
125

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-



129

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.
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