az 
erdők ún. házilagos kezelésbe vételével /azaz saját erdészeti szervezetben 
vágták ki a fát/ egyidejűleg a legelők bérletét is fokozatosan megszüntet
ték. Az erdőgondnokságok azt saját maguk kezelték, gondozták. Minden havas
ra megállapították az ott legeltethető jószágmennyiséget, annak megfelelő 
számú bárcát állítottak ki, annyi állatot engedtek az adott területre. A ha
vason folyó gazdálkodást ezen közvetlen irányításán kívül még közvetve, a tej
szövetkezetek működése útján is az erdészeti hatóságok végezték. Bár a tej
szövetkezetek /az államtól kapott hitel és tenyészállatok adta lehetőségeken 
belül/ bizonyos autonómiával rendelkeztek, de működési szabályzatukban min
denhol rögzíteni kellett, hogy elnökük csak a területileg illetékes erdőgond
nok lehet.

Természetesen még az államerdészeti területeken sem sikerült mindenhol és 
mindenben összeegyeztetni az erdészeti és állattenyésztési érdekeket. Az egyik 
ilyen kérdés volt például a vadkár problémája. Néhány kivételtől eltekintve 
az állami erdők /és így a legelők is/ vadászati joga bérbe volt adva. A bérlő
nek pedig nem volt érdeke, hogy a háziállatokban is sok kárt okozó medve- és 
farkasállományt apassza.^ De ugyanilyen, nehezen kibékíthető ellentétek mu
tatkoztak akkor is, amikor az erdő és a legelő tulajdonosa nem ugyanaz a /jo
gi vagy természetes/ személy volt.

A nem állami területeken a földművelésügyi minisztérium "kirendeltségei" igye
keztek a havasgazdálkodást fejleszteni, a velük kapcsolatos kérdéseket rendez- 

8/ni. Ugyanakkor jogi úton is /törvényekkel/ szorgalmazták a havasokon folyó 
gazdálkodás korszerűsítését, amely természetesen mindenkor kapcsolódott a ha
táros erdőkhöz is. "A havasi fatenyészet - vélekedtek a kortársak - a legelő
gazdasággal szorosan összefügg, mert ez adja a havasgazdasághoz szükséges é- 
pület- és tűzifát, védi a talajt a kiszáradás, lemosás és lecsúszás ellen, 
megoltalmazza a legelőn levő állatokat az időjárás viszontagságai, a nap he
ve és a rovarok ellen, biztosítja az üde funövést és a források bővizuségét, 
megakadályozza a lavinák pusztítását, a vadpatakok keletkezését és mindezeken 
felül lombhullatása által a legelőt állandóan jókarban tartja."'^

A magyar kormány havasgazdálkodási terve mégiscsak töredékesen valósulhatott 
meg. Az első mintagazdaságok /1901-1910/, az első lépések után lassan, a pénz-
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ügyi lehetőségek szűkös voltából következően a havasi gazdaságok kiépítése 
nem az előzetes elképzeléseknek megfelelően haladt. Amikor pedig 1913-14-re 
elkészültek az országos tervek, és az évi költségvetésbe jelentős tételt ál
lítottak be kizárólag havasgazdálkodási célra, a háborús nehézségek a munká
kat előbb csak kismértékben, majd egyre komolyabban akadályozták. A prog
ram gazdaságtörténeti szempontból mégis jelentős, hiszen a századforduló
tól kiépülő havasi gazdaságok példázták, miként lehet jövedelmező gazdálko
dást folytatni a korábban nem megfelelően hasznosított havasi területeken.
Jó példa az erdőgazdaság és a mezőgazdaság együttműködésére is. Messzemenő 
következménye pedig, hogy a helyi lakosság anyagi felemelkedését szolgálta, 
így a gazdaságpolitikai következményein túl általános, társadalompolitikai 
következményekkel is járt.

JEGYZETEK
1./ EGÁN E.: Kárpátaink közgazdasági hivatása. /Bp., 1890./ 22. és 29.
2 . /  Magyar Országos Levéltár /Budapest/ K-184. 7424. Jegyzőkönyv 1914. ápr. 

27-én a nagybányai m. kir. főerdőhivatal 1914. évi tiszti értekezlete al
kalmával. 9.

3./ Műszaki leints ideiglenes havasi istállók tájékoztató terveihez. Erdésze
ti Lapok 1915. 626-641.

4./ MARINOVIC M.: Havasok és azok modern berendezése. Az Erdő 1916. 81.
5./ 19.280/I-B/l/1914./1914.máj. 31./ FM.sz. rendelet
6./ BÍRÓ J.: A legelő-erdők berendezéséről és gyepesítésről, különös tekin

tettel a Székelyföldre. Erdészeti Lapok 1910. 38-39.
7./ EGÁN E.: A hegyvidéki földmívelő nép közgazdasági helyzetének javítását 

czélzó akció keretében Munkácson 1900. febr. 12-én tartott értekezleté
ről szóló jelentés. /Bp., 1900./ 109.

8./ Ilyen miniszteri kirendeltségek voltak: Munkácson /ma: Munkacsevo - Szov
jetunió/, Marosvásárhelyen /Ma: Tirgu Műre? - Románia/, Zsolnán /ma: Zili- 
na - Csehszlovákia/, Nagyváradon /ma: Oradea - Románia/, Temesvárott /ma: 
Timisoara - Románia/ és Kolozsvárott /ma: Cluj-Napoca - Románia/.

9./ BEKÉNY A.: A havasi gazdálkodásról. Erdészeti Lapok 1901. 819.
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PARTOS GYULA SZÜLETÉSÉNEK CENTENÁRIUMA 
dr. Kollwentz Ödön

A második világháború utáni magyar erdészet történetének egyik vezető egyé
nisége volt Partos Gyula, aki a romokban heverő ország erdőgazdálkodásának 
szakmai újraszervezésénél meghatározó szerepet vállalt, akitol volt kartár
sai "a hivatástudat, a kötelességtudás, a munka, az emberi alkotótevékenysé
gen túl mély humanizmust tanultak. Elmélyült tudásával párosult szerénysége 
példamutató volt".

Partos Gyula élete gyermekkorától fogva az erdővel szorosan kapcsolódott. A 
természet iránti szeretete már kisgyermek korában megnyilvánult, amely haj
lamot a meleg családi légkör hathatósan táplálta.

Partos Gyula 1889. november 13-án a Temes vármegyei Jerszegen erdész család
ba született. Atyja Partos /Pischl/ Vilmos m. kir. közalapítványi, anyai nagy
atyja j_anderer_Arthúr szekszárdi erdőgondnok voltak. Anyai dédapja Landerer 
Ferdinánd a szászországi Weimarból került a Selmecbányái Bányászati és Erdé
szeti Akadémia hallgatójaként Magyarországra, ahol mint bányageológus szerzett 
nevet magának.

A szász és a cipszer tulajdonságok szerencsésen keveredtek, és biztosították 
a nem mindennapi személyiség kialakulását. A szülői házban a rendszerességet 
a humanizmust és a munka megbecsülését szívta magába, édesapjától a természet 
iránti vonzalmat örökölte. Aprócska gyermekként játék helyett is inkább kertész
kedett, s már 4 éves korában ismerte a kerti növények és virágok neveit, és 
azokat szeretettel ápolta.

Elemi iskoláit Bátaszéken végezte, ahol édesapja az erdőgondnokság vezetője 
volt. 7 éves korában súlyos vörhenyen esett át, melynek hatását egész életén át 
érezte, mindvégig törékeny testi felépítésű, érzékeny gyomrú ember maradt, s ez 
hangulatát, magatartását nagymértékben befolyásolta. Gimnáziumi tanulmányait 
Szekszárdon és Nagykőrösön végezte, ahol matematikai érzékével is kitűnt. Még 
nem volt 18 éves, amidőn 19o7-ben kitűnő eredménnyel leérettségizett. 19o7. 
őszén a Selmecbányái m. kir. Bányászati és Erdészeti Akadémia erdészeti fakul
tására nyert felvételt, amit ösztöndíjasként hallgatott.
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Gyakorlati szolgálatát 1911-ben a zsarnócai erdőrendezőségnél a vele együtt 
végzett Pászthory Ödönnel kezdte. A gyakorlati idő letelte után sikeresen ál
lami szsgázott, ami után kincstári szolgálatba lépett. Kinevezése Nagybocskóra 
szólt, ahol az ottani faraktár vezetésével bízták meg. Itt érte az első világ
háború kitörése, majd az 1914-es orosz betörés, aminek következményeként szol
gálati helyét minden ingóságának a hátrahagyásával munkatársaival együtt el 
kellett hagynia. Az orosz hadsereg kiverése után szolgálati helyére visszatér
ve lakását is teljesen kifosztva találta.

1915-ben megbízást kapott a havasmezői erdőgondnokság vezetésére. Itt látta 
elérkezettnek az időt arra, hogy családot alapítson. Házasságából 3 leánygyer
mek született, akik közül a legkisebb néhány hónapos korában torokgyíkban meg
halt.

1919-ben Havasmező román megszállás alá került és az ott maradt alkalmazottak
tól a román állam a hűségeskü letételét kívánta. Minthogy ezt letenni nem volt 
hajlandó, Havasmezőt el kellett hagynia. Döntenie kellett, hogy a megcsonkított, 
erdeitől megfosztott, menekülőktől elárasztott Csonkamagyarországra jöjjön-e, 
vagy pedig a Felvidék erdeiben teljesítsen szolgálatot. Ez utóbbit választotta, 
mert életét a Kárpátok erdei nélkül nem tudta elképzelni. így 192o-ban a cseh 
uralom alá került, akkor szervezett rahói erdőigazgatóság tiszabogdányi erdő- 
gondnoksága vezetőjének nevezték ki. Itt hamarosan alkalma nyílt emberi együtt
érzésének bizonyítására. A tutajozást végző munkások nagyobb munkabért követel
ve sztrájkba léptek. Igényüket jogosnak tartotta, a munkavállalókkal kiegyezett, 
akik a munkát újból felvették. A központ a megegyezést azonban csak az általa 
nyomatékosan megindokolt körülmények hatására fogadta el.

1921-ben Terebesfehérpatakra nyert áthelyezést. Mint erdőgondnok fontosnak tar
totta gondnokságának cserkészutakkal való behálózását, ami egyrészt az erdő 
könnyebb ellenőrzését, másrészt a munkaalkalmat biztosította. Itt nyílt alkalma 
arra, hogy műszaki képességei!, is kibontakoztassa. Megtervezte és megépítette a 
Tisza üstyenkai medrén átvezető, elsősorban erdészeti anyagszállítást szolgáló 
rácsos tartójú fahidat. Ez szakmai körökben akkora feltűnést keltett, hogy ennek 
a makettje a prágai erdészeti múzeumban kiállításra került. Mindezek szakmai te
kintélyét erősen megnövelték.

1924-26 között kőrösmezői székhellyel felügyeleti tiszti beosztással bízták meg,
hogy az általa ellenőrzött erdőgondnokságok gazdálkodási és feltárási munkáit 
szakmai irányítással segítse.
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1926-ban a bustyaházai erdőigazgatósághoz nyert áthelyezést, ahol a Taracvöl- 
gyi Állami Erdeivasút üzem vezetésével bízták meg Királymező székhellyel. Itt 
munkáját azzal kezdte, hogy megszervezte a forgalmi személyzet rendszeres for
galmi szolgálati oktatását és a vasútüzem hálózati és műszaki fejlesztését. 
Vezetése alatt épültek meg a németmokrai és a bruszturai szárnyvonalak. Meg
szervezte a korlátolt forgalmú személyszállítást, amihez megfelelő gördülő-par
kot szerzett be, és biztosította a menetrend szerinti közlekedést. Ezzel a mint
egy 80 km hosszú, völgyekkel tágolt vidék és környékének lakói bekapcsolódthat- 
tak a környező és a távolabbi települések életébe, vérkeringésébe.

1934-ben építésvezetői beosztásba a bustyaházai központba helyezték. Munkájához 
az erdőigazgatóság épületeinek és útjainak felügyelete mellett az erdei vasút 
ellenőrzése és a gépkocsipark fölötti felügyelet is tartozott. Ebbéli beosztá- . 
sában a központ és az erdőgondnokok külső szolgálatának jobb ellátása céljából 
fürdőszobával ellátott szállószoba-hálózatot létesített az erdőőri házaknál man
zárd ráépítésével. Ezzel egyrészt az erdész asszonyok részére némi keresetet, 
az erdőőrök családja részére pedig a kultúrált tisztálkodási lehetőséget bizto
sította.

Munkásaival, munkatársaival és feljebbvalóival közvetlenül tudott értekezni, 
mert négy nyelvet, a magyart, a németet, a ruszint és a cseh nyelvet folyékonyan 
beszélte, a cseh nyelvből a megkívánt állami nyelvvizsgát is megszerezte.

Az 1939-es mozgalmas nemzetközi helyzet következtében az erdőigazgatóság cseh 
alkalmazottai Csehországba evakuáltak. Partos Gyula volt az, aki eltávozásukat 
úgy segítette, hogy ingóságaikat magukkal vihették, amit cseh kollégái nem fe
lejtettek el.

Kárpátaljának az anyaországhoz történt visszatérése után eddigi beosztását meg
tarthatta, főerdőtanácsosi rangját azonban nem ismerték el és erdőtanácsossá 
minősítették vissza. Miután munkáját megismerték, alig fél év múlva megkapta 
m. kir. főerdőtanácsosi kinevezését, egyben esetenként az igazgatót is helyet
tesítette. Az erdei vasúti hálózat fejlesztését továbbra is elengedhetetlennek 
tartotta. Ebben kiváló segítséget jelentett a soproni főiskolát akkor végzett 
Pankotai Gábor bustyaházai kinevezése, aki a Taracvölgyi Erdei Vasút üzemvezető 
helyetteseként, majd üzemvezetőjeként a mintegy lo km hosszúságú dombói szárny
vonal építését irányította.
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1941. októberében Partos Gyulát az FM megbízta a bustyaházai m. kir. erdőigaz- 
oatósáa vezetésével, miután elődjét Blickhardt Józsefet központi szolgálatté
telre az FM-be áthelyezte. Az új igazgató a háborús gazdálkodásban is biztosí
tani tudta az üzemterv szerinti gazdálkodást, a vasútüzem továbbfejlesztését, 
a tervszerű anyagszállítást és új, modern erdőőri lakások építését.

Igazgatói posztját 1944. májusáig látta el, amikor is a Faforgalmi Központba 
Budapestre helyezték át. Budapest ostromát Budán vészelte át és az ostrom be
fejeztével az első adandó alkalommal az FM Erdészeti Főosztályán szolgálatté
telre jelentkezett. 1945 nyarától a pécsi m. áll. erdőigazgatóság igazgatóhe
lyettese, 1946-tól a MÁLLERD déldunántúli erdőigazgatóságainak központi felü
gyeleti tisztje volt.

Az állami tulajdonba került volt uradalmi erdőkben folyt eltérő gazdálkodás 
ráirányította figyelmét az erdőgazdálkodás alapját képező erdőművelési munkák: 
a minőségi magtermelés, a csemetetermelés, az elmaradt erdősítések és az ápolá
si munkák fontosságára. A sellyei erdészetnél már 1945-ben megkezdte a legjobb 
habitusú állományoknak magtermelőként való kijelölését, gyakorlati oktatást tar
tott az erdőgondnokok és a kerületvezetők részére a szakszerű nevelővágásokról 
és praktikus erdőművelési szerszámokról. A Duna és a Dráva árterein a nemesnyá- 
rak telepítésére és nevelővágására rendelkezést adott ki és a munkákban szemé
lyesen is részt vett. így került Koltalj Györggyel szoros szakmai barátságba.

1948-ban a Mállerd központi szolgálatra rendelte Budapestre, ahol az erdőművelé
si és fatermesztési, majd az ellenőrzési osztály vezetője volt. Ekkor kapott 
megbízást az FM-től egy csemetetermelési könyv megírására, ami 1949-ben kinyom
tatásra került.

Az 195o-es átszervezés alkalmával az FM. Erdészeti Főosztályára erdőművelési 
osztályvezetői beosztásba kerül. Továbbra is az erdészet alapvető követelményé
nek tartja a minőségi erdők létesítését, az erdők minőségének javítását. Az er
dők természetes felújítását az erdőgazdálkodás egyik legfontosabb munkájának és 
feladatának tartotta, amellyel az erdőtalaj termőképességének állandó működését 
lehet biztosítani. Ez utóbbi miatt tartotta fontosnak az alátelepítési munkákat, 
amelyekkel egyrészt az újulatok hiánypótlását, másrészt a természetszerű felújí
tást, végül a fafajcserés állományátalakítást kívánta biztosítani. Ezeket a gon
dolatokat fejti ki "Az Erdő"-ben 1952-ben megjelent "Alátelepítés" című dolgoza
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ta és az MTA Agrártudományi Közleményekben 1954-ben közölt "Az alatelepítes és 
az állományápolás összefüggése, valamint termeleuenység fokozó hatása című cik
ke.

S o k a t  foglalkozott a talaj termőerejének a fenntartásával és növelésevel. Vala
mennyi csemetekertben megkívánta a komposzttelep létesítését, bizonyította, 
hogy a csemetetermelés öntözés nélkül is biztonsággal végezhető a talaj megfe
lelő jókarbantartásával, az időbeni őszi talajelőkészítés és a tervszerű szer
ves trágyázás által.

Az erdészek szakmai tudásának bővítése céljából az akkor megindult Mezőgazdasá
gi Kiskönyvtár sorozatban két műve is napvilágot látott: 1931-ben az"Erdőápolás',' 
1952-ben Járó Zoltánnal és Ihrig Dénessel közösen megírt "Hullámtéri fásítás 
kérdései" című könyvecskék.

Az FM 1953. évi átszervezése kapcsán az ÉRTI központjába helyezték át kutatónak, 
ahol főként a csemetekerti munkákkal, azok racionalizálásával, a hazai- és a 
külföldi nemesnyár szaporítóanyagnevelés kutatásával foglalkozott.

Az 1956. évi októberi események után az ÉRTI vezető nélkül maradt. Az OEF veze
tője ekkor Partos Gyulát bízta meg az Intézet vezetésével, amelynek élén 196o- 
ban történt nyugdíjazásáig állott. 1957. júliusában erdész delegációt vezetett 
Prágába, ahol volt munkatársaival is találkozott, akik megkülönböztetett előzé
kenységgel fogadták és szeretettel emlékeztek vissza a kárpátaljai közös szol
gálati időkre.

Erdészeti tudományos intézeti ^unkáját az alábbiak szerint értékelték: "Az in
tézet vezetését meglehetősen nehéz körülmények között vette át. ...Vezetése alatt 
formálódott ki az addig elaprózott erdészeti kutatás egységes rendszerré, amely 
megalapozta az 1961-ben indult első erdészeti távlati kutatási tervet..., meg
teremtette a kutatás és az intézeti gazdálkodás adminisztratív kereteit. Nyugdí
jaztatásakor mondott testamentszerű búcsúbeszéde megdöbbentő előrelátással muta
tott irányt a következő időszak kutatási feladataira. Elmondta, hogy a következő 
évtizedek, de talán évszázadok legnagyobb gondja lesz a talaj és az emberi termé
szetes környezetének védelme és az erdészeti kutatást is ennek a szolgálatába 
kell állítani.
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...Szakmaszeretetén, szorgalmán, kutató és kutatásszervezői munkáján túl pél
damutató marad szerénysége, munkatársaihoz, kollégáihoz való jó viszonya, se
gítőkészsége, s általában az erdészeti ügyek szolgálata, támogatása, fejleszté
se minden ponton, minden időben, egész életében. Élete, munkássága az utókor ré
szére példamutató marad."

Nyugdíjazása után sem maradt tétlen. Budapestről Pécsre költözött, ahol a Me
cseki Állami Erdőgazdaság igazgatója felkérésére az erdőgazdaság csemetekertjei
nek törzskönyvezési munkáit, üzemterveit és a csemetetermelés fafajonkénti költ
ségelemzését végezte. Élete végén aggodalommal figyelte az erdőművelési munkák 
lazulását, visszaszorulását, aminek az okát a nyereségcentrikus vállalati gazdál
kodásban látta.

1967-ben felköltözött Budapestre, ahol mint nyugdíjas az ERTI-nél munkálkodott, 
de érezve testi gyengülését egy év múlva munkáját abbahagyta. 1972. december 17- 
én hányt el és 1973. január 5-én a Megyeri úti temetőben az ÉRTI halottjaként he
lyezték örök nyughelyére.

Partos Gyula 5o éves szolgálatának legnagyobb részét az erdőgazdálkodás szaksze
rűségének emelésével és modernizálásával töltötte el. Nem specializálódott, ha
nem mindig az aktuálisnak tartott feladattal kapcsolatosan képezte magát tovább.
A problémák egésze mellett azok részleteibe is belekerült, így gyakorlati meg
állapításainak, intézkedéseinek mindig meg volt a tudományos magyarázata is. 
Gyakorlati tapasztalatait és kutatási eredményeit 38 dolgozata és 3 szakkönyv 
tartalmazza.
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VADRÚL, VADÁSZRÓL, VADÁSZATRÓL*
Dr. Hajdú István

Két héja ül a fán.
A hnja-leány szivetszorongatóan sóhajtozik. A héja-fiú igyekszik vigasztal
ni. Hiába.
Végül egész kétségbeesetten felkiált:
- Hidd el már nekem végre, drágám, hogy a gyűrűt a Madártani Intézet húzta 
rám!...

xx*

Jákob nagy medvevadász, s amellett idegekre menő alak. Sohasem mulasztja el 
a látogatóinak minden egyes trófeáját bemutatni, s részletesen elmagyarázni, 
hogy hogyan ejtette el a veszedelmes ragadozót.
Egy hatalmas medve bőrét lefekteti a heverője elé és mesél:
- Ezt az élőkét a Szovjetunióban lőttem! Szinte belebotlottam - és nem volt 
más választásom: vagy a medve, vagy én!...

- Bölcs döntés volt - sóhajt fel az egyik hallgató -/önből kikészíteni va
lóban csak siralmas ágyelőt tudtak volna!...

***

A fővadász bemutatja az egyik hajtót:
- Ez János, a leghűségesebb hajtőnk! Már hússzor meglőtték, s még mindig itt 
van!...

Az egyik vendég:
r- És a sck ólom nem ártott?

- Nem különösen. Csak úszni nem tud többé. ...

Egy vendégvadász nagy késéssel, sápadtan és kimerültén jön vissza a gyüle
kező vadászokhoz.
- Mindnyájan itt vannak?! - Kérdezi a vadászmestert.
- Igen.
- Valóban mindnyájan?!
- Igen. Mind.
Hála Istennek! - sóhajt fel megkönnyebülten.
Akkor valóban egy őzre lőttem rá! ...

* Részlet a szerző "Francia viccek" című, készülő könyvéből.



Két rendőr vadászni ment. Egyikük első ízben vadászott, és talált egy jó rej
tekhelyei egy vadváltó közelében.
Türelmesen várt leshelyén.
Egyszer csak zörgést hall. Szívdobogása megnőtt, amint egy őz kilépett a bo
zótosból .
Kiugrott a leshelyéről, figyelmeztető lövést adott a levegőbe, és így kiál
tott:
- Állva maradni! Rendőrség!...

xxx
- Súlyos idegzavar van önnél - mondja az orvos a betegének.
- Ez a vadászat miatt van. ...
- Uu hiszen a vadászat nyugtatja az idegeket. ...
- Ha már rendelkezünk engedéllyel. ...

xxx
Mi a különbség a jó vadász a rossz vadász között?
- A jó vadász a nyulat beleteszi a hátizsákba, a fegyvert a vállra, a kutya 
a lába mögött jár. ...

- A rossz vadásznál ellenben a nyulacska az ágyban, a fegyver a kézben - de 
a kutya nem jön elő! ...
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AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET ERDÉSZETTÖRTÉNETI SZAKOSZTÁLYA 
KÖZLEMÉNYEI I-XV. SZÁMAINAK TARTALOMJEGYZÉKE 
Összeállította: Dr. Nagy Domokos Imre

Budapest, Országos Erdészeti Egyesület kiadása. A/4. alak /+A/5/

Füzet Év Jelleg/nyomda Szerkesztő
I. 1965 stencil /? dr.ÁGFALVI Imre/ 4o 0.
II. 1966 rota/MTESZ Hny. /? dr.ÁGFALVI Imre/ 56 0.
III-IV. 1968 rota/MTESZ Hny. dr. CSŰRE Pál 91 0.
V-VII. 1972 rota/EMSZI dr. CSŐRE Pál 139 0.
VIII-X. 1975 rota/MTESZ Hny. dr. CSŐRE Pál 349 0.

NAGY DOMOKOS Imre
XI-XII. 1978-198o rota/??? KOLOSSVÁRYNÉ PERÉNYI Márta 259 0.
XIII-XIV. 1987 rota/MTESZ Hny. dr. HILLER István X+127 0.
XV. 1987 rota/MTESZ Hny. dr. HILLER István 123 0.

SZERZŐK:

ÁGFALVI Imre dr.
Az Erdészettörténeti Szakosztály megalakulása. 1:3 
Az erdőrendezés és az erdészettörténet. 11:3-12 
Erdészettörténeti áttekintés. III-IV:57-6o

BABOS Imre dr.
A ráckevei volt királyi uradalom peszéri és adacsi erdeinek történetéből. 
/1895-1945/. V-VII:53-6o

BÁLINTNÉ MIKES Katalin
Gróf Koháry István és Kecskemét város haszonbérleti szerződése a pest me
gyei Vacs pusztáról, 1693. augusztus 27. VIII-X:43-53
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CSAP00Y István dr.
A századforduló erdőgazdálkodása a soproni városi erdőkben.
VIII—X:111—119
Az erdészeti vegetációkutatás története, jelenlegi helyzete és eredményei 
gyakorlati alkalmazása. XI-XII:49-86
Sopron város /és volt úrbéres községei/ egykori erdeinek története.
/A XIII.sz.-tói./ III-IV:3-16

CSÖTÖNYI József
Töredékek /OEE-vonatkozásu reflexiók/. XIII-XIV:lo9-llo 

CSŰRE Pál dr.
A királyi erdők és az azokban folytatott gazdálkodás a középkorban.
1:9-16
A rendszeres erdőgazdálkodás kialakulása a tata-gesztesi uradalomban. 
/XVIII-XIX. sz./ XIII-XIV:5-16
A tata-csákvári uradalom erdőgazdálkodása a XIX. század elején 
XV:52-73
A "vad" és az "erdő". III-IV:67-69 
A vadkártérítések tÖLtünete. VIII-X:221-238-------------- I
Az erdei fák szerepe a régi határleírásokban és ennek erdőt^rténeti je
lentősége. V-VII:17-26
Beszámoló az OEE erdészettörténeti Szakosztályának munkájáról.
/Az első tíz év, visszatekintéssel./ V-VII:135-139
Erdészettörténet. /Vázlatos áttekintés./ 1:27-34
Vadászati szervezet Magyarországon a középkorban. V-VII:lo5-113

ERDÉLYI Zoltán dr.
Erdő és néprajz. 11:12-17

FEISTMANTEL Rudolf
lásd HILLER István dr. /Okmány ismertetés./
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FODOR Tamás dr.
A magyar vadászkynológia múltjából. VIII-X:249-255
Adatok a magyar vadászati szaksajtó történetéhez. XI-XII:145-15o
Egy majdnem elfelejtett kutyafajta: az erdélyi kopó. V-VII:114-123

FÜLÖP Éva Mária dr.
Adatok a Tihanyi Apátság erdőgazdálkodáshoz. /XVIII-XIX. sz./ XV:.74-93. 

FÜLÜPP Zoltán
lásd KOVÁCS János dr. /Visszaemlékezés közlése./

GÓLYA János /- MÁRKUS László dr. közreműködésével/
Tudományos iskolák a magyar erdészetben. XV:lo7-lll

HAJDÚ István dr.
Álmoskönyv fejtés - erdész módra. XIII-XIV:124-127 
Áttekintés az 195o utáni gépesítésről. XIII-XIV:76-81
Erdei állatok szerepe az elmúlt századok gyógyászatában. XIII-XIV:121-123 

HEGYI Imre dr.
"A bányászati és erdészeti felsőoktatás kialakulása" című kiállítás a 
Központi Bányászati Muzeumben. /Megnyitó beszéd 1983. VIII.25./
XIII-XIV:lo3-lo6
Népi erdőgazdálkodás a Bakonyban. XI-XII:2o5-24o
Népi természetismeret és az erdei melléktermékek. VIII-X:168-189

HILLER István dr.
A faipari oktatás kezdetei Selmecbányán. V-VII:61-86
A fával foglalkozó tudományok kezdete. Duhamel du Monceau. VIII-X:139-145 
A magyar erdészeti könyvtárügy. VIII-X:147-158 
A magyar vadászati felsőoktatás történetéből. VIII-X:257-275 
Az Erdészeti és Faipari Egyetem Könyvtárának muemlékállományáról.
V-VII:124-132
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Előszó helyett. /Dokumentumok a Közlemények újraindításáról/. XIII-XIV:I-X 
15o éves javaslat az erdők államosítására. /Rudolf Feistmantel selmeci 
professzor emlékirata a királyhoz./ XV:94-106

HUSZÁR Károly
Vadászati motívumok a magyar címerekben. V-VII:87-lo4 

KIRÁLY Pál
A japán-magyar erdészkapcsolatok történetéből. /1805-1966/ III-IV:61-66 

KOLLWENTZ Ödön dr.
A közös gazdálkodású erdők története különös tekintettel Baranya megye er- 
dőbirtokosságaira. /XIX-XX. sz./ XI-XII:3-48 
Az erdőgazdasági szakmunkásképzés Baranyában. III-IV:81-86 
Az alsó- és középfokú erdészeti szakoktatás története. II:17-5o 
Ásotthalom jelentősége az alsófoku erdészeti oktatásban. XIII-XIV:52-64 
Erdészeti egyesületek Magyarországon. /1894-1945./ XV:38-51

KOLOSSVÁRY SZABOLCSNÉ PERÉNYI Márta
A faipar története Magyarországon. /XIX-XX.sz./ XI-XII:171-2o3 
A magyar fakereskedelmi politika 192o-1938 között. VIII-X:121-137 
Az erdészettörténeti kutatás nemzetközi helyzetéről. 1:4-9 
Magyar erdészettörténeti bibliográfia 1945-1964. I:35-4o 
Ungarischer Forstverein - Magyar Erdőszegylet - Országos Erdészeti Egye- 
sület. III-IV:35-56

KOMLÚS Géza dr.
A makkoltatás, mint erdei haszonvétel a XVII-XVIII. században. /A gr. 
Széchenyi család uradalmaiban./ VIII-X:29-41
A röjtökmuzsaji "Nagyerdő" történetéből. /1852-1945/. III-IV:17-25 
A XVII-XVIII. századi legeltetések a röjtöki Nagyerdő mai területén.
V-VII:37-48
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KOTLÁR Károly
A magyar vadászat történetének rövid összefoglalása. /A Magyar Mezőgazda- 
sági Muzeum 1987. X. 3o-án megnyílt kiállításának vezérfonala/. XV: 1.12-123

KOVÁCS János dr.
A magyar erdőföldrajzi névgyujtés kérdései. VIII-X.: 15.9-1.68 
Az erdei vasutasaink korelnöke emlékezik. /Fülöpp Zoltán hangszalagon lévő 
visszaemlékezéseit közreadta -/. /LÁEV/ XIII-XIX:96-lo2 
Öt erdőföldrajzi névgyujteményről. XI-XII:123-131

LÁMFALUSSY Sándor
lásd SZAKÁCS László. /Dokumentumközlés/.

MAGYAR Eszter dr.
Az erdészettörténeti kutatás módszertani kérdéseiről. VIII-X:3-28 

MÁRKUS László dr. /erdész/
A tájképek és térképek az erdőtörténeti kutatás szolgálatában. 11:51-56.
Az erdőmunkásokról szóló törvény 75 éves XI-XII:lo5-llo. 
lásd még: GÓLYA János /közreműködés/.

NAGY Domokos Imre dr.
A Dunakanyar Tájékoztatóban megjelent erdészettörténeti vonatkozású írások. 
/Annotált bibliográfia/. VIII-X:335-339.
A magyar vadászirodalom történetének vázlata. VIII-X:277-296.
A Szentgáli Nemesi Vadárkompánia Szabályzata 1827. /=Szentgál II/.
XI-XII:135-144.
A vadászirodalom történeti forrásértékének kérdéséhez. VIII-X:297-3o9.
Az OEE Erdészettörténeti Szakosztálya Közleményeinek tartalomjegyzéke 
1965-1975. VIII-X:341-349.
Iratok a szentgáli nemesi közbirtokosság erdészet- és vadászattörténetéhez 
167o-1866. /=Szentgál II/ VIII-X:55-97.
"Toldi farkasa". Részlet a magyar vadászat historiográfiájából. /I. válto
zat/. XI-XII:151-17o.
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Ujfalvi Sándor, a hazai vadászat történetének első kutatója. VIII-X:239-248 

NAGY Imre
Erdészpályáin. XIII-XIV:82-95.

NAGYSZALÁNCZY Eleonóra
Az 1935. évi IV. törvénycikkről. XI-XII:87-lol.

NEMKY Ernő dr.
Az Erdészeti és Faipari Egyetem sportkörének története. III-IV:71-79. 

OROSZHEGYI Mihály
lásd REUTER Camillo. /Forrásismertetés./

OROSZI Sándor dr.
A Debrecen-környéki erdők történeti áttekintése. XIII-XIV;42-51 
Az 1879. XXXI. te. bevezetése, végrehajtása a Nagykunságban. XV:5-14 
Deméndi erdőírtási szerződések. /1846-1848, a Drucker-család levéltárának 
a Mezőgazdasági Múzeumba került irataiból./ XIII-XIV:111-113 
Kisújszállás szabályrendelete az Alföld fásítása érdekében. /1923/ XV:15-21

PANKOTAI Gábor
Az erdőfeltárás az erdőgazdálkodás alapja. XV:22-37 

REUTER Camillo
A fenyőfának hasznos voltáról. /OROSZHEGYI Mihály 1656-ban megjelent munká
járól./ I:2o-27
A munkácsi vár instrukciója 1616-ból, és erdőgazdaságtörténeti vonatkozásai. 
V-VII:27-36
Cserfa. /Eltérő jelentésben/. I:16-2o
A nagyhajmási "Disznós" erdő története III-IV: 27-34.
RÉDEI Károly dr.
A nagykőrösi erdők történetéből. /XVII-XX. sz./ XIII-XIV:17-28
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SCHNEIDER Ferenc
A Mecseki Állami Erdőgazdaság útépítéseinek története. IU-IV: 87-91 

SZAKÁCS László
A Lenti és Csömöndéri Fűrészüzem államosítása. XIII-Xiy:65.-74 
Adatok Barlai Ervin 1945-ben végzett munkásságához. XIII-XIV:116-12o 
Lámfalussy Sándor levele 1945-ből az erdők államosítása ügyében. /Hg. Es- 
terházy-uradalom./ XIII-XIV:114-115

SZILAS Géza
A bükki állami erdők történetéből. V-VII: 5-1.6.
Az erdei térképezés két évszázada. XI-XII:241-259

TOLNAY Kálmán
Szemelvények a magyar vadászat történetéből. /Középkor./ VUI-X:183-22o 

VADÁSZ Géza dr.
A csákberényi erdők múltjából. /XVIII-XX. sz./ XIII-vTV:29-41 

WITTNER Ferenc
A margitai erdőkezelőség tevékenysége a Hortobágyon. /Előleg XX. sz./
VIII-X:99-llp
Gut vagy Guth? XIII-XIV:lo7-lo8
Tiszacsege és Egyek községek erdeinek története a helynevek tükrében.
XI-XII:111-122

ZAKAR János
Termelési értekezlet 1778-ban a Máramarosi Kincstári Erdőigazgatóság terüle
tén. /Máramarosi Rendtartás 172-174. §/ V-VII:49-52

AZ OEE ERDÉSZETTÖRTÉNETI SZAKOSZTÁLY TAGJAINAK munkássága. /A tagok által meg
küldött adatok összesítése./ VIII-X:313-332
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