AZ ORSZÁGOS

ERDÉSZETI

EGYESÜLET
ERDÉSZETTÖRTÉNETI

S ZA K O S ZTÁ LY A

KÖZLEMÉNYEI

XVIII. szám

AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET
ERDÉSZETTÖRTÉNETI SZAKOSZTÁLYA

KÖZLEMÉNYEI

XVIII* azára

ttf

!/

Országos Erdészeti Egyesület
Budapest
1990

Szerkesztették és lektorálták: dr* Nagy Domokos Imre
dr« Oroszl Sándor

ISSN 0134 - 1308

Ez a kiadvány a Nagykunsági Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság
anyagi támogatásával jelent meg.

Kiadja az Országos Erdészeti Egyesület
Felelős kiadó: Gáspár-Hantos Géza, az OEE főtitkára

Készült 150 példányban
MTESZ Házi Nyomda Budapest, 90/063.
Felelős vezető: Boncza Gábor
Belső terjesztésre!

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal
Túri Ferenc: A Szolnoki Erdészet története

1

Dr.Oroszi Sándor: A püspökladányi szikkisérleti
telep első szervezeti szabályzata

17

Dr.Oroszi Sándor: Bachofen Ferenc /1786-1849/

22

Jerome René: Főiskolai hallgatók sztrájkja Sopron
ban. 1924* szeptember-november

25

Dr.Nagy Domokos Imre: A magyar természetvédelem
nemzetközi tapasztalatai. /1947-1962/

39

Dr.Csőre Pál: Erdőgazdasági eszmék a reformkori
Magyarországon

51

Dr.Fancsik János: Barangolás a Karancs-Medves
erdeiben

65

Márton Ferenc: Magyarország legöregebb "fája" az
ipolytarnóci óriásfenyő

70

Válogatás az erdészettörténeti pályázatok anyagából

81

Dr.Kovács János: Egy rendhagyó erdei szállítópálya
Kárpátaljáról

111

- 1 -

A SZOLNOKI ERDÉSZET TÖRTÉNETE
Túri Ferenc

A második világháborút követően, annak befejeződése után
indult meg nagy ütemben az Alföld fáaitáaa. Mivel Szolnok me
gye erdősültsége 0,5 %-os volt, a nagyarányú erdőtelepitéaek
végrehajtására létrehozták a Szolnok Megyei Erdőgazdaságot* A
Szolnok Megyei Állami Erdőgazdaság - a NEFAG jogelődje - 1950.
augusztus 1-én megalakította a Szolnoki Erdészetet. A Szolnoki
Erdészet vezetője Lengyel János erdész, adminisztrátora Caajlcovich Károly volt. Az újonnan létrehozott Szolnoki Erdéazet
öaazes erdeje 8-10 ha volt, és 2 ha csemetekerttel rendelke
zett. Az erdészetnek megfelelő irodahelyisége nem volt, több
ször költözött a város különböző részeire, egy ideig a Kossuth
téren levő múzeum épületében volt az iroda.
Az erdészet jelentős állami területeket vett át kezelésre,
illetve erdőtelepitésre az alábbi helységekben: Szolnok, Jáazfelsőszentgyörgy, Jászjákóhalma, Jászkiaér, Jászberény, Ujszász, Kengyel, Kunszentmárton, Nagyrév, Öcsöd.
Lengyel János erdészetvezetőt 1952-ben a megalakult ETÁLL-hoz
helyezték át. Az erdészet új vezetője Tőke Sándor lett. 1953ban a Szolnoki Erdészetből kiválva megalakult a Kunszentmárto
ni Erdészet, ennek vezetője Tőke Sándor lett. A Szolnoki Erdé
szet vezetőjévé Tokaji Gábor erdőmérnököt nevezték ki, akit
1954-ben Nagy Zoltán erdőmérnök váltott fel. Nagy Zoltán kezde
ményezésére a Szolnoki Erdészetet 1954 végén a Szolnok Megyei
Állami Erdőgazdaság vezetője megszüntette, és időközben létre
hozta a Jászberényi Erdészetet. A megalakult Jászberényi Erdé
szet vezetője Varga István lett. A Szolnoki Erdészet 1957. év
elején alakult újjá Száraz József erdőmérnök vezetésével. Szék
helye: Szolnok. Az erdőgazdaság Ady E. úti épületének pincehe
lyiségeit jelölték ki az erdészet irodájának. Az erdészet a
Szolnoki járás közigazgatási határában levő állami területekből
biztositott gyenge minőségű föld területeket erdŐ3itette, ame
lyek a mai Szolnoki Erdészet erdőgazdálkodásának alapja lettek.
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A kinevezett erdészetvezetők:
1959.
1961.
1963«
1964*
1967.

Szilágyi Benjámin erdőmérnök;
Gyöngyösi Sándor erdész;
Papp Zoltán erdőmérnök;
Főnyi Sándor erdőmérnök;
évben Kómár József erdőmérnök.

Az 1950-70-es évekre jellemző volt az erdészek állandó
mozgatása, leváltása, mivel a politikai vezetés - a sztálini
szemléletnek megfelelően - politikailag megbízhatatlannak mi
nősítette őket. A jól képzett szakembereket sorozatosan levál
tották, és "gyorstalpalós" szakképzetlőn kádereket neveztek ki
a helyükre. Ennek eredménye az lett, hogy sok rontott erdő lé
tesült /nagy költséggel!/ az Alföldön.
A gazdálkodás feltételei csak részben voltak biztosítot
tak. Az erdősitések alá a talajelőkészitéseket nem tudták
szakszerűen végrehajtani. A termőhelyeknek megfelelő csemete
nem állt rendelkezésre. Amilyen csemete volt, azzal a fafajjal
erdősitettek. Ez pedig sok rontott erdősités végrehajtásához
vezetett.
A jelszó az volt, hogy a terv az törvény, és a tervezett fela
datokat minden áron, jól vagy rosszul végre kellett hajtani.
Aki szakmai szempontból a rossz minőség elkerülése végett a
tervezett feladatot nem teljesítette, előbb-utóbb leváltották.
Az extenziv gazdálkodás volt a cél, a minőségre és a szakmai
előirások betartására nem helyeztek kellő hangsúlyt.
Az erdőgazdaságok részéről erős központi irányitás volt.
Utasításokkal irányították az erdészeteket, sok volt a kereszt
intézkedés, ami a munkamorált, fegyelmet nagy mértékben rontot
ta. A kezdeményezési kedvet a minimumra csökkentette.
Felelősséget senki sem vállalt a kiadott intézkedésekért, ha
azok nem jól sikerültek.
A fenti okok miatt az erdőgazdálkodás a mélypontra zuhant,
az 1970-es években, amit további centralizálással, mammutvállalatok létrehozásával, a veszteséges fűrészüzemek az erdőgaz
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daságokhoz való csatolásával tetéztek. így alakultak ki or
szágosan az erdő- és fafeldolgozó gazdaságok. A központi irá
nyítás jelentősen csökkent az erdőgazdaságoknál és az erdésze
teknél egyaránt. A gazdasági mechanizmus elindult, önálló,kez
deményezőképes, lelkes szakemberekre volt szükség, hogy a le
romlott gazdaságokat aktivizálják, termelőképessé, gazdaságos
sá alakítsák át. Az átalakításhoz megfelelő tőke nem állt ren
delkezésünkre, a gazdaságoknál a faipar rekonstrukciója minden
pénzt felemésztett. A hagyományos ágazatok fejlesztésére az
ágazatoknak megfelelő pénz nem állt rendelkezésükre.
Az erdő- és fafeldolgozó gazdaságok létrehozásával a ha
gyományos erdészetek szervezeti felépitését meg kellett változ
tatni, hogy a rendelkezésünkre álló eszközöket gazdaságosan ki
tudjuk használni. Ebben a Nagykunsági Erdő- és Fafeldolgozó
Gazdaság az elsők között volt.
A Szolnoki Erdészet volt a kisérleti üzem, ahol országosan el
sőként alakítottuk ki az új erdészeti modellt a sajátos viszo
nyainknak megfelelően. Ez sok vitára adott alkalmat a szakmai
berkekben, de hasonló szervezeti formát vezettek be a többi
gazdaságok is. 1985-ig a szolnoki szervezeti felépítési forma
kisebb-nagyobb, a helyi sajátosságoknak megfelelően, elterjedt
az országban.
Az 1971* évtől Túri Ferenc erdésztechnikus lett a Szolno
ki Erdészet vezetője, aki 1958 óta dolgozott az erdészetnél
mint erdőművelési műszaki vezető.
1971* VIII. 17-én az erdőgazdaság /NEFAG/ a 10-356/1971. számú
ügyiratában elrendelte a Jászberényi és a Szolnoki Erdészet
összevonását Szolnok székhellyel, mivel a Jászberényi Erdészet
veszteségesen gazdálkodott, és állandó személyi problémák is
voltak.
1972. IV. 14-én a 8/1972. számú Igazgatói Utasitás alapján a
Szolnoki Erdészethez csatolták a Száj öli Fafeldolgozó Üzemet,
mivel termelési és gazdálkodási gondjai voltak.
1974. VI. 17-én 1-4/2/1974. számú ügyirat alapján a Szolnoki
Erdészethez csatolták a Kunszentmártoni Erdészetet, s igy ala
kult ki a mai Szolnoki Erdészeti Üzem.
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A Szolnoki Erdészet 35 város, község területén levő szór
ványordőkön gazdálkodik, mivel nagyobb összofüggő erdőterüle
tek csak Ujazász, Jászjákóhalma, Jászberény, Jászfelsőszentgyörgy, Szolnok, Kunszentmárton és Öcsöd területén vannak*
1988* január l-.iei üzemtervi adatok:
Szolnok megye közigazgatási területe:
Ebből erdőterület:
Erdősültség:
Erdőterület megoszlása szektoronként :
erdőgazdaság kezelésében levő terület: 10221 ha
II
2298 ha
állami gazdaságok
II
vizügyi igazgatóság
2084 ha
I
I
egyéb állami
"
:
525 ha
II
14392 ha
termelőszövetkezetek
Összesen:

29520 ha

560737 ha
29520 ha
5,3 %
34,6 %
7.8 %
7,0 %
1.8 %
48,8 7o

100,0

Szolnok megye erdőterületeinek fafa.iösszetétele:
kocsányos tölgy
akác
egyéb kemény lomb
nyárak
egyéb lágy lomb
fenyő

31
12
6
45
5
1

%
%
%
%
%
%

Szolnok megye erdőinek élőfakészlete:
"
évi folyónövedéke:
"
kitermelt évi fatömeg:
Szolnok megye két erdészete által kiterm. M
A Szolnoki Erdészeti tízem területe:
ebből:
- erdő:
- szántó:
- rét:
- legelő:
- művelés alól kivett:

7008
9462
96
68
249
133

2365000 m3
162000 m3
125000 m3
45000 m3

ha
ha
ha
ha
ha
ha

%

- 5 6462 ha

Faállománnyal boritott terület:
étiből: - fatermelési célú erdő:
- különleges rendeltetésű:
- üres, felújítandó vágástér:

4335 ha
2127 ha
188 ha

Fafajösszetétel:
kocsányos tölgy
akác
egyéb kemény
NNyár
Hazai Nyár
egyéb lágy
fenyők

56,1
10,0
4,6
23,6
3,3
1,4
1,0
összesen:

Az erdészet élőfakészlete
1 ha-ra eső átlagfatömeg
Az erdészet által kitermelhető fatömeg
Korosztályok területe:
1 - 2 0 éves
21 - 40
'•
41 - 60
"
61 - 80
"

1827
4570
60
5
Összesen:

ha
ha
ha
ha

6462 ha

%
%
%
%
%
%
%

100,0 %
659124 m3
102,00 m3/
35000

68 %
31 %
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A Szolnoki Brdéazet területkimutatáaa

1.
2.
3.
4#
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Közaéghatár
Erdő /ha/
Alattyán
31
Beaenyazög
133
72
Caerkeazőlő
Ja'noehida
41
Jászapáti
145
Jáazárokazálláa
201
Jáazberóny
215
Jáazboldogháza
59
Jáazfelaőazentgyörgy
345
Jáazfényazaru
197
Jáazivány
149
Jáazj ákőhalma
208
Jáazkiaér
187
Jáazladány
136
Jáaztelek
60
Kengyel
152
Konazentmártón
511
LIezőhék
67
Llezotiir
261
Nagykörű
48
Nagyrév
33
Öcaöd
752

29.
30.
31.
32.

Puaztamonoator
Rákóczifalva
Szajol
Szolnok
Ti8zainoka
Tiazakürt
Tiezapliijpöki
Tiazaaaa
Tiazavárkony
Tószeg

33.
34.
35.

Törökazentmlklős
Ujazáaz
Vezaeny

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Öaazeaenx

126
61
189
627
82
27
302
100
114
222
84
486
39
6462

/19Q8.

évi adatok/

Egyéb /ha/
1
8
2
12

Üoazea tér,
32
141
74
41
157
260
216

59
1
66
1

59
411
198
158
216

9
8
44
24
1
-

231
160
61
152
568

57
-

67
265

4
1
-

49
33
801
138
62

49
12
1
10

199
662

35
1
-

83
27
315
100
118
256

13
4
32
1
87
1
546

...

85
573
40
7008
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A Szolnoki Erdészethez az erdészetek összevonása után 22 ha
gyományos erdészkerület tartozott. Az erdészet a régi, szét
aprózott kerületi szervezésben a hagyományos termelési módsze
rekkel nem tudta volna az éves tervfeladatát eredményesen vég
rehajtani* Ezért a régi szervezeti formát felül kellett vizs
gálnia, és új erdészeti szervezeti formát alakitott ki a ter
melési feladatok, eszközök figyelembe vételével*
- Az erdőgazdaság központja az erdészetek önállóságát nagy mér
tékben növelte.
- Az éves tervezett feladatokhoz szükséges eszközöket, gépeket,
jármüveket biztosította az erdészet számára.
- A munkáltatói, fegyelmi jogkört átruházta az üzemigazgatókra,
a három vezető - üzemigazgató, főmérnök és főkönyvelő - ki
vételével.
- önálló elszámoló egység, amit a központ az elért eredménye
alapján értékel differenciáltan, az elért eredménytől függően.
A döntési jogot négy lépcsőben határozták meg: vállalati
tanács, vezérigazgató, igazgatók, üzemigazgatók.
Ezzel az üzemigazgatók az egységük érdekeit megfelelő hatékony
sággal tudták képviselni a vállalat hierearchikus dzsungelében.
A Szolnoki Erdészet megalakulásától a mai napig nem ren
delkezett megfelelő irodahelyiséggel és gépjavitó műhellyel.
Következetes harc árán sikerült három évtized alatt kiharcolni
egy új erdészeti iroda felépítését, amely tartós alapot bizto
sit a Szolnoki Erdészet elhelyezésére, további tevékenységének
folytatásához.
Egy új erdei tanműhelyt is szeretnénk az erdészet irodája
mellé létesiteni, ahol az erőgépek javitását, betanított és er
dei szakmunkásképzést szeretnénk megoldani:
-

motorfűrész-kezelőket;
Hiab és KCR rakodógép-kezelőket;
faipari szakmunkásokat;
erdőmüvelő-fakitermelő szakmunkásokat képeznénk ki*

A tanműhely felépítéséhez szükséges pénz még nem áll rendelke
zésünkre, de bízunk benne, hogy előbb vagy utóbb meg fog való-
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sülni. Ha megvalósult, akkor biztosítani tudjuk a saját, és a
környező termelőszövetkezetek, állami gazdaságok, vizügyi
igazgatóság szakember szükségletének kiképzését.
A környezetvédelmi, természetvédelmi, esztétikai szempontok
egyre előtérbe kerülnek, kell hogy kerüljenek, mivel a lakos
ság még nem becsüli meg kellőképpen az alföldi erdőket. Sajnos
nagy mértékben szennyezi, szemetet, idegen anyagokat hord oda,
de az erdők letermelése ellen tiltakozik, főleg a városok, köz
ségek közelében levő erdők kitermelésekor.
A Szolnoki Erdészeti Üzem 1988. évi gazdálkodása és az 1989*év
feladatai:
A Szolnoki Erdészeti üzem dolgozói évek óta egyenletes, növek
vő, kiemelkedő nyereséget érnek el. Ez fegyelmezett munkának, a
nagymérvű kezdeményezőkészségnek, szakmai tudásnak, lelkiisme
retes munkának, a jó munkaszervezésnek, takarékos anyaggazdál
kodásnak az eredménye.
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1988. évi gazdálkodásunk ismertetése:
tény
/mFt/

bázis
/mFt/

97000

101182

93940

130914

138476

125821

106

95897

103210

97630

108

17000

21469

23271

126

Vállalati eredmény

6000

8124

12981

135

Vállalati ált.ktsg*

11000

13345

10290

121

Jövedelmezőségi
mutató

39,91

35,05

185 fő
40 fő

185 fő
40 fő

terv
/mFt/
Árbevétel
Halmozott term.érték
Halm.lan

"

"

Üzemi eredmény

Létszám: fizikai
"
: alkalmazott
1988,évi bértömeg
kifizetés
Béremelés %-a
bruttósitás

20490 mFt
105,8 %

20490 mPt

83292. -Pt/fő/év

1989*évre tervezett
éves bér

86984. -Ft/fő/év
518000* -Ft

104,3

109
189 fő
41 fő
17252 mFt

118,8* %

1 főre jutó kereset

1 munkásra jutó halmozatlan term* érték

%

558000.-Pt

108

Gazdálkodásunk ismertetése ágazatonként:
Fatermesztési ágazat:

á r b e v é t e l /mFt/
terv tény
bázis
mog
csemete
2195 1861
felujitás
17056 15405
telepités
177 1053
70
mezőgazdaság
95
fásitás
2600 3689
szociális erdő 630
-23.022728 24119

termelési érték /MFt/ ágazati eredmény/mFt/
terv tény
bázis
terv
tény bázis
158

1581

15405
181
71
2409
322
20409

91
3301 3367
15256 17206
106
842
70
95
2600 3685
630
230
22121 25516

246
2236

14115
275
71
2849
322
20114

-6 2

604
3674
-289
70

-31
529
3470
244
95

-34
-155

1198

3182

1267

144
5339

41
7558

-54
4748

9843
1004

10734
2333
1395

8985
6489
576

3602
-1 5 8

71

Fahasznositási ágazat:
fahasználat 27120 31317
bérfakiterm. 10000 10258
vásároltfa
4300 4722

28393
10627
576

10000 10258
1720 I395

43352
10627
703

41420 46697

40740

50262 55610

54682

13515

14462

16050

17233 16878
12420 8914

22130

22211 20987

2430

2402

3954

23722
4766

2846

2240

3802
375

29653 25792

26808

34515 24941

28488

5276

4642

4177

melléktev.
fafeldolg.

Mlihely-népüzem:
I.IüheÍv
Gépüzem

4678

38542 43957

12304

2772 2669
19265 22059

2668

660
1382

11

Biotechnikai ágazat:
1988. évben a fenti ágazatokon kivül, kiaérleti .jelleggel be
indítottuk a biotechnikai ágazatot*
Ennek lényege a fák azövettenyésztésea szaporítása. Ezzel a
szaporítási móddal gyorsan, nagytömegű, fajtaazonoa virusrnentea ültetéai anyag állítható elő. A csemete előállitáai költ
ség ma még lényegesen magasabb, mint hagyományos módon, de a
mennyiséget ezzel a módszerrel rövid idő'alatt fel lehet szapo
rítani, a fajtaazonosságot biztosítani lehet.
Jelenleg több fafaj szaporításával kísérletezünk. Akác, nyár
új fajtáknál a szaporítási időt lerövidítettük, más fafajták
nál folyik a kísérlet a szaporítást illetően.
Mennyiségi feladataink évenként ágazatonként az alábbiak:
Fahasználati munkák:
nettó vaatagfatermelés
véghasználati terület
gy érités
tisztitáa
iparifa-termelés
vastag tüzifatermelés
iparifa-átszállitáa táraerd.-nek
értékesités
faanyag-felvásárlás
bértelmelés

30-35000 m3/év
120-130 ha/év
240-250 ha/év
350-360 ha/év
20-25000 m3/év
8-12000 m3/év
8-10000 m3/év
20-25000 m3/év
5-10000 m3/év
2- 3000 m3/év

Faipari feldolgozás:
mgri láda termelés
betonlemez alátétfa
ék
rakodólap termelés
fűrészelt gerenda termelés
állványlétra termeléa

1000-1200 m3/év
1200-1500 m3/év
40- 50 m3/év
1000-1500 m3/év
800-1000 m3/év
10000-15000 m3/év
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Fatermesztési ár,azat:
tuskózás, tuskó kiemelés, tuskóletolás
forgatás-szántás
vegyszeres ápolás
kézi sorápolás
gépi sorközi ápolás
nyárasok nyesése
ültetés első kivitel
ültetés pótlás

150-- 160
150- 160
250 - - 300
1500-■1800
2000--2500
200- 300
120-- 150
80- 100
■

■

■

ha/év
ha/év
ha/év
ha/év
ha/év
ha/év
ha/év
ha/év

A Szolnoki Erdészet szervezeti felépjtése;
Az erdészetek összevonása után az elvégzendő feladatokat
koncentráltuk s megoldottuk az erdészet területén a munkásszállitást lakóhelyről a munkahelyre és vissza UAZ brigádszállitó
kocsikkal.
A 22 erdészkerületet összevontuk, a munkákat a lehetősé
gekhez mérten szakosítottuk#
A 22 erdészkerületből lett 4 szakositott kerület:
-

Jászberényi szakositott kerület
Szolnoki
"
Jászkiséri
"
Tószegi erdészkerület
Kengyeli erdészkerület, csemete^ert
Száj öli fafeldolgozó üzem
Gépjavitó üzem

területe:
ff
ff
ff
ff

1357
1673
2018
414
152

ha
ha
ha
ha
ha

A szakositott kerület vezetője a főerdész. Beosztottja fakiter
melésnél a vágásvezető erdész, felújításnál, erdőművelésnél erdőmüvelő erdész.
Minden szakositott kerület 2-2 db UAZ azemélyszállitó kocsival
rendelkezik, és az éves feladatokhoz szükséges IJTZ erőgépekkel.
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A faanyagszállitás erdészeti irányítás alatt levő Kamaz + Hiab
rakodógépekkel ellátott gépkocsikkal történik a kerületekből
MÁV rakodóra vagy a vevő telepére,
A nehézgépek - tuskózó, forgatógépek - szintén az erdészet köz
vetlen irányításával történik.
A hagyományos, kis feladatokat ellátó kerület élén a kerület
vezető erdész áll, aki a kerületében az éves tervfeladatok el
végzéséért felelős.

fáhasn. szatositott erdészek

erdőművelési
ágazatvezető
ff N

erdamiv. szakosí
tott erdészek

főerdészek

kerületvezeto
erdészek
szallitasvez.
erdész
műszaki
ügyintéző
faipari
művezetők

N

<D

ffl 3

fahasználati
ágazatvezető

3 HHt
ttH
♦ o*

műszaki
ágazatvezető

Í3* (D^

B

TMK mühelyvez.

f0N3

• 4

od

O
H

faipari fő
művezető
üzemi rendész,
tüzvéd. előadó

p
N:

biotechnikai
ágazatvezető

cd

3

H*
©
N

személyzeti,dct.,

G)

eh
On

i^o l mved. ea.

CJ
O
Hfcd
4
Cb
CD\
CQ
N

CD

c+

a
N
a)
4
CD

N

könyvelők

CD

c+

H*

SZTK ügyint.
CD

M

pénztáros

o: n
a

cd

CD*

ti
H*
c+

bérelszámolók
adminisztrátor
raktáros

CD

H

Q\

CDs
C
3
CD

M
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Az erdészeti üzemi épület /iroda/ körül kialakítunk egy 10000
m^-ea parkot# A keritéa Nád út felőli főbejáratánál egy fara
gott ezékelykaput állítunk fel, ezzel emlékezve az erdélyi ma
gyarokra. A azékelykaput Hegedűs József népmüvéaz kéazitette
a Tiazavárkonyi Fafaragó Táborban munkátáraaival együtt#
A parkban egy emlékoszlopot állítunk fel, az erdészet meg
alakulásának 40. évfordulója alkalmából. Az emlékoszlopot Jak
kel Mihály erdész, népi fafaragó mester készítette.
Az emlékoszloppal egy új hagyományt szeretnénk elindítani# Em
lékezni azokra az alkotó erdészeinkre, akik sokat tettek az er
dészetért, munkájukkal nagyban hozzájárultak az erdészet meg
alakításához, tartós fennmaradásához.
Az emlékoszlop első részén látható az erdészosillag, a
NEFAG-jelvény, valamint az erdészet megalakulásának évszáma
/1950/ éa az új erdészeti központ átadásának éve /1989/#
A második oldalon tölgyfalevelek azt jelképezik, hogy az erdé
szet kezelésében levő erdők 56 %~a tölgyes# A harmadik oldalon
nyárfalevelek, mivel a nyár fafaj 30 %-os az erdőterületünkből#
A negyedik oldal felirata:
Emlékezünk alkotó erdészeinkre:
Tüttő János 1906 - 1970#
Tüttő János erdész, az alföldfásítás úttörője# 1950-től
nyugdíjazásáig, 1966-ig több száz hektár erdőt létesített és
felnevelt:
Szajol község határában: Bárkány-tanya Kisrét,
Tiszapüapöki
'•
Szórópuazta,
Besenyszög
"
Sevcsik,
Kőtelek-Tiazabura-Tiazaroff határában levő erdők az ő áldózatoa munkáját, azakmai tudását dicaérik.
Az általa telepitett nyáraaokat véghasználtuk, éa folyamatosan
felújítjuk. Munkájával nagyban hozzájárult az erdészet megala“*
kuláaához, ezért találtuk méltónak az emléktáblán való megemlékezéare.
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Elhatároztuk, hogy tízévenként megemlékezünk elhunyt mun
katársainkról, és akit az utókor erdészeti kollektiva méltó
nak talál, hogy nevét felírjuk az emlékoszlopra, azt utólag el
ismerésképpen vagy emlékezésként megteheti.
Kedves Utókori Kollégáim!
Röviden szerettem volna beszámolni vagy leirni részetekre az
erdészet történetét# Az a kérésem felétek, ha idővel megtalál
játok ezt a leirást folytassátok tovább az erdészet történeté
nek leirását az utókor számára.
Mi megalapoztuk az Alföld fásításának jövőjét, kerestük azokat
a fafajokat, amelyekkel ezen a száraz, kötött, szikes termőhe
lyen elfogadható állományokat alakítottunk ki# A ti feladatotok,
hogy neveljétek és letermelés után felújítsátok ezeket az erdő
területeket !
Egy régi erdész köszöntéssel búcsúzom tőletek:
JÓ SZERENCSÉT!
üdvözletem küldöm az utókor erdészeinek#
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A PÜSPÖKLADÁNYI SZIKKISÉRLETI TELEP ELSŐ
SZERVEZET SZABÁLYZATA
Közli: dr. Orogzi Sándor
A püspökladányi azikkiaérleti telep két világháború közöt
ti anyaga nagyróazt megsemmisült. Különöaen azervezeti felépí
téséről, belaő rendjéről tudunk keveset#. Ezért becses a Magyar
Országos Levéltárból /K-184# 1924-A/3-10.104/ előkerült első
szabályzat, amelyet most az eredeti taglalással, helyesirásaal
adunk közre.
A püspökladányi m.kir. szikvidéki erdészeti
kisérleti állomás szervezeti szabályzata.
I. Oél és állomáshely.
A püspökladányi m.kir. szikvidéki erdészeti
kisérleti állomás célja az ország tiszántúli rész
ben elterülő azikeaek termővé tétele s főképen
azok gazdasági fáaitáaa körében felmerülő kérdéaeknek gyakorlati és tudományos kutatáaok éa kí
sérletek utján való megoldása.
Az állomás székhelye a m.kath. vallásalap
püspökladányi uradalmából szikkisérleti célokra
átengedett Farkassziget éa Kiamakkod puaztákon
lévő tanyaépület-caoport.
II. Szolgálati viszony, vezetés.
A püspökladányi m.kir. szikvidéki erdészeti
kisérleti állomás közvetlenül a m.kir. földműve
lésügyi ministerium fenhatósága alatt áll. Vezető
jét a m.kir. földtnivelésügyi minister jelöli ki.
Az állomás igazgatáaára vonatkozó felügyeletet a
debreceni m.kir. erdőigazgatóaág gyakorolja.
III. Személyzet.
Az állomás azemélyzete a vezetőből, az
állomáshoz beoaztott oki. erdőmérnökökből, szak-
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képzett erdészeti altisztekből és a szükséges
segédszemélyzetből áll#
A tiszti és altiszti személyzet kinevezését,
illetőleg beosztását a m#kir# földrnivelésügyi mi
nis tér eszközli, a segédszemélyzetet pedig a földmivelésügyi minister felhatalmazása alapján a
kisérleti állomás vezetője nevezi ki, illetőleg
fogadja fel és bocsájtja el# Megokolt esetekben a m.kir# földrnivelésügyi
minister az állomás vezetőjének javaslatára, ki
segítő személyzetet bocsájt az állomás rendelke
zésére.
IV. A m.kir.erdészeti kisérleti állomás és az
erdőmérnöki főiskola személyzetének közreműködése.
A kisérleti állomás működése elsősorban a
saját kezdeményezésen alapuló valamint a földmivelésügyi ministerium által elrendelt munkálatok és
kísérletek keresztülvitelére terjed#
Az 1921. évi 82753/.I#A#4. számú szervezeti
szabályrendelet értelmében működő soproni m#kir#
erdészeti kisérleti állomás, illetőleg az ottani
bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola erdőmérnöki
osztályának tanárai /:magántanárai, adjunktusai,
assistensei:/ is kezdeményezhetnek a szikkisérlet
körébe vágó munkákat, amelyeket a VI# fejezet ér
telmében az évi munkatervben tárgyalni kell.
A soproni erdészeti kisérleti állomásnak avagy
az ottani főiskola erdőmérnöki osztályának javas
latára megindított kísérletek végrehajtása kizá
rólag a püspökladányi állomás feladata.
V. Az állami ellátásban lévő és niap;ánuradalmak
közreműködése.
Az állami ellátásban lévő kisérleti helyeken
a földmivelésügyi ministeriurn által jóváhagyott
munkaterv szerint szükséges munkálatokat a fönn
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álló rendelkezések értelmében a kísérletekkel meg
bízott tisztviselők végzik#
A püspökladányi állomás feladata ezeket a kí
sérleteket a maga részéről figyelemmel kisérni éa
azokra vonatkozólag megfigyelései, valamint szer
zett tapasztalatai kapcsán a földmiveléaügyi miniateriumhoz megfelelő javaslatot tenni*
A kisérleti állomás feladata továbbá a magángazdaságokat arra serkenteni, hogy a szik fásítá
si kísérletekben minél szélesebb alapon közremű
ködjenek. E célból keresnie kell az érintkezést az
uradalmak vezetőségeivel, hogy a kísérletek végre
hajtására vonatkozó megállapodások létrejöhesse
nek. Ezeket a megállapodásokat esetről-esetre be
kell jelenteni a földrnivelésügyi miniaternek.
VI. Az állomás vezetőjének hatásköre éa
személyzetének köteleaaégei.Az állomáa vezetőjének hatáaköre:
a./ a azikvidéki erdéazeti kiaérleti állomáa közvet
len vezetése, a gondjára bízott földbirtok éa
épületek okazerü kezelése, valamint az állomáa tar
tozékát képező ösazea ingóságok tartá
sa éa gondozáaa;
b./ az évi munkaterv és költségvetés öaazeállitáaa éa felterjeaztéae;
c./ az évi munkaterv éa költségvetéa tekinteté
ben előzetes érintkezés a soproni erdéazeti ki
aérleti állomáaaal;
d./ a jóváhagyott munkaterv végrehajtáaából eredő
öaazea intézkedések megtétele;
e./ a jóváhagyott munkaterv végrehajtáaával fel
merülő kiadáaoknak a jóváhagyott költaégvetések
keretén belül való utalványozáaa, illetőleg fedezéae;
f*/ a költaégvetéai hitelből fedezhető leltári tár
gyak beazerzéae;
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g./ a kisérleti állomáa gondjaira bizott ingósá
gokról, anyagokról éa azerekről, nemkülönben a
költaégvetéa értelmében rendelkezéaére bocaátott
pénzekről azóló réazletea azámadáa, - valamint a
kiaérletekről azóló törzakönyvek vezetéae;
h. / a azikvidéki erdéazeti kiaérleti állomáa képviaelete; levelezéa az érdekelt erdő- éa mezőgazdaaági uradalmakkal, birtokoaokkal, tudományoa
intézetekkel éa eaetleg külföldi haaonló kiaérleti
állomáaokkal.A kiaérleti állomáa azemélyzetének köteleaaége az
állomáa munkájában való részvétel éa aegédkezéa,
illetőleg a rájuk bizott munkák végrehajtáaa.VII. Költaégek
Az erdéazeti kiaérleti állomáa költaégvetéaébe
a következő kiadásokat kell előirányozni:
1./ Személyi .járandóságok:
a./ a kiaérleti állomás személyzetének rendszeres
állandó illetményei;
b./ a nem rendszeres éa változó illetmények;
c./ jutalmak éa aegélyek.
A kiaérleti állomáa azemélyzetének aegélyezésére vagy jutalmazáaára a földrnivelésügyi minister
úrhoz kell javaslatot tenni.
2. Dologi kiadások:
a./ a kisérleti állomás felszerelési költségei;
b./ az állomás elhelyezési költségei;
c./ egyéb dologi kiadások, ideértve azoknak a kísér
leteknek dologi kiadásait ia, amelyek nem állami
erdőterületen a kiaérleti állomás által közvetle
nül végeztetnek.
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VIII. Kísérleti területek kijelölése,
A kisérleti területek kijelölését a kisérleti
állomás az érdekelt gazdasággal egyetértően végzi.
Vitás esetekben a m.kir. földrnivelésügyi minister
dönt.A kisérleti területek helyi kezelését, gondo
zását és ápolását az érvényben lévő szabályrendele
tek irányadók és ezeket a teendőket azok az erdő
mérnökök és illetőleg erdészeti altisztek intézik,
akiknek kerületében a kisérleti terület fekszik.
IX. A szikvidéki erdészeti kisérletügy iránya.
A püspökladányi szilcvidéki erdészeti kisérleti
állomás tevékenységét elsősorban az alföldi er
dőtelepit és gyakorlati vonatkozású kérdéseire kell
kiterjeszteni,Az állomás fenntartja, illetőleg keresi a
rokontudományos körökkel s különösen azokkal az
intézetekkel és személyekkel való érintkezést, akik
a 8zikjavitással úgy elméletileg, mint gyakorla
tilag foglalkoznak.Az állomás gondoskodik a körébe vágó tanulmá
nyok és kutatások közzétételéről 3 e végből érint
kezést tart fenn a soproni érd. kisérleti állomás
által szerkesztett "Erdészeti kisérletek" cimü fo
lyóirattal.
X. Ügykezelés.
Az erdészeti kisérleti állomáa mindennemű leve
lezését saját pecsétje alatt hivatalból telje3iti
és iktatójába tartja nyilván.
Budapest, 1924, évi november havában ••••
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BACHOFEN FERENC /1786-1849/
dr. Oroszi Sándor
Neraeai családban született 1786-ban a Rajna partján, Koblenz városában /ma a Német Szövetségi Köztársaságban/* Iskolái
ról, tanulmányairól nem tudunk semmit, sőt arról sem, hogy pon
tosan mikor került Magyarországra. Az viszont bizonyos, hogy
1804-ben erdészgyakornokból erdőmesterré, 1809-ben pedig a ka
tonai határvidék erdőigazgatójává /Militargrenz-Walddirector/
nevezték ki.
A Temesvár /ma: Timijoara - Románia/ székhellyel működő
katonai erdőigazgatóság 1808-1912 között mérte fel a Delibláti/Bánáti/ homokpusztát. Az egész területet 70.660 k.holdnak,
benne a futóhomokos részt 29*196 k.holdnak találták. Bachofen
a futóhomok keletkezését tárgyalva már ekkor rámutatott, hogy
azt a "barbár kezelés" /legeltetés, tuskók kiásása, eltüzelé
se stb./ okozta. Ennek megszüntetésével lehet csak hozzáfogni
a homokkő Léshez, amelyet mind a hadászati, mind a gazdasági ér
dekek sürgettek.
A homokkötés mikéntjére 1815-ben készitett égy részletes
tervet. Véleménye szerint - megfelelő felkészüléssel - akár
5-15 év alatt az egész terület megköthető. A homokfásitást
nyárral és szömörcével képzelte el. Tervezetét 1817-ben átdol
gozta, és 1818-ban végre sikerült a császári-királyi jóváhagyás.
A záradékban ajánlották Bachofennek, hogy a nyár mellett pró
bálkozzon tölgy, nyir és feketefenyő magvetéssel is.
A tervezet jóváhagyásának évében azután ténylegesen is el
kezdték Delibláton /ma: Deliblato - Jugoszlávia//akkor még in
kább "bánáti kincstári homokpusztá"-nak nevezték/ az erdősíté
seket. A magvetésen kivül felhasználták a közeli Duna-szigeteken szedett nyár- és füzesemetéket is. Az első három évben
/1818-1820/ mintegy 81 k.holdon erdősítettek sikeresen. A sza
porítóanyag nevelését 1822-ben már négy csemetekert, 1829-ben
pedig 13, összesen 87 k.holdnyi kert segítette. Bachofen a mun-
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Icaiatokat nem a fehértemplomi /ma: Béla Crkva - Jugoszlávia/
hivatalából, hanem helyben, Dunádombóról /ma: Dubovac - Jugo
szlávia/ irányította. Sőt nemcsak irányította, hanern gyakran
maga is végezte, segitette munkásait. /1812-től két erdőőr,
1821-től pedig négy csemetekertvezető is közreműködött a
nagyszabású erdősitési munkálatokban./
Legfelső szinten 1832-ben hagyták jóvá azt a "homokkőtési utasítást" /"Sandbindungs-Inatruction"/, amelyet Bachofen
az addig homokfásitási tapasztalatok alapján állitott össze.
Munkájában fontos szempontnak tartotta, hogy a szél erejét fo
kozatosan, az uralkodó szél irányára merőleges pászták létesí
tésével kell megtörni. Instrukciójában irt az erdősítések vé
delméről, a legfontosabb fafajokról és a homokkötésben jelentős
szerepet játszó lágyszárú növényekről. Mondhatjuk, hogy a műben
kifejtett megfigyelések, eredmények egy része Delibláton száza
dunkban is használható volt.
Bachofen Ferenc 1842-ben kérte nyugdíjazását, amelyet
1844-ben nyert el. Vezetése alatt 1818-tól 1842-ig csaknem 9000
k.hold erdőt ültettek a homokpusztán. Ezzel - a tényleges ered
ményeken kívül - jelentős tapasztalatokat szereztek a homok tu
lajdonságai, az egyes fafajok termőhelyi igényei és máB, a fá
sítás, homokkötés szempontjából jelentős kérdések vonatkozásá
ban, Bachofen erdőigazgató érdemei a tapasztalatok rögzítésé
ben, továbbadásában is jelentősek.
Nyugdíjas éveiben Versecen /ma: VrSac - Jugoszlávia/ élt,
mígnem 1849-ben szélhüdés érte és meghalt. Személyében az első
jelentős alföldfásítok egyikét tisztelhetjük.

I r o d a l o m
WESSELY, Josef: Dér europaische Flugsand und seine Kultur.
/Wien, 1873./ 230-243. p.
VANIŐEK, Fr. Spezialgeschichte dér Militargrenze I-IV.
/Wien, 1875./ IV. 306-307. p.
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AJTAY Jenőt A delibláti kincstári homokpuszta befásitásának
ismertetése# In: FEKETE Lajos - BLATTNY Tibor:
Az erdészeti jelentőségű fák és cserjék elterje
dése a magyar állam területén#
/Selmecbánya, 1913./ I. 754-765. p.

- 25 -

FŐISKOLAI HALLGATÓK SZTRÁJKJA SOPRONBAN
1924. szeptember - november
Jerómé René
A férfi kialakulásának egyik fordulópontja általában a
fiúnak a középiskolától való elválása - az érettségi. Ilyen
kor mértéktelenül megnő az öntudat, de kialakulatlan még az ön
ismeret, és a közösségben ez gyakran nehézségeket szül. Az ilyennek erősebben kitett alakulatok - katonaság, egyetem, el
ső munkahely - ez ellen különböző avatási szertartásokkal vé
dekeznek. Én ezen először Sopronban, a volt M.Kir. Bányamérnö
ki és Erdőmérnöki Főiskolán estem át, amikor 1928 őszén hall
gatónak jelentkeztem.
Valamennyire tájékozott voltam az akkori szokásokról,
hogy az idősebb hallgatók - a firmák - már a vasútnál várják
a gyanútlan zöldfülüt - a bulekot - és elcsipve járatják vele
a bolondját. így én, amikor megérkeztem Sopronba, elkerültem
a kijáratnál ácsorgókat, és érettségi sétapálcámmal, kofferba
rejtett rajztáblámmal bevágtam magam egy konflisba és felhajtat
tam a Gruber-panzióba. Dicsőségem azonban nem sokáig tartott.
Másnap, amikor elsőnek igyekeztem jelentkezni a rektorátuson, a
felvételi értesités ellenére sem fogadtak, leküldtek a tornate
remhez, kérjek előbb felvételt a Főiskolai Ifjúsági Körbe. Csak
a felvételt igazoló irás birtokában iratkozhatom.
A tornaterem előterében már verejtékezve szurkoló társakra
találtam. Egy vad tekintetű, foltos ,,gruben"-ban bányászfokos
sal hadonászó firma gondozása alatt ismerkedtek a kifüggesztett
"Balek tízparancsolat"-tál, szomjasan itták a hozzá fűzött ma
gyarázatokat, kiegészítéseket. Ezek főként tekintélytiszteletre
buzdítottak. A tízparancsolatnak már a bevezető sorai is ele
gendők lehettek a túlbuzgó öntudat kerékbetörésére:
"Vulpes seu vulpecula est animal, síné mente ac ratione,
semper magnem quantitatera tabaci, vei cigararum
secum portat."
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Magyarul ez annyit jelentett, hogy a felvételt kérő bulek éaz
és értelem nélküli lény, aki jó, ha mindig nagy mennyiségű
szivnivalót hord magánál, alkalomadtán megenyhitendő az isteni
firmát, akivel jó sorsa összehozta# A további magatartási for
mákat a tiz pont keresetlen szavakkal nyilatkoztatta ki.
A szükséges ismeretek elsajátítását, valamint az egyéni
pályaválasztás indokoltságát a helyszínen vizsgán kellett tanú
sítani. Az okítást ellátó ádáz firma időnként egy-egy felvéte
lért esedezőt beengedett a tornaterem egyébként öltözőszobájá
ba. Itt népes vizsgabizottság gyanúsan jóindulatot sugárzó arc
cal foglalt helyet. Már az első megnyilatkozást zajos felhábo
rodással fogadták, és a delikvens csakhamar ajtón kivül találta
magát, esetleg pótolni gyatra ismereteit, rendbeszedni zilált
gondolatait. Jövendő sorsomat előrevetítő több próbálkozás után
végül is a tornaterembe - orvosi vizsgálatra - bocsátottak. Itt
tekintélyes külsejü, fehérköpenyes "orvos" kikérdezett egészsé
gi állapotomról, néhány bölcs tanácsot adott, majd szemérmem
iránt érdeklődött, azt félfedette és alaposan megszemlélte. Mind
ezek után pályaalkalmasságukat bizonyítandó az erdészeket rúdra
mászatta, kohászokkal kegyetlenül bűzös szereket szagoltatott,
a bányászoknak pedig békattgetésben kellett tanúságot tenniök a
gyakran szűk vágatokban való mozgóképességükről. Mindezt a fel
tűnően nagyszámú, kajánul vigyorgó asszisztencia mellett...
Az idomitás - ha nem is ilyen erővel -, de tartott még egy
jó évig, hogy utána megpróbáltatásainkat az utánunk következő
évfolyamokkal fizettessük meg. Később utánagondolva ez a hagyo
mányos fogadtatás is erősen hozzátartozott annak az erőnek a
kialakításához, amely egy életen át összefogta magában és egy
más között a három szakot - a bányászt, az erdészt és a kohászt.
Komolyan értendő tréfa volt a legnagyobb része, csak az a szemé
rem dolog nem illett a képbe és külön magyarázatra szorult:
Ez nem is tréfa, halálosan komoly. Nemrég súlyos harcot
vívott a hallgatóság, hogy izraelita vallású ne kerüljön közénk.
Ez volt az 1924. évi soproni diáksztrájk, amellyel a hall
gatóság két ilyen felvétel ellen tiltakozott. Erről részletek
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összefüggően nem jelentek meg, egykori résztvevői már alig él
nek, és ha igen, úgy már csak halványan emlékeznek. Előfordul
hatnak torzulások is, ezért tartottam érdemesnek a hiteles ada
tok összegyűjtését.

A sztrájk
Az 1923/24-ea tanév zártával a főiskolai tanács új rektort
választott Tettamanti Jenő személyében. A kormányzói jóváhagyás
után erről mind a liberális, mind a kurzus helyi lapja értesí
tette augusztus végén az új főiskolájának ügye iránt élénken ér
deklődő városi lakosságot. A SOPRON VÁRMEGYE Tettamantit feltűnő
elismeréssel mutatta bes
"Nagy tudású, szakkörökben elsőrendű tekintélynek ismert
mérnökember, kinek energikus kezében a főiskola szép
perspektívának, nyugodt, intenzív munkának tekint elébe."
Maga Tettamanti tisztában volt feladata súlyával# Tanácsülés!
székfoglalójában a helyzetet így vázolta:
"A hallgatóság teljesitménye, szorgalma és eredménye még
mindig nem érte el a békebelit. Minden igyekezetünkkel
azon kell lennünk, hogy fokozzuk a munkakifejtést, de oda
kell hatnunk, hogy a nagyrészüknél jelentkező, mindennapi
küzdelmeikben és hiányaikban hathatósan segítségükre le
gyünk. "
Legalább is igy rögzítette a szeptember 3-ai tanácsülés
jegyzőkönyvvezetője. A szeptemberi ülések általában a felvételekkel foglalkoztak. Ennek során a "megszállott területek"-ről jö
vők között a 3-ai ülésen egy Genárd Zsigmond és a 13-ain Bíró
Pál nevű, mindkettő izraelita vallásút vettek fel rendes hall
gatónak. Történt ez a tanácstagok részéről minden ellenvetés
nélkül annak ellenére, hogy a hallgatók nem sokkal előbb - 1920
márciusában - már megakadályoztak egy hasonlót tanulmányai foly“
tatásában, ámint az a katonáskodásból visszajött. A felvétel el
len egyedül a Főiskolai Ifjúsági Kör elnöke tiltakozott később,
de a rektor ezt elutasította.
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A beiratásokat 1924-ben szeptember 15- és 16-ára .írták ki
azzal, hogy 17-én kezdődnek a rendszeres előadások# Ez meg is
történt, de 19-én már igy jajdul fel a SOPROIJVÁRMEGYE:
"A pesti mételyt, az egyetemi zavargások és felekezeti tü
relmetlenség tiizcsóváját tegnap meggondolatlan diákkezek
beledobták a soproni erdőmérnöki és bányamérnöki főiskola
falai közé, amely eddig ment volt a honmentésnek ettől a
rút fajtájától#"
Továbbra is ennek a lapnak hasábjain kisérhetjük figyelem
mel a zavargásokat a legnagyobb részletességgel, több helyütt
kiegészíti ezt a SOPRONI HÍRLAP, és végül perrendtartásszerü hi
telességgel igazolják mindezt a főiskolai tanács üléseinek
jegyzőkönyvei#
Az első tanítási napon az történt, hogy még az előadás
megkezdése előtt megjelent az elsőévesek előadótermében két
felsőbb évfolyamú hallgató és ezek felszólították az elsőévese
ket, hogy:
- Zsidót ne tűrjetek meg magatok között!
A felszólításra felállt Genárd és szót kért# Ő
zsidó vallású, de nem milliárdosnak a fia# Édesapja
nyamérnök, becsületes munkával keresi a kenyerét és
rülmények között nevelteti gyermekeit. Apja tanulni
ide a főiskolára...

- úgymondszegény bá
nehéz kö
küldte őt

- Menjen ki - kiáltozták, különben ők 28-an vonulnak ki!
A rektor hivatalosan távol volt, a két kitessékelt az ese
tet a rektori hivatalnak jelentette, és a továbbiakban távol
tartották magukat az előadásoktól. Elterjedt közben, hogy Biró
a Ligeti és Biró, bányagépekkel és bányászati felszerelésekkel
foglalkozó budapesti cég tulajdonosának a fia. Apjának jó öszszeköttetése van a bányavállalatokkal. A céget az apa eredeti
leg unokaöccsére kívánta hagyni, aki azonban a háborúban hősi
halált halt, és igy a fiát azzal küldte a főiskolára, hogy maj
dan a céget kellő szaktudással vehesse át# Igy senkitől nem vesz
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el helyet végzés után, aőt, módja van arra, hogy fiának hall
gatótársai közül többnek is alkalmaztatást eszközöljön ki a
MAGYAR ÁLLAMI KOSZÉNBANYÁK Rt-nél. Figyelmeztette erre az if
júságot a SOPRÖNVÁRMEGYE:

- A legvégzetesebb rövidlátás és bűnös, vak hiba elzárni a
tanulás lehetőségétől olyan embereket, akiknek megvan a
kilátásuk, hogy tanulmányaik elvégzése után el tudnak he
lyezkedni, sőt másokat is el tudnak helyezni!
Az ifjúság válasza egyöntetű elutasitás volt* Spontán ősz—
szejöveteleken az az elhatározás született, hogy amennyiben a
két kiutasított visszatér, sztrájkba lépnek valamennyien* Szep
tember 23-án megjött a rektor hivatalos útjáról, és másnap
mindjárt előadás előtt besietett a fizikai előadóterembe* Itt
megintette az elsőéveseket, figyelmeztetve a beiratáskor becsü
letszóval erősitett fogadalmukra. Felhivta ugyanakkor a köri el
nök figyelmét arra, hogy a zavargások ismétlése megtorló intéz
kedéseket fog maga után vonni. Két napra rá az elsőévesek dr.
MLchalovics professzor előadásán abszenciával tüntettek, mire
a rektor "utolsó szóbeli intést" intézett hozzájuk. Az elmérge
sedett helyzet hatására a kör közgyűlést hirdetett 30-ára. Meghivta erre a rektort is, de a tanács a részvételről lebeszélte.
A zavargásokról tudomást szerzett a főiskola mindkét felü
gyeleti szerve - mind a Pénzügy, mind a Földrnivelésügyi Minisz
térium - és magához kérette a két kiutasitottat* Genárd fel is
utazott, de előtte állitólag becsületszavával fogadta, hogy viszsza sem jön. Pesten azonban erről a szándékáról lebeszélték, és
mindkettőjüket biztatták, hogy csak látogassák az előadásokat,
mert a legenergikusabb intézkedésekkel fognak gondoskodni ar
ról, hogy minden beiratkozott és felvett hallgató élhessen a
törvényben biztositott jogával. Meg kell jegyezni, hogy a "nu
merus clausus" a főiskolára kimondottan nem is vonatkozott, a
kettőnél jóval több is felvehető lett volna.
Biró fel sem ment Pestre, és amikor ezt Tettamanti megtud
ta, már október 2-án felkereste lakásán, és kötelezte az előadá—
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sok látogatására. Pestről a rektor még külön telefonutasitást
is kapott 4-én, hogy a legerélyesebb intézkedésekkel vessen
véget a zavargásoknak, nyomoztassa ki a felbujtókat.
A sok biztatásnak az lett a vége, hogy az október 7-ei
előadáson - az elsőévesek legnagyobb meglepetésére - a két ki
utasított is beállitott a tanterembe. Rögtön tanácskozásra se
reglettek össze, és pár percnyi megbeszélés után, még az elő
adás megkezdése előtt kivonultak a teremből, köri közgyűlésre
bizva, hogy a többi évfolyam és szak is csatlakozik-e hozzájuk.
Az előadó tanár jelentést tett a rektornak, hogy egyre többen
gyülekeznek a főépület előtt. Erre Tettamanti megjelent a lép
csősor felső fokán és kemény szavakkal intette a hallgatóságot
a főiskolai rendszabályok szigorú megtartására. Bejelentette,
hogy 48 órára bezárja a főiskolát és egyéb rendszabályoktól
sem riad vissza. Ezeket azonban már csak Írásban közli. Elha
tározása szilárdságának alátámasztására felhozta, hogy üzemi
gyakorlatában vízágyúval oszlatott szét hasonló csődületet.
Este összeült a főiskolai tanács és megtorló intézkedése
ket határozott el: ideiglenesen meg kell vonni a menzát, az internátusi szállást, be kell csukni a Centrumot és a két büfét.
A rektor a felbújtók felderítésével Lesenyi Ferenc rendkívüli
tanárt bizta meg. Az ifjúság pedig ugyanakkor szakestélyt tar
tott a Benkő-féle étteremben és ezen 182:81 arányban úgy határo
zott, hogy előadást addig, míg a két kiutasított Sopronban van,
nem látogatnak. A teljes létszám ebben az időben 400 fő körül
volt, igy mintegy 100-an távol voltak vidéken, esetleg otthon.
Tudomásul vették, hogy a rektor a jelentkezési határidőt 24 órá
val meghosszabbította.
Október 10-én reggel 8 óra tájt feltűnően sokan gyülekez
tek a főiskolán. Az első előadási órán teljes létszámmal résztvettek, még á két kiutasított is jelen volt. Az óra végén vala
mennyi évfolyam és szak hirtelen összepakolta jegyzeteit, köny
veit, rajzeszközeit és kivonult a termekből. A rektor erre öszszehivta a tanácsot, és történetének talán egyik legviharosabb
ülésére került sor. A rektor bejelentette, hogy megjelent nála

- 31 -

az Ifjúsági Kör elnöksége, és bejelentette lemondását. Mindent
megtett az előadások zavartalanságának biztosítására,és nem
ért egyet az ifjúság viselkedésével. A rektor megköszönte az
elnökség erőfeszítéseit, tudomásul vette a 182:81 arányú sza
vazási eredményt, elfogadta a lemondást, de a zavaros helyzet
re való tekintettel az ügyek további intézését kérte a legkö
zelebbi elnökválasztásig. A továbbiakat illetően heves vita
indult. Roth a tanács tekintélyének fenntartása érdekében az
előbbi tanácsülésen elhatározott megtorló intézkedések azonna
li foganatositását sürgette. Elhangzott a vád, hogy ezek indiszkréció folytán már általánosan ismertek a hallgatók között.
Fekete újabb terminus kitűzését kérte, lesenyi felderitő munká
jának eredményeként fegyelmit kért Sady József bányamérnök-hall
gatónak. A vita hevében Vági sértésnek vette a rektor egyik ki
jelentését, és indulatosan kirontott az ülésről. Réz ezt súlyo
san elitélte. A rektor végül is felvetette a bizalmi kérdést.
Ez kissé lehütötte a kedélyeket. Ekkora felfordulást mégsem kivánt a tanács, és a rektor személyes jelentéstétel végett a dé
li vonattal Budapestre utazott. Az ülés határozata a protektor
aláírásával jelent meg a fekete táblán:
1.
2.
3*
4*
5#

Előadások bizonytalan ideig szünetelnek.
Menzai étkezés okt. 11-től megszűnik.
Internátusból 11-én este 6 óráig ki kell költözni.
Vizsgák felfüggesztetnek.
Tandijakat 8 nap alatt be kell fizetni.

Október 11-én csend a főiskolán, annál élénkebb a város. A
rektor intézkedése futótűzként terjedt. Ismerősök, ismeretlenek
érdeklődtek a Deák téren, Széchenyi téren, a Várkerületen sétál
gató főiskolásoktól: Mire készülnek, mi lesz rnost? Ezt ők sem
tudják, maguk között is csak tanakodnak* Délben főiskolások gyü
lekeznek a Városház téren. Itt a sebtében megerősített Polgári-konyha várja már a menzáról kiszorultakat a Storno-ház pincé
jében.. A spontán felbuzdult segitő szándék első megnyilvánulá
sa! A szándék hirtelen felerősödik: segíteni kell az interná—
tusból kiszorult 43 hallgatónak és sokaknak, a büntetésként zá—
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ros határidővel tandíjat befizetni kötelezett kispénzüeknek!
Eate 6-ra egybehívták a táraadalmi egyesületeket - a
LIGAt, a MOVÉt az ÉBREDŐKet, a MANSZt és vártak a MOVE helyi
ségébe mindenkit, aki önként segíteni kívánt a főiskolásoknak.
Felhívást intéztek a környék módosabb földbirtokosaihoz, a gyá
rakhoz, nagyobb vállalatokhoz és minden együttérzőhöz:
- Segítsetek!
Délután a főiskolások összegyülekeztek az Erzsébet-kert
kioszkjában, majd az internátushoz vonultak. Itt a kiköltözte
tettek ruháit, egyéb holmiját kiskocsikra rakták, nagyobb dadabokat egyenként hátra, vállra, kézbe vettek, rendezett sort
alkottak és megindult a történelmünk legnagyobb, hagyományos selmeci költöztetése* Élen egy fáklya és egy tábla:
- "Csak két zsidó miatt".
És vonult a menet a városon át. Deák tér, Széchenyi tér,
mindenütt járókelők csatlakoztak. Felcsendült a nóta - "Mindnyá
jan voltunk egyszer...", "Ballag már..." és egyéb Selmecről ho
zott bús nóta, egyre hangosabban, mert részben a civilek is
tudták. A Várkerületen mát hatalmas tömeg fújta, jókedvűen, bi
zakodva. A Színház téren megállás,
- "Silentium", majd "Kalapot le!" és egy érces hang rázendí
tett a Szózatra. Méltóságos fegyelem fogadta a következő vezény
szót :
- "Silentium ex, oszolj!"
A tömeg kisebb csoportokra oszlott, és mire teljesen bees
teledett, mind a 43 kilakoltatott feje fölé tető került. Befogad
ták magánosok, magánlakással biró társaik. Volt kamara, ahol ed
dig hárman laktak, most öten, de szállás nélkül senki sem maradt.
A segítés továbbra sem maradt el. A SOPRONI HÍRLAP október 15én 50 főiskolásról számol be, akiket soproni családok látnak
vendégül rendszeresen asztaluknál, 150-ről, akik a Polgári-konyhán a menzához hasonló körülmények között étkezhetnek. Október
21-én 50 millió koronánál nagyobb összegről ad hirt, amit a tan
dijak befizetésére adtak össze.
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Tettamanti Budapestről hazaérkezve az október 13-ai ta
nácsülésen arról számolt be, hogy a rainisztei-tanács is foglal
kozott a kérdéssel, és a 10-ei ülésén a főiskolának félévre
való bezárását határozta el, de a másnapi tárgyalások a minisz
tériumokkal ezt úgy módositották, hogy még egy kísérletet kell
tenni a zavargások megszüntetésére. Egyénenként kell jelentkez
tetni a hallgatókat, és aláírásukkal igazoltatni hajlandóságu
kat a főiskolai rend betartására és másokkal is betartatására.
Aki ennek nem tesz eleget, szemesztert vészit! Belejátszhatott
ebbe az is, hogy a MAGYARORSZÁG cimü fővárosi napilapban hangu
latkeltő cikk jelent meg:
- "Halálfejes fenyegető levelet kapott az egyik soproni zsi
dó diák apja" - vastagbetüs címmel és köztudottá vált, hogy
Biró Pál Sopronban fegyverviselési engedélyért folyamodott.
Mindezek alapján csakhamar hirdetmény jelent meg a fekete táb
lán:
- "Október 14-én este 6 óráig jelentkezzenek azok, akik a
főiskola rendjét respektálni hajlandók és ezt aláírásukkal
igazolják. Aki nem jelentkezik a rektori irodában, elvesz
ti szemeszterét."
A hallgatók közül csak a két izraelita vallású jelentke
zett a megadott határidőig, valamint a már lehallgatottak, de
ennek következménye nem lett, mert 15-én a Pénzügyminisztérium
a főiskola bezárására vonatkozó kormányhatározatot 17-éig fel
függesztette. A 17-ei országgyűlésre Lehner-Lendvai István és
Pakóts József képviselők interpellációval iratkoztak fel, igy
az ügy a parlament napirendjére került,és a további intézkedé
seket a tárgyalás eredményétől tették függővé. Ez végül is a
minisztertanácsban dőlt el. Gr. Klebelsberg Kunó vallás és közoktatásügyi miniszter itt védelmébe vette az ifjúságot. Maga
tartásukat az általánosan rossz helyzettel, kilátástalanságulckal mentette és a zavargások elhúzódásáért Br. Korányi Frigyes
pénzügyminiszterre hárította a felelősséget. Gr. Bethlen Ist
ván miniszterelnököt a MEFHOSZ kérte jobb belátásra, de ő ki
jelentette, hogy csak a törvény keretei között mozoghat...
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A határozatot végül is a pénzügyminiszter távirata hozta Sop
ronba:
- "...a főiskola kettő hétre bezárandó#'1
Ez a kedélyeket ideiglenesen lehiggasztotta. A főiskolán
- ha csökkent mértékben is -, de megindult az élet. Megindul
tak a vizsgáztatások a korábban már jelentkezett lehallgatottaknak, és számukra újra szabad lett a menza éa az internátus.
A hallgatók nagyrészt szétszéledtek, részben hazamentek két
heti szabadságra. Vági lemondott a lovagias elégtételről é3
megkövette a tanácsot.
Az országosan nagy diákszervezeteket - a Magyar Egyetemi
és Főiskolai Hallgatók Országos Szövetségét /MEFHOSZ-t/, és a
Turul Bajtársi Szövetséget - is élénken foglalkoztatta a sopro
ni megmozdulás. A MEFHOSZ külön köszönetét fejezte ki Klebelsbergnek megértő magatartásáért. Az akkor tartott budapesti Or
szágos Diáknagygyülés buzditó táviratot menesztett Sopronba:
- Kitartás a végletekig! - mert ha a kormány 17-ig nem vál
toztatja meg álláspontját, a fővárosi éa pécsi egyetemek is
csatlakoznak a mozgalomhoz.
Még mielőtt az október 14-ei határidő felfüggesztése isme
retessé vált volna, a soproni keresztény egyesületek felkeres
ték vitéz Simon Elemér főispánt, kérve, hogy járjon közbe a rek
tornál a lehetetlenül rövid határidő meghosszabbitása érdekében#
A főispán erre magához kérette a ifjúsági vezetőket# Ők István
Sándor elnök vezetésével meg is jelentek, és a főispán kifej
tette előttük, hogy ő is csak a kormány álláspontját képvisel
heti, de beszélni fog a rektorral a feltételek enyhitése érde
kében. Másnap, mielőtt még elindulhatott volna, telefonhivást
kapott, melyben az ifjúság megköszönte készségét, de nem tart
igényt a közbenjárásra. Nincs rá konkrét adat, hogy a főispán
a kormánynál és a parlamentben miként képviselte a soproni fő
iskolások érdekeit, de élénk tevékenységre utal az a körülmény,
hogy ebből kifolyólag még lovagias ügye is támadt. A lemondást
az váltotta ki, hogy a MEFHOSZ szimpátia sztrájkot rendelt el
a budapesti egyetemeken, és Pécsett is kétnapos sztrájkot tar
tottak.
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Elérkezett a kéthetes bezárás vége, de 29-ig nem irt alá
senki. Másnap közgyűlést tartott az Ifjúsági Kör a rajzterem
ben, és ezen úgy határozott 170:19 arányban, hogy továbbra sem
ir alá semmit. Ezt azonnal Tettamanti tudomására hozták, aki
erre saját szakállára lemondott az aláirásokről, ha e nélkül
hajlandók látogatni az előadásokat. Ezt az ifjúság elfogadta,
Tettamanti pedig nov. 3-ára irta ki az előadások megkezdését#
Intézkedését abban a tudatban tette meg, hogy a két zsidó vég
leg elhagyja Sopront. Már korábban elhangzott a tanácsülésen,
hogy a rektor maga keres a zavargás megszüntetésére megoldást#
Ez abból állt, hogy magához kérette a köri elnököt és bizalma
san felkérte, keresse fel Genárdot, és kinálja fel neki, hogy
önkéntes távozása esetén a MEFHOSZ útján bécsi vizumot eszkö
zöl ki számára# Ezt Genárd szégyenkezve ugyan, de elfogadta#
Biró pedig már korábban elhagyta Sopront.
Tettamanti az előadások megkezdésére vonatkozó intézkedé
sét táviratilag jelentette a kormánynak, itt azonban ezt nem
fogadták el, továbbra is ragaszkodtak az egyénenkénti nyilatko
zatok aláirásához. A telefonon jött utasitásra már november 2-án - vasárnap, halottak napján - megjelent a táblán a hirde
tés:
- Még a másnapi /3-i/ előadások megkezdése előtt, 1/2 8 és
8 óra között mindenki irja alá a dékánoknál felfektetett
kötelezvényt.
Este 5-kor indult a főiskoláról a hagyományos halottaknapi
szalamander a Szt. Mihály-temetőbe, a főiskola már itt is egy
re szaporodó sirjaihoz, köztük a nyugatmagyarországi felkelés
hőseiéhez. A hirdetményről igy mindenki időben értesülhetett,
másnap mégsem irt alá senki. Bolemann és Solt ennek ellenére
megkezdte előadásait, de a dékán csakhamar kihivatta őket és
betiltotta azok folytatását. Erre az ifjúság kijelentette, hogy
még akkor sem ir alá semmit, ha a két zsidó el is távozott. A
rektor erre újra Pestre utazott, itt azonban változatlanul ra
gaszkodtak a nyilatkozathoz. Most már a MEFHOSZ sem látta in
dokoltnak az ellenkezést és a Turullal együtt szólitotta fel a
soproniakat:
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- Az általatok kezdeményezett megmozdulás elérte célját,
nagyszerű összefogástok az egész magyarság előtt szim
pátiát keltett, melyet azonban minden szinten elveszíte
nétek, ha nem viselkedtek fegyelmezetten és nem követ
nétek az utasításainkat*..
Utasítást a soproniak nem voltak hajlandók elfogadni. A
november 5-ei közgyűlésen elutasították minden aláírásra vo
natkozó felhívást; és ezzel a krízis tetőpontjáta hágott. Mo3t
már személyesen jelent meg a turulista vezér, és a november
7-én tartott ifjúsági köri közgyűlésen becsületszavával fogad
ta, hogy amennyiben a két kiutasított hallgató Sopronba mégis
visszatérne, a szövetség teljes erejével a főiskolások mellé
áll. Erre 151:81 arányban elhatározták, hogy hajlandók aláír
ni azokat az iveket, amelyek amúgy sem tartalmaznak mást, mint
azt a fogadalmat, amelyet a beiratkozáskor már egyszer megtet
tek/és amelyet minden új hallgató tesz. Ezt igy adta hirül no
vember 8-án a SOPRONI HÍRLAP:
- "... a sok szenvedéssel, sok szomorú örömmel és fiatalos
lelkesedéssel vívott harcban tegnap beállott a béke..."
November 10-én, hétfőn reggel 8 órakor végül is megkez
dődhettek a rendszeres előadások azzal a rektori Ígérettel,
hogy szemeszter-meghosszabbítás nem lesz, de a vizsgákon a
teljes anyagot fogják számonkérni...

Fa.i - vagy felekezet?
Az első előadási órán elhallgattatott hallgató beléje folytott szavait végül is a S0PR0N7ÁRI.IEGYÉBEN közzétett búcsúleve
lében folytatta, illetve zárta be:
"Nem tagadom, nagyon boldog voltam, amikor Erdélyből a
megcsonkított hazába érkeztem; az elnyomások, üldözések,
fájón égő titkos magyar könnyek földjéről a megtépett,
de szabad magyar hazába. Ez a mámoros érzés - megvallom csak Sopronban lohadt le - nem amiatt, hogy akikhez fia
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tál szivem testvéri hevével közeledtem; a diáktársaim
mint bélpoklost közösítettek ki maguk közül - hanem
amiatt, hogy nyomorult szegénységemnek egyetlen kin
csére, becsületemre is sarat fröccsentett a SOPRONI
HÍRLAP cirnü lap* Ennek a lapnak okt. 12-i számában
"Egyezkedjünk 50 %-ra" cira alatt cikk jelent meg, amely
azzal vádol, hogy becsületszavamat megszegtem. A közle
mény valótlanság. A megirt ügyben senkinek nem adtam
becsületszavamat. Még egyszerű Ígéretemet sem szegtem
meg soha. Azt a becsületszavamat sem szegtem meg, ame
lyet a beiratkozásnál tettem összes hallgatótársaimmal
együtt arra, hogy a főiskola rendje, fegyelme ellen nem
vétek. Nem hagytam el az előadásokat, nem szegültem el
lene felsőbbségem rendelkezéseinek, nem viselkedtem az
iskola falai közt szabályellenesen, nem tettem vitássá
a jogot, törvényt - mert arra becsületszavamat adtam.
Most búcsúzom Soprontól, búcsúzom a főiskolától, ame
lyet önként hagyok el, a saját elhatározásomból...
Amidőn búcsúzom Soprontól, kötelességem bocsánatot kér
ni mindenkitől, akinek soproni tartózkodásommal és sze
replésemmel kellemetlenséget okoztam. Még a főiskolások
tól is, akikre - kijelentem - a történtek után sem tudok
haragudni, mert ha bántottak is - magyarok bántottak.
Génárd Zsigmond"
Végül is köztudottá vált, hogy ez a kiutasított hallgató
tősgyökeres székely volt. Leszármazottja a székelység azon ré
szének, amelyik nehéz körülmények között küszködve nyomorú sor
sához hasonló népet és az igaz Istent keresve vagy háromszáz év
vel ezelőtt judaizált, az ősi zsidó vallásra tért át, és azt hí
ven megőrizte - talán máig is. Később bátran vállalta hitsorsai
nak kegyetlen végzetét, egymás kezét fogva mentek a nácik el
különítő táboraiba, hagyták el szegényes vagyonkájukat, vér sze
rinti rokonaikat és indultak szögesdróttal bevert ablakú. marha-
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vagonokban a megsemmisítő lágerekbe. Hát hogyne vioelte volna
el egyikük bátran éa becsülettel a főiskolai kix’ekeszté3 ke
servét. ..

A levélben emlitett "kiegyezés" még magyarázatra szorul.
A SOPRONI HÍRLAPBAN október 12-én olvashattuk azt a közlést,
hogy a kiutasítottak egyezkedés reményében felajánlották, meg
ígérnek mindent, hogy miként viselkedjenek a főiskolán, sőt egész életükben, csak maradhassanak. Társaik azonban kijelentet
ték, nem hisznek nekik, mert amint október elején elmentek Sop
ronból Budapestre, becsületszóval Ígérték, hogy nem térnek
vissza, mégi3 visszajöttek.
Az antiszemitizmusnak eseti fellángolásakor gyakran felme
rül a kérdés, hogy faji, vagy felekezeti elkülönülés-e az oka.
A faji kérdést ez alkalommal AZ EST cimü fővárosi napilap vetet
te fel:
- "... a fajvédelmi agitáció jónak látta, hogy sváb csapata
it turkomán segitaéggel erősitae..."
Akkoriban ugyanis Selmec nagy hírétől indíttatva több tö
rök is hallgatója volt a főiskolának. Ezek az ifjúsági életben
élénken resztvettek, hiven ápolva német eredetű hagyományain
kat. Az újság névszerint Ekrem Hasszánt említette, aki valóban
jelentős szerepet játszott a zavargásokban. Ekrem a kifogást
viasza is utasította a SOPRONI HÍRLAP hasábjain. ráint a török
nemzeti hadsereg tartalékos lovassági hadnagya védte jogát egy
részt azzal, hogy honfitársai közül résztvettek a nyugatmagyar
országi véres felkelésben is, másrészt:
- "... közelebb állok a faj magyarsághoz, mint a két zsidó
fiatalember, én turáni vagyok, de ők szemiták!"
A faj, vagy felekezet kérdés túlzottan leegyszerűsített. Az
ok ennél nyilván összetettebb és mélyebben fekszik az emberi ter
mészetben. Ez az eset azonban újra rávilágít a sommáa megitéléa,
elhamarkodott általánosítás szörnyű veszélyeire, tarthatatlan
bűnösségére. Mentségül szolgáljon mindazoknak, akik ebben részt
vettek, hogy az egész akció mindennemű fizikai erőszaktól mente
sen zajlott, ment volt a budapesti egyetemekben annakidején so
rozatosan elkövetett atrocitásoktól.
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A MAGYAR TERMÉSZETVÉDELEM NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI
1947 - 1962
Dr. Nagy Domokos Imre
A hazai természetvédelem mindig is komoly külföldi kapcso
latokkal rendelkezett. Ez teljesen érthető, hiszen a természet
nem ismer országhatárokat, és a kérdések jelentős részét csak
nemzetközi összefogással lehet megoldani. Éppen ezért, amint a
második világháború után megindult a természetvédelem világmé
retű talpraállása, a hazai szakemberek is igyekeztek belekap
csolódni ebbe a folyamatba. Az már nem rajtuk múlt, hogy ez az
újra kiépülő kapcsolatrendszer hamarosan felbomlott, és csak a
hatvanas évek közepére állt valójában helyre.
A tárgyalt időszakban hazánkban a természetvédelemmel két
szerv is foglalkozott: az 1947-ben újraélesztett Országos Ter
mészetvédelmi Tanács /OTvT/, és a komoly nemzetközi tekintély
nek örvendő nagymúltú Madártani Intézet /MMI/. Ez utóbbi azon
ban az ostrom alatt elpusztult, és ekkortájt kezdett újraszület
ni. Egyébként végső soron mindkét intézmény a Földrnivelésügyi
Minisztérium /FM/ alá tartozott, de más-más alárendeltségben.
Sőt a MMI 1950-től a Növényvédelmi Kutatóintézet egyik osztálya
ként működött, bár önálló ügyvitellel. Az OTvT pedig hol a Halá
szati, hol a Vadászati, hol pedig az Állattenyésztési Főosztály
/Igazgatóság/ alárendeltségébe tartozott. Ez akkoriban rendkivül
megnehezítette az érdemi munkát, ma pedig a kutatást. /Ez utób
bit még akkor is, ha az MMI iratainak egy része az OTvT iratai
val együtt került levéltárba./ A párhuzamosságon csak az változ
tatott, hogy az Országos Természetvédelmi Hivatal /OTvH/ létre
jötte után a MMI végre alárendeltségébe került.
Ezt az időszakot tekintve tehát két intézmény egymást hol
érintő, hol pedig elkerülő tevékenységét kell vizsgálni.
+

- 40 -

1947. június 28 éa július 3 között a svájci Brunnenben
nemzetközi természetvédelmi kongresszust tartottak, melyen ma
gyar részről dr. Keve András, a MMI munkatársa vett részt. Ezen
határozták el, hogy létrehoznak egy olyan nemzetközi szerveze
tet, amely nemcsak elvi irányítást, hanem kötelező jellegű elő
írásokat is adna a természet védelme érdekében. így jött létre
az Ideiglenes Nemzetközi Természetvédelmi Unió /IUPN/, a ma mű
ködő Nemzetközi Természetvédelmi Unió /IUCN/ jogelőd szerve.^
Keve beszámolóját megismerve dr. Tasnádi Kubacska András,
az OTvT akkori elnöke többek között a következőket irta a földmivelésügyi miniszterhez intézett előterjesztésében:
"Magyarországra nézve földrajzi fekvésénél fogva a természetvédelem nemzetközi kiépítése különösen fontos ... Feltétlenül
kívánatosnak, sőt szükségesnek tartjuk, hogy Magyarország a meg
alakítandó unióban részt vegyen. Kimaradása csak káros következ/■
2
ményeket vonhat maga után."
A hazai szervezetek igyekeztek is résztvenni a megalapozó
munkában. Az OTvT 1948. szeptemberében francianyelvü levélben tá
jékoztatta az IUPN-t a magyar természetvédelem múltjáról és jele
néről. Röviden ismertették ebben Hermán Ottó, Chernel István, Sa
jó Károly, Darányi Ignác és Kaán Károly munkásságát, és pár mon
dattal jellemezték az akkor legfontosabbnak tartott természetvé
delmi értékeket /Kisbalaton, szegedi Fehértó, Bátorliget, balatonfelvidéki bazalthegyek, Tihany/.3 A MMI többoldalas, alapos öszszefoglalással jelentkezett, melynek csak a magyar változata is
mert. A történelmi áttekintés után bemutatta a jelenlegi helyze
tet, majd érdemi konkrét javaslatokat tett. így például felvetet
ték a "nemzetközi természeti érték" illetve a "nemzetközi /jelen
tőségű/ természetvédelmi terület" feltételeinek megállapitását,
vagy azt, hogy az iskolákban "a rossz preparátumok helyett inkább
tökéletes és olcsó anyagból készült szobrocskákon mutassák be a
madarakat".^
A MMI nemzetközi levelezésének zömét ebben az időben az
Intézet háborús pusztulása és a Vönöczky-Schenk Jakab halála mi
atti együttérzés—nyilvánítások teszik ki. /A külföldi szervek és
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személyiségek hathatós segitsége nélkül a MMI talán sohasem
állhatott volna talpra./^ De 1948-ban kelt az a levél ia, mely
ben dr. Lotha Machura, az Osztrák Természetvédelmi Szövetség
/Österreichischer Naturachutzbund/ vezetője beszámolt a Fertőtavi Biológiai Állomás létesítésének tervéről, és nyomatékosan
javasolta a sajátosan magyar természeti értékek, köztük a Hor7
✓
tobágy tudományos kutatását és védelmét. /Erre azonban még jó
idéig nem került sor.../
A hidegháborús elzárkózás azonban hamarosan rányomta bélye
gét a természetvédelem nemzetközi kapcsolataira is. Amikor
1949-ben az antwerpeni székhelyű Verening voor Natúr- und
Stedenschoon megkeresést küldött, hogy hazánk is vegyen részt
a kiállításukon, az FM-től az OTvT a következő választ kapta:
"Úgy határoztam, hogy Magyarország az antwerpeni természetvéQ
delmi kiállításon nem vesz részt," Egy bő év múlva az osztrá
kok kölcsönösen előnyös együttmüködés konkrét javaslatával ke
resték meg az OTvT-t. A levelet válasz nélkül hagyták, s Molcsány Gábor, a hazai természetvédelem akkor legrégibb munkatár
sa ezt irta az ügyirat hátára: "A benti megkereséssel foglalkozQ
ni ez idő szerint nem lehet* Irattárba!" Érezhetően bízott ab
ban, hogy az idézett szövegből az utókor egyszer még megérti
akkori helyzetüket...
AT

,

így esett meg, hogy az alapitótagnak tekinthető Magyaror
szág hivatalosan csak 1974 óta tagja az IUCN-nek.'L0
+
Az 1950-es évek első felében a hazai természetvédelem nem
zetközi kapcsolatai mai szemmel nézve még "a testvéri népi de
mokratikus országokkal" is nevetségesen szükek voltak. /Ez vi
szont nagyonis egyezik a sztálini külpolitikának azzal az el
képzelésével, hogy Kelet-Közép-Európa kisállamait egymástól el
szigetelve sokkal könnyebben lehet ellenőrizni./
Szomorú bizonyitéka ennek, hogy az OTvT 1950 tavaszán tár
gyalt ötéves tervében a "Külföldi kapcsolatok" cimü V. fejezet
mindössze a következőket tartalmazza:
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"1/ A Szovjetunió és a népidemokráciák természetvédelmi
szerveivel a kapcsolatot megteremtjük.
2/ Elért eredményeinket egymással ismertetjük. Képanyaga
inkat kicseréljük. Tudományos folyóiratokban egymás cikkeit
leközöljük*
3/ Megszervezzük Budapesten a Szovjetunió és a népide
mokráciák természetvédelmi szerveinek első kongresszusát, mely
re meghivjuk a természettudomány kiváló tudósait."
Az egyébként igen aktiv tanácsülés résztvevői e részhez
nem szóltak hozzá.^ És az egészből egyébként sem lett semmi.••
1951 őszén a nemzetközi kaposolatok alakulásáról annyi
van a jegyzőkönyvben: /A főtitkár/ "Természetvédelmünk népsze
rűsítésével kapcsolatban megemliti a külföldi vendégek látoga
tását. Egy Szovjet /sic!/ miniszter több kísérőjével és három
magyar miniszter társaságában a kisbalatoni természetvédelmi
területet meglátogatták. ... A vendégek komoly elismerésüknek
adtak kifejezést."^
Komolyabbnak nevezhető kaposolat csak a csehszlovák, pon
tosabban a szlovák természetvédelemmel volt csak. /Az egész le
velezés a Külügyminisztériumon keresztül bonyolódott le - ma
gyarul./
1952 augusztusában érkezett Pozsonyból az első levél. "A
természetvédelem kontinentális jellegére hivatkozva szükséges
nek tartjuk érintkezésbe lépni a magyar természetvédelmi Tanács
titkárságával, és megszervezni a természetvédelmi hivatalos
közlemények és folyóiratok csereviszonyát Magyarországgal. Te
kintettel közös érdekeinkre, reméljük a kapcsolat sikeres ki
építését. ... Szives értesítésüket előre is köszönve maradunk
a béke megszilárdításának jegyében." A bevezető félmondat min
denesetre többet igért, mint a levél egésze.
A válasz a kor kívánalmainak megfelelő hasonló stiluaú
volt. "Természetvédelmi kapcsolatunk felvétele ... a szocializ
must épitő haladás és fejlődés útján sokat igérő reményeket
ébreszt bennünk."^3
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Bár az OTvT külkapcsolataiban a szlovák vonal volt a leg
erősebb, igy sem sok minden történt. Levelezésben állottak ú;;y-ahogy Stolmann Andorral, a komárom/komárnói ornitológiai negfigyelőállomás konzervátorával, aki egyébként a helyneveket hol
magyarul, hol szlovákul irta, s levelei végén a 3zlovákos gép
irt név felett magyaros aláirás olvasható. 1954 februárjában a
következőket irta: "... szives tudomásukra hozom /nem hivatalo
san, de felsőbb utasitásra/, hogy a Szlovákiai Természetvédelmi
Szakofztály örömmel venne egy kezdeményezést a csehszlovákiai
rezervációk megtekintésére szervezendő exkurzióra vonatkozó
lag ..."*^ A szlovákiai Kulturális Hivatal akkortájt szintén ab
ban reménykedett, "hogy a magyar természetvédelmi Tanács kitün
tet bennünket rezervációink megtekintésével.
Az egészből azonban nem lett semmi. Kitérő választ adtak,
s arra sem reagáltak, amikor a Tanács 1955 februári ülésén dr.
16
Soó Rezső ismertette az immár hivatalosnak tekinthető meghivást.
Végülis mindössze annyi történt, hogy dr. Jávorka Sándor
javaslatára a malonyai arborétumvezetőség kérésére különleges
magvakat küldtek a kert felújitásához.*^
A lengyelekkel való kapcsolat mindössze egyetlen kiadvány
elküldésére szorítkozott, a románok érdeklődését csak utalásból
ismerjük.*®

Az egyébként szintén jelentéktelen NDK-kapcsolat azért ér
dekes a számunkra, mert itt megmaradt a válaszlevél tervezete is,
és igy tettenérhető a - nemcsak a korra jellemző - szépitési ten
dencia. Ugyanis a következő két mondat végülis nem került bele
a szegedi Fehértó ismertetése kapcsán az elküldött levélbe: "A
terület körül fekvő halastavak gazdasági érdeke és a védett terü
let vízellátásának érdeke nehezen egyeztethető össze." "Ennek a
káros állapotnak megszüntetése érdekében igyekszünk a vízgazdál
kodás jelenlegi gyakorlatán változtatni.
A Madártani Intézet szinte lehetetlen helyzetbe került. Az
ICBP 1950-es és 1954-es kongresszusain magyar delegátus nem le
hetett jelen, s igy több mint nyolc évre jórészt kivülrekedtünk
a nemzetközi madártani tudományos életen. Az már az ICBP jóindu-
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latét és a hazai madártan eddigi eredményeit jelzi, hogy dr.
Keve Andrást 1958-ban távollétében az egyik állandó bizottság
tagjává választották. Erről mind az érintett, mind az Intézet
PO
csak évek múlva értesült.
Az ICBP legfontosabb dokumentumai
azonban eljutottak Magyarországra. Uem lehettünk ott az IWRB
megalakulásánál sem, a szervezetnek csak a hatvanas évek közepén lettünk tagjaivá. 21
1952-ben az PM megtiltotta intézményeinek az önálló kül
földi levelezést, ez csak a központon keresztül volt lebonyo
lítható • Dr. Vertse Albert, a MMI vezetője elkeseredett hangú
magyarázkodásra kényszerült.
"Mellékelve küldjük a megválaszolandó külföldi levelek ada
tait. A levelek közös indoklása az, hogy a madarak gyürüzése
nemzetközi kutatás, melynek eredménye csak úgy lehet, ha az ál
lomások egymást értesítik a kézre került madarakról. Az adatok
csak a kölcsönös értesítés alapján válnak értékessé, és az értesités nemzetközi kötelezettség." 22
/•

Az ötvenes évek közepétől enyhült a helyzet. Számos levél
van az MMI iratai között a már említett Stolmann "Bandi" alá
írásával, s jóizü magyarsággal irt hosszú élvezetes levelek ta
lálhatók itt "Turcsek Feri"-től, a jeles vadbiológustól, akit
nemzetközi tudományos élet Frantiéek Turnék néven tart számon.
Egyébként leveleiben a magyarok lakta telepítések neveit magya
rul, a szlovák laktákat szlovákul irta. /Pl. Bős, - de Ban3ka
Stiavnica./ Ezek a levelek már láthatóan nem diplomáciai úton
érkeztek. 1956. februárjában történik az első kisérlet szovjet
részről arra, hogy a természetvédelmi szervek együttmüködését
érdemibbé tegyék.^3
Ez azonban még mindig csak a "szocialista reláció". Sokkal
fontosabb az, hogy 1956. tavaszán dr. Vadász Elemér elnök az
OTvT részéről hivatalosan delegálta az ICBP-be dr. Tildy Zol
tánt és Kenyeres Lajost.2^
+
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A helyzet igazában caak 1957-től kezdett javulni. G.P.
Dementyev professzor, a azovjet természetvédelem vezetője azemélyeaen aláirt, valóban baráti hangú levélben kérte fel a ma
gyar természetvédelem vezetőjét, hogy hazánk vegyen réazt a
moszkvai VIT idején rendezendő nemzetközi terméazetvédelmi ki
állításon. Érdekes már a levél megszólítása is: nem Elvtárs,
pc
hanem "Igen tisztelt Kolléga!" /Glubokövazaennij Kollega/.
A kiállításon természetesen résztvettünk.
Ugyanezen évben Strasbourgban rendezték meg "az ember a
természet ellen" című kiállítást, s az ezen való részvételt a
r
magyar Külügyminisztérium
is szorgalmazta. 26
Persze azért nem ment minden simán: Az FM arról értesí
tette az MMI-t, "hogy a Johan Friedrich Baumann halálának 100
éves évfordulójára rendezett diszüléseri való részvételhez nem
járulok hozzá. A jövő évi XII. Nemzetközi Madártani Kongresszu27
són való részvétel ügyében a Minisztérium később fog dönteni."
Ezek után irta meg Vertse hosszú indokló levelét, melyre már
hivatkoztam. Azonban sok eredménye nem lehetett, mert a részvé
telnek az irodalomban nem találtam nyomát, és a tagdijakkal még
28
1964-ben is adósak voltunk.
Ehhez még hozzá kell tenni azt is,
hogy az Intézet 80 éves fennállását és munkásságát méltató cikk
egyszerűen elsiklik a nemzetközi kapcsolatok eme jó évtizedes
kényszerű megszakítása felett, sőt a szövegből az vehető ki,
mintha mi sem történt volna.^
Az Intézet külföldi levelezésének jelentős részét teszik
ki a külföldre szakadt magyar kutatókkal folytatott félig tudo
mányos, félig magánjellegű eszmecserék. Ezek közül - irodalmi
megformaitságukat tekintve is - kiemelkednek napjaink jeles vad
biológus professzorának, Festetics Antalnak a levelei.
1959-ben lelkesen írták a lengyel kollégáknak, hogy "a
Nemzetközi Természetvédelmi Kongreaazua Varaóban való jövő évi
megrendezésének tervét örömmel üdvözöljük. A kongresazuaaal kap
csolatos kiállítás anyagához igyekezni fogunk hozzájárulni."3^
1961-ben az OTvT azon óhajára, hogy a személyében meghí
vott dr. Zólyomi Bálint kiutazhasaon egy zürichi tudományos ta-
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nácskozásra, az PM azt válaszolta, hogy "nem tud devizakeretet
biztositani" Zólyomi kiküldetéséhez, de "nem tesz észrevételt
abban az esetben, ha dr* Zólyomi Bálint akadémikus kiutazásahoz esetleg az MTA biztosit devizakeretet"* 31 Ez utóbbi eset
ben az PM-nek viszont már semmi köze nem lett volna a dologhoz*
A mai kutató számára megdöbbentő az OTvT működésének egyik
legutolsó, nemzetközi ügyekkel foglalkozó irata:
"Külügyminisztériumnak*
Köszönettel vettük értesítésüket arról a lehetőségről, hogy
a washingtoni követség megfigyelőt küldjön a Nemzeti Parkok Világkonferenciáj ára*
Tekintettel arra, hogy a konferencia anyagának megismerése
is kielégítő számunkra, nem tartjuk szükségesnek megfigyelő ki
küldését*"32
Lehet, hogy azt gondolták: hazánkban sohasem lesz Nemzeti
Park? Ám az is lehet, hogy általunk nem sejthető okok vannak az
elutasítás mögött*
+
1962 nyarától a természetvédelem irányitója az újonnan életrehivott Országos Természetvédelmi Hivatal /OTvT/ lett* Működé
sét fennállása alatt sokan és sokféle kritikával illették, ezek
között azonban valószínűleg nem szerepelt a nemzetközi kapcsola
tok elhanyagolása* Hozzá kell tenni azonban.azt is - és ezt né
hány, szinte véletlenül megmaradt irat is erősiti - az OTvT moz
gástere nemzetközi téren nagyon kicsi lehetett, és a kapcsolatok
javulása a magyar külpolitika változásával is összefüggött* Azon
ban arra is van példa - pl* a szlovák kapcsolat esetében - hogy
a meglévő lehetőségeket sem használták mindig ki*
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J e g y z e t e k

1/ A nemzetközi természetvédelmi szervezetek rövidítései és
hivatalos elnevezései:
I.UPN = International Union fór Preservation of líature
IUCN = International Union fór Conservation of líature and
Natural Resources
ICBP = International Council fór BirdS' Preservation
IWRB = International Wildfowl Research Bureau
2/ OVKL : OTvT 32/1948. Vö. CSÁK 2-3, old., VERTSE 16. old.
3/ OVKL
OTvT 134/1948.
4/ A Magyar Madártani Intézet működése a természetvédelem terén.
OVKL
OTvT 10. d. 23/3 t.
5/ OVKL : OTvT/MMI 814-1948 és 885-1948. VERTSE 17. old. anyagi
okokra hivatkozik, ami részben biztosan helytálló.
6/ VERTSE ih. és PÁTKAI 19. old.
7/ OVKL : OTvT/MMI 1104-1948.
8/ OVKL : OTvT 49/1949 és 66/1949. Az elutasitó válasz aláirása:
"A miniszter rendeletéből sk. a kiadmány hiteléül iroda
tiszt. 11
9/ OVKL : OTv.T 116.005/1951.
10/ KESZTHELYI 80. old.
11/ OVKL
OTvT Tü.jkv. 1950. III. 6. és 2. melléklete,
12/ OVKL : OTvT Tü.jkv. 1951. IX. 28. Eredeti helyegiráeaal!
13/ OVKL
OTvT 633/1952.
14/ OVKL : OTvT 233/1954.
15/ OVKL : OTvT 346/1954.
16/ OVKL : OTvT Tü.jkv. 1955. XI. 4.
17/ OVKL
OTvT 1390/1955, 1453/1955, 1564/1955 és 250/1956.
18/ OVKL : OTvT iktatókönyv 997/1953 és TU.jkv. 1954* XC. 30.
19/ OVKL
OTvT 611/1953 és 307/1955.
20/ OVKL : OTvT/MMI 810-1957.
21/ 3019/1965. Korm.hat. Hivatkozik rá: OVKL: OTvH 1199/1966.
M/tJOR 54. old. nem tudom, honnan vette az alapitótagságot.
Ez csak azt jelzi, hogy maguk a munkatársak sem voltak kel
lően tájékozottak. 1976-ban ugyanis mindketten az OTvH munka
társai voltunk.
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22/
23/
24/
25/
26/
27/
28/
29/
30/
31/
32/

OVKL
OVKL
OVKL
OVKL
OVKL
OVKL
OVKL
PÁTKAI
OVKL
OVKL
OVKL

OTvT/I.TMI 843-1952.
OTvT 202/1956.
OTvT 240/1956.
OTvT 212/1957.
OTvT 430/1957.
OTvT/MMI 410-1957.
OTvH 1166/1964.
19. old.
OTvT 844/1959.
OTvT 359/1961.
OTvT 721/1962.

A kutatás kezdetén az anyag még az Uj Magyar Központi Levéltár
ban /UMKL/ volt. A dolgozat elkészültére átvette az Országos Víz
ügyi és Környezetvédelmi Levéltár /OVKL/.

IRODALOM ÉS RÖVIDÍTÉSEK
CSÁK Zoltán: Nemzetközi természetvédelmi mozgalom.
Eg 1947/5-6: 2-3. old.
KESZTHELYI István: Természetvédelem, Bp. 1976. 163. old. Szak
mérnöki jegyzet.
MAJOR István: A természetvédelem nemzetközi szervezetei.
NF 1976/7: 53-55. old.
PÁTKAI Imre: 80 év. AQ LXXX-LXXXI /Bp. 1975./ 15-22. old.
VERTSE Albert: Beköszöntő. AQ LI-LIV /Bp. 1950./ 9-22. old.
+
A természetvédelmi szervek iratai még abban az állapotban van
nak, ahogyan bekerültek, igy jelentős részük "tárgyi" egységek
ben az iktatószám szerinti helyük helyett. A lelőhelyek:
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10. d. 23/1.
23/2.
23/3.
23/5.
11. d. 23/8.
12. d. 23.

t. t
t.:
1.1
1.1
1.1
t. t

13, 14, 15, 19;
17;
2, 3, 9;
8;
25, 30, 31, 32;
24. jegyzetben hivatkozott irat

+

AQ
d.
Eg
NF
T.

o
=
=
=
=

Aquilla
doboz
Erdőgazdaság
Nimród Fórum
tétel
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ERDŐGAZDASÁGI ESZMÉK A REFORMKORI MAGYARORSZÁGON X
Dr. Csőre Pál

A 18. század vége, a 19. század első fele a magyar történe
lemben mint "reformkor" ismeretes. Ebben az időszakban ismerik fel
hazánk nagyjai, hogy nehéz és viszontagságos történelmünk követ
keztében el vagyunk maradva a többi, főleg -a nyugati országok
gazdasági és kulturális viszonyaihoz képest. Ezért indult meg
kulturális, gazdasági, majd társadalmi és politikai téren is a
küzdelem a haladásért, az elmaradott állapotok megreformálásáért.
Az elmaradás behozása azonban csak nagyon sok, szívós küzdelem
árán vált lehetségessé.
Ahhoz, hogy e korszak erdőgazdálkodási elmaradottságát és
a javítási törekvések nehézségeit megértsük, néhány szóval meg
kell emlékeznünk az ország politikai és gazdasági helyzetéről.
Magyarországot nemzetközi összefogással szabadították fel a
másfél évszázados török uralom alól a 17. század végén. Az oszt
rák uralkodó körök ekkor úgy bántak a felszabadított területiekkel,
mintha azt háborúban hódították volna meg. A nemzet ebbe nem nyu
godott bele, és ismételten fegyvert ragadott szabadságának és
függetlenségének kivívása érdekében. Thököly s Rákóczi szabadságharcai a 17. század végén és a 18. század elején lekötötték a
nemzet harci erejét, nem jutott idő, pénz a gazdasági és kultu
rális fejlődés szolgálatára. A század végén megindult reformtö
rekvések a 19. század elején már nagy lépésekkel vitték előre a
fejlődést, de 1848-ban a magyaroknak ismér fegyvert kellett ra
gadniuk a Habsburg elnyomó politika ellen.
Ami a társadalmi viszonyokat illeti, az ország még a feudá
lis korban élt, amelyből a kivezető utat éppen a reformkor eszméi
jelölték ki. Ennek legfontosabb mozzanata a jobbágyság eltörlése,
az úrbériség megszüntetése, amely nehéz átmeneti szakaszt is je
lentett egyúttal az erdőgazdálkodás történetében. A jobbágyok
faizási és legeltetési joga a földesúr erdeiben ugyanis nemcsak
Elhangzott az 1989. február 15-ei szakosztályűlésen.
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nagy kárára volt az erdőknek, hanem megszüntetésük is sok gon
dot okozott.
Magyarország gazdasági helyzetére is az elmaradottság volt
a jellemző a 19. század elején. A nagybirtokokon naturalgazdálkodás folyt, ami azt jelentette, hogy növényi és állati termékek
ben bőség volt, de a földbirtokosok mégis pénzszűkében szenved
tek. Ez megakadályozta gazdálkodásuk korszerűsítését, beruházá
sok foganatosítását. Ipar alig volt, legfeljebb a háziipar állí
tott elő különféle fogyasztási javakat, rendszerint házi haszná
latra. Ugyancsak nagyon fejletlen volt a kereskedelem, az áru
csere általában a vásárokon bonyolódott le. A fejlődést gátolta
Ausztria vámpolitikája, amelynek célja az volt, hogy Magyaror
szág lássa el olcsó nyersanyaggal az örökös tartományokat, vi
szont kénytelen legyen a drága osztrák iparcikkeket megvásárolni.
Ez a gazdaságpolitika érvényesült már Mária Terézia uralkodása
alatt, és meghatározója volt a császári rendelkezéseknek a 19.
században is.
Ezek az előzmények magyarázzák azt, hogy a magyar közvéle
mény ebben a korban eleve gyűlölettel tekintett minden német
/osztrák, Habsburg/ megnyilvánulásra még akkor is, ha az nem el
nyomó politikai rendelkezés, hanem pl. gazdasági, a fejlődést
szolgáló kezdeményezés volt.
A magyarországi erdők területéről a múlt század vége előtt
megbízható adat nem áll rendelkezésre. A század közepéről szóló
adatok 12 millió kh-t emlegetnek, de ennél valószínűleg több volt
a tényleges erdőterület. Ez ugyanis csak 20-20 %-os erdősültség
nek felelt volna meg, holott ez a szám 1884-ben 28 % volt. Az évi
fakitermelés mennyiségét /m^-re átszámítva/ 20-25 millióra be
csülték .
Ezek, az ország egészére vonatkozó adatok azonban a teljes
mennyiséget, illetve átlagot jelentenek. A kép így kedvezőnek tű
nik, de a valóságban a helyzet távolról sem volt ilyen, mert az
egyes országrészek között igen nagy különbségek voltak. Az északi
és keleti részeken nem hiányzott az erdő, a Nagy-Alföldön azonban
alig akadt. Az akkori közlekedési és szállítási viszonyok nem
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tették lehetővé, hogy a fában gazdag vidékekről faanyagot szál
líthassanak az erdőben szűkölködő területekre. Kivételt csak azok a vidékek jelentettek, amelyek vizi úton elérhetők voltak,
mert ide tutajon lehetett elegendő fát szállítani. így míg egyes
országrészeken a fa értékesítése volt a gond, addig másutt fahi
ány uralkodott.
Az erdők az ország nagy részén rossz állapotban voltak. En
nek okai a hozzáértő gazdálkodás hiánya, ami az érdektelenségre
vezethető vissza. A legtöbb földbirtokos nem sokra becsülte erde
jét, mert abból alig remélt jövedelmet. Különösen a faanyag érté
kesítésével nem számíthatott jelentős bevételre. A magyar földbirtokosok nem tartották magukhoz méltó foglalkozásnak, hogy a
birtokukon folyó gazdálkodáshoz maguk is értsenek, vagy hogy a
szükséges szakképzettséget megszerezzék.
A zalavári apátság majorsági gazdálkodásából származó bevé
telei 1783-ban 1880 ft-ot tettek ki. Ebből 1149 származott az ál
lattartásból, 240 a hamuzsírfőzésből, 158 a makkoltatásból és a
gubacsszedésből, stb. végül 29 ft / I/ a faeladásból. Az erdők hozadéka a 19. század közepén átlagosan 51 krajcár volt holdanként
/Mitth. 1856. 95.1./. Meg kell itt jegyeznem, hogy a század végén
sem volt sokkal több /57 kr.; Bedő A. 38.1./
Kedvezőtlenül hatott az erdők állapotára, különösen a kiter
melt területek felújulására az erdei legeltetés. Magyarországon
az állattenyésztésnek, főleg a marhatartásnak nagy hagyományai
voltak. Erre pedig kedvező lehetőséget éppen-az erdők nyújtottak.
Az erdei legeltetés a földesúr és a jobbágyok állatainak egyfor
mán rendelkezésre állt, és azt csak a kivételes, jól kezelt erdőgazdaságokban tudták némileg korlátozni.
A tatai Eszterházy-uradalom mintegy 58.000 kh terjedelmű er
dőségeiben a múlt század elején több mint 19 ezer háziállat /ló,
szarvasmarha, birka és sertés/ legelt, pedig itt viszonylag fej
lett színvonalú erdőgazdálkodás folyt, és az erdő felújulását
több évi elő- és utó-tilosokkal igyekeztek előmozdítani.
A fahasználatot a legtöbb helyen a rendszertelenség jelle
mezte. Az uradalmak általában a pillanatnyi szükségletnek megfe
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lelő mennyiségű tűzi- és szerfát termelték ki. Nagy gondot oko
zott a jobbágyok faizási joga, amelynek alapján az emberek sok
szor ellenőrizhetelen módon csatangoltak az erdőkben. Gáti úgy
vélekedik, hogy a földbirtokos azért sem hagyja erdejét megöre
gedni, mert abban több száradékfa akad s ennek gyűjtése miatt
járkálnak mindig a falusiak az erdőben. Inkább 20-25 éves korban
levágatja azt. A jobbágyok a fiatal erdőben kevesebb "bönge fát"
találnak.
A rendszeres, tervszerinti erdőgazdálkodást a 18. század vé
gén, a 19. század elején kezdték bevezetni nálunk az állami és egyes nagyobb magánuradalmi erdőkben. A máramarosi erdőkre nézve
már 1778-ban kimondták, hogy azokban vágásterv szerint kell dol
gozni /Zakar J. 124.1./. A selmeci bányavidékre 1807-ben mondták
ki a rendszeres erdőgazdálkodás szükségességét. A diósgyőri ura
dalomban az első német nyelvű üzemtervek 1815-ben készültek /Szilas G. _ Kolosváryné: 144.1./. A pásztói erdőkről az 1822-ik évi
káptalani gyűlésen rendelkeztek úgy, hogy az erdőket negyven vá
gásra kell osztani...stb. /Nagy D.I. 182.1./ stb.
Azok közé az uradalmak közé tartoztak, amelyeknél korszerű
erdőgazdálkodás folyt és szakképzett erdészeket is alkalmaztak: a
Herceg Esterházy-birtokok Nyugat-Magyarországon, a gr. Eszterházy-féle Tatai-gesztesi uradalom, József főherceg alcsúti birtoka,
a Károlyi uradalmak, stb.
Más országok erdőgazdálkodása - eltérő történelmi viszonyaik
nak megfelelően - egészen másként alakult. Franciaországban a ko
rai iparosodás nyomán fellépő faanyag kereslet már a 16. század
ban fenyegető volt az erdőkre nézve, de Colbert gazdaságpolitiká
jára, illetve az ő korában hozott erdőtörvény a pusztításnak ele
jét vette. Angliában a normann uralkodók szigorú erdőkímélő ren
delkezései után megindult az erdők nagymértékű túlhasználása, de
ez az ország a tengeri kereskedelem révén könnyen tudta külföld
ről fedezni - tengeri flottájának gyors ütemű fejlesztése követ
keztében - hirtelen megnövekedett szükségletét.
A német államokban a 18. század végén és a 19. század elején
az erdőgazdálkodási tudományok nagy haladást értek el. Egyes, ne-
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vés szerzők művei hivatkoznak is rájuk. Gáti is hivatkozik erre,
mikor - az ő jellegzetes kifejezés módján-a következőket írja:
/Az erdészettudomány/

a Burkusoknak tudománya vagyis kidol

gozása; mely egész systemába szedve Burgsdorftól 1788-ban látott
első világosságot..." /Tud. Gyűjt. 1831. márc./. Greiner is úgy
vélekedik, hogy az erdészettudomány bölcsője Németországban rin
gott. /Beitráge, 1.1./. Megemlíthetjük itt Mosert, Jakobit, Zanthiert, Göchhausert, Meurert, Trunk-ot, mirrt a leginkább ismert
német erdészeti teoretikusokat. Utolsónak korszerű, átfogó munká
ja 1788-ban jelent meg Freiburg in. Br.-ban.
Magyarországon az erdőkkel kapcsolatos problémáknak egyik
okát a kortársak megfelelő erdőtörvény hiányában, továbbá a meg
levőnek is elégtelen hatályosulásában látták. Az 1791. évi LVII.
te. csupán az erdők pusztításának megakadályozásáról intézkedik,
amely téma a következő, 1807. évi, az erdők fenntartásáról szóló
XXI. tc-nek is egyik fő tárgya. De se egyik, se másik nem tartal
mazott megfeleld rendelkezéseket annak érdekében, hogy az erdők
ben a rendszeres, ésszerű erdőgazdálkodást biztosítsa. Az erdők
pusztítása miatt tehető intézkedés, a zár alá helyezés, csak utó
lagos volt, nem lehetett alkalmas az erdők pusztításának megelő
zésére, és - a kortársak állítása szerint - alkalmazására csak igen ritkán került sor.
A hátramaradottságnak további okát a szakképzett erdészeti
személyzet hiányában,' illetve csekély számában kell keresnünk. Ez
is olyan kérdés, amellyel már a kortársak is tisztában voltak. A
földbirtokosok által alkalmazott "jáger"-ok, nagyobb része német
vagy cseh származású volt. Gáti szerint ezek olyan személyek völtak, akik saját hazájukban nem állták meg helyüket. Nagy baj volt,
hogy ha még jól képzettek is voltak, nem ismerték a magyarorszá
gi viszonyokat. A magasabb képzettségű és az erdészeti irodalom
kérdésében is megszólaló szakembereknek meg szemére vetették,
hogy nem is tudnak magyarul. így szakmai megnyilatkozásaik termé
szetesen falrahányt borsó voltak. Az egyszerű jágerok pedig gyak
ran közönyösen viselkedtek ezekben a kérdésekben, mert szakmájuk
igazi gyakorlására gazdájuknak az erdők ügyével kapcsolatos nemtörodömsege miatt nem sok lehetőségük nyílt. Javító szándékuk
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megnyilatkozásaik nem találtak meghallgatásra s így lassan elfá
sultak. Többnyire csak a földbirtokos vadászati szenvedélyét kel
lett szolgálniuk. /Rowland, W. G.L. 1864./
Az erdészeti szakoktatás is hasonlóan szomorú állapotban
volt a 19. század elején hazánkban.
A Liptóújváron 1796-ban alapított erdészeti szakiskola másfél év
tizedes működés után megszűnt. A keszthelyi Georgikon keretében
nem sokáig folyt erdészeti oktatás. Hasonló sors érte az. Esterházy-uradalom részére erdészeket képző kismartoni oktatást. Csupán
felsőfokon folytatódott a szakmai képzés Selmecbányán, de itt az
oktatás nyelve német volt, és évente igen csekély számú szakember
fejezte be itt tanulmányait, úgyhogy a szakember szükségletet ez
messze nem fedezte.
Ezzel függőt össze, hogy nem volt nálunk erdészeti szakiro
dalom. Ami az erdészet érdekében megjelent, német nyelvű írás
volt és részben külföldiektől származott.
A felsorolt bajokból a kivezető utat, a fejlődés irányát alapve
tően két szempont vezérelte: a szakmai fejlődés és a magyar nyel
vűség. A legnagyobb gond az volt, hogy a 19. század elején - kö
zepén ezt nem lehetett meg megvalósítani, mint ahogyan a magyar
nyelvű erdészeti szakoktatás feltételei sem voltak ekkor még meg.
Az erdőgazdálkodás korszerűsítésére irányuló törekvések első
lépését az jelentette, hogy a magyar irodalomban foglalkozni kezd
tek az erdészet ügyével. Ezt részben oktató, ismertető célú írá
sok, másrészt a magyar erdők pusztulására, az erdőgazdálkodás el
maradottságára figyelmeztető cikkek megjelenése jelzi. Utóbbiak
szerzői egyidejűleg a követendő utat, a hibák kijavításának mód
jait is megjelölték. Ezek többsége erdész volt, mégpedig idegen
ből ideszármazott szakember, aki gyakran magyarul sem tudott, de
látta az itteni erdőgazdálkodás elmaradottságát és segítő szándék
kal hangott adott aggodalmának a magyar erdők jövőjét illetően.
Ilyenek voltak: W. Rowland, Smetaczek, J. Hubény, J. Jüraszek,
J. Kiing, J. Herfurth, L. Greiner és mások.
Akadtak azonban magyar emberek is köztük, akik közül elsősorban
Gáti Istvánt kell megemlícenünk, aki földmérő és jogász volt és

- 57 elsők között emelte fel szavát a magyar erdők leroínlott állapota
miatt.
Tulajdonképpen a magyar gazdasági irodalom szárnyai alatt
jelentkezik először az erdészeti szakirodalom. Nagyváti János
"Szorgalmatos mezei gazda" című könyvében szentel egy terjedelmes
részt az erdőknek. Ez az első ilyen magyar nyelven megjelent mun
ka, amelyet az oktató művek közé kell sorolnunk. Erdészeti szakfolyóirat ebben az időben még nem létezett, ezért az erdőgazdál
kodás kérdésével foglalkozó cikkek a Tudományos Gyűjtemény, a Me
zei gazdák barátja és a Magyar Gazda hasábjain jelennek meg a
szabadságharc előtti időben. Itt Gáti István jár elől, aki a Tu
dományos Gyűjteményben már 1820-ban publikál egy cikket "Az er
dők régi és mostani állapotjárói, pusztulásának okairól és hogy
miképen lehetne különösen a községek és magános személyek közös
erdei pusztulásának eleit venni?" Ebben utal azokra a nagy erdőirtásokra, amelyeket egyes helyeken az erdőfelújulásra tekintet
nélkül hajtottak végre. Végül leírja az erdőfenntartás legfonto
sabb elveit. Ugyanezen folyóirat 1831. évfolyamában megjelent
"Erdőmívelési értekezés" című tanulmányában már mélyebben elemzi
azokat az okokat, amelyek a magyar erdők silány helyzetéhez vezet
tek. Kiemeli, hogy a törvények nem nyújtanak, kellő védelmet 'az
erdőpusztítások megakadályozására.
1842-ben a Magyar Gazdasági Egyesületben Erdészeti Szakosz
tály alakult. Gáti István ebből az alkalomból tartott előadásában
a "Hazai erdészetünk múltja, jelene és jövendőjé"-vel foglalko
zott. Ebben megmagyarázza a sárjerdőgazdálkodás hátrányát, hibáz
tatja a jobbágyok erdei legeltetését és faizási jogát, amelyek
szintén okozói az erdők pusztulásának.
Gátit - aki rendkívül sokoldalú tevékenységet fejtett ki a föld
méréstől kezdve a pénzgazdálkodási kérdések tárgyalásáig - 1848ban megválasztották az Erdészeti Szakosztály elnökévé. Közben
részt vett abban a vitában, amely egy új erdőtörvény megalkotását
célozta. Ebben az időben írnak erdészek is ezekről a kérdésekről,
így pl. Hubény a "Honi erdők mostoha állapotjárói", Greiner L.
arról a kérdésről, hogy biztosítva vannak-e erdeink a mostani
törvények által a kipusztítás ellen, J. Jüraszek "Korirat a ma
gyarországi erdők silány állapotáról" Pest., 1846.
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Verner S., váradi erdőmester "Korszerű figyelmeztetés az erdők
veszedelmére, s közelgő romlására" amelyek a Magyar Gazda hasáb
jain jelentek meg ezekben az években. Ez a folyóirat közölte
1844-ben Liebich, prágai egyetemi tanárnak eszmefuttatását arról,
hogy "Mit kell Magyarhonnak erdőségeire nézve tenni?"
A magyar földbirtokosok, mint említettem, többségükben nem
sokat törődtek az erdőgazdálkodás kérdéseivel, de szerencsére
voltak kivételek is. így pl. br. Prónay Kálmán az "Erdő-mívelést
tárgyazó javallat"-ában a Tudományos Gyűjtemény hasábjain /1826/
fejti ki nézeteit arra nézve hogyan lehetne az erdők kezelését
megjavítani. Ebben a szerző, mivel tapasztalta, hogy

Hazánk

ban az erdők nagy rendetlenségben vannak..." kifejti, hogy nem
elégséges azokat "növésekre nézve vágásokra osztani1) hanem mint a
kerteket, művelni kell. A 11. pontban foglalt javaslat elsősorban
az erdei legeltetések kérdésével foglalkozik, amely állandóan
visszatérő probléma, nemcsak ebben, hanem a későbbi időkben is.
Az állattenyésztéshez nem csupán a parasztoknak, hanem az egész
országnak fontos érdekei fűződnek, ezért a marhákat minden erdő
ből egyszerre kitiltani természetesen nem lehet, de a fiatalosok
védelméről az erdő jövője érdekében mégis gondoskodni kell.

Ugyanebben az évben jelenik meg az említett folyóirat hasáb
jain Jánik Ferencnek, a Murányi uradalom erdőmesterének "A honi
erdőgazdaság rajza" című cikke, amelyben az erdőgazdálkodás elma
radottságának okait elsősorban a szakképzett erdészek hiányában
látja, akárcsak Gáti. Az idegen erdészek nincsenek tisztában a
hazai viszonyokkal, és ezért jó erdőgazdasági tervet sem készít
hetnek. A vármegyéknél kellene egy vagy két erdészt alkalmazni,
akik magyar származásúak legyenek. Szükség volna legalább egy er
dészképző intézetre. Minden megyéből küldjenek egy rátermett ta
nulót Selmecre, olyant, aki a német nyelvet valamelyest beszéli.
Szükség volna egy Országos Erdei Felügyelő Bizottság felállításá
ra is.
Ezek az irodalmi megnyilvánulások adhatták meg az ösztönzést
a Magyar Gazdasági Egyesületnek arra, hogy kidolgoztassa egy er
dőtörvény-tervezetét , amelyet azután a Magyar Gazda hasábjain
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1846-ban közzé is tettek. Rendkívül figyelemre méltó az előter
jesztés bevezetője is, amely hangsúlyozza, hogy az erdőknek kör
nyezetvédelmi szerepe sokkal fontosabb, mint a belőlük nyerhető
fa értéke.
A tervezetben megnyilatkozó legfőbb törekvések az erdőgazdál
kodás kötelezővé tétele, az úrbéri faizás és legeltetés megszün
tetése az erdőn kívüli fásítások előmozdítása, az erdészeti szak
képzés megindítása, végül az erdők és az erdőgazdálkodás büntető
jogi védelme.
A tervezet feletti vita során két különböző irányzat alakult
ki. Az egyik - amelyet az erdészek képviseltek - az erdőket az egész ország -közös javaként fogta fel, és ennek megfelelően tág te
ret kívánt biztosítani azok védelme érdekében az állami beavatko
zásnak. Eszerint a közjó érdekében az államnak az erdők kezelésé
be is be kell avatkoznia és a földbirtokost a szakszerű erdőgaz
dálkodásra törvény által is köteleznie.
A másik-amelyet a földbirtokosok, különösen az arisztokrácia
vallott - a magántulajdon tiszteletben tartását tekintette fonto
sabbnak, és csak annyit ismert el megvalósíthatónak, hogy az er
dők pusztításának megakadályozására lehet és kell rendelkezéseket
hozni. E felfogás szerint a törvény egyik alapelve legyen az,hogy
az állam a magán erdőbirtokosok gazdálkodásába soha nem avatkozik
be. Gr. Andrássy György volt ennek a nézetnek a legerőteljesebb
szószólója, véleményének a Magyar Gazda hasábjain is hangot adott
/1846. 94-95. sz./.
Gr. Széchenyi István figyelmét sem kerülte el az a körülmény
hogy nálunk nem ^becsülik az élőfát és nem takarékoskodnak a fa
anyaggal. Pedig "élő fát kivágni, legyen fiatal, legyen vén, va
lódi gyilkolás... mely a közneheztelés legszigorúbb bélyegét ér
demli." Angliában már régen a kőszenet használják fűtésre a fa
helyett. Eszmefuttatását azzal fejezi be, hogy

hadd éljenek

a fák, s hadd jöjjön napvilágra a kőszén", ami nálunk is találha
tó a föld alatt kellő mennyiségbe. /Pesti por és sár 124.,127.1./
Az erdőtörvényt azonban ekkor még nem sikerült tető alá hoz
ni. Az a nagyszabású társadalom átalakítási folyamat, amely ebben
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a korban megindult sokkal jobban lekötött minden erőt, semhogy
egy erdőtörvény megalkotásáig az országgyűlés eljuthatott volna.
A Szabadságharc leverésével az ország gazdasági és kulturá
lis életének fejlődése fennakadt, de az erdészet terén az 1850-es
évek mégsem teltek el teljesen haszontalanul. Igaz ugyan, hogy a
császári pátenssel 1858 január 1-jével életbeléptetett osztrák er
dőtörvényt Magyarország sohasem fogadta el, mert az elnyomó oszt
rák kormányzással szemben már csak a passzív ellenállás maradt
meg a nemzet számára.
Az igazság érdekében azonban el kell ismernünk, hogy az oszt
rák erdőtörvény a maga korában korszerűnek, "modern"-nek nevezhe
tő, és nagy mértékben szolgálta az erdők, az erdőgazdálkodás ér
dekét. De mivel ezt, mint idegent az ország, a magyar erdőbirto
kosok elutasították, nem érvényesülhettek azok az üdvös és vég
eredményben a magyar erdők érdekét szolgálni alkalmas rendelkezé
sek sem, amelyeket ez a törvény tartalmazott.
Hasonló sors érte a vadászati jog rendezésére irányuló tö
rekvéseket, mert a korszerű vadászati törvény meghozatalára ké
szült tervezet nem került az országgyűlés elé. Pedig az akkor ha
tályos jogszabály a nemesség szabad vadászatára volt alapítva, amely sem a reformkor társadalmi, sem a korszerű vadgazdálkodás
követelményeinek nem felelt meg.
A háborús idők és a háború nyomában kialakult jogbizonytalanság
sokat ártott az erdőknek és a vadállománynak.
A Szabadságharc leverése után megakadt ugyan az erdőgazdál
kodás fejlődése, de az erre irányuló erőfeszítések az elnyomatás
éveiben sem szüneteltek. 1851 június 30-án Esztergomban megalakult
az üngarischer Forstverein, amely Pozsony székhellyel és idegen
származású személyek vezetésével igyekezett a magyar erdőgazdál
kodás fejlesztését szolgálni. 1854-től kezdve megjelentette a
"Mittheilungen des Ungarischen Forstvereins" című folyóiratot né
met nyelven negyedévenként. Az egyesület az ország különböző vi
dékein vándorgyűléseket tartott minden évben, szakmai tapasztala
tokat igyekezett átadni és más eszközökkel is a magyar erdészet
ügyének szolgálatán fáradozott. Működését a magyar társadalom
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többsége azonban nem nézte rokonszenvvel, mert ebben is a gyűlölt
osztrák elnyomó politika megnyilvánulását látta.
Megint úgy látszott, hogy a reformtörekvések két sarkalatos
célját: az erdészet szakmai színvonalának emelését és a magyar
erdészet megteremtését nem lehet egyszerre megvalósítani. Ez azon
ban csak a kor elfogult /jogosan elfogult!/ szemléletében látszott
így. Igaz, hogy az esztergomi alalkuló gyűlésen a szónokok németül
beszéltek, hogy a megalapított lap német nyelvű volt, de magyar
érdekeket szolgált! Az a lelkesedés, amely az alakuló közgyűlés
jegyzőkönyvéből sugárzik, a fontosabb határozati javaslatok egy
hangú megszavazásánál "éljen, éljen!" /így magyarul/ felkiáltások
a "Mittheilungen" magyar nyelvű megjelentetésére tett ismételt erőfeszítések jelzik, hogy az egyesületben kezdettől fogva magyar
szellem uralkodott.
A "Mittheilungen" szerkesztősége már a meginduláskor /1854ben/ felhívást bocsátott ki a lap magyar nyelvű megjelentetése
céljából előfizetési szándék bejelentésére. A felhívásra mindöszsze 88 igénybejelentés érkezett. Ezért a következő évben a lap a
felhívást megismételte /1855. III.sz./. A felhívás eredményéről
nem értesültünk, de aligha lehetett az elsőnél kedvezőbb. Ennek
oka pedig a magyar közönség közömbössége, az írás, a betű iránti
ellenszenve volt. Ezt igazolja az a körülmény, hogy a magyar nyel
vű Erdészeti Lapoknak 1864-ben is csak 158 előfizetője jelentke
zett az Egyesület 732 tagja közül. /Kolossváryné, 1968., 47.1./
Ami pedig a Forstverein vezetőit és a "Mittheilungen" hasáb
jain publikáló idegen nyelvű szakembereket illeti, ezek a magyar
erdészet érdekében írtak és cselekedtek, Magyarországot hazájuk
nak vallották. Nem teljesen rajtuk múlt, hogy a magyar közvéle
ményt, elsősorban a magyar erdőbirtokosokat nem tudták megnyerni.
Ezekre a körülményekre mutat rá E. Helm a "Mittheilungen" 1862.
II. számában. Ha az Egyesület nem is ért el elegendő eredményt,
ez az élet minden területén kedvezőtlenül ható politikai viszo
nyok számlájára írandó - érvel. Ebben a cikkben Helm tulajdonkép
pen Divald Adolfnak a Vadász - Vesenylap 1861. évfolyamában
megjelent vádaskodásaira válaszol. A Forstverein e célra kikül
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dött bizottsága már 1857-ben javasolta az alsófokú erdészképzés
megvalósítására erdésziskola létrehozását. Ebben az oktatás nyel
ve csak addig lenne német, amíg a magyar erdészeti szaknyelvet
kialakítják s azon megfelelő tankönyvet lehet majd írni. Helm ezt
is megírja Divaldnak arra a vádjára, miszerint A Forstverein "akadályozta" a magyar erdészeti szaknyelv kialakítását. Helyesen
mutat rá Helm, hogy a bajok valódi oka az érdeklődés hiánya, a
részvétlenség.
Ha nem is volt igaza Divaldnak a Forstverein-nel szemben fel
hozott vádakban, mégis az ő, valamint Wagner Károly nevéhez fűző
dik a magyar erdészet, a magyar nyelvű erdészeti folyóirat, a
nyelvében is magyar erdészegyesület megteremtése. Igaz, egyéb kö
rülmények is kedveztek ennek. Az absolutismus kora a vége felé kö
zeledett, a közvéleményben is megjelenik az uralkodóházzal való
kibékülés gondolata. Közben a gazdasági viszonyok is megváltoznak.
Vasútvonalak épülnek, megindul a forgalom, és bekapcsolódnak az
ország vérkeringésébe távoli vidékek is. Fellendül a fakereskede
lem. De az erdészet vonalán is sok egyéb történik: a selmeci aka
démián már magyar az oktatás nyelve, kezd kialakulni a magyar er
dészeti szaknyelv. így azután logikus kívánság, hogy a Forstverein-ből Erdészeti Egyesület, a Mittheilungen-ből Erdészeti Lapok
legyen. Végeredményben a reformkor erdészeti törekvései a múlt
század 60-as éveiben valósultak meg, s csak egy korszerű erdőtör
vény hiányzott ahhoz, hogy a kor színvonalán álló erdészeti kultú
rát teremtsünk meg.
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BARANGOLÁS A KARANCS - MEDVES ERDEIBEN X
Dr. Fancsik János

Nagy megtiszteltetést jelentett számomra, hogy dr. Kovács Já
nos - régi barátságunk alapján s "Vallomások a Karancs - Medves
vidékéről" című, két éve megjelent kis kötetem nyomán - megkért,
hogy az Erdészettörténeti Szakosztály Szécsényben rendezett öszszejövetelén színes diavetítéssel hívjam meg a jelenlévőket egy
barangolásra a Karancs - Medves erdeibe.
Mint laikus, nagy megilletődöttséggel jöttem a számomra min
dig tiszteletet parancsoló /és gyakran irigyelt/ zöldruhás társa
ságba. Szakismereteim híján fel sem merült bennem, hogy erdészeti,
erdészettörténeti szakmai kérdéseket érintő előadást tartsak. Ami
re vállalkoztam, az csupán a tájegység hangulatának felvillantása
lehet. Erre erdőjáró mivoltom, a környék elég alapos ismerete és
az évek során készített színes diaképeim bátorítanak. S persze an
nak reménye, hogy az erdőt - esetleg más indítékok alapján, más és
más módon -, de mindannyian szeretjük. Szeretünk róla beszélni, sze
retjük képeken is látni, de legnagyobb öröm, ha benne tartózkodha
tunk.
Számomra az erdő maga a természet egyik legnagyobb csodája.
Mennyi titkot és mennyi értéket rejteget! Egy néhány hektárnyi szán
tó, legelő vagy egy eróziószabdalta kopár domboldal pillanatok alatt áttekinthető, de ha ugyanazt a területet erdő borítja, az már
susog a szélben, az évszakok szerint változtatja színét, lombjának
sűrűségét. A fák ágvilláiban, odvaiban madarak fészkelnek - rájuk
talán egy nyest leselkedik. A cserjeszint bokrai s a fák, a bokrok
alatti, lágyszárú növények, virágok szintje más és más életközössé
gek színterei. És minden összefügg mindennel. A lomb függ a talaj
tól, a talaj a lombozattól, a gomba a gyökértől, a rovarvilág a fák
állapotától. Hajnalban és napszálltakor tobzódik az élet az erdőben,
a nappali hőségben viszont minden moccanatra, hűs rejteken pihen az
Elhangzott az 1989. október 24-ei szakosztályűlésen.
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élővilág. Vidám hangulatú az erdő, amikor a napfény viliódzik a
lombok között, méltóságteljes, amikor a napokig tartó őszi eső vé
gig csurog a vetköződő fák derekán s varázslatos, amikor zúzmará
tól roskadoznak a terhüket cipelni alig tudó faágak.
Csodálom a hatalmas kiterjedésű magashegységi ősfenyveseket,
nagyon szeretem az alföldi akácerdőket, vagy a folyókat kísérő ár 
téri erdőket, de számomra legszebbek - nyilván elfogult vagyok középhegységeink változatos erdőfoltjai.

Itt a patakparti égerest

hamarosan felváltja egy gyertyános-tölgyes, vagy fenyves, esetleg
akácos. Az összefüggő erdőfoltokat tisztások, hegyi kaszálók, virá
gos rétek, ligeterdők, fás legelők szakítják meg. A déli verőolda
lak cseresei és az északi oldalak bükkösei szinte átmenet nélkül
találkoznak egy-egy hegygerincen. És itt az erdők különböző pers
pektívákból is láthatók. Más az erdő, ha ösvényen lépdelve "ember
távlatból" érzékeled, s megint más, ha egy sziklacsúcsról,
távlatból" tekinthetsz végig az erdők tetején.

"madár

/Pontosan nem emlék

szem, hol olvastam, de ilyenkor mindig eszembe jutnak a nagyjából
talán így hangzó verssorok:

mily szép ez a nyári erdő. Olyan

sűrű, olyan kemény, elmehetnék a tetején./ A folytonos szépség is
megszokottá válhat,

így az erdő is egyhangú lenne, ha nem szakíta

nák meg tisztások, nyiladékok, kilátóhelyek. Ezekről elgyönyörköd
hetünk a körülöttünk elterülő tájban, melynek talán legmeghatáro
zóbb formálói az erdők. Kiterjedésük,

faállományuk jellege, az er

dőfoltok alakja, az erdőszegélyek vonala, életkoruk, sűrűségük s
évszakonként változó színeződésük adja a táj hangulatát.
A mai erdőkben járva, s látva a lábon elszáradó fák

sokasá

gát, a fákon lévő és a már lehullott száraz ágak, gallyak csábító
"kínálatát", arra gondolok, hogy talán nem használjuk ki az erdeinkben rejlő értékeket. Gyerekkoromben csemetét gondoztunk, makkot
gyűjtöttünk azért, hogy téli tüzelőnek való hulladékfát gyűjthessünk. Nyár végén már csak a várostól nagyon távoli erdőrészekben
tudtunk egy-egy hátra való köteget összeszedni. Mai energiaigényes
világunkban pedig az erdőn maradnak és ott korhadnak el egész fa
törzsek, szétfűrészelt rönkök, a vastag ágakról, rudakról nem is
beszélve. És nem a megközelíthetetlen szurdokok, vagy meredélyek
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otthagyott faanyagára gondolok, hanem a közelítő utak mentén, vagy
azokon talán éppen keresztben elfekvőkre! Egyébként ezektől a dózerutaktól is jobban kellene kímélni az erdőt. Kihasználatlanságuk
és elhanyagoltságuk megkérdőjelezi létük indokoltságát.
Tudom, hogy kívülállóként könnyebb kritizálni s ismerem az er
dőgazdálkodás nehézségeit, munkaerőhelyzetét is. Mégis el kell d o 
hognom itt is, hogy a kitermelés során jobban kellene figyelni a
turistautak, erdei ösvények kíméletére. Talán elvárható lenne, hogy
éppen az erdei munkások ne hagyjanak maguk után annyi szemetet,
olajos flakont, nejlonzacskót,

levedlett gumikerekeket.

Azt is nehéz elfogadni, hogy a tölgypusztulás elleni egyedüli
védekezési mód - a beteg fák minél előbbi eltávolítása az állomány
ból - miért nem valósul meg. Nyilván a munkaerőhelyzet miatt. De
végképp érthetetlen, hogy a gyérítés során kivágott egészségesek
helyett miért maradnak ott a betegek. Nem az erdészetet hibáztatom
és általában, hanem azt a szemléletet, amely milliárdokkal dotálta
évtizedeken át az energiapusztító és veszteségeket halmozó ágazato
kat, s messze értéken alul kezelte az egyedüli megújítható energiaés nyersanyagforrást jelentő erdő- és fagazdálkodást. Miért sokkal
kisebb az erdőn hasznos munkát végző dolgozó bérben is kifejezett
társadalmi megbecsülése, mint például /igaz, önhibáján kívül/ a b á 
nya mélyén iszapot, sarat lapátoló bányászé? Remélhetjük-e, hogy
az elkövetkező évek során értékes munkaerő áramlik az erdőgazdálko
dásba?
Gyerekkoromban ismertem a k ö r n y é k ü n k b e n takaros erdészháza
kat, melyek legtöbbjének már a nyomai is eltűntek, s a szerényebb
küllemű "kerüllő házakat".

/Mifelénk így, két "l"-el mondtuk az er

dőkerülőt./ Nem hiszek abban, hogy az ilyen-olyan társadalmi erdei
szolgálatok helyettesíthetik az erdők védelmét hivatásszerűen ellá
tó, hatósági jogkörrel felruházott erdőkerülőket: hemélem ismét d i 
vatba jön még az a szokás, hogy az erdészek is közelebb költöznek
a kultúra olyan áldásaiból, mint a jó minőségű út, közművek, a g y e
rekek számára az iskola elérhetősége.
A zsörtölődést abbahagyva induljunk el egy kiadós erdei sétára.
Ismerkedjünk a "Palóc Olimposz" nagyobb kiterjedésű, a vadaknak jó
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rejteket nyújtó erdőségével, az itt található vadfajokkal /gím
szarvas, muflon, vaddisznó/, a sok szép, védett vadvirággal /ta
vaszi csillagvirág, tavaszi hérics, kankalin, fekete kökörcsin,
bíboros kosbor/, gyönyörködjünk a tavaszi égbolton köröző egerész
ölyvek nászrepülésében és tekintsük meg a Kápolnahegy középkori
rommaradványait. Vessünk egy pillantást az erdők övezte Salgótar
jánra, a vulkán-embrió Baglyaskőre, a város fölé magasodó Pécskőre és a körülette elterülő Nagyerdőre.
Azután merengjünk el a salgói vár romjain letelepedve törté
nelmi múltunk emlékein, csengjenek fülünkbe Petőfi "Salgó" című
költeményének gyönyörű sorai, a szomszédos Somoskő várára pillant
va pedig gondoljunk Losinczy Annára és Balassi Bálintra. A Medves
hatalmas bazalt fennsíkja és a körülötte őrködő vulkáni csúcsok
láttán s a kőzetek részleteit is megtekintve lelki szemeink előtt
lejátszódhatnak a két millió évvel ezelőtti, felszínformáló, hamut,
füstöt, tüzet okádó vulkáni események.
A Salgó csúcsáról a völgyekben megülepedő ködpára fölött tisz
tán látható az Alacsony- és a Magas-Tátra hófödte vonulata, vele
ellentétes irányban pedig a Mátra gerince. Ismerjük meg e vadregé
nyes táj gazdag madárvilágát /erdei szürkebegy, gyurgyalag, kar
valyposzáta, tövisszúró gébics, vízirigó, lappantyú/, és néhány nö
vényritkaságát: ikrás fogasir, tarka nőszirom, leánykökörcsin, für
tös bodza, kontyvirág. Gyönyörküdjünk a pelyhesen kibomló tavaszi
rügyekben, a nyári és nyárvégi termésekben: az erdei szamócában, a
fekete szeder fénylő bogyóiban, a gombákban; a tűzpiros galagonyá
ban, a hízott makkokban, a vadkörtefák, bükkök őszi pompájában. És
nézzünk meg néhány jellegzetes öreg fát, melyek mindegyike egyéni
ség, üzenetet hordoz számunkra több emberöltő távlatából s valószí
nűleg utódainknak is hírt ad majd rólunk.
Végezetül - mivel ez az írásos összefoglaló nem pótolhatja a
vetített képek hangulatteremtő hatását -, tegye meg ezt helyettem
Áprily Lajos "Szeret az erdő" című verse:
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Engem az erdő véd s szeret,
utaimon erdők kisértek:
bükkök, gyertyánok, égerek,
tölgyek. Fenyők is. Égig értek.
Most is, hogy visszagondolok
hajdani erdeim sorára,
a hegy felől gyönyörűen
zúg bükkös erdőnk orgonája.
S ha majd mélyebbre költözöm,
érzéstelen rommá omoltan,
egy hang közelről súgja még:
Én. is az erdő fája voltam.
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MAGYARORSZÁG LEGÖREGEBB "FÁJA", AZ IPOLYTARNÓCI
ÓRIÁSFENYŐ^

Márton Ferenc

A Bükki Nemzet.i Park keretében működő Ipolytarnóci Termé
szetvédelmi Terület 513 hektárán a miocén földtörténeti korból
származó, mintegy 22 millió évvel ezelőtti életteret /az akkori
földfelszín egy darabját őrzünk/ az ősélet nyomaival. A legfon
tosabb nyomok a következők:
- cápafogak
- levéllenyomatok

- kövült és opálosodott fatörzsmaradványok
- a hajdani faunát alkotó állatok lábnyomai
- vízfodrozta hullámbarázdák, dagonyteknők.
A felsorolt értékek rövid ismertetése megtalálható a "Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára" 196., Ipolytarnóc-Ősmaradványok /2.
kiad. Bp., 1989./ című kiadványban így csak egyet, a kövült óriás
fenyőt írnánk le részletesebben.
Az ipolytarnóci őslénytani leletek kutatástörténete ott kez
dődött, amikor 1836 őszén idős pásztorok megmutatták Kubinyi Fe
rencnek azt a hatalmas kövült fatörzset, melyet a gyertyán törzsé
hez való hasonlatossága miatt "Gyurtyán-kőlóczának" neveztek.
Kubinyi Ferenc /1796-1874/ vidafalvi földbirtokos, Nógrád me
gyei képviselő, az 1832, 1846-os pozsonyi országgyűlésen, majd
1861-ben Pesten. Paleontológus, politikus, a szabadságharc és Kos
suth személyes híve. A természettudományi társulat alapító tagja,
a konstantinápolyi Corvinák tanulmányozója és egyik hazaszállító
ja, a Magyarhoni Földtani Társulat egykori elnöke. A magyar nyelvű
népiskolák létrehozásának fáradhatatlan harcosa, az Auróra szépiro
dalmi zsebkönyv megjelentetésének kezdeményezője. Indítványára sza
vazta meg az országgyűlés a Nemzeti Múzeum épületének felépítését
és a gyűjtemény megalapozását a Jankovich Miklós-féle. gyűjtemény
X Elhangzott az 1989. október 24-ei szakosztályűlésen.
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megvásárlásával. Az Akadémia 1840-ben levelező, 1858-ban tiszte
letbeli tagjává, és amikor megalakul a Matematikai és Természettudományi Bizottság, első elnökévé őt választotta. A világosi
fegyverletétel után halálra, majd ezt módosítva várfogságra és
teljes vagyonelkobzásra ítélték.
Az őslénytan fáradhatatlan kutatójaként érkezett Ipolytarnócra. A hatalmas méretű kövült fatörzs látványa lenyűgözte és a ku
tatás elindítására sarkallta. 1839-ben a fatörzs két darabját kiásatta s negmérette.
A vastagabbik végét nem ásatta ki teljesen, de így is 9 öl hosszú
ságot és 4 láb vastagságot mért /122 cm/ a vastagabbik végén, és
3 1/2 láb /107 cm/ vastagságot a vékonyabbaik végén. A 9 öles da
rabot követte egy 7 öl hosszúságú, amely darabokban hevert a vízmo
sásban és egy 6 öles darab a vízmosás rézsűjében. Összesen 22 öl
/41,71 m/. A 9 öles darabot visszatakarták, a 7 öles darabokat
széjjelhordták, a 6 öles darabot Kubinyi 1840. október 6-án Losonc
ra szállíttatta.
Kubinyi a kövült fát a párhuzamos rostok és az azokon közbe
eső harántékos rovások"alapján tölgynek vagy csernek vélte. Mint
jelentős felfedezést a világ egyik legnagyobb tudósa és természet
vizsgálója tiszteletére: Humboldt óriás kövületnek, "Petraefactum
giganteum Humboldti" nevezte el.
Felfedezéséről 1839-ben Besztercebányán számol be a Magyar Orvosok
és Természetvizsgálók vándorgyűlésén. 1842-ben cikke jelenik meg
az ipolytarnóci óriás kövült fáról és környékéről.
1853-ban Magyarország és Erdély képekben c. munkájában szá
molt be a jelentős természeti értékről.
Dr. Szabó József egyetemi tanár 1864-ben április 2. hetében járt
a területen. Megmérte a Forgách gróf által akkor már teljes hoszszában kiásott fa hosszát. így a vastagabbik vége 11 1/2 öl, az
árokban 7 öl, a vékony vége 6 öl. Összesen 24 1/2 öl = 46,3 m.
46,3 m hosszúságot mért Szabó József, de ő még nem láthatta
azt a darabot, amely ma a csarnokban van, melynek hossza 8,4 m.
így amit eddig megmértek valaha is a törzsből 54,7 m hosszúság. Az
általunk számított élő magasság 92-95 m lehetett. Tőben a kerülete
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8 m volt, az átmérője 255 cm.
Mi a sorsa a fának a felfedezéstől?
1840. okt. 6 .

Kubinyi Ferenc 6 öles darabot Losoncra szállíttat.

1840-1864.

a 7 öles darabot széthordják.

1865-1866.

a 11 1/2 öles darab fölé a Nemzeti Múzeum boltoza
tot építtet.

1899.

a boltozatot megrongálják, az ajtó hiányzik.

1900.

a boltozat fele beomlott, a fa védetlen.
Dr. Tuzson János erdőmérnök, a Selmecbányái Erdészeti és Bá

nyászati Akadémia tanára 1900 tavaszán, Kondor Vilmos erdőtanácsos
kíséretében felkereste a kövült fatörzset azzal a céllal, hogy meg
állapítsa a fa faját. Magával hozta Böck Hugót, az Akadémia Bányá
szati Tanszékének geológusát, a földtani viszonyok meghatározására.
Tuzson részletes vizsgálatot végzett, mikroszkopikus metszeteket
készített és megállapította, hogy a hatalmas kövült fa sem az ed
dig ismert fosszilis fafajokkal, sem a recens fajokkal nem mutat
azonosságot.
A szövet-szerkezet a Pinus félékhez hasonlít a legjobban az
összehasonlító vizsgálat alapján, ezért Pinus tarrióciensis névvel
jelölte, ő az, aki a világon elsőként a kihalt fafajokat a recens
fafajokhoz való hasonlatosságuk alapján javasolta megnevezni. E
vizsgálat idején a helyi erdészek /Kondor Vilmos és Virlics Gyula/
mutatták meg a kövült fatörzs mellett felszínre került lábnyomokat,
miután nem tudták azonosítani a területen élő vadfajok nyomaival.
A szenzációs leletek alapján a két neves- tanár tovább vizsgá
lódott és megállapították, hogy a kövült fatörzsön és a lábnyomo
kon kívül jelentős növénylenyomatok is vannak a lábnyomos kő alatt,
így a komplex őslénytani leletelőfordulás jelentősebb minden eddi
ginél. Tuzson János felhívta a figyelmet, hogy a kövült fatörzs
választ ad az egykori időjárásra is.
1944. jan. 15.

11 kh területet a leletek védelmére védetté nyil
vánítanak.

1954.

50 ha-ra bővítik a védetté nyilvánított terüle
tet, és területcserével az állami erdészet keze
lésébe került a teljes védett terület. Beton-
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keretbe helyezett rácsos ajtóval zárták be a pincét.
1962.

Állandó őrt biztosít az Országos Természetvédelmi Ta
nács az erdőgazdaságnak a terület védelmére. A védelem
nem sok eredménnyel jár.

1974.

Az Országos Természetvédelmi Hivatal gondoskodik a véde
lem megszervezéséről. Megvásárolja a területet, kiépíti
a bemutatást biztosító védelmi berendezéseket. Állandó
személyzettel megoldódik a terület védelme és a vendégek
kalauzolása.
Ezzel vette kezdetét az értékek hatékony védelme.

Végül néhány felmérési rajzon szeretnénk szemléltetni a kövült
fa méreteit és felmérésének, védelmének adatait.
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VÁLOGATÁS AZ ERDÉSZETTÖRTÉNETI PÁLYÁZATOK
ANYAGÁBÓL

Az ÓEE anyagi helyzete az 1970-es években több alkalommal
is lehetővé tette, hogy szakosztályunk erdészettörténeti témakör
ben pályázatot írjon ki. A pályázatok eredményei "Az Erdő"-ben
megjelentek, a díjazottak neve ismertté vált. A beérkezett /jel
igés/ anyag azonban ennél bővebb volt, a kéziratokat szakosztá
lyunk vezetősége leadta az egyesület könyvtárának. Most, a könyv
tár költöztetése során ezek előkerültek. Egy-egy részlet kiragadá
sával szeretnénk felkelteni az érdeklődést az eltérő színvonalú,
de a maga nemében érdekes, hasznosítható anyagok iránt. Hangsú
lyozzuk, hogy válogatásunkba csak azok a művek kerülhettek be, amelyek a könyvtárban most is fellelhetők, olvashatók.
dr. Nagy Domokos Imre - dr. Oroszi Sándor

Erdészeti statisztikai adatok és működési jelentések
Abauj-Torna, Gömör és Zemplén vármegyékben 1928-1938

Dr. Járási Lőrinc /"Torzsás"/

Alföldi erdőtelepítés.

A vizsgált időszak elejére megtörténtek az alföldfásításra
kerülő területek kijelölése és 1937-re készültek el a kijelölési
tervek Borsod megyében és a tervek készítése folyamatban volt
Zemplén vármegye 13 községében, összesen mintegy 63 ezer kat.h.
területen.
A telepítési akció kezdetétől az adott év végéig végzett al
földi erdőtelepítés az erdőigazgatósági statisztikai jelentések
alapján az alábbiak szerint alakult:
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vármegyeúj erdőtelepítések
száma
ha

gazdasági

fasorok
területefásítások
haha

Abauj-Torna
1931

-

-

1934

-

-

1938

-

-

Borsod
1931

62

85

9

46

1934

66

140

16

78

1938

83

336

46

147

Gömör
1931

-

1934

-

1938

-

-

Zemplén
1931

85

155

17

25

1934

99

236

27

57

1938

297

554

185

108

Feltűnő, hogy Abauj-Torna vármegyében semmilyen fásítást sem
terveztek. A Borsod és Zemplén megyékben kijelölt 63 ezer kat.h-as
terület még a mai Borsod-Abauj-Zemplén megye 40 ezer ha-os maximá
lis programjával szemben is indokolatlanul nagy feladat. Az elhú
zódó agrárválság nyilván közrejátszott abban, hogy ilyen nagy terü
leten terveztek erdőtelepítést.
A gazdasági válság hatását a fenti adatok is jellemzik és a
miskolci erdőigazgatóság éves jelentéseiben is szerepel.
lS32-ben

a suhángokat... sokan nem vették igénybe, mert

a rossz gazdasági viszonyok miatt a kiszedési, csomagolási, stb.
költségeket sem tudták megfizetni." 1933-ban az ideiglenes kisegí
tő személyzetet elbocsájtották, a hiteleket elvonták, így "az egész
alföldfásítási akció szünetel."
A miskolci erdőfelügyelőség 1932. évi jelentéséből kitűnik,
hogy

az erdőbirtokosok a közigazgatási intézkedésekkel szem

ben az általános gazdasági bajok miatt passzív szerepet tanúsíta
nak. Ezen okból a fásítások is hanyatlást mutatnak s hovatovább a

ha
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büntetőszankciók is eredménytelenekké válnak, amennyiben azok be
hajtása jóformán lehetetlenné válik."
1934-től

az alföldi önkéntes fásítás csekély mértékben

folyamatban van" a kijelölt csemetekertekben megtermelték a szük
séges csemete mennyiséget és így vált elérhetővé, hogy 1938-ra a
fent ismertetett eredményeket érték el az egyes vármegyékben.
Terjedelem: 53 oldal
/J.L. Erdőfelügyelői éves beszámoló jelentések 40 évvel ezelőtt
Borsod-Abauj-Zemplén megyében/
A dolgozat egy része megjelent Az Erdő 1985. évi 3. számában
107-109.

Erdőrendezésünk története
Dr. Márkus László /"A gazdálkodás alapja az üzemterv"/
Az erdőgazdálkodás helyes vitele érdekében az akkori felsőbb
vezetés /MÁLLERD/ 1946. évben elrendelte az egyes erdőgondnokságok
kerületéhez tartozó állami tulajdonú és állami kezelésben lévő er
dőkre vonatkozóan az un. "Erdőleltár" elkészítését, amely a terü
leti adatokon kívül a talált feállományviszonyokat: fafaj, kor,
fatömeg, idős, középkorú és fiatalos faállományok vonatkozásában
az un. adatgyűjtőlapokon megközelítő pontossággal tárgyalta. Az egyes erdőtestek sorszámot kaptak, s ezzel ellátva az l:75000-es
térképlapokon feltüntetésre kerültek. Az adatfelvételt az akkori
erdőgondnokságok tették és az egyes erdőrendezőségek összesítették.
/82 /
Az "Erdőleltár" adatai területi vonatkozásban, de főként az
élőfakészlet és annak vágásérettségi viszonyai tekintetében csak
tájékoztató jellegűnek bizonyultak, és még 1946-ban felmerült a
MÁLLERD Erdőrendezési Osztályán az az elgondolás, hogy szükséges
lenne az "Erdőleltár" megközelítő adatai helyett pontosabb adat
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szolgáltatásról gondoskodni. E kérdés megoldását az un. "Ideigle
nes üzemtervek" elkészítése útján vélték megoldhatónak.
Az elgondolás az volt, hogy 1-2 év alatt az ország egész te
rületén - egyelőre az állami tulajdonban lévő erdőkre vonatkozóan gyorsított helyszíni bejárás

s erdcleírás alapján olyan ideigle

nes jellegű üzemtervek és azok mellékletét képező un. faállomány
felvételi vázlatrajzok készüljenek, amelyek az állami erdők kor
viszonyait, akkori állapotát az Erdőleltár adatainál pontosabban
rögzítsék, s az erdőgazdálkodás külső üzemi szerveinek gyakorlati
erdőgazdasági munkáit,a felső vezetés számára pedig a megbízható
tervezést megkönnyítsék.
A helyszíni felvételi munka 1947 tavaszán a fenti elgondolá
sok alapján meg is indult, s az 1948. év végéig az ország állami
tulajdonban lévő erdeinek kb. 50 %-ára el is készült. E munka
1949-ben is tovább folytatódott.
Terjedelem: 101 oldal, 19 melléklettel.

Hamuzsír készítésének története hazánkban
különös tekintettel a Bakonyra
Mészáros Gyula /"Bakony"/
Hogy milyen mennyiségű hamuzsír termelésére volt képes Magyarország akkor, az ország életében legkisebb fatömeget képviselő
1880-us évek adatait vizsgáljuk meg. Ezek az erdőterületi adatok
és fatömegadatok már a nagy erdőirtások utáni, de még a nagy er
dőszerkezeti átalakítások idejéből valók.
Ezek szerint az 1880-as években a magyar állam erdeinek öszszes fatermelése 28,316.000 m^ fatömeg, Bedő Albert szerint,
amely még 25 %-kal emelhető a legújabb fatermési kutatások sze
rint. 35,395.000 m^-re, ha a kemény lombos fák /tölgy, bükk, gyer
tyán/ százalékos előfordulását 72 %-ra, a lágy lomb és a fenyők
előfordulását 28 %-ra tesszük, az iparifának a felhasználását, a
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mely nem került eltüzelésre, pedig 25 %. Ugyanannyire tehetjük,
mint a legújabb kutatások szerint megnövelt fatömeget, amelyek
szerint a magyar erdőkből a tartamosság figyelembevételével el
tüzelhető, illetve hanuzsírnak elégethető fatömeg kemény lombos
fából 20,387.520 m^, amelyből Szécsi adatai szerint 28,542.528
kg hamuzsírt készíthető, ha egy köbméter keményfából 1,4 kg hamu
zsírt kapunk. Ugyanakkor 7,928.480 m^ puhafából, ha abból termel
hető hamuzsír köbméterenként 0,6 kg, akkor 4,757.616 kg-nak felel
ne meg.
Hazánk területéről 300.000 q körüli hamuzsír kiszállítása
sobasem történt meg évente, pedig ekkor még túlhasználatról nem
beszélhettünk volna.
Ezek szerint a magyar erdők tönkretételét országos viszonylatban
nem lehet a hamuzsírtermeléssel összefüggésbe hozni.
Természetesen egy-egy vidék, vagy birtokviszony esetében ez
nem áll fenn, mert egy-egy birtokos viszonylatában igenis a hamuzsírfőzés hatalmas erdei károkat is okozhatott.
Terjedelem: 109 oldal, 3 fénykép- és 2 térképmelléklettel.

Ismertetés Salgótarján és a Karancs-Medves-vidék
erdőtörténetéről az I. világháborúig
Kiss István /"Bruzu"/
A zsindelyt tölgyből és fenyőfából készítették. Tölgyfából ké
szült zsindely 50-60 cm hosszú, 13-16 cm széles és 3-4 cm vastag
volt.
Fenyőből készült zsindelyt a következő méretben készítették:
Vastagság: 1,3 - 1,5 cm
Szélesség: 6 - 13 cm
Hosszúság: 0,5, 0,6; 1 m.
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ÍOOO db 50 cm hosszú, 8-13 cm széles és 1,5 cm vastag zsindely
készítéséhez jól hasadó rönkbpl 1 ürm, kevésbé jól hasadóból pe
dig 1,5 - 2,0 ürm szükséges.
Terjedelem: 36 oldal, 3 térképmelléklettel.

Szeged erdészetének és faiparának története
Waldmann Gábor /"Béci"/

A felszabadulás után gyorsan megindul a termelés azokban az
üzemekben, ahol volt alapanyag, és a viszonylag régi gépeket a né
metek nem vitték el. Néhány üzem háborús károkat is szenvedett,
ezek azonban nem voltak súlyosak. A faipari munkások magatartásá
ra jfellemző, hogy a Falemezgyárban még a felszabadulás napján
/1944. október 11./ is jártak a gépek, ha nem is termeltek. A kö
vetkező napon már beindult a termelés, mintegy 35 fővel, néhány
nap múlva pedig a dorozsmai munkások is megjöttek. Alapanyag itt
bőven volt a hadiipari jelleg miatt. Az első bérfizetést az új ve
zetőség úgy oldotta meg, hogy kiemelték a Tiszából az elsüllyesz
tett uszályt, amelyben értékes lemezféleségek voltak, valamint a
raktári készletet is kiárusították. /Az így áruba bocsájtott anyag
legnagyobb részét a szovjet katonaság vásárolta meg./ A többi üzem
dolgozói, akik alapanyag miatt nem tudtak üzemükben dolgozni, hoz
záfogtak a lebombázott és felrobbantott vasúti híd helyreállítá
sához /ideiglenes faszerkezet/, valamint a közúti híd helyén egy
gyaloghidat, később hajóhidat építettek. A háború végén Szegeden
a következő faipari üzemek indultak be, amint megoldódott az alap
anyag kérdés: Lippai gőzfűrészüzeme, Új szegedi gőzfűrész és láda
gyár, Rainer bútorüzeme, Szegedi Falemezgyár, Ecsetgyár, Szikra
Gyűjtóárúgyár. Ezen kívül sok asztalos, bognár és egyéb kisiparos
működött.
Rövidesen államosították a faipart is, a kisiparosok nagyré
sze pedig szövetkezetekbe tömörült.
Terjedelem: 33 oldal
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A hortobágyi erdők történeté
Wittner Ferenc /"Délibáb"/

E. A Hortobágy-pusztán, a Kis Hortobágyon, a Balmazújváros-Tiszacsegei út mentén 1947-ben kezdődött meg az erdőtelepítés. Az erdőgazdaság itt a hajdan a Semsey grófok tulajdonában levő, s a felszabadulásig főleg bérletként hasznosított területeket vett át. Az
átvett területeknek egy részét beerdősítette, a többi területet az
állami gazdaságok megalakulása után, illetve a termelőszövetkeze
tek megerősödése nyomán fokozatosan visszaadta a mezőgazdaságnak.
Az elmúlt évtizedben itt sem folyt már számottevő erdőtelepítés,
mivel az Erdészet erdősíthető területtel már nem rendelkezik.

A Hortobágy-pusztai erdők ma két község, Hortobágy és Balmaz
újváros határában fekszenek.
A Balmazújváros község határában levő erdők közül a Hortobágy
folyó partján fekszik a Hosszú erdő /8-9'-es tagok/, és a Papere
erdő /lO-es tag/. Az erdők összes területe 129 ha, ebből tényleges
erdő 53 ha, míg 76 ha legelő.
Ezeket az erdőket egy évben, 1951-ben telepítették tölgjycsemetével. Töltelékfák csak a pótlások során kerültek az állományok
ba, túlnyomóan am. kőris és ezüstfa.
Az erdők ma ligetes foltok erdősíthetetlen szikes Jegelőben.

A kövesút két oldalán fekszik a Darassa-i erdő. A tanya /volt is
kola/ mellett egy 0,35 ha-os akácos fekszik, ezt a terület akkori
bérlője 1936-ban telepítette. Más erdő a felszabadulásig a környé
ken nem volt.
A területen 1951-ben kezdődött és több éven át tartott az erdőte
lepítés .
A területről 1966-ban készült el az üzemterv.
A darassai erdő /1-7 tag/ összes területe 170 ha, ebből fanövedék termelésre szolgál 13 ha, 79 ha talajvédelmi rendeltetésű. A
ligetek közötti zárványlegelők összes területe 78 ha.
Az állomány túlnyomó többsége kocs. tölgyes /80 %/. Az am. kő
risek elegyfaként lO %-ban fordulnak elő. Az Ó. nyár előhasználati
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állománynak lett telepítve a jobb talajokra, míg az ezüstfa a
szikesebb részekre lett ültetve.
F. Hortobágy község határában, a műút és a vasút között három er 
dőtest található, ezek; a hortfenéki, a feketeréti és a vókonyai
erdő.

A hortobágyi erdők 1966-ban lettek üzemtervezve. Az erdők
összes területe 496 ha. A három erdőtest független s egymástól
több km távolságra fekszenek. Az erdőtelepítés itt 1946-ban kezdő
dött és több éven át tartott. A pótlások és az erdők rendszeres
ápolása /kapálása/ közel két évtizedet vett igénybe. A gyenge ter
mőképességű szikes talajokon traktor szántás után makkvetéssel és
csemeteültetéssel történtek az erdősítések. A kézi ültetés és fő
leg az erdősítések ápolása sok munkaerőt igényelt s az ötvenes
években sok balmazújvárosi ember, főleg fiatalok találtak itt mun
kaalkalmat. A munkásokat hét elején vitte, hét végén hazaszállítot
ta az Erdészet. Egész héten sebtiben épített munkásszállásokon lak
tak az emberek s az Erdészet által üzemeltetett konyhán étkeztek.
Terjedelem: 52 oldal és 7 melléklet.
A tanulmány egy része megjelent a szakosztályközlemények XI-XIII.
számában. / V I . F . Tiszacsege és Egyek községek erdeinek története a
helynevek tükrében./

A Csiki erdők és a csíki nép
Gál István /"Havasi nárcisz"/
Az egyre fokozodó irtások intézkedésre késztetik a szakembere
ket és törvénnyel igyekeznek lehetővé tenni az erdők folytonosságát.
Az első 1879. évi XXXI.te. intézkedik az erdősítések tekintetében
s a fahasználatokat is megtiltja a meredek, lemosásnak kitett
12
hegyoldalakon
, s a Csikban később érvényre jutó román Codul silvic nevezetű 1910. évi erdőtörvény ^

is hasonlóan rendelkezik -

keves eredménnyel. Ezek a törvények nem nyújtják azt az eredményt,
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mely az állományok fennmaradását megoldotta volna.
Csikban azonban nem a fent idézett erdőtörvények voltak az
első írott, szabályozó intézkedések az erdők létét illetően.

A csiki erdőkezelés érdekében már a széki törvénykezés ide
jében felvetődött annak szükségessége, hogy az erdők kezelését írott formában is megfogalmazzák. Bár ennek a szabályozásnak célja
elsősorban a hatalmi törekvések megfékezése, a vezető családok
visszaéléseinek korlátozása volt, mégis egyidőben azzal az eszte
len erdőirtásokat is megelőzte, a gazdasági vonalon is megmutat
kozó és a közösségi erdőket is veszélyeztető túlkapásoknak is ele
jét vette. Ez az ősi szokásjogokat összefoglaló törvény 1555 -ben
születik meg és "Csik, Gyergyó és Kászon Konstituciója" néven is
meretes .^
A kapitalista előretörés adta körülmények hatását, sem az
1879. évi erdőtörvény, sem a román Codul silvic nem tudta ellensú
lyozni. A csiki erdők is, amint az előzőekben már jellemzett álla
potok Csikban is uralkodóvá váltak, megállíthatatlanul pusztultak.
S hogy a pusztulás betetéződjék, 1945-46 években beköszöntött egy
hosszantartó aszály is, mely a fenyvesekben erdőtüzekhez vezetett,
s ezek megfékezésére akkor gondolni sem lehetett.
Az elemek munkája mellett az ember maga is sokat tett az e r 
dőállományok csökkenése terén.

A szabatosan paragrafusokba foglalt erdősítési rendelkezések
nek a végrehajtásához sem az állami erdőgazdálkodás hivatott szak
emberei, őrzői részéről megnyilvánuló lelkiismeretesség, mind a
törvényekbe foglalt intézkedések megfogalmazását, mind azok végre
hajtását tekintve, sem az előírások megtartására irányuló törekvés
nem volt elegendő, hogy az üzleti ügyeskedés, a -profit szellem irá
nyította kereskedői érdekek érvényesülését meggátolják.
És ha feltételezzük, hogy az erdőgazdálkodás és bűnüldözés
szakszemélyzetének nem minden tagját vezérelte a hivatástudat és
lelkiismeretesség, nem mindenki cselekedett következetesen, hisz
Erdélyt csak gyarmatnak tekintették, hogy azok előírásait az érin
tettek megtartsák, minden bizonnyal jelentős károk keletkeztek az
erdőtermelések alkalmával, a közösségi érdekek könnyelmű prédává
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váltak, az erdő termékeiből származó haszon jogtalan megszerzésé
vel a tőkés gyarapodott büntetlenül.
Mindkét feltételezés adta folyamat érvényesüléséi; kell való
színűnek vélnünk abban, högy az erdősítések sikertelenségét bizo
nyító, nagyarányú erdőpusztulást látjuk.
Terjedelem: 76 oldal, 53 fényképmelléklettel.

A magyar vadászat képes krónikája
Varga László
Terjedelem: 55 oldal. Irodalomjegyzék és illusztráció nélkül.
Mivel a pályázati kiírásnak nem felelt meg, a bizottság nem érté
kelte .

Adatok a főváros erdőtörténetéhez
Baranyi Katakin
/"Nem tudom, másnak e tájék mit jelent, Nekem hazám"/
A Városerdő, a mai kedvelt parkunk a Városliget őse volt. A
park kialakítását sok - máig is élő - parkunkéhoz hasonlóan József
nádor kezdeményezte. A Királyi Szépítő Bizottság pályázatot hirde
tett a Városerdő rendezésére, hogy ott, a Rákos homokján és mocsa
rában a város népe számára mulatóhely legyen. A legnagyvonalúbb
tervet Nebbien Henrik, francia származású kerttervező készítette.
Részletes vizsgálatot végzett, hogy a talaj adottságokat figyelembíftvéve és a már meglévő és szépen viruló növényeket, a legmegfele
lőbb növényanyagot tervezze. A terület vízrendezését úgy oldotta
m@ff, hogy patakkal összekötve két tavat alakított ki. Ez vezet lq
1© aSs elm©esarasodott rész fölösleges vizét. A pályázat egyféle
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tudományos .megalapozottsággal tárgyalja a színek és formák össz
hatását és kapcsolatát. Felsorolja az ajánlott fa és cserje fajo
kat, közöttük sok hazai fajt is említve. A terv kivitelezése jóval
nehezebb mint a terv megálmodása. A kivitelezés költségei oly te
temes összeget tettek ki, amit a város nem tudott biztosítani. Köz
adakozás, telekrendezés révén nyert pénz Összegek, valamint József
nádor adakozása elindítja végül is a kert építését. Abban a formá
ban, ahogyan Bebbien Henrik megálmodta sohá nem valósult meg. Ma,
hogy a Nemzetközi Vásár elköltözött ismét teljes szépségében kibon
takozhat látogatói előtt az egykori Városerdő./5 /
Pest másik nagymultú kertje a Népliget volt. Története 1700ban kezdődik, amikor I. Lipót a területét a városhoz csatolja. Ak
koriban még jó termőföldért adtak pénzt a földművelők ez senkinek
nem kellett, így a város kapta meg. Az első kísérletezés a betele
pítésére csak a XIX. században kezdődik meg. A sivó homok, az ál
landó szemétlerakodás nem használ a sínylődő csemetéknek. A kiegye
zés békésebb korszaka 8 a Királyi Szépítő Bizottság áldásos tevé
kenysége folytán a külterületek lakó és gyár negyedeinek szépíté
sével is elkezdenek foglalkozni. A park létrehozásáért legtöbbet
H sem a n n Keresztély fáradozott. Tervei alapján megvalósul az akko
ri divatnak megfelelő angol táj kert. Ez korszerű séta és kocsiút
jaival, vízvezeték hálózatával és komoly dendrológiai gyűjteményé
vel a Főváros díszévé válik. A parkot még színesebbé varázsolják
a felállított díszkutak és szobrok. Megnyitásakor úgy nyilatkoznak
a hivatalos lapok, hogy a Városliget komoly vetélytársa lesz vagy
inkább párja ez a szép park.
Terjedelem: 21 oldal, 6 térképmelléklettel.
Hajdú-Blhar megyei erdőn kívüli fásítások
története
Kalapos Mihály /"Alföldfásítás"/
A dolgozat teljes terjedelemben /szerkesztett, némileg módo
sított szöveggel és képanyaggal/ megjelent. K.M. Hajdú-Bihar m e 
gyei erdőn kívüli fásítások története /H.é.n. - Debrecen,

1980./
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Csongrád megye erdőgazdálkodásának története
Polner Antal /"Erdőtörténet"/

Nagymágocs és környéke
A megye Tiszántúli részén a nagyobb fásításokat, erdőtelepí
téseket Scherg Károly szerint gróf Károlyi Lajos kezdte meg a
nagymágocsi park telepítésével. Ennek során 1857 körül 300 holdas
vadaskertet létesít kevés tölgy, kőris és főként akácból ÍO holdas
négyszögű parcellák alakjában. Állítólag 5 millió akác csemetét
ültettek el. A fásítást később a család Alajos nevű tagja folytat
ta. A fásítások gyakorlati lebonyolításánál érdemeket szereztek
Szendrei Ignác - aki egyébként Petőfi apósa volt - majd Marsowszky Ádám és Juránek Gyula nevű gazdászok, uradalmi felügyelők. A
telepitésekakkori fő célja a nagy birkatenyészet számára legelők,
delelők, árnyas hajtó utak, úgynevezett "birkapromenádok" létesí
tése volt. A telepítéseket főként akáccal végezték. A sok fasor
ból kikerülő fa az uradalom szükségletét ellátta, s a kitermelt
fa még a 6-7 cséplőgép fűtéséhez is elegendőnek bizonyult.
A család később tovább folytatta az erdőtelepítést, melyben
a jószágigazgató cseréjével némi törés állt be a század utolsó két
évtizedében. A századfordulótól kezdve vadóvás érdekében a szabá
lyos négyszügű táblák sarkán úgynevezett sarok-erdőket kezdtek te
lepíteni 1 kh. terjedelemben. Az uradalom a fácánbúvók miatt elő
szeretettel alkalmazta az orgonát aljnövényzetként, s a 20-as évek
re az orgona főként az irtásokban úgy elszaporodott, hogy mintegy

60 kh. tiszta orgonás volt csak.
Az uradalom még a legvadabb sziken is folyton kísérletezett
erdőtelepítéssel, amerikai kőris, szil, tamarix, kökény, gleditsia
és ezüstfa ültetésével. Gróf Károlyi Imre 1921-22-ben, 1922-23-ban
150 és 46 kh-at erdősített újra. 1926-ban az uradalom a végzett fá
sításaival a Földművelésügyi Miniszter harmadik díját nyerte el.
Az 1930. évi üzemtervezési felvétel 300 kh. erdőt talált Nagymágocson. Bizonyos területi parcellázások helyett csereerdősítéseket
csináltak 500, majd később 200 holdon, így az erdőterület 1000 kh-
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ra növekedett. 1937-ben további 180 kh-al akarták növelni az erdő
területet, melyre azután később sor is került.
Terjedelem: 25 oldal. Illusztráció és forrásjegyzék nélkül.

Gyöngyössolymos község erdőgazdaságának
története... 1945-ig
Bernáth Kálmán /"Erdős, erős, szocialista Magyarországért"/
Lássuk most már, hogyan indult meg a korszerű erdőgazdálkodás
a solymosi erdőkben.
Ennek alapja az úrbéri rendezés után az új "erdőtörvény" volt,
az 1879.évi XXXI.te., mely tízévi gondos előmunkálat után készült
és 1880. július 1-én lépett életbe. Több, mint egy fél évszázadig
szabályozta a magyar erdőgazdálkodást és végrehajtása a solymosi
erdők arculatát is szebbé tette - legalábbis akkor, ha az emberi
hasznosság szempontjából nézzük az örökifjú természetet és benne
az erdőt.
Az új erdőtörvény a kötött forgalmú erdőkre nézve, ahová az
egyházi birtokok, valamint a közbirtokosság! erdők is tartoznak, megállapítja, hogy ezen erdőket hatóságilag jóváhagyott üzemterv
szerint és szakértő erdészeti személyzettel kell kezelni.
Az első részben Erdőrendezési utasítás jelent meg 1880-ban.
Ez az utasítás a kihasználások biztos ellenőrizhetése végett szabá
lyozta a hozamszabályozást, a vágásosztást és a térszakozás elvein
alapszik. A vágásforduló minimumát szálerdőknél hatvan, sárjerdők
nél tíz évben állapította meg, a fordulószakaszokat pedig húsz,
illetve tíz évvel vette számításba. A gazdasági beosztás rendsze
rében szálerdőknél "üzemosztályokat", azok keretén belül "vágásso
rozatokat" állapított meg és az utóbbiakat rendszerint annyi tagra
bontotta, ahány fordulószakaszból a vágásforduló állott.
Ezen erdőrendezési utasítás alapján készült el az első üzem-
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terv a solymosi Érseki Uradalmi Erdőre, amely 1900-tól 1920-ig
szabályozta a gazdálkodást. A Gyöngyössolymosi Erdőgondnokságot
két üzemosztályra: "Alsó erdőre" és "Felső erdőre" osztotta fel.
Ezt az elnevezést a nép és az erdészeti személyzet ma is használ
ja, tehát gyakorlatilag is jól bevált. A kettő közötti határ nagy
jából a bükkösök /és gyertyánosok!/ meg a tölgyesek között halad,
tehát állományhatár is.
Kiindul a gyöngyösi határtól, - a Tetvesréttől és a Télizöldesoldalt választja el a "Huszas vágástól", tovább halad azon a nagy
nyiladékon, amely a Nagylágyast különíti el a Nagyhalmajtói és a
Nagypatak völgyét köti össze a szénpatak völgyével, innen tovább
halad Ny. felé a Búzaföld felső részén, vagyis az Egyházbükk alján,
föl a Hegyesdre és innen a Kisbükk felé, annak alsó részén föl az
Oroszi-i határra.
Az üzemterv az "Alsó erdőben" 80 éves, a "Felső erdőben" pe
dig 100 éves vágásfordulót szabott meg, helyesen. A térszakozás
rendszerében levágott utolsó vágás a "Huszas Vágásban" volt, me
lyet 1920-ban vágtak tarra,és melyet ma is így hívnak.
1921-ben az új üzemterv /1921-1940/ szerint a Gyöngyössolymo
si Érseki Uradalom Erdőgondnoksága áttér a természetes felújításon
alapuló, fokozatos felújítóvágásos /ernyős/ vágásmódra.
A térszakozás idején az önálló üzemosztály egész területét
annyi évi vágásterületre osztották, ahány évből a vágásforduló
állt. A vágások évenként egymás mellett sorakoztak és vágásra is
kerültek, tekintet nélkül arra, hogy fel voltak-e ujulva, vagy nem.
A felújítás mesterségesen történt, vetéssel, vagy csemeteültetés
sel .
Utóbbiak nevelésére az erdőgondnokság a NagyátaLkőn, a Farkaskutiálláson és a Nagylipótban, végül a Nyirjesi erdészház mellett,
csemetekerteket létesített és tartott fenn. A felújítás az első
világháborúban és az utána következő időkben részint elmaradt, mert
munkáshiány volt.
Különösen a Felső erdőn mutatkoztak hiányosságok. Itt a Nyirjesi
védkerületben a Nagylipót, Nyirjesbérc, Neveletbérc, Csonkabérc
és a Nagybükkoldal nevű erdőrészekben, továbbá a Monostorvölgyé-
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ben, főképp a Kisbükkoldalon, volt gyenge a bükk és tölgy felújí
tás, amit a nagy vadállomány is elcsigázott.

Terjedelem: 90 oldal.

A Zempléni-hegységben folyó erdőgazdálkodás
történeti áttekintése 1945-től napjainkig
Járási Lőrinc /"MYLYCHKW"/
A tulajdonviszonyok változása.
Amint azt a 23. fejezetben láttuk, a földreformtörvény végre
hajtása után az egyes községek és közbirtokosságok nagy területű
erdőket igényeltek.
A MÁLLERD megalakulása után ez a harc tovább folyik, sőt a sajátos
helyi elemek következtében kibővül, és esetenként az erdő politi
kai, sőt nemzetiségi kérdés játékszerévé válik. 1946-ban megkezdő
dik a Zempléni-hegység erdőbeékelt falvaiból a szlovák anyanyelvű,
magyar állampolgárok áttelepülése Csehszlovákiába. A kitelepülés
ellen folyó agitáció hatásos fegyvere főleg az MKP részéről, hogy
ha a lakosok itthon maradnak, akkor erdőt kapnak.
Ennek eredményeként jelenik meg a Zempléni Népújságban "Itthon ma
radunk" című cikk, 1946. szeptember 15-én Komlóskáról, mert a köz
ség lakóinak megígérték, hogy 500 kh erdőt kapnak.
Az MKP Panaszirodája végül is elintézi, hogy a község lakói 390
kh erdőt megkapjanak, és 1947. június 1-én "bállal egybekötött nép
ünnepélyen" veszik át az erdőt

/58/

Érdekes módon az MKP helyi szervezetei nem ismerik fel a po
zitív fejlődés irányát még akkor sem, amikor a megjelent FM.-ren
delet a közbirtokosságok létesítését intézkedésig felfüggesztette,
/59/ és ebben is a reakció mesterkedését látják.
A 11. fejezetben már láttuk, hogy a Zempléni-hegységben ilyen
nagy volt a közbirtokosság! erdők aránya és mégis itt voltak a
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legnagyobb Igények az új erdők juttatása iránt.
Az erdők juttatását illetően azonban vannak pozitív vélemé
nyek is. A Zempléni Kisújság írja 1947. március 9-ei számában:
" ....

bármennyire fájhat is egyes községek lakóinak, hogy nem

juthatnak...saját erdőterülethez, mégis meg kell érteni a Gazda
sági Főtanács intézkedését, mert az ország erdővagyona leromlásá
nak és további szétdarabolásának csak így lehet gátat vetni."
A cikk szerzője sajnos ismeretlen, de ez a helyileg jól megfogal
mazott és jövőbe látó vélemény megerősítést nyer az állami gazda
ságpolitikában is, ami az egész társadalom érdekeit tartva szem
előtt, nem engedélyezte a kért erdők átadását.
A csekély mezőgazdasági területtel rendelkező helyi faluk kapnak
ugyan kisebb-nagyobb erdőterületeket, de nyugodt megélhetésüket
ezzel sem tudták biztosítani és az erdőjuttatás ellenére is, Három
huta lakosságának több mint a fele kivándorolt.
Ebben az időben intézik el különböző jogi fogásokkal azt,
hogy az állami tulajdonba vételtől mentesítsék a Csajka Endre és
Társai erdőbirtokossági társulat erdejét.
Sok támadás éri ebben az időben az erdőgondnokságokat a 10ÍOO kh nagyságú különálló erdőterületeknek a községek részére tör
ténő átadás miatt is, de mindezek lerendezése után végül is kiala
kulnak az állami erdők határai, amelyek a Tsz. erdők területének
visszaadásáig lényegében változatlanul megmaradnak.
Terjedelem: 130 oldal, 28 fényképmelléklettel.

Adatok Nagykőrös város erdőgazdálkodásának történetéhez
Rédei Károly /"Kőrösi-ér"/

/Erdőosztás/
A legtöbb birtok után nem volt megállapítva az erdei járulék
Q

egész forintokban, hanem forinton felüli krajcárok is voltak. Ab-
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ból a meggondolásból, hogy a hatnál kevesebb quóták birtokosai a
krajcárok elhagyása miatt ne károsodjanak, méltányossági okokból
kimondták, hogy a hat egész quótán alul eső illetmények 30/60-ad
részénél nagyobb tört arányai egész quótaként adhatók ki. A hatos
és ezen felüli törtszámok pedig nem jönnek számításba a fajárulék
kiosztásánál. így pl. akinek 5 frt 31 kr kulcsa volt, ténylegesen

6 quóta után kapott failletményt, aki 6 frt 59 kr quóta kulccsal
rendelkezett, szintén csak 6 frt-ra kapott erdei illetményt. A
quótatulajdonosok száma 1895-ben 2.583.
A legkisebb quótatulajdonosnak 1, a legnagyobbnak 456 quótája volt.
Egy quóta tulajdonjogának ára szintén 1895-ben 14-16 frt, a vágási
jog ára 70-80 korona körül alakult. Ez az ár évenként oly módon
csökkent, vagy emelkedett, ahogyan a vágásterületen lévő fatömeg
mennyisége és minősége változott.
A kiosztás ugyanebben az évben a következőképpen történt. Az er
dőtiszt, vagy távolléte esetén a városi mérnök a vágás alá eső erdőrészt8-50 szakaszra és az egyes szakaszokat un. nyilakra osztot
ta. Az összes nyilak száma 300-1000 között volt. A szakaszok és a
nyilak számait karókra jegyezték fel. Ezt követően minden egyes
nyilban lévő fatömeget 39,000 egység/quóta/ arányában megbecsül
ték és megállapították, hogy hány quótát tartalmaz. A nyilak 20
ölnél keskenyebbek nem lehettek, a 300- quótát tartalmazónál na
gyobb nyil nem lehetett.
A becslő a becslés eredményét lepecsételt levelekbe helyezte és
bemutatta a városi képviselő testületnek minden évben december
31-éig. Az osztás ugyanis január első hetében kezdődött és márci
us 1-én fejeződött be.
A becslés eredményét tartalmazó levelek kétfélék voltak.
Egyik részük az egész szakaszok, másik részük az egyes szakaszok
ba tartozó nyilak becslését tartalmazta. Az első csoportba tarto
zó levelek egyike a "A vágásterületen lévő szakaszokba foglalt
quótamennyiségek" címet viselte. Ez a levél tehát egyedül a szaka
szokban lévő quótamennyiséget tartalmazta, éspedig nem sorrendben,
hanem összekeverve. így a quótatulajdonosok a helyszínen nem is
merhették fel a szakaszokat.
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Egy másik levél címe a következő volt:
"A vágásterület szakaszainak számai és quótamennyiségei." Ebben
a quótamennyiségeknek megfelelő szakaszok száma, valamint a meg
hagyandó "vad- és magfák" mennyiségei voltak feltüntetve.
A második csoportba tartozó egyik levél a "Szakasz nyilainak
quóta mennyiségei" címet kapta.
A becslést tartalmazó leveleket a képviselőtestület a polgármesternek adta át, s ő egyébként továbbította azokat a gazdataná
csosnak. A gazdatanácsos az erdőosztást az egész szakaszokra szóló
előjegyzéssel és kiosztással kezdte meg. Az osztás időpontját köz
hírré tették. Az egész szakaszokban lévő quótamennyiségeket tartal
mazó levél hiteles másolatát a gazdatanácsos az erdőosztó hivatal
nál kifüggesztette, az előjegyzések elfogadása alapján előjegyzett
szakaszokat kiquótázta és ezt az erre a célra rendszeresített nap
lóba és az erdőosztó főkönyvbe egy írnok, vagy díjnők közreműködé
sével bejegyezte. Hét nap letelte után a szakasz számait tartalma
zó levelet is felbontotta, s az előjegyzett szakaszokat az előjegyzőnek kiadta.
A vágási igazolvány a szakasz számát, a quóta mennyiségét, a meg
hagyandó "mag- és vadfák'* számát, a tulajdonos nevét és lakcímét
tartalmazta.
Az igazolvány alapján az erdőtiszt, vagy a vágást vezető erdőőr
a szakaszt a helyszínen megmutatta, a tulajdonos pedig a fatömeget
levágatta és elhordatta.
Az előjegyzés útján ki nem adott szakaszokban lévő nyilak ki
osztása szintén előre közhírré tett időpontban, a nyolcadik napon
zajlott le folyószám szerinti sorrendben. Az eljárás azonos volt
az előbbivel, azzal a különbséggel, hogy itt a kiosztás alá kerü
lő szakaszban lévő quótamennyiségeket tartalmazó levél másolata
került kifüggesztésre, s az előjegyzés nyilakra történt. Az elő
jegyzett nyilak levágására az engedélyt - amennyiben nem jegyeztek
elő minden nyilat egy napon - a harmadik nap délutánján adták ki.
Előjegyzést rendszerint a nagyobb quótatulajdonosok és azok kértek,
akik e célból csoportosultak.
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A csoportba nem tömörült kis tulajdonosok pedig quótájuk kijelö
lésére egyenként jelentkeztek, s azokat a gazdatanácsnok csopor
tosította. A csoportot a káplár értesítette az erdő levágására vo
natkozó igazolvány kézhezvétele után. A kitermelést követően a
káplár a fát a tulajdonosok quótamennyiségeinek megfelelően raká
sokba rakatta és az elosztás sorshúzás útján történt meg.
A káplár jutalma a fenti intézkedésekért egy rakás fa volt.
Március elsején az utolsó erdőosztás a helyszínen történt,
amikorls azok a quótatulajdonosok, akiknek quótamennyiségei csopor
tosítás után sem tettek ki annyit, hogy egy egész nyilat kaphattak
volna, darab nyilhoz jutottak.
Végül pedig minden évben voltak olyan quótatulajdonosok - ezek
között többször maga a város is -, akik nem Íratták ki a quótáikat,
vagy pedig valamilyen hatósági letiltás következtében nem voltak
kiadhatók. Ezek bent hagyott quótát képeztek, s a rájuk eső un.
maradék erdőt kisebb nyilakra osztva, nyilvános árverésen adták el.
A vételárat - a költségek levonása után - a bent hagyott quóták tu
lajdonosai között quótáik arányában fizettek ki a városi pénztár
ból. Az évenként bent hagyott quóták mennyisége 1600-8000 között
ingadozott, s a vételár quótánként 30 kr és 1 frt 35 kr között
változott.
Terjedelem: 51 oldal, 6 fényképmelléklettel.
A dolgozat egy rés.ze megjelent a szakosztályközlemények XIII-XIV.
füzetében. /R.K. A nagykőrösi erdők történetéből./

A Hanság nyárasításának története
Balsay László /"Suhog a nyár"/
Az égerkultúra még virágát élte, amikor, az 1920-as évek kö
zepén - 1926 körül - egy nagyobb arányú nyárasítási kísérlet indult
meg az alsó hansági Égererdők területén. Kiderült ugyanis, hogy a

-

ÍOO

-

Hanság, a maga egyhangúnak látszó síksága mellett 1-2 méter magas
- szél és vízhordotta - dombok, gorondok emelkednek ki. Ezek a te
repváltozatosságok, éppen a vízellátási nehézségek miatt nem min
denhol kedveztek a kizárólagos éger kultúrának. Kiderült még az is,
hogy az éger nem csak a szárazságot sínylette meg, hanem minden
más fafajnál többet szenvedett a túlzott vízellátástól, amely azért
a lecsapolások után is gyakran visszalátogatott a Hanságba. Felte
hetőleg a symbiosisban élő sugárgombák pusztultak el a felmelegedő,
oxigénhiányos pangóvízben és beszüntették a nitrogéntermelést a
gazdafa számára. Ekkor derült ki az is, hogy az égerkulfcúra a Han►

ságban inkább csak a kényszer szüleménye volt és ez a fafaj csak
állandó áramlásban lévő, jó oxigéngazdálkodású vízellátás mellett
díszlett kiadósan, ami pedig a Hanságban csak a terület kisebb há
nyadában volt megfelelő. Elindultak tehát a kísérletek az éger le
váltására. így kerültek a magasabb fekvésekbe tölgy t magaskőris,
amerikai dió, sőt még akác állományok is és így került sor mind
nagyobb nyárkísérletekre is. Az említett fafajok közül eleinte az
amerikai dió látszott legesélyesebbnek és be is állott ezekből mint
egy 200 ha különböző minőségű állomány. De az amerikai dió sikert
aratott a dél-dunai árterek ásványi talajain, ám nem boldogult a
Hanság laza, szerves talajain. így végül is a nyár maradt a győz
tes a versenyzők között.
Terjedelem: 15 oldal, 12 fényképmelléklettel.

A Baláta-tó ősláp természetvédelmi terület története
Szoukup Ervin /"Aldroranda"/
A Baláta-tónak és környékének mint fontos természeti emlék
nek védetté nyilvánítását már 1929-ben sürgette F ö l d v á r y
Miksa.
A védelmet kimondó rendelet csak 1942. január 19-én jelent
meg. Ennek igazi végrehajtása és szigorú betartása csak 1954-ben

-
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jutott odáig, hogy a védett terület határát a helyszínen jól lát
hatóan megjelölték, az OTvT

zománctáblákat helyeztetett ki. Ezen

idő óta háborítatlan a terület mindennemű használattól és vadászat
tól. Az eredmény elérésében nagy része volt S z ö l l ő s i
erdészeti- és vadászati felügyelőnek

M a r i á n

József

M. mellett.

1957 júliusában egy hatalmas orkán vonult végig a területen
és negyedóra alatt leterített negyvenötezer köbméter fát. A termé
szetvédelmi területen többszáz köbméter fát csavart ki tövestől.
Ekkor az OTvT

engedélyével ez a famennyiség használat

fi

került,

hogy ne menjen veszendőbe. Ezt a pusztítást az erdőben korabeli
filmhíradó őrzi, mert azt akkor az itt dolgozó filmesek frissiben
rögzíteni tudták, szinte percekkel az orkán elvonulása után.
Terjedelem: 39 oldal, 7 fényképmelléklettel.

A Zempléni-hegység erdőgazdálkodásának
történeti áttekintése
Járási Lőrinc /"Sátor. Alia. Vihely"/
Összefoglalva tehát elmondhatjuk, hogy a szőlőtermelés és a
borkereskedelem állandó és jelentős fafogyasztója volt a Zempléni
hegység erdeinek.
Kíséreljük meg kiszámolni az elmúlt 400 év szőlőkaró és donga felhasználását.
Tételezzül fel azt, hogy átlag 7000 kh volt a szőlőterület, egy
holdra 6000 karó kellett és 17 évenként kellett- újra karózni.
Ez 400 év alatt 966 millió szőlőkaró, vagyis 3,2 millió m^ gömb
fa felhasználását jelentette, aminek egy évi átlaga mintegy 8000
3
m
.

Ha évente csak 60 000 hl bortermeléssel számolunk és feltéte
lezzük, hogy évente 20 000 hl /14 700 db/ új gönci hordó kellett,
akkor 0,064 m^ donga/hordó és 40 % dongakihozatal mellett ez éven-

/
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te mintegy 2500 m

3

25 cm-nél vastagabb gömbfa felhasználását je

lentette.
r

Mindösszesen tehát évente 10-11 ezer m

3

faanyagot használtak fel

a szőlő és bortermeléshez. A filoxéra utáni rekonstrukció faanyag

igénye természetesen ennél jóval nagyobb Volt, mintegy 5-8 éven
keresztül.
A Zemplén-hegységi Állami Erdőgazdaság 10-15 évvel ezelőtt
rendszeresen 4000-7000 m"* szőlőkarót termelt, a Borsodi Erdő- és
Fafeldolgozó Gazdaság évek óta 7000-10 OOO hl hordót gyárt, pedig
most a tokaji bor palackozva kerül szállításra, és így exportra is.
Ezekkel az adatokkal azt kívánok bizonyítani, hogy fenti kalkulá
cióm elfogadható.
Terjedelem: 113 oldal, 20 fényképmelléklettel.
A témából Járási Lőrinc egyetemi doktori dolgozatot készített,
védett meg.

A Mezőföldi Állami Erdő- és Vadgazdaság története
Bazsó Ferencné - Bazsó Rozália /"Pusztamező"/
A Mezőföldi Áll. Erdő- és Vadgazdaság elért eredményei:
A felszabadulás óta eltelt 28 év alatt a fában annyira szegény
Mezőföldön nagy eredmények születtek az erdőfelújítás és erdőtele
pítés terén. A megye erdősültsége a felszabadulás után 7,5 %-os
volt, ami annyit jelentett, hogy az ország egyébként is alacsony
erdősültsége mellett hazánk erdőkben egyik legszegényebb vidéke
volt.
Jelenleg a megye erdősültsége: 12,4 %-os. Ez azt jelenti, hogy
a felszabadulás óta közel 20.000 ha új erdőt létesítettek, Az or
szág erdősültségének a fokozásához, de mindenek előtt Fejér megye
erdőterületeinek növeléséhez nagy mértékben járultak hozzá a Fejér
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megyében létesített állami erdőgazdálkodási szervek. Ezek jogutóda
a Mezőföldi Áll. Erdő- és Vadgazdaság a már említett közel 20.000
ha új erdőnek 90 %-át telepítette. Ez évenként átlagosan mintegy
600 ha-nyi új erdősítési feladat végrehajtását jelentette. Termé
szetesen ez nem évenkénti 600 ha-t jelentett, hiszen a felszabadu
lás utáni években kisebb anyagi erőforrások mellett alacsonyabb mű
szaki felkészültséggel az erdősítés mértéke is kisebb volt. A ké
sőbbiek során azonban az új erdősítések létesítésének programja az
évi 600 ha-os átlagot is messze túlszárnyalta. Jelnleg ismét ala
csonyabb éves feladatokkal számol az Erdő- és Vadgazdaság, hiszen
a beerdősítésre váró területek a megye erdőgazdálkodásának jó mun
kájának eredményeként erősen lecsökkentek. Az új erdőtelepítést,
másrészt az érvényben lévő 1961-ben hozott Földtörvény is korlátoz
za, mely a meglévő szántóterületet védi.
Terjedelem: 23 oldal.

A velencei madárrezervátum és a Dinnyési Fertő
története
Kopasz Margit /"Chernel István”/
1974-ben a rádió és napisajtó sokat foglalkozott a Velencei
tóval. Április elején a Velencei-tó nádasaiból egyik napról a má
sikra eltűnt Európa egyik legnagyobb kanalasgém-állománya. A szigo
rú védelem biztosította nyugalomban számuk az elmúlt években ör
vendetesen gyarapodott. 1974 elején már több mint száz párt figyel
tek meg fészkeléskor az ornitológusok. Érthető volt a szakemberek
megdöbbenése, amikor az egyik áprilisi hajnalon kihalttá vált a
gémtelep, eltűntek a fészkeik felett köröző szép fehér madarak.
Az elhagyott fészkekben feltört tojások, néhány elhullott madár
és orrfacsaró bűzi A vizsgálat azonnal megindult. Első gondolat
az volt, hogy esetleg orvvadászok, zugtojásgyűjtők zavarták meg a
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kalóniát. Külső behatolásnak azonban semmi nyoma sem volt. A dúvadak kártételét is el kellett vetni, hiszen a kanalasgém-fészkeknek
és a kanalasgém-telep mellett fészkelő kócsagoknak semmi bajuk nem
történt. A madarak tetemeit és a varjak által megkímélt tojásokat
azonnal vizsgálatra küldték, de sem azok ellenőrzése, sem a vízmin
tavizsgálatok eredményre nem vezettek.
Több szakértő bevonásával végül két magyarázattal kísérelték meg a
pusztulás indokolását. Az egyik elgondolás szerint a tojók az afri
kai atomrobbantások következményeiként steril tojásokat tojtak, azokat kísérelték meg kikölteni. A másik elképzelés szerint a fehér
jék bomlásakor keletkező, a levegőnél nehezebb mérges gázok, mint
egy megültek a zárt nádasban és halálos "gázpaplant" vontak a víz
tükörre. A fehérjebomlás alapját a fészkeket övező nádban talált
marhabelsőség képezte.
A bomláskor keletkezett gázréteg vastagsága meghatározta a pusztu
lás hatókörét is. A kanalasgémek a víz felszíne alatt kb.20 cm-re
fészkelnek, táplálékuk egy részét a fészkelőhely melletti sekély,
iszapos vízben keresik. A telepen fészkelő nemeskócsagok viszont
40 cm magasságban helyezik el költőhelyeiket, táplálékukat a Dinynyési-fertőről, illetve halastavakról biztosítják. így pusztultak
el, vagy menekültek a kanalasgémek és vészelték át a mérgezést a
nagy kócsagok.
Terjedelem: 26 oldal, 1 fénykép- és 1 térképmelléklettel.

Csongrád megye természetvédelmének története
Polner Antal /"Fehérnyár"/
A Fehértó védettsége, miután nem volt egyértelműen tisztázott,
sokat szenvedett a halgazdaság zavarásától. A halgazdasági zavará
sok mellett az időjárás szeszélye is időszakonként gyakran bele
szólt a madárvilág életébe. Magas vízállás miatt, valamint aszá
lyos években sok fészkelő madár hagyta el a területet.
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1952-ben a Halgazdaság /akkor Tógazdasági Vállalat/ terület
bővítési igényt támasztott a "rezervátum" területének rovására.
Ezt a területigényt az Országos Természetvédelmi Tanács elutasí
totta. Ugyanebben az évben azonban 192 kát.hold terület, az un.
Vetrószék magánosok felajánlása révén a Tanács tulajdonába került.
Ezután a Halgazdaság népgazdasági érdekekre hivatkozva ismét ost
romra indult a természetvédelmi terület ellen, s a tárgyalások oda
vezettek, hogy a természetvédelem bizonyos feltételek kikötésével
360 kát.holdat átengedett a Halgazdaságnak. A Halgazdaság az újon
nan bekapcsolandó területek vízrendezésével az ornitológia számá
ra kedvező természeti feltételeket ígért /így pl. a Xl-es tó szá
raz porondjainak fenntartását, mesterséges szigetek létesítését,
stb./ melyeket azonban a későbbiekben sem teljesített a Tanács kép
viselőinek jelentése szerint.
1960-ban a Halgazdaság újabb területbővítést akart végrehaj
tani. A bővítést azután engedély nélkül végre is hajtották. A bőví
tés a XII. tóra vonatkozott, azonban erre a Halgazdaság nem kapott
vízjogi engedélyt. így tehát a XII. tó engedély nélkül épült ki,
későbbi felelősségrevonás azonban nem történt.
A sok rendezetlen kérdés tisztázására és rendezésére 1961-ben
szakbizottság alakult. A szakbizottság részletes feltételeket sza
bott alapos vizsgálat után a halgazdasági tevékenységnek. A felté
teleket a Halgazdaság ismételten nem teljesítette, s így a Termé
szetvédelmi Hivatal lemondott a korábban megszerzett területek tu
lajdonjogáról és kikötötte ennek fejében, hogy a Halgazdaság egész
területe természetvédelmi területként kezelendő és azon felügyele
ti jogot gyakorol.
Fenti intézkedéssel az egész szegedi Fehértó elvesztette gya
korlatilag természetvédelmi értékét, mert hiába gyakorolt közvet
len, s közvetett felügyeletet a terület fölött a Természetvédelmi
Hivatal, gazdálkodási érdekekből az történt, amit a gazdálkodás
megkívánt. Több alkalommal történt próbálkozás bizonyos értékek
visszaállítására, ezek azonban mind a mai napig megfeneklettek,
mert a védelem és az őrizet ugyan erősödött az utóbbi 3 évben a te
rületi kezelés megváltozása révén, de a terület természetvédelmi
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értéke nem állt vissza a régi szintre, azt meg sem közelíti.
Terjedelem: 19 oldal, 8 fényképmelléklettel.

Az őrség erdészetének, vadászatának és faiparának
története
Simon József /"Fenyőország"/
Mindezek előrebocsájtása után az alábbiakban foglalhatjuk
össze a századforduló erdőgazdálkodását az Őrségben.
Felújítás - elsősorban magvetéssel történt, fenyőnél csupán gereblyével húzták el a nyerhumuszt, így vetettek 4-6 kg magot kh-ként.
Takarás csupán a gereblyével történő beütögetés volt.
Ápolás - mindössze sarlózás, egyszer a nyár elején, majd szeptem
ber vége felé.
Tisztítás - kezdete 10-15 év, ötéves visszatérítési idővel.
Gyérítés - 25 évtől szintén ötévenként, 50 éves koron felül már a
bontás 70 %-os záródásig is történhet. így elérhető a megfelelő
koronaalak és méret ami gyakran a fellépő hónyomást is elviseli.
Egy-egy kh. állományból a gyérítések folyamán mintegy 100 m^-t
szedtek ki, a véghasználati fatömeg kb. 200 m

körül volt.

A fentiek természetesen csak üzemtervezetű erdőkre álltak fenn. A
paraszterdőkben erdősítés és ápolás általában nincs. A gyérítések
és véghasználatok összefolynak szálalás formájában. Túlhasználat
és felújítatlan terület még sincs a már említett okok következté
ben. Rontja viszont az erdőállományt a folytonos legeltetés és az
alomszedés.
Terjedelem: 21 oldal, 15 fénykép-, 1 térképmelléklettel.
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A Pilisszentkeresztl Erdészet története
Dobay Pál /"Pilisszentkereszt"/
Az 1945. évi állami tulajdonbavételtői 1953-ig a Budapesti
Állami Erdőgazdasághoz tartozott az erdészet. Az ekkor történt
átszervezés óta a Pilisi Állami Erdő-, majd 1970. január 1-től a
Parkerdőgazdaság kötelékében gazdálkodik.
E legutóbbi kort már egyénileg is jól ismerjük. Az erdészet átél
te a gyors egymásutánban következő szakmai irányzatokat:
1./ Az 1940-es évek végén a háború utáni kényszer diktálta vágáskor-leszállítás.
2./ Az 1950-es évek elején a fenyvesítés. Ennek eredménye a sok
jól sikerült, fenyővel végzett fafajcserés állományátalakítás
főleg Csobánkán /Budzsák/ és a pilisszentkeresztl Kakashegy
lábánál. Ezek mellett - kevésbé szerencsés új fenyveseket is
találunk /Kétbükkfanyereg környéke, Pilis-gerinc, Pomáz-Morgó/.
3./ Az 1950-es évek közepe táján a pozitív gyérítésre való áttérés
és a "V"-fa jelölés.
4./ 1960 körül a nyárasítás. Ennek "gyümölcse" szerencsére csak
egy rontott erdő: a Pilisszentkereszt 39/C.
5./ Ezt követte 2-3 év múlva az erdőtipológia és az erdőtelepítés
térhódítása.

6 ./ 1970 óta közjóléti- illetve park- és üdülőerdőgazdálkodásra
való áttérés szemtanúi vagyunk. Ez jelenleg a kibontakozás idő
szakában van.
Terjedelem: 11 oldal.

A Kaszói Erdészet története
Szoukup Ervin /"Susog az erdő"/
A Szenta-kaszópusztai erdei vasút működési engedélyét a KPM
az egyesített közigazgatási és műszakrendőri eljárás után 1955.
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június 2-án adta meg; A szállítás ebben az időben egy C-50 diesel
mozdonnyal beindult.
1955-56 év telén megépült a kaszói végállomáson két mozdony
befogadására egy mozdonyszín.
1957. július 15-én egy rettenetes erejű forgószélvihar vonult
végig a kaszói erdőn és negyedóra leforgása alatt mintegy 40.000
m^ széltörést okozott. Ez a mennyiség az erdészet akkori termelésé
nek kétszerese volt. Hogy a faanyag tönkre ne mehessen ezért egy
év alatt kellett kitermelni és kiszállítani. Első ízben ekkor há
rult nagy szállítási feladat a fiatal vasútra. Az erdészet megépí
tett egy csatlakozó repülővágány szárnyvonalat a csillagpusztai
erdőterületen /mely kiágazik a fővonal 11 km-es szelvényéből/, 3 km
hosszúságban. Az építési munkálatokat abban az időben Duka Leonid
kaposvári vasútügyi előadó patronálta és két hónap múlva a szállí
tás megindult.
Az erdei vasút üzembeállított még egy gőzmozdonyt és 14 km-es
távolságról egy év alatt 18.000 m^ fát szállított szentai rakodóra.
Terjedelem: 47 oldal, 41 melléklet.

Erdészeti építészet 1945-1970
Barcsay László
ERDÉSZETI ÉPÍTÉSZETÜNK IRODALMA 1945 - 1970.

1.

Barcsay L.:

E.

=

AZ Erdő

Eg.

=

Erdőgazdaság

Eg.Faip.

= Erdőgazdaság és Faipar

E.L.

=

Erdészeti Lapok

Az erdőgazdasági gépjavítótelepek tervezéséről.
Eg.Faip. 1961. 12:9-10
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2.

Barcsay L.:

Erdészeti gépjavítótelepek gazdaságosabb léte
sítése .
E. 1962. 3:138-144.
Magasépítési beruházások távlati tervezése.

3.

E. 1963. 12:542-545.
Bognár I.: Fagyártmányüzemek tervezésének né

4.

hány kérdése.
E. 1966. 9:406-413.
Erdészeti fafeldolgozóüzemek tervezési tapasz

5.

talatai .
E. 1969. 8:349-358.

6.

Korszerű törekvések erdészeti építészetünkben,
E. 1970. 5:214-218.

7.

Bogár I .

Magasépítési beruházások az 1958-66. közötti
időszakban.
E. 1968. 2:72-80.

8.

Borvendég S , :

Milyen legyen az erdészlakás?.
Eg.Faip. 1959. 12:12-13.

9.

Milyen legyen az erdészlakás?
Eg.Faip. 1960. 1:19-20.

10. Denninger I. - Beély M.:

Milyen legyen az új erdészlakás?

Eg.Faip. 1960. 5:16.
11. Haják G y .:

Erdészház típusterv a megvalósulás útján.
Eg.Faip. 1960. 7:17-18; 8:17-18; 10:17-20.

12. Haják Gy. - Nagy B . :

Típus erdészház.

Eg.Faip. 1961. 12-13.
13. Halász A.:

Erdészeti építés és szállítás.
Bp. 1951. Mezőgazd.K. lOO p.

14. Holy Z .:

Milyen Legyen az erdészlakás?
Eg.Faip. 1960. 2:18-19.

15. Kiss F.:

Milyen legyen az erdészlakás?
Eg.Faip. 1960. 4:16-17.

-

16.

Kollányi A.:
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Az erdőgazdasági épületek telepítési kérdé
seiről .
E. 1956. 9:357-362.

17.

Mersich E.:

Az erdészet 10 évének magasépítéseiről.
E. 1955. 4:157-161.

18.

Winkler O.dr,

Az erdőgazdaság lakóépületeiről.
E. 1955. 10:396-402.
Erdőgazdasági épületek, /egyetemi jegyz./

19.

Sopron 1968. Kézirat EFE.
20.

2akariás A.:

Üzemi lakáshiány csökkentése a lakásmegosz
tások útján.
E.L. 1950. 1:7-12.

Az

eltelt 25 esztendő erdészeti irodalma nem gazdag építésze

ti tárgyú munkákban. Történeti szempontból kiemelkedő jelentőségű
Mersich Endre és Bogár István dolgozata, előbbi az 1945-1955. utób
bi az 1958-1966. közötti időszakok magasépítési tevékenységéből
készült értékes összefoglaló. Winkler Oszkár dr. egyetemi jegyzete,
az adott keretek között átfogó jellegű, de rendeltetéséből eredően
általános érvényű fejezetei az erdészeti vonatkozások rovására fog
lalnak el oldalakat, ami sajnos elkerülhetetlen. Az erdőgazdasági
épületek telepítési kérdéseivel foglalkozó Kollányi és Barcsay ta
nulmány sajnos a gyakorlatban nem sok eredményt hozott a különbö
ző szempontok egyeztetési nehézségei miatt. Nagy érdeklődést jelez
az új erdészlakások kialakításáról szóló dolgozatok viszonylag nagy
száma, nem az érdeklődésen múlott, hogy méreteiben mégis ilyen sze
rény eredmény született. A Barcsay dolgozatok az.erdészeti üzemek
komplex vizsgálata során érintenek építészeti kérdéseket.
Nem lenne haszontalan egy speciális, átfogó jellegű erdésze
ti építészeti könyv összeállítása.
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Egy rendhagyó erdei szállítópálya
Kárpátaljáról
Dr. Kovács János

Az erdei szállítás történetének kutatója még sok ismeretlen
adat feltárásával adósa a szakma történetének. Egy ilyen figye
lemreméltó szállítástörténeti adatra bukkantunk, amikor Nagy Imre
oki. erdőmérnök "Erdészpályám" c. visszaemlékezésében /Országos
Erdészeti Egyesület Erdészettörténeti Közleményei, XIII-XIV. szám,
90. old./ ezt olvastuk a szerző második világháború alatti kárpát
aljai működéséről:
"Volt egy vágásterületünk, ahonnan a kitermelt tűzifát keskenynyomközű vasúttal terveztük elszállítani. Azonban nem volt elegendő sínanyagunk. Ezt bükkből készült zárléccel egészítettük ki
az egyenes pályaszakaszokon. Ez a már oda- visszavonuló katonaság
nak is nagyon megtetszett és igénybe is vették. Persze ez csak rö
vid élettartamú alkotmány volt, de a céljainknak megfelelt."
Az idézett erdőmérnöki pályatörténet írójától gyűjtött isme
retekből a következőképpen kerekedett ki a különleges erdei szál
lítópálya rövid története.
Nagy Imre 1941-től 1944-ig a fatermelésben és szállításban
hasznosította szaktudását, éspedig Kárpátalján, Roszos és Takcsány
/Bereg vármegye, szolyvai járás/ községek körzetében, egy uradalmi
erdőterületen.
Az azóta már csak néhány ember emlékezetében élő vállalkozás
bizonyára végleg kihullott volna a feledtető idő rostáján, ha a
szállítás tervezői és szervezői nem egy rendhagyó megoldást válasz
tanak a vágásterület és a rakodó közötti mintegy 3 km hosszú szál
lítópálya kiépítésénél. A pálya /tudatosan kerüljük a vasút szót/
1,5 km hosszúságban épült csak kölcsön vassínből. A másik felét a
könnyebb terepen fából készítették, tehát ezúttal egy vegyes, vasés fapályával van dolgunk.
A pálya építői a tereprendezés után fele hosszban az elkészí
tett töltésre a szabványtól eltérő talpfákat fektettek és rájuk a

kerékvezetés céljára 120 x 140 mm-es zárléceket szögeztek. Az il
lesztés részben egyszerű bütü megoldással vagy csapolással tör
tént. A lerögzítésre 200-as szöget használtak. A pályán nem volt
12 ezreléknél nagyobb emelkedés. A fából épített szakaszoknál pe
dig arra ügyeltek, hogy az emelkedés ne haladja meg a 3 ezreléket.
A talpfa-kiosztás átlagosan 50 cm volt. Ahol a terepviszonyok mi
att csak kisebb méretű alátétek voltak, 20-25 cm-re vagy még ki
sebbre csökkentették azok egymástól való távolságát.
A különleges 750 mm-es nyomtávolságú pályán a vonóerőt a
"Muki"-nak keresztelt kis dízelmozdony képezte és azt csak az üres
pőrekocsik felfelé való vontatására használták. Nagy Imre emléke
zete szerint a dízelmozdonyt a Hoffer

Schrantz cégtől vették.

Naponta öt-hat ÍO tonnás vagonra való bükk tűzifát vittek le a
rakodóra, ahonnan Kisberezna és Takcsány vasútállomásokra teher
autó szállítás folyt. A teherautók a munkácsi Pákh-cég tulajdonát
képezték. Az egyik pótkocsis Gráf

Stift márkájú teherautót üze

meltetésre Nagy I.nre engedte át Pákh teherfuvarozónak.
A Roszos-takcsányi fatermelés és szállítás rövid -fennállása
alatt évenként mintegy ezer 10 tonnás vagon tűzifát indítottak el
az ország különböző részeiben fekvő fatelepek címére. A piacon ke
resett bükk tűzifát Budapesten, alföldi, dunántúli és bácskai falerakatokban értékesítették. Nagy Imre és munkatársai azért ren
dezkedtek be csak tűzifára, mert a Roszos-takcsányi erdőterület
ről a talpfának való anyagot már korábban kitermelték az általuk
is alkalmazott kiváló ruszin favágók. A szorgalmas fakitermelők
étellel-itallal való ellátását, sőt postásként a világgal való
kapcsolattartást is egy roszosi kiskereskedő végezte.
Adatközlőnk a pályáról a családi képek között megőrzött két
amatőr fotót is, amelyeken az egyszerű műszaki megoldás tanulmá
nyozható.

